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 لغو تحریم ها وارد فاز اجرایی شد

گشایش درهای بسته

همزمان با لغو تحریمها
صرافی شرفی مجهز به 
کارت خوان ایرانی شد

02082028466

است  قرار  ایران  اقتصاد  پای  از  ناخواسته،  زنجیرهای  شدن  باز 
آورد.  ارمغان  به  برای کشور  را  با جهان  تعامل  از  تازه ای  فصل 
قفل های تحریم طی چند روز گذشته باز شد تا تمامی تحریم های 
و  اروپا  اتحادیه  آمریکا،  هسته ای  مسئله  با  مرتبط  جانبه  یک 
همچنین 6 قطعنامه تحریم شورای امنیت و 12 قطعنامه شورای 
حکام علیه ایران بعد از اعالم آغاز اجرای برجام لغو و برداشته 
شود. برجام با اعالم رسمی لغو تحریم های ایران وارد فاز اجرا 
 ٢٠٢۵ سال  تا  هسته ای  تعهدات  اجرای  مقابل  در  تحریم ها  شد. 
برداشته شد. ٩ سال تحریم خرید نفت ایران، کشتی رانی، تجارت 
تعهدات  اجرای  ماه  شش  و  مذاکره  ماه   ٢٢ از  بعد  و...  ایران  با 
اقدام مشترک )برجام(  برنامه جامع  براساس  لغو شد.  هسته ای 
ایران  خارجه  وزرای  توافق  مورد  جاری  سال  ماه  تیر   23 در  که 
و  انگلیس(  و  چین  روسیه،  فرانسه،  آمریکا،  )آلمان،  کشور   6 و 
قرار  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول  موگرینی  فدریکا 
و  آمریکا  هسته ای  با  مرتبط  یکجانبه  تحریم های  تمامی  گرفت، 
 12 و  امنیت  شورای  تحریم  قطعنامه   6 همچنین  و  اروپا  اتحادیه 
قطعنامه شورای حکام علیه ایران بعد از اعالم آغاز اجرای برجام 
شدند.  برداشته  و  لغو   )Implementatio- Day( اجرا  روز  یا 
شدن  آزاد  به  منجر  مختلف  ابعاد  در  گشایش  این  تازه ی  فصل 
در  تجاری  موانع  شدن  رفع  و  شده  بلوکه  اموال  از  زیادی  بخش 
اما  بود  همراه  ابهام  و  سختی  با  اگرچه  که  انتظاری  شد،  کشور 
اقتصاد  حاال  داشت،  همراه  به  را  تحریم  رفع  دلچسبی  آن  نتیجه 
تا  از شنبه  و  تغییرات زیادی داشته است  با چند روز قبل  کشور 
به  گزارش  این  در  است.  کشیده  تازه ای  نفس  اقتصاد  امروز  به 
بررسی تاثیرات عملی اجرایی شدن برجام از زمان اعالم رسمی 

آن در ابعاد مختلف اقتصادی می پردازیم.

پول های آزاد شده ایران چقدر است؟
برجام،  اجرایی  عملیات  آغاز  و  بانکی  تحریم های  رفع  پی  در 
سپرده  این  بر  مضاف  می شود.  آزاد  ایران  شده  بلوکه  پول های 
میلیارد   1.7 بر  بالغ  که  نیز  نظامی  تسلیحات  خرید  برای  ایران 
مبلغ  می گیرد.  قرار  ایران  اختیار  در  سال   37 از  پس  است  دالر 
یک  که  است  آمریکا  در  ایران  شده  بلوکه  اصل  دالر  میلیون   400
سوی  از  آن  بهره  و  غرامت  عنوان  به  دالر  میلیون   700 و  میلیارد 
طرف  از  هنوز  آن  بیشتر  جزئیات  که  شد  خواهد  پرداخت  آمریکا 
به  شده  بلوکه  پول های  است.درباره  نشده  اعالم  رسمی  مقامات 
شده  ادعا  یا  اعالم  هم  دالر  میلیارد   100 عدد  رسمی  غیر  صورت 
بر  که  دارند  و  داشتند  آن قصد  بر  تاکید  با  برجام  منتقدان  و  بود 
انتظارات دامن بزنند. عدد واقعی اما 30 میلیارد دالر است چرا که 
بقیه در زمره تعهدات بانک مرکزی بوده یا قبال معادل ریالی آن را 

هزینه کرده است.

اتصال دوباره ی بانک ها به سوئیفت
جهانی  جامعه  همان  یا  سوئیفت  برجام،  اجرای  با  همزمان 
ارتباطات مالی بین بانکی، اعالم کرد که کلیه بانکهای ایرانی که از 
فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا خارج شده اند، می توانند با طی 
از خدمات  و  به سوئیفت متصل شده  کردن روند معمول، مجددا 
پیام رسانی مالی این شرکت بهره مند شوند.سوئیفت روز یکشنبه 
در خصوص از سرگیری ارائه خدمات به بانکهای ایرانی بیانیه ای 
شورای  مصوبه  به  همچنین  سوئیفت  بیانیه  کرد.در  صادر  را 
اتحادیه اروپا در خصوص اجرای چارچوب های قانونی برداشتن 
روز  از  کشورمان  علیه  اتحادیه  آن  اقتصادی  و  مالی  تحریم های 
اقدامات  پیرو  است  ذکر  به  است.الزم  شده  اشاره  ماه 94  26 دی 
بعمل آمده توسط وزارت امور خارجه و سفارت جمهوری اسالمی 
ایران در بلژیک، هفته گذشته در همین رابطه مذاکرات مبسوطی 
میان نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و نمایندگان 
و  گرفت  صورت  بروکسل  در  اروپا  اتحادیه  مقر  در  سوئیفت 
اتحادیه اروپا نیز در یادداشت اطالع رسانی که دیروز منتشر کرد، 
با سوئیفت  ایرانی  بانکهای  ارتباط مجدد  بودن  بر مجاز  صریحا 

تاکید کرده است.

نفت ایران سهمش را پس می گیرد
برداشته شدن تحریم های نفت، گاز و پتروشیمی فرصت دوباره ی 
بازارهای جهانی را رقم خواهد زد. حال  حضور طالی سیاه در 
تولید و  افزایش  اما  نیست  اگرچه خوب  نفت  این روزهای  و روز 
را  فروش  از  حاصل  سرمایه ی  بازگشت  نوید  می تواند  صادرات 
خصوص  همین  کند.در  فراهم  برایمان  واسطه ها  دغدغه ی  بدون 
از  را  خود  سهم  باید  ایران  که  این  بر  تاکید  با  نفت  وزیر  معاون 
بازارهای جهانی نفت به دست آورد،گفت: اگرعرضه نفت به شیوه 
کنونی ادامه پیدا کند بیشتر تحلیلها حاکی ازآن است که قیمت نفت 
برای حداقل یکسال آینده در همین حدود باشد مگر این که تولید 
بدانند.وی  ارجح  بردرآمد زود گذر  را  ملی  منافع  اصلی  کنندگان 
از بازارهای جهانی نفت  ایران در اوج تولید  با بیان این که سهم 
تا   ١٠ که  در مقابل کشوری  این میزان  افزود:  است،  چهار درصد 
١۵ سهم بازار را در اختیار دارد، زیاد نیست، از این رو باید با یک 
درباره  شود.جوادی  مدیریت  نفت  بازار  عاقالنه  اجماعی  تصمیم 
این که تا چه اندازه امیدوارید که تولید کنندگان در این زمینه به 
اجماع برسند، پاسخ داد: فکر می کنم ناچار شوند به اجماع برسند؛ 
کشورهای ثروتمندی که فریب این بازی را خوردند و قیمت نفت 
را پایین آوردند هم اکنون دچار بحران شدند و به ناچار باید برای 
بهبود قیمت نفت تالش کنند که امیدواریم این اتفاق بیفتد و قیمت 
نفت اواخر سال میالدی افزایش یابد.مدیرعامل شرکت ملی نفت 

ایران درباره لغو تحریم ها هم گفت:...
ادامه در صفحه ۵
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در حاشیه رایزنی های هسته ای گویا مذاکراتی آرام و بی سرو 
صورت  آمریکا  و  ایران  میان  زندانیان  مبادله  درباره  هم  صدا 
برجام،  اجرای  روز  آغاز  اعالم  از  قبل  ساعاتی  است.  گرفته 
و  عمومی  دادستان  شد.  منتشر  پیش بینی  غیرقابل  خبری 
انقالب تهران اعالم کرد که در راستای مصوبات شورای عالی 
امنیت ملی ایران و مصالح کلی نظام، چهار زندانی ایرانی دو 
میرزا  امیر  عابدینی،  سعید  رضائیان،  جیسون  شامل  تابعیتی 
حکمتی و نصرت الله خسروی در چارچوب مبادله زندانیان با 

هفت زندانی ایرانی در آمریکا مبادله شدند.

اولین بودجه پسابرجامی
بالفاصله پس از اعالم رسمی لغو تحریم ها، رئیس جمهور دخل 
و خرج یک ساله کشور را به همراه الیحه برنامه ششم به مجلس 
برد تا اولین بودجه پسابرجامی دولت را تقدیم نمایندگان کند. 
هرچند این الیحه با تاخیر 42 روزه به مجلس رسید، اما دلیل آن 
مشخص شدن سرانجام برجام و لغو تحریم ها عنوان شد. در 
این الیحه که با 21 تبصره و افزایش ۵/ 12 درصدی منابع کل 
بودجه نسبت به سال قبل ارائه شد، سهم درآمدهای مالیاتی 17 
درصد افزایش خواهد یافت و رقم فروش هر بشکه نفت خام 

هم بین 3۵ تا 40 دالر پیش بینی شده است.

اعتیاد به تحریم
کمتر از 24ساعت پس از اعالم لغو تحریم ها و ساعاتی بعد از 
خروج زندانیان دو تابعیتی از آسمان ایران، وزارت خزانه داری 
آمریکا تحریم های تازه ای در واکنش به آزمایش  موشکی اخیر 
ایران وضع کرد که بر اساس آن 7 فرد و 3 موسسه به فهرست 
تحریم ها اضافه شدند. رویترز خبر داده که آمریکا پیش از این 
زندانیان  تبادل  بحث  اما  کند،  عملی  را  تحریم ها  داشته  قصد 
باعث به تاخیر افتادن وضع تحریم های جدید ضدایرانی شده 
بود. وزارت خارجه در واکنش به این اقدام آن را نوعی اعتیاد 

به تحریم از سوی آمریکا تعبیر کرد.

شیرینی برجام
و  ایران  میان  تاریخی  توافق  شدن  نهایی  از  پس  ماه  شش 
سوی  از  ایران  تعهدات  انجام  تایید  با   ،۵+1 گروه  کشورهای 
تحریم ها  دیوار  سرانجام  اتمی،  انرژی  بین المللی  آژانس 
و  مالی  قفل تحریم های  اجرا،  به روز  با رسیدن  و  فرو ریخت 
انرژی  آژانس  آنکه  از  شد.پس  شکسته  چندجانبه  اقتصادی 
اتمی با تاخیری چندساعته، سرانجام تایید کرد که ایران همه 
گام های الزم برای اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک را 
برداشته است، با بیانیه مشترک ظریف و موگرینی، برجام به 
نقطه اجرایی رسید. حدود 6 ماه پیش بود که نمایندگان ایران 
موفق  وین  در  فشرده،  مذاکرات  سال  دو  حدود  از  پس   ۵+1 و 
به انعقاد سند برجام شدند؛ پس از 90 روز از زمان انعقاد این 
سند مهم، در 26 مهرماه روز پذیرش آن از سوی طرفین اعالم 
شد؛ در این مدت ایران به تعهدات خود از قبیل مبادله اورانیوم 
غنی شده با اورانیوم طبیعی و از کارانداختن بخش عظیمی از 
تعهدات  نیز  مقابل  طرف  و  پوشاند  عمل  جامه  سانتریفیوژها 
و  »پی ام دی«  به  موسوم  پرونده  کردن  مختومه  مبنی بر  خود 
با  داد.  انجام  را  تحریم ها  لغو  نامه های  تدوین شیوه  همچنین 
هسته ای  برنامه  با  مرتبط  تحریم های  همه  بیانیه  این  قرائت 
اقتصاد  براساس متن برجام، هفت حوزه  برداشته شد.  ایران 
ایران از شمول محدودیت های وضع شده خارج خواهد شد که 
بانکی،  و  مالی  امور  پتروشیمی،  و  انرژی  شامل  حوزه ها  این 
فلزات  سایر  و  طال  بندری،  خدمات  و  کشتیرانی  بیمه،  صنعت 
همین  در  شد.  خواهند  خودرو  صنعت  و  نرم افزارها  گرانبها، 
قطعات  و  غیرنظامی  هواپیمای  انتقال  و  اجاره  فروش،  حال 
محصوالت  و  فرش  واردات  ایران،  به  آن  با  مرتبط  خدمات  و 
غذایی ایرانی از جمله پسته و خاویار به آمریکا از جمله موارد 
اجرای برجام  آغاز  با  لغو  شده تحریم های غیرهسته ای است. 
دستاورد   11 رهبری  معظم  مقام  به  نامه ای  در  رئیس جمهور 

برجام را تشریح کرد.

پیروزی در الهه
با  همزمان  هسته ای  مذاکرات  دستاوردهای  از  دیگر  یکی 
خرید  به  مربوط  قدیمی  پرونده ای  حل وفصل  تحریم ها،  لغو 
و  دهه  سه  از  بیش  که  بود  انقالب  پیروزی  از  قبل  تسلیحاتی 
نیم بین ایران و آمریکا طول کشیده است. براساس این پرونده 
ایران در مجموع به یک میلیارد و 700 میلیون دالر از دارایی های 
بلوکه شده خود به عنوان اصل و بهره پول دست خواهد یافت. 
جان کری در بیانیه ای، توافق حاصل شده با ایران در پرونده 
شکایت در دادگاه الهه را »منصفانه« و »به بهترین وجه به نفع 

منافع آمریکا« خوانده است.

اتصال دوباره به سوئیفت
مجدد  همکاری  اعالم  با  جهانی  بازارهای  به  ایران  بازگشت 
ارتباطات  جهانی  جامعه  با  ایرانی  بانک های  و  مالی  نهادهای 
صورت  روز   1400 از  پس  سوئیفت  همان  یا  بانکی  بین  مالی 
بدون  مجدد  اتصال  مرکزی،این  بانک  اعالم  براساس  گرفت. 

هیچ گونه تبعیضی برقرار می شود. سوئیفت ماه مارس 2012 
با تصمیم اتحادیه اروپا ،قطع ارتباط نزدیک به 30 بانک ایرانی 
ارسال  برای  را  خدماتی  سوئیفت  کرد.  اعالم  را  شبکه  این  از 
اعتبارنامه، پرداخت پول و نقل و انتقال اوراق بهادار در میان 

9700 بانک در 209 کشورجهان اداره می کند.

رقابت برای فروش هواپیما
همزمان با لغو تحریم ها علیه ایران، رئیس جمهوری آمریکا هم 
مجوز فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را صادر کرد،این 
در حالی است که بسیاری از کمپانی های بزرگ صنایع هوایی 
از جمله بوئینگ و ایرباس برای فروش هواپیما به ایران اعالم 
آمادگی کرده اند. در این میان وزیر راه و شهرسازی از توافق 
گفته  و  داده  خبر  هواپیما   114 خرید  برای  فرانسه  ایرباس  با 
تحریم  می شوند.  تحویل  ایران  به  تیرماه  جدید  هواپیماهای 
فروش هواپیما و قطعات هواپیمای مسافربری از قدیمی ترین 

بخش های تحریمی آمریکا علیه ایران است.

هیجان برجامی دالر
اجرای برجام و لغو تحریم ها برای بازار ارز رفتاری هیجانی 
 3۵00 کانال  با  که  بود  هفته ها  دالر  درحالی که  داشت.  پی  در 
تومان خداحافظی کرده بود، اما شنبه هر دالر آمریکا به نرخ 
3۵90 تومان رسید. ادامه رفتار هیجانی در این بازارهمزمان با 
قطعی شدن رفع تحریم ها به رشد معکوس قیمت ها در اولین 
و  کرد  صعودی  را  دالر  قیمت  و  شد  منجر  تحریم ها  رفع  روز 
روانی  فضای  هیجانات،  تخلیه  با  اما  رساند،  تومان   3630 به 
دالر  و  آورد  نرخ دالر فشار  بر  از گشایش سوئیفت هم  ناشی 

روز سه شنبه 3۵9۵ تومان معامله شد. 

بنز در جاده مخصوص
شرکت  کشورمان،  خودروسازی  صنعت  در  موجود  پتانسیل 
آلمانی دایملر یکی از بزرگ ترین غول های خودروسازی جهان 
و مالک مرسدس بنز،  ای ام جی و اسمارت را به فاصله یک روز 
قراردادی  امضای  با  تا  کشاند  ایران  به  تحریم ها  لغو  از  پس 
را  تحریم ها  لغو  از  پس  رسمی  شراکت  اولین  ایران خودرو  با 
کامیون های  منطقه ای  تولید  برای  سرمایه گذاری  بزند.  رقم 
از جمله  بنز در کنار تاسیس شرکت مشترک فروش  مرسدس 
از  ایران  خودروی  صنعت  است.  طرفین  دوجانبه  برنامه های 

مدت ها پیش برای همکاری  با شرکای خارجی آماده است.

تلخی ردصالحیت ها
را  مردم  کام  تحریم ها  لغو  شیرینی  که  روزی  در  درست 
نظارت  هیات های  بررسی  نتایج  از  خبرها  بود  کرده  شیرین 
حکایت  مجلس  نمایندگی  کاندیداهای  گسترده  ردصالحیت  از 
داشت.خبری که اگر نگوییم شوکه کننده بود حداقل بسیاری را 
غافلگیر کرد؛ چراکه تنها در تهران از میان 2 هزار و 299 نفری 
 760 گذشتند،  اجرایی  هیات های  فیلتر  از  اول  مرحله  در  که 
کاندیدا توانستند نظر هیات نظارت بر انتخابات را جلب کنند. 
در  داوطلبان  نگهبان حدود 42 درصد  اعالم شورای  براساس 
هیات نظارت استان ها تایید شده اند و صالحیت حدود 30 درصد 
به ۵0 نماینده فعلی  اینجاست که نزدیک  احراز نشده و جالب 
نشده اند.  تایید  پارلمان  بعد  دوره  انتخابات  برای  هم  مجلس 
انتشار این آمار با واکنش های گسترده ای روبه رو شد. از یکسو 
را  صالحیت ها  بررسی  از  رسیده  خبرهای  رئیس جمهوری 
خوشحال کننده ندانست و گفت که شورای نگهبان نگذارد در 
کشور دلواپسی ایجاد شود. از سوی دیگر استاندار تهران گفت 
که به شخصه این میزان ردصالحیت ها را انتظار نداشته است.

در همین حال مرعشی، رئیس کارگروه استان های شورای عالی 
هزار   3 از  نفر   30 تنها  کرد  اعالم  اصالح طلبان  سیاستگذاری 
تایید  کشور  کل  در  دولت  حامیان  و  اصالح طلبان  کاندیدای 
صالحیت شدند. وی ردصالحیت 99 درصدی اصالح طلبان را 
خالف سیاست های کلی نظام مبنی بر مشارکت حداکثری مردم 
و گروه های سیاسی در انتخابات دانست. این ردصالحیت های 
رهبری  معظم  مقام  که  گرفته  صورت  شرایطی  در  گسترده 
بارها در اظهارات خود بر حضور حداکثری مردم در انتخابات 
تاکید کرده بودند. طبق قانون شورای نگهبان در یک فرصت 20 
روزه به اعتراض ردصالحیت شدگان رسیدگی خواهد کرد. در 
همین حال گفته شد روحانی و الریجانی درباره ردصالحیت ها 

با شورای نگهبان گفت و گو و رایزنی می کنند.

پیش بینی کاهش قیمت نفت
در شرایطی که قرار است با لغو تحریم ها ۵00 هزار بشکه نفت 
به ظرفیت تولید نفت ایران اضافه شود، سقوط آزاد قیمت نفت 
تنها با گذشت دو هفته از سال 2016، بازار نفت را وحشت  زده 
کرده و قیمت جهانی نفت به کف قیمتی 13 ساله رسیده است.
در عین حال به دنبال چشم انداز افزایش عرضه از سوی ایران 
در کنار نگرانی ها درباره رشد اقتصاد جهانی و چین و نیز افت 
دالری   20 نفت  همچون  رقم هایی  پیش بینی  بورس،  بازارهای 
هم شده است. مگر اینکه اعضای اوپک اختالفات خود را کنار 

گذاشته و برکاهش تولید توافق کنند

 تحلیل رسانه های 
غربی درباره تبعات 

رفع تحریم های ایران 
بر اقتصاد جهان

١٣ساله  طومار  برجام  امضای  سرانجام 
تحریم های اقتصادی علیه ایران را در هم پیچید و 
اقتصاد ایران از روز ٢٧ دی ماه جاری از بند تمام 

محدودیت هایی که آن را آزار می داد، رها شد.

ایرانی ها  برای  نه تنها  ایران  تحریم های  لغو  خبر   
خبر  آنها  اقتصادی  فعاالن  و  کشورها  تمام  برای  بلکه 
در  بمب  یک  مانند  که  خبری  بود؛  تأثیرگذاری  و  مهم 
فضای رسانه ای دنیا منفجر شد و تقریبا سرخط تمام 
کنار  در  داد.  اختصاص  خود  به  را  دنیا  رسانه های 
ایران پساتحریم با  از تحوالتی که  پوشش کامل خبری 
یادداشت نویسان رسانه های معتبر  آن مواجه می شود، 
اقتصادی دنیا نیز از جنبه های مختلفی ایران پساتحریم 
را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده اند. دراین تحلیل ها 
در  اما  به چشم می خورد،  برخی شک و گمان ها  هرچند 
این است  آن  و  دارد  نقطه مشترک وجود  آنها یک  تمام 
ایران  اقتصاد  برای  بسیاری  مزایای  تحریم ها  لغو  که 
دارد.  همراه  به  خارجی  سرمایه گذاران  همچنین  و 
روزنامه شهروند در همین ارتباط مهم ترین تحلیل های 
خصوص  در  را  جهانی  رسانه های  در  شده  ارایه 
ادامه  در  که  است  کرده  گردآوری  برجام  اجرای  آثار 

می خوانید.

نیویورک تایمز: تغییرات وسیع در راه
روزنامه نیویورک تایمز به کل روند تحریم ها و مزایای 
و  داشته  اشاره  برجام  امضای  از  ایران  اقتصادی 
ایران  برای  برجام  امضای  مزیت  مهم ترین  می نویسد: 
حساب های  در  دارایی  دالر  میلیارد    ١٠٠ به  دسترسی 
بیشتری  نفت  می تواند  ایران  همچنین  است.  خارجی 
بفروشد. اما در سایه فروپاشی بازار نفت قیمت ها طی 
درآمدی  بنابراین  شده  کاسته  ٧٠ درصد  گذشته  ماه   ١٨

کمتر از سطح پیش بینی شده نصیب ایران خواهد شد.
در سطح وسیع تر امضای برجام جو روانی جهانی علیه 
ساکن  حقوقدان  علوی،  فرهاد  کاست.  خواهد  را  ایران 
بخش های  می گوید:  دراین باره  آمریکا  واشنگتن  ایالت 
سطح  در  ایران  بیمه  و  دریایی  حمل ونقل  بانکداری، 
فراوانی  آسیب  دچار  تحریم ها  تأثیر  تحت  بین المللی 
شده است. هرچند اکنون با امضای برجام اوضاع این 
بخش ها ایده آل نخواهد شد، اما تغییرات وسیعی در آن 

رخ خواهد داد.
در بخش دیگری از گزارش نیویورک تایمز به موضوع 
شده  پرداخته  آمریکایی  و  ایرانی  شرکت های  روابط 
اقتصادی  سطح  در  می نویسد:  رسانه  این  است. 
و  داد  نخواهد  رخ  کشور  دو  میان  زیادی  تغییرات 
است.  غیرهسته ای  تحریم های  بودن  پابرجا  آن  دلیل 
از  دارند  کمی  تمایل  آمریکایی  شرکت های  از  بسیاری 
دولتی  دست وپاگیر  و  فراوان  محدودیت های  مارپیچ 
والس،  دی  مارک  شوند.  ایران  بازار  وارد  و  کرده  گذر 
یکی از تحلیلگران آمریکایی می نویسد: تصور نمی کنم 
ایران  در  سرمایه گذاری  به  تمایل  زیادی  شرکت های 
داشته باشند. همچنین نویسنده این گزارش معتقد است 
که هنوز برای اظهارنظر درباره تغییرات بلندمدت زود 
است. اما به هرحال نمی توان صف شرکت های اروپایی 

برای ورود به بازار دست نخورده ایران را انکار کرد.

گاردین: نوسازی ناوگان هوایی
همچنین روزنامه انگلیسی گاردین با اشاره به امضای 
برای  اجماع  تا  کشید  طول  سال    ١٣ می نویسد:  برجام 
اعمال تحریم های مختلف اقتصادی علیه ایران به دست 
لغو  تحریم ها  تمام  تا  کشید  طول  ماه   ٣ فقط  اما  آید؛ 
می تواند  دوباره  ایران  تحریم ها  لغو  با  اکنون  شوند. 
نفت بفروشد، ناوگان هواپیمایی خود را نوسازی کند. 
همچنین می تواند ٣٠  میلیارد دالر از دارایی های خود را 

در سراسر جهان در اختیار بگیرد.

میلیارد    ٥٠ سرمایه گذاری  پیش بینی  فایننشال تایمز: 
دالری

این  است؛  پرداخته  این موضوع  به  نیز  فایننشال تایمز   
از امضای برجام و  نشریه می نویسد: چند ساعت پس 
دارایی  دالر  میلیاردها  به  تهران  فراهم شدن دسترسی 
خود در سراسر جهان حسن روحانی، رئیس جمهوری 
دالر  میلیارد  به٥٠   بتواند  تا  کرد  امیدواری  ابراز  ایران 
یابد.  دست  آتی  طی  سال  خارجی  سرمایه گذاری 
این  اعظم  بخش  تحلیلگران  از  بسیاری  عقیده  به 
حمل ونقل  و  گاز  و  نفت  صنایع  شامل  سرمایه گذاری 
می شود.  اعالم لغو تحریم های ایران سبب شد دولت ها 
بیانیه های  جهان  سراسر  در  مختلف  شرکت های  و 
پاکستان  گذشته  روز  کنند.  صادر  دراین باره  متعددی 
لوله  خط  پروژه  برای  مذاکره  به سرعت  که  کرد  اعالم 
مشترک با ایران را از سرخواهد گرفت. از سوی دیگر 
اتحادیه اروپا در اقدامی برای آغاز دوباره فعالیت های 
تجاری اعالم کرد ماه آتی یک تیم ارزیابی فنی به ایران 
خواهد فرستاد تا روابط انرژی خود با این کشور را احیا 
کند. این رسانه نیز هشدار می دهد با وجود چشم انداز 
بزرگترین  از  یکی  اقتصادی  آینده  درباره  خوش بینانه 
بهبود  از  نشانی  هیچ  جهان،  نخورده  دست  بازارهای 
در  نمی خورد.  به چشم  این کشور  در  اقتصادی  سریع 
برای  ایران  بودجه  در  می نویسد:  فایننشال تایمز  ادامه 
 سال آتی مالی پیش بینی شده درآمد نفتی ١٧ درصد رشد 
کل  ٢٥ درصد  شامل  نفتی  درآمدهای  کل  در  و  می کند 
با  نیز  بود. ٦٨ درصد بودجه  درآمدهای دولت خواهند 
اقتصاد وابسته  تأمین می شود. چنین رقمی در  مالیات 

به نفت ایران بسیار نادر است.

فوربس: لغو تحریم ایران به سود اقتصاد جهانی است
در همین زمینه نشریه فوربس گزارشی چاپ کرده است 
و در آن به تحلیل تبعات امضای برجام پرداخته است. 
در  می نویسد:  گزارش  این  نویسنده  وورستال«  »تیم 
شرایط کنونی دالیل متعددی وجود دارد تا تحریم های 
ایران لغو نشود؛ از تأثیر اقتصادی بر بازار نفت گرفته 
نکته  این  نمی توان  اما  غیره.  و  عربستان  با  مقابله  تا 
صلح آمیز  معنای  به  تحریم ها  پایان  که  کرد  انکار  را 
سوی  از  است.  ایران  هسته ای  برنامه های  بودن 
تهدید  ارزش  تا  شود  لغو  باید  ایران  تحریم های  دیگر 
حفظ  آینده  در  دیگر  افراد  برای  اقتصادی  تحریم های 

شود.
از  خبری  به  اشاره  با  خود  گزارش  ادامه  در  وورستال 
به نوعی   IAEA ارزیابی سازمان  بلومبرگ می نویسد: 
می شود  سبب  و  می کند  تمام  را  ایران  اقتصادی  رکود 
و  عربستان سعودی  مانند  رقبایی  برابر  در  کشور  این 
قدرت  بودند،  مخالف  روند  این  با  به شدت  که  اسرائیل 
بگیرد. به این ترتیب با افزایش قدرت اقتصادی تهران 

احتمال دارد بی ثباتی خاورمیانه بیشتر شود.

»جان  دیدگاه  می توان  را  تحلیل  بهترین  بخش  این  در 
بازی ها  تئوری  براساس  که  دانست  اقتصاددان  نش« 
موضوع را ارزیابی کرده است. مهم ترین نکته آن است 
که عملکرد مطلوب نشان می دهد آیا تغییرات ایجاد شده 
تکرار  مرتب  به طور  آن که  یا  هستند  ناگهانی  و  یکباره 
بین المللی  اقتصاد  به خصوص  و  اقتصاد  می شوند. 
عبارت  به  هستند.  تکراری  رویدادهای  از  مجموعه ای 
اقتصاد توسط یک  استراتژی صحیح  از  استفاده  دیگر 
کشور برای همه کارآمد است و درنهایت به سود بقیه 
خواهد بود. اگر کشورهای دیگر با ایران همکاری کنند، 
ایران هم با آنها همکاری می کند. به این ترتیب یک بازی 

ساده به همکاری مداوم تبدیل خواهد شد.

یا  روسیه  سعودی،  عربستان  ندارد  اهمیتی  بنابراین 
نفت  بازار  درباره  وگاز شیل  نفت  استخراج  طرفداران 
دارد  اختیار  در  بیشتری  پول  اکنون  ایران  بگویند،  چه 
بنابراین  و  قانع کند  را  توانسته دیگران  با زیرکی  زیرا 
اکنون دولت های  اگر  بنابراین  لغو شود.  باید  تحریم ها 
به  کسی  آینده  در  کنند  تخلف  خود  وعده  از  غربی 
به راحتی  بنابراین  کرد.  نخواهد  اعتنا  آنان  تحریم های 
را  عمومی  سیاستگذاری  و  اقتصادی  عناصر  می توان 

مشاهده کرد.
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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. 

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

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. /برگرفته از کتاب اندیشه های زرین شکسپیر

گردآوری و ترجمه: هلیا معینی 

هفته نامه پرشین
 اجتماعی , فرهنگی , هنری

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

انتخاب و به چاپ می رسد.
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راهی دراز تا عادی  شدن 
روابط ایران و آمریکا

نویسنده: لورا روزن، باربارا اسالوین

توافق هسته ای ایران سرانجام در شانزدهم 
این  اجرای  آمد.  در  اجرا  مرحله  به  ژانویه 
آمریکایی  تبعه  چهار  آزادسازی  با  توافق 
بازداشت شده در ایران و هفت تبعه ایرانی که 

در زندان های آمریکا بودند، همزمان شد.

به گفته مقامات آمریکایی پس از پایان یافتن مذاکرات هسته 

ای، کانال دیپلماسی مجزایی فرایند آزادی بازداشت شدگان را 
تسریع کرده است.

در این راستا آمریکا نیز 7 تن از اتباع ایرانی محکوم به تخطی 
از تحریم ها را آزاد کرد. هیچ یک از این افراد متهم به اقدامات 

تروریستی یا اقدامات خشونت آمیز نبوده اند.
کانال  یک  از  استفاده  با  آمریکایی  مقامات  از  یکی  گفته  به 
شده  بازداشت  آمریکایی  اتباع  آزادی  هدف  با  که  دیپلماتیک 
نام های  با  آمریکایی  تبعه  بود، چهار  تاسیس شده  ایران  در 
امیر حکمتی، سعید عابدینی، جیسون رضائیان و نصرت الله 
خسروی رودسری آزاد شدند. ایران همچنین متیو ترویتیک، 
کرد.  آزاد  نیز  را  ایران  در  شده  بازداشت  آمریکایی  محقق 
وی در نوامبر گذشته دستگیر شده بود، اما اخبار مربوط به 

دستگیر وی در رسانه ها منتشر نشد.
آمد،  وجود  به  مذاکرات  طی  که  روابطی  کری  جان  گفته  به 
توانست بستر الزم برای آزادی اتباع آمریکایی بازداشت شده 
را فراهم آورد. به گفته جان کری: »بار دیگر نشان داده شد 
که می توان با قدرت دیپلماسی چالش های بزرگ را حل کرد. 
تعهدات  به  نیز  ما  و  است  بوده  پایبند  خود  تعهدات  به  ایران 

خود وفادار خواهیم ماند.«
ویلیام برنز، معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا و نماینده این 
تصور  که  است  معتقد  ایران  با  محرمانه  مذاکرات  در  کشور 
با  گفتگوها  پیش  سال  سه  که  زمانی  مرحله،  این  به  رسیدن 

»با  برنز:  گفته  به  رسید.  می  نظر  به  دشوار  شد  آغاز  ایران 
وجود اینکه رسیدن توافق به مرحله اجرا گامی بزرگ قلمداد 
می شود، باید نسبت به چالش های پیش رو هشیار بود و رویه 
خود در حل برنامه هسته ای ایران را تنها جزئی از استراتژی 

کالن تر مقابله با تهدید ایران تلقی کرد.«
سوزان دی ماگیو، مدیر برنامه ایران در بنیاد آمریکای نوین 
و یکی از افرادی که به دیپلماسی خط دو میان ایران و آمریکا 
در دوره های قبلی کمک کرده نیز معتقد است که آمریکا هم 
اکنون در فاز جدیدی از رابطه خود با تهران قرار گرفته است 

و این مرحله هنوز با عادی سازی روابط فاصله زیادی دارد.
ایران  تعهدات  اجرای  با  شد،  می  بینی  پیش  که  همانطور 
ذخایر  انتقال  سانتریفیوژ،  هزاران  انداختن  کار  از  جمله  از 
اورانیوم غنی شده و بازسازی راکتور آب سنگین اراک، اجرای 
رسمی  اعالم  شد.  اعالم  رسما  مشترک  اقدام  جامع  برنامه 
توافق، پس از صدور بیانیه آمانو مبنی بر تایید پایبندی ایران 
به تعهدات خود صورت گرفت. پس از اعالم این خبر، رئیس 
تجارت  از  مانع  که  هایی  تحریم  لغو  دستور  آمریکا  جمهور 

اتباع سایر کشورها با ایران می شد را صادر کرد.
به گفته یکی از مقامات رسمی آمریکا که خواسته نامش فاش 
نشود، اوباما 4 دستور اجرایی موجود در مورد تحریم افراد 
و شرکت هایی که از ایران نفت یا گاز خریداری می کنند، در 
ایران سرمایه گذاری کرده یا با بانک های ایران مبادله مالی 
انجام می دهند را لغو کرده است. یک دستور اجرایی دیگر نیز 
در همین زمینه به صورت بخشی لغو شده است. به گفته این 
مقام، ایران می تواند تقریبا به ۵0 میلیارد دالر از 100 میلیارد 

دالر دارایی های بلوکه شده خود دسترسی پیدا کند.
آمریکایی 400 شخصیت حقیقی و حقوقی  ادعای مقامات  به 
ایرانی از لیست سیاه آمریکا خارج شده اند و 200 مورد دیگر 
این  در  بشر  حقوق  نقض  یا  و  تروریسم  با  ارتباط  اتهام  به 

لیست باقی خواهد ماند.
عمده شرکت های آمریکایی هم چنان اجازه ندارند به تجارت 
به  توانند  می  آمریکایی  های  شرکت  اما  بپردازند،  ایران  با 
مواد  هواپیما،  تجهیزات  مسافربری،  هواپیماهای  فروش 
خرید  همچنین  و  ایران  به  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  غذایی، 

فرش ایران، خاویار و موادغذایی ایران کشور مبادرت کنند.
در  که  است  داده  وعده  ایران  نفر،  هفت  این  آزادی  بر  عالوه 
در   2007 سال  که  سیا  سابق  مامور  لوینستون،  رابرت  مورد 

کیش مفقود شده بود نیز به جستجو بپردازد.
اشتباه وارد محدوده  به  که  آمریکایی  آزادی سریع 13 ملوان 
در  و  جدید  شرایط  در  بودند،  شده  ایران  سرزمینی  های  آب 
آمریکایی  سابق  شدگان  بازداشت  آزادی  به  تصمیم  راستای 
اوباما  توجیه شده به نظر می رسد. به همین ترتیب تصمیم 
مبنی بر به تعویق انداختن اعمال تحریم های جدید علیه ایران 

به دلیل آزمایشات موشکی نیز معقول جلوه می کند.
این بازداشت ها برای دولت روحانی که سعی داشت ایران را 
یک  کند،  معرفی  گذاران  سرمایه  حضور  برای  امن  کشوری 
ایرانی  مقامات  از  بسیاری  شد.  می  محسوب  ضعف  نقطه 
و  ایران  اقتصاد  در  آمریکایی  ایرانی-  اتباع  حضور  مشتاق 
کمک به احیاء آن هستند. با این حال، بسیاری از افراد تندرو از 

این حضور بیم دارند.
منبع: المانیتور
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هم حزبی های اوباما با 
میراث او چه می کنند؟

نویسنده: دیوید گراهام

آخرین  در  شب  یکشنبه  سندرز  برنی  و  کلینتون  هیالری 
آیووا  در  مقدماتی  انتخابات  از  قبل  ها  دموکرات  مناظره 
بزرگترین  رفت  می  انتظار  که  گونه  همان  کردند.  شرکت 
درگیری این شب بر سر کنترل سالح و بیمه درمانی بود، 
دو موضوعی که این دو کاندیدای پیشتاز در طول چند هفته 

اخیر با یکدیگر بر سر آنها بحث های متعددی داشته اند.
کلینتون در حال مشاهده سندرز است که در نظرسنجی ها 
رشد دارد و به همین دلیل به این سناتور ورمونت بر سر 
کنترل سالح حمله کرد. کلینتون به پیشنهاد سندرز برای 
بیمه درمانی حمله کرد و ادعا کرد که طرح وی در تناقض 

با قانون بیمه درمانی اوباما است.

