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ویروس مرگ
شیوع  که  معتقدند  جهانی  بهداشت  سازمان  کارشناسان 
ویروس زیکا معضل اضطراری بهداشت جهانی در حال 
حاضر است.ر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کارشناسان 
سازمان بهداشت جهانی معتقدند که شیوع ویروس زیکا 

معضل اضطراری بهداشت جهانی در حال حاضر است.
در پی این معضل امروز دوشنبه نشستی اضطراری راجع 
به شیوع ویروس بطور ویدئویی بین مقامات این سازمان 

و کارشناسان چندین کشور درباره زیکا برگزار شد.
ویروس زیکا به اعتقاد کارشناسان احتماال باعث افزایش 
کودکان با نقص عضو در هنگام تولد در آمریکای جنوبی 
عنوان  به  باید  موضوع  این  که  اند  کرده  اعالم  و  میشود 

معضل اضطراری بهداشت جهانی اعالم شود.
که  داد  هشدار  گذشته  هفته  ملل  سازمان  بهداشت  آژانس 
چشمگیری  طور  به  هست  پشه  آن  منشا  که  ویروس  این 
انتظار  طوریکه  است،به  افزایش  حال  در  آمریکا  قاره  در 
میرود امسال تا 4 میلیون نفر در آن منطقه به این ویروس 

آلوده شوند.
جهانی  بهداشت  سازمان  کند  و  ناکارآمد  اقدامات  از  بعد 
در مقابله با شیوع ویروس ابوال که باعث خسارت جبران 
سازمان  شد،این  غربی  آفریقای  از  بخشی  به  ناپذیری 
تحت فشار هست که به سرعت به مقابله با ویروس زیکا 

بپردازد.

تاریخچه ویروس
در حالی که اکثر موارد ویروس زیکا در مناطق گرمسیری 
مانند برزیل، کلمبیا، پاراگوئه، سورینام، ونزوئال و گویان 
فرانسه رخ داده است، احتمال عفونت پشه در آب و هوای 
مانند هوستون و  از شهرستانها،  مانند برخی  گرمسیری 
نیواورلئان در آمریکا هم وجود دارد.  انتشار این ویروس 
تا سال 2007 به آفریقا و آسیای جنوب شرقی محدود بود 
و چندان موردتوجه قرار نمی گرفت. این ویروس در سال 
پیدا  شیوع  آرام  اقیانوس  جزایر  از  میکرونزی  در   2007
آسیای  آفریقا،  در  فقط   2014 سال  تا  ویروس  این  کرد. 
بود.  یافته  شیوع  آرام  اقیانوس  جزایر  و  شرقی  جنوب 
این ویروس در آن سال به جزیره ایستر و شیلی گسترش 
یافت. ویروس زیکا تا ماه مه 2015 به برزیل راه یافت. در 
این  به  ابتال  مورد   84000 از  بیش  گذشته  سال  در  برزیل 

ویروس ثبت شد.

تاکنون 9 کشور در آمریکای مرکزی و جنوبی موارد ابتال 
 31 در  پورتوریکو  کرده اند.  گزارش  را  ویروس  این  به 
دسامبر 2015 گزارش کرد که نخستین مورد ابتالی محلی 
به این ویروس در این کشور رخ داده است. در ژانویه 2016 
آمریکا تولد نوزادی دچار میکروسفالی  ایالت هاوایی  در 

که از لحاظ ویروس زیکا مثبت بود گزارش شد.

ویروس و المپیک برزیل

به نظر می رسد »نگرانی بابت بحران« تبدیل به یکی از 
مسائل اصلی برگزاری بازی های المپیک در قرن بیست 

و یکم شده است.
 2014 زمستانی  المپیک  مسابقات  آستانه  در  تروریسم   
المپیک  بازی های  آستانه  در  هوا  آلودگی  سوچی،  در 
2008 در پکن و عدم امنیت در آستانه المپیک زمستانی 
2002 در سالت لیک سیتی آمریکا، بحران های بودند که 
در  زمستانی  و  تابستانی  المپیک  بازی های  آستانه  در 

را  برگزارکنندگان  گریبان  همواره  یکم  و  بیست  قرن 
گرفته اند.

 2016 المپیک  برای  وضعیت  این  می رسد  نظر  به 
در  زیکا  ویروس  شیوع  دارد.  وجود  نیز  ریودوژانیرو 
آمریکای  منطقه  کشورهای  از  دیگر  برخی  و  برزیل 
داشته  دنبال  به  را  برگزاری  مسئوالن  نگرانی  جنوبی 

است.
برزیل می خواهند که مردم  و مقامات کشور  مسئوالن 

جمله  از  زیبا  و  خوب  مسائل  به  المپیک  آستانه  در 
دیگری  مسائل  حتی  و  زیبا  طبیعت  ریو،  شگفتی های 
المپیکش  چهارمین  در  فلپس  مایکل  حضور  همچون 
فکر کنند، اما هیچ چیزی در این روزها نمی تواند مانع 

از فکر کردن به زیکا شود.
کرد:  عنوان   2016 ریو  ارتباطات  مدیر  آندرادا،  ماریو 
نکته مهم این است که مطمئن شوید که ما در نبرد علیه 

زیکا پیروز می شویم.

برزیل  در  نیز  آب  آلودگی  جمله  از  دیگری  بحران های 
وجود دارد اما زیکا بیشتر از آنها ذهن مردم را به خود 
عنوان  توریست  یک  ویدال،  پیتر  است.  کرده  مشغول 
می کند: آنچه که از اخبار در اروپا شنیده می شود، باعث 
ترس شما می شود اما به نظرم این مسئله باعث توقف 

حضور مردم در برزیل نمی شود.
دولت برزیل به زنان باردار توصیه کرده تا حد امکان از 
حضور در مناطق آلوده خودداری کنند. وزیر بهداشت 
این کشور نیز اعالم کرده است از 250 هزار سرباز برای 

مبارزه با ویروس زیکا استفاده خواهد شد.
تا  ماه   6 دقیقًا  که  شد  مشخص  گذشت،  که  جمعه ای 
کارهای  هنوز  و  است  مانده  باقی  زمان  المپیک  آغاز 
زیادی پیش روی برگزار کنندگان وجود دارد. حاال این 
برگزارکنندگان باید نگران مسئله بسیار بزرگی به نام 
مبارزه با زیکا باشند؛ مسئله ای که تا چند ماه قبل حتی 

به آن فکر هم نمی کردند.

ویروس "زیکا" و گسترش آن در جهان
پیشگیری  زیکا،  ویروس  گسترش  از  جلوگیری  برای 
سوی  از  شده  تاکید  موضوعات  عمده ترین  جمله  از 

کارشناسان بهداشت است. 
مسئوالن بهداشتی اسپانیا از شناسایی نخستین مورد 
ابتال یک زن باردار به ویروس زیکا گزارش داده است. 
به  التین  آمریکای  از  تازگی  به  فرد  این  رود  می  گمان 
پشه  نیش  طریق  از  زیکا  ویروس  و  بازگشته  اسپانیا 
به وی منتقل شده باشد. این فرد در عین حال هفتمین 

مورد ابتال به ویروس زیکا در اسپانیا است.
برپایه آمار سازمان جهانی بهداشت تاکنون هیچ آماری 
به ویروس زیکا در کشورهای حوزه  ابتال  از مشاهده 

خاورمیانه گزارش نشده است.
حامل  فرد   5 دست کم  نیز  جاری  میالدی  سال  آغاز  از 
ویروس زیکا از مناطق آلوده به پشه ناقل این ویروس، 

وارد فرانسه شده اند.
در برخی از کشورهای جهان از جمله فرانسه به منظور 
پیشگیری از ورود ویروس زیکا، تدابیری مراقبت های 
بهداشتی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله افرادی 
که از کشورهای آمریکای جنوبی به خاک فرانسه وارد 
خون  اهدا  برای  را  روزه   28 مهلت  یک  باید  شوند  می 

مراعات نمایند.

توریست های آمریكایی مشتاق سفر به ایران
هشدار  تازگی  به  آمریکا  خارجه  وزارت  آنکه  وجود  با   
شرکت های  کرده  مطرح  ایران  به  سفر  درباره  جدیدی 
خدمات مسافرتی در آمریکا می گویند گردشگران این کشور 
مشتاق به سفر به ایران هستند. فارس نوشت؛ شرکت های 
این  در  گردشگران  اشتیاق  از  آمریکا  در  مسافرتی  خدمات 
نتیجه  در  تحریم ها  رفع  از  بعد  ایران  به  سفر  برای  کشور 
نوشت:  نیویورك تایمز  می دهند.  خبر  هسته ای  توافق 
جمله  از  فرهنگی،  یادبودهای  قدیمی ترین  دارنده  »ایران، 
این  اراضی  و  است  یونسکو  در  ثبت شده  فرهنگی  اثر   19
کشور طیفی از اماکن بیابانی گرفته تا تفریحگاه های اسکی 
دارند.« ویلیام او بیمان، استاد دانشگاه و رئیس دپارتمان 
امور  متخصص  که  مینه سوتا  دانشگاه  در  باستان شناسی 
پیچو  ماچو  با  می توان  را  »اصفهان  می گوید:  است  ایران 
)در اسپانیا( یا معابد انگکور وات قابل مقایسه کرد. اینها، 
مراکز اصلی تمدن هستند که به طرزی دوست داشتنی، احیا 

شده اند.«

پول سفر ایرانی ها به تركیه درجیب داعش
امنیت ملی مجلس گفت: دولت و سازمان  عضو کمیسیون 
باید جلو سفر مردم به ترکیه را بگیرند. پولی  گردشگری 
داعش  جیب  به  می کنند  کشور  این  به  سفر  خرج  مردم  که 
انتخاب  می شود.  کشی  مسلمان  صرف  و  شده  ریخته 
نوشت؛ سید باقر حسینی با انتقاد از ادامه سفر گردشگران 
این  از  جلوگیری  برای  دولت  انفعال  و  ترکیه  به  ایرانی 
سفرها گفت: امروزه ترکیه کشور بسیار ناامنی است و باید 
همه هموطنان نسبت به این موضوع آگاهی الزم را داشته 
ترکیه  همچنین  است.  فعال  ترکیه  در  داعش  چراکه  باشند 
درگیری هایی با گروه های معترض دارد که هر لحظه ممکن 

است هر گوشه آنجا بمبگذاری انجام شود.
پیش بینی اصالح طلبانه از انتخابات 96

عبدا... ناصری درباره انتخابات هفت اسفند و روند تایید 
و رد صالحیت ها گفت: اصالح طلبان قطعا در بیش از نیمی 
نیوز  نامه  کرد.  خواهند  ارائه  کامل  فهرست  استان ها  از 
نوشت؛ ناصری افزود: از ابتدای شکل گیری دولت تدبیر و 
امید بارها در مصاحبه هایم به این نکته اشاره کرده ام که 
باید  از رکود  اقتصادی و خروج  برای حل مشکالت  دولت 
یك برنامه مدون ارائه کند و گرنه رای آوردن مجدد حسن 
انتخابات سال 96 سخت خواهد شد. هر چند  در  روحانی 
اجرای برجام و توافقنامه جامع هسته ای برگ زرینی بود 
سمت  به  فقط  را  نگاه ها  تمام  نباید  اما  دولت،  این  کارنامه 
غافل  دیگر  حوزه های  از  و  کرد  معطوف  خارجی  سیاست 

شد.

چرا ایرانی ها به ملوانان خود مدال دادند؟
سخنگوی  از  خبری  کنفرانس  در  آمریکایی  خبرنگار  یك 
پنتاگون پرسید که چرا نیروی دریایی آمریکا هنوز در حال 
ایران  آب های  به  آمریکایی  ملوانان  ورود  درباره  تحقیق 
است، حال آن که ایرانی ها تحقیقات خود را تمام کردند و به 
سربازان خود مدال هم دادند. الف نوشت؛ کنفرانس خبری 
آمریکایی  رسانه های  انتقاد  برای  دیگری  صحنه  پنتاگون، 
از نحوه مدیریت پنتاگون در ورود تفنگداران آمریکایی به 
آب های ایران و بازداشت موقت آنها توسط مرزبانان سپاه 
آخرین  در  از خبرنگاران  یکی  این گزارش،  اساس  بر  بود. 
»پیتر  از  آخرین سوال،  به عنوان  و  دقایق کنفرانس خبری 
درباره  تحقیقات  نتیجه  درباره  پنتاگون  سخنگوی  کوك« 
پرسید. کوك  ایران  آب های  به  آمریکایی  علت ورود شناور 
به  و  است  جریان  در  کماکان  تحقیقات  این  که  داد  پاسخ 
محض اتمام آن، نیروی دریایی آمریکا نتیجه را با رسانه ها 

در میان می گذارد.