به  مستقیمی  حمله  سالح،  درباره  سرعت  به  کلینتون 
کنم  مشخص  را  موضوع  یک  باید  »من  داد:  انجام  سندرز 
و آن این که سناتور سندرز آرای بسیاری را به نفع انجمن 
ملی دارندگان سالح داده است.« کلینتون می گوید سندرز 
اسلحه  طرفدار  البی  نفع  به  دادن  رای  از  طوالنی  لیستی 

دارد. این انتقاد بی رحمانه و موثر بود.
نتوانست  راحتی  این  به  وی  درمانی  بیمه  زمینه  در  اما 
دست باالتر را داشته باشد. حمله کلینتون به سندرز نسبتًا 
غیرقابل قبول بود: وی در رابطه با این موضوع بحث کرد 
که سندرز به دنبال یک سیستم درمانی تک پرداخت کننده 
که  است  برای همه« می گوید(  »مدیکر  آن  به  )که خودش 
جایگزین بیمه درمانی اوباما می شود. کلینتون مدعی است 
طرح  و  لغو  را  اوباما  درمانی  بیمه  خواهد  می  سندرز  که 
خودش را جایگزین آن کند، یعنی همان کاری که جمهوری 
خواهان می خواهند انجام دهند. سندرز این اظهارات را رد 
کرد و گفت فقط به دنبال تقویت طرح کنونی است. حمالت 

این فرصت را  کلینتون در مناظره یکشنبه شب به سندرز 
داد تا اصالحات لیبرال مابانه اش را هم معرفی کند.

از بیمه درمانی همگانی حمایت  هم سندرز و هم کلینتون 
آن  به  دستیابی  چگونه  زمینه  در  آنها  اختالف  کنند.  می 

است. سندرز معتقد است که سیستم نیاز به یک بازسازی 
از  اقدامی  چنین  که  دارد  اعتقاد  کلینتون  ولی  دارد  کامل 
لحاظ سیاسی ممکن نیست و باید اقدامات موثری در رابطه 

با آن صورت بگیرد.
باشد،  بوده  موثر  ها  رقابت  سرنوشت  بر  مناظره  این  اگر 
می تواند به دموکرات ها برای این که انتخاب کنند به چه 
کسی رای دهند یا احساس می کنند به چه کسی نیاز دارند، 
توجهی  قابل  تغییر  به  منجر  مناظره  این  البته  کند.  کمک 
در  که  بود  سندرز  برای  خوبی  شب  دلیل  همین  به  و  نشد 
نظرسنجی ها در حال رشد است و عملکرد قدرتمندانه ای 

داشته است.
از  شدند،  روبرو  هم  سختی  سواالت  با  کاندیداها  البته 
این پرسیده شد که چرا عملکرد خوبی در  سندرز درباره 
خاطر  به  هم  کلینتون  و  ندارد  اقلیت  دهندگان  رای  میان 

قرار  سوال  مورد  جوان  دهندگان  رای  زمینه  در  ضعفش 
گرفت. هیچ کدام از دو کاندیدا نتوانستند به خوبی به این 
سوال پاسخ دهند و فقط به گفتن این نکته اکتفا کردند که 

در حال کار بر روی این مشکالت هستند.
اما کلینتون بار دیگر عملکردی قوی در مناظره داشت. به 
نظر می رسد استراتژی وی نزدیک کردن خودش به رئیس 
جمهور اوباما بود. این مسئله خودش را در دفاع کلینتون 
نشان  سندرز  انتقادات  برابر  در  اوباما  درمانی  بیمه  از 
ها  مناظره  در  عملکردش  بهترین  هم  اومالی  مارتین  داد. 
توافق  موضوع  این  روی  بر  کاندیدا  سه  هر  داد.  انجام  را 

شهروندان  به  تیراندازی  قبال  در  باید  پلیس  که  داشتند 
های  آب  آلودگی  مسئله  به  کلینتون  باشد.  پذیر  مسئولیت 
اگر  گفت  و  کرد  اشاره  هم  میشیگان  فلینت،  در  آشامیدنی 
بودند،  سفیدپوستان  دیترویت،  حومه  منطقه  این  ساکنین 

مشکل آب های آلوده شان مدت ها پیش حل شده بود.

عدم  موافق  کاندیدا  سه  هر  خارجی  سیاست  زمینه  در 
و  بودند  خاورمیانه  به  زمینی  نیروهای  گسترده  اعزام 
اعتقاد داشتند که بهبود روابط با ایران اقدام خوبی است. 
کلینتون مقداری به خاطر »ریست« روابط با روسیه تحت 
فشار قرار گرفت. سندرز در پاسخ به مسئله داعش پاسخ 
مسلمانان  ارتش  تشکیل  خواستار  و  داد  غریبی  و  عجیب 
برای شکست این گروه شد اما به این اشاره نکرد که چنین 
ارتشی باید از چه کسانی تشکیل شود، سنی ها؟ شیعیان؟ 
اعراب؟ ایرانی ها؟ و این که چه کسی باید آن را هدایت کند.

منبع: آتالنتیک

بین الملل

سیاست  زمینه  در 
خارجی هر سه کاندیدای 
عدم  موافق  دموکرات 
نیروهای  گسترده  اعزام 
خاورمیانه  به  زمینی 
داشتند  اعتقاد  و  بودند 
ایران  با  روابط  بهبود  که 

اقدام خوبی است.
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دادخواست علیه تحریم
کوفی عنان

دبیرکل سابق سازمان ملل متحد

 امروزه تعداد تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد بیش از هر زمان دیگری در 
تاریخ است. طی دهه 1990 حداکثر تحریم ها 8 مورد بود، در دهه 2000 این رقم به 12 
مورد افزایش یافت و اکنون تعداد تحریم ها 16 مورد است. البته این تعداد تحریم شامل 
بخواهیم  اگر  نمی شود.  ایاالت متحده  و  اروپا  اتحادیه  از سوی  اعمال شده  تحریم های 
برسیم  نتیجه  این  به  است  ممکن  کنیم،  قضاوت  تحریم  ها  این  تعداد  افزایش  اساس  بر 
اما  بوده اند  موثری  فوق العاده  ابزار  بین المللی  امنیت  و  صلح  ارتقای  در  تحریم ها  که 

متاسفانه اینگونه نیست. 
داشته اند.  محدودی  موفقیت  تحریم ها  که  می دهد  نشان  علمی  مطالعات  درحقیقت 
توماس بستکر، از موسسه گرجوئیت در ژنو، برآورد می کند که تحریم ها فقط در حدود 
20 درصد از مواقع موثر هستند. به گفته آدام رابرتس، از دانشگاه آکسفورد، »در موارد 
بسیار اندکی مشاهده شده است که تحریم ها موفق بوده اند، استثنای این مساله مواردی 
تحریم های  اعمال  شاید  گرچه  مثال،  برای  بوده اند.«  همراه  دیگر  عوامل  با  که  است 
آمریکا و اتحادیه اروپا علیه میانمار در تصمیم دولت این کشور برای بازکردن اقتصاد 
و تعهد در اصالحات سیاسی نقش داشته، اما هراس از وابستگی کامل به چین، نقش 
ناکارآمدی  از  فراتر  بسیار  اما  بالقوه رژیم تحریم ها  داشته است. مشکالت  بزرگ تری 
آنهاست. شواهدی وجود دارد مبنی براین که تحریم ها می توانند تاثیر معکوس داشته 
باشند، مثل زمانی که رژیم هایی را هدف می گیرند که از طریق کنترل بازارسیاه کاالهای 
ممنوعه قدرت خود را افزایش می دهند. برای مثال در هائیتی، رژیم نظامی حاکم طی 
تحریم نفتی 1993 و 1994 معامله نفت بازارسیاه را در مرزهایش با جمهوری دومینیکن 

تسهیل کرد.
در موضع  مثل  به  مقابله  برای  تحریم  کشور هدف  که  بیشتر می شود  زمانی  خطرات 
را  تحریم ها  این  که  رهبران شان  علیه  رای دهندگان  می شود  موجب  زیرا  باشد،  قدرت 
وضع کرده اند، موضع گیری کنند. برای نمونه زمانی که آمریکا و اتحادیه اروپا درپی 
روسیه  کردند،  وضع  کشور  این  علیه  را  تحریم هایی  روسیه  خاک  به  کریمه  الحاق 
به تالفی زد و موجب شد  اروپای غربی دست  از  با ممنوع کردن واردات مواد غذایی 
کنند. حتی  تظاهرات  قیمت ها  علیه کاهش  اروپا  نقاط  دیگر  و  بروکسل  در  کشاورزان 
زمانی که تحریم ها تاثیر مورد نظر را ندارند، اغلب باقی می مانند. یک دلیل این است که 
به محض اینکه تحریم ها وضع شدند، پنج عضو دائم شورای امنیت می توانند آنها را وتو 
کنند تا برداشته شوند اما با وجود اینکه رژیم تحریم ها تحت بازنگری های دوره ای قرار 
می گیرند، احتمال ضعیفی وجود دارد که تحریم ها لغو شوند چون تا زمانی که یکی از 

پنج عضو دائمی شورای امنیت خواستار اجرای آنها باشد، آنها لغو نخواهند شد.

آمریکا در دهه 1990 علیه عراق  داد که تحریم های مورد حمایت  این مساله زمانی رخ 
اعمال شد. این تحریم ها تبعات شدیدی نه فقط برای صدام حسین و رژیمش بلکه برای 
برآورد  شیکاگو،  لویوال  دانشگاه  از  گوردون،  جوی  داشت.  بیگناه  مردم  از  بسیاری 
مطمئنا،  است.  شده  کودک  هزار   880 تا  هزار   670 مرگ  به  منجر  تحریم ها  این  کرده 
جامعه بین الملل با تشخیص آسیب هایی که تحریم ها در عراق به وجود آورد، به سمت 
تحریم های هدفمند یا »هوشمند« حرکت کرده است اما مشخص نیست که آیا تحریم های 
هدفمند امروزی حقیقتا موثرتر از تحریم های جامع گذشته هستند یا خیر. همان طور 
تحریم های  می تواند  همچنان  سیاه  بازار  تجارت  است،  کرده  مشخص  گوردون  که 
تسلیحاتی و نفتی را تضعیف کند. عالوه براین، تحریم هایی که صنایع خاص را هدف 
رفاه  و  به معیشت  نتیجه  در  و  برسانند  آسیب  اقتصاد  کل  به  قرار می دهند، می توانند 

شهروندان عادی لطمه وارد کنند، هرچند که این پیامدها اغلب نادیده گرفته می شوند.
دارایی ها و  بلوکه کردن  تحریم هایی که اشخاص خاص را هدف قرار می دهند، مانند 
ممنوعیت سفر، آسیب های ناخواسته کمتری ایجاد می  کنند. اما ممکن است افراد بیگناه 
دادخواهی  درپی  که  است  شرایطی  در  این  بگیرند.  قرار  تحریم ها  فهرست  در  سهوا 
افرادی که تحت تاثیر قرار گرفته اند، فرآیند شناسایی افراد مورد هدف تحریم ها بهبود 
یافته است. البته تحریم ها موفقیت هایی هم دارند. همانطور که مایکل دویل از دانشگاه 
نیروی  از  استفاده  یا  چشم پوشی  گزینه های   انتخاب  می کند،»اگر  نشان  خاطر  کلمبیا 
است.  توجیه  قابل  تحریم ها  از  استفاده  است،  این گونه  گاهی  که  باشد،  بدتر  نظامی 
چشم پوشی ممکن است شامل تحمل نقض حقوق بشر یا مبادرت به انتقادهای صرفا 
لفظی باشد. استفاده از نیروی مسلح برای برخی از نقض ها نامتناسب و اغلب به لحاظ 
انسانی پرهزینه تر است.« مشکل زمانی به وجود می آید که دولتمردان بیش از حد به 
تحریم ها متکی هستند. جان روگی، از دانشگاه هاروارد این مساله را مختصرا این گونه 
بیان می کند:» تحریم ها ابزار دیپلماسی قهری هستند، مگر آنکه سیاست گذاران بخش 
که  دولتمردانی  نظر می رسد  به  اغلب  باشند.« درحقیقت  کرده  فراموش  را  دیپلماسی 
از  کنند  تعقیب  را  درستی  سیاسی  تعامل  مناسب  زمان  در  نمی توانند  یا  نمی خواهند 

تحریم ها به عنوان یک میانبر استفاده می کنند.

ناامیدکننده  کامال  اغلب  تحریم ها  »تاثیر  می گوید:  هاروارد  دانشگاه  از  روگوف،  کنت 
است، به طوری که بسیاری از پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که این قبیل اقدامات 
به گونه ای مورد استفاده قرار می گیرند که فقط دولت ها به مخاطبان داخلی خود وانمود 
می کنند که مشغول انجام اقدامی هستند. این مورد درباره اعمال تحریم های شدید آمریکا 
علیه کوبا صادق است؛ تحریم هایی که بی نتیجه بود. )درحقیقت، تحریم ها اصالحات را 
به تاخیر انداخت(. متاسفانه بیش از آنکه اصالح رژیم تحریم ها هدفی ضروری تلقی 
شود، اعمال تحریم ها هدف شده است. اما با توجه به اینکه اکنون اثرگذاری تحریم ها 
مورد بحث است، رویکرد جدیدی موردنیاز است. عالوه براین، مستندات باید راهنمای 
عمل سیاست عمومی قرار گیرد و نه شهود و احساسات. مستندات نشان می دهد که به 
منظور کسب موفقیت و اجتناب از پیامدهای پیش بینی نشده، تحریم های به دقت تنظیم 
شده باید همزمان با مشارکت سیاسی پیگیری شود. ممکن است وضع تحریم ها اقدام 
خوبی به نظر برسد، اما اگر بخواهیم تحریم ها واقعا خوب هم عمل کنند، باید چگونگی 

کاربرد آنها را تصحیح کنیم.

ادامه از صفحه یک
پولی  آن  بنابراین  می دهیم  انجام  ارزانتر  و  سریعتر  را  کارمان  ما  تحریمها  از  پس   
بهتری  و کیفیت  با قیمت  از جیب مردم صرف توسعه و سرمایه گذاری می شد  که 

انجام شود.

خروج از لیست تحریم گوگل،مایکروسافت و یاهو 
شرکت های گوگل، مایکروسافت و یاهو نام و پیش شماره ایران را در سایت  رسمی 
خود اضافه کردند.بر اساس این گزارش با لغو تحریم ها؛ این شرکت های نرم افزاری 
که پیش از این ایران را از لیست کشورهای سرویس  دهنده خود حذف کرده بودند؛ 
از  ایران  نام  کردند.همچنین  اضافه  به کشورهای سرویس  دهنده خود  را  ایران  نام 
فهرست کشورهای تحت تحریم اپل نیز حذف شده است؛ اما رییس هیات مدیره یک 
شرکت واردکننده محصوالت اپل در ایران، اعالم کرده است که حذف ایران از فهرست 
کشورهای تحت تحریم اپل به معنای دسترسی آزاد کاربران به فروشگا ه های نرم 
افزاری است و مشمول سخت افزار نمی شود؛ و با این اقدام مردم ایران هم همانند 
App Store سایر کشورهای دنیا اجازه دسترسی آزاد به فروشگاه های نرم افزاری و
این فروشگاه ها خرید کنند. از  اعتباری  با کارت های  را خواهند داشت و می توانند 

اگرچه ماه گذشته وال استریت ژورنال از تالش های شرکت اپل و همچنین نمایندگی 
سوئیس شرکت اچ پی برای ورود به بازار ایران خبر داده بود. همچنین گزارش اخیر 
اینوسترز ضمن اشاره مجدد به این مطلب، بیانیه اخیر خزانه داری امریکا را به منزله 
چراغ سبزی به شرکت های امریکا برای ورود به بازار ایران دانسته و پیش بینی کرده 

است این تالش ها خصوصًا از جانب شرکت اپل به زودی جدی تر شود.

اتحادیه اروپا و تعهدات آن
اتحادیه ی اروپا در روز اجرای برجام موظف است به تعهدات خود در زمینه برداشتن 
تحریم های  لغو  از:  اند  عبارت  تعهد  این  مفاد  شود،  پایبند  خود  تحریم های  تمام 

مربوط به واردات نفت و گاز از ایران
- تحریم های مربوط به واردات فرآورده های پتروشیمی ایران

- تحریم های مربوط به صادرات تجهیزات کلیدی بخش های نفت، گاز و پتروشیمی
- تحریم های مربوط به سرمایه گذاری در بخش های نفت، گاز و پتروشیمی

- تحریم های مرتبط با کشتیرانی و کشتی سازی
- تحریم های مربوط به بخش حمل و نقل

- تحـــریم هـای مربوط به طال، فلزات گرانبها و الماس، اسکناس و سکه
- تحـــریم هــای مرتبط با خدمات تبعی برای هر یک از گروه های فوق

تحریم هایی که امریکا برداشت کدام است؟

عالوه بر اتحادیه اروپا، آمریکا نیز در روز اجرا باید تعهداتی را انجام دهد. بر این 
اساس، واشنگتن پس از تائید اجرای تعهدات ایران از سوی آژانس، »اقدام به متوقف 
نمودن اعمال تحریم های اشاره شده در بخش های 4.1 تا 4.۵ و 4.7 پیوست شماره 
ایران و حقوق بشر سوریه«  تهدید  قانون کاهش   211 )الف(  استثنای بخش  به  دو، 

می کند.
- اجازه فروش هواپیمای مسافربری تجاری و قطعات و خدمات مربوطه به ایران 
از طریق اعطای امتیاز درموارد زیر داده خواهد شد: الف( صادرات، فروش، اجاره 
یا انتقال هواپیمای مسافربری تجاری انحصارا با کاربری غیر نظامی، ب( صادرات، 
مسافربری  هوایپمای  برای  عمده  قطعات  و  یدکی  قطعات  انتقال  یا  اجاره  فروش، 
خدمات  و  نگهداری،  ضمانت،  جمله  از  تبعی،  خدمات  ارائه  ج(  و  ایران،  به  تجاری 
و  قطعات  اینکه  به  مشروط  مذکور،  موارد  کلیه  برای  ایمنی  بازبینی های  و  تعمیر 
انحصارا برای هوانوردی تجاری مسافری مورد استفاده  داده شده  خدمات مجوز 

قرار گیرند؛
- از طریق صدور مجوز، به اشخاص حقوقی غیرآمریکایی که در مالکیت یا کنترل 
اشخاص آمریکایی می باشند، اجازه خواهد داد منطبق با این برجام با ایران معامله 

کنند؛
- اعطای مجوز واردات فرش و مواد غذایی از جمله پسته و خاویار با منشاء ایرانی 

به ایاالت متحده.

ورود »ایرباس« و »بنز« در روزهای نخست اجرای برجام
با گذشت کمتر از 48 ساعت از اعالم لغو تحریم ها هسته ای ایران، عضو هیات مدیره 
ایران خودرو نخستین  شرکت دایملر به عنوان مالک برند بنز، با حضور در شرکت  
دایملر  امضا کرد.  را  آلمانی ها  با  ایران  تفاهم نامه همکاری مشترک صنعت خودرو 
بزرگ ترین  که  خودرو  ایران  و  جهان  در  کامیون  تولیدکننده  بزرگ ترین  عنوان  به 
خودروساز خاورمیانه به شمار می آید قصد دارند با تاسیس یک شرکت مشترک، از 
مزیت های نسبی یکدیگر استفاده کرده و ضمن تحکیم جایگاه خود، یک قطب تولید 
خودروهای تجاری در منطقه را ایجاد کنند. همچنین رویترز گزارش داد که خرید 
خرید  اولین  می تواند  ایرباس  اروپایی  شرکت  از  مسافربری  هواپیمای  فروند   100
بزرگ اقتصادی ایران در شرایط پسابرجام باشد. ریاست جمهوری ایران یک روز 
پس از رفع تحریم های ایران، یکشنبه در صفحه توئیتر خود نوشت: »دست و پای 
ایران اکنون از زنجیر تحریم ها رها شده است و زمان ساختن و پیشرفت فرا رسیده 
است.« ساعاتی پیش از آن عباس آخوندی وزیر راه، مسکن و شهرسازی در گفتگویی 
اظهار از تمایل ایران برای خرید 114 فروند هواپیمای مسافربری از شرکت ایرباس 

پرده برداشت. قراردادی که می تواند در حدود 10 میلیارد دالر ارزش داشته باشد.
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نیل آتکینسون

Lloyd’s List Intelligence رئیس بخش تحلیلی

سال جاری برای اوپک به دشواری سال 201۵ خواهد بود. »درآمد نفتی این 
کارتل وحشتناک است: در سال 2012 میالدی با قیمت نفت 112 دالر در ازای 
هر بشکه یک تریلیون و 600 میلیارد دالر بود. در سال جاری با قیمت متوسط 
۵0 دالر در ازای هر بشکه نفت، این کارتل به سختی 7۵0 میلیارد دالر درآمد 

خواهد داشت.«
بنا به پیش بینی آژانس بین المللی انرژی، افزایش تقاضای نفت در سال 201۵ 
این  میالدی یک میلیون و 800 هزار بشکه نفت در روز بود و در سال 2016 
افزایش تقاضا تا یک میلیون و 200 هزار بشکه در  روز کاهش خواهد یافت. 
پیش بینی می شود که تقاضا برای نفت اوپک در سال 2016 در سطح 31 میلیون 
 201۵ دسامبر  ماه  در  آتکینسون  گفته  به  باشد.  در  روز  بشکه  هزار   300 و 
میالدی نشست اوپک تشکیل شد که می توان آن را یک نشست تاریخی نامید 
این کارتل تصمیم گرفت استراتژی حفظ سهم بازار را رعایت کند، حتی  که 
اگر کاهش قیمت نفت ادامه یابد. وی همچنین به نقشه های ایران برای افزایش 
صادرات نفت پس از لغو تحریم ها اشاره کرد. ایران قصد دارد تحویل نفت 
به بازار جهانی را تا ۵00 هزار بشکه نفت در  روز افزایش بدهد. بیژن نامدار 
زنگنه، وزیر نفت ایران از اوپک خواست استخراج نفت را تا سطح یک میلیون 
و 300 هزار بشکه در روز کاهش بدهد. آتکینسون معتقد است که ایران به هر 
پیشرفتی که دست یابد، این امر حمایت از استراتژی اوپک در حفظ قیمت نفت 
در سطح پایین خواهد بود. دسامبر سال 201۵ میالدی سهمیه مقرر استخراج 
اوپک 30 میلیون بشکه نفت در شبانه روز بود، اما مطابق با گزارش ماه نوامبر 
در  بشکه  هزار   383 و  میلیون   31 اکتبر  ماه  در  اوپک  نفت  استخراج  اوپک، 

شبانه روز بوده است.

سال پرنوسان برای بازارها
رویال بانک اسکاتلند به طوری جدی به مشتریان خود اعالم کرده که سالی پر 
از تغییر و تحول عظیم در راه است به طوری که بازارهای سهام به یک پنجم 
ارزش و قیمت نفت تا بشکه ای 16 دالر می رسد. تیم کردیت بانک در گفت وگو 
با تلگراف و خطاب به مشتریان گفت: »همه چیزتان را به غیر از اوراق قرضه 
از  به دلیل  نه  به خاطر برگشت سرمایه تان است  این  ارزش تان بفروشید.  با 
بسیار  بحران  این  از  خروجی  درهای  آشفته،  اوضاع  این  در  آن،  دادن  دست 
دارد  بازار وجود  در  اکنون عالئمی  تحلیلگران،  نظر  براساس  است«  کوچک 
که نشانگر همان وضعیت بحران قبل از سال 2008 است. آندرو رابرت، رئیس 
کردیت بانک گفت: »اگرچه چین اصالحات اقتصادی هم در این کشور انجام 
داده است، اما هنوز اقتصاد آن شبیه گلوله برفی است که مدام در حال آب شدن 
است، بدهی این کشورنسبت به تولید ناخالص داخلی زیاد است و روزبه روز 
بازارهای  افزایش است. وی پیش بینی کرد که  به  باورنکردنی رو  به صورت 
اروپا و وال استریت امسال از 10 تا 20 درصد افت داشته باشد و حتی بورس 
می گوید:  رابرت  باشد.  داشته  هم  میزان  این  از  شدیدتر  بسیار  افتی  لندن 
و  معدنی  شرکت های  و  است  منفی  شوک  و  آسیب  معرض  در  بسیار  لندن 
نفتی بیشترترجیح می دهند به جای اکتشافات معدنی و نفتی از سود سهام 

خودشان استفاده کنند. وی افزود: »در مدت کوتاهی قیمت نفت به بشکه ای
26 دالر و بعد هم به 16 دالر در هر بشکه می رسد و این اتفاقات در سال 2016 
اتفاق می افتد و بخش خطرناک مساله این است که این اتفاق در سه ماه نخست 
تقاضای  میزان  آمریکا  انرژی  اطالعات  اداره  گفته  به  که  می دهد  رخ  سال 
جهانی نفت کاهش یافته است و میل به ذخیره سازی نفت بیشتر شده است. 
این مساله در  و  تاثیرگذار است  اکنون  رابرت گفت: سیگنال های بسیار بدی 
و  مالی  خدمات  شرکت  سوئیس،  کردیت  می شود.  هم  بدتر   2016 سال  ادامه 
آن، در شهر زوریخ  است که شعبه مرکزی  بانکداری سوئیسی و چندملیتی 
قرار دارد. این موسسه، بانک کردیت سوئیس و چندین شرکت سرمایه گذاری 
و خدمات مالی را در کشور سوئیس، مدیریت می کند.گروه کردیت سوئیس، 
از:  عبارتند  که  شده  تشکیل  بخش  چهار  از  سهامی  شرکت  یک  به عنوان 
بانکداری سرمایه گذاری، بانکداری اختصاصی، مدیریت دارایی و بازاریابی. 
شرکت،  این  شد.  تاسیس  ایشر  آلفرد  توسط   18۵6 سال  در  سوئیس  کردیت 
شد.  راه اندازی  سوئیس  راه آهن  سیستم  توسعه  پروژه  مالی  تامین  هدف  با 
برق رسانی  شبکه های  ایجاد  به  وام هایی  صدور  با  سوئیس  کردیت  شرکت 
سوئیس و سیستم های راه آهن اروپا، کمک زیادی کرد.این شرکت همچنین به 
توسعه سیستم ارزی این کشور و ایجاد کارآفرینی در سوئیس نیز کمک کرد.
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اقتصاد
جنگ دو جریان در بازار دالر

در حالی که پس از آغاز اجرای برجام، بورس تهران با رشد 5 درصدی در 
یک هفته -که بیشترین میزان رشد هفتگی این بازار در ده ماه گذشته 
بود – جهت گیری خود را در دوره جدید پیدا کرده، بازار ارز همچنان 
سردرگم مانده است. سرگیجه در بازار ارز در مقابل جهت یابی بورس 
ناشی از جنگ دو جریان در این بازار است. اخبار گوناگون باعث شده 
شاخص بازار ارز مدام کانال قیمتی خود را تغییر دهد. از گفته های 
نبردی  بازار،  این  در  هم اکنون  که  می شود  برداشت  گونه  این  فعاالن 
بین دو جریان یعنی سفته بازان اختالل زا و معامله گران آگاه در جریان 

است.
آنی  قیمت  سطح  تعیین  به  می تواند  بازار  در  که  اطالعاتی  اخیر،  روزهای  در 
منجرشود، از شفافیت برخوردار نیست؛ امری که شماری از معامله گران بازار 
ارز را گیج کرده است. قرار گرفتن بازار در معرض اخبار متناقض موجب شده 
که شاخص بازار ارز رفت و برگشت کانالی را تجربه کند و در یک کانال قیمتی 
کانال 3 هزار و ۵00  نباشد. در همین راستا، روز چهارشنبه دالر در  ماندگار 
تومان باقی نماند و با 10 تومان افزایش به قیمت 3 هزار و 60۵ تومان رسید. از 
گفته های فعاالن بازار به نظر می رسد که در بازار ارز هم اکنون نبردی بین دو 

جریان وجود دارد: 1- سفته بازان اختالل زا و 2- معامله گران آگاه. 
با  که  بوده اند  اول  دسته  معامله گران  حاضر  وضعیت  در  نبرد،  این  برنده 
تالش های خود، دالر را دچار نوسانات رفت و برگشتی کرده اند؛ به خصوص 
گرفته اند.  کناره  بازار  از  قیمتی  روند  بودن  مبهم  به دلیل  آگاه  معامله گران  که 
همراستا با رشد دالر، قیمت سکه تمام بهار آزادی نیز افزایش یافت و با ۵ هزار 
به رشد  بیشتری که  البته عامل  تومان رسید.  به قیمت 92۵ هزار  تومان رشد 
سکه کمک کرد، افزایش قیمت اونس در بازار جهانی و عبور آن از مرز هزار 
متناقضی  اخبار  معرض  در  ارز  بازار  گذشته،  روزهای  در  بود.  دالری   100 و 
قرار گرفته که اثرات آن در روند قیمتی دالر مشهود بوده است. اجرایی شدن 
برجام و اخبار مثبت پیرامون آن، این انتظار را در بازار بین برخی معامله گران 
ایجاد کرد که دالر به سمت کاهش یا ثبات قیمت حرکت خواهد کرد. سیگنالی 

نیز که از سوی دولتمردان به بازار داده شده و »دنیای اقتصاد« نیز بارها به آن 
اشاره کرده بود، نشان از این داشت که سیاست گذار به دنبال کاهش یا افزایش 
قیمت نیست،  بلکه به دنبال ثبات در بازار است. در واقع سیاست گذار به دنبال 
با  کند.  تعیین  برای دالر  را  قیمتی  مثبت روند  اخبار  به  توجه  با  که  نیست  آن 
این حال، در این وضعیت گروه دیگری در بازار با تزریق باورهای مبهم اجازه 
نمی دهند که قیمت بر اساس اطالعات شفاف تعیین شود. این دسته با برجسته 
سعی  برجام  از  پس  تقاضا  افزایش  و  نفت  قیمت  کاهش  چون  اخباری  کردن 
کرده اند که در دامنه محدودی نوسان گیری کنند. این در حالی است که در بازار 
»کارآ« قیمت آنی بر اساس اطالعات شفاف تعیین می شود. با این حال، به بازار 
ارز فعلی کشور، باورهای مبهمی تزریق می شود که منجر به وجود نوسان در 
اثر  بازار می شود. باورهای نوسان گیران که به بازار تزریق می شود، معموال 
نامشخص و نامعلومی دارند و تنها به این قصد برجسته می شوند که وضعیت 
بازار ارز را مخدوش کنند. در حال حاضر دو جریان مشخص در بازار وجود 
دارد که در تقابل با یکدیگر قرار دارند: 1- معامله گران آگاه و 2- سفته بازان 

اختالل زا.
نقطه مشترک این دو دسته، معامله گر بودن شان است. در واقع ، هر دو قصد 
کسب سود را دارند، منتها با استراتژی و روش های متفاوت. دسته اول کسانی 
هستند که به بازار نگاه بلندمدت دارند و به جای اینکه از احساسات و غریزه 
برای انجام معامله استفاده کنند، بیشتر به داده و اطالعات متکی هستند. این 
دسته در حال حاضر در حاشیه بازار قرار دارند و باور دارند که عبور از عرض 
رودخانه بدون محاسبه عمق آن ممکن نیست. به این ترتیب این دسته در حال 
بازار  در  که  گرفته اند  تصمیم  نیست،  مشخص  بازار  قیمتی  روند  که  حاضر 
فعالیت خاصی را انجام ندهند، چرا که آنها در شرایط ثبات بهتر می توانند بهتر 
آنها در  از طرف دیگر  بلند مدت دارند.  به لحاظ گرایشی، دید  حرکت کنند و 
شرایط ثبات، نفع بیشتری را محاسبه می کنند؛ چراکه مبنای آنها، استفاده از 
اطالعات و پیش بینی های آماری است. آنها با استفاده از این اطالعات و تحلیل 
جریان  دو  به  خود  بازار  معامله گران  دوم  دسته  می کنند.  سود  کسب  بنیادی 
شامل  قوی تر  جریان  قوی تر.  2-جریان  و  خرد  جریان  می شوند:1-  تقسیم 
کسانی هست که خود نقش جریان ساز را دارد،  حال آنکه جریان خرد در زمینی 
بازی می کند که که از پیش توسط جریان ساز تعیین شده است. این گروه به 
و  می کند  جست وجو  بی ثبات  موقعیت های  در  را  سود  کسب  مشخص  طور 
بیشتر از اطالعات و داده ها بنیادی به باورها و غریزه خود اعتماد می کند. در 
حال  است،  داده  رضایت  تومانی  تک  نوسانات  به  خرد  جریان  اخیر  وضعیت 
آنکه جریان قوی تر تالش دارد با برجسته سازی برخی اخبار به نوسان گیری 
در دامنه بازتری بپردازد. محدوده ای که در روزهای گذشته بین 3 هزارو ۵90 
تومان و 3 هزار و 610 تومان بوده است. آنها در شرایط فعلی که پس از برجام 
با افزایش منابع ارزی و رشد صادرات مواجه هستیم، اثر محاسبه نشده کاهش 
نوسان گیری  آن  از  استفاده  با  دارند  سعی  و  می کنند  برجسته  را  نفت  قیمت 
کنند. نوسان گیری آنها معموال در ساعات غیر کاری و در معامالت پشت خطی 
صورت می گیرد. اگر در نبردی که بین سفته بازان اختالل زا و معامله گران آگاه 
وجود دارد، دسته دوم برنده شوند، بازار به سمت ثبات بیشتر حرکت خواهد 
کرد؛  حال آنکه نتیجه غیر از آن برای بازار مثبت نیست. عمدتا در کشور ما سعی 
از بازار حذف شوند،  شده است که با مدیریت نرخ ارز، سفته بازان اختالل زا 
خود  به  خود  آگاه،  معامله گران  تقویت  با  می توان  فعلی  شرایط  در  آنکه   حال 
سفته بازان را حذف کرد. در این راستا سیاست گذار می تواند با شفافیت سازی 

و دادن اطالعات درست به بازار به حذف سفته بازان کمک کند.
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تورم جهانی 
کاهشی 

طوالنی مدت تر 
 ،2008 سال  در  مالی  بحران  وقوع  زمان  از 
جهان  اقتصادی  افق های  مرتبًا  پیش بینی کنندگان 
دارند.  نظر  زیر  بعدی،  بزرگ  اختالل  دیدن  برای  را 
اختالل  ایجادکننده  عنوان  برای  زیادی  نامزدهای 
در سال 2016، وجود دارد: اقتصاد چین که در تمام 
سال های بعد از وقوع بحران حکم وزنه متعادل کننده 
در مقابل رکود غرب را بر عهده داشت، حاال تبدیل به 
یک نگرانی بزرگ شده است. اقتصادهای نوظهور، 
خصوصًا برزیل در یک رکود عمیق باقی خواهد ماند. 
قیمت پایین اوراق قرضه پربازده )قرضه قراضه( در 
ماه دسامبر، ترس از قیمت گذاری دوباره و وسیع تر 
اعتباری شرکت ها را در سال جدید برانگیخته است.

است:  نشده  ذکر  فهرست  این  در  نگرانی  یک  هنوز  اما 
بازارهای مالی در ایاالت متحده برای تداوم وضعیت تورم 
اندازه گیری  شده اند.  قیمت گذاری   »lowflation« یا  پایین 
است  شده  استخراج  قرضه  اوراق  قیمت  از  که  مصنوعی 
شاخص قیمت مصرف کننده طی پنج سال در ایاالت متحده 
معنی  بدین  رقم  این  می کند.  تعیین  درصد   1/  8 حدود  را 
یا  شخصی،  مصارف  هزینه  شاخص  تورم  نرخ  که  است 
 )pce( می شود  اعالم  تورم  نرخ  عنوان  به  که  رقمی  همان 
که  است  حالی  در  این  بود.  خواهد  درصد   1/  3 حدود 

هدف گذاری فدرال رزرو برای این شاخص، رقم دو درصد 
است. بازدهی اوراق قرضه 10ساله در ایاالت متحده حدود 
سایر  در  و  درصد  دو  از  کمتر  بریتانیا  در  درصد،   2/  3
هر  قیمت  است.  درصد  یک  از  کمتر  اروپایی  کشورهای 
پول  ارزش  حفظ  برای  معمول  وسیله ای  که  طال،  اونس 
شدت  به  که  است  رسیده  دالر   1070 به  است،  تورم  هنگام 
کمتر از قیمت اوج 1900 دالری آن در سال 2011 است. البته 
نیست.  واضح  و  مشخص  بازارها  در  انتظارات  هنوز 
اوضاع اقتصادی در مسیر بهبود قرار دارد و بازار نیروی 
آیا تورم در سال  کار همچنان در فشار عرضه قرار دارد. 

2016، کمتر از این انتظار خواهد بود؟

تورم در بخش ثروتمند جهان، در حال حاضر به دلیل اثرات 
نرخ  متحده  ایاالت  در  است.  یافته  کاهش  موقت  عواملی 
تورم ساالنه )pce( در ماه نوامبر 4 /0 درصد افزایش یافته 
است، اما مسوولیت بخش اعظمی از اندک بودن این نرخ، 
برای مصرف کنندگان  انرژی  قیمت  بر عهده کاهش شدید 
است که از اوایل سال 201۵ آغاز شد و به زودی از مقیاس 
ساالنه خارج می شود. تورم پایه، که شامل مواد غذایی و 
انرژی نمی شود، ماه هاست حدود رقم 3 /1 درصد نوسان 
خدمات  و  کاال  تولید  هزینه  که  نفت  قیمت  کاهش  می کند. 

را کاهش می دهد، می تواند حتی تورم پایه را نیز تا حدی 
جوزف  توسط  ارائه شده  تحلیل  باشد.  کرده  سرکوب 
در  پایه  تورم  داد  نشان  جی پی مورگان  موسسه  از  الپتون 
سطح جهان به تدریج و با روندی با ثبات به 3 /2 درصد 
تورم  تجربه  گذشته  سال   1۵ در  جهان  و  است  رسیده 
پایه ای بیشتر از این مقدار را نداشته است. در اقتصادهای 
پایه  تورم  روسیه،  و  ترکیه  و  برزیل  مثل  بزرگی  نوظهور 
این کشورها بیشتر  بانک های مرکزی  از تورم هدف  حتی 
است )نمودار را ببینید(. کم نیستند کسانی که عقیده دارند 

»LOWFLATION« یادگاری از گذشته است. حتی منطقه 
یورو نیز در حال بهبود یافتن از رکود طوالنی مدتی است 
در کشورهای  کار  و  بود و چرخه کسب  گرفتار  آن  در  که 
از  باقیمانده  اثرات  دارد.  هم  بهتری  وضعیت  ثروتمند، 
دچار  را  کشورها  این  دهه  یک  حدود  برای  که  بدهی هایی 
موقعیت های  است.  شدن  محو  حال  در  بود،  کرده  مشکل 
منفی  تورم  خطر  که  پیش  سال  چند  به  نسبت  نیز  کاری 
بسیار جدی بود، افزایش قابل مالحظه ای داشته است. نرخ 
بیکاری در ایاالت متحده به پنج درصد رسیده است که در 
بسیاری از بررسی ها به عنوان اشتغال کامل در نظر گرفته 
می شود. همین نرخ در انگلستان 2 /۵ درصد و در آلمان 3 
در  بهره وری  اندک  رشد  فعلی  روند  اگر  است.  /6 درصد 
این اقتصادها ادامه داشته باشد، به زودی تنگناها در بازار 
تورم  افزایش  نتیجه  در  و  داده  نشان  را  خود  کار  نیروی 
رخ خواهد داد. به عنوان مثال آقای لپتون در گزارشی که 
تولید  اگر  که  است  اشاره شد، محاسبه کرده  آن  به  پیشتر 
ناخالص داخلی ایاالت متحده، در سال 2016، حدود 3 /2 
و  است  آن  اخیر  رشد  متوسط  برابر  که  کند  رشد  درصد 
میزان تولید به ازای هر کارگر روند نزولی را که اخیرًا به 
باید  کشور  این  در  بیکاری  نرخ  کند،  حفظ  شده  دچار  آن 
بیشتر از این کاهش یافته و به حدود چهار درصد برسد. با 
کاهش نرخ بیکاری، نرخ رشد دستمزدها )و در مرحله بعد 
تورم( افزایش خواهد یافت. زمانی که کشورهای ثروتمند، 
اقتصادهای  بکاهند،  از بدهی های خود  تا  بودند  در تالش 
نوظهور در حال لذت بردن از اعتباراتی بودند که به سوی 
آنها سرازیر شده بود و حاال زمان بازپرداخت این اعتبارات، 
آغاز شده است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی چین، 
بخشی  است.  یافته  افزایش  شدت  به   2008 سال  از  بعد  از 
از این بدهی به عنوان مشوق، در اختیار کارخانه های این 
ظرفیت  افزایش  به  منجر  نهایت  در  و  گرفت  قرار  کشور 
تا  گرفته  فوالد  از  کاالها،  بسیاری  قیمت  که  شد  تولیدی 
پنل های خورشیدی را در سطح جهان کاهش داد. اما بخش 
عمده ای از آن نیز، صرف تامین مالی بخش مسکن و ایجاد 
ظرفیت  افزایش  با  ارتباطی  هیچ  که  شد  زیرساخت هایی 

صادرات نداشتند.

ماندن  باقی  برای  قرضه  اوراق  بازار  انتظار  حال،  این  با 
زیربناهایی   »LOWFLATION« وضعیت  در  اقتصاد 
کف  به  هنوز  آن،  با  مرتبط  کاالهای  و  نفت  که  اواًل  دارد. 
قیمت خود نرسیده است. قیمت نفت به حداقل خود در 11 
سال گذشته رسید و قبل از سال نوی میالدی با وجود دامن 
اقتصادی  محرک های  وجود  درباره  امیدها  به  شدن  زده 
جدید در چین، با قیمتی کمتر از 36 دالر به ازای هر بشکه 
خود  ظرفیت  حداکثر  با  سعودی،  عربستان  شد.  مبادله 
را  تولیدکننده هایی  بتواند  تا  است  مشغول  نفت  تولید  به 
تولیدکنندگان  مانند  باالست،  آنها  نفت  تمام شده  قیمت  که 

از بازار خارج کند و در نتیجه سهم  نفت شیل در آمریکا، 
از بازار جهانی را در اختیار بگیرد. سیاستی که  بیشتری 
تا حدی موثر هم بوده است. به عنوان مثال بنا به گزارش 
بیکر-هاگز،  نفتی  خدمات  شرکت  طرف  از  منتشرشده 
تعداد چاه های نفت در حال بهره برداری در ایاالت متحده 
یافته  کاهش  حلقه   ۵38 به  گذشته  سال  در  حلقه   1۵00 از 
است. اما با وجود این تولید نفت ایاالت متحده بیش از نه 
برداشته  با  هم  ایران  تولید  و  است  روز  در  بشکه  میلیون 
شدن تحریم های غرب، در سال 2016 افزایش خواهد یافت. 
در حال حاضر روند بازار نفت، به شدت به نفع خریداران 

و به ضرر فروشندگان است.

تنها  آشکارا  دارد،  وجود  تورم  کشورهایی  چه  در  اینکه 
تابعی از محدودیت های ظرفیت نیست. کشورهای بزرگی 
خود  مرکزی  بانک  هدف  از  بیش  تورمی  پایه  نرخ  که 
شدید  افت  از  که  بوده اند  صادرکنندگانی  عمدتًا  داشته اند، 
به  خود  نوبه  به  که  دیده اند  خود صدمه  پول  واحد  ارزش 
تورم داخلی دامن زده است. در طرف مقابل، کشورهایی 
تورمی بسیار  پایه  نرخ  بوده اند،  اولیه  که واردکننده مواد 
کمتر از هدف بانک مرکزی خود دارند. و به رغم فشار بر 
کشورهای  در  دستمزدها  آن،  کمبود  و  کار  نیروی  بازار 
حداقل  احتمااًل  که  است  نداشته  چندانی  افزایش  ثروتمند 
بخشی از آن، انتظار تورمی اندک در آینده است. همچنین 
و  نوظهور  اقتصادهای  در  بدهی ها  بار  می رسد  نظر  به 
استفاده  دوره  یک  از  بعد  معمواًل  که  رشد  نرخ  کاهش 
پایین  باعث  می افتد،  اتفاق  اعطایی  اعتبارات  از  بی رویه 
شد.  خواهد  مدتی  برای  حداقل  جهانی،  قیمت های  ماندن 
حتی اگر همه ظرفیت اضافی چین به صادرات اختصاص 
نیابد، اقتصادهای نوظهور زیادی هستند که اقدام به کشف 
مختلف  کارخانه های  ساخت  و  معادن  از  بهره برداری  و 
کرده اند، به این امید که رشد چین به شکلی فزاینده ادامه 
داد.  نخواهد  رخ  شده  مسلم  حاال  که  اتفاقی  باشد،  داشته 
بازگشت  حال  در  عصبی  و  ناراحت  سرمایه گذاران  حاال 
و  توسعه یافته  کشورهای  اقتصاد  امن  و  رقابتی  بازار  به 
ارزهای  قیمت  افزایش  باعث  که  اتفاقی  هستند،  ثروتمند 
را  محلی  قیمت های  و  شده  دالر  خصوصًا  جهان،  بزرگ 
1990 رخ  دهه  در  که  وضعیتی  مشابه  کاهش می دهد.  نیز 
دهد، این بار هم سیاستگذاران کشورهای ثروتمند خواهند 
کوشید با پایین نگه داشتن نرخ بهره، تا حدی از اثر کاهش 
نرخ تورم در خارج از مرزهای خود بر اقتصاد داخلی شان 
ایجاد  باعث  هم  حاال  همین  دالر،  ارزش  افزایش  بکاهند. 
شکافی در این کشور بین بخش خدمات قوی، و کارخانه ای 
ضعیف شده است. اثبات نامتعادل بودن یک اقتصاد، برای 
اندازه  به  هستند  مشغول  آن  اداره  به  که  سیاستگذارانی 
کاهش  حال  در  دارایی  فروش  با  اقتصاد،  یک  اینکه  اثبات 

قرض های خود است، سخت است.
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هراز چندگاه فیلم هایی ظهور می کنند که از معابر زمان و از سدهای فرهنگی و مرزهای 
یا  و  اجتماعی  پدیده ای  و  سینما  از  بیش  چیزی  به  تبدیل  و  می کنند  عبور  جغرافیایی 
معمول  از  فزون تر  توجهی  سبب  همین  به  و  می شوند  ویژه  هنری  رویداد  یک  کم  دست 
و بررسی هایی عمیق تر از حدود رایج را می طلبند و »بازگشته« )یا »بازگشته از مرگ«( 

جدیدترین فیلم از این تبار و یک پدیده جالب و متفاوت و ماندنی است.

وسترن  ژانرهای  ترکیب  از  و  ساخته  مکزیکی  ایناریتو  گونزالز  اله خاندرو  را  فیلم  این 
که  کشیده  بیرون  را  اثری  ندارند  یکدیگر  از  کاملی  جدایی  معمواًل  که  دلهره  و  حادثه  و 
آن  از  به شکل های مختلف  و مردم  کارشناسان  و  آن صحبت خواهد شد  درباره  سال ها 
یاد خواهند کرد. این فیلم هم »مک کاب و خانم میلر« ساخته دهه 1970 رابرت التمن فقید 
را به یاد می آورد و هم یک نوع اعمال تغییر محسوس در تم آن و رویکرد به انگاره های 
پسامدرنی به حساب می آید. اگر در فیلم التمن تغییرات و اتفاقات مطروحه در منتهی الیه 
قاره آمریکای شمالی به تصویر کشیده می شد و بیننده ها به منطقه موسوم به پاسیفیک 
شمال  غرب وارد می شدند، در »بازگشته« به سال هایی دورتر )دهه 1820( سفر می کنیم و 
از زمان وقوع اتفاقات فیلم آلتمن )اوایل دهه 1900( بسیار دوریم. فیلم نخست به الگوها 
آن که یک وسترن  از  ایناریتو بیش  اما فیلم  آن است  پایه های وسترن وفادار و مجری  و 
التمن تصاویری عظیم  آن است.  بدو شکل گیری  بقا در غرب وحشی در  داستان  باشد. 
از محیط دور و بر کاراکترها در فیلم »مک کاب و خانم میلر« عرضه می داشت و ایناریتو 
هم در فیلمش همین راه را با شکلی متفاوت می رود و می خواهد از زیبایی ذاتی محیطی، 
اول  کاراکتر  ابقای  حتی  و  بسازد  بیرحم  طبیعتی  در  انسان ها  مرگ  برای  سوگواره ای 
قصه اش در دشت هایی وسیع و در تنهایی آزار دهنده زمستان و همگام با از پای در آمدن 
برخی که حوصله و توان کمتری دارند. حکایت از مرگ روحیه ها و پایان امیدها می کند. 
حتی مرد اول قصه ایناریتو که یک راهنمای شکارچیان است چنان با باورها و نشانه های 
مرگ عجین است که وقتی نیمه جان باقی مانده اش بر دشمن و بدخواه بزرگش فایق آمده، 
به نظر می رسد که خودش نفس آخر را کشیده است. »بازگشته« به واقع قصه آدم هایی 
است که برخالف پیام فیلم هرگز از بستر مرگ بر نمی گردند و زنده می مانند اما حیاتی 

واقعی ندارند و نیستی را فریاد می کنند.

پس از گلدن گلوب
جهان  سطح  در  آن  اکران  از  هفته  چهار  که  ایناریتو  گونزالز  اله خاندرو  جدید  اپیک 
که  گلوب  گلدن  سینمایی  جوایز  دوره  سومین  و  هفتاد  در  بزرگش  پیروزی  با  می گذرد، 
دوشنبه گذشته اهدا شد و کاندیدا شدن برای شماری قابل توجه از جوایز اسکار 2016 که 
اسامی نامزدهایش پنجشنبه گذشته اعالم شده بیش از پیش مطرح شده و نامش بر سر 
زبان ها افتاده است و حاال فزون تر از گذشته می توان آن را پدیده این روزهای سینمای 

جهان نامید و یک شگفتی به تمام معنا توصیف کرد.
 این اپیک چشمگیر که »بازگشته« )یا »بازگشته از مرگ« یا »بازگشته از گور«( نام دارد، 
یک شبه وسترن است که حوادث آن در مرزهای آمریکای تازه شکل گرفته در سال 1823 
و در زمانه ای رخ می دهد که مقدمه دنیای غرب وحشی و به تبع آن خمیر مایه فیلم های 
وسترن در هالیوود از دهه 1920 به بعد گذاشته می شد. فیلم تازه ایناریتو که بیش از دو 
ساعت و نیم طول می کشد و با همراهی مدیر فیلمبرداری همیشگی اش امانوئل لوبزکی 
جادوگران  از  متشکل  تیمی  البته  و  اخیر  سال های  فیلمبرداری  اسکار  جایزه  دو  برنده 
جلوه های بصری تهیه شده، تصویری ناب و تاثیرگذار از تنهایی انسان و مقاومت او در 
محیط های دشوار زیستی را ارائه می دهد و آنچنان هشدار دهنده است که بینندگان فیلم 

بابت اینکه قریب به دو قرن بعد در محیط هایی با گرمای مصنوعی و مدرن ترین وسایل 
زندگی زیست می کنند و از جهنم یخ زده فیلم جدید ایناریتو دور هستند، احساس مسرت 

می کنند.

یکی از بهترین های سال
بازی ها هم در این فیلم در سطحی بسیار خوب است و اختصاص یافتن جایزه گلدن گلوب 
بهترین هنرپیشه مرد دراماتیک سال به لئوناردو دی کاپریوی معروف و بازیگر اصلی 
این فیلم سند صحت این ادعا است و تام هاروی نیز دیگر بازیگر فیلم است که به چشم 
می آید. فراتر از آن کارگردانی مدبرانه فیلم توسط ایناریتو است که حاصل کارش تبدیل 
به یکی از بهترین های سال پایان یافته 201۵ و ماه نخست سال 2016 شده و این محصول 
ناب استودیوی فاکس می تواند از افتخارات این کمپانی که سال سپری شده را زیر سایه 
یونیورسال و موفقیت های شگرف اقتصادی این کمپانی گذراند و مثل سایر استودیوهای 

هالیوود یک مغلوب صرف مقابل یونیورسال بود، به حساب آید.

روح جستجوگر
برای ایناریتو مکزیکی و ۵3 ساله این یک واقعه نادیده است که دو فیلم متوالی به فاصله 
عظیم  تالش  یک  به  نیاز  جدیدش  فیلم  که  شرایطی  در  هم  آن  و  بسازد  سال  یک  فقط 
جسمانی و یک روح بزرگ جستجوگر داشته است. ایناریتو سال پیش در همین موقع ها با 
»مرد پرنده ای« سینما دوستان را به شکلی متفاوت سحر کرده بود اما موفقیت عظیمش 
با آن فیلم که اضافه بر اسکارهای بهترین فیلم و برترین کارگردانی چندین و چند جایزه 
را هم تصاحب کرد،  نهادهای سینمایی  از جوایز سایر  کلکسیونی  و  بفتا  و  گلوب  گلدن 
شاید بالی جانش در گزینش اسکار 2016 شود که جوایز آن دهه اول اسفندماه امسال در 
تاالر کداک تیاتر شهر لس آنجلس آمریکا اهدا می شود. آکادمی علوم سینمایی و هنرهای 
تصویری عادت ندارد به هنرمندان شاخه های مختلف دو اسکار متوالی بدهد و این رسم 
غلط به ندرت زیر پا گذاشته شده است. اگر مجریان گلدن گلوب، هم بخشی از جوایز سال 
پیش خود را به »Birdman« دادند و هم امسال به گرامیداشت فیلم »بازگشته« پرداختند، 
با این  به این سبب است که برخالف »آکادمی« مالحظاتی از آن دست که گفتیم ندارند. 
اوصاف سه جایزه گلدن گلوب بهترین فیلم، برترین کارگردانی و بهترین بازیگر مرد نقش 
اول که هفته پیش به ایناریتو و دی کاپریو تعلق گرفت، بعید است که 40 روز بعد در اسکار 
هم تکرار شود و فقط بخت دی کاپریو برای اسکار بهترین بازیگر مرد نقش اول سال زیاد 
است و آن هم به این دلیل ساده و مستقیم و صریح که پیشتر این جایزه را نبرده و سه 

کاندیدایی قبلی اش با شکست همراه شده است.

وجوه مشترک
ناظران تیزبین به رغم تفاوت های از زمین تا آسمان »مرد پرنده ای« با »بازگشته از مرگ« 
دارند و  فیلم وجوه مشترک متعددی هم  به راحتی متوجه می شوند که دو  و  به سرعت 
از یک ذهن واحد تراویده اند. شماری از عناصر دو فیلم یکسان و المان های آنان مشابه 
است و هنرمندان متعددی که در هر دو پروژه حاضرند، این شباهت ها را پی ریخته اند. 
تئاتر  اتاق پشت صحنه یک  ادر  اغلب  هر چقدر که »Birdman« در فضاهای در بسته و 
حرکت  طوری  لوبزکی  دوربین  »بازگشته«  در  می شد،  سپری  آمریکا  نیویورک  شهر  در 
یخ  و  برف  از  ناپذیر  پایان  توده ای  در  او  نمی شود  مشخص  چندان  که  می کند  پیوسته 
حرکت می کند و این انگار همان گستره مستمر و بی پیچ و خم برادوی مرکز تئاتر آمریکا 
در شهر نیویورک این کشور است که محل شکل گیری اتفاقات فیلم »مرد پرنده ای« است. 
حتی کاراکترهای اصلی دو فیلم نیز از یک منظر خاص مشابه اند و امر یکسانی را تعقیب 

می کنند. در هر دو فیلم با مردانی مواجه ایم که در یک شرایط خطیر زیستی و شغلی و در 
حالی که هر لحظه ممکن است دنیا روی سرشان خراب شود، از دل ناامنی، امنیت بیرون 
می کشند ولی بر اثر فشار عصبی بازمانده هایی هستند که فقط ُپز آدم های پیروز را دارند.

فاصله ای عظیم
در سال 1823 و در حالی که به جای آمریکای عوام فریب فعلی تلی پایان ناپذیر از کوه 
و صحرا و مناطق فاقد خانه و شهرهایی کوچک و تازه در حال شکل گیری خودنمایی 
می کردند و از حرکت اکتشافی لوییس و کالرک در طول این خاک برای رصد کردن این 
جدید  زده  یخ  و  انگیز  هم  و  فیلم  دل  در  کاراکترهایی  با  می گذشت،  اندکی  مدت  کشور 
ایناریتو مواجه هستیم که وی و فیلمنامه نویس اش )مارک ال اسمیت( مدعی اند با تاسی 
از آدم هایی واقعی و کسانی که 190 سال پیش در آنجا می زیسته اند، ساخته شده است. 
چه در فیلمنامه ایناریتو و مارک ال اسمیت و چه در ُرمان سال 2002 مایکل پانکه که مورد 
اقتباس این دو هنرمند قرار گرفته، اسامی افرادی که می بینیم و وصف شان را می خوانیم، 
همانی است که در واقع نیز بوده است. فراتر از اسم ها و نشانه ها آنچه فیلم ایناریتو را 
باالتر از داستان پانکه نشان می دهد فاصله عظیمی است که کاراکتر اصلی طی می کند و 
رودخانه های یخ زده و برف های سپید رو به سیاهی است که پشت سر می گذارد تا در عین 
داشتن جراحت های عمیق به نشانه های تمدن و اولین شهر در دسترس برسد و از مرگ 
مسلم رهایی یابد. او از درون دهان مرگ بیرون می آید و در عین نیستی زنده می شود تا 

عنوان فیلم )»بازگشته از گور«( کاماًل مصداق بیابد.

دشت های ایناریتو
»هارور«  ژانر  از  فیلم هایی  داستان  نگارش  فقط  اسمیت  ال  مارک  کاری  رزومه  در 
)وحشت( چون »سئانس«، »زوج تعطیلی« و »حفره« مشاهده می شود و به همین سبب 
است که اتفاقات چند وجهی و بس عظیم تر فیلم جدید ایناریتو در دریای یخ زده تنهایی به 
کلی متفاوت با تجربیات قبلی این سناریست و حالت یک کار »اگزیس تنشیالی« و حرکت 
سینمایی  فیلم های  و  داستان  کتاب های  در  فقط  البد  که  دارد  را  باور  از  دور  بقاجویانه 
شگرف می تواند لباس حقیقت بپوشد. هیو گلس )با بازی عالی لئوناردو دی کاپریو 42 
سرماهای  مخلوق  و  کوهستانی  مرد  یک  عمرش(  نمایش های  بهترین  از  یکی  در  ساله 
کشنده است که وقتی شروع به طی طریق در دشتی پایان ناپذیر از برف و قندیل های یخ 
و محوطه های بلورین می کند، بیننده فیلم مطمئن می شود فقط با سالح معجزه می توان 
او را فردی همچنان زنده در پایان این سفر محتوم تلقی کرد و یقین دارد که او سرانجام 

به نقطه ای سقف دار و گرم نخواهد رسید و فقط دارد در مرگ خود تاخیر می اندازد.

اشتباه مفید
تریلر ظاهرًا اشتباه ایناریتو در زمینه عدم استفاده از »Voiceover« و بهره نگرفتن از 
قصه گویی که اتفاقات رخ داده برای این مرد مقاوم بینوا را شرح بدهد تا بفهمیم چرا وی 
در چنین شرایط هولناکی قرار گرفته، تاثیر مثبت گذاشته و بر سرگشتگی جذاب کاراکتر 
توسط  آن  پایان  تا  طوالنی  حرکت  این  تعقیب  راز  و  اصلی  دلیل  شاید  و  افزوده  اصلی 
رنجی  چه  بگوید  اینکه  برای  کاپریو  دی  کاراکتر  فضایی  چنین  در  باشد.  فیلم  بینندگان 
می برد و چه می کشد، فقط به نشان دادن حرکات صورت و ناله کردن و نفس کشیدن پر 

سر و صدا دست می زند و معمواًل حرف و سخنی از زبان او نمی شنویم.

آالم روحی
دقایقی پیش از آن، شاهد رویارویی یک طایفه از سرخپوستان به نام قوم پاونی با گروه 

اله خاندرو گونزالز ایناریتو: 

رازی در 
کار نیست
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این جنگ خون  در  بوده ایم.  در منطقه  در حال حرکت  شکارچیان سفید پوست 
بار چه آنهایی که کشته و مجروح شده اند و چه آنها که جان سالم به در برده اند. 
هرگز  عادی  طور  به  که  افزوده اند  منطقه ای  ناامنی  بر  فقط  روحی شان  آالم  با 
نمی توان در سرمای بیرحمانه زمستانی آن زنده ماند. در سال 1971 ریچارد سی 
نام »مردی  به  فیلمی  بازیگری ریچارد هریس فقید  از قوه  استفاده  با  سارافیان 
آن  در  بود. چه  از زندگی هیوگلس  آن هم ورسیونی  که  بود  تنهایی« ساخته  در 
و  ایناریتو، گلس مردی دچار تضادهای عظیم درونی  در نسخه  ورسیون و چه 
از یک سو سال ها در کنار قوم پاونی زیسته  او  خدشه های بزرگ بیرونی است. 
آنها سخن می گوید و بچه اش دور  ازدواج کرده و به زبان  آنها  تبار  از  با زنی  و 
رگه ای محصول زندگی مشترک دو تبار مختلف است و از جانب دیگر به خاطر 
و  ارشد  راهنمای  منطقه  زای  مرگ  و  خطیر  مشخصات  از  عظیمش  آگاهی های 
اندوختن  قصد  به  که  است  گسیخته ای  افسار  شکارچیان  دست  اصلی  عصای 
این  خون«  »پول  از  جیب هایشان  کردن  پر  و  کمیاب  حیوانات  گرانقیمت  پوست 
چهارپایان، به منطقه ریخته اند و سرآمدشان کاپیتان اندرو هنری )با بازی دامنال 
گلیسون( است. سفر شکارجویانه تازه آنها چندان پر ثمر نبوده و با نازل شدن 
شمال  گستره  در  سرد  بس  زمستانی  دل  سیاه  و  سپیدرو  عفریت  بیشتر  چه  هر 
آمریکا، گروه شکارچیان ناکام و تصمیم می گیرند از میانه راه برگردند و به جای 
سنگین تر کردن بار پوست های شکار شده شان جان خود را از سرمای به شدت 

زیر صفری منطقه رهایی بخشند.

شوک بزرگ
و  فزاینده  برف  تسخیر  در  فقط  که  می کنند  تردد  منطقه ای  در  آنها  حال  این  با 
هر  گوشت  شکار  برای  که  است  بیرحمی  بزرگ  خرس های  و  گرسنه  گرگ های 
اندازه کافی هشدار دهنده است  به  این صحنه ها  انگیزه اند.  پر  و  جانداری مهیا 
در  خسته  گلس  که  می شود  وارد  زمانی  ایناریتو  مهلک  شوک  و  بزرگ  ترس  اما 
که  بزند  چرتی  می خواهد  و  می نشیند  استراحت  به  دقایقی  جنگل  از  گوشه ای 
ناگهان یک خرس »گریزلی« مادر با جثه ای بزرگ مقابلش سبز می شود. در لوله 
او همان را خرج خرس  باقی مانده و  تفنگ گلس، فقط یک خشاب تک گلوله ای 
در حال حرکت به سمت خود می کند. چه خیال ها؟! گلوله فقط خرس را قدری 
مصم تر  رویش  پیش  درمانده  انسان  دریدن  به  و  تر  جری   آن  تبع  به  و  خونین 
می کند. صحنه رویارویی تک به تک گلس با این خرس در عین کامپیوتری بودن 
و تکیه بر فن  آوری های موسوم به »CGI« از حقیقی ترین دوئل های هالیوودی و 
تاثیرگذارترین سکانس های فیلم جدید ایناریتو و کلیدی ترین واقعه و نقطه عطف 
فیلمی است که کل زمان باقی مانده اش تالش مذبوحانه مرد به شدت مجروح برای 

زنده ماندن در دهان عظیم مرگی است که به روی او آغوش گشوده است.

رئالیسم خراش دهنده!
انجام  گلس  با  مستقیم اش  جنگ  در  خرس  که  است  کارهایی  ترسناک تر  همه  از 
می دهد و انگار مطمئن است که این جنگ را فتح می کند و در نتیجه دقایقی با او 
بازی می کند. رئالیسم موجود در تصویربرداری این سکانس طوالنی به شدت بر 
ذهن بیننده ها تاثیر می گذارد و خاطرها را خراش می دهد و همچون یک کابوس 
آنها را تا پایان ماجرا رها نمی کند. گلس سرانجام خرس را می کشد و ظاهرًا زنده 
می ماند اما او بر اثر شدت جراحات، خونین و ویران شده و مرده ای است که اگر 
دیگران )شکارچیان همراه وی( به او یاری نرسانند نیم درصد شانس هم برای 

زنده ماندن در این برهوت یخ زده ندارد.

تسویه حساب
بداخالق  و  تجربه  پر  جرالد  فیتز  جان  شامل  گروهش  عضو  دو  به  هنری  اندرو 
)تام هاردی( و جیم بریجر جوان تر و پر حوصله تر دستور می  دهد آن جا بمانند 
و به گلس یاری برسانند اما فیتز جرالد سیاه طینت که مطمئن است گلس زنده 
از منطقه دور می شود و  با بریجر  او را زنده به گور می کند و همراه  نمی ماند، 
به دروغ به هنری می گوید که گلس مرده و تالش آنها بی حاصل بوده است. از 
آن پس فیلم ایناریتو داستان تالش حیرت انگیز گلس برای زنده ماندن، عبور از 
دشت شیطانی و پایان ناپذیر سفید پوش و جنگل های یخ زده سبز شده درون آن 
با فیتز جرالد دروغگو است که  و رسیدن به شکارچیان بی وفا و تسویه حساب 
هر چند به موفقیت ظاهری می انجامد، اما فقط مصداقی حقیقی از زندگی مرگ 

آسای یک انسان به جان آمده است.