برای  اطالعات  جمع آوری  ادعای  با  27نفر  محاكمه 

ایران
ادعای  با  را  نفر   27 سعودی  عربستان  دادستان های 
جمع آوری اطالعات برای ایران به میز محاکمه کشانده اند. 
چاپ  مکه،  روزنامه  نوشت؛  اسپوتنیك  از  نقل  به  ایسنا 
و  تحقیقات  اداره  امنیتی  دپارتمان  شد:  مدعی  عربستان 
که  متهمان  این  علیه  سعودی  عربستان  عمومی  دادستان 
کرده  وارد  را  اتهاماتی  هستند،  سعودی  شهروندان  عمدتا 
دیگر  و  ریاض  در   2013 مارس  در  زندانیان  این  است. 
شهرهای عربستان سعودی با ادعای جمع آوری اطالعات از 
تاسیسات مهم استراتژیك در این کشور دستگیر شدند. این 
رسانه مدعی شد که دست کم 21 نفر از این افراد متهم به 

جاسوسی به جرم خود اعتراف کرده اند.

توضیح پرس تی وی درباره یك فایل صوتی
 به دنبال انتشار فایل صوتی و طرح ادعاهایی علیه دو نفر 
شبکه  این  عمومی  روابط  پرس تی وی،  شبکه  کارکنان  از 
روابط عمومی  این  نوشت؛  تابناك  کرد.  ارائه  توضیحاتی 
لحاظ  از  صوتی  فایل  اصوال  اینکه  وجود  با  کرد:  اعالم 
تاکنون  نیز  شکایتی  و  نداشته  وجاهت  قضائی  و  قانونی 
مسئوالن  موضوع،  اهمیت  دلیل  به  اما  است  نشده  ارائه 
سقم  و  صحت  تشخیص  و  آن  به  رسیدگی  حال  در  ذیربط 
تحقیقات،  کامل  نتایج  شدن  مشخص  تا  و  بوده  ادعا  این 
دارد  تاکید  تعلیق شده اند. روابط عمومی شبکه  تن  دو  این 
که انتشار این فایل صوتی با مباشرت افراد مخالف نظام و 
بهره برداری سیاسی و بدون طرح شکایت به مراجع متعدد 
قانونی در داخل کشور مشکوك است. بر اساس توضیحات 
روابط عمومی پرس تی وی، به طور طبیعی انتظار می رفت 
هرکس ادعایی دارد و به دنبال رسیدگی است قبل از طرح 
مراجع  به  را  موضوع  مجازی  فضای  و  عمومی  افکار  در 
قانونی منعکس کند نه آنکه اقدام به جریان سازی خبری و 

سناریو سازی نماید.

حمله به كارگران كارواش در سعادت آباد
شنیده شد که فیلم حمله شبانه به کارگران یك کارواش در 
ماموران  فیلم  این  در  که  شد  منتشر  فارس  توسط  تهران 
متعلق  کارواش  یك  به  شبانه  حمله  با  تهران  شهرداری 
را  کارواش  این  کارگران  آباد،  سعادت  در  قدس  مسجد  به 
کردند.  تخریب  را  آن  دارایی های  و  اموال  و  کرده  مجروح 
در  داشت  حضور  حادثه  این  در  که  فردی  نوشت؛  میزان 
اعالم  ما  به  نگهبان  نیم  و  یك  فیلم مدعی شدکه ساعت  این 
و  آمده اند  کارواش  پلمب  برای  شهرداری  از  تیمی  که  کرد 
به یك باره تعداد زیادی از ماموران شهرداری وارد کارواش 
شده و شروع به شکستن و حمله به کارگران، توسط سنگ 
و چماق کردند. گفتنی است بخشی از این فیلم نشان دهنده 
خسارت شدید یك خودرو بود که افراد حاضر در این جمع 
مدعی بودند که ماموران شهرداری باند و ضبط خودرو را 

به سرقت برده اند.

سفر قریب الوقوع »موگرینی« به ایران
رئیس  که  کرد  اعالم  موگرینی  سخنگوی  که  شد  شنیده 
دیگر  با  است  قرار  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست 
درباره  و  کند  سفر  ایران  به  اروپا  اتحادیه  کمیسیونرهای 
مهاجران، انرژی، تجارت بحث و گفت وگو کند. این گزارش 
نیز  ایران  خارجه  وزیر  ظریف«  جواد  که»محمد  می افزاید 
قرار است 15 و 16 فوریه)26 و 27 بهمن ماه( به »بروکسل« 
پایتخت بلژیك سفر کند. وزیر خارجه ایران پیش از این در 
اشتاین مایر«  والتر  »فرانك  با  مشترك  خبری  کنفرانس  یك 
برای  مقدماتی  »اقدامات  بود:  گفته  آلمان  خارجه  وزیر 
گفت وگوهای سطح باال با اتحادیه اروپا انجام شده و ابتدا 
معاونان دیدار کرده و سپس بنده با خانم موگرینی دیدار 
خواهم داشت. به زودی سفری به بروکسل برای ادامه این 

گفت وگوها خواهم داشت.«
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این شناسنامه همه ماست

بر سنگهای تخت  در تصاویر حكاكی شده 
جمشید هیچكس عصبانی نیست. هیچكس 

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

اصالتی می باشیم. 

ای سرنوشت، 
سرنوشت! مردم تو را 

بی مهر می خوانند.
رومئو و  ژولیت، پرده سوم، صحنه پنجم.

O fortune, fortune! 
All men call thee 
fickle.
Romeo and Juliet, Act III, sc. 5.

شکسپیر/  زرین  های  اندیشه  کتاب  از  برگرفته 
گردآوری و ترجمه: هلیا معینی 
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دیدارهای ظریف در لندن فصل جدیدی از همکاری ایران با 
اروپا را گشود

 روزهای ایرانی در لندن
 شاید آن روز که گروهی، از دیوار سفارت انگلیس باال رفتند 
ایران  فتح کردند، کمتر کسی تصور می کرد روابط  را  آن  و 
شود.  گرفته  سر  از  طوالنی،  نه چندان  زمانی  در  انگلیس  و 
بردند  حمله  ایران  در  انگلیس  سفارت  به  گروهی   ١٣٩٠ آذر 
و با این تصور که ازسوی مقام های ارشد کشور مورد تفقد 
قرار می گیرند، باغ قلهک، سفارت انگلیس در ایران را برای 
که  بود  زمان  همان  داشتند.  نگه  خود  اشغال  در  ساعاتی 
ارشد و  انگلیس در تهران، مقام های  ضمن تعطیلی سفارت 
میانی نظام این حرکت را، »حرکت خوبی« توصیف نکردند 
و این موضوع مورد تأکید قرار گرفت که جمهوری اسالمی، 

حرکت های خارج از قوانین بین المللی را برنمی تابد.

از آن روزها حدود دو سال گذشت که ایران و انگلیس در قالب 
موازات  به  و  نشستند  میز  یک  دور  دیگر  بار   ١+٥ مذاکرات 
این مذاکرات، روابط نیمه جان خود را نیز بازسازی کردند، 
رسیده  خبر  لندن  از  ظریف،  سفر  با  همزمان  این که  به ویژه 
و  گرفته اند  سر  از  را  خود  کنسولی  روابط  انگلیس  و  ایران 
مطابق اعالن فیلیپ  هاموند، وزیر خارجه انگلیس در دیدار 
در  بریتانیا  سفارت  است  قرار  ایران،  خارجه  امور  وزیر  با 
ماه  پایان  تا  را  خود  ویزای  صدور  خدمات  بخش  تهران، 
جاری میالدی راه اندازی کند. این اقدام، نشانه بهبود روابط 
دوطرف است. روابطی که به نظر می رسد پس از »آن روزها« 
و نیز پس از اجرای برجام، روابط ایران با کشورهای اروپایی 
به ویژه انگلیس را وارد مرحله جدیدی کرده و با سفر وزیر 
امورخارجه به انگلیس، آغاز مرحله جدید کلید خورده است.

نشانه گرم شدن روابط تهران- لندن
چهارشنبه  ایران  امورخارجه  وزیر  ظریف،  محمدجواد 
گذشته در رأس هیأتی برای شرکت در کنفرانس کمک کنندگان 
کنفرانس،  این  در  شرکت  ضمن  و  شد  لندن  وارد  سوریه  به 
به غیر از دیدار با مقام های انگلیسی، با برخی از چهره های 
بین المللی و مقام های کشورهای دیگر نیز دیدار و گفت وگو 
برای  که  ایران  خارجه  امور  وزیر  ظریف،  محمدجواد  کرد. 
سفر  لندن  به  سوریه  به  کمک  بین المللی  اجالس  در  شرکت 
کرده بود، از این فرصت استفاده کرده و درحاشیه این اجالس 
دیدارهایی با دبیرکل سازمان ملل متحد، پادشاه اردن، امیر 
کویت، رئیس جمهوری آذربایجان و نخست وزیران انگلیس و 
ترکیه و همچنین وزیران خارجه سوئد، مصر و عراق درباره 

مسائل منطقه ای و بحران سوریه داشت.

انگلیسی،  با مقام های  اما دیدار ظریف  این دیدارها،  درکنار 
بازتاب و تحلیل های ویژه ای به خود اختصاص داد و برخی 

این دیدارها را، با اهمیت ویژه دانستند.
وزیر  فیلیپ  هاموند  دیدار  به  ظریف  گذشته،  هفته  جمعه 

این  خبر  مهم ترین  داخلی  رسانه های  رفت.  انگلیس  خارجه 
در  بریتانیا  سفارت  کنسولی  خدمات  سرگیری  از  را  دیدار 
اعتقاد برخی، اظهارنظر دیپلمات  به  اما  تهران اعالم کردند 
دو  دیدار  از  بعد  بود.  مهم تر  هم  این  از  انگلیسی،  ارشد 
در  انگلیس،  هاموند  و  ایران  دیپلماسی  دستگاه  ارشد  مقام 
اظهارنظر توییتری، دیدار ظریف از انگلیس را نشانه گرمی 

روابط تهران لندن دانست.
به گزارش فارس، فیلیپ  هاموند وزیر خارجه انگلستان گفته 
است سفر همتای ایرانی اش به لندن که نخستین سفر وزیر 
می آید،  شمار  به  ١٤ سال  از  بعد  کشور  این  به  ایران  خارجه 
نشانه گرم شدن روابط ایران و بریتانیاست.  هاموند با انتشار 
تصاویر دیدارش با ظریف، در توییتر نوشت: »نخستین سفر 
بعد  ظریف،  محمدجواد  ایران،  خارجه  امور  وزیر  رسمی 
دوکشور«  روابط  گرم شدن  از  نشانه ای  ١٠سال؛  از  بیش  از 
وزیرخارجه انگلستان گفت: درجریان سفر ظریف به لندن، 
گرفته  قرار  بحث  مورد  منطقه ای«  و  دوجانبه  »موضوعات 

است.
»نیکوالس  هاپتون« کاردار انگلیس در تهران ازجمله افرادی 
بود که درباره سفر وزیر امورخارجه کشورمان به انگلیس 
سفر  از  خرسندی  ابراز  ضمن  هاپتون  کرد.   اظهارنظر 
آینده  لندن،  به  کشورمان  خارجه  وزیر  ظریف  محمدجواد 

روابط ایران و انگلیس را مثبت ارزیابی کرد.
به  آقای ظریف  نیکوالس هاپتون گفت: سفر  ایرنا،  از  بهنقل 
انگلیس در این برهه زمانی که به دنبال سفر فیلیپ  هاموند در 
آگوست  سال گذشته میالدی برای بازگشایی سفارت انگلیس 
این  او افزود:  در تهران صورت می گیرد، گامی مثبت است. 
اقدام گامی دیگر درجریان عادی سازی روابط میان ایران و 
که  کرد  تأیید  نیز  انگلیس  کاردار  می رود.  شمار  به  انگلیس 
صدور ویزا در سفارت این کشور در تهران در نخستین زمان 

ممکن شروع خواهد شد.

 نماد بهبود روابط تهران و لندن
روزنامه گاردین نیز در گزارشی سفر وزیر امورخارجه ایران 
توصیف  لندن  با  روابط  گرم شدن  از  نشانه ای  را  انگلیس  به 
کرد. گاردین در گزارش خود نوشت: سفر محمدجواد ظریف 
١٢ سال  در  نخستین بار  که  لندن  به  ایران  امورخارجه  وزیر 
گذشته در این سطح محسوب می شود، به عنوان نشانه ای از 
بهبود روابط پس از چندین دهه بی اعتمادی و به عالوه ادامه 

اختالفات بر سر مسائل منطقه ای است.