موفق ناکام؟!
این موفقیتی است که بوی شکست را می دهد و زندگی ای را به تصویر می کشد که 
فقط بر پایه مرگ ادامه می یابد و جهنم واقعی در دل سرمای موحشی که وجود 
بینندگان را نیز دچار یخ زدگی می کند و تبدیل به یکی از بهترین فیلم های عمر 
و  اخیر  سالهای  طی  جهان  سینمای  آثار  خاص ترین  و  برترین  و  ایناریتو  هنری 

یک مدعی جدی )و احتماال ناکام!( در رقابت های اسکار امسال )2016( می شود.
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دی کاپریو: دوست دارم
 نقش پوتین را بازی کنم

نقش  در  بازی  که  شده  ظاهر  متفاوتی  نقش های  در  تاکنون  دی کاپریو  گاردین،  از  نقل  به 
آنهاست.  از جمله  برده دار ضداجتماع  یك  و  اف بی آی  پارانوییدی  یك مدیر  یك دالل سهام، 
اما این بازیگر مطرح می گوید هنوز یك نقش مانده که بیش از بقیه دوست دارد آن را ایفا 
کند: نقش والدیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه.دی کاپریو در گفت وگو با روزنامه »ولت 
آلمان این سخنان را به زبان آورده است. این مصاحبه برای حمایت و معرفی  آم زونتاك« 
فیلم»بازگشته« ترتیب داده شد و دی کاپریو در پاسخ به عالقه اش به نقش های متفاوت گفت 
این سیاستمدار را موضوعی خیلی خیلی خیلی جالب می داند. او افزود: خیلی دوست دارم 
نقش پوتین را بازی کنم. بازیگر 41 ساله هالیوود افزود: فکر می کنم باید فیلم های بیشتری 
درباره تاریخ روسیه وجود داشته باشد زیرا داستان های زیادی با ارزش آثار شکسپیر در 
دل این کشور نهفته است. این برای هر بازیگری جذابیت دارد. لنین نیز می تواند یك نقش 
جالب باشد. من همچنین دوست دارم در نقش راسپوتین بازی کنم.  دی کاپریو این فرصت 
را داشته تا به صورت دست اول به بررسی رییس جمهوری روسیه بپردازد زیرا او و پوتین 

یکدیگر را در کنفرانسی که برای حمایت از ببر سیبری در حال انقراض در سال 2010 در سن 
پترزبورگ ترتیب داده شده بود، مالقات کردند.دی کاپریو به روزنامه ولت گفت: بنیاد من 
امکان مالی حمایت از چند پروژه از جمله حمایت از گربه های بزرگ را فراهم کرد . پوتین 
کردیم،  صحبت  جذاب  حیوانات  این  از  حمایت  ضروروت  درباره  فقط  دیدار  این  در  من  و 
حرفی از سیاست در کار نبود. این بازیگر هالیوودی که گمان می رود با پنجمین نامزدی اش 
برای کسب اسکار با ایفای نقش یك شکارچی قرن نوزدهمی سرانجام بتواند این جایزه را 
از آن خود کند، خودش را نیمه روسی توصیف کرده است. او در دیدارهای پیشین خود از 
آن  پوتین در سال 2010 سخن گفته بود.رهبر روسیه که  با  از مالقاتش  نیز  اروپای شرقی 
زمان نخست وزیر کشورش بود، این بازیگر را »موژیك« خطاب کرده بود که به معنی »مرد 
واقعی« است. پوتین این صفت را برای این به دی  کاپریو دارد که او سفرش به روسیه را با 
وجود همه سختی ها و مشکالت انجام داده بود. او برای رسیدن به سن پترزبورگ ابتدا به 
نیویورك رفت، بعد برای بدی آب و هوا و وزش بادهای قوی مجبور به فرود درهلسینکی شد 
و سرانجام خودش را به سن پترزبورگ رساند. پوتین در آن زمان به دی کاپریو گفته بود: 
می خواهم از شما تشکر کنم که با وجود همه مشکالت این سفر را انجام دادید. اگر فردی 
اینها را حمل بر نشانه هایی برای  با ثبات کمتر با این مشکالت روبه رو می شد ممکن بود 
انجام ندادن این سفر کند.  دی کاپریو در فیلم »بازگشته« در نقش یك شکارچی ظاهر شده 

که کارش فروش پوست است.
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 نگاهی به کتاب »شهر خاردار« نوشته »بن راالنس«

 پناهندگان دردکشیده دنیا
»بن راالنس« در کتاب »شهر خاردار« داستان غم انگیز پناهندگان سومالیایی را در تصویری 

بزرگتر و به عنوان درد بخش اعظمی از مردم دنیا نمایانگر می شود.
نگاهی  دنیا/  دردکشیده  پناهندگان   
»بن  نوشته  خاردار«  »شهر  کتاب  به 

راالنس«
 2010 سال  در  ایندیپندنت،  از  نقل  به   
سازمان  محقق  بعدها  که  راالنس«  »بن 
حقوق بشر شد از کمپ فراری ها در مرز 
اقامت  محل  کمپ  این  کرد.  دیدن  کنیا 
از  بسیاری  که  است  انسان  300هزار 
آن ها از جنگ داخلی سومالی فرار کرده 
برای  وی  آن  از  پس  سال  یک  بودند. 
اقامت کنندگان  از  9نفر  شرایط  بررسی 
این کمپ و مشاهده گسترش آن به آنجا 
بازگشت. این کمپ به یکی از بزرگ ترین 
دنیا  در  پناهندگان  اقامت  مکان های 
بیمارستان،  دارای  که  کمپی  شد؛  تبدیل 
از  بخشی  و  بود  فوتبال  تیم  و  سینما، 
بیشتر  و  کرده  اشغال  را  »نیواورلئان« 
این  کمپ.  تا  بود  دهکده  یک  شبیه 
اما  است  جالب   بسیاری  برای  داستان 
»راالنس«  نوشته  خاردار«  »شهر  کتاب 
تنهایی،  خشونت،  غم انگیز  تصویر 

ترس، و احساس ناامیدی و بی توجهی است و در آن افراد زیادی حدود 60 میلیون نفر مجبور 
به تغییر محل زندگی خود شده اند.

متعدد  خشکسالی های  و  الشباب  اهانت های  کمپ،  این  از  »راالنس«  مالقات  اولین  هنگام 
دسته  آن  کنند.  مهاجرت  سومالی  میلیونی  هشت  تا  شش  جمعیت  از  نیمی  بود  شده  سبب 
که در کشور باقی ماندند بسیار فقیر بودند یا دلشان می خواست از مقدار اندک دارایی های 
ماجرا  زخم خورده  »چنان  می نویسد  کتابش  در  »راالنس«  که  چنان  یا  کنند  محافظت  خود 
بودند که توان حرکت نداشتند.« آن دسته افراد که تالش می کردند از کشور خارج شوند از 
میان بیایان های داغ و جنگل های خطرناک رد شدند و با قصه های ترسناک شیرهای درنده 
فرزندان گرسنه شان را مجبور به حرکت می کردند. بسیاری در راه مورد حمله راهزنان و 
مورد سوءاستفاده قرار می گرفتند و اموالشان دزدیده می شد و در نهایت راه خود به این 
کمپ را پیدا می کردند و یک گوشه و مقدار جیره غذایی به آنها داده می شد تا جان خود را از 
دست ندهند. در اطراف کمپ دشت بزرگی وجود دارد که دور تا دور آن را خارهای بزرگی 

کاشتند که محدوده این کمپ مشخص باشد.
 و این چنین بود که پناهندگان دریافتند جهنم خود را با جهنمی دیگر معاوضه کردند و قرار 

نیست رنگ آسایش به خود ببینند.
خدمات این کمپ که توسط سازمان ملل و سازمان های غیردولتی فراهم می شود رایگان بود 
اما عماًل این کمپ غذا، آب، مدرسه، و امکانات پزشکی خاصی نداشت. پلیس فاسد و مجرمان 
نیز جو پر از ترس و وحشتی را در این منطقه ایجاد کرده بودند. فصل خشک با خود گرد 
و خاک و شن به همراه آورد و باران حشرات و بیماری های مختلف را به این منطقه سرازیر 

می کرد.
آن دسته افراد که به این کمپ آمده بودند مرد جوانی به نام »گولد« وجود داشت که از این کمپ 
دزدیده شد و در نهایت از آن جا فرار کرد. »نیشو« که در سال 1991 و هنگام فرار والدینش 
از سومالی به دنیا آمده بود یا »مونا« که تحصیل به او این اجازه را داد تا برای احقاق حقوق 
ایجاد  این کمپ برای  این کتاب داستان های کوچک بعضی ساکنان  اما  پا خیزد  به  قبیله اش 
شرایط قابل تحمل زندگی، یافتن شغل، و به دنیا آوردن فرزند است. داستان تقالی این افراد 

چنان چشم انداز بود که به روایت داستان این افراد توسط »راالنس« غنای زیادی بخشید.
در سال 2012 اتفاقات بدتری رخ داد. دو پزشک بدون مرز را که داوطلب کار در این کمپ شده 
بودند دزدیدند.  طی 24 ساعت آژانس های امداد به این مناطق نیروهای خود را از این کمپ 
بیرون کشیدند. سپس دولت کنیا علیه »الشباب« اعالن جنگ کرد که یکی از موارد درگیری 
طوالنی بین کنیا و سومالی بود. سازمان ملل بودجه خود برای کمک به این کمپ را به شدت 
کاهش داد تا سرمایه بیشتری را به فاجعه سوریه اختصاص دهد. دولت کنیا مخصوصًا پس 
از حمله تروریستی به یک مرکز خرید در »نایروبی« به پناهندگان فشار زیادی وارد کرد که 
به کشور خود بازگردند. »داداب«-که نام این کمپ است-به مکانی برای انفجار بمب، حمله 
پلیس، و تجاوز قرار گرفت و هیچ کس مسئولیت انجام این اتفاقات را نیز بر عهده نگرفت. 
»راالنس« در کتابش می نویسد بی قانونی و هرج و مرج چنان زیاد شد که وقتی دو نفر برای 
برقراری صلح و امنیت در این منطقه داوطلب شدند آنها را مجبور به فرار و مخفی شدن در 

زاغه های اطراف کردند.

رنج  و  درد  کلمه  این  از  منظورشان  و   »buffis« کردند:  اختراح  کلمه  یک  »داداب«  ساکنین 
و انتظار برای سکونت در بخشی از دنیا بود که آنها را آزار نداده و بی اهمیت تلقی نکنند. 
فیس بوک و اینترنت این درد و رنج را افزایش داد چون به پناهندگان فرصت این را می داد 
دچار  چنان  گاهی  و  شوند  باخبر  می کردند  زندگی  آرامش  در  که  دنیا  بقیه  شرایط  از  که 
شرم بودند که محل زندگی خود را جایی دیگر می نوشتند تا خجلت زده نشوند. در گذشته 
کشورهایی مانند کانادا، استرالیا، و ایاالت متحده به انسان هایی که نمی توانستند به کشور 
افراد  این  رنج  و  درد  و  نمی کنند  چنین  حاضر  حال  در  اما  می کردند  کمک  بازگردند  خود 

هرروز بیشتر می شود. کسانی که در »داداب« گیر کرده اند راه فرار ندارند.
این  از  بعضی  می گوید  وی  می شود.  تمام  ناگهان  ندارد.  مشخصی  پایان  »راالنس«  کتاب 
خانواده ها تالش کردند به کشور خود برگردند اما بعضی دیگر ترجیح دادند بمانند. درست 
انسان های دردکشیده  ندارد. کتاب تصویر  نتیجه ای  مانند سرنوشت »داداب« داستان هیچ 
برای مهاجرت  قانونی جدید  در تالش اند  آن سیاستمداران هرروز  در  که  دنیایی  در  است. 
ایجاد کنند و تیتر روزنامه ها پر از خبر افراد مهاجر به اروپاست باید دانست که امنیت این 
مهاجران از سخن فراتر نمی رود. آن ها به مکان بهتری مهاجرت نمی کنند و گاهی بین دیوار 
تنهایی، ترس، و بدبختی محصور می مانند و هیچ کس خواهان آسایش این گروه نیست و در 

قلب تاریخ نیز به فراموشی سپرده می شوند. »داداب« نمونه کامل این مساله است.

نویسنده ای که در قالب 
کلمات درک نشد

به نقل از ایندیپندنت، از مرگ »بهومیل هرابال« دو حکایت وجود دارد؛ در داستان اول 
نیز  خود  بود  سانسور  سرسخت  مخالف  که   21 قرن  نویسنده های  بزرگ ترین  از  یکی 

همراه با پرنده های بیمارستان و هنگام درمان بیماری آرتروز به بیرون پنجره خزید.
در داستان دوم »هرابال« که کتاب هایش توسط دولت ممنوع و توسط مخالفین سوزانده 
شده بود از تنهایی رنج می برد و از طبقه پنجم آپارتمان خود را به بیرون پرتاب کرد و 
از دنیا رفت. نویسنده قبل از مرگش در آثارش درباره افرادی که رؤیای سقوط از طبقه 
پنجم ساختمان دارند سخن گفته بود. نمونه معروف این موضوع »کافکا« یا شخصیت 
معروف »ریلکه« به نام »مالت بریگ« بود. بنابراین در یک روز زمستانی که چند ماه تا 
تولد 83 سالگی اش باقی مانده بود خود را از طبقه پنجم بیرون بیمارستان به بیرون 

پرتاب کرد.
از آنجا که سخن از »هرابال« است و در آثارش زیبایی، تأسف، و حماقت دست در دست 
یک دیگر حضور دارند هر دو داستان در میان مردم جای خود را باز کرد و هیچ داستان 
قطعی درباره مرگ وی وجود ندارد. او پرید و به مرگ رسید. وی بر اثر افسردگی شدید 

و از سوی دیگر بر اثر شوق شدید به زندگی جان خود را گرفت.
به پوچی داستان هایش است؛ داستان هایی چون »من پیشخدمت شاه  او  داستان مرگ 
انگلیس بودم«، »تنهایی پرهیاهو«، و »قطارهای تحت نظر« که فیلم نامه آن برنده اسکار 
نیز شده بود. او یک بار در محفلی گفته بود حساسیت خنده دار او از روی رسید یک 
خشک شویی گرفته شده است که نوشته بود »بعضی لکه ها فقط با از بین بردن خود 

جنس از بین می رود.«
آثارش  به  مادری اش  سرزمین  در  اما  است  همگان  ستایش  مورد  »هرابال«  امروزه 
به  ویلسون«  »پل  توسط  بار  اولین  برای  او  آثار  از  یکی  اخیرًا  نمی شود.   داده  اهمیت 
زبان انگلیسی ترجمه شده است. مجموعه داستان های »آقای کافکا« که داستان شاد و 
در عین حال غم انگیزی دارد. کتاب بسیار کوتاه است و ترجمه آن به ما یادآور شد که تا 
چه اندازه به او و آثارش بی اعتنایی کرده ایم. »هرابال« متخصص نگارش رمان سیاسی 
است. ذهن وی پر از استراتژی های عجیب و غریب برای مقاومت ذهنی انسان هادر برابر 
به  او  آثار  از  بود: »یکی  این درباره وی گفته  از  مشکالت است. »میالن کوندرا« پیش 

تنهایی بسیار بیشتر از اعمال تمام افراد دنیا به آزادی ذهن انسان کمک می کند.«

اما روش او برای همگان قابل درک نیست. بسیار موذیانه و ظریف به همه چیز اشاره 
عمویش  رفتار  نوع  این  برای  وی  الهام  منبع  و  ندارد  خود  توضیح  به  نیازی  می کند. 
»پپین« است که روزی برای مالقات دوهفته ای به خانه او آمد و 40 سال پیش او ماند. 
عموی وی ناراحتی و شادی از جنس »چارلی چاپلین« داشت و خوب داستان می گفت. 
احتمااًل »هرابال« از او یاد گرفته بود که همه چیز را در لفافه و بی اهمیت جلوه دهد. 
بسیاری از بخش های کتاب او به شکل مونولوگ روایت می شود و راوی حتی اهمیتی 

نمی دهد بقیه شخصیت های داستان در حال انجام چه کاری هستند و چه می گویند.
جدال خود »هرابال« با سرنوشت هم بسیار جالب است. وی که در سال 1914 در »برنو« 
به دنیا آمد در آغاز به دلیل شیفتگی بسیارش به سوررئالیست ها شاعر شد و از تصاویر 
شعری این مکتب وام گرفت. وی آثارش را در محافل زیرزمینی مطرح کرد. محافلی 
که روشنفکران حلقه خود را مجبور به انجام کارهای سخت می کرد. خود »هرابال« در 
کمپین های کمونیستی پستچی،کارگر قطار، و کارمند محیط های نظامی نیز بود و همین 
الهام بخش بسیاری از داستان هایش در »آقای کافکا« شد.  خود وی  محیط های کاری 
بعدها در این باره گفت: »چیزی که من در محیط نظامی دیدم قابل  توصیف نیست.« او 
شاهد چیزهای عجیبی در زندگی عادی بود و چنین چیزی از ظرفیت یک انسان عادی 
خارج بود. »هرابال« راوی داستان خود بود. زندگی به همان شکلی که خودش درک 
همین  و  نباشد  جذاب  و  قابل درک  خیلی ها  برای  دید  این  است  ممکن  حال  بود.  کرده 

موضوع سبب ممنوعیت بسیاری از آثار وی در سرزمینش شد.
در سال 1970 دو کتاب دیگر منتشر کرد و رسمًا نامش دچار ممنوعیت شد. البته در سال 
197۵ پس از گفتن سخنان تأیید آمیز درباره حکومت رفع توقیف شد و همین موضوع 
سبب عصبانیت مخالفان کشور شد اما به وی اجازه داد آثارش را منتشر کند. البته تیغ 
سانسور به صورت کامل لبه از گردن او برنداشته بود و باید با احتیاط بیشتری رفتار 

می کرد و می نوشت.
»هرابال« نیز مانند »اورول« درباره قدرت و اینکه چگونه انسان را بازیچه خود قرار 
داده است می نوشت اما انتقادات او بسیار تاریک و مبهم است. »جیمز وود«، محقق آثار 
»هرابال« درباره او می گوید »وی درد مشاهدات سیاسی خود درباره قدرت را در دهان 
روایان دمدمی مزاج قرار می دهد تا مسخره بودنش را بیشتر به رخ بکشد و وقتی حرف 

از سیاست می شود بسیار استادانه راوی خود را به خواننده معرفی می کند.«
دوم  در  »کافکا«  خاطرات  کتاب  مدخل های  از  یکی  یاد  به  او  آثار  خواندن  با  مخاطب 
اعالن جنگ کرده است. مانند تصمیم شنا  آلمان علیه روسیه   « آگوست 1914 می افتد: 

کردن در یک بعد ظهر.«
زندگی شخصی انسان ها نیز از تاریکی دید »هرابال« جان سالم به در نمی برند. از دید 
او همه چیز در یک سطح قرار دارد. تلخی جنگ و ازدواج و حتی پایی که چنان درد 
می کند که باید برای کاهش آن بستنی بخورید. از نظر »هرابال« اندوه حاصل از هر سه 

این موارد یکسان است.
و  می کند  مطرح  شعار  حد  در  را  چیز  همه  دیکتاتوری  حکومت  »کوندرا«  نظر  به  اگر 
که  می کند  روایت  چنان  را  داستانش  »هرابال«  ندارد،  جامعه  دردهای  برای  پاسخی 
بگوید توصیف رفتار جامعه تحت حکومت تمامیت خواه غیرممکن است و به همین دلیل 
است که سال ها آثار او ترجمه  ناپذیر محسوب می شدند. از داستان های او نکته اخالقی 
ساختار  اگر  است.  آن  ساختار  و  قصه  خود  در  داستان  معنی  کرد.  برداشت  نمی توان 

داستان درک نشود نکته ای هم فهمیده نمی شود.
»ویرجینیا وولف« معتقد بود اگر نویسنده ای نوشته اش را بر اساس عقاید و احساسات 
ندارد و نوشته اش غم، شادی،  بنویسد قصه  بر اساس قوانین رایج نگارش  نه  و  خود 
فاجعه، و حتی جذابیتی برای خواننده عادی ندارد. بهترین توصیف آثار »هرابال« همین 
گفته نویسنده انگلیسی است. حتی مرگ او نیز قابل بیان نیست و نمی توان خالصه آن 

را برای کسی توضیح داد.
آزادی در  او  از دیدگاه  آزاد بود و  اما بسیار  او سال ها تحت فشار سانسور قرار داشت 
ذهن انسان هاست و خود او استقالل فکری اش را همواره حفظ کرد. وی در مجموعه 
از دست آن  داستان »آقای کافکا« می نویسد: »آزادی چیزی نیست که بتوان به راحتی 
خالص شد. لیمو نیست که اگر میل نداشته باشی کنار بگذاری و در پایان رو به خواننده 

می گوید: »حرف من را می فهمی؟«

ادبیات
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گزارشی به مناسبت دهمین سالمرگ »م.آزاد« ؛

شاعری که از »هفت 
خوان رستم« گذشت!

باز می خوانند آواز مرا در دل شب،و شب آواز مرا می خواند...
محمود مشرف آزاد تهرانی یا م. آزاد که با این نام او را بیشتر می شناسند از 
شاعران و نویسندگان بازنویس و بازآفرین ادبیات کودکان ایران است . مشرف 
آزاد تهرانی از نویسندگان پرکاری است که نزدیک به پنجاه عنوان کتاب برای 
کودکان به یادگار گذاشته است . محمود مشرف آزاد تهرانی 18 آذر سال 1312 
در تهران دیده به جهان گشود . پدر محمود مشرف آزاد یک نظامی دوستدار 
موسیقی و شعر بود که شوق کتاب خواندن را در فرزندانش از دوران کودکی 
برانگیخت . دوره نوجوانی و جوانی  م. آزاد همزمان بود با جنبش ملی کردن 
نفت، که به زندگی نسل جوان آن روزگار، عشق و آرمانی فراتر از انگیزه  های 

این  به  رسیدن  برای  را  فرهنگی  فعالیت  تهرانی  آزاد  مشرف  و  می  داد،  فردی 
آرمان ها برگزید . م. آزاد نخستین نقدهای ادبی اش به همراه چند شعر ـ را به 
تشویق مدیر مسئول نشریه ی دانش  آموزی که خود نیز برای آن کار می کرد، 
چاپ کرد . در سال 1342 در کنکور ادبیات دانشسرای عالی تهران پذیرفته شد 
بدیع  معین،  محمد  شاگرد  تهران  دانشگاه  فارسی  ادبیات  رشته ی  در  سپس  و 

 الزمان فروزانفر و پرویز ناتل خانلری شد.
م. آزاد نخستین دفتر شعرش را در سال 1334 به نام " دیار شب " با یادداشتی از 
احمد شاملو منتشر کرد . پس از آن در انتشار مجله ای به نام " بامشاد کوچولو 
" با احمد شاملو به مدت دو سال همکاری کرد . این آشنایی و همکاری با شاملو 
در زندگی ادبی م. آزاد بسیار تاثیرگذار بود . م. آزاد پس از 1340 نیز با سیروس 

 - تاثیرگذار دهه چهل  از نشریه های   -  " آرش   " نامه  انتشار فصل   در  طاهباز 
همکاری پیوسته ای داشت . آزاد در سال 1336 برای آموزگاری به آبادان رفت و 
10 سال در دبیرستان های آبادان به آموزگاری پرداخت . م. آزاد از آن سال ها به 
عنوان »فرصتی برای ساماندهی تجربه های شعری اش« یاد می کند. مجموعه ی 
"آیینه ها تهی ست" دستاورد آن دوران است . " قصیده ی بلند باد "، " دیدارها "، 
"با من طلوع کن " و " بهارزایی آهو " از دیگر مجموعه شعرهای م. آزاد برای 
بزرگساالن است . م. آزاد نویسندگی برای کودکان را در سال 1347، یک سال 
پس از پیوستن به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با " قصه طوقی " 
آغاز کرد . این اثر در سال 1347 و اثر دیگرش، " لی لی لی لی حوضک " در سال 
1349 به عنوان کتاب سال برگزیده شدند . بیشتر آثاری که م. آزاد برای کودکان 
آفرید، بازنویسی و بازآفرینی از ادبیات کهن ایران است . آزاد بر این باور بود 
که : " ادبیات کهن ایران ادبیاتی است سرشار از اندیشه ی واالی انسانی ... " و 
نقش و کارکرد بازنویسی و بازآفرینی از ادبیات کهن را کمک به صلح جهانی 
و مقابله با تهاجم فرهنگی می دانست . م. آزاد همچنین از نخستین کارشناسان 
ایرانی است که بورس کتابخانه ی بین الملی مونیخ برای مطالعه ی در زمینه ی 

ادبیات کودکان را دریافت کرد.
"زال و سی مرغ"، "زال و رودابه"، "هفت خان رستم"، "کاوه آهنگر"، "سی مرغ و 
سیمرغ"، "دویدم و دویدم"، " خاله سوسکه "، "عمو نوروز" و " خاله ماندگار " و 

" حمومک مورچه دار" شماری از آثار اوست که با تصویرگری نورالدین زرین 
چاپ  به  حقیقت  ناهید  نجومی،  مهرداد  مثقالی،  فرشید  دادخواه،  بهمن  کلک، 
و  شاعر   9 از  شعر  یازده  گردآوری   " کودکان  برای  "شعرهایی   . است  رسیده 
ترجمه همراه با بازنویسی یا بازآفرینی شماری از آثار غیر ایرانی نیز از دیگر 

کارهای م. آزاد برای کودکان است.
اختیار  در  را  نامه ای  م.آزاد  آثار  و  زندگی  پژوهشگر  و  مفتاحی،شاعر  محمد 

هنرآنالین گذاشته است که راقم آن هانیبال الخاص هنرمند بنام معاصر است.
بخش هایی از نامه زنده یاد هانیبال الخاص را پیش روی شما قرار می دهیم:

آزاد عزیز!
نامه ات که روشن تر بود رسید و با آن خبر آن که شعرها را داری جمع می کنی و 
مرتب و منظم، تا برایم بفرستی. نمی دانم این شعرها دست خط خواهد بود و یا 

در کتاب ها. اگر اولی، پس واضح و نستعلیق بنویس...
درباره ی حال خودم بنویسم. حسابی گرفته ام و سخت متنفرم از این شهر و از 

این تندی حرکات سرعت ساعت و ساعت سریع. ...
این جا یک خانم است که نصفه می فهمد. گات های ما را رومی می خواند و معنی 
شمایل را از البه الی تیترها می خواهد پیدا کند. روی هم رفته پسندیده است. 
والسالم. و از طرفی هم از ترس گرسنگی شکم خود و زن و بچه مجبورم در 
این دکان کار کنم و تابلوهای دریا و کشتی شکسته بفروشم و خود این شده 
است مانع نمایشگاه های بعدی. هیچ نمی دانستم که در امریکا بپرسند: " کجا 

کار می کنی. در مغازه ی آرت اینترناسیونال پس با گالری ما چه کار داری!"
از همه بدتر حوصله  جنگ و دعوا را ندارم و چون نمی دانم فردا کجا خواهم 
بود و منتظرم که شاید سپتامبر آینده کار تدریس پیدا کنم. همین طوری خنثی 
مانده ام و این کشنده است. عیال وضع را خوب می فهمد و از من صدبار بیش تر 
به یاد ایران می افتد. و از من حاضرتر به برگشت است و از طرفی هم توکلی 
آن دوست ما، می نویسد و دعوت می کند و می گوید که برگردی کارهایی هست 
و وضعیت خوب خواهد بود و از این حرف ها. و این ابن نسق بودن به قول تو 
و یک پا این جا و یک پا آن جا انسان را خالی می کند از هر چه که اسمش شوق 

است یا میل یا احساس.
و  پیش تر  که  آن دوستان  تمام  از  تو می گویم چون  به  را  این حرف ها  خالصه 
این  بیش تر می شناختم بیش تر دوستت دارم و فکر می کنم بیشتر می شناسم. 
نامه گریه ای است که بر شانه های تو کردم که بدانی من هم در حالی هستم که 
بدبختانه در طبع  یا  و پوچ شده است. منتها خوش بختانه  همه چیز بی معنی 
من عادت به دارو و دوایی نبوده است که پناهی باشد و خواب قطبی ای و این 
است که مجبور می شوی خود را فعال و پابرجا نشان دهی. بکوبی و بکوبی و 
از کنج دهن حتی شده بخندی. ترجمه ی شعر را ادامه دهی و هفته ای یک یا دو 
کار حداقل تمام کنی و چاپ کنی و به خود چارلی چاپلین وار بگویی :"بله بهار 

خواهد آمد و پرندگان چیو چیو خواهند کرد." ...
مرا می بخشی

قربانت الخاص
شهریور   23 تاریخ  به  درگذشته  و   1309 متولد  الخاص  هانیبال  نامه  این  راقم 

1389 نقاش، منتقد و مدرس هنری، مترجم و نویسنده ایرانی بود.
از  سال  پنج  و  سی  از  بیش  که  بود  ایران  معاصر  نوگرای  نقاشان  از  الخاص 
زندگیش را در آموزش سپری کرد اما همواره نقاشی بر کارهای دیگرش سایه 
افکنده بود. گروهی او را آغازگر طراحی فیگوراتیو در نقاشی نوگرا و یکی از 
ایران  نقاشی  معاصر  هنر  برجریان  هنری  مدرسان  و  نقاشان  تاثیرگذارترین 

می دانند.

ادبیات

ادگار آلن پو ٢06 ساله شد 
 

حامد داراب 
 

نویسندگان  از  تن  چند  همراه  به  هوگو  ویکتور  وقتی   ١٨٣0 سال  در  پو  آلن 
دیگر مانیفست »رمانتیسم« را در فرانسه منتشر می کردند، آمریکا نیز از موج 
تفکرانی که نهضت پیشارمانتیسمی را در فرانسه دامن زد، بی نصیب نبود. 
قبل  سال  هفت  غیره  و  ولتر  روسو،  چون  متفکرانی  و  فیلسوفان  آثار  و  آرا 

بود.  کرده  ایجاد  را  آمریکا  انقالب ١٧٨٢  بنشیند  ثمر  به  فرانسه  در  آنکه  از 
تاثیر همین انقالب بود که حدود نیم قرن بعد در اروپا، نهضت رمانتیك ادبی 
آلن پو این نویسنده و شاعر آشوبنده ادبیات  از این رو ادگار  را ایجاد کرد. 
خود  داستان  نخستین  که  هنگامی  وحشت،  البته  و  گوتیگ  و  شگفت انگیز 
بود  رمانتیک  نویسنده ای  کرد  منتشر  را   )١٨40 شگفت انگیز  )داستان های 
بهانه  به  می کرد،  پیروی  آن  از  پو  که  آمریکایی  رمانتیسم  که  تفاوت  این  با 
با  مطابق  کامال  اروپا،  از  بودنش  دور  و  آمریکا  جغرافیایی  خاص  موقعیت 
اولیه پو مولفه های اساسی  آثار  نهضت ادبی رمانتیك اروپا نبود. گرچه در 
گرایش  تخیل،  از  پیروی  عقل،  از  دوری گزینی  همچون  اروپایی  رمانتیسم 
نوشته هایش  در  اما  دارند  وجود  غیره  و  وسطایی  قرون  فضاهای  به 
اساسی  مولفه های  را  آنها  می توان  نوعی  به  که  هستند  دیگری  مولفه های 
نخستین  را  او  حاال  که  پو  آلن  ادگار  همه  این  با  دانست.  آمریکایی  رئالیسم 
نویسنده ادبیات علمی تخیلی می خوانند، و تاثیر داستان هایش بر ادبیات و 
آمریکایی  ادبیات  پو را هویت  باید  تا حدی است که  آمریکا  فرهنگ عامه در 
به واقعیت عینی نظر چندانی ندارد.  خواند، در خلق حوادث داستان هایش 
عینیت  به  محدود  را  خود  هرگز  داستان  در  حس  انتقال  اهمیت  دلیل  به  او 
داستان ها نمی کند و از تخیالتش به شیوه ای حیرت انگیز سود می برد. هیچ 
کند.  مکتوب  را  خود  ذهن  از  برخاسته  صرفا  حوادثی  که  نمی بیند  مانعی 
به دور هستند.  از ظاهر واقعی  نیز،  این منظر شخصیت های داستان پو  از 
از  نمادی  باشند،  داشته  انسانی  فردیتی  آنکه  به جای  اغلب  این شخصیت ها 
موروثی  و  مادرزاد  شکلی  به  که  انسان هایی  هستند.  انسان محور  کلیت  یك 
پرداخت  در  همه  این  با  آشفته اند.  و  شرور  روحیه ای  دارای  اکتسابی  نه  و 
شخصیت های داستان های پو موقعیت های اجتماعی هیچ نقشی ندارند. اما 
داستان  در  وحشت  و  اضطراب  حس  پدیدآورنده  را  او  همه  حاال  که  پو  آلن 
می دانند برای رسیدن به اضطراب و شگفتی مورد نظرش در بسیاری موارد 
از طنز سود جسته است. طنزی کامال کنایی که به جای لبخند مو بر تن آدم 
سیخ می کند. طنز پو حکم زهرخندی است که جنایتکار داستانش در آخرین 
لحظه به قربانی نشان می دهد. با این حال مهم ترین مولفه آثار پو، استفاده 
شد.  سمبولیست ها  الهام بخش  که  مولفه ای  مکان هاست.  و  اشیا  از  نمادین 
ظاهر  شخصی  درونیات  از  نمادی  عنوان  به  او،  آثار  اغلب  در  خانه  محیط 
می شود. خانه های آثار پو همچون ضمیر جانیانش، رازی را در خود پنهان 
دارند. با این همه، امروز که دیگر ادبیات داستانی فضا و ساختار ادبیات آلن 

پویی را دنبال نمی کند، هنوز می تواند از برخی مولفه های او سود بجوید.
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فناوری  های پوشیدنی که 
بیماری  ها را درمان هم می کنند

پیگیری  از  فراتر  دستگاه ها  برخی  پوشیدنی،  فناوری های  دنیای  در 
هستند  مدعی  آن  سازندگان  و  می کنند  عمل  کاربر  خواب  و  تمرینات 
که این دستگاه ها می توانند به درمان بیماری ها و شرایط خاص کمک 
که   Quell به  موسوم  دستگاهی  مثال  برای  »ایسنا«  گزارش  کنند.به 
مزمن  درد  کاهش  به  می تواند  می شود  وصل  پا  ساق  باالی  بخش  به 
کل  در  را  دستگاه  این  می توانند  کاربران  کند.  کمک  افراد  برخی  در 

شبانه روز استفاده کنند و جلسات درمانی یک ساعته داشته باشند.

تحریک  برق  جریان  یک  توسط  را  پا  درون  عصب های  دستگاه  این 
می کند که در مقابل، باعث واکنشی از سیستم عصبی مرکزی می شود 
و سیگنال درد را در هر نقطه از بدن متوقف می کند. این نوع درمان 
دهه  چندین  از   )TENS( جلدی  عصب  الکتریکی  تحریک  به  موسوم 
درد  خاص  انواع  کاهش  در  تحقیقات  برخی  در  و  داشته  وجود  پیش 
به طور   Quell سازندگان، دستگاه  گفته  به  است.  داده  نشان  سودمند 
خودکار جریان برق را طی جلسه درمانی تنظیم کرده و همچنین دارای 
یک  شب  طول  در  ساعت   2 هر  خودکار  به طور  که  است  خواب  حالت 
نشان  دستگاه  این  مورد  در  پژوهشی  می کند.  آغاز  را  درمانی  جلسه 
داد که دو سوم کاربران توانستند مصرف داروهای مسکن را کاهش 
دهند. این دستگاه در حال حاضر تاییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا 
کاربرد  همه  روی   TENS درمان  حال،  این  با  است.  آورده  به دست  را 

بازگرداندن  برای  روزه   60 ضمانت  یک  سازندگان  رو  این  از  و  ندارد 
برای   ReliefBandبه موسوم  دیگر  پوشیدنی  داده اند.دستگاه  پول 
درمان تهوع مربوط به بیماری حرکت یا حال بد صبحگاهی به بازار 
عرضه شده است. این دستگاه مچی به ارسال پالس های الکتریکی برای 
تحریک عصبی در کنار مچ دست پرداخته و سپس سیگنال ها با حرکت 
را  تولید شده توسط معده  تهوع  احساس  به سیستم عصبی مرکزی، 
آمریکا  داروی  و  غذا  نیز توسط سازمان  این دستگاه  متوقف می کند. 
تایید شده است.دستگاه دیگر شامل یک هدبند موسوم به Muse است 
باعث کاهش  نتیجه  به کاربران در مراقبه کمک کند و در  که می تواند 
تنش و اضطراب شود. این دستگاه، سیگنال های مغزی را برای بررسی 
می کند.این  اندازه گیری  آن  بودن  سرگردان  و  فعال  یا  مغز  بودن  آرام 
کاربران  تا  می کند  ترجمه  صوت  به  را  مغزی  فعالیت  همچنین  هدبند 
بتوانند زمانی را که ذهنشان منحرف می شود، بشنوند. دستگاه در آن 

زمان اصواتی را برای هدایت کاربر به حالت آرام پخش می کند.

پیش  بینی میزان موفقیت 
ازدواج با رایانه  ها

گروهی از محققان دانشگاه های کالیفرنیای جنوبی و یوتا نرم افزاری 
را توسعه داده اند که می تواند وضعیت یک ازدواج را بررسی و میزان 
موفقیت آن را پیش بینی  کند. به گزارش »ایسنا« نحوه صحبت کردن 
نوع  یا  کردن   نگاه  نوع  زدن ،  حرف  سرعت  صدا،  آهنگ  و  لحن  ما، 

همه  کلمات  نوع  انتخاب  بدن،  زبان  مقابل،  طرف  از  برداشتن   چشم 
از مواردی هستند که اطالعات زیادی درباره  ما می دهند؛ شاید حتی 
بدون اینکه خودمان آگاه باشیم. برای یک کارآگاه باتجربه و حرفه ای 
که با یک متهم صحبت می کند یا یک روانپزشک، اینها عالئمی هستند 
اوقات  گاهی  اما  می دهند.  ارائه  شخص  درباره   زیادی  اطالعات  که 
آنها  نمی توانند  هم  حرفه ای  کارشناسان  حتی  که  هستند  نشانه هایی 
کالیفرنیای  دانشگاه های  محققان  زمینه  همین  در  دهند.  تشخیص  را 
جنوبی و یوتا نرم افزاری طراحی کرده اند که می تواند تشخیص دهد 

که آیا یک ازدواج در معرض خطر فروپاشی قرار دارد یا خیر؟

این کار با تحلیل دقیق سخنان و مکالمه  دو زوج انجام می شود. سپس 
براساس آنها پیش بینی می شود که آیا رابطه  میان آن دو بهتر خواهد شد، 
تغییری نخواهد کرد یا بدتر خواهد شد؟ رایانه به کمک این نرم افزار 
می تواند آهنگ های ظریف سخن را تشخیص دهد. برایان باوکام، یکی 
آهنگ  سخن می توان میزان لرزش صدای  با  این محققان، می گوید  از 
فرد را اندازه گیری کرد. آنها همچنین دیگر جنبه های تعامل و مکالمه 
مثل نوع کلمات و زبان بدن را هم مورد بررسی قرار دادند. در نهایت 
رایانه توانست پیش بینی کند که رابطه  ازدواج رو به بهبود می گذارد 
باتجربه،  انسان  رایانه در حد یک  این  بدتر می شود. پیش بینی های  یا 
اعتبار داشت حتی اندکی هم بهتر بود. این پروژه بخشی از تحقیقاتی 
است که در سال های اخیر انجام می شود. دانشمندان در این تحقیقات 
کلمات  نوع  و  بدنی  حاالت  صدا،  دقیق  بررسی  با  داشته اند  سعی 
مراجعان به مراکز درمانی، به اطالعات مفیدی دست یابند. هدف آنها 

این است که گفتار درمانی، موثرتر و کارآمدتر شود.

اینترنت
زمانی که در های پشتی نتیجه عکس می دهند 

امنیت در اینترنت
بعضی آژانس های جاسوسی طرفدار »درهای 
پشتی« در نرم افزار رمزنگاری هستند، اما آیا 

از آنها استفاده خواهند کرد؟
یک  پشت  نوشته های  همانند  اینترنتی  پیام های  رمزنگاری،  بدون 
کارت پستال است. بنابراین دولت ها، بانکداران و خرده فروشان، مانند 
تروریست ها و مجرمان، پیام های خود را به صورت رمزی می نویسند.

جاسوسی  آژانس های  برای  رمزنگاری  در  رخنه  روش های  بنابراین 
فراگیر  جست وجوی  روش  از  استفاده  می شود.  محسوب  اولویت  یک 
)computational brute force( پرهزینه و ُکند است، زیرا رمزنگاری 
بر  فشار  جایگزین  گزینه  یک  است.  رمز  شکستن  از  ساده تر  بسیار 
شرکت هاست تا به مقامات در شکستن رمزنگاری مشتریان شان کمک 

کنند. مانند فشار قانون جدید تازه تصویب شده در چین یا قدرتی که 
باز  دیگر  گزینه  یک  هستند.  آن  خواهان  غرب  جاسوسی  آژانس های 
کردن »در پشتی« است: باگ های نرم افزاری یا ایرادات سخت افزاری که 
امکان حدس زدن یا سرقت کلیدهای رمزنگاری را می دهد. وجود یک 
در پشتی ممکن است نتیجه اشتباهات برنامه نویسی ناشی از طراحی 
)با همکاری ارائه دهنده رمزنگاری( یا دست کاری غیرمجاز نرم افزار یا 

ترکیبی از این سه مورد باشد.

اینترنتی  جاسوسان  کار  آنها  طریق  از  که  است  این  پشتی  در  مشکل 
می کنند.  ناامن تر  همه  برای  را  اینترنت  البته  و  می شود  آسان تر 
آمریکایی  سازنده  ؛   Juniper( ژونیپر  جمله  از  اخیر  افشاسازی های 
نرم افزار و سخت افزارهای شبکه( به وضوح چگونگی دزدی اینترنتی 
را نشان می دهد. ژونیپر در ماه دسامبر افشا کرد که یک در پشتی که 

وجود آن به سال 2012 برمی گردد به همه افراد آگاه از آن، اجازه خواندن 
ترافیک رمزنگاری شده توسط نرم افزار »شبکه خصوصی مجازی« آن 
را می دهد که توسط شرکت ها و آژانس ها در سراسر جهان برای اتصال 
به دفاتر مختلف از طریق اینترنت عمومی استفاده می شود. مشخص 
نیست که چه کسی مسوول آن است، اما زمانی که یک آژانس اطالعاتی 

در پشتی را نصب می کند و سپس به طور محرمانه توسط یک آژانس 
اطالعاتی دیگر اصالح می شود، این عیب بروز می کند. یک در پشتی که 
شامل یک ژنراتور اعداد تصادفی معیوب در استاندارد رمزنگاری بود 
آمریکا )NSA( مورد پشتیبانی قرار گرفت؛  امنیت ملی  آژانس  توسط 
دیگر سرنخ ها به آژانس های اطالعاتی در چین یا بریتانیا اشاره می کند.

پیام های رمزگشایی که شامل یک یا چند هدف اطالعاتی است در حوزه 
چرا  که  دارد  وجود  خوبی  دالیل  و  است  جاسوسی  آژانس  اختیارات 
دولت ها باید برای امنیت ملی و در محدوده قانونی قادر به جاسوسی 
نیز  جاسوسی  برای  معرفی شده  پشتی  در  که  است  این  خطر  باشند. 
ممکن است در نهایت از طرف هکرها، دولت های دشمن، یا خرابکارانی 
که می خواهند از افراد مطیع قانون جاسوسی کنند برای اهداف شوم 
مورد استفاده قرار گیرند. مشخص نیست چه کسی در پشتی ژونیپر را 

نصب یا از آن و به چه هدفی استفاده کرد.
نگه  مخفی  را  پشتی  در های  می توان  می گویند  اطالعاتی  آژانس های 
داشت و به قدر کافی پیچیده طراحی کرد تا استفاده غیرمجاز از آنها 
غیرمحتمل باشد. اما یک غریبه ممکن است به طور تصادفی به نقطه 
ضعف آن پی ببرد یا جزییات آن را به سرقت ببرد. آمریکا به خصوص 
در  دارد.  محرمانه  اطالعات  امن  ذخیره سازی  در  ضعیفی  پیشینه 
تابستان 201۵ مشخص شد که دفتر مدیریت پرسنل که داده های فردی 
مورد  می کند  ذخیره  را  و...  فدرال  کارمند  میلیون   20 از  بیش  مهم 
دستبرد اطالعاتی قرار گرفت که اتهام آن به چین وارد شد. برخی آن را 
بزرگ ترین فاجعه در تاریخ اطالعاتی آمریکا می دانند و فاجعه مشابه 
پیشین  پیمانکار  اسنودن  ادوارد  توسط  رفته  سرقت  به  داده های  آن 
می کند.  زندگی  مسکو  در  هم اکنون  که  آمریکاست  ملی  امنیت  آژانس 
)مقامات مسوول امنیت پرواز نیز اجازه درز جزییات شاه کلیدهایی را 
دادند که می تواند قفل بیشتر چمدان های موجود در بازار را باز کند که 

این خود نوعی در پشتی است.(

مقاومت در برابر در های پشتی
پشتی  در های  اجباری  گنجاندن  برای  تقاضا  برابر  در  باید  بنابراین 
امنیت  جنایتکاران  توسط  آنها  از  بالقوه  استفاده  شود.  مقاومت 
اینترنت را که میلیاردها نفر از آن برای انجام عملیات بانکی و پرداخت 
اینترنتی استفاده می کنند در کل تضعیف می کند. وجود آنها اعتماد به 
از  انتقاد دولت های غربی  شرکت های فناوری را نیز متزلزل می کند و 
می کند  دشوار  اینترنت  در  تداخل  ایجاد  برای  را  استبدادی  رژیم های 
قدرتمند  نرم افزارهای  است:  بی فایده  صورت  هر  در  آنها  تحمیل  و 
رمزگذاری، بدون در پشتی، به صورت رایگان در اینترنت در دسترس 

همگان است.
به جای تضعیف قدرت فرآیند رمزنگاری افراد از طریق در های پشتی، 
حمله  موفقیت  دلیل  کنند.  استفاده  ابزارها  دیگر  از  باید  جاسوسان 
از  با سحر و جادو  نبود که تروریست ها  این  پاریس در ماه نوامبر  به 
به  مربوط  اطالعات  که  بود  آن  دلیلش  بلکه  کردند،  استفاده  کامپیوتر 
اشتراک گذاشته نشده بود. هر زمان  به  آنها در هیچ کجا  فعالیت های 
الزم باشد آژانس امنیت ملی آمریکا و دیگر آژانس ها می توانند راه خود 
در پشتی  که یک  در زمانی  کنند.  باز  تلفن مظنونان  و  کامپیوتر  به  را 
جهانی در نرم افزارها وجود نداشته باشد، نفوذ به رایانه های مظنونان 
دشوارتر و کندتر می شود اما مهم این است که نبود در پشتی، اینترنت 

را برای همگان به فضایی امن تر تبدیل می کند.
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چهار شرکت امیدوارند اینترنت را در دسترس همگان قرار دهند 

وصل  کردن جهان 
تیم کراس / نویسنده حوزه علم اکونومیست

یک  از  اینترنت  ثروتمند،  جهان  در  دست کم  گذشته،  سال   2۵ در 
است.  شده  بدل  جاحاضر  همه   ابزاری  به  آکادمیک  ماجراجویی 
بااین حال، در سرتاسر جهان، حدود ۵7 درصد مردم آفالین هستند. 

در آفریقا، این رقم 79 درصد است.
آنالین  کردن مردم مهم، اما دشوار است. بسیاری از آنها در مناطق 
الزم  زیرساخت های  ایجاد  آنجا  در  که  می کنند  زندگی  روستایی 
دشوارتر از شهرهای با جمعیت متراکم )برخی از مردم روستاها 
می کنند(  مبارزه  اینترنت  علیه  دالیلی  به  ثروتمند،  کشورهای  در 
این  امیدوارند در سال 2016  از شرکت های فناوری  است. دسته ای 
اینترنت را برای همه مردم  وضعیت را تغییر دهند و دسترسی به 

روی زمین فراهم کنند.
 Project پیشرفته ترین اینها گوگل است. پروژه این شرکت با عنوان
Loon )که در ابتدا که پیشنهاد شد بسیار احمقانه به نظر می رسید( 
قصد دارد کره زمین را با انبوهی از هزاران بالن هلیومی دورپرواز 
حمل  را  گیرنده  و  فرستنده  یک  بالن ها  این  از  یک  هر  کند.  احاطه 
همچون  بالن ها  این  می کند.  کار  خورشیدی  انرژی  با  که  می کند 
کار  پرنده  وای-فای  دسترسی  نقاط  و  همراه  تلفن  ایستگاه های 
ایستگاه هایی  به  را  کاربران  رایانه  و  موبایل  سیگنال  و  می کنند 
در  اینترنت  ترتیب،  این  به  می کند.  وصل  آن سوتر  مایل  صدها  در 

سطحی گسترده وجود خواهد داشت.
نخواهند  دیگری  محرکه  وسیله  هیچ  یا  موتور  پروانه،  بالن ها  این 
داشت. این بدان معنا نیست که نمی توان آنها را هدایت کرد. با تغییر 
ارتفاع، می توانند در جهات مختلف بر بادها سوار شوند. با بالن های 
کافی و اطالعات کافی درباره بادها -که برخی را پیش بینی های آب 
و هوا فراهم می کنند و برخی دیگر را خود بالن ها- شرکت امیدوار 
به گونه ای مدیریت کند که در هر زمان  را  انبوهه  این  بتواند  است 
تقریبًا همه جای جهان را پوشش دهد. آزمایش ها در نیوزیلند آغاز 
شده است. شرکت امیدوار است یک نسخه تجاری محدود را در سال 
اینترنتی  2016 با سریالنکا که پیشتر توافقنامه ای را برای پوشش 

امضا کرده، آغاز کند.

شده اند.  بلند  گوگل  دست  روی  هم  دیگر  شرکت های  حال،  این   با 
فیس بوک می خواهد به جای بالن، با استفاده از هواپیماهای بدون  
انرژی  با  که  -هواپیماهایی  محرکه  وسایل  هدایت  تحت  سرنشین 
خورشیدی کار می کنند- شبکه ای مشابه را بسازد. این هواپیماها 
-که برعکس بالن های گوگل قابل فرماندهی و هدایت هستند- باید 
در سال 2016 برای آزمایش های گسترده آماده شوند. در این میان، 
OneWeb یک شرکت ماهواره ای که در سال 2012 تاسیس شده، و 
SpaceX یک شرکت دیگر، هردو می خواهند از ماهواره هایی برای 
پرواز در ارتفاع پایین استفاده کنند. آنان امیدوارند که اینها خدمات 
بر  که  خدماتی  کنند،  فراهم  امروز  ماهواره ای  اینترنت  از  بهتری 
هستند  متکی  باال  مدارهای  در  بزرگ  ماهواره های  از  اندکی  شمار 
و گران و محدودند. شرکت های OneWeb و SpaceX برنامه دارند 
که صدها و هزاران ماهواره پرتاب کنند. فیس بوک و گوگل نیز به 
همین ترتیب به شمار بسیار زیادی از هواپیماها و بالن ها نیاز دارند.
با شرکت های  با بستن قرارداد  برنامه دارند که  این شرکت ها  همه 
اینترنتی شان  پوشش  درزهای  ترمیم  به  مایل  که  محلی  مخابراتی 
سود  نیز  غیرمستقیم  فیس بوک  و  گوگل  درآورند.  پول  هستند، 
یابد،  دست  اینترنتی  ارتباط  به  که  اضافی  شخص  هر  می برند: 

شخصی است که می توان به او تبلیغات نشان داد.
گوگل و فیس بوک، با نشان دادن فناوری های پروازی خود، پیشتاز 
رقبای ماهواره ای خود هستند. ایده ماهواره پیشتر در طول حباب 
دات کام به آزمون گذاشته شد )و شکست خورد(. اما آن زمانی بود 
اینترنت  روزها  این  می آمد.  حساب  به  لوکس  کاالیی  اینترنت  که 
امیدوار  جهان  بی اینترنت های  می شود.  ضروری تر  روزبه روز 

خواهند بود که غول های فناوری، موفق شوند.

همه  کلمات  نوع  انتخاب  بدن،  زبان  مقابل،  طرف  از  برداشتن   چشم 
از مواردی هستند که اطالعات زیادی درباره  ما می دهند؛ شاید حتی 
بدون اینکه خودمان آگاه باشیم. برای یک کارآگاه باتجربه و حرفه ای 
که با یک متهم صحبت می کند یا یک روانپزشک، اینها عالئمی هستند 
اوقات  گاهی  اما  می دهند.  ارائه  شخص  درباره   زیادی  اطالعات  که 
آنها  نمی توانند  هم  حرفه ای  کارشناسان  حتی  که  هستند  نشانه هایی 
کالیفرنیای  دانشگاه های  محققان  زمینه  همین  در  دهند.  تشخیص  را 
جنوبی و یوتا نرم افزاری طراحی کرده اند که می تواند تشخیص دهد 

که آیا یک ازدواج در معرض خطر فروپاشی قرار دارد یا خیر؟

این کار با تحلیل دقیق سخنان و مکالمه  دو زوج انجام می شود. سپس 
براساس آنها پیش بینی می شود که آیا رابطه  میان آن دو بهتر خواهد شد، 
تغییری نخواهد کرد یا بدتر خواهد شد؟ رایانه به کمک این نرم افزار 
می تواند آهنگ های ظریف سخن را تشخیص دهد. برایان باوکام، یکی 
آهنگ  سخن می توان میزان لرزش صدای  با  این محققان، می گوید  از 
فرد را اندازه گیری کرد. آنها همچنین دیگر جنبه های تعامل و مکالمه 
مثل نوع کلمات و زبان بدن را هم مورد بررسی قرار دادند. در نهایت 
رایانه توانست پیش بینی کند که رابطه  ازدواج رو به بهبود می گذارد 
باتجربه،  انسان  رایانه در حد یک  این  بدتر می شود. پیش بینی های  یا 
اعتبار داشت حتی اندکی هم بهتر بود. این پروژه بخشی از تحقیقاتی 
است که در سال های اخیر انجام می شود. دانشمندان در این تحقیقات 
کلمات  نوع  و  بدنی  حاالت  صدا،  دقیق  بررسی  با  داشته اند  سعی 
مراجعان به مراکز درمانی، به اطالعات مفیدی دست یابند. هدف آنها 

این است که گفتار درمانی، موثرتر و کارآمدتر شود.

در پشتی را نصب می کند و سپس به طور محرمانه توسط یک آژانس 
اطالعاتی دیگر اصالح می شود، این عیب بروز می کند. یک در پشتی که 
شامل یک ژنراتور اعداد تصادفی معیوب در استاندارد رمزنگاری بود 
آمریکا )NSA( مورد پشتیبانی قرار گرفت؛  امنیت ملی  آژانس  توسط 
دیگر سرنخ ها به آژانس های اطالعاتی در چین یا بریتانیا اشاره می کند.

پیام های رمزگشایی که شامل یک یا چند هدف اطالعاتی است در حوزه 
چرا  که  دارد  وجود  خوبی  دالیل  و  است  جاسوسی  آژانس  اختیارات 
دولت ها باید برای امنیت ملی و در محدوده قانونی قادر به جاسوسی 
نیز  جاسوسی  برای  معرفی شده  پشتی  در  که  است  این  خطر  باشند. 
ممکن است در نهایت از طرف هکرها، دولت های دشمن، یا خرابکارانی 
که می خواهند از افراد مطیع قانون جاسوسی کنند برای اهداف شوم 
مورد استفاده قرار گیرند. مشخص نیست چه کسی در پشتی ژونیپر را 

نصب یا از آن و به چه هدفی استفاده کرد.
نگه  مخفی  را  پشتی  در های  می توان  می گویند  اطالعاتی  آژانس های 
داشت و به قدر کافی پیچیده طراحی کرد تا استفاده غیرمجاز از آنها 
غیرمحتمل باشد. اما یک غریبه ممکن است به طور تصادفی به نقطه 
ضعف آن پی ببرد یا جزییات آن را به سرقت ببرد. آمریکا به خصوص 
در  دارد.  محرمانه  اطالعات  امن  ذخیره سازی  در  ضعیفی  پیشینه 
تابستان 201۵ مشخص شد که دفتر مدیریت پرسنل که داده های فردی 
مورد  می کند  ذخیره  را  و...  فدرال  کارمند  میلیون   20 از  بیش  مهم 
دستبرد اطالعاتی قرار گرفت که اتهام آن به چین وارد شد. برخی آن را 
بزرگ ترین فاجعه در تاریخ اطالعاتی آمریکا می دانند و فاجعه مشابه 
پیشین  پیمانکار  اسنودن  ادوارد  توسط  رفته  سرقت  به  داده های  آن 
می کند.  زندگی  مسکو  در  هم اکنون  که  آمریکاست  ملی  امنیت  آژانس 
)مقامات مسوول امنیت پرواز نیز اجازه درز جزییات شاه کلیدهایی را 
دادند که می تواند قفل بیشتر چمدان های موجود در بازار را باز کند که 

این خود نوعی در پشتی است.(

مقاومت در برابر در های پشتی
پشتی  در های  اجباری  گنجاندن  برای  تقاضا  برابر  در  باید  بنابراین 
امنیت  جنایتکاران  توسط  آنها  از  بالقوه  استفاده  شود.  مقاومت 
اینترنت را که میلیاردها نفر از آن برای انجام عملیات بانکی و پرداخت 
اینترنتی استفاده می کنند در کل تضعیف می کند. وجود آنها اعتماد به 
از  انتقاد دولت های غربی  شرکت های فناوری را نیز متزلزل می کند و 
می کند  دشوار  اینترنت  در  تداخل  ایجاد  برای  را  استبدادی  رژیم های 
قدرتمند  نرم افزارهای  است:  بی فایده  صورت  هر  در  آنها  تحمیل  و 
رمزگذاری، بدون در پشتی، به صورت رایگان در اینترنت در دسترس 

همگان است.
به جای تضعیف قدرت فرآیند رمزنگاری افراد از طریق در های پشتی، 
حمله  موفقیت  دلیل  کنند.  استفاده  ابزارها  دیگر  از  باید  جاسوسان 
از  با سحر و جادو  نبود که تروریست ها  این  پاریس در ماه نوامبر  به 
به  مربوط  اطالعات  که  بود  آن  دلیلش  بلکه  کردند،  استفاده  کامپیوتر 
اشتراک گذاشته نشده بود. هر زمان  به  آنها در هیچ کجا  فعالیت های 
الزم باشد آژانس امنیت ملی آمریکا و دیگر آژانس ها می توانند راه خود 
در پشتی  که یک  در زمانی  کنند.  باز  تلفن مظنونان  و  کامپیوتر  به  را 
جهانی در نرم افزارها وجود نداشته باشد، نفوذ به رایانه های مظنونان 
دشوارتر و کندتر می شود اما مهم این است که نبود در پشتی، اینترنت 

را برای همگان به فضایی امن تر تبدیل می کند.
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10 راه برای 
»نه« گفتن

HBR :مترجم: سیدحسین علوی لنگرودی -منبع

امروزه مدیران بیش از هر زمان دیگری پرمشغله و گرفتار هستند 
پذیرفتن  و  گفتن  »نه«  توانایی  از  برخورداری  دلیل  همین  به  و 
آنها  برای  درخواست ها  و  مسوولیت ها  اندازه  از  بیش  و  بی مورد 
امری ضروری و حیاتی محسوب می شود و کارآمدی، رضایتمندی 
و فراغت بال آنها جهت انجام وظایف و کارکرد های اصلی شان در 
گرو توانایی نه گفتن به موقع و بجای آنها است. در بسیاری موارد 
گرفتاری ها  دچار  را  خود  بی مورد  و  بیجا  بله  یک  گفتن  با  تنها  ما 
امری  آنها  از  کردن  پیدا  خالصی  که  می کنیم  متعددی  مشکالت  و 
این  تمام  از  گاه غیرممکن است. درحالی که می شود  و  طاقت فرسا 
یک  درست  و  هوشمندانه  گفتن  با  فقط  پیچیدگی ها  و  دردسرها 
»نه« جلوگیری کرد.در ادامه 10 روش کاربردی برای نه گفتن ارائه 
می شود که می تواند توسط مدیران و کارمندان مورد استفاده قرار 

گیرد.

خیلی راحت و مختصر بگویید »نه«
مختصر  و  ساده  و  راحت  خیلی  است  کافی  فقط  اوقات  گاهی 
این  هستید.  راحت تر  و  بلدید  که  زبانی  هر  به  هم  آن  »نه«  بگویید 
کار راحت ترین و عملی ترین راه برای خالص کردن خود از دست 
چیزهایی است که نمی خواهید بر شما تحمیل شوند و اگر به آنها نه 

نگویید بعدا دچار افسوس و حسرت خواهید شد.

به دیگران توضیح دهید که نمی توانید خواسته های آنها را برآورده 
سازید

یا  دهید  انجام  او  برای  را  کاری  تا  کرد  مراجعه  شما  به  کسی  اگر 
مشکلی را برای او حل کنید، چنانچه ندای درونتان به شما گفت که 
نباید یا نمی توانید آن کار را انجام دهید کافی است از طرف مقابلتان 
بخواهید علت کمک خواستنش از شما را برایتان توضیح دهد و پس 
او  آنها برای  به  اندیشیدن  از گوش کردن دقیق به صحبت هایش و 
آن  عالوه بر  و  نیستید  او  خواسته  انجام  به  قادر  که  دهید  توضیح 
مطرح  او  مشکل  حل  برای  را  جایگزینی  راهکارهای  و  پیشنهاد ها 

سازید.

بگویید: »در حال حاضر نه اما بعدا بله«
گاهی اوقات به ما پروژه های فوق العاده و وسوسه انگیزی پیشنهاد 
می شود که رد کردن آنها برای ما خیلی سخت است و در این شرایط 
تا  بودیم  بی پایانی  انرژی  و  وقت  و  منابع  دارای  می کنیم  آرزو  ما 
است.  غیرممکن  عمال  چیزی  چنین  که  دهیم  انجام  را  آنها  همه 
نه گفتن صرف  یا  به جای پذیرش بی مورد پروژه های متعدد  پس 
آن  و  کنیم  استفاده  دیگری  تاکتیک  از  می توانیم  پیشنهادها  این  به 
پروژه  پذیرش  برای  مقابل  طرف  به  دادن  امیدواری  ضمن  اینکه 
پیشنهادی او در اولین فرصت ممکن بگوییم: »االن نه اما بعدا بله«. 
عالوه بر این می توانید برای قانع کردن طرف مقابل شرحی کوتاه 
فراوانی  اولویت  و  کار می کنید  آن  دارید روی  االن  که  پروژه ای  از 

برای شما دارد دهید.

بگویید: »فالنی چطور؟«
است  این  پیشنهاد  یک  کردن  رد  برای  روش ها  موثرترین  از  یکی   
که خودتان پیشنهاددهنده باشید و در واکنش به تقاضای دیگران 
تان  مقابل  طرف  به  کار  آن  انجام  برای  را  دیگر  کسانی  می توانید 
پیشنهاد دهید. برای این کار کافی است به طرف مقابل خود بگویید: 

»فالنی چطور؟ آیا او نمی تواند این کار را برای شما انجام دهد؟«

خیلی ساده بگویید: این کار من نیست
در بسیاری از موارد انجام کارها و اجرای پروژه هایی از ما خواسته 
می شود که از توان و تجربه ما خارج است. بنابراین در واکنش به 
چنین پیشنهادهایی الزم است با خونسردی کامل بگویید که انجام 

آن کار از شما ساخته نیست.

بگویید: به دردسرش نمی ارزد
گاهی اوقات همه می دانند که انجام یک کار باعث بروز دردسرها و 
گرفتاری های متعددی می شود که اصال ارزشش را ندارد. در چنین 
مواردی باید علت امتناع خود از پذیرش یک پیشنهاد را به روشنی 
توضیح داد و گفت که چرا به قول معروف »برداشتن ابرو می تواند 

کور شدن را به دنبال داشته باشد«.

من موافق نیستم آن هم به این دلیل
متاسفانه خیلی از ما از بیان احساسات واقعی و درونی مان اجتناب 
و  گرا  تعامل  و  مدار  مردم  باید  که  استدالل  این  با  هم  آن  می کنیم 
دوراندیش بود. اما باید این را نیز به یاد داشت که شفاف و روراست 

بودن نیز از ضروریات شخصیتی است و نباید ریاکار و دورو بود. 
را  آن  شجاعانه  و  شفاف  خیلی  هستید  مخالف  چیزی  با  اگر  پس 

همراه با ذکر دالیل و برهان بیان کنید.

بگویید: من فکر نمی کنم دیگران از انجام این برنامه حمایت کنند
گاهی اوقات پیشنهاد دهندگان یک پروژه یا برنامه از همه پیامدها 
از  شوند  مطلع  آنها  از  اگر  شاید  و  نیستند  آگاه  آن  اجرای  نتایج  و 
منفی  پاسخ  دادن  راه های  از  یکی  پس  شوند.  منصرف  آن  اجرای 
به یک پیشنهاد می تواند صحبت کردن منطقی در مورد پیامدهای 

احتمالی آن و تالش برای منصرف کردن طرف مقابل باشد.

با شجاعت بگویید که نمی دانید آن کار را چگونه باید انجام داد
هنگامی که انجام یک کار و اجرای یک پروژه به دانش و مهارت های 
تخصصی متعددی نیاز دارد که شما فاقد آن هستید باید در برابر 
پیشنهاد هایی که برای اجرای آن به شما می شود شجاعانه بگویید 
که فاقد مهارت های الزم برای انجام آن کار هستید یا نمی دانید آن 
وقت،  فاقد  مدیر  یک  مثال،  به عنوان  داد.  انجام  باید  چگونه  را  کار 
نویسی  برنامه  زبان های  یادگیری  برای  نیاز  مورد  منابع  و  عالقه 
برنامه  تولید  و  طراحی  پروژه  یک  اجرای  برای  نیاز  مورد  متعدد 

کامپیوتری جدید است و به هیچ عنوان نباید آن را قبول کند.

فرد دیگری را برای انجام کار معرفی کنید
بارها پیش آمده که به محض مطرح شدن پیشنهادی برای انجام یک 
کار نام یکی از همکاران یا اعضای تیم تحت رهبری ما به ذهن مان 
خطور کرده که یا متقاضی انجام آن کار بوده یا بهترین گزینه برای 
انجام آن محسوب می شود. لذا در صورت مطرح شدن یک پیشنهاد 
و عدم آمادگی خود برای اجرای درست و کامل آن می توانیم بهترین 
تا هم خود  آن را به طرف مقابل معرفی کنیم  انجام  یا مرجع  فرد 
نیاز  مورد  زمان  و  تخصص  و  توان  که  کاری  انجام  دردسر  از 
برای انجام آن را نداریم خالص شویم، هم کار طرف مقابل را راه 

بیندازیم. 

دردم از یارست و درمان نیز هم       دل فدای او شد و جان نیز هم
دوره تفسیر ابیات لسان الغیب حافظ شیرازی

از منظر حکمت، فلسفه، عرفان
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چهــار درس از 
مدیریت ضعیف

استارت آپ ها اغلب شکست می خورند. هر فردی که زمانی را در 
اکوسیستم سرمایه گذاری بنگاهی و استارت آپ سپری کرده، به 
شما می گوید که شکست رایج ترین ویژگی این اکوسیستم است 
یک  راه اندازی  اگر  باشد.  شرمساری  مایه  نباید  موضوع  این  و 
افراد  همه  بود،  آسانی  کار  استارت آپ  یک  از  بزرگ  کسب وکار 
را  اولیه  سرمایه  برابر   10 استارت آپی  هر  اگر  بودند.  کارآفرین 
که  این  با  پس  می شدند.  سرمایه گذار  افراد  همه  بازمی گرداند، 
داستان های موفقیت کسب وکارهای کوچک، می توانند به ما در 
راه اندازی بنگاه مد نظرمان کمک کنند، داستان های شکست هم 
تجربیات نهفته زیادی برای ما دارند. در این شماره به داستان 

شکست سه بنگاه نوپا می پردازیم.

)Gowalla( گواال
گواال یک شبکه اجتماعی موقعیت یابی بود که در سال 2007 آغاز 
استفاده  با  کاربران  شد.  تعطیل   2012 سال  در  و  کرده  کار  به 
آن قرار داشتند و  را که در  برنامه می توانستند نقطه ای  این  از 
مکانی را که بازدید می کردند، ثبت کنند و جزئیات آن را توضیح 
دهند. در سال 2010 تعداد کاربران گواال به 600 هزار نفر رسیده 
از  قبل  شرکت  این  شد.  گواال  رشد  مانع  متعدد  مشکالت  بود. 
اینکه تکنولوژی گوشی هوشمند برای ایجاد یک تجربه کاربردی 
اینترنتی  اپلیکیشن  یک  کند،  پیشرفت  کافی  اندازه  به  مثبت 
موبایل تولید کرده بود. وقتی گواال تمرکز خود را تغییر داد و 
برخی ویژگی های محصول خود را حذف کرد، اشتیاق و عالقه 
غول های  با  رقابت  از  شکست:  دلیل  یافت.  کاهش  آن  مشتریان 
بزرگ صنعت خود بپرهیزید. گواال وارد رقابت با فیس بوک شد 
شوید  مطمئن  کرد.  ایجاد  خود  پیشرفت  برای  سختی  مانع  و 
تکنولوژی می تواند آنچه وعده می دهید را انتقال دهد. اگر گواال 
گوشی های  پیشرفت  و  شدن  همه گیر  با  همزمان  و  تازگی  به 
می داد  رخ  که  اتفاقاتی  از  می کرد،  آغاز  را  خود  کار  هوشمند 
دالر  میلیون   8  /3 ابتدا  استارت آپ  این  می شدید.  شگفت زده 

درآمد به دست آورده بود، اما در نهایت شرکت فیس بوک آن را 
این تملک هم  اما حتی  ارزش 3 میلیون دالر خریداری کرد.  به 

نتوانست گواال را نجات دهد. 

)Pay by Touch( پی بای تاچ

شرکت پی بای تاچ با وجود بهره بردن از حمایت لیست بلندی 
دست  واقعی  موفقیت  به  نتوانست  هیچ گاه  سرمایه گذاران،  از 
از انگشت نگاری برای پردازش پرداخت ها  این شرکت که  یابد. 
استفاده می کرد قبل از اعالم ورشکستگی در اواخر سال 2007 
محصول  شد.  مشابه  مشکالت  و  و  تقلب  مثل  اتهاماتی  درگیر 
و  کاالها  هزینه  می داد  امکان  مصرف کنندگان  به  تاچ  بای  پی 
خدماتی را که می خواهند خریداری کنند با فشار دادن دکمه ای 
روی یک سنسور بیومتریک در محیطی امن پرداخت کنند. تعداد 
به 800 نفر رسیده بود  اوج فعالیتش  تاچ در  بای  کارمندان پی 
خدمات  مالی  تراکنش های  انجام  برای  خرده فروشی ها  به  و 
می داد. در نهایت همزمان با اظهار نارضایتی سرمایه گذاران از 
آنها نتوانستند حتی  ریخت و پاش های بی حد موسس شرکت، 
حقوق کارمندان را بپردازند و در ابتدای سال 2008 بدون اطالع 
پی  شکست:  کردند.دلیل  تعطیل  را  شرکت  مصرف کنندگان  به 

بای تاچ برای مشکلی که وجود نداشت، یک راه حل پیدا کرده 
بود. این دامی است که بیشتر استارت آپ ها گرفتار آن می شوند. 
کاساندرا فیلیپس، موسس شرکت فیل کان )Failcon( می گوید: 
»اکثر کارآفرینان فکر می کنند محصولی که تولید کرده اند جالب 
آن  مورد  در  دوستان شان  از  وقتی  و  است  فرد  به  منحصر  و 

سوال می کنند، همین پاسخ را دریافت می کنند. اگر می خواهید 
کنید  ایجاد  چیزی  باید  باشد،  داشته  کاربرد  جدیدتان  محصول 
که مردم فکر کنند بدون آن واقعا نمی توانند زندگی کنند. تقریبا 
دلیل  همین  به  می خورند،  شکست  که  استارت آپ هایی  از  نیمی 

است.«

)RealNames Corporation( ریل نیمز
به کاربران مرورگر  این شرکت که در سال 1997 تاسیس شده 
از  استفاده  با  می داد  امکان  مایکروسافت   Internet explorer
این  برای  ثبت کنند.  را  دامنه خود  نام  این مرورگر  آدرس  نوار 
 net.یا  com.مثل باال  سطح  دامنه  یک  به  نبود  احتیاجی  کار 
نام گذاری  سیستم  یک  ایجاد  شرکت  هدف  باشید.  داشته  تعلق 
در  شده  تایپ  کلیدی  کلمات  که  بود  اینترنت  برای  چندزبانه 
ترجمه  شده  ثبت  دامنه  نام  با  مطابق  را  مرورگر  آدرس  نوار 

می کرد.شرکت ریل نیمز و حامیان مالی آن بیش از 130 میلیون 
دنبال تصمیم شرکت  به  اما  بوند.  آورده  به دست  دالر سرمایه 
انتقال 1 میلیارد بازدید صفحه خود در هر  مایکروسافت برای 
سه ماه به مرورگر MSN دچار ورشکستگی شد و در سال 2002 
تعطیل شد. دلیل شکست: شرکت ریل نیمز کامال به تصمیمات 
آن به  غول بزرگی مانند مایکروسافت وابسته بود و سرنوشت 
بقای  و  کارایی  داشت.  بستگی  شرکت  این  تصمیم گیری های 

شرکت شما نباید کامال وابسته به یک شرکت دیگر باشد. 