درحصول  نقشش  دلیل  به  ایران  دیپلماسی  دستگاه  رئیس 
دست  به  را  بین الملل  جامعه  تأیید  تاریخی،  هسته ای  توافق 
تا  کند  رفتار  دقت  با  بندباز  یک  همانند  باید  اما  است   آورده 
تندروها را در داخل ناراحت نکند، کسانی که تمام حرف ها و 
اعمال وی را زیر نظر دارند. به نوشته گاردین، پس از گذشت 
در  ایران  منتخب  نخست وزیر  علیه  کودتا  طراحی  از  ٦دهه 
نفتی  منافع  حفظ  ام آی٦،  برای  سرویس  توسط   ١٩٥٧  سال 
انگلیس در تهران، ایرانی ها هنوز به این کشور به چشم گرگ 

پیری نگاه می کنند که مکار و حیله گر است.

http://www.facebook.com/pages/Persian-Weekly/120285221359444
http://www.facebook.com/persian.weekly
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در خاورمیانه
سفر »شی جین پینگ«، رئیس جمهور چین، به 
ازجمله عربستان  چند كشور مهم خاورمیانه 
سعودی، مصر و ایران تأكیدی بود بر استراتژی 
این كشور نسبت به منطقه خاورمیانه و پیوند 
این  سیاسی  و  اقتصادی  امنیت  با  آن  وثیق 

كشور كه از سال ها پیش ادامه داشته است.

 جالب اینکه این دیدار در شرایطی برگزار شد که حوادث 
شتاب ناکی موجب تشدید تنش ها به ویژه بین عربستان 
را  گمانه هایی  امر  همین  و  بود  شده  ایران  و  سعودی 
دامن زد که ممکن است هدف از سفر رئیس جمهوری 
سال ها  از  پکن  باشد.  طرفین  بین  میانجیگری  چین 
پیش روابط تجاری و اقتصادی گسترده ای با ریاض و 
تهران دارد و مسئله نفت و منافع مشترک در همه این 
دوران ها همواره مدنظر رؤسای این کشور بوده است. 
چین در مشارکتش با دولت های عربی، توانست جایگاه 
دوم اقتصاد جهانی را به دست آورد و روابط مستحکم 
خاورمیانه  در  مختلف  طرف های  با  را  دوستانه ای  و 
برقرار کند؛ مسئله ای که بیانگر نیاز این کشور به نفتی 
است که غالبا از کشورهای خلیج فارس و ایران می آید. 
ازاین رو، نزدیک کردن دیدگاه طرف های مختلف منطقه 
و  باشد  داشته  چین  برای  واقعی  منافعی  می تواند 
پرونده خاص دیپلماسی چین در روابط خارجی اش با 
این دولت ها نیز همین نکته را مورد تأکید قرار می دهد. 
چین همواره به اساس مشروعیت دولت ها پایبند بوده 
است.  نکرده  دخالت  کشوری  هیچ  داخلی  امور  در  و 
می کند،  تقویت  را  موضوع  این  که  دیگری  مسئله 

گذشته  سال های  در  چین  نقش  به  تهران  اطمینان 
حق  از  استفاده  بار  سه  و  امنیت  شورای  در  به ویژه 
هسته ای  برنامه  درباره  پکن  گرچه  است.  خود  وتوی 
ایران از تحریم ها دفاع کرد، اما توانست روابط طبیعی 
و دوستانه خود را با تهران حفظ کند. هم اکنون چین 
در انتظار آینده مهم تری برای این روابط است. پیش از 

ایران سومین کشور صادرکننده نفت خام  سال ٢٠١٢، 
به چین بود اما االن جایگاه ایران به دلیل تحریم ها به 
از برداشته شدن  ششم تنزل پیدا کرده است. حال بعد 
دوباره  مشترک،  منافع  دلیل  به  روابط  این  تحریم ها، 
در حال اوج گرفتن است، کمااینکه دو کشور نسبت به 
آن  جورواجور  پرونده های  و  خاورمیانه  بحران های 

از سوی دیگر، پکن و ریاض  مواضع مشترکی دارند. 
روابط مستحکمی دارند. 

چین،  توسط  آسیا«  سرمایه گذاری  »بانک  تأسیس  با 
آن  به  مؤسس  عضو  یک  به عنوان  سعودی  عربستان 
پیوست. عربستان همواره بزرگ ترین صادر کننده نفت 
به چین بوده است کمااینکه پکن به عربستان سعودی 

و ایران به عنوان دو دولت بزرگ و مؤثر در خاورمیانه 
می نگرد و خود یکی از کشورهایی است که نقشه راه 
شورای امنیت برای گفت وگوهای صلح سوریه یا همان 

»ژنو٣« را طبق قطع نامه ٢٢٥٤ امضا کرد.

و  ایران  بین  تنش ها  تشدید  نگران  چین  بنابراین   

عربستان سعودی بوده و خواستار حل بحران سوریه 
چه بسا  کند،  میانجیگری  بتواند  پکن  اگر  حال  است. 
خواهد توانست در ادامه کار، گفت وگوهای بین طرفین 
ازجمله  منطقه  دیگر  بحران های  مانند  مسائلی  به  را 

سوریه، یمن و لبنان نیز بکشاند. 
هرچند دست یافتن به چنین موفقیتی در کوتاه مدت دور 
از انتظار خواهد بود. بااین حال، دیدار رئیس جمهوری 
چین از منطقه دارای ابعاد زیادی بود. او در عربستان 
ازجمله  که  کرد  امضا  تفاهم  یادداشت  و  توافق نامه   ١٤
با  مبارزه  دیگری  و  هسته ای  نیروگاه  یک  ساخت  آنها 
تروریسم بود کمااینکه با مصر نیز توافق سرمایه گذاری 
بیانگر  که  امری  کرد؛  امضا  میلیارد دالری    ٢٠ از  بیش 
تمایل چین به بازار اقتصادی منطقه به ویژه کشورهای 
سیاست هایش  چگونه  چین  دید  باید  حال  است.  عرب 
استراتژیک  نقشه  با  مطابق  جهان  و  منطقه  در  را 
کنونی  قرن  نیمه های  تا  که  کشور  این  طوالنی مدت 

ترسیم شده است، پیش می برد. 

رشد  حال  در  کشور  یک  را  خود  چین  گذشته  در 
کند  نوگرایی  و  پیشرفت  می کرد  تالش  و  می دانست 
کنونی  رئیس جمهوری  دیدگاه،  این  چارچوب  در  و 
 ٢٠٢٠ سال  تا  را  چینی«  »رؤیای  استراتژی  که  چین 
ترسیم کرده، تالش می کند وارد بازارهای جدید شده 
اینها  و اقتصاد کشورش را به حرکت درآورد؛ ازجمله 
مصر،  از  دیدار  آفریقاست.  و  خاورمیانه  بازارهای 
ایران و عربستان سعودی در همین زمینه قابل ارزیابی 
است و فرصت های بسیاری را در اختیار پکن می گذارد 
تا روابط دوجانبه خود را فعال کند.  اگر چین بتواند با 
موفقیت از گردنه سیاسی عبور کند، به ویژه از طریق 
میانجیگری این کشور برای حل مسائل مهم منطقه ای، 
جدیدی  جایگاه  به  بین المللی  سطح  در  می تواند  آنگاه 
شورای  در  که  سه باری  همان  مانند  دقیقا  یابد؛  دست 

امنیت از حق وتوی خود استفاده کرد.
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موافقت مجلس فرانسه با افزودن قانون وضعیت اضطراری در قانون اساسی

دستاویزی به نام ترور
و  وقت  شبانه  حمالت  پلیس،  قدرت  افزایش  اضطراری،  وضعیت  تمدید 
بی وقت، ازبین رفتن محدودیت جست وجو و بازداشت تروریست های مظنون 
همه و همه تنها با یک توجیه: حمالت تروریستی سال گذشته پاریس. از زمان 
حمالت ماه نوامبر پاریس که ١٣٠ کشته و بیش از ٣٠٠ زخمی بر جای گذاشت، 
پلیس مسلح فرانسه بارها به بهانه استقرار امنیت، بدون مجوز و یا نظارت 
قضائی حتی در نیمه های شب درب خانه ها را شکسته و پس از تفتیش کردن 
خانه، ساکنان را بازداشت کرده و یا تحت بازداشت خانگی قرار می دهد. در 
ادامه اقدامات اخیر دولت فرانسه، مجلس ملی فرانسه روز دوشنبه با اکثریت 
آرا به اصالح قانون اساسی فرانسه رأی مثبت داد و به دولت این کشور کمک 
اساسی وضعیت اضطراری  قانون  به  استناد  با  و  قانونی  به صورت  تا  کرد 
وضعیت  قانون  افزودن  با  فرانسه  ملی  مجلس  به این ترتیب  کند؛  تمدید  را 

اضطراری به عنوان یک اصل در قانون اساسی فرانسه موافقت کرده است. 

از این الیحه با ١٠٣ رأی موافق در برابر ٢٦ رأی مخالف استقبال شد و یکی 
از سلسله اصالحاتی است که دولت فرانسوا اوالند، رئیس جمهوری فرانسه 
پس از حمالت تروریستی نوامبر پاریس پیشنهاد داده است. پس از موافقت 
موافقت  فرانسه  اساسی  قانون  تغییر  با  سنا  مجلس  باید  حال  ملی،  مجلس 
باید بر سر یک متن مشابه به توافق برسند سپس طرح  کند. هر دو مجلس 
اصالح قانون اساسی در نشست مشترک هر دو مجلس مطرح خواهد شد و 
در صورت موافقت سه پنجم تمامی نمایندگان به تصویب خواهد رسید. ماه 

نوامبری که گذشت، پارلمان فرانسه وضعیت اضطراری را تا پایان ماه فوریه 
تمدید کرد و به دولت این کشور اجازه داد تا زمانی که به گفته آنها »دلیل جدی 
برای تصور اینکه فردی امنیت و یا نظم عمومی را تهدید می کند« وجود دارد، 
بازداشت خانگی را اعمال کند. ٢٦ فوریه این وضعیت منقضی می شود اما با 
وجود هشدار جامعه مدنی فرانسه درباره زیرپاگذاشتن حقوق شهروندی و 

خطر نقض حقوق بشر، به احتمال زیاد تمدید خواهد شد.

مدیر اروپا و آسیای مرکزی سازمان عفو بین الملل همان ماه نوامبر اعالم کرد: 
»بارها دیده ایم که وضعیت اضطراری گسترده و مدون می شود تا به بخشی از 
قانونی عادی تبدیل شود و حقوق بشر را کاهش دهد. در درازمدت ایدئولوژی 
خطرناکی را که زیربنای حمالت پاریس بود تنها با حفظ ارزش های نمادین 
نظر  در  اصالحات  دوم  داد«.بخش  شکست  می توان  فرانسه  جمهوری 
گرفته شده هم به همین میزان مناقشه برانگیز است. این بخش شامل خواست 
فرانسه  دولت  تروریست هاست.  فرانسوی  تابعیت  لغو  برای  فرانسه  دولت 
فعالیت  دلیل  به  فرانسه  شهروند  یک  محکوم شدن  صورت  در  دارد  نظر  در 
 تروریستی، امکان لغو تابعیت فرانسوی او وجود داشته باشد. تاکنون چنین 
کشور  متولد  که  بود  مطرح  دوتابعیتی  تروریست هایی  درباره  تنها  امکانی 
این  تابعیت فرانسه درآمده بودند.  به  دیگری بودند و در طول زندگی خود 
فرانسه  حاکم  سوسیالیست  حزب  نمایندگان  از  شماری  شدید  انتقاد  تغییر 
از  پایان ماه ژانویه وزیر دادگستری فرانسه  تا جایی که  برانگیخته است  را 
قانون اساسی  این تغییرات در  باور بسیاری  به  مقام خود کناره گیری کرد. 
آزادی های مدنی و  تفرقه می  شود و کاهش  باعث  و  فرانسه ضروری نیست 
می شود،  منجر  قدرت  از  سوءاستفاده  به  تنها  قضائی  نظارت  کم رنگ کردن 

بدون آنکه امنیتی برای مردم به ارمغان بیاورد.

گزارش سی ان ن از نظر مردم درباره لغو تحریم ها

ایرانی ها به آینده 
امیدوارند

نتوانستند  »آنها  حیاتی  تاثیر  یک  نه  ولی  داشتند  تاثیر  تحریم ها 
این که حاال که  افتخار درباره  با  زندگی ما را متوقف سازند.« ناصر 
»مهربانی  گفت:  شود،  صادر  باید  چیزی  چه  شده اند  برداشته  موانع 

ایرانی ها«.
تحریم هایی که توسط ایاالت متحده و اروپا برای مجازات ایران تعیین 
شده بود و قصد تغییر در سیاست این کشور را داشت، موجب آسیب 
دیدن مردم عادی ایران هم شد. هم اکنون آن تحریم ها لغو شده اند. 
سی ان ان در بررسی ای که انجام داده متوجه شرایط خوش بینانه ای 
میان ایرانی ها شده است که به کشورشان افتخار می کنند و به دنبال 
روابط بین المللی و فرصت های بیشتر هستند. در ادامه دیدگاه مردم 

تهران از خیابان، اماکن اداری و حتی پیست اسکی بررسی می شود.
یک مکانیک

ناصر نورزاده از آینده و این که می تواند منجر به ایجاد مشاغل بیشتر 
برای ایرانی ها شود خوشحال است. »اوضاع در حال بهتر شدن برای 
جوانان است، همچنین ما دارای فرصت های زیادی هستیم که اروپایی 
ها و خارجی ها را جذب می کند.« وی معتقد است که تحریم ها تاثیر 
تاثیر حیاتی »آنها نتوانستند زندگی ما را متوقف  داشتند ولی نه یک 
سازند.« وی با افتخار درباره این که حاال که موانع برداشته شده اند 

چه چیزی باید صادر شود، گفت: »مهربانی ایرانی ها«.
یک دانشجو

پیست  یک  به  دانشگاه  تعطیالت  در  که  حالی  در  رضایی  شاه  شبنم 
صحبت  جدید  احتماالت  درباره  بود  رفته  تهران  از  خارج  در  اسکی 
کرد: »زندگی مردم راحت تر می شود، کاالها ارزان تر می شوند و ما 
به همه چیز دسترسی پیدا می کنیم. زندگی آسان تر می شود.« شاید 
وی به فرصت های خودش فکر می کند. وقتی از وی درباره این که چه 
چیز ایاالت متحده را دوست دارد پرسیده شد، گفت: »دانشگاه هایش 

عالی هستند و درس خواندن در آنها آسان است و البته فیلم هایش.«
یک ناشر

صادق سمیعی درباره لغو تحریم ها می گوید: »یک فضای خاصی به 
این فضا را به واقعیات  اما من شک دارم که بتوان  وجود آمده است. 
اقتصادی تبدیل کرد.« سمیعی می گوید تحریم ها تاثیر »خیلی بدی« 
بر اوضاع مالی، نقدینگی و ارتباطات داشت. وی درباره تاثیر آنها بر 
خودش هم می گوید: »ما به خاطر تحریم ها فرصت ها و درآمدهای 
مالی زیادی را از دست دادیم.« وی پیش بینی کرد که اوضاع تغییر می 
کند اما نه به سرعت »بدون شک ایران به زودی گوهر منطقه می شود. 

شاید پنج سال زمان ببرد.«
یک نوازنده

علی حیاتی که در بازار گیتار می زند از رفتن تحریم ها استقبال می 
کند: »تحریم ها بر روی زندگی من تاثیر داشتند اما من همان کارهایی 
را انجام می دهم که قبل از تحریم ها هم انجام می دادم.« وقتی از وی 
درباره این که چه چیزی از ایاالت متحده را دوست دارد، پرسیده شد 
گفت: »موسیقی بلوز و سیاهپوست ها«. وی کنجکاو بود تا از کری و 
اوباما بپرسد که شرایط االن چه تغییری کرده است و این که چرا آنها 

توافق هسته ای را که منجر به لغو تحریم ها شد اجرایی کردند؟
یک مدیر

بنیانگذار شرکت شیپور  را برای رضا عربیان،  لغو تحریم ها زندگی 
که  پرداخت  سیستم  صورت  این  در  چون  است  کرده  راحت  بسیار 
با  گوید  می  وی  شود.  می  آسان  است،  حیاتی  وی  آنالین  بازار  برای 
آمدن تحریم ها، تبلیغات گوگل هم قطع شد و بسیاری از سایت های 
بزرگ هم تجارتشان با تهران را متوقف کردند. از دید وی هم اکنون 
اوضاع تغییر کرده »و آزادی آنالین بیشتری داریم.« عربیان در پاسخ 
به ویژگی مورد عالقه اش در ایاالت متحده کمی فکر کرد و گفت: »آنها 
محدودیت ندارند. به دنبال امور بزرگ می روند. اهداف بزرگ دارند.«

یک قناد
کاالهای  به  تواند  می  که  بیند  می  ای  گونه  به  را  فضا  نظری،  فرزانه 
ابزار  ویژه  به  باشد،  داشته  دسترسی  جهان  سراسر  در  زیادی 
مخصوص کارش که در ایاالت متحده وجود دارند و وی می تواند در 
کارش از آنها استفاده کند. وی خواهان این است که جهان از مهمان 
نوازی و فرهنگ ایرانی ها لذت ببرد و پایان تحریم ها گامی برای آغاز 
این راه است. وی می گوید: »من واقعًا خواهان این هستم که روابطی 
عالی با همه کشورها داشته باشیم. ما می توانیم این قبیل مشکالت را 

حل کنیم.«
منبع: سی ان ان/نویسنده: فردریک پلیتگن
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اقتصاد
اقتصاددانان باید اجماع كنند 

گیج گیج 
مطلوب  چندان  اقتصاد  توصیف  برای  مالل انگیز  واژه  شاید 
اگر  دارند  دوست  هم  را  واژه  همین  اقتصاددانان  اما  نباشد. 
یاد كنند. به هر حال  اقتصاد  با عنوان علم  این رشته  از  مردم 
اقتصاددانان خودشان را دقیق ترین عالمان اجتماعی می دانند.

در حالی که همتایان آنها در علوم طبیعی می توانند ژن ها را اصالح کنند 
اطمینان  با  نمی توانند  هنوز  اقتصاددانان  کنند،  کشف  جدیدی  سیارات  و 

پیش بینی  را  اقتصادی  رویدادهای  دیگر  و  بحران ها 
کنند و تنها قادر به پیشگیری از بحران هستند. به همین 
کافی  اندازه  به  اقتصاد  علم  می کنند  ادعا  برخی  دلیل 
عنوان  به  عقالنی  تحلیل های  و  واقعی  مشاهدات  در 

ایدئولوژی اصلی علم، ریشه ندارد.
موسسه  محقق   ،)Russell Roberts( رابرتس  راسل 
توئیتر  در  اکتبر  ماه  در  استنفورد،  دانشگاه  در  هوور 
یک  دیدگاه  اگر  که  نوشت  مفهوم  این  با  عبارتی  خود 
اقتصاددان در یک مساله گفته شود، می توان با اطمینان 
نظر او را در مورد چندین مساله دیگر پیش بینی کرد. 
این  از  سختی  به  اقتصادی  باپشتکار  وبالگ نویس های 
مواردی  به  و  می کنند  دفاع  بودن[  ]اقتصاددان  حرفه 
اشاره دارند که اقتصاددان ها در مواجهه با واقعیت های 
تازه، ذهنیت خود را تغییر داده اند نه اینکه با کله شقی 
آدام اوزیمک  روی اصول و عقاید خود پافشاری کنند. 
تحلیل  بخش  در  که  اقتصاددانی   ،)Adam Ozimek(
موسسه مودیز فعالیت می کند، به نارایانا کوچرالکوتا، 
اقتصاددان و رئیس فدرال رزرو ایالت مینیاپولیس از سال 
2008 تا 2015 اشاره می کند که آشکارا از اردوگاه بازها 
به کبوترها پیوست. او زمانی که واقعیت هشدارهایش 
در مورد کاهش شدید تورم را ابطال کرد، تغییر عقیده 
به  که  هستند  افرادی  بازها  آمریکا،  اقتصاد  ]در  داد. 
بهره  نرخ های  نسبت  به  و  هستند  تورم  کنترل  دنبال 
باال را مطلوب می دانند و به عبارتی دلمشغولی کمتری 
نسبت به رشد اقتصادی دارند. در مقابل کبوترها مدافع 

است.[  تورم  از  مهم تر  برایشان  اشتغال  مساله  و  هستند  پایین  بهره  نرخ 
از  فهرستی  نیز  میسون  جرج  دانشگاه  استاد  و  اقتصاددان  کوئن،  تایلر 
مسائلی را منتشر کرده است که نظرش روی آنها تغییر کرده است. مثاًل او 
دیگر مطمئن نیست که بهتر است درآمد حاصل از سرمایه معاف از مالیات 

نیویورک تایمز  و ستون نویس  نوبل  برنده  اقتصاددان  پل کروگمن،  باشد. 
نیز با این افراد همنوا شده است. او عقیده خود در مورد حداقل دستمزد 
را تغییر داد چون تحقیقات واقعی نشان داد افزایش حداقل دستمزد تا یک 
نیز  اکونومیست  داد.  خواهد  کاهش  را  اشتغال  نهایت  در  مشخص  مقدار 

چنین تغییری را تجربه کرده است.
محدودیت هایی  اقتصاددانان  باشیم،  منصف  بخواهیم  اگر  حال  این  با 
دارند که دیگر دانشمندان با آن مواجه نیستند. برای مثال آنها نمی توانند 
چه  بفهمند  تا  کنند  مخلوط  آزمایش  لوله های  در  را  بی پایان  بحران های 
مشابهی  محدودیت های  هنوز  البته  می شود.  چیزی  چه  باعث  چیزی 
نیاز  زمین شناسان  مثاًل  اما  دارد.  وجود  سخت  علوم  از  دیگر  بسیاری  در 
ندارند که زمین را مجدد در آزمایشگاه خلق کنند تا به ساختار تکتونیکی 
توافق روی یک روش  یابند. عصاره علم  )Tectonic( پوسته زمین دست 
مشارکتی برای تولید دانش گسترده قابل قبول است. آن گونه که پل رومر، 
اجماع  به سوی  را  ما  »علم  مقاله نوشت:  در یک  اقتصاددان، سال گذشته 

گسترده هدایت می کند؛ در حالی که سیاست چنین نمی کند.«
نیست.  اجماع گسترده  به سوی  اقتصاد هم راهی  به نظر می رسد  اکنون 
گریگوری منکیو، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد، سال 2006 مقاله ای در 
حوزه اقتصاد کالن به چاپ رساند و در آن اعالم کرد:  »اجماعی جدید روی 
بهترین روش درک نوسانات اقتصادی شکل گرفته است.« اما پس از آنکه 

بحران مالی منجر به یک رکود دردناک شد، اختالفات تازه ای روی دالیل 
اقتصاددان  لوکاس،  پیدا کرد. رابرت  شکل گیری و راه درمان رکود بروز 
برنده نوبل، طرح باراک اوباما برای ایجاد محرک های بزرگ برای احیای 
اقتصاد آمریکا را این طور توصیف کرد:  »اقتصاد بنجل«. در حالی که پل 
مسوول  را  همفکرانش  و  لوکاس  نوبل برده،  اقتصاددان  دیگر  کروگمن، 

»عصر سیاه اقتصاد کالن« می دانست.
اردوگاه  به  دارند  تمایل  اقتصاددان ها  می گوید  رابرتس  راسل  که  آن گونه 
رقیب با عقاید مشخص بروند. آنتونی راندازو، محقق بنیاد ریزن که یک 
اخیرًا  نیویورک  دانشگاه  در  هایدت  جاناتان  و  است،  لیبرتارین  فکر  اتاق 
پرسیده اند.  اخالقی  سوال  دو  دانشگاهی  اقتصاددان های  از  تعدادی  از 
را  آن  اینکه  یا  کنیم  تقسیم  برابر  را  منابع  تا  است  منصفانه تر  اینکه  یکی 
علم  مورد  در  نیز  دوم  سوال  و  دهیم؟  اختصاص  افراد  تالش  اساس  بر 
مورد  در  اقتصاددانان  دیدگاه  بین  معنی داری  رابطه  آنها  است.  اقتصاد 
این رابطه به  با دیدگاهشان در مورد علم اقتصاد نتیجه گرفته اند.  اخالق 
برای  نمی شود.  محدود  بحث  مورد  موضوعات 
میزان  چه  تا  که  نیست  این  به  محدود  فقط  مثال 
در  نابرابری  کاهش  برای  می توانند  دولت ها 
اقتصاد دخالت کنند؛ بلکه مسائل عملی دیگری را 
نیز در برمی گیرد. مثاًل اینکه اثرات ریاضت مالی 
روی اقتصادهای در لبه تیغ چگونه است. مطالعه 
اصطالح  به  تحقیقات  در  داد  نشان  نیز  دیگری 
افزایش  نتیجه  راستگرا  اقتصاددانان  تجربی، 
مالیات ها را از نظر اقتصادی مخرب تر می دانند تا 

اقتصاددان های چپگرا.

آیا علم اقتصاد در  این مساله هشداردهنده است. 
گونار  است؟  غیرمعمول  علوم  دیگر  با  مقایسه 
میردال، دیگر اقتصاددان برنده نوبل، این مساله را 
عنوان کرد که تمام دانشمندان در همه حوزه های 
علمی، متکی به پیش تصورات خود هستند. او به 
به  بتوان  اینکه  از  قبل  باید  »سواالت  گفت:   کنایه 
آنها پاسخ داد پرسیده شوند.« مطالعه دیگری که 
در سال 2003 و در بین مشارکت کنندگان در شش 
اقتصاد  علم  داد  نشان  شد  انجام  اجتماعی  علم 
از نظر  بقیه علوم، سیاسی نیست فقط  از  بیشتر 
است.  شده  متوازن  سیاست  با  بهتر  ایدئولوژی 
نسبت  و  دارند  کمتری  تعداد  چپگرا  اقتصاددانان 
آنها با اقتصاددان راستگرا، یک به سه است. البته 
بسیار  مردم شناسی  دانشمندان  به  نسبت شان 

کمتر و یک به 30 است.
یک  نیستند.  امان  در  ایدئولوژیک  تعصبات  از  سخت  علوم  این،  بر  عالوه 
علوم  تاریخی  حیات  دوران  در  آکادمیک  گفته های  مورد  در  اخیر  مطالعه 
انتشار  در  موجی  ایجاد  باعث  مشهور  دانشمند  یک  مرگ  می دهد  نشان 
نظرات افرادی می شود که پیش از این از محدوده شهرت علمی کاماًل کنار 
گذاشته شده بودند. به طور کلی، مقاالتی که توسط تازه واردان نوشته 
می شود نسبت به کارهای جدیدی که توسط حرفه ای های مشهور قدیمی 
منتشر می شود، بسیار بیشتر مورد ارجاع و توجه قرار می گیرد. این مساله 
نشان می دهد تغییر دیدگاه ها در این علم، کمتر از طریق تغییر ذهنیت اتفاق 
فرد  یک  متعصبانه  ایدئولوژی های  جابه جایی  طریق  از  بیشتر  و  می افتد 

توسط فرد دیگر روی می دهد.