)Pets.com( پتس
این شرکت که در حوزه فروش اینترنتی محصوالت مربوط به 
مراقبت از حیوانات خانگی به شهرت رسیده بود، تنها دو سال 
شرکت  این  کرد.  فعالیت   2000 تا   1998 سال  از  و  داشت  دوام 
تبلیغات  جمله  از  بازاریابی  کمپین های  خرج  دالر  میلیون ها 
فکر  که  این شرکت  مدیران  بود.  کرده  بول  سوپر  در مسابقات 
کنند،  بهره برداری  رکودزده  صنعتی  از  می توانند  می کردند 
خانگی  حیوانات  فرعی  بازارهای  که  شدند  متوجه  نهایت  در 
محصوالت  حمل ونقل  هزینه  نیست.  درآمدزا  کافی  اندازه  به 
مربوط به حیوانات خانگی معموال گران تمام می شود و برخی 
رقابتی  نرخ های  با  نمی توانند  بازی  وسایل  مانند  آن  آیتم های 
به  وابسته  کامال  پتس  شرکت  اینترنتی  فروش  شوند.  عرضه 
تخفیف هایی بود که این شرکت در سایت خود در نظر می گرفت 
مورد  در  شکست:  دلیل  می آورد.  پایین  را  سود  موضوع  این  و 
»بسیاری  می گوید:  فیلیپس  باشید.  صادق  خودتان  با  پیشرفت 
از موسسان شکست می خورند، چون از اینکه درخواست کمک 
قول  نمی کنند.  علنی  را  مشکالت شان  یا  و  دارند  هراس  کنند 
چیز  همه  باشید،  صادق  اطرافیان تان  و  خودتان  با  اگر  می دهم 
از  کمی  بسیار  تعداد  البته  شد.  خواهد  راحت تر  برابر  سه  تا 
کارآفرینان این گونه هستند.« در پایان باید گفت با وجود هزاران 
استارت آپی که در سراسر دنیا محصوالت جدید تولید می کنند، 
تعجبی ندارد که 7۵ درصد آنها شکست می خورند. این موضوع 
حفظ  به  استارت آپ ها  مرگ   و  تولد  چون  نیست،  بد  هم  چندان 
تعادل اکوسیستم کسب وکار کمک می کند. کارآفرینان می توانند 
یاد  می آورند  دست  به  که  پیروزی هایی  اندازه  به  شکست ها  از 
تیمی  تنش های  و  ناکارآمد  بازاریابی  بگیرند. مدیریت ضعیف، 

از مهم ترین دالیل شکست شرکت ها هستند. 

مشاغل
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14 چیزی که قبل 
از خیانت کردن 
باید بدانیـــــــــد

به  کسی  خیانت  خبر  کنار  و  گوشه  از  یکبار  وقت  چند  هر 
همسرش را می شنوید. به نظر می رسد که این روزها در 
جوامع امروزی خیانت به مسئله ای عادی تبدیل شده است 
و فقط مربوط به هیچ جنسیت یا جایگاه اجتماعی خاصی 

هم نیست.
ورزشکار،  معلم،  )سیاستمدار،  باشد  که  چه  هر  کارمان 
بینمان  کارها  خیانت   ) و  تاجر  موسیقیدان،  هنرپیشه، 
کرده  خیانت  کسی  »چه  که  نیست  سوال  دیگر  هستند. 

است؟« این است که »چه کسی خیانت نکرده است؟«
تفکر »سریع و ساده« جامعه به مقدس ترین بنیان خود اثر 
از خیانت کارها سعی می کنند  منفی گذاشته است. خیلی 

کار خودشان را توجیه کنند.
دالیلشان برای خودشان منطقی است. اما برای آنهایی که 
هیچوقت خیانت نکرده اند، این دالیل هیچ معنا و مفهومی 
ندارد. مسئله خیانت تا جایی طبیعی و نرمال شده است که 
تقریبًا هیچ فیلم و سریالی ماهواره ای نیست که حداقل یک 

اپیزود خیانت نداشته باشد.
می  آب  بر  نقش  را  آرزوها  و  کرده  نابود  را  روابط  خیانت 
کند. اگر به فکر خیانت کردن به همسرتان هستید، قبل از 

اینکه وارد عمل شوید، این 14 نکته را بخوانید.

لقب  کشیدن  دوش  به  شوید.  می  تبدیل  دروغگو  یک  به   .1
»خیانتکار« به اندازه کافی سنگین است اما اگر خیانت کنید، 

برچسب دروغگویی هم به شما می زنند.
های  دروغ  و  افتد  نمی  اتفاق  دادن  فریب  بدون  خیانت 
مصلحتی که در ابتدای کار می گویید به دروغ هایی بسیار 
بزرگتر تبدیل خواهند شد. »امشب تا دیروقت سر کار می 
تعریف  است  اما الزم  باشد  تا حدی درست  مانم« ها شاید 
جدیدی از »کار« ارائه کنید. خیانت و دروغ دست در دست 

هم پیش می روند.

2. مچتان گرفته می شود. شاید این اتفاق امروز نیفتد. شاید 
فردا هم نیفتد اما باالخره ماه پشت ابر نمی ماند. اگر خوش 
ها  روزنامه  و  اخبار  وارد  خیانتتان  داستان  باشید،  شانس 
نشود اما همین که دوستانتان بفهمند کافی است. همان ها 
خبر خیانتتان را دهان به دهان پخش می کنند. انگار که یک 

بیلبوردی از خیانتتان در خانه تان زده باشند.

همسرتان،  همه.  کنید.  می  ناامید  خودتان  از  را  همه   .3
دوستانتان، همکارانتان، خانواده تان، بچه هایتان، خودتان 
و خدایتان. زمان زیادی می برد تا ناامیدی که ایجاد کرده 

اید کمرنگ شود.

4. به یک الگوی بد تبدیل می شود. هر فردی یا یک الگوی 
خوب است یا یک الگوی بد. خیانت کردن نه تنها یک الگوی 
که  آورد  می  خود  همراه  به  تردیدی  ابرهای  بلکه  است  بد 
الشعاع قرار می  تان را هم تحت  قسمت های دیگر زندگی 

دهد.
اگر در یک جای زندگیتان خیانت کرده باشید، آیا در جای 
دیگر هم اینکار را می کنید؟ خیانت به همه نشان می دهد 
که شما راه ساده را انتخاب می کنید. به بقیه می فهماند که 

ارزش های خانوادگی تان را به راحتی زیر پا می گذارید.
برای همه مشخص می کند که نمی خواسته اید کار سخت را 
انجام داده و برای مشکلی که دارید کمک بگیرید. هیچکس 
یک خیانتکار را تحسین نمی کند. حتی اگر یک عمر درست 

رفتار کرده باشید، این کار بدتان همه آن را از بین می برد.

سخت  خیلی  دهید.  می  دست  از  را  تان  اخالقی  اعتبار   .۵
کاری  چه  بگویید  بقیه(  )و  هایتان  بچه  به  که  شد  خواهد 

درست است وقتی می دانند که خودتان کار درست را انجام 
داد،  از دست خواهید  را  دیگران  احترام  تنها  نه  اید.  نداده 

احترامی هم پیش خودتان برایتان نمی ماند.
در  که  خیانتی  با  بکنید،  آینده  در  که  اخالقی  قضاوت  هر 
معنی  این  به  البته  شد.  خواهد  مقایسه  اید  کرده  گذشته 
بزنید، مسئله  آینده حرف درست  در  توانید  نمی  نیست که 

اینجاست که کسی به حرفتان گوش نخواهد داد.

6. همسرتان دچار مشکل اعتماد خواهد شد. برای همیشه. 
داده  او قول  به  آن فردی که  اعتمادبه نفس  تنهایی  به  شما 

بودید همیشه دوستش بدارید را نابود می کنید.
هر رابطه دیگری که بعد از شما داشته باشند، برای ایجاد 
اعتماد دچار مشکل خواهند بود. اگر این کافی نیست، باید 

بگوییم که دنیای بچه هایتان را هم نابود می کنید و باعث 
می شوید که ثبات هر رابطه معناداری برایشان زیر سوال 

برود.

7. استاندارد زندگی را از دست می دهید. کارتان هر چه که 
باشد، ممکن است آن را از دست بدهید. خیلی ها خانه شان 
را از دست می دهند. خیلی ها با هزینه های سنگین دادگاه و 
مهریه و طالق روبه رو می شوند. هر چکی که می نویسید، 

نادان بودنتان را به شما یادآوری می کند.

8. مجبور خواهید شد سالها برای ساختن دوباره زندگی 
دچار  وضعیتتان  مالی  نظر  از  اگر  حتی  کنید.  تالش  تان 

اما خواهید دید که سالهای زیادی طول می  مشکل نشود، 
دوباره  ساختن  کنید.  پیدا  التیام  احساسی  نظر  از  تا  کشد 

دوستی ها سالها زمان خواهد برد.
هم  اعتماد  دوباره  ساختن  و  شخصیتتان  دوباره  ساختن 
بتوانید  که  کشید  خواهد  طول  سالها  حتی  همینطور. 

خودتان را ببخشید.

از  را  زیادی  روابط  داد.  خواهید  دست  از  را  روابطتان   .9
هستید،  آنها  با  سالهاست  که  دوستانی  داد.  خواهید  دست 
به  بارها  و  بارها  که  صمیمی  دوستان  کنند.  می  ترکتان 
آنها کمک کرده اید هم دیگر دور و برتان نخواهند بود که 
کمکتان کنند.اعضای خانواده تان هم که هر اتفاقی که می 
آدم  گیرند.  می  فاصله  شما  از  هم  بودند  کنارتان  باز  افتاد 

خیانت کار در آخر تنها می ماند.

افزایش  در شما  مقاربتی  بیماری های  به  ابتال  احتمال   .10
خواهد یافت. بیماری هایی که از طریق رابطه جنسی منتقل 
هستند  قید  بی  جنسی  نظر  از  که  کسانی  بین  شوند  می 

متداول تر است.
اما همسر خودتان که این بیماری ها را ندارد درست است؟ 
یک  به  مبتال  همسرتان  بجز  همه  که  کنید  فکر  اینطور  اگر 
خیانت  به  دست  هیچوقت  آنوقت  است،  مقاربتی  بیماری 

نخواهید زد.

است.  اشتباه  تفکر  یک  این  نیست.  غاز  همسایه  مرغ   .11
چون مرغ همسایه هیچوقت مال ما نبوده است، فقط تصور 
اینطور  اما  باشد.  بهتر  ما  مرغ  از  است  ممکن  که  ماست 

نیست.
درواقع، بااینکه از دور ممکن است به نظرتان غاز برسد اما 
به محض اینکه به خانه همسایه پیش مرغش بروید، یکدفعه 
اتفاق جالبی می افتد، مرغ همسایه که به نظرتان غاز بود، 
شبیه به مرغ خانه خودتان می شود. این اتفاق خیلی زود 

بعد از اینکه مچتان گرفته می شود می افتد.
نسبت  حتی  کند،  می  تغییر  نظرتان  در  چیز  همه  آنوقت 
آن  به  نسبت  یکدفعه  اید.  کرده  ترکش  که  خودتان  مرغ  به 
احساس پیدا می کنید. اما آن مرغ دیگر شما را پیش خودش 

نمی خواهد. فرقش اینجاست.

12. دوست دارید رفتار مشابهی با شما شود؟ دزدها دوست 
را  اینکه کسی جیبشان  از  اما  بزنند  را  دیگران  دارند جیب 

بزند خوششان نمی آید.
با  کردیم:  می  زندگی  طالیی  قانونی  این  با  ما  همه  اگر 
رفتار  تو  با  داری  که دوست  رفتار کن  دیگران همانطوری 
شود، آنوقت بیشتر مشکالت زندگی یک شبه حل می شد. 
به این کار از این دیدگاه نگاه کنید که برای خودتان اتفاق 
فکر  نیازمند  چیزها  این  که  اینجاست  باشد.مشکل  افتاده 
کردن است و فکر کردن آخرین چیزی است که یک خیانتکار 

به سراغش می رود.

13. بعدها از این تصمیمتان پشیمان خواهید شد. در همان 
حس  بیاید.  منطقی  نظرتان  به  است  ممکن  خیانت  لحظه، 
خوبی دارد و حتی به نظرتان کار درستی می آید. اما یادتان 

باشد احساسات گول می زنند.
خیلی زود بعد از آن چشم هایتان باز شده و از اینکه سیب 
کافی  اندازه  به  شوید.  می  پشیمان  اید  خورده  را  ممنوع 
پشیمانی در زندگی مان نداریم؟ چرا یک پشیمانی دیگر به 
تالش  با  که  چیزهایی  همه  که  یکی  آنهم  کنیم،  اضافه  آنها 
نابود می کند. شاید خانه تان  اید را  برای خودتان ساخته 
عالی و ایدآل نباشد اما بهتر از زندگی کردن در چادر است.

14. چیزی که از دست می دهید بیشتر از چیزی است که به 
دست می آورید. هیچکس در بستر مرگ نگفته است کاش 
خیانت می کردم. هیچکس دفتر وکیلش را با لبخند روی لب 

بخاطر تجربه ای که داشته است ترک نکرده است.
دست  از  را  دوستانش  خیانتش  بخاطر  اینکه  از  هیچکس 
می  دست  از  که  چیزهایی  است.  نشده  خوشحال  دهد  می 
دهید، نابودتان می کند. دردش غیرقابل تحمل است. حتی 
امپراطوری ها هم ممکن است بخاطر چند لحظه خوشی و 

لذت موقتی نابود شوند. واقعًا ارزشش را ندارد.

اجاره آپارتمان بسیار شیک
یکباب آپارتمان یکخوابه نوساز در منطقه شمال 
لندن  با شرایط استثنایی با لوازم منزل کامال 

نو به همراه پارکینگ و بالکن به یک نفر ترجیحا 
مرد و غیر سیگاری اجاره داده می شود

07598436541
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۵ رفتار مردان که روی 
اعصاب زنان است

بیشتر زنان درباره مرد ایده آل خود خیال بافی می کنند 
آل هم کم و کاستی  ایده  بدانند که حتی یک مرد  باید  اما 
هایی دارد. من با رجوع به خانم ها و پرس و جو از آنها 
به این نتیجه رسیدم که تقریبا تمام مردها عاداتی مشابه 
می  سادگی  به  که  کنید  می  فکر  اگر  دارند.  آزاردهنده  و 
توانید رفتار مرد مورد عالقه خود را تغییر دهید، سخت 
روشی  دنبال  به  اینترنت  در  بارها  شاید  اید.  اشتباه  در 
اید،  تان گشته  زندگی  بد شریک  عادات  از  برای خالصی 
زیرا  بپذیرید  را  واقعیت  کنم  پیشنهاد می  به شما  اما من 
بی تفاوتی و بی توجهی جزو طبیعت رفتار مردها است.

زنان زیرک می دانند که گاهی باید چشم های خود را روی 
عادت بد همسرشان ببندند و اگر رفتاری که از او می بینند 
اما اگر  واقعا آزار دهنده است، با گفتگو آن را حل کنند. 
واقعا شریک زندگی تان را دوست دارید، از نقد و سرزنش 
کردن او بپرهیزید. این راه به شما در برقراری رابطه ای 
مستحکم کمک خواهد کرد. اگر به دنبال رابطه خوب و با 

دوام هستید، بر صبر و دانایی خود بیافزایید.
را  آقایان  بیشتر  در  مشابه  عادات  از  تعدادی  اینجا  در  ما 
این رفتار  آنها بدانید که  با خواندن  تا  ایم،  برایتان آورده 
مختص همسر شما نیست و در رفتار اکثر آقایان دیده می 

شود. یادتان باشد، هیچ انسانی کامل نیست.

اولین رفتار مردان که روی اعصاب زنان است : اعتیاد به 
بازی های رایانه ای

رفتاری  مردان  از  بسیاری  امروزه  ولی  چرا  دانم  نمی 
شبیه نوجوانان دارند. آنها ساعت ها روبه روی مانیتور 
می نشینند و خودشان را با بازی های رایانه ای سرگرم 
اعضای  تمام  آزار  موجب  آنها  رفتار  که  طوری  کنند  می 
خانوده می شود. به نظر من این افراد در دنیای مجازی 

خود زندگی می کنند.

آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چرا افراد پس از یک 
روز سخت کاری، به بازی های رایانه ای پناه می برند؟ 
یکی از دوستانم در این باره به من گفت: »بازی استرس 
را دور می کند«. اما متاسفانه آنها هنوز درک نکرده اند 
که برای این کار پیر شده اند. اگر می خواهید از این عادت 
همسرتان رها شوید، سعی کنید با بهترین روش حواس 
او را پرت کنید تا از دنیای مجازی خود بیرون بیاید. به 
یا روی فعالیت  انجام دهید  عنوان مثال ورزشی گروهی 

های مورد عالقه او تمرکز کنید.

پنهان   : است  زنان  اعصاب  که روی  مردان  رفتار  دومین 
کردن احساسات درونی

برخالف زنان، بیان احساسات درونی برای مردان دشوار 
است. آنها به دنبال شانه ای برای گریه کردن نمی گردند 

را پیش دیگران فاش نمی کنند.  راز دل شان  گاه  و هیچ 
متاسفانه از نظر آنها بیان احساسات نشانه ضعف است 
و از طرف دیگر اعتقاد دارند که پنهان نمودن آنها بهترین 
راه برای محافظت از خود و اجتناب از مشکالت است در 
صورتی که این رفتار برای زنان بسیار آزار دهنده است 

زیرا هیچ درکی از آن ندارند.
ثابت شده زنان نسبت به مردان طول عمر بیشتری دارند 
زیرا احساسات مثبت و منفی خود را بروز می دهند. به 
تواند  احساسات می  پنهان کردن  که  بگویید  همسر خود 
برای سالمت ذهن و بدن مضر باشد در حالی که بیان شان 

بسیار لذت بخش است.

سومین رفتارمردان که روی عصاب زنان است : پوشیدن 
هر روز یک دست لباس مشابه

مردها پیچیده و عجیب هستند و باید اعتراف کنم که خرید 
آنها تمایلی  آنها نمی گنجد.  کردن در عادات مورد عالقه 

به تغییر لباس های کمد خود ندارند زیرا معتقدند که یک 
جفت کفش، دو جفت شلوار و چند عدد تیشرت برای این 
که زیبا به نظر برسند، کافی است. اما زنان بر خالف آنها 
عمل می کنند. آنها دوست دارند به همسرشان بقبوالنند 
که خرید کردن بسیار لذت بخش است. تنها راه این است 
که شما خود برای خرید لباس همسرتان اقدام کنید. تنها 
در این صورت او از پوشیدن یک دست لباس مشابه دست 

بر می دارد.

بی   : است  زنان  اعصاب  روی  که  مردان  رفتار  چهارمین 
توجهی

است.  مردان  رفتار  ترین  آزاردهنده  از  یکی  توجهی  بی 
تحقیقات نشان داده که مردان زیادی به بیماری فراموشی 
مبتال هستند. این طور به نظر می رسد که آنها در جهان 
دیگری سیر می کنند طوری که نمی توانند چیزهایی که 
ازدواج  سالگرد  تولد،  روز  مانند  دارد  اهمیت  زنان  برای 
که  بدانند  باید  زنان  البته  بسپارند.  خاطر  به  را  غیره  و 
از جمله افسردگی، استرس، فشار کار و  عوامل مختلفی 
عصبانیت بر حافظه آنها تاثیر منفی می گذارد. زنان عاقل 
در این مواقع، از قبل همسر خود را آگاه می کنند. آنها باید 
بدانند که این رفتار نشانه بی تفاوتی نیست بلکه جزوی از 

طبیعت مردان است.

آنها   : است  زنان  اعصاب  روی  که  مردان  رفتار  پنجمین 
معتقدند زنان بدترین رانندگان هستند

زنان  رانندگی  که  کنند  می  فکر  مردان  تمام  متاسفانه 
خطرناک است. یک بار من از همسرم دلیل این طرز فکر 
را پرسیدم و او در جواب گفت: »حتی پیش از زمانی که 
که  کردند  کشف  دانشمندان  برسند،  نتیجه  این  به  مردها 
اند،  نشسته  فرمان  پشت  که  زنانی  رانندگی  مراقب  باید 
باشیم.« اما من واقعا با این جمله مخالفم. به نظر من یک 
اما  باشد  خوبی  راننده  توانند  می  مرد  یک  اندازه  به  زن 
مردها مدام سعی دارند ثابت کنند که علت تمام تصادفات، 
زنان هستند. در واقع این زنان هستند که می توانند حتی 

در بدترین شرایط از تصادف جلوگیری کنند.
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البته اطالعات درست  و  اراده می خواهد و پشتکار  الغری 
و آگاهی. برای کاهش وزن الزم نیست همه چربی ها را از 
برنامه غذایی تان حذف کنید، خودتان را در باشگاه شکنجه 
دهید یا از خوردن هر نوع شکالتی محروم کنید؛ فقط کافی 
داشته  درستی  اطالعات  کننده  چاق  عوامل  درباره  است 
باشید و اصول الغری را بیاموزید. در این مطلب پرده از 12 

راز رسیدن به تناسب اندام اصولی برمی داریم.

1 چربی بخورید تا چربی بسوزانید
های  چربی  بعضی  مانند  مضر  های  چربی  که  همانطور 
های  چربی  و  شده  فرآوری  های  گوشت  در  شده  اشباع 
ترانس در بعضی کلوچه ها و تنقالت، برای سالمت و اندازه 
دور کمرتان خوب نیستند، در پیش گرفتن رژیمی سرشار 
از چربی های مفید یعنی همان چربی های اشباع نشده گره 

از کارتان می گشاید و شما را به هدف تان نزدکتر می کند.
چربی های مفید مانند اسیدهای چرب تک غیر اشباع که در 
روغن زیتون، آجیل و آووکادو وجود دارند باعث آب کردن 
چربی های اضافه می شود. از منابع دیگر این چربی ها می 
توان به اسیدهای چرب چند غیر اشباع اشاره کرد. این نوع 
و مغزهای  ها  دانه  و  ماهی  ماهی، روغن  در  نیز  ها  چربی 

روغنی وجود دارد.
دهد  می  نشان  دانمارکی  محققان  های  پژوهش  نتایج 
کالری  تامین  برای  اشباعی  غیر  چند  های  چربی  مصرف 
حیاتی،  نیازهای  انجام  برای  نیاز  مورد  کالری  یعنی  پایه، 
تاثیر بیشتری دارد. به این معنی که بدون ایجاد اثر اضافه 
وزن مصرف چربی های تک غیر اشباعی می تواند کالری 

پایه مورد نیاز بدن را تامین کند.
عالوه بر این مصرف این چربی ها برای کاهش وزن، بیش 
از تاثیر رعایت رژیم های غذایی موسوم به رژیم های چربی 
سوز است. از طرفی سرعت سوختن چربی های چند غیر 
است.  بیشتر  اشباعی  غیر  تک  انواع  با  مقایسه  در  اشباعی 
نکته دیگر اینکه این چربی ها احساس سیری طوالنی مدتی 

ایجاد می کنند.
در هر گرم از این چربی ها 9 کالری وجود دارد، در حالی 
که در هر گرم پروتئین و کربوهیدرات چهار کالری وجود 
دارد، در نتیجه مصرف مواد غذایی چرب مانند آجیل یا کره 
بادام زمینی یا چند عدد بیسکویت تهیه شده از گندم کامل، 
به مدت چند ساعت شما را سیر نگه می دارد و ریزه خواری 
و عذاب وجدان ناشی از آن را از شما دور می کند، اما به این 

از  ناشی  سیری  احساس  دلیل  که  باشید  داشته  توجه  نکته 
و  معده  از  آنها  شدن  دیرهضم  چرب،  غذایی  مواد  مصرف 

نیاز به مدت زمان بیشتر برای هضم آنهاست.
عالوه بر این، مواد غذایی چرب کالری باالیی دارند؛ بنابراین 
آنها  از  آنها توجه و میزان کالری دریافتی  باید در مصرف 
در  دلیل  همین  به  کرد.  محاسبه  روزانه  غذایی  رژیم  در  را 
افرادی که دچار اضافه وزن یا چاقی مفرط هستند، مصرف 
مواد غذایی چرب توصیه نشده و استفاده از این خوراکی ها 

راهی برای کنترل وزن نیست.

2 لبنیات بخورید و الغر شوید
الغری  روند  در  لبنیات  مصرف  رایج  باورهای  اساس  بر 
چیز  علمی  های  پژوهش  نتایج  اما  کند  می  ایجاد  اختالل 
ها،  پژوهش  آخرین  نتایج  اساس  بر  گویند.  می  دیگری 
اوقات  بیشتر  و  ترند  چاق  دارند،  کلسیم  کمبود  که  افرادی 

کنترل درستی روی مقدارغذای مصرفی شان ندارند.
پژوهش های دیگر نیز نشان می دهند مصرف روزانه مواد 
غذایی حاوی کلسیم مانند محصوالت لبنی کم چرب )ماست، 
شیر و پنیر( بسیار بیشتر از غذاهای دیگری که مفیدتر به 

نظر می رسند، چربی می سوزانند.
شده  انجام  آمریکا  تنسی  دانشگاه  در  که  پژوهشی  نتایج 
باعث  لبنی  نشان می دهد که مصرف روزانه سه محصول 
کاهش قابل توجه چربی در افرادی می شود که حتی دچار 

چاقی مفرط هستند.

3 روند کاهش وزن را کش ندهید
پیوسته  و  آهسته  طرفدار  که  افرادی  برای  گفته  این  شاید 
رفتن هستند کمی شوکه کننده به نظر برسد اما الغر شدن 
روانی  نظر  از  و  است  کننده  تشویق  کوتاه  زمان  مدت  در 
حس بهتری ایجاد می کند. نتایج پژوهشی که سال گذشته 
در دانشگاه فلوریدای آمریکا روی 262 خانم میانسال دچار 
سریع  وزن  کاهش  دهد  می  نشان  شد،  انجام  مفرط  چاقی 
تاثیر  در میزان وزن کم کرده  تاثیر، هم  این  است.  موثرتر 
دارد و هم در حفظ و تثبیت وزن ایده آل. پس تا دیر نشده 

دست بجنبانید!

4 شکالت بخورید کمرباریک شوید
برای  سیاه!  شکالت  طرفداران  همه  برای  خوب  خبر 
از  خود  کردن  محروم  به  نیاز  الغری  و  چربی  سوزاندن 
خوردنی های مورد عالقه تان نیست. فقط کافی است کمی 
هوشمندانه عمل کنید. راهکار ما این است کاکائوی بیشتر و 
قند کمتر. به جای شکالت شیرین، شکالت های سیاه تلخ را 
دریابید که حاوی درصد باالی کاکائو هستند. آنتی اکسیدان 
غذاهای  از  خیلی  از  بیشتر  بسیار  کاکائو  در  موجود  های 
دیگر بوده و برای الغری فوق العاده اند، فقط یادتان باشد 

زیاده روی نکنید!

نتایج پژوهش های اخیر نشان داده که آنتی اکسیدان های 
دیابت  بیماری  بهبود  در  زیادی  تاثیر  کاکائو  در  موجود 
موش های مبتال دارد. محققان مشاهده کردند موش هایی 
چربی  و  کنند  می  عمر  بیشتر  کنند  می  مصرف  کاکائو  که 
بیشتری می سوزانند. خالصه اینکه کاکائو و شکالت سیاه 
را به رژیم غذایی تان وارد کنید. از طعم آن لذت ببرید و گام 

موثری برای الغری بردارید.

۵ ورزش به تنهایی کارساز نیست
احتماال با خودتان می گویید بعد از این همه ورزش کردن و 
عرق ریختن به هیچ نتیجه ای نرسیده اید؛ بنابراین ورزش 
صورت  این  در  ندارد.  الغری  در  تاثیری  هم  سخت  های 
احتماال به این دسته افراد تعلق دارید؛ چون ورزش می کنید 
بخورید.  خواهد  می  تان  دل  را  آنچه  هر  دارید  اجازه  پس 
نتیجه  به  ولی  داده  ادامه  را  روند  این  هم  ها  سال  احتماال 

دلخواه تان نرسیده اید.
می  تر  گرسنه  کنید  ورزش  بیشتر  چه  هر  است،  طبیعی 
شوید. واقعیت این است که ورزش فقط سه درصد چربی 
اندام  تناسب  به  رسیدن  الزمه  کند.  می  آب  را  بدن  های 
اصلح رژیم غذایی و ورزش منظم است؛ در نتیجه اگر رژیم 
غذایی مناسبی ندارید و هر آنچه را که دلتان می خواهد می 

خورید، کاری از دست ورزش برنمی آید.

6 جنب و جوش های معمولی و ساده را دست کم نگیرید
احتماال شما هم کسانی را می شناسید که مدام در حال غذا 
خوردن هستند و هر چه دل شان می خواهد می خورند اما 
در نهایت چاق نمی شوند. نتایج پژوهش ها نشان می دهد 
افرادی که به طور طبیعی الغرند، راه هایی برای خودشان 
دارند که به طور ناخودآگاه کالری های اضافه را از بین می 
مانند  فیزیکی معمول روزانه  کنید حرکت های  باور  برند. 
ظرف  موها،  به  زدن  شانه  برخاست،  و  نشست  شدن،  خم 
شستن، جارو کشیدن و ... می تواند روزانه تا 3۵0 کالری 
هنگام  حتی  شود  می  توصیه  بسوزاند.  را  بیشتر  حتی  یا 
انجام دهید و روی  تلویزیون حرکت های کششی  تماشای 

عضالت تان کار کنید.

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

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

Tel: 020 7221 5763  
Mob: 07961 447116  

10 Harley Street W1

سریعترین روش روانکاوی از طریق هیپنوتراپی 
- روانکاو و هیپنوتراپیست 

هیپنوتیزم درمانی
توسط خانم 

دکتر روحی شاهین

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

توسط  وزارت بهداری انگلستان قاضی دادگاههای فرجامی در بیمارستانهای 
اعصاب لندن

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

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

12 راز الغری
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7 انتظار معجزه از جلسه های طوالنی ورزش های هوازی نداشته 
باشید

اشتباهید.  در  سخت  کنید،  می  هالک  را  خودتان  باشگاه  در  اگر 
تردمیل، جلسه های طوالنی ورزش های هوازی، پیاده روی تند و 
... کاری از پیش نمی برند و حتی گاهی نتیجه معکوس می دهند.
برای انجام ورزش هایی مانند ایروبیک هم باید انرژی بیشتری به 
بدن برسانید زیرا بدن همیشه در تالش است تا خود را متعادل نگه 
دارد. این نوع حرکت ها باعث می شوند بیشتر غذا بخورید و دقیقا 

همین کار روند کاهش وزن را مختل می کند.
عالوه بر این دنبال کردن مدام ورزش آیروبیک نمی تواند به اندازه 
مناسبی  راه  قدرتی،  های  حرکت  یا  هوازی  ترکیبی  های  حرکت 

برای کنترل وزن باشد؛ بنابراین باید عالوه بر کنترل صحیح رژیم 
غذایی از دنبال کردن ورزش های یکنواخت بپرهیزید و تنوعی در 

حرکت های ورزشی ایجاد کنید.

8 تلویزیون آری به شرط خنده!
به هیچ وجه توصیه نمی شود ورزش و تحرک بدنی روزانه را رها 
تلویزیون  اما  لم دهید و چیپس و پفک بخورید  کنید و روی مبل 
وحشتناکی  هیوالی  کنند  می  ادعا  متخصصان  که  هم  آنقدرها 
نیست، به خصوص اگر خنده بر لب هایتان بیاورد و لحظه های 

مفرحی را برایتان فراهم کند.
آثار  روانی  روحی  فشارهای  و  استرس  که  است  این  واقعیت 
مخربی روی سالمت شما دارد. نتایج پژوهش ها نشان می دهند 
کند  را  روند الغری  و  باعث چاقی موضعی می شود  استرس  که 

می کند.
پادزهر کاهش وزن  و  استر زدا  بهترین  نکنید که خنده  فراموش 
سوزی  کالری  قدرت  خندیدن  که  کرد  ادعا  توان  می  حتی  است؛ 

دارد.
محققان انگلیسی میزان کالری های سوزانده شده با قهقهه زدن 
مانند  روزمره  کارهای  با  شده  سوزانده  های  کالری  میزان  با  را 
حرکت های قدرتی، دویدن و حتی جارو کشیدن مقایسه کرده و 
متوجه شدند که یک ساعت قهقهه می تواند به اندازه نیم ساعت 

ورزش در باشگاه یعنی بیش از 120 کالری بسوزاند.

9 ذهن تان مشغول باشد، هله هوله خور می شوید
پشت  حتما  هستید،  کارمند  افراد  از  بسیاری  مانند  هم  شما  اگر 
میزنشینی اثر خودش را گذاشته و مقداری چربی اضافه بر بدن 
تان به یادگار مانده است. به عقیده متخصصان از آنجا که بیشتر 
غذای مغز گلوکز )قند( است، کارهای فکری شدید باعث می شود 
برداشتن  میان  از  برای  بنابراین  شود؛  نامتعادل  خون  قند  میزان 
های  روش  گرسنگی  با  مقابله  برای  باید  چاقی،  عوامل  از  یکی 

دیگری انتخاب کنید.
اگر تحرک بدنی تان کم است سوختگیری بدن تان را از راه مصرف 
غذاهای سرشار از فیبر، پروتئین و کلسیم انجام دهید. از این پس 
وقتی پشت میز کارتان احساس گرسنگی کردید، به جای یک بسته 
چیپس، بیسکویت و دیگر هله هوله ها، سعی کنید ماست کم چرب، 

چند هویچ کوچک یا کمی کره بادام زمینی بخورید.

10 همه قندها را دشمن ندانید
میزان مجاز مصرف قند برای خانم ها شش قاشق و برای آقایان 
به سمت سالمت  بلند  قند گامی  9 قاشق است. کم کردن مصرف 
است. توصیه می شود تا حد امکان از مواد قندی سالم و طبیعی 
تر مانند عسل به جای قند استفاده کنید. وقتی عسل جایگزین قند 
می شود روند کاهش وزن و الغری سرعت بیشتری می گیرد زیرا 
تنظیم  و  کنترل  باعث  تنها  نه  و  دارد  بدن  بر  شگرفی  تاثیر  عسل 
ایمنی  اند.  را درمان کرده  بلکه سرفه  قند خون می شود،  میزان 
بدن را باال می برد. البته فراموش نکنید که نباید در مصرف هیچ 

ماده غذایی حتی مفیدترین آنها زیاده روی کرد.