موافقت با توافق
ایدئولوژیک نباشد، متعصبانش اغلب  اما حتی اگر علم اقتصاد به تنهایی 
این  که  چرا  هستند.  شیمیدان،  متعصبان  مثاًل  علوم،  دیگر  از  برجسته تر 
اقتصاددانان هستند که سیاستمداران را در اتخاذ تمامی تصمیم های مهم 
راهنمایی می کنند. شهرت به بی طرفی ]برای یک اقتصاددان[ می تواند هم 
به درک حوزه کمک کند و هم روی کیفیت سیاست اقتصادی اثرگذار باشد.

برای حل  بهتری  به مکانیسم  یافتن  این جایگاه مستلزم دست  به  رسیدن 
از  بسیاری  کردن  جلوه  ریاضیاتی  مقاله ای  در  رومر  پل  است.  منازعات 
اقتصاددانان را تقبیح می کند: »استفاده از اعداد بی معنا و زیاد برای جال 
کورچان،  جان  بی مصرف.«  نظریه  تعدادی  آکادمیک  اعتبار  به  بخشیدن 
استاد دانشگاه شیکاگو در یکی از نوشته های وبالگش می نویسد: »تغییر 
از  دادن حرف های بی پایه و اساس نیازمند شفافیت است.« تعداد زیادی 
از  اندکی  تعداد  و  نگه می دارند  پنهان  را  آمار خود  و  داده ها  دانشگاهیان 
مجدد  را  پیشین  نتایج  می کنند  تالش  که  دارند  جا  مقاالتی  برای  مجالت 

تکرار کنند.
اقتصاددانان می توانند در مورد آنچه دوست دارند بحث و مجادله کنند. اما 
این حرفه استفاده بسیار اندکی برای مردم دارد اگر اقتصاددانان نتوانند 

به نتیجه برسند که در نهایت کدام طرف بحث، درست تر می گوید.

منبع: اکونومیست 
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چرا همچنان نفت شیل تولید می شود؟ 

افسانه شیل 
جهان  نفت  بازار  وارد  شیل  نفت  با  متحده  ایاالت  وقتی 
جدید،  تولید  این  که  نداشت  را  این  گمان  هیچ کس  شد، 
جهان  نفت  بازار  در  ساختاری  تغییری  باعث  بتواند 
به  که  زمان  طول  در  تولید  نوع  این  ماندن  پایدار  شود. 

معنای کاهش سهم تولیدکنندگان سنتی بازار نفت بود، 
از  که  قیمت هایی  کاهش  که  انداخت  فکر  این  به  را  آنها 
آنها  برای  خوش  خبری  می تواند  شد،  آغاز   2015 ابتدای 
بودن  پایین  امتیاز  از  نفت،  سنتی  تولیدکنندگان  باشد. 
تولیدکنندگان  که  امتیازی  بهره مند هستند؛  تولید  هزینه 
شیل از آن بی بهره اند. کمک به روند کاهشی قیمت نفت، 
کند.  خارج  بازار  از  را  جدید  حاضران  این  می توانست 
این حداقل اتفاقی بود که عربستان و دیگر تولیدکنندگان 
عمده نفت در ابتدای سال 2015 در ذهن داشتند. با همین 
هدف  با  تولید  کاهش  برای  اقدامی  عربستان  انگیزه، 
کسری  باعث  و  نداد  انجام  بازار  در  قیمت ها  افزایش 

بودجه 100 میلیارددالری خود شد.
اما فعاًل به نظر می رسد این اقدام نه تنها باعث خروج و 
ورشکسته شدن تولیدکنندگان شیل نشده است، که حتی 
چشم اندازی هم برای این موضوع وجود ندارد. در ماه 
اکتبر سال 2015، ایاالت متحده روزانه به طور توسط 35 
/6 میلیون بشکه نفت به بازار وارد کرده است. این رقم 
که از آمار رسمی این کشور استخراج شده، نشان می دهد 

میزان صادرات نفت ایاالت متحده در اکتبر 2015 نسبت به 
مدت مشابه سال قبل نه تنها کاهش نداشته است، که 220 

هزار بشکه افزایش در روز را هم نشان می دهد.

می رسد  نظر  به  است.  داده  رخ  چطور  اتفاق  این  اما 
این حضور منجر شده  قدرتمند  ادامه  به  عامل مهم  چند 
ایاالت  در  نفت  تولیدکنندگان  اینکه  همه  از  مهم تر  است. 
تکنولوژی های  کشف  برای  سرمایه گذاری  به  متحده 
این  نتیجه  از  استفاده  با  و  داده اند  ادامه  استخراج  جدید 
دهند.  کاهش  را  خود  تولید  هزینه  توانسته اند  تحقیقات 

موضوع دوم این است که تولیدکنندگان در ایاالت متحده، 
و  دسترس ترین  در  و  بهترین  از  استخراج  حال  در  فعاًل 
البته این بدان معنا  اقتصادی ترین چاه های خود هستند. 
واقع  در  یافت.  به سرعت کاهش خواهد  تولید  که  نیست 
چاه های  از  دسته  این  و  است  صادق  موضوع  این  عکس 
اقتصادی آن قدر فراوان هستند که فعاًل نتوان پایانی برای 
آن پیش بینی کرد. مساله مهم دیگر این است که بسیاری 
در  که  سنگینی  سرمایه گذاری های  به  توجه  با  شرکت ها 
این صنعت داشته اند، هنوز تولید را به صرفه می بینند و 

برای ادامه آن انگیزه دارند.
بازار  کارشناسان  از  بسیاری  اعتقاد  به  روند،  این  ادامه 
نفت، باعث تغییراتی ساختاری در این بازار خواهد شد. 
نتیجه  به  عربستان  نقشه های  از  هیچ کدام  اینجا،  تا  اما 
این کشور در  نرسیده و احتمااًل بیشترین هزینه را خود 
جریان کاهش قیمت پرداخته است. از این پس بحث فقط 
بر سر این است که کدام یک زودتر از نظر اقتصادی دچار 
مشکل حاد شده و از بازار خارج می شوند؟ تولیدکنندگان 

سنتی نفت یا استخراج کنندگان نوظهور آمریکایی؟

در  کثیف  پول  گردش  از  مرکزی  بانک  رئیس کل  چرا 
انتخابات نگران است؟ 

آلودگی پولی 
 سایه فتحی

نگرانی از ورود پول کثیف این بار از سوی مقام ناظر 
پولی کشور بیان شد. با نزدیک شدن به انتخابات مجلس 
ماجرای  جاری،  سال  اسفندماه  در  اسالمی  شورای 
این  و  شد  مطرح  دوباره  انتخابات  به  کثیف  پول  ورود 
کرد  عنوان  اظهارنظری  در  مرکزی  بانک  رئیس کل  بار 
»بانک مرکزی فرآیندی را در پیش گرفته است تا از این 
انتخابات  به  کثیف  پول های  ورود  مانع  بتواند  طریق 
شود.« اما هشدارها و حساسیت ها به این پدیده از چه 
در  پدیده ای  چنین  اینکه  و  یافت؟  بیشتری  جلوه  زمان 
و  مالی  تبعات  چه  کشور  سیاسی  و  اداری  سیستم های 
اتفاقاتی  مشاهده  داشت؟  خواهد  همراه  به  اجتماعی 

به  اعتراضات  مالی،  اختالس های  شاندیز،  پدیده  نظیر 
موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و... می تواند همگی 
پولی  نظارتی  سیستم  در  ضعف  وجود  از  شواهدی 
بیشتری  تیزبینی  که  باشد  گذشته  سال های  در  کشور 
را از جانب نهاد ناظر می طلبد. البته چنین اتفاقاتی در 
بخش پولی ایران چندان هم عجیب نیست. با مراجعه به 
سایت گروه اقدام مالی )FATF( که در زمینه پولشویی 
و  ایران  نام  تنها  که  می کنیم  مشاهده  می کند  فعالیت 
ریسک  معرض  در  کشورهای  زمره  در  را  شمالی  کره 

پولشویی قرار داده است.
سررشته اصلی طرح این صحبت ها به اظهارنظر وزیر 
کشور در اسفند سال گذشته برمی گردد. رحمانی فضلی 
در گردهمایی روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور 
از  ناشی  کثیف  پول های  از  بخشی  ورود  به  اشاره  با 
این  »ورود  بود:  گفته  سیاست،  به  مخدر  مواد  قاچاق 
پول ها به چرخه انتخاباتی متاسفانه باعث ایجاد شکاف، 
اعمال  نظر و اعمال قدرت توسط برخی افراد شده است؛ 
این  ورود  باشیم،  نداشته  را  الزم  دقت  اگر  که  جایی  تا 
پول ها توانایی آن را دارد که قدرت ها را نیز آلوده کند.«

این اظهارنظر وزیر کشور درست در روزهایی بود که 
در  احمدی نژاد  محمود  اول  معاون  رحیمی،  محمدرضا 

هشتم  مجلس  انتخابات  »در  بود  کرده  عنوان  نامه ای 
انتخابات پول نقد پرداخت  شده و رئیس  نامزد  به 170 

دولت وقت در جریان امور بوده است.«
کشور  وزیر  هشدار  این  بعد  چندی  حال  این  با 
جنجال ساز و باعث واکنش بی سابقه نمایندگان مجلس 
شد به طوری که پای رحمانی فضلی را در ابتدای امسال 
به مجلس باز کرد تا نسبت به مساله ورود پول کثیف به 
نهایت  اگرچه وزیر کشور در  باشد.  انتخابات پاسخگو 
تلویحی  صورت  به  و  کرد  عقب نشینی  اظهاراتش  از 
کردند،  منعکس  اشتباه  را  مساله  این  رسانه ها  که  گفت 
ماه های  در  حاال  و  نیافت  خاتمه  ماجرا  این  حال  این  با 
پایانی امسال با توجه به نزدیک شدن به موعد انتخابات 
دولتی  مسووالن  سوی  از  دوباره  موضوع  این  مجلس، 

مطرح شده است.
با این حال از گفته های ولی الله سیف این گونه استنباط 
می شود که بانک مرکزی مترصد آن است تا با ابزارهای 
نظارتی خود راه را بر تزریق این گونه منابع غیرقانونی 
برخی  مالی  همکاری های  شائبه  کند.  سد  انتخابات  به 
انتخاباتی همواره در برهه های  با کاندیداهای  ارگان ها 

حمایت های  زمزمه های  است.  شده  مطرح  انتخابات 
مالی که می تواند باعث سوگیری نتایج انتخاباتی به نفع 
انتخاباتی را  یک فرد یا جریان خاص شود، رقابت های 
ناعادالنه خواهد کرد. حتی نمایندگان برخی از احزاب 
نیز وجود پول های کثیف در عرصه رقابت های سیاسی 
سیاسی  قدرت  می خواهد  که  دانسته اند  واقعیت  یک  را 

مبتنی بر رای و اراده مردم را مخدوش کند.
در چنین شرایطی به نظر می رسد مساله ورود پول های 
دغدغه  یک  دولتی ها  نظر  از  کماکان  انتخابات  به  کثیف 
و  مساله  این  با  همچنان  آنها  و  می شود  محسوب  جدی 
این پدیده درگیر هستند. چرا  از  تالش برای جلوگیری 
رقابت های  عرصه  در  کثیف  پول های  تاثیر  خطر  که 
سیاسی آن هم در گرماگرم انتخابات پیش رو قادر است 
دچار  را  مردم  اراده  و  رای  بر  مبتنی  سیاسی  قدرت 
شفاف  قانونمند،  که  مسیری  از  را  فضا  و  کند  خدشه 
بانک  اما  کند.  خارج  باشد،  سالم  رقابت  بر  مبتنی  و 
مرکزی به سیستم های ضد پولشویی خود اعتقاد دارد و 
رئیس کل این بانک نیز این اطمینان را داده است که در 
صورت مشاهده موارد مشکوک در زمینه ورود پول های 
کثیف به انتخابات، به طور حتم با آن برخورد می کندو 

پیگیری های الزم انجام می شود. 

جهت ارائه پیشنهادات و یا انتقادات
 میتوانیداز طریق شماره تلفن  07811000455 و یا

info@persianweekly.co.uk  :ایمیل
با هفته نامه پرشین ارتباط برقرار نمایید.



    جمعه 23 بهمن ماه 1394 -  شماره 432هفته نامه پرشین8

  www.persianweekly.co.uk   info@persianweekly.co.uk سینما
آکادمی سفیدها 
صحت نـــدارد؟!

 لیونل چت ویند

و  سینمایی  علوم  آكادمی  سران  تنها  نه 
مجری  نهادشان  كه  تصویری  هنرهای 
آن است.  ارائه كننده جوایز  و  مراسم اسكار 
جاری  و  نژادی  تبعیض  از  طرفداری  اتهام 
در  شكل  شدیدترین  به  را  رویكرد  این  كردن 
از  و  امسال  جوایز  نامزدهای  اسامی  اعالم 
بین بردن شانس اسكاری شدن سیاهپوستان 
كوچک ترین  مدعی اند  بلكه  نمی پذیرند  را 
انجام  چه  هر  و  ندارند  زمینه  این  در  ایرادی 
داده اند، قانونی و درست و در راستای تجلیل 
از بهترین ها بوده و بیرون ماندن سیاهان از 
فهرست كاندیداها محصول بی انصافی آنها 
نیست و صرفًا یک رای و نظر هنری است كه 
باید هم صرفًا به همین شكل به آن نگاه شود 
صورت  آن  از  این  از  بیش  گیری ای  نتیجه  و 

نگیرد.

آنها اطالعات ندارند
گروه کسانی که متهم اند بیرون گذاشتن هنرمندان 
هشتاد  نامزدهای  فهرست  تمامی  از  سیاهپوست 
لس  در  ماه  اسفند   10 که  اسکار  دوره  هشتمین  و 
به  آنها  منفی  نگاه  محصول  می شود،  اهدا  انجلس 
کلی  به  تازه  مصاحبه هایی  در  است،  سیاه  قشر 
را  خود  به  زنندگان  اتهام  و  شده  قضیه  این  منکر 
احساسات  در  غرق  و  کافی  اطالعات  فاقد  افرادی 
از  اتهامات فوق حتی  انکار  تند توصیف کرده اند. 
مخالف  گروههای  به  که  هنرمندان  برخی  جانب 
لیونل  می شود.  مشاهده  نیز  دارند،  تعلق  آکادمی 
چت ویند یکی از آنهاست که اعتقاد دارد آکادمی و 
اعضای آن طبق باورهای حرفه ای خود کار می کنند 
اساس  بر  خیر،  یا  می کنند  نامزد  را  فردی  اگر  و 
موجود  بد  و  خوب  نمایش های  و  حرفه ای  مسایل 
می گوید:  وی  هنرمندان.  پوست  رنگ  نه  و  است 
خود من در مقام یک قاضی هرگز به رنگ پوست 
آنها  توانایی  عدم  یا  صالحیت  تشخیص  در  افراد 
استناد و توجه نمی کنم. نمی دانم چرا این حرف ها 
هنرهای  و  سینمایی  علوم  آکادمی  و  می زنند  را 
نژاد  بر اساس رنگ و  را به جهت گیری  تصویری 
آدم ها متهم می کنند و این عین بدبینی و بی انصافی 
است. نباید گفت که آکادمی اسکار، آکادمی سفیدها 

است.

این انتخاب ها درست است
و  شده  انتخاب  که  کس  هر  است  معتقد  ویند  چت 
نامش جزو 5 نامزد شاخه های 24 گانه اسکار 2016 
و  نه رنگ  و  بوده  نمایش اش  بر اساس  آمده، فقط 
که  این  با  و  اسالفش  و  تبار  و  نژادی  هویت  و  نما 
می گوید  او  می اندیشند،  وی  خالف  بر  سیاهان 
بحث  و  داشته  درستی  انتخاب های  اسکار  آکادمی 
بسیار بیشتر بودن تعداد کاندیداهای سفید پوست 
در قیاس با سیاهان نیز سرانجام روزی حل و رفع 
تفاوت های  بحث  اگر  می گوید:  وی  شد.  خواهد 
فرهنگی و ایجاد تغییراتی در این زمینه را مطرح 
زمان  مسایل  جور  این  که  شوم  متذکر  باید  کنند، 
در  چیز  همه  تا  است  وقت  مدتی  به  نیاز  و  می برد 
سالها  که  کسانی  اصوال  شود.  درست  ارتباط  این 
تصویری  هنرهای  و  سینمایی  علوم  آکادمی  پیش 
را تاسیس کردند، سفید پوست بودند و شرایط آن 
زمان )دهه 1920( چنین چیزی را ایجاب می کرد و 
این از نیازهای زمانه بود. همان نسل ها به گونه ای 
و  باالخره  اما  آمده اند  جلو  سمت  به  و  شده  تکرار 
دیر یا زود ورود سیاهان بیشتر را به جمع نامزدها 
عرصه  به  تازه ای  هنرمندان  و  بود  خواهیم  شاهد 
بود.  تغییر نخواهد  این  آنها مبنای  می آیند و رنگ 
آدم ها عوض می شوند و می روند و می آیند و بدیهی 
اما برای هر  بر بگیرند  است که سیاهان را هم در 
تغییری باید زمان قائل شد و فرصت داد و در این 

مهلت و مدت از اطالق واژه های آکادمی سفیدها به 
آکادمی اسکار پرهیز کرد.

این حرکت مخرب نیست
آر«  پی  »ان  مالک  و  موسس  که  هم  نیل  راجر 
هنرمندان  عمومی  روابط  شاخص  آژانس  یک 
که  هم  طور  آن  می گوید:  است،  انجلس  لس  در 
از  سیاهان  ماندن  بیرون  و  نیست  می گویند 
فهرست نامزدهای هشتاد و هشتمین دوره جوایز 
از یک حرکت حساب شده و مخرب  اسکار حاکی 
آنها نیست و فقط زاییده بازیها  اجتماعی بر علیه 
قریب  نمی کنم  فکر  من  است.  امسال  فیلم های  و 
آکادمی،  در  رای  حق  صاحب  عضو  هزار   8 به 
باشند  داده  رای  نژادی  مالحظات  اساس  بر  فقط 
و مبنای کاندیدا کردن یا نکردن هنرمندان توسط 
بوده  آنها  نبودن  یا  بودن  سیاهپوست  فقط  آنها 
کارم  باشد. وی می افزاید: خود من طی 35 سال 
تحت عنوان مدیر برنامه و مشاور هنرمندان بیش 
نماینده  و  کرده  کار  سیاهپوستان  با  کسی  هر  از 
این  خالف  چیزی  و  بوده ام  آنها  حامی  و  وکیل  و 
را نزد سایرین هم به طور وسیع ندیده ام. اعتقاد 
بودن  رنگین  ماجرای  که  است  این  من  شخصی 
روند انتخابات امسال اسکار یک ماجرای غلو شده 
حقیقت  از  دور  آکادمی  به  شده  وارد  اتهام های  و 
و  کرد  مطرح  می توان  البته  را  بحث هایی  است. 
اینک  که  قصه های  و  ماجراها  اما  داشت  گله هایی 
از  دور  می شنویم،  است  هفته ای  چند  و  می گویند 

حقیقت و بزرگ نمایی افراطی است.

سیاسی نشوید
عده ای دیگر معتقدند تحت هر شرایطی مالحظات 
مسایل  با  متفاوت  کامال  رویکردهای  و  سیاسی 
این  اهدای  و  اسکار  انتخابات  در  نباید  سینمایی 
دی  دی  آنها  از  یکی  شود.  دخیل  جوایز  گونه 
سینمای  و  تلویزیون  بازیگر  که  است  سوروینو 
آمریکا است و سابقه اجرای مراسم اهدای »امی« 
)اسکار تلویزیونی( را هم دارد. وی می گوید: بهتر 
از  به ویژه مسایل سیاسی  است هر مالحظه  ای و 
نگه  دور  اسکار  جوایز  برای  افراد  انتخاب  روند 
و  مهارت ها  و  استعدادها  به  فقط  و  شود  داشته 
رجوع  جوایز  این  اهدای  برای  افراد  شایستگی  
اسکار  برای  باید  که  رنگی  تنها  من  بنظر  شود. 
لحاظ و انتخاب و اجرا و در نظر گرفته شود، رنگ 
طالیی )اشاره به رنگ مجسمه های اسکار( است. 
و  رجوع  این  خالف  چیزهایی  به  باشد  قرار  اگر 
مسایل سیاسی مبنا و مالک شود، بهتر است بساط 
خود را جمع و از لس انجلس به واشینگتن کوچ و 

آنجا دفتر سیاسی دایر کنیم.

صف طوالنی معترضان
با این حال و به رغم دفاعیه ای که خواندید و پرهیز 
از  سوروینو(  پل  )همسر  سوروینو  دی  دی  دادن 
سیاسی کردن اسکار، هنوز موج حاکم در هالیوود 
شکل  ایده  این  وجود  و  نژادی  تبعیض  باور  از 
می گیرد که در انتخاب کاندیداها رنگ پوست آنها 
سیاهان  ضد  »آکادمی«  چون  و  گرفته  قرار  مبنا 
ابراز  از  پس  است.  خورده  را  آنها  حق  است، 
مخالفت آشکار امثال اسپایک لی، مایکل مور، ویل 
پکر، دیوید اویه لووو و ادریس البا با روند انتخاب 
نامزدهای امسال و محکوم شدن این روند توسط 
آنها و توصیف آن به عنوان حرکتی ضد سیاهان، 
ویل اسمیت هم یک بار دیگر تاکید کرد به مراسم 
از  زمینه  این  در  و  رفت  نخواهد  اسکار  توزیع 
همسرش تبعیت خواهد کرد. چند روز پیشتر جاوا 
سینما  بازیگر  اسمیت  ویل  مثل  که  اسمیت  پینکت 
محل  تیاتر  کداک  تاالر  به  تنها  نه  بود  گفته  است، 
نیز  سیاهان  همه  از  بلکه  نمی رود  اسکار  توزیع 
می خواهد چنین کنند. این در حالی است که رییس 
آکادمی اسکار که این همه اسم آن در این مطلب و 
در طول گزارش های یک ماه و نیم اخیر آمده، یک 
نژاد  به  نیز  مراسم  کننده  تهیه  است،  سیاهپوست 
سیاه تعلق دارد و مجری مراسم اهدای اسکارهای 

2016 نیز یک سیاهپوست )کریس راک( است!!
The Wrap :منبع

خالفکاران افسانه ای در دوران میانسالی

 دار و دستـه 
ســــــــارقان

که  است  تازه ای  فیلم  عنوان  سارقان«  دسته  و  »دار   
دو  سالگی   35 حدود  و  میانسالی  ایام  به  را  بینندگان 
دوگانه  و  کالسیک  داستان های  افسانه ای  کاراکتر 
مارک تواین یعنی »ماجراهای تام سایر« و »ماجراهای 
دو  این  دوران  آن  اتفاقات  و  می برد  فین«  هاکلبری 
کاراکتر پر طرفدار را توضیح می دهد. ما همیشه عادت 
که  طور  آن  )یا  فین  هاکلبری  و  سایر  تام  که  کرده ایم 
دوران  در  را  فین(  هاک  می زنند  صدایش  دوستانش 
موقعی  ببینیم.  نوجوانی شان  شروع  و  خردسالی 
را  چیزی  هر  می توانند  که  هستند  پاره هایی  آتش  که 
غافلگیر  حرکت  هر  به  دست  و  بریزند  هم  به  شهر  در 
مایه  انگیزشان  شگفت  خالف های  و  بزنند  کننده ای 
فیلم ها  بینندگان  و  کتاب  خواننده های  کشش  اصلی 

نسبت به آنها و کارهای آنان به شمار می آید.

برای رضایت نسل های مختلف
آدام نی  آرون نی و  فیلم جدیدی که پیش رو داریم و برادران 
آن را ساخته اند، نوعی مدرن کردن و به روز سازی قصه های 
و  تواین  کتاب  قدیمی  خوانندگان  شاید  است.  تواین  مارک 
همان  به  را  فین  هاکلبری  و  سایر  تام  است  سال ها  که  کسانی 
شکل سنتی و همیشگی روی کاغذ و بر پرده سینما و صفحه 
تلویزیون دیده اند، بیش از سایرین با فیلم جدید هم کنار بیایند 
نیز  را  جدیدتر  نسل  آن  کننده  شاد  و  جالب  نکات  برخی  اما 
وارد   »Band of Robbers« فیلم  به  ایراد  این  می کند.  راضی 
ارائه  برای  مقدمات  و  زمینه ها  انواع  داشتن  رغم  به  که  است 
نوآوری ها و تغییر در داستان کالسیک مارک تواین برخی امور 
را رها کرده و به تغییرات سطحی قناعت ورزیده است اما در 
کم  چه  و  برد  دست  می توان  حدی  تا  فقط  داستان ها  اینگونه 
دچار  و  جدا  قصه  متن  از  را  بینندگان  تغییری  هر  زیاد  چه  و 
تردید می کند و تالش آرون نی و آدام نی برای حفظ بینندگان و 
راضی کردن مخاطبان در عین عوض کردن دو دوست قدیمی و 
مشهورترین کاراکترهای ادبیات داستانی مارک تواین فقط تا 

حدی می تواند موفق باشد.