11 به اندازه بخوابید تا الغر شوید!
میزان ساعت های خواب تاثیر مستقیمی بر حجم بدن دارد. نتایج 
پژوهش ها نشان می دهند افرادی که شب ها هشت ساعت و نیم 
می خوابند در مقایسه با افرادی که پنج ساعت و نیم می خوابند 

۵6 درصد چربی بیشتری آب می کنند.
از خواب  اند که کاهش چند ساعت  این نتیجه رسیده  محققان به 
بیشتر  کالری   300 حدود  روز  طول  در  که  شود  می  باعث  شبانه 
جذب بدن شود. کم خوابی باعث ایجاد اختالل در عملکرد هورمون 
های لپتین و گرلین می شود که دست بر قضا مسئول کنترل اشتها 
هستند. این مسئله نیز شما را به سمت غذا خوردن بیشتر، آن هم 

از نوع غذاهای پرکالری سوق می دهد.

12 تاثیر آالینده ها را دست کم نگیرید
نتایج پژوهش های زیاد نشان می دهد که مواد سمی و ترکیبات 
شیمیایی موجود در مواد غذایی در همه جای دنیا از عوامل مهم 
به  را  همه  نیز  آلوده  هوای  متاسفانه  است.  شده  شناخته  چاقی 
سمت چاقی و اضافه وزن می برد. نتایج پژوهش های اخیر نشان 
تحریک  باعث  آلوده،  هوای  معرض  در  گرفتن  قرار  که  دهد  می 
نتیجه  در  شود؛  می  انسولین  برابر  در  بدن  های  سلول  مقاومت 
قدرت تحمل گلوکز را کاهش داده، باعث افزایش التهاب می شود. 
آلودگی  قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض  به عقیده محققان، 
که  دانید  می  حتما  دهد.  می  افزایش  را  دیابت  به  ابتال  خطر  هوا 

ارتباط مستقیمی بین دیابت و چاقی مفرط وجود دارد.
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فوتبال ایست!!
محمد زارعی

یک  او  نشناسد.  که  است  کمترکسی  را  رضایی  شیث   
دلیل  به  نه  هم  آن  می شود؛  محسوب  بین المللی  چهره 
دوران پردرخشش فوتبالی بلکه به دلیل دوران پرتنش در 
مستطیل سبز. شیرین کاری هایش همه جا بر سر زبان ها 
می افتد و او هرازچندگاهی خود را موظف می داند ما را 
برای  منحصربه فردش  شادی های  از  بعد  کند.  غافلگیر 
شنیده اید  که  را  هواپیماسواری اش  ماجرای  گل زنی ها، 
هم  خواندن  و  خواننده شدن  به  رو  شیث  جناب  حتما! 
را  آن  درخشش  و  ستاره دار تر  را  رزومه اش  تا  آوردند 
افزون تر کند. به تازگی باشگاه خبرنگاران جوان متنی را 
از اینستاگرام شیث منتشر کرده است که انگشت به دهان 
ماندیم و سکوت را برنتافته و لختی قلم را بر آن گریاندیم. 
شخصیته  نشان دهنده  شما  »کامنت های  گفته اند  ایشان 
کاری  هستید«.  او  تربیت شده  شما  چون  است.  مادرتان 
اما  نداریم  رضایی  آقای  )شخصیته(  امالیی  غلط  به 

فوتبالیست.   جناب  کنید  ایست  چرا؟  که  اینجاست  سؤال 
یک  شماره  دروازه بان  دستگیری  ماجرای  پیرامون 
پرسپولیس، کسی که خود را نامزد جناب مکانی معرفی 
می کرد، مردم ایران را به عقب ماندگی متهم کردند که من 
جهان،  ممالک  از  یک  کدام  عقب ماندگی  معیار  نمی دانم 
مجازی  شبکه  در  شخصیت  فالن  عکس  ندیدن  یا  دیدن 
دروازه بان  جناب  اگر  خب  باشیم؟  دومی اش  ما  که  است 
مایل به دیدن عکس نبودند، چرا در شبکه مجازی آن را 
به نمایش عموم گذاشتند؟ البته هم پلیس فتا و هم جناب 
مسئول شبکه تلگرام و هم بسیاری دیگر، ماجرای هک را 

رد کرده. لطفا ایست کنید جناب فوتبالیست. 

اما  کفاشیان.  جناب  ممنوع التصویری  سوم.  ماجرای 
این را نمی دانم چرا و به چه علت. پیش خود گفتم نکند 
خدای نکرده عکس های خصوصی ایشان منتشر شده یا 
از خنده های ملیح جناب رئیس، کسی شکایت کرده است؟ 
باغ بری می رسد«، راستش را  این  از  آنجا که »هر دم  از 
در  ممنوعیت ها  بازار  چون  نکردم  تعجب  زیاد  بخواهید 
ساختمان پرآشوب فوتبالی مان همیشه داغ بوده و هست 

و اصال عده ای نانشان در دعواست، البد. 

به همه جایش  ایرانی، گویی همه چیزش  به سبک  فوتبال 
شکایت  بازیکنان،  با  مربیان  هرروزه  دعوای  می آید. 
نزاع های  و  دعوا  دادگاه ها،  در  یکدیگر  از  دم به دقیقه ای 
ماهانه مسئوالن با یکدیگر، از فدراسیون تا روی سکوها و 
درون رختکن ها. فضای تهمت و بی اخالقی و مردم فریبی 
که  است  شده  اپیدمی  آن قدر  ایرانی  سبک  به  فوتبال  در 
غریبه ای می تواند با توسل به این مجرا، تمام مردم ایران 
را به عقب ماندگی متهم کند و دیگری بیاید مادر و دیگر 
اعضای خانواده ها را به وسط میدان دعوا و بی اخالقی ها 
ایران  در  ستاره ها  چرا  نگزد.  هم  کسی  کک  و  بکشاند 
و  زیروروکشی ها  نمی شوند؟  هک کردن ها  این  دچار 
دورویی ها چنان باب روز شده که انگار دیگر برای کسی 
ورزشی  برنامه های  حتی  و  ندارد  تازگی  جامعه  این  در 
نیز از کنار آن به راحتی می گذرند. گفتمان اخالق ورزشی 
الگویی  و ارزشمند بودن ادب و احترام و رعایت موازین 
که  می شود  عده ای  خودخواهی های  فدای  گویی  مؤثر، 
تاب و تحمل گستردگی فضا را ندارند و انگار نتوانسته اند 
سهمشان را از دنیا در قالبی که قبال بوده اند بگیرند و حال 
در حال دست وپازدن به هر شیوه ای برای کسب سهمشان 

هستند و همگان را پله ترقی شان قرار می دهند. 
اتفاق  انگلیس  فوتبالی  جامعه  در  شکایت  چند  ساالنه 

اسپانیا  در  مربی شان  با  بازیکن  چند  ساالنه  می افتد؟ 
در  از خجالت هم  و  به سروکول هم می پرند  در رختکن 
می آیند؟ کدام فوتبالیستی در اروپا تا به حال دیده شده 
درباره شخصیت مادر هوادارانش اظهارنظر کند؟ افول 
به  فوتبال  در  که  آن قدرها  هنجارها،  شکستن  و  اخالق 
هست؟  هم  دیگر  جایی  آیا  می افتد،  اتفاق  ایرانی  سبک 
تکرار  حال  به  تا  کسی  را  ما  شیرین کاری های  شنیده اید 

کرده باشد؟
مربی  واردکردن  با  نه  حرفه ای  فوتبال   
و  ادا  با  نه  و  آمد  خواهد  دست  به  چندصدمیلیون دالری 
اطوارهای ظاهری در زمین و بیرون از زمین. تا زمانی 
به  آن  آن و گفتمان  اندیشه حرفه ای و عادت واره های  که 
این ساختار وارد نشود و بازیکنان و دست اندرکاران آن 
نسبت به اصول الزمه توجیه نشوند و اصل احترام برای 
توطئه داشتن  توهم  از  و  باشد  نیفتاده  جا  جماعت  این 
دست برندارند، ره به جایی نخواهیم برد و تا هر زمان که 
گمانش را بریم، اندر خم یک کوچه خواهیم ماند و تا آن 
روز باید هر روز با یک پیغام و یک کلیپ و یک ممنوعیت 
به اصطالح  آقای  کن  ایست  لطفا  شویم.  غافلگیر  تازه 

فوتبالیست! 

به یاد داشته باشید فقط از 
صرافی های معتبر جهت نقل و 
انتقال پول خوداستفاده نمائید

سرمربی آلمانی بسکتبال رسما قرارداد ٤ساله بست

بائرمن: مردم ایران 
بامعرفت هستند

سرمربی  دیگر  سال  چهار  برای  رسما  بائرمن  ِدِرک 
تیم ملی بسکتبال ایران شد. او که پیش تر توافقات نهایی 
خود را با مسئوالن فدراسیون بسکتبال انجام داده بود، 
بائرمن  کرد.  امضا  را  خود  قرارداد  رسما  گذشته  روز 
تا  نشست  خبرنگاران  مقابل  قراردادش  تمدید  از  بعد 
پاسخ گوی سؤال های آنها باشد و از برنامه های آینده اش 
صحبت کند. این مربی آلمانی که اوایل تابستان گذشته 
در شرایطی بحرانی هدایت تیم ملی بسکتبال کشورمان 
عهده  بر  آسیا  ملت های  جام  مهم  رویداد  آستانه  در  را 
گرفت، فدراسیونی ها در ابتدا قراردادی سه ماهه با او 
که  موقع  همان  »من  گفت:  دراین باره  بائرمن  بستند. 
آمدم، به همه گفتم برای سه ماه مربیگری به  ایران  به 
اینجا نیامدم. من از آلمان و چند کشور اروپایی پیشنهاد 
مشکل   بسیار  من  برای  را  تصمیم گیری  که  داشتم 
اما اعتمادی که بین من و بازیکنان و مسئوالن  می کرد 
را  مشکل  این  شد،  ایجاد  کم  مدت  همین  در  فدراسیون 
برای من حل کرد و باعث شد در ایران بمانم. البته این 
تصمیم من به مردم ایران هم بستگی داشت. چند روز 
پیش، من در حال رانندگی بودم که به ترافیک وحشتناک 
بود  تمام شدن  حال  در  ماشین  بنزین  برخوردم،  تهران 
و  کردم  گم  را  راه  درنهایت  نبود.  همراهم  نیز  تلفنم  و 
خوشبختانه توانستم یک راننده تاکسی را مجاب کنم که 
به نوعی مرا به هتل المپیک راهنمایی کند. وقتی به هتل 
المپیک رسیدیم او از من پولی نگرفت و این همان مرام 

و رفتار قابل تحسین مردم ایران است«.
بائرمن مهم ترین هدفش در این چهار سال را رسیدگی 
بسکتبال  آینده  پشتوانه های  ساخت  و  پایه  تیم های  به 
رسیدگی  هدف،  مهم ترین  و  »نخستین  می داند:  ایران 

جدی و وسیع به تیم های پایه و بازیکنان جوان است که 
آینده بسکتبال ایران خواهند بود. در درجه دوم، کیفیت 
و استاندارد مربیان ایرانی یکی از فاکتورهای اصلی در 
ارتقای بسکتبال ایران است. منظور من تنها مربیان لیگ 
هستند.  مدنظر  نیز  پایه  رده های  مربیان  بلکه  نیست، 
سعی می کنم کلینیک های مربیگری زیادی را در تهران 
و سایر شهرها برگزار کنم«. او دو هدف کوتاه مدت و 
بلندمدت برای تیم  ملی بزرگساالن دارد؛ اول تالش برای 
رسیدن به المپیک ٢٠١٦ ریو که کاری بس دشوار است 
و دوم حضوری موفق در جام  جهانی ٢٠١٩. »ما برای 
که  داریم  فرصت  ماه  شش  المپیک  انتخابی  مسابقات 
نمی دانیم  هنوز  اینکه  ضمن  است.  سخت  واقعا  کاری 
چه نفراتی را در اختیار خواهیم داشت. حدود ٤٠ روز 
زمان داریم و عالوه بر این حدود ١٠ روز تا دو هفته نیز 
آزاد در  دانشگاه  پتروشیمی و  تیم های  به دلیل حضور 
مسابقات غرب آسیا، فرصت خواهیم داشت. ما زمانی 
برای انتخابی تیم  ملی نداریم به همین خاطر اردوها را 
با ١٥ یا حداکثر ١٨ بازیکن شروع خواهیم کرد. دومین 
هدف ما که بلندمدت است، حضور در جام  جهانی چین 
که  کاری  تمام  می خواهیم  بود.  خواهد   2019 سال  در 
این  ایران را به  می توانیم، انجام دهیم تا قوی ترین تیم 
مردم  شویم  باعث  می خواهیم  کنیم.  اعزام  مسابقات 

ایران به تیمشان در این مسابقات افتخار کنند«.
سه  حدادی  حامد  و  کامرانی  مهدی  نیکخواه،  صمد 
حضور  چین  لیگ  در  که  هستند  ایران  بسکتبال  ستاره 
گفت:  بازیکن  سه  این  شرایط  درباره  بائرمن  دارند. 
کشور  این  به  می خواهم  و  دارم  چین  به  سفر  »برنامه 
بروم تا بازی سه بازیکن ایرانی حاضر در آنجا را ببینم. 
غذای ایرانی را خیلی بیشتر از چینی دوست دارم و در 
سفر به این کشور، غذای ایرانی با خودم می برم تا زنده 
بازیکن ها  این  خداحافظی  درباره  چیزها  خیلی  بمانم. 
از  یکی  کنیم.  صحبت  خودشان  با  باید  اما  شده  گفته 
دالیلی که دوست دارم به چین بروم، همین است. باید 
آنها  نقشه  ببینم  بعد  و  بدهم  نشان  آنها  به  را  احترامم 

چیست«.
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تحریمی که با هیچ 
برجامی شفا نمی یابد  

رسول بهروش

و  آسان تر  نزد   یک تر،  »مرگ«  که  روزهایی  د   ر  یک- 
سهل الوصول تر از هر زمان د   یگری به نظر می رسد   ، کوچ 
غریبانه رضا احد   ی جامعه فوتبال ایران را متاثر کرد   . بعد    
از پایان د   وران بازیگری، به ند   رت خبری د   ر مورد    احد   ی 
عالئم  از  یکی  باید     هم  را  نکته  همین  البد     و  شد     منتشر 
برخی  که  زمانه ای  د   ر  بیاوریم.  شمار  به  او  نیکوصفتی 
از پیشکسوتان فوتبال سعی می کنند    با انتقاد    و تخریب، 
یا سهم خواهی و منفعت طلبی اسم  هیاهو و هوچی گری 
حتی  راه  این  د   ر  بعضا  و  د   ارند     نگه  مطرح  را  خود   شان 
پول هم خرج می کنند   ، خبری از رضا احد   ی نبود   . انگار 
که ستاره سابق آبی ها قلق این کارها را نمی د   انست. به هر 
حال او امروز د   ر بین ما نیست و همین مجالی شد   ه برای 
تا  که  همین  همیشگی؛  بی فاید   ه  حرف های  همان  تکرار 
زند   ه ایم باید    قد   ر همد   یگر را بد   انیم و از این د   ست ماجراها 
که هرگز هم جد   ی گرفته نمی شوند    و تاریخ مصرف شان 
تنها چند    د   قیقه است. این روزها همه د   ر آغوش مرگ نفس 
می کشیم؛ آنقد   ر که کسی حتی از قبض روح یک ورزشکار 
قد   یمی د   ر ۵3 سالگی هم تعجب نمی کند   . اینجا انگار مرگ 
گرفت؛  وقت  اسرع  د   ر  می شود     را  آن  که  است  حقی  تنها 
و  بد   ون ضامن رسمی  بی چک و چانه، بی چک و سفته، 
پارتی کلفت و د   سته چک معتبر... روحت شاد   ، آقا رضای 

احد   ی.

د   و- مرحوم احد   ی د   ر د   وران بازیگری اش سابقه حضور 
د   ر یک باشگاه آلمانی را د   اشت؛ تیمی به نام »روت وایس« 
لیگ  د   ر  هم اکنون  و  د   ارد     تعلق  وستفالن  ایالت  به  که 

منطقه ای آلمان فعالیت می کند   . مسئوالن این باشگاه تنها 

یک روز بعد    از انتشار خبر بستری شد   ن رضا احد   ی، با 
ارسال پیامی برای او آرزوی بهبود    کرد   ند    و فقط ساعتی 
بعد    از د   رگذشت هافبک سابق استقالل، مرگ او را تسلیت 

با  است  آلمانی  باشگاه  یک  برخورد     حکایت  این  گفتند   . 

د   ر  کوتاه  مد   تی  برای  پیش  30 سال  که  ایران  از  بازیکنی 
تیم  که  د   لگیری  غروب  د   ر  است.  می کرد   ه  بازی  آنها  تیم 
استقالل حتی حاضر نشد    به خاطر مرگ کاپیتان سابقش 

بیند   ازد   ،  عقب  ساعت   24 را  خود   ش  امید     تیم  با  بازی 
نگه  را  رضا  حرمت  و  برد     قلم  به  د   ست  آلمانی  باشگاه 
فوتبال  جد   ی تر  مخاطبان  برای  البته  اتفاق  این  د   اشت. 
چند   ان تازگی ند   ارد   ؛ چه اینکه حتما یاد   شان هست باشگاه 
ناصر  بیماری  ماجرای  پیگیر  چگونه  منچستریونایتد    
د   رگذشت  نیز  و  بود   ن  بستری  زمان  د   ر  و  بود     حجازی 
خانواد   ه اش  و  وی  به  خطاب  کشورمان  فوتبال  اسطوره 
پیام های صمیمانه فرستاد   . آنها با بازیکنی که تنها زمانی 
»قرار« بود    به عضویت باشگاه شان د   ر بیاید    به این شکل 
به روح  اما حیف که هیچ وقت هیچکس  برخورد    کرد   ند   ، 
این  خوب  آد   م های  است!  نفرستاد   ه  د   رود     آریایی شان 
یک  حتی  خد   ا  رضای  محض  که  ما  ماییم؛  فقط  روزگار 
و  شکایت  و  د   لخوری  بد   ون  هم  را  خارجی مان  بازیکن 
غرامت و این د   استان ها بد   رقه نکرد   ه ایم، ما که پاسپورت 
را  اشکش  و  می د   اریم  نگه  گرو  را  اجنبی ها  این  از  یکی 
ترکیب  د   ر  برای حضور  اجنبی  آن یکی  از  و  د   رمی آوریم 
ملی  تیم  بازیکن  که  ما  می خواهیم،  »شیتیل«  اصلی 
کاستاریکا را وا می د   اریم د   ور زمین بد   ود    و تحقیر شود   ، 
را  قانونی اش  ند   اریم حقوق  د   وست  اینکه  به خاطر  فقط 
هم  قصه  بگیریم.  جد   ید     بازیکن  یک  جایش  به  و  بد   هیم 
فوتبالیست ها  قصه  حتی  نیست،  خارجی ها  قصه  فقط 
د   رگیر  شب  تا  صبح  هم  معمولی  آد   م های  ما  نیست.  هم 
همین  و  نامهربانانه  بد   رود   های  همین  د   استانیم؛  همین 
محل  یک  ما  از  د   رصد     چند     جفاکارانه.  فراموشی های 
کار را، حتی یک زند   گی مشترک را با احترام و د   ل خوش 
خد   احافظی هایمان  که  آمد   ه  پیش  چقد   ر  می کنیم؟  ترک 
به  را  اولویت  جد   ایی،  هنگام  و  ند   هد     کینه  و  غربت  بوی 
انگار به شکل  پابرجایی خاطرات خوش بد   هیم؟ همه ما 
فاجعه باری گرفتار »هم« هستیم و این متاسفانه تحریمی 
است که با هیچ برجامی شفا نمی گیرد   . خون د   ل د   اد   ن و 
جهنمی  و  همیشگی  د   وراهی  یک  این  خورد   ن؛  د   ل  خون 
»زند   گی«  ند   اد     یاد   شان  هیچکس  که  آد   م هایی  برای  است 

کنند   . انتخاب با شماست؛ سنگ مفت، زجر مفت!



    جمعه 2 بهمن ماه 1394 -  شماره 429هفته نامه پرشین22

  www.persianweekly.co.uk   info@persianweekly.co.uk

گــــزارش
www.iran-newspaper.comeditorial@iran-newspaper.com

9  سال بیستم  شماره 5708 
 دوشنبه  13 مرداد 1393

گزارش ميداني >ايران< از تخلفات رانندگان براي دور زدن قانون

صحنهسازي
برايفرارازطرح!

 ب�ر اس�اس م�اده 720 
اسالمي  مجازات  قانون 
تغيي�ر در ارق�ام و مش�خصات 
پالك وس�ايل نقلي�ه موتوري يا 
نصب يا استفاده از پالك تقلبي 
و تغيير در شماره شاسي، موتور 
ي�ا پالك موت�ور از 6 ماه تا يك 

سال حبس به همراه دارد

 افقي:
1-مثلي با مفهوم بس��يار ش��تاب 

كن
2- خش��كي بزرگ عال��م- محل 

آكروبات- غرامت
3- جمع فكر- اسب دواني- كنايه 

از بي غيرت
4- بعضي به خش��خاش گذارند- 

حرف تعجب- پروردگارا- شوهر
5- ماه��ي كنس��روي- آش��فته و 

پريشان- ميز كوچك
6- ثروتمندان- عرصه بوكس- گاه 

نماز را باطل كند
7- كش��وري در آفريق��ا- گرامي- 

تمام
8- خي��زران- جاسوس��خانه ينگه 

دنيا- نمايان
9- نياكان- بي نيازي- ش��هري در 
اس��تان اردبيل در حاش��يه درياي 

خزر
10- جديد- درجه، مقام- تاج

11- سايت معروف- نصيحت- كام
12- تزوير- پارساي ديرنشين- پسوند مولد- پست

13- پيكر- مقابل رسيده- گوشه ها
14- غريو، بانگ- مقواي نازك- تند و زود

15- مثلي با معني هر انساني ممكن است خطايي مرتكب شود

 عمودي:
1-ماندگار شدن در جايي- اين گياه در باغ ها به گل شويدي نيز مشهور است

2- تنيدن- اسب باركش- واحد طول انگليسي
3- منطقه اي تفريحي در تهران- كنايه و رمز- از عناصير شيميايي فلزي كمياب

4- ول و يله- باختر- سطح، چهره- وداع فرنگي
5- ماده چرب از كره يا دنبه- پوستين دوز- جامد

6- چاشني ساالد- چيزها- كوه استان اردبيل
7- با تاك  آيد- آزاده- يكي از رشته هاي ورزشي

8- قلندر- فرياد نازك زنانه!- آشكار كردن
اس��تانبول-  در  هتل��ي   -9

فراري دادن- خانه
اس��تان  در  ش��هري   -10
اردبي��ل- بيماري ناش��ي از 

ويروس HIV- پشته خاك
11- عالم��ت مصدر جعلي- 

كافي- جاده شمالي
12- سره- صحراي خشك- 

شهري در ايتاليا- ميان
13- قرابت- جانشين وضو- 

ثروتمند
14- ضد پشتك- خوشحالي- 

كشور ساعت!
15- قوس قزح- صرفه جويي

 افقي:
1-بقعه زيارتي همدان

2- نمابر- جزيره بيضي شكلي در 
مدخل خليج فارس- متابعت

3- پيامبران- پيشه وران- آخرين 
س��اخته اك��ران ش��ده مارتي��ن 
اسكورسيزي كه برنده پنج جايزه 

اسكار شده است
4- صومع��ه- دهان- پل��كان زين- 
نماد زيبايي و تندرس��تي در سفره 

هفت سين
5- دانه خوشبو- حرم حسين بن 
علي)ع( در اين شهر زيارتي عراق 

قرار دارد- از تقسيمات كشوري
6- فقر- زاري- عصب

7- از دروس – چيرگي- نيستي
8- بخش��ندگي، بزرگ��واري- زياد- 

سربينه
9- معلق- س��از زهي و آرشه اي- 

تفريق عددي از عدد ديگر
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پسر جوان از ماشين پياده مي شود 
و به نظر مي رسد كه قصد رفتن دارد، 
اما چن��د ثانيه بعد، ان��گار كه چيزي 
داخل ماش��ين جا گذاش��ته باش��د، 
دس��تش را بلند مي كند و به س��مت 
ماش��ين كه به آرامي در حال حركت 
است مي رود. قدم هايش اما كند است 
و گويي هيچ عجله اي ندارد؛ حتمًا به 
خاطر همين هم هست كه همان طور 
آرام و بي خي��ال پش��ت ماش��ين راه 
مي رود و راننده هم عجيب اس��ت كه 
چ��را ترمز نمي كند. اندكي بعد پس��ر 
جوان س��وار ماشين مي شود و راننده 
بر س��رعت مي افزايد و در عرض چند 
ثانيه از آنجا دور مي ش��ود. چشم ات 
ك��ه به پالك ماش��ين مي افت��د، تازه 
شس��ت ات خبردار مي شود كه ماجرا 
از چه قرار اس��ت. صحنه سازي براي 

فرار از طرح!
» يك��ي پي��اده مي ش��ود و جلوي 
پالك را مي گيرد تا دوربين نتواند آن 
را ضب��ط كند. كافي اس��ت چند متر 
پش��ت ماشين راه برود و بعد خالص! 
اي��ن روش البته ديگ��ر كمي قديمي 
شده و خيلي وقت ها لو مي رود. شانس 
بياوري پليس دور و بر نباشد. من كه 
خودم زياد گير افتاده ام اما وقتي فرار 

مي كني خيلي مي چسبد!«
اين ه��ا را احم��د مي گوي��د ك��ه 
س��ر خيابان دك��ه دارد؛ خياباني كه 
مانن��د خيلي جاه��اي ديگ��ر، از آن 

دوربين دارهاست! 
او ادام��ه مي دهد: »انواع و اقس��ام 
راه و روش ه��ا را ب��راي ف��رار از طرح 
دي��ده ام. درس��ت همين ج��ا جلوي 
چشم ام اس��ت آخر. يكي پالك اش را 
گل مالي مي كند و آن يكي يك تكه 
لنگ مي ان��دازد روي پالك. بعضي ها 
هم ابتكار عمل ش��ان بيش��تر است. 
مي نش��ينند فك��ر مي كنن��د راه هاي 
جديد پيدا مي كنند. يكي شان همين 
چن��د روز پيش ب��ود ؛ ي��ك دعواي 
ساختگي درست كردند كه دو دقيقه 
هم طول نكش��يد. كاماًل مشخص بود 
ك��ه براي فرار از طرح اس��ت. يكي از 
موارد هم خيلي خن��ده دار بود. يک 
پراي��د درب و داغ��ان را چن��د تا گل 
گاليول پالس��يده پشت اش چسبانده 
بودند كه مثاًل ماش��ين عروس است! 
گل ه��اي آويزان از ب��االي پالك هم 
نمره اش را پوشانده بود. اما هر كسي 

موفقيت و دوام هر ساختار سياسي، 
وابس��ته به توس��عه، كارآيي اقتصاد و 
كيفيت سياس��ت هاي اقتصادي دولت 
است.  وجود امنيت، يكي از مؤلفه هاي 
ضروري براي توس��عه و پيش��رفت هر 
كش��وري اس��ت. امروزه واژه امنيت را 
مي توان در حوزه هاي مختلف اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگ��ي و حتي در منابع 
طبيعي و محيط زيس��ت جس��ت و جو 
كرد. آب، خاك، هوا، جنگل ها و مراتع 
جزو منابع طبيعي محسوب مي شوند 
و نقش آنها در حيات و توسعه جوامع 
بش��ري بر كسي پوش��يده نيست. اين 
مناب��ع در صورت اس��تفاده صحيح و 
اصول��ي، قاب��ل تجديد هس��تند اما با 
بهره ب��رداري نادرس��ت و تخريب آنها، 
نه تنها تجديد پيدا نخواهند كرد بلكه 
چالش ه��اي بزرگي در زندگي انس��ان 
پديد خواهد آمد. منابع طبيعي با ايجاد 
امنيت حياتي، امنيت غذايي و امنيت 
اكولوژيكي نقش بسيار مهمي در امنيت 
ملي هر كشور بازي مي كنند. تخريب و 
بهره برداري بي رويه از منابعي چون آب 
و خاك مي تواند موجب بروز مشكالت 
فراواني در توس��عه و اس��تقالل كشور 
ش��ود زيرا تجديد اين منابع سال ها و 
گاهي قرن ها طول مي كشد. آنچه امروز 
بر سر درياچه اروميه آمده است نتيجه 
فريادهايي است كه به گوش مسئوالن 
نرس��يد يا نرفت. اكنون درياچه اي كه 
در حداقل شرايط مي توانست با جذب 
هزاران گردش��گر، اقتص��اد منطقه را 
ش��كوفا س��ازد به كانون بحران تبديل 
شده است. توسعه اقتصاد محور بدون 
باعث  محيطي  زيس��ت  بررس��ي هاي 
تغيير آب و هوا، از بين رفتن جنگل ها 
و مراتع، آب، خاك و آلودگي آنها شده 
و سالمت جامعه را تهديد خواهد كرد. 
سطح پايين فناوري توليد محصوالت 
كش��اورزي و صنعتي هنگام��ي كه با 
محدوديت هايي از قبيل شرايط دشوار 
زيس��ت محيطي، محدوديت اراضي و 
سرمايه گذاري ناكافي همراه شود، روند 
تخريب منابع طبيعي را تشديد خواهد 
كرد كه نمونه هاي عيني آن را مي توانيم 
در كشورمان ببينيم لذا ضروري است 
حفظ و احي��ای منابع طبيعي يكي از 

اولويت هاي اصلي كشور قرار گيرد. 
آب و خ��اك از مناب��ع طبيع��ي با 
ارزش و ضروري ب��راي حيات در كره 
زمين هستند و نقش خاك حاصلخيز 
و اهميت آب در تأمين امنيت غذايي 
كش��ور بر كس��ي پوش��يده نيس��ت. 

از 10 مت��ري هم ماش��ين را مي ديد، 
مي فهميد الكي است.«

حرف هاي احمد كه به اينجا مي رسد، 
آقايي حدوداً 50 س��اله كه براي خريد 
آمده و در جريان قسمتي از مكالمه ما 
قرار گرفته اس��ت، وارد بحث مي شود. 
»مي گوييد مردم چه كار كنند؟! همه 
جا طرح اس��ت! خب آدم در اين گرما 
نمي تواند هر روز بدون ماشين از خانه 
دربيايد؛ داخل تاكسي كه مي نشيني، 
انگار وارد جهنم ش��ده اي؛ اتوبوس هم 
كه ديگر بدتر! با مترو هم كه نمي شود 
همه جا رفت، مي ماند همين ماش��ين 
شخصي خودمان كه آن هم دائم اسير 

براي تش��كيل يك س��انتيمتر خاك 
حاصلخيز، حدود 300 تا 500 س��ال 
زمان نياز است. رشد جمعيت، تأمين 
مواد غذايي از طري��ق افزايش نياز به 
محصوالت كشاورزي و گسترش سطح 
زير كشت را در كشور به همراه داشته 
است. تغيير كاربري مراتع و جنگل ها 
به همراه تغييرات اقليمي و سنتي بودن 
الگوي كش��اورزي در اي��ران و تبديل 
شدن زمين به يك كاالي سرمايه اي، 
فشار بر جنگل ها و مراتع را زياد كرده و 
زمينه هاي تخريب و بحران را به وجود 
آورده اس��ت. متأس��فانه آم��ار دقيقي 
از فرس��ايش خ��اك در كش��ور وجود 
ندارد اما نگاهي به آمارهاي فرس��ايش 
خاك در ايران نشانگر آن است كه در 
طي س��ال هاي آتي پديده فرس��ايش 
خاك و پيامدهاي ناش��ي از آن مانعي 
اساس��ي در برابر توسعه كشور خواهد 
ب��ود. افت كميت و كيفيت محصوالت 
كودهاي  بي رويه  كش��اورزي، مصرف 
ش��يميايي، تخريب روزافزون مراتع و 
جنگل ها براي ايجاد زمين هاي جديد، 
كاهش توليد اراضي جنگلي و مرتعي، 
پر شدن س��دها و تأسيسات آبي و در 
نهايت فقر اقتصادي و نداش��تن ثبات 
اجتماعي از نتايج مش��خص فرسايش 
خاك است. بر مبناي آمار رسوبات ته 
نشين شده در مخازن سدهاي بزرگ 
كش��ور و ن�يز ب��رآورد س��ازمان فائو، 
 ميزان فرسايش ) آبي(  خاك در كشور، 
بيش از 4/5 ميليارد تن در سال برآورد 
مي شود. الزم به ذكر است كه اين رقم 
در  سال 1350 حدود يك ميليارد تن 
و در س��ال 1360 حدود 2/5 ميليارد 
تن در س��ال برآورد شده است. به اين 
ترتيب، ه��ر هكتار از اراضي كش��ور، 
س��االنه به طور متوس��ط ح��دود 75 

طرح ايم. خب گاهي مجبور مي شوي 
كل��ك هم بزني. البت��ه من خودم اهل 
اين كارها نيستم و نهايتًا همينطوري 
در رفت��ه ام و چندب��ارش جريم��ه هم 
شده ام اما شنيده ام كه بعضي ها پالك 
شان را مخدوش مي كنند و از اين جور 

كارها!«
ب��راي چ��وب زدن زاغ  وسوس��ه 
س��ياه فراريان طرح، حواسم را دوباره 
به س��ر خياب��ان جم��ع مي كند. 20 
دقيقه اي مي گذرد و خبري نيس��ت. 
فراركنندگان عادي يا به قول آن آقا، 
همينط��وري، بدون توس��ل به راهي 
خاص، وارد طرح مي ش��وند و احتمااًل 

كيلوگرم نيتروژن، 24 كيلوگرم فسفر 
و 8 كيلوگرم پتاسيم از دست مي دهد. 
اي��ن رقم مع��ادل 150 كيلوگرم كود 
ش��يميايي در هكتار است، كه ساالنه 
ميليارده��ا ري��ال خس��ارت از طريق 
كاهش عناصر غذايي خاك را به كشور 
تحمي��ل مي كند. متأس��فانه در حال 
حاضر بيش��تر فرآيندها و روش ها در 
كشاورزي، صنعت و خدمات پر هزينه، 
قديمي و آالينده هستند كه الزم است 

اصالح شوند.
آب، شاه بيت قصيده امنيت غذايي 
اس��ت و زندگي همه انس��ان ها به آن 
وابسته اس��ت. وجود منابع آبي در هر 
كشور تا حدود زيادي به منابع طبيعي 
)جنگل ها و مراتع( بس��تگي دارد زيرا 
پوشش گياهي موجب ذخيره سازي و 
توليد آب مي ش��ود. يكي از مهمترين 
چالش هاي كشاورزي در ايران، پايين 
بودن متوسط بارندگي )250 ميلي متر( 
نسبت به متوسط جهاني )800 ميلي 
متر( و همچني��ن توزيع غيريكنواخت 
آن در كش��ور است اما راندمان آبياري 
در كش��ور حدود 30 درصد اس��ت. با 
تخريب جنگل ها و مراتع و از دسترس 
خارج شدن بارش ها به صورت سيالب، 
كمب��ود آب در كش��ور محس��وس تر 
خواهد شد. كشاورزي ايران مشكالت 
فراوان��ي دارد كه بحث در مورد آن در 
اين نوشتار نمي گنجد اما متأسفانه اين 
مش��كالت روند تخريب منابع طبيعي 
كشور را تس��ريع كرده است. در پايان 
بايد گف��ت ناامن��ي غذاي��ي از جمله 
عواملي اس��ت كه مي تواند ارزش هاي 
حياتي و امنيت ملي يك كش��ور را به 
مخاطره بين��دازد. امنيت غذايي كه به 
مفهوم دسترس��ي به غذاي كافي براي 
زندگي س��الم در ح��ال حاضر و آينده 

كارش��ان را به ش��انس و اقبال حواله 
مي كنن��د و دعا مي كنند كه دوربين، 
ورودش��ان را ضبط نكند و پليس سر 

راه شان سبز نشود. 
س��وژه اما خودش با پاي خودش 
ك��ه نه، با چهار چرخ خودش، نزديك 
مي ش��ود. تح��ت تأثي��ر صحبت هاي 
احمد دكه دار اس��ت ي��ا نوعي خود 
تيزبين بين��ي، نمي دانم؛ اما حاالت و 
حركات اش از همان دور، مشكوك به 
نظر مي رسد. از كم كردن سرعت اش 

معلوم است كه نقشه اي دارد.
نزديك كه مي شود، توقف مي كند 
و از ماش��ين پياده مي ش��ود. احتمال 

است كه با رش��د جمعيت و باال رفتن 
س��طح رفاه مردم، دچار چالش شده و 
در بخش هايي از دنيا اوضاع سياسي و 
اقتصادي ويژه اي پديد آورده است كه 
نه تنها سرنوش��ت سياسي كشورهاي 
در حال توس��عه به وسيله كشورهاي 
پيشرفته تعيين مي شود، بلكه زندگي 
روزمره آنها به تصميمات كش��ورهاي 
توس��عه يافته بستگي پيدا كرده است. 
رهايي از اين وابس��تگي و رس��يدن به 
اس��تقالل ملي و پيش��رفت واقعي جز 
با توس��عه پايدار ميسر نيست و محور 
اي��ن توس��عه، حفظ مناب��ع طبيعي و 
محيط زيست است. هيچ كشور توسعه 
يافته اي را نمي ت��وان يافت كه محيط 
زيست و منابع طبيعي آن تخريب شده 
باشد. رشد اقتصادي و فرهنگي جامعه 
در گرو حفظ مناب��ع اوليه خدادادي و 
محيط زيست است. سالمتي روحي و 
جسمي مردم نيز وابسته به حفظ اين 
منابع اس��ت بنابر اين الزم است حفظ 
و احيای منابع طبيع��ي با بهره گيري 
از روش ه��اي علم��ي، فرهنگ س��ازي 
و مش��اركت مردم��ي بي��ش از پيش 
صورت گيرد. بهترين و اقتصادي ترين 
راه هم براي حف��ظ خاك و توليد آب 
در كش��ور تقويت پوش��ش گياهي در 
عرصه هاي منابع طبيعي است تا بتوان 
امني��ت غذايي كش��ور را بيم��ه كرد. 
متأسفانه بخش منابع طبيعي با وجود 
جايگاه برجسته آن در ابعاد اقتصادي، 
اجتماعي و زيست محيطي كشور، طي 
دهه هاي اخير فاقد تشكيالتي يكپارچه 
و توانمن��د براي اعم��ال مديريت همه 
جانبه و استراتژيك بوده كه ايجاد يك 
وزارتخانه يا سازمان قدرتمند و مستقل 
مي تواند سرآغاز تحول جديدي در اين 

بخش شود.