پس از رهایی از زندان
در شروع داستان های فیلم، هاک فین )با بازی کایل گالنر( را در 
شرایطی می بینیم که تازه از زندان آزاد شده و عنوان می شود 
او را به زندان کشیده بود، کوچک بوده است.  تخلفی که کار 
حقیقت امر هر چه باشد، هاکلبری پس از رهایی از زندان طبعًا 
آدام  با دوست قدیمی و همیشگی اش یعنی تام سایر )با بازی 
ارتباط برقرار  از نو  نی که سناریست و کارگردان هم هست( 
می کند اما در بزرگترین و عجیب ترین تغییر فیلمسازان در متن 
داستان مارک تواین، تام حاال تبدیل به یک مامور پلیس شده و نه 
هر ماموری بلکه ماموری که دچار تضاد و خدشه های درونی 
است و تردید از او می بارد و به نظر می رسد که با خودش هم 
می جنگد و برای بازگشت به راههای خالف و تخلف کاماًل مهیا 
و در  آشنا شده  بنواست(  )ملیسا  نام بکی  به  با زنی  او  است. 
اندیشه ازدواج با اوست اما هویت اصلی و گرایش های حقیقی 
گذشته  تخلف های  تکرار  و  خالف  به  رویکرد  که  او  قدیمی  و 

است، همان طور که پیشتر گفتیم وی را رها نمی کند.

پیمانی تازه
در این راستا بین تام و هاکلبری فین یک پیمان تازه همکاری 
فروشگاه  یک  سراغ  به  که  می گذارند  قرار  و  می گیرد  شکل 
ثروت  آن  درون  سایر  تام  گمان  به  که  بروند  شهر  در  خاصی 
را سرقت  آن  دارایی های  و  را خالی  آن  و  است  آرمیده  بزرگی 
کنند. در همین راه آنها یک دار و دسته تازه به راه می اندازند و 
دوستان قدیمی و به واقع همکاران سابق شان در امور جرم و 

خالف را گرد می آورند. یکی بن راجرز )هانیبال بورس( است، 
دیگری تامی بارنز )جانی پمبرتون( و یکی هم جو هارپر )متیو 

گری گابلر(.

منابع الهام
بدون شک داستان مارک تواین و بهتر بگوییم دو کتابی که تواین 
درباره سایر و فین نوشت، آن قدر منابع الهام بزرگی هستند که 
امکان ندارد سازندگان فیلم از آنها غافل بمانند و فقط بر اساس 
افکار خودشان و تنها با نیت به روز سازی آنها دست به قصه 
سرایی و خلق اتفاقات جدید بزنند. آنچه »نی«ها یعنی آرون و 
آدام نی انجام داده اند، استفاده از داستان های پایه و موجود و 
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تغییر دادن آنها به شکل و اندازه ای است که می خواستند و البته 
عوض کردن برخی کاراکترها و در آوردن آنها به شکل آدم هایی 
یکی  باشند.  داشته  ابا  آن  از  که  نبوده  چیزی  نیز  متفاوت  کاماًل 
از انها کاراکتر یک برده به نام جیم است که اینجا به یک مهاجر 
غیرقانونی تغییر ماهیت داده و تغییر وضعیت و اسم و جایگاه، 
خورگه  و  النگ(  )استیفن  صفت  شیطان  جوی  اینجون  دامان 
)دانی یل ادوارد مورا( را هم گرفته است. در این میان اینجون جو 
مرد سفید پوستی است که تصور می کند یک سرخپوست و به تبع 
آن یکی از ساکنان اصلی و بومی آمریکا است. یکی از اعضای باند 
سرقت در توصیف او می گوید که اینجون جو هم نشانگر فرهنگ 
مردم بومی آمریکا است و هم نمونه ای از بی فرهنگی های رایج 

شده توسط مهاجرانی که آمریکا را به مالکیت خود در آوردند.

به چند بخش و فصل
فیلمسازان کوشیده اند دائمًا از نوشته های مارک تواین برای الهام 
پایه های  اندیشه ها و تقویت  انداختن بهتر و بیشتر  گرفتن و جا 
قصه خود بهره گیرند و در این راستا فیلم نیز با نقل قولی از تواین 
آغاز می شود و فیلم به سان کتاب های ُرمان تواین و همتاهای او و 
سایر آثار کالسیک نویسندگان به چند بخش و فصل تقسیم شده 
روی  راوی  و  قصه گو  عنوان  به  فین  هاکلبری  کاراکتر  صدای  و 
فیلم شنیده می شود. مقدار زیادی از دیالوگ ها و صحبت فیمابین 
کاراکترها نیز از کتاب های تواین برداشته شده و تفاوت آن با متن 
کتاب، اندک است. حاصل کار فیلمی است که ارزش  ادبی آن باال 
است و اگر هم طنز و قسمت های مبتنی بر شوخ گرایی ها در فیلم 
وجود دارد، به ریتم جدی فیلم لطمه نمی زند و بیشتر لحظات آرام 

فیلم را در بر می گیرد.

در جایگاه رفیع و اصلی
در نقطه مقابل بازی هنرپیشه ها در رل های اصلی فاقد کارایی ها 
دارد.  نگه  داستان  پای  پایان  تا  را  بینندگان  که  است  هنری  و 
نقش های  و  مکمل  هنرپیشه های  به  عارضه  این  جبران  برای 
جانبی میدان بیشتری داده شده و این بخصوص شامل کاراکتر 
استیفن النگ یعنی اینجون جو می شود که با تدابیر این بازیگر 
در  ترسناک  آدمی  هم  و  می رسد  نظر  به  مفرحی  شخصیت  هم 
یاد کرد  نیز  بنواست  ملیسا  و  از هانیبال بورس  باید  ارتباط  این 
که توانسته اند جذابیت های فیلم را بیشتر و رل های مطروحه را 
با  بکی  البته  و  بیافزایند  فیلم  کل  غنای  بر  که  کنند  بازی  طوری 
می دهد.  نشان  هم  شخصیتی  چند  و  گیج  قدری  بنواست  بازی 
که  است  تواین  مارک  نوشته های  از  تجلیل  و  تقدیر  یک  این  اگر 
ظاهرًا هست، بد نیست همسو با دیدن فیلم، کتاب ها و داستان های 
تا  گیرد  قرار  قرائت مجدد هنردوستان  و  توجه  نیز مورد  تواین 
مشخص شود به روزسازی اتفاقات و کاراکترها به طور صد در 
اگر جواب  پذیر نیست و به صالح هم نیست و حتی  امکان  صد 
بدهد، بهتر است که داستان های اورجینال در جایگاه رفیع اصلی 

خود بمانند.

مشخصات فیلم
 عنوان: »دار و دسته سارقان«

 محصول: کمپانی های تورن اسکای و وایت واتر 
 تهیه کنندگان: جان ویل، ریک روزنتال و مت راتنر

 سناریست ها و کارگردانان: آرون نی و آدام نی
مدیر فیلمبرداری: نوا روزنتال

 تدوینگران: آرون و آدام نی
 موسیقی متن: جوئل. پی. وست

 طول مدت: 95 دقیقه
 بازیگران: کایل گالنر، آدام نی، متیو گری گابلر، هانیبال بورس، 
استیفن  و  اولسن  کریستین  اریک  مورا،  دانی یل  بنواست،  ملیسا 

Hollywood Reporter :النگ. منبع

با آبونمان )اشتراک(  هفته نامه پرشین،  به گسترش 
فرهنگ و هنر ایرانی جدای از هرگونه گرایشهای 

سیاسی و مذهبی، کمکی وافر می کنید. 
لطفا جهت دریافت فرم اشتراک با شماره 07811000455 تماس بگیرید
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تحقیقات جدید ادعای موسسات تندخوانی را رد می کند

خواندن عادی درک
 را باال می برد

افزایش  داده اند  هشدار  کتاب خوان ها  به  گزارشی  انتشار  با  محققان  از  گروهی 
سرعت مطالعه درک و فهم مطالب را پایین می آورد.

سازندگان  و  موسسات  از  بسیاری  این که  وجود  با  »گاردین«،  نشریه  از  نقل  به   
نرم افزارهای کتاب خوانی به دوستداران کتاب وعده افزایش سرعت در خواندن با 
بهترین فهم و کیفیت را می دهند، تحقیقات جدید نشان می دهد که مطالب عنوان 

شده در تبلیغات آن ها صحت ندارد.
عمومی«  منافع  خدمت  در  روانشناسی  »علم  نشریه  در  که  مقاله ای  در   
آخرین  نتایج  شده،  منتشر   ،)Psychological Science in the Public Interest(
تندخوانی  کالس های  و  برنامه ها  واقعی  معنای  و  مطالعه  روند  درباره  تحقیقات 
تشریح شده است. نویسندگان این گزارش تحلیلی گفته اند که یافته های آن ها نشان 
گفته  این که  و  دارد؛  وجود  دقت  و  خواندن  روند  میان  مستقیمی  رابطه  می دهد، 
بیشتر )حدود  برابر  یا سه  با سرعت دو  با خواندن  می شود خوانندگان می توانند 
250 تا 750 کلمه در دقیقه( دقت و درک مفهومی متن را به همان اندازه خواندن با 

سرعت عادی حفظ کنند ادعایی بیش نیست.
 محققان از داده های خود نتیجه گرفته اند که هیچ جادویی نمی تواند به ما کمک کند 

تا با افزایش سرعت خواندن درک خوب از متن را حفظ کنیم.
 محققان این مقاله همه موضوعات از دوره های آموزش تندخوانی تا برنامه های 
سرعت  چشم  چرخاندن  بدون  می توانند  هستند  مدعی  که  را  بازار  در  موجود 
خواندن را باال ببرند، مورد تحلیل قرار داده اند. با وجود این دانشمندان می گویند 
که فقط در 10 درصد از زمان خواندن چشمان انسان در حرکت است و فقدان قابلیت 
خواندن جمالت پیشین در برنامه های نرم افزاری افزایش سرعت بصری درک کامل 

از متن را کاهش می دهد.
 

با  می توانند  که  هستند  مدعی  تندخوانی  آموزشی  دوره های  حال  همین  در 
پاراگراف بزرگ و حتی یک صفحه کامل به  به کارگیری نمای جانبی خواندن یک 
جای یک جمله امکان پذیر می شود؛ با وجود این دانشمندان و محققان گفته اند این 

موضوع از نظر زیست شنایی و روانشناسی تایید نشده است.
 در این مقاله هم چنین آمده است که خوانندگان به این دلیل هنگام خواندن کتاب 
چشمان خود را تکان می دهند که خط محدوده بینایی محدود است و این محدوده 
در خط مرکزی دقیق تر می شود بنابراین خوانندگان با حرکت چشم تالش می کنند 

تا واژگان در مرکز بینایی قرار داشته باشند.
 از دیگر ادعاهای ارائه دهندگان خدمات تندخوانی این است که زیگزاگ خواندن یک 
صفحه به سمت پایین و صفحه بعد به سمت باال اطالعات متن خیلی بهتر از خواندن 
عادی حفظ می شود. با این حال محققان می گویند شواهد به دست آمده از مطالعه 
عادی چنین ادعایی را به چالش می کشد. نخست این که آن چه درک ما از متن محدود 
می کند توانایی ما در شناخت واژگانی و درک متن است ... و این با افزایش توانایی 
ما در حرکت های متفاوت چشم برطرف می شود. دوم، در صورت خواندن زیگزاک 
که برخی جمالت در آن حذف می شوند و دنبال نکردن ترتیب درست جمالت روند 

درک ما از واژگان را دچار مشکل می کند.
 

به یک  ما  این که  تندخوانی می گویند که خواندن سریع مانند  برنامه های  هم چنین 
سخنرانی درونی گوش می کنیم به درک بیشتر متن کمک می کند. این درحالی است 
که نویسندگان این مقاله می گویند چنین روشی یک عادت بد محسوب می شود زیرا 
واژگان  و شناسایی  در درک  را  نقش مهمی  به یک سخنرانی درونی  گوش کردن 
به هنگام خواندن در سکوت بازی می کند و گوش کردن به هنگام خواندن تمرکز 

بر متن را کم می کند.