اين كه بخواهد مانند نفر قبلي، پشت 
ماش��ين راه برود تا جل��وي پالك را 
بگي��رد، كام��اًل بعيد اس��ت چ��را كه 
سرنش��ين ديگري در ماش��ين وجود 
ندارد. رانن��ده  صندوق را باز مي كند 
و ظاهراً مش��غول جابه جا كردن باري 
اس��ت كه در آن قرار دارد. كارش كه 
تمام مي شود، در صندوق را مي بندد 
و دوباره پش��ت فرمان مي نش��يند. تا 
اينجاي كار كه چيز مش��كوكي وجود 
ن��دارد. فكر مي كن��م حتمًا اش��تباه 
كرده ام اما ماش��ين ك��ه راه مي افتد، 
تك��ه پارچ��ه آويزان ك��ه ظاه��راً از 
صندوق عقب، بيرون مانده توجهم را 

جلب مي كند؛ پارچه اي كه به طرزي 
كاماًل اتفاقي )!( روي پالك ماش��ين 
را پوش��انده و زمينه فرار راننده را از 

دوربين طرح فراهم مي كند. 
با خودم فكر مي كنم، چه ابتكاري! 
اما اين روش فرار طرح ظاهراً آنقدرها 
هم جديد نيس��ت. مهران 27 ساله و 
داراي شغل آزاد مي گويد: »من خودم 
استاد فرار از طرح ام. انداختن پارچه 
و لن��گ روي پالك ك��ه ديگر قديمي 
شده و كاماًل لو رفته است. فوق اش اگر 
پليس جل��وي آدم را بگيرد مي تواني 
بگويي پارچه از صندوق درآمده، البته 
آنها هم باور نمي كنند! اما بعضي راه ها 

هست كه ردخور ندارد.«
كم��ي تردي��د مي كن��د و ادام��ه 
مي ده��د: »اگر من ش��گردهايم را لو 
بده��م، كار خودم را خ��راب كرده ام. 
دست زياد مي شود. گوشي هم دست 
پليس مي آيد! اما اش��كال ندارد. يك 
راه اش اس��تفاده از اسپري مخصوصي 
اس��ت كه پالك را مخدوش مي كند 
و خاصيت اش اين اس��ت ك��ه بعد از 
20 ثانيه هم محو مي شود. البته بايد 
دس��ت ت��وي جيب تان كني��د و نوع 
خوب��ش را بخريد كه تقلبي نباش��د. 
بعضي ها هم از برف ش��ادي استفاده 
مي كنن��د كه تقريبًا همين عملكرد را 
دارد و بعد از چند ثانيه محو مي شود 

و از بين مي رود.«
مي پرسم: »به جاي اين كه اينقدر 
وقت و انرژي براي فكر كردن و اجراي 
نقشه مصرف كنيد، به صرفه تر نيست 
اگر آرم طرح ترافيك روزانه بخريد؟«

» ب��راي ما كه مح��ل كارمان بازار 
و مركز ش��هر اس��ت، صرف نمي كند. 
البت��ه جريمه هم ت��ا دل تان بخواهد 
ش��ده ام. اما دور زدن طرح هم خيلي 
به آدم مي چس��بد. اص��اًل دوربين را 
ك��ه مي بيني، ن��ا خودآگاه وسوس��ه 
مي شوي فرار كني. راستي يادم رفت 
بگويم، ظاهراً دوربين ها به باالي حد 
مشخصي از سرعت، حساس هستند 
و مث��اًل اگر با س��رعت خيل��ي پايين 
از مح��دوده ش��ان عبور كني��د، قادر 
به ضب��ط تصوير نيس��تند. البته من 
خودم اي��ن روش را امتحان نكرده ام 
اما از دوس��تانم ش��نيده ام كه جواب 

مي دهد!« 
ë چق�در مي گي�ري از طرح رد م 

كني؟!
ب��ا گذش��ت زمان و تغيير س��بك 
زندگي انس��ان ها، همواره ش��غل هاي 

جديدي ظهور كرده اند كه تا پيش از 
آن تصورش��ان هم بسيار بعيد به نظر 
مي رسيد. اين يكي اما از آن شغل هاي 
نوظهور و نوبر اس��ت كه در وهله اول 

خنده دار به نظر مي رسد. 
دو س��ه نفري هس��تند؛ ب��ا فاصله 
كوت��اه از هم كنار خيابان ايس��تاده اند 
م��رور  و  عب��ور  ب��ه  حواس ش��ان  و 
ماشين هاست. اگر از قبل نمي دانستم، 
هيچ وقت در وهل��ه اول به ذهنم هم 
خطور نمي كرد كه مشغول چه كاري 
هستند. بعضي راننده ها كه گويي تجربه 
قبل��ي دارند، توق��ف مي كنند و چند 
كلمه اي بين آنه��ا و فراري دهندگان، 

رد و بدل مي شود. اين راننده ها معمواًل 
تنها هستند و به همين دليل يك نفر 
را الزم دارند تا نقش پوش��اننده پالك 
را بازي كند. به هر حال هر كار قيمتي 
دارد و ن��رخ رد كردن از دوربين طرح 
ه��م 2 هزار توم��ان ب��راي راننده آب 
مي خورد كه البته خيلي به صرفه هم 

به نظر مي رسد.
يك��ي از س��ه نف��ر م��ورد نظ��ر، 
مس��ن تر و معقول ت��ر از دو نفر ديگر 
به نظر مي آيد. مي گويد: »مي خواهي 
كارمان را كساد كني؟ ننويس كجاها 

مي ايستيم! «
البته بعيد به نظر مي رسد كه فقط 
همين س��ه نفر در محدوده اي خاص، 
به اين كار مشغول باشند؛ به هرحال 
به قول دوستان، دست زياد مي شود. 
» روزي چقدر كاسبي مي كني؟« 
با اكراه پاسخ مي دهد:» زياد نمي شود. 
همه كه در جريان نيس��تند. بعضي ها 
هس��تند كه ما را مي شناس��ند. همه 
ساعت هاي روز هم كه اينجا نيستيم. 

تابلو مي شود.«
دل��ش نمي خواه��د ح��رف بزند. 
جم��الت كوتاه را خالصه تر مي كند و 

از جواب دادن طفره مي رود. 
چش��م ام ان��گار ناخ��ودآگاه پالك 
ماش��ين ها را دنبال مي كند. زوج ها با 
خيال راح��ت مي گذرند و فردها تك 
و توك بين ش��ان هستند و خودشان 
را البد مي س��پارند به بخت و اقبال يا 
بي خيال جريمه مي شوند. آنهايي هم 
ك��ه فكر فرار در س��ر دارند و راه هاي 
مختل��ف را امتحان مي كنن��د، البته 
اگ��ر بارها و بارها ه��م فرار كنند بايد 
بدانند كه ممكن است باالخره روزي 
مشت شان باز شود. آن وقت است كه 
پاي قانون به ميان مي آيد. نمونه هاي 
ب��ه دام افتاده هم كم نيس��تند كه با 
وجود تمام ترفندهاي به كار برده شده، 
در نهايت س��ر و كارش��ان با پليس و 
 قانون افتاده يا با جريمه هاي ميليوني 

مواجه شده اند. 
بر اساس ماده 720 قانون مجازات 
اس��المي تغيير در ارقام و مشخصات 
پالك وس��ايل نقليه موتوري يا نصب 
يا استفاده از پالك تقلبي و تغيير در 
شماره شاس��ي، موتور يا پالك موتور 
از 6 ماه تا يك س��ال حبس به همراه 
دارد. حاال ديگر پاي خودتان است كه 
س��رتان را مقابل قان��ون خم كنيد يا 
صاب��ون جريمه و حبس را به تن تان 

بماليد؛ آن هم براي يك فرار ناقابل!

نقش منابع طبيعي در تأمين امنيت غذايي كشور
 خليل آقاجانلو

كارشناس ارشد آبخيزداري

 مريم طالشي

 طالع بینی 
هفتـــــگی

چند کلمه برای آنهایی که این هفته تولدشان است

دوست عزیزی که 30 دی به دنیا آمده ای، تولدت 
مبارک! سعی کنید در روز تولدتان خودتان را از 
محیط  در  و  کرده  دور  شهری  زندگی  هیاهوی 
کنار  در  بگیرید.  جشن  را  مهم  روز  این  آرامی 
کسانی که دوست دارید جشن گرفته و خاطرات 
کردن  نگاه  با  بیاورید.  یاد  به  را  گذشته  شیرین 
چیزهایی  ارزش  به  توانست  خواهید  گذشته  به 
ببرید،  پی  اند  بوده  ارزش  بی  برایتان  که زمانی 
بدانید.  را  هایتان  لحظه  قدر  که  بگیرید  یاد  پس 
تا می توانید به سفر بروید و خاطراتی ارزشمند 
برای خودتان بیافرینید. در زمینه تحصیالت می 
توانید بسیار موفق باشید، به شرط آن که اراده 
داشته باشید و برای هدفتان زمان صرف کنید. 
عشقی که مدت هاست در جستجوی آن بوده اید 
خواهد  سراغتان  به  امسال  بهار  رسیدن  فرا  با 
هیجان  اندازه  از  بیش  باشید  مواظب  فقط  آمد. 

زده نشوید و چشم و گوش بسته عاشق نشوید.

متولد فروردین )بره(:
برایتان  تازه  های  پروژه  و  کارها  کردن  شروع 
صبرانه  بی  و  بود  خواهد  انگیز  هیجان  بسیار 
پیش  چطور  کارها  ببینید  که  هستید  این  منتظر 
خواهند رفت. با وجود این که ذهنتان سرشار از 

ایده های فوق العاده است حاضر نیستید حساب 
نشده و با عجله خودتان را در وضعیتی گرفتار 
ولی  باشد.  نداشته  امنیتی  و  ثبات  هیچ  که  کنید 
خوب در هر صورت این را در نظر داشته باشید 
یک  تا  حداقل  کنید  شروع  االن  که  کاری  هر  که 
هفته به نتیجه مورد نظرتان نخواهد رسید، پس 
آرامش خودتان را حفظ کرده و در مسیر اهدافی 
و  بردارید  گتم  نتیجه شان مطمئن هستید  از  که 
منتظر نتیجه کارتان بمانید. اگر شریک زندگیتان 
در این مسیر از شما حمایت نکرد دلسرد نشوید، 

دیر یا زود او نیز با شما همراه خواهد شد.

متولدین اردیبهشت )گاو(:
گرفتن  کار  به  برای  که  یکنید  م  فکر  خودتان 
دانسته هایتان در محل کار آمادگی کامل دارید و 
با پیاده کردن آنها می توانید به نتایج بی نظیری 
دست پیدا کنید. ولی خالقانه ترین برنامه ها هم 
گذاری  پایه  منطقی  رویکردهای  اساس  بر  اگر 
رسید.  نخواهند  ای  نتیجه  هیچ  به  باشند  نشده 
حتی  زیرا  نکنید،  حساب  همکارانتان  روی  زیاد 
را  انتظاراتتان  هم  کنند  حمایت  شما  از  اگر 
برآورده نخواهند کرد. برای رسیدن به موفقیت 
بهترین کار داشتن خود کفایی است. درست است 
که شما از این که طرف مقابلتان را دوست دارید 
مطمئن هستید، ولی اطمینان شما کافی نیست و 
باید عشق خود را به او نیز نشان دهید، پس در 

این راه از هیچ تالشی دریغ نکنید.

متولدین خرداد )دوقلوها(:
نتیجه  بی  است  ممکن  هایتان  تالش  هفته  این 
باره  یک  به  کنید  سعی  اگر  ویژه  به  باشند، 
شما  برسانید.  انجام  به  را  بسیاری  کارهای 
دوست دارید در تمام فعالیت هایی که به نظرتان 

جالب می آیند شرکت کنید، ولی بهتر است برنامه 
نظر  در  را  اید  داشته  روزتان  برای  که  ای  اولیه 
برنامه  از  را  شما  که  کارهایی  و  باشید  داشته 
کارهای  لیست  به  را  کنند  می  منحرف  اصلیتان 
این هفتهتان اضافه نکنید. این هفته اعتماد کردن 
شود،  نمی  توصیه  شما  به  ششمتان  حسس  به 
که  کاری  انجام  برای  آنچه  زیاد  احتمال  به  زیرا 
در نظر دارید الزم است را دست کم می گیرید. 
قول هایی به دیگران ندهید که از پس انجام آنها 
این کار اعتبار حرفه ای شما را  آمد،  برنخواهید 

زیر سوال خواهد برد.

متولدین تیر )خرچنگ(:
این هفته ذهنتان درگیر رویاهایی است که برای 
آینده تان دارید، این کار هیچ اشکالی ندارد، چرا 
واقعیت  که  هستند  هفتهمان  این  رویاهای  که 
فردایمان را می سازند. با این حال اگر فکر کنید 
خواهند  واقعیت  به  بخود  خود  رویاهایتان  که 
پیوست سخت در اشتباهید و تنها خودتان را گول 
زده اید. تمام جزئیات رویایتان را در این تصویر 
و  تالش  و  برنامه  با  و  بگیرید  نظر  در  ذهنیتان 
کنید.  تالش  آن  پیوستن  تحقق  به  برای  پشتکار 
با مشکل  این چند وقت در رابطه عاطفیتان  اگر 
این  که  باشید  نداشته  انتظار  اید،  بوده  مواجه 
هفته اوضاع بهتر شود زیرا شما بسیار حساس 
شده اید و از کوچکترین حرف ها هم ناراحت و 

عصبانی شده و عکس العمل نشان می دهید.

متولدین مرداد )شیر(:
با  فعلیتان  زندگی  که  رسد  می  نظرتان  به 
اید خیلی  رویاهایی که برای خود در سر داشته 
فرق می کند و این هفته ناگهان به خودتان آمده 
اید و دارید به خود می گویید من به کجا دارم می 

روم؟ این کشف شهود اولین قدم از مسیری است 
اید  شده  گرفتار  آن  در  که  رکودی  از  را  شما  که 
رها خواهد کرد. خودتان را از مسئولیت هایی که 
عادت  و  کنید  رها  ندارند  ای  نتیجه  برایتان هیچ 
های اشتباهتان را کنار بگذارید. البته قرار نیست 
همه این تحوالت یک شبه اتفاق بیفتند، ولی باید 
تغییرات  این  آن  اساس  بر  و  کرده  ریزی  برنامه 
را در خود ایجاد کنید. بد نیست کمی به روابط 
عاطفی خودتان هم سر و سامان بدهید، این هفته 
روز برداشتن قدم های بزرگ و تغییرات بنیادی 

است!

متولدین شهریور )سنبله(:
و  شما  بین  کارهایتان  به  شما  توجه  هفته  این 
دیگران فاصله ایجاد می کند، زیرا شما آنقدر که 
مربوط  جزئیات  تمام  با  کارهایتان  انجام  نگران 
به آنها هستید، به مسائل اجتماعی و این که مورد 
ولی  دهید.  نمی  اهمیت  باشید  دیگران  پذیرش 
کارهایتان همچون  انجام  در  این حساسیت شما 
مانعی بر سر راه خوشحالی و آرامشتان خواهد 
بود، به ویژه اگر احساس کنید که وقت کم دارید. 
خیلی به جزئیات توجه نکنید و اولویت اصلیتان 
را انجام شدن کارتان قرار دهید، اگر وقت اضافه 
کنید.  درست  هم  را  جزئیات  توانید  می  آوردید 
نگران این که فردی که دوست دارید چه قضاوتی 
را  شما  که  کسی  نباشید،  کند  می  موردتان  در 
واقعا دوست داشته باشد به اندازه کافی به شما 

فرصت خواهد داد تا خودتان را توجیه کنید.

متولدین مهر )ترازو(:
موفقیت  آینده  در  که  این  از  ذاتی  طور  به  شما 
های بزرگی در انتظارتان هستند اطمینان کامل 
به  برای  کامل حاضر هستید  با رضایت  و  دارید 

کنید.  صبر  خواهید  می  که  چه  آن  آوردن  دست 
لبریز می  این حال کاسه صبرتان کم کم دارد  با 
شود و برای رسیدن به خواسته هایتان بیقراری 
می کنید. مثبت نگری اثرات سازنده تری خواهد 
داشت؛ شما می دانید که چیزی نمانده تا زحمات 
کمی  پس  بدهند،  نتیجه  اید  کشیده  که  بسیاری 
کنید  صبر  و  بگذارید  جگر  روی  دندان  دیگر 
شریک  با  کنید.  حفظ  را  خود  مثبت  نگرش  و 
زندگیتان صحبت کنید و از او بخواهید کارها و 
رفتارهایتان را تحلیل کند؛ او نیمه دیگر شماست 
و ممکن است چیزهایی را در وجودتان ببیند که 

از نظر خودتان مخفی مانده اند.

متولدین آبان )عقرب(:
کند  می  ایجاب  کاریتان  مشغله  که  این  وجود  با 
در  را  انرژیتان  و  وقت  بیشتر  روزها  این  که 
حال  این  با  باید  کنید،  صرف  خود  کاری  زمینه 
کمی برای خودتان هم وقت بگذارید و استراحت 
وظایف  انجام  روی  که  تاکیدی  از  کمی  کنید. 
و  به خانواده  کنید و کمی هم  دارید کم  کاریتان 
این  خوشبختانه  بپردازید.  شخصیتان  مسائل 
عصبانی  را  رئیستان  که  آن  بی  توانید  می  هفته 
کمی  بمانید،  عقب  زیاد  کارهایتان  از  یا  و  کرده 
زودتر محل کارتان را ترک کرده و به این کارها 
برسید. این استراحت شما را قادر خواهد ساخت 
تا انرژیتان را تمدید کرده و فردا با توان بیشتری 
به  کمی  هفته  این  کنید.  برسیدگی  کارهایتان  به 
با طرف  این چند روز  که  رفتارهایی  و  خودتان 
الزم  تغییری  آیا  کنید،  فکر  اید  داشته  مقابلتان 

نیست؟

متولدین آذر )کمان(:
گیج  را  شما  رویتان  پیش  های  گزینه  هفته  این 
اهمیت  از  هم  طرفی  از  ولی  اند،  کرده  آشفته  و 
وفای به عهد آگاه هستید و می دانید که باید سر 
همیشه  که  این  از  همه  این  با  بایستید.  حرفتان 
به  لحظات  آخرین  در  و  باشید  دیگران  ناجی 
وسوسه  و  اید  شده  خسته  هم  بشتابید  کمکشان 
ای شما را به بیخیالی فرا می خواند. ولی اهمیت 
نیست.  خوبی  ایده  اصال  تعهدهایتان  به  ندادن 
و  کنید  عملی  را  اید  داده  وعده  که  کارهایی  اول 
پس از آن تا مدتی خودتان را کنار کشیده و همان 
طور که دوست دارید استراحت کنید و مسئولیت 
هیچ کسی را نپذیرید. یادتان باشد که در روابط 
عاطفی کنترل کردن احساستان با سرکوب کردن 

آن کامال متفاوت است.

متولدین دی )بز(:
که  هایی  برنامه  توانید  می  راحتی  به  هفته  این 

می خواهید و قرارهای مربوط به آنها را بچینید، 
ولی این که به این قرارها برسید کار چندان ساده 
زمینه  این  در  موفقیت  عدم  بود.  نخواهد  ای 
ناشی از بی مسئولیتی و بی احترامی کردن شما 
از  قبل  خواهید  می  که  اینجاست  مشکل  نیست. 
رویتان  پیش  که  هایی  گزینه  تمامی  تعهدی  هر 
هستند را با دقت بسنجید. با این حال باید این را 
بدانید که این کار نتایج چندان مثبتی برای شما 
به بار نخواهد آورد، پایبندی به قرارهایتان زمینه 
ساز رسیدن به اهدافتان خواهد بود. اگر رابطه 
طرف  شاید  اید  کرده  آغاز  را  ای  تازه  عاطفی 
مقابلتان فکر کند که همه چیز خیلی خوب شروع 
شده ولی اوضاع دارد رو به بد شدن می رود، به 

او ثابت کنید در اشتباه است.

متولدین بهمن )ظرف آب(:
ولی  اید  کرده  صبوری  کافی  اندازه  به  شما 
بیقرار  اید،  نشسته  میخ  روی  انگار  دیگر  حاال 
به  هستید و می خواهید هر چه سریعتر شروع 
به  را  حرکت کنید. راهی که در پیش دارید شما 
کرد  خواهد  هدایت  ناشناخته  مقاصدی  سوی 
شما  ترس  و  غافلگیری  باعث  ابتدا  در  شاید  که 
شود. خوشبختانه با پی بردن به این که فشاری 
خواهید  است  درونتان  از  کنید  می  احساس  که 
پیش  دهید.  کاهش  را  منفی  اثرات  این  توانست 
آغاز کنید و مسیری که می  را  آن که سفرتان  از 
خواهید بروید را تعیین کنید. شاید این هفته به 
طور ناگهانی تصمیم بگیرید خودتان یا عشقتان 
را با هدیه ای گران قیمت شاد کنید، ولی عواقب 
این کار خود را در نظر داشته باشید. یک هدیه 

کوچک هم می تواند همین اثر را داشته باشد.

متولدین اسفند )ماهی(:
شما در حال حاضر دوست ندارید که دیگران از 
همه کارهایتان سر در بیاورند. با وجود این که 
احساسی  های  واکنش  که  نیست  این  به  نیازی 
باز  ولی  کنید،  مخفی  دوستانتان  از  را  خود 
احساساتتان  و  عواطف  بیان  در  است  بهتر  هم 
هایتان  حالت  و  رفتارها  چند  هر  کنید.  احتیاط 
به  احساستان  دادن  نشان  در  زیادی  نقش  هم 
دیگران می توانند داشته باشند، ولی شما در هر 
حال حرف هایی که با دیگران در میان می گذارید 
چه  به  که  این  مورد  در  کنید.  انتخاب  دقت  با  را 
ششم  حس  به  کنید  اطمینان  توانید  می  کسانی 
طرف  است  ممکن  هفته  این  کنید.  اعتماد  خود 
مقابلتان کمی جدی یا خشن باشد، فرار کردن از 
و  بمانید  کنارش  در  نیست،  خوبی  ایده  اصال  او 

دلیل این رفتار او را پیدا کنید.
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سالگرد درگذشت استاد برومند

جهان را عادت دیرینه این است...
میالد دیلم صالحی

صدای محزون محمدرضا شجریان و آهنگ محمدرضا لطفی در مایه دشتی روی 
شعر »بگذار تا بگرییم چون ابر در بهاران / کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران« 
از سعدی، تصنیف کمتر شنیده شده ای است و در حافظه دوستداران موسیقی 
آن - در  انگیزه خلق  این تصنیف،  اهمیت ویژه  یافت می شود.  ایرانی به سختی 
سوِگ استاد نورعلی برومند - است. در نمونه مضبوط رادیویی تصنیف، صدای 
محمدرضا شجریان را تار لطفی و تنبک ناصر فرهنگفر همراهی می کنند و جالب 
آنکه؛ هر سه از شاگردان ممتاز برومند آن هم در سه رشته متفاوت: آواز، تار و 

تنبک هستند.
موسیقی شناس  و  دلسوز  معّلم  برومند،  نورعلی  درگذشت  از  سال   ٤٠ به  قریب 
ارزنده ایرانی، می گذرد و باوجود آنکه در گوشه گوشه نقل ها، درس ها، نکته ها 
و خاطره ها بسیار از او یاد می شود، اما تا به امروز، تجلیلی درخور شخصیت و 
جایگاهش در موسیقی ایرانی صورت نگرفته و پنداری برومند نقشی در پرورش 
نسلی از موسیقی دانان برجسته امروزی نداشته است. البته این را می توان به پای 
از مرتضی  آنجایی که نشانی  از  غفلت های بیکران جامعه فرهنگی مان گذاشت، 
نی داوود، اعجوبه تار، هم نمی بینیم.  در ضلعی از قبرستان ظهیرالدوله )که این 
روزها از رونق افتاده است و در تعطیلی به سر می برد!( در اتاقی که قبرستان 
بسیار  تالِش  با  کثیف  و  خاک گرفته  شیشه ای  پس  از  است،  برومند  خانوادگی 
می توان نوشته روی سنگ قبر را خواند و او را جست. بعید می دانم عده زیادی 
از اهالی موسیقی بدانند قبر برومند آن جاست. در ٣٠ دی  ١٣٥٥ نورعلی خان در 
خاک  به  سال  همان  بهمن   دوم  در  بعد  روز  چند  و  درگذشت  همگان  بهت  میان 

سپرده شد.
برومند پس از تحصیل و زندگی در آلمان به دلیل نابیناشدنش به ایران بازگشت 
و تنها هدف خود را بر یادگیری بیشتر ظرایف و دقایق موسیقی ایرانی و انتقال 
آن به نسل پس از خود گذاشت و در این راه از کوچک ترین تالشی دریغ نورزید. 
گرچه در موسیقی ایرانی نقش یک بنیادگرا را ایفا کرد، اما این رویکرد او بنابر 
می توان  او  درسی  متون  در  آنچه  و  است  آمده  شاگردانش  روایت های  در  آنچه 
حسین  است.  بوده  ایرانی  موسیقی  مبانی  و  اصول  یادگیری  بر  تأکید  دریافت، 
ردیف نوازی  در  هنر  جشن  در  را  تجربه ام  اولین  من  »وقتی  می گوید:  علیزاده 
ماهور، که خواننده نداشت )آن موقع وقتی می گفتی، کاری می خواهم اجرا کنم 
برومند  آقای  متأسفانه  کردم،  اجرا  است(  دیوانه  می گفتند  ندارد،  خواننده  که 
ایشان در حافظیه نشسته بودم و  به جشن هنر رسیدند، من کنار  یک روز دیر 

گفتند:  من  گوش  دم  آهسته  ایشان  می کردیم.  گوش  هرمزی  استاد  کنسرت  به 
»علیزاده شنیدم یک کارهایی کرده ای، خیلی تعریفش را شنیده ام، خیلی دوست 
دارم آنها را بشنوم«. من خجالت کشیدم و گفتم: »نه استاد چیزی نبوده«. گفتند: 
»چرا برایم تعریف کرده اند، من همیشه فکرم همین است که یک کار دیگر می شود 
کرد، آدم باید آزاد فکر کند«,١ و در نتیجه در بررسی آثار پس از او می بینیم جریان 

آن قدر  تغییر  این  و  کرد  تغییر  داد،  پرورش  او  که  نسلی  پی  در  ایرانی  موسیقی 
و محتوای موسیقی  به کارگیری سازها  به ساخت وساز،  نگرش  که  بود  گسترده 
دگرگون شد. اگر درست ببینیم موسیقی علیزاده، لطفی، مشکاتیان و آوازخوانی 
بسیاری  تغییر  فعالیت شان  طی  شاگردانش(  از  عالی  نمونه  )به عنوان  شجریان 
کرده است و حتی در زمانی که کارهای اولیه مستقل خود را ارائه دادند آنچنان در 

قالبی سّنتی که از استاد خود آموزش دیده بودند، نگنجیدند.
پی نوشت:

١- مجله هنر موسیقی، شماره ٤٢، سخنرانی حسین علیزاده
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غزلی از حافظ 
ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

دلی که غیب نمای است و جام جم دارد
ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد

به خط و خال گدایان مده خزینه دل
به دست شاهوشی ده که محترم دارد
نه هر درخت تحمل کند جفای خزان

غالم همت سروم که این قدم دارد
رسید موسم آن کز طرب چو نرگس مست

نهد به پای قدح هر که شش درم دارد
زر از بهای می اکنون چو گل دریغ مدار

که عقل کل به صدت عیب متهم دارد
ز ّسر غیب کس آگاه نیست قّصه مخوان

کدام محرم دل ره در این حرم دارد
دلم که الف تجّرد زدی کنون صد شغل

به بوی زلف تو با باد صبحدم دارد
مراد دل ز که پرسم که نیست دلداری

که جلوه نظر و شیوه کرم دارد
ز جیب خرقه حافظ چه طرف بتوان بست

که ما صمد طلبیدیم و او صنم دارد

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

That heart that is the hidden-displayer; and that the cup of Jamshid hath,
For a seal ring, that awhile became lost, what grief it hath?
To the beard or to the mole, of beggars give not the heart’s treasure:
Give to the hand of a king-like one, who it precious hath.
Not every tree endureth the violence of autumn:
The slave of resolution of the cypress, I am, who this foot hath.
Hath arrived that season, when from joy like the intoxicated narcissus,
He placeth at the goblet’s foot, who six derhams hath.
Now, like the rose hold not back gold for the price of wine:
For, suspicion of thee, by a hundred defects, absolute reason hath.
With the hidden mystery, none is acquainted: utter not the tale:
The path into this sacred enclosure, what confidant of the heart hath.
My heart that used to boast of solitude, now a hundred occupations,
With the morning breeze. on account of the perfume of Thy tress hath.
The heart’s desire-of whom may I seek? Since there is no heart-possessor,
Who, splendor of sight, and habit of liberality, hath.
From the pocket of Hafez’s religious garment, what profit can one gain?
For we seek the eternal; and a beloved he hath.

ورود مردانه زنان به سیاست 
 

محمدامین قانعي راد* 
 

خانواده  آیا  باشند  نداشته  مشارکت  اقتصادي  و  سیاسي  عرصه  در  زنان  اگر 
تحکیم مي شود؟ و حاال که زنان قرار است مشارکت سیاسي داشته باشند این 
در  مردان  حضور  با  آن  تفاوت  و  باشند  داشته  ویژگي هایي  چه  باید  حضور 
جامعه چگونه است؟ هم اکنون نرخ مشارکت سیاسي زنان در حد قبل از انقالب 
است و با سال 13۵0 تفاوت چنداني ندارد اما در زمینه مشارکت فرهنگي و علمي 
مانند حضور زنان در دانشگاه ها رشد بیشتري را شاهد هستیم. پس از 40 سال، 
این نخستین بار است که زنان عزم و اراده خود را جزم کرد ه اند تا چهره مردانه 
مجلس را تغییر دهند و این نشان دهنده کسب اعتماد به نفس زنان است. به نظر 
من در تاریخ مشارکت زنان نقطه عطف و مبارکي است ولي این مشارکت منوط 
بنابراین  مي کنند.  ایستادگي  تفکر  این  روي  زنان  از  تعداد  چه  که  است  این  به 
و  باشد  داشته  نمود  سیاسي  نخبگان  نظر  در  اول  مرحله  در  باید  موضوع  این 
اینکه جریان هاي سیاسي بسیار موثر هستند. جریان هاي سیاسي به مشارکت 
ذکر  لیست هاي  ارائه  در  مي توان  نیز  را  مطلب  این  صحت  که  دارند  باور  زنان 
شده دریافت که چه تعداد از نفرات این لیست ها را زنان تشکیل مي دهند. برای 
مثال در دستگاه هاي اجرایي و دولت ها چه تعداد وزیر زن حضور دارند و همین 
مطالب را مي توان به توده مردم تعمیم دهیم. اگر در لیست هاي ارائه  شده 40 
آنان  از  تا ۵0 درصد زنان حضور داشته باشند مي توان امیدوار بود 20 درصد 
آینده راه پیدا کنند و باید بدانیم عدم حضور زنان در مشارکت هاي  به مجلس 
اجتماعي و سیاسي، افسردگي، اعتیاد، مصرف گرایي و خشونت آنان را به همراه 
دارد. بخشي از قدرت روزمره را زنان تشکیل مي دهند. یکي از مزایاي مشارکت 
روزانه  آنهاست.  میان  در  سیاسي  و  اداري  و  مالي  فساد  نبودن  زنان  سیاسي 
برای  ارتباط است.  در  زنان  با سرنوشت  که  قوانیني در کشور وضع مي شود 
مثال بحران خانواده، اعتیاد و نابساماني هاي اجتماعي و فرار دختران و کودکان 
کار، مواردي است که با زنان ارتباط دارد. نگاه مردانه به آسیب هاي اجتماعي 
یکي از این مشکالت پیش رو است. اعمال روش هاي مردانه به روش خاص و 
در سطوح باال به این موضوع مي پردازد که با فاصله عمل مي کند برخالف نگاه 
زنانه که از پایین به باالست و خود را به مشکالت نزدیك مي کند و نگاه مراقبه و 
مادرانه دارد. در شرایط فعلي بین قانون و عرف فاصله اي ایجاد شده است که 
این موضوع یکي دیگر از موارد مشکل آفرین قلمداد مي شود و سرمایه سیاسي 
حوزه  از  زنان  آمدن  زنان  حوزه  در  نظریه پردازي  الزمه  مي دهد.  کاهش  را 
خصوصي به عمومي است و اگر این موضوع باعث تزلزل خانواده مي شود باید 

مورد بررسي قرار گیرد تا به یك تئوري و نظریه نهایي برسیم.

* رئیس انجمن جامعه شناسي ایران