طعنه »كازو ایشی گورو« به دنیای معاصر در رمانی جدید

 »غول مدفون«
 

بازار  وارد  تازگی  به  ژاپنی  نویسنده  »ایشی گورو«  جدید  کتاب  مدفون«  غول 
شده است. تشخیص اینکه این فانتزی جدید درباره عصر پادشاهی »آرتور« یا 
عصر مدرن زندگی ماست نیاز به واکاوی دقیق دارد. نشریه »گاردین« با همین 

رویکرد نگاهی به این کتاب داشته است.
به نقل از گاردین، »ایشی گورو« سه سال پس از برنده شدن جایزه »بوکر« در 
سال 1989 با کتاب »بازمانده روز« در مصاحبه ای با »پیکو آیر«، رمان نویس 
بنام انگلیسی گفت آمادگی خلق اثری عجیب را دارد. وی در سال 1995 به قول 
به  کافکایی و عجیب است  را که کتاب  خود عمل کرد و کتاب »تسلی  ناپذیر« 
بازار کتاب معرفی کرد. کتاب سفر فردی در کشوری بی نام در اروپا را روایت 

می کند و هیچ شباهتی به کتاب »»بازمانده روز« ندارد. از آن زمان تاکنون او 
در کتاب »وقتی یتیم بودیم« ما را به چین سال 1930 می برد و در کتاب »هرگز 
ترکم نکن« خواننده را به مکانی می برد که در آن کودکان برای اهدای عضو 
این  داستان  »تسلی  ناپذیر« همچنان عجیب ترین  داستان  اما  بزرگ می شوند. 

نویسنده است تا اینکه کتاب جدید وی به بازار کتاب آمد.

در »غول مدفون« ما در دوره پادشاه »آرتور« و قبل از بریتانیایی که نورمن ها 
در آن ساکن بودند به سر می بریم. ساکسون ها و بریتون ها در محیطی سخت 

اما مسالمت آمیز در کنار هم زندگی می کنند اما اژدهایی زن مانند در این منطقه 
یک  قصه  خواننده  می کند.  پاک  ذهنشان  از  را  افراد  خاطرات  که  دارد  وجود 
زوج مسن به نام »آکسل« و »بیاتریس« را دنبال می کند که در تونلی  در دل یک 
کنند  دیگر سفر  به دهکده ای  این زوج تصمیم می گیرند  تپه زندگی می کنند. 
و  ندیده اند  را  فرزند خود  که  است  دیرزمانی  کنند.  را مالقات  فرزند خود  تا 
چهره او را از یاد برده اند اما فکر می کنند فرزندشان بی صبرانه منتظر دیدن 

آنها است.

از  پر  کتاب  دنیای  اینکه  دلیل  به  نه  دارد.  حضور  عجیب  دنیایی  در  خواننده 
روح و اژدها و شیاطین است بلکه به دلیل اینکه نویسنده از سایه در روایتش 
است.  شده  پاشیده  قصه  این  جمله های  همه  بر  تردید  گرد  می کند.  استفاده 
خواننده با روایتی پر از پیچ و خم روبه روست و گاهی به عقب برمی گردد تا 
بفهمد چه اتفاقی رخ داده است. صحنه برای جنگی بزرگ آماده می شود. وی 
صحنه شمشیربازی یا برجی را توصیف می کند که قرار است زندانیان در آن 
نگهداری شوند. سپس صحنه عوض می شود و خواننده نمی داند جنگی رخ 

داده است یا خیر!

است؛  برگزیده  وی  که  است  ادبی  گونه  دلیل  به  موضوع  این  از  بخشی  البته 
دنیایی که پژواک صدای نویسندگان کالسیک است. »گوین« که اولین داستان 
مربوط به پادشاه »آرتور« را در ادبیات انگلیس به نگارش در آورد  اینجاست 
و به دنبال هیوالی قصه است و پادشاه »پلینور« و هیوالی داستان »تی. اچ. 
از  نشانه هایی  »ایشی گورو«  داستان  در  می آورد.  خواننده  یاد  به  را  وایت« 
دوره  درباره  همگی  که  »تالکین«  حتی  و  »گرندل«،  »بیوولف«،  »مالوری«، 

»آرتور« داستانی دارند دیده می شود.

»ایشی گورو« بسیار مشتاق است که برچسب فانتزی را برای اثر خود برگزیند. 
در آغاز به نظر می آید وی از تمثیل در اثرش استفاده کرده است. اوایل کتاب 
دارند.  باالیی  خشونت  آن  ساکنان  که  می شویم  ساکسون ها  دهکده  وارد 
تأثیر  تحت  که  می شود  روبه رو  حافظه  بی  جمعیت  صحنه  با  وقتی  خواننده 
احساسات خود هستند و طعمه حیوانات قرار می گیرند ،که البته تخیلی است، 
احساس می کند نویسنده قصد استهزای دنیای مدرن را دارد و دنیای اینترنت 

را در نظر گرفته است.
اشاره  ما  زمانه  به  می تواند  کتاب  اما  است  دقیق  بسیار  دیدی  چنین  اگرچه 
اژدها که موجب فراموشی می شود ممکن است  به نظر می آید که نفس  کند. 
»آکسل«  عشق  داستان  مرکز  در  باشد.  داشته  انتظار  حد  از  مخرب تر  تأثیری 
و »بیتاریس« به هم از اهمیت برخوردار است. اما آیا آنها پس از از بین رفتن 
در  بد  خاطرات  اندازه  به  خوب  خاطرات  آیا  می آورند؟  یاد  به  چیزی  اژدها 
چیزی  گذشته  جنگ های  از  بریتون ها  و  ساکسون ها  است؟  مانده  خاطرشان 
به یاد دارند؟ در پایان نیز به نتیجه ای غم انگیز می رسیم که البته بسیار با این 
اتفاقات  از  تا  می زند  کلک  خواننده  به  که  داستانی  است.  سازگار  ادبی  گونه 

دنیای خود رمزگشایی کند.
در ایران نیز داستان های ایشی گورو رخت کلمات فارسی بر تن خود دیده اند. 
کتاب  »کارنامه«،  از نشر  دریابندری«  با ترجمه »نجف  »بازمانده روز«  کتاب 
»تسلی  ناپذیر« و  »هرگز ترکم نکن« با ترجمه »سهیل سمی« از نشر »ققنوس«، 
»وقتی یتیم بودیم« با ترجمه »مژده دقیقی« از نشر »هرمس« وارد بازار کتاب 

ایران شده است.

ادبیات
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آیا سرانجام كتاب های چاپی جذابیت خود را از دست خواهند داد؟

 نشر دیجیتــــــــــــال؛ 
فرصت ها و تهدیدها

 
از  استفاده  به  را  مردم  كه  هستند  آن  پی  در  »گوگل«  و  »گربر« 
موبایل برای خواندن كتاب عادت بدهند؛ درست مانند شبكه های 
اما  شوند  آن  وارد  خود  همراه  تلفن  با  می توانند  كه  اجتماعی 
این است كه پس  این شبكه ها  به  با ورود  تفاوت خواندن كتاب 
از آن احساس خواهند كرد كار مفیدی انجام داده اند و احساس 

خوبی خواهند داشت.

 به نقل از گاردین، »آنا گربر«، ناشر مایل نیست نظر شما را درباره آثار چاپی 
عوض کند اما دلش می خواهد وقت بیشتری را با موبایل هایتان سپری کنید. »ما 
فکر نمی کنیم که تغییر نحوه کتاب خواندن از اهمیت باالیی برخوردار است اما 

دلمان می خواهد اهل مطالعه با غرق شدن در صفحه تلفنشان کتاب بخوانند.«
ایورسون« ویراستاری تصویری را به   »گربر« در سال 2010 به همراه »بریت 
راه انداخت و از آن زمان تاکنون در پی آن است خوانندگان را از محدودیت های 
و  شگفت انگیز،  شاد،  آثار  هستیم  تالش  در  »ما  سازد.  آگاه  کتاب  کتبی  نسخه 
غیرقابل چاپ را منتشر کنیم. منظور ما اپلیکشن یا گیم نیست. همه این فایل ها 
کاغذ  نوشته ها روی  این  احتمال مشاهده  و  منتشر می شوند   HTML به شکل 

غیرممکن است.«
شعر  مجموعه  یک  که  دارد  نام  سگ ها«  و  گربه ها  »حقیقت  دیجیتال  اثر  اولین 
و  »خروج  است.  دانتورن«  »جو  و  ریوری«  »سم  نام های  به  نویسنده  دو  از 
آن کلیدی گمشده در  از »ریف الرسن« که در  ورود« داستان عاشقانه ای است 
 google street view یک کتاب فروشی، در داستان را به سمتی می گشاید که در

می توان آن را دنبال کرد.
بدانند که کتاب های فیزیکی چه  دارند  ناشر عنوان می کند: »مردم دوست  این 
می خواهیم  ما  داد.  انتقال  دیجیتال  آثار  به  را  آنان  نمی توان  که  دارند  ویژگی 
باشند  داشته  آثار دیجیتال می توانند هم کیفیت روایی و هم تصویری  بگوییم 
که موجب برتری نگارش آن می شود اما قابل چاپ شدن نیست. تا به حال در 
حالت نشسته و جلو دسکتاپ خود کتاب خوانده اید؟ همیشه عادت دارید روی 
با در دست گرفتن موبایل نیز  مبل دراز بکشید و کتاب بخوانید. همین کار را 
انجام می دهید.  »گربر« و »گوگل« در پی آن هستند که مردم را به  به راحتی 
استفاده از موبایل برای خواندن کتاب عادت بدهند درست مانند فیس بوک که 
می توانند با تلفن همراه خود وارد آن شوند اما تفاوت خواندن کتاب با ورود به 
فیس بوک این است که پس از آن احساس خواهند کرد کار مفیدی انجام داده اند 

و احساس خوبی دارند.«
موضوعاتی  از  دیجیتال  داستان های  در  روایت  و  تعامل  بین  تعادل  برقراری   
داشتند  دوست  برنامه  این  طراحان  گرفت.  قرار  بحث  مورد  بسیار  که  است 
داستان هایی را در کنار هم قرار دهند که از نظر روایی به هم مربوط هستند 
بقیه  سراغ  به  و  شود  موضوع  مجذوب  داستان  یک  خواندن  با  مخاطب  و 

داستان های آن مجموعه نیز برود.
این بدان معنا است که باید بسیار تالش کرد و نه تنها نویسندگان باید  گاهی 
تالش کنند روایت کتابشان را پس از یک خوانش دسته جمعی تغییر دهند بلکه 
طراحان و برنامه ریزان نیز باید تغییراتی ایجاد کنند که در خوانش مخاطبان 
اتفاقی  که  است  مدور  همکاری  همین  در  باشد.  شدنی  البته  و  بگذارد  تأثیر 
جادویی و کاماًل جدید رخ می دهد. با وجود کلیشه های موجود در جامعه که 
نویسنده را یک خالق منزوی می داند اما »ریف الرسن« معتقد است نویسندگان 
نسخه های دیجیتال از زندگی پویایی برخوردارند چون خود وی در کتاب هایش 
مانند »من رادار هستم« تصاویر زیادی برای توضیح منظورش طراحی کرده 
است و حاشیه هایی نیز برای توضیح بیشتر در کتابش نوشته است. وی برای 
ویراستاری کتابش نیز تالش بسیاری کرده و می گوید: »برای تصحیح کار باید 
این کار سبب قدرت بیشتر روند روایت  البته به نظر من  به عقب برمی گشتم. 

داستان می شود.«
»الرسن« در آغاز یک پیش نویس تحویل طراحان نسخه دیجیتال داد و برایش 
این نوشته ها چطور قرار است روی صفحه موبایل ظاهر  جای سؤال بود که 

شود و تصاویر آن چگونه نمایش داده خواهد شد.
در  فیزیکی  کتاب های  می دهیم  ترجیح  باشیم  داشته  زمان  اگر  ما  از  بسیاری 
هورویتز«  »الی  همراه  به  که  می گوید  کوئین«  »راسل  را  این  بگیریم.  دست 
بود.  کرده  ایجاد  است  داستان خوان  اپلیکیش  یک  که  را   sudden oak برنامه 
»تاریخچه  بود.  شده  نیز  جایزه  برنده  بسیارش  خالقیت  برای  اپلیکیشن  این 
پر سکوت« که در اپلیکیشن به بازار ارائه شد در دنیایی رخ می دهد که در آن 

نوزادان توانایی فراگیری زبان را ندارند.
استفاده از اپلیکیشن ها بسیار موقتی است. مردم در طول روز از اپلیکیشن های 
مختلفی استفاده می کنند و وقت بسیاری برای پیغام های خود سپری می کنند 
و موضوعات مختلفی را هنگام انتظار در صف اداره پست جستجو می کنند. 
به همین دلیل ارائه چنین برنامه هایی رفت و آمد بین اپلیکیشن های مختلف را 

تسهیل می کند.

و  بودند  پیچیده شده  بسیار  از نظر ساختاری  »آثار من  پیرز« می گوید:  »آین 

این موضوع سبب شده بود بعضی  خوانندگان عالقه ای به آن نداشته باشند. 
بعضی ها دوست دارند کتابشان را افقی بخوانند و بعضی دیگر دوست دارند 
کتابشان را عمودی بخوانند. با در دست گرفتن یک کتاب نمی توان روش مطالعه 
خود را انتخاب کرد اما با کتاب دیجیتال انتخاب عمودی و افقی بودن خطوط 
برنامه ها سخت تر است  این  برای  اما نوشتن هم  به عهده خود مخاطب است. 

اینکه قباًل پاراگراف های بلند و  با  و توجه بیشتری می خواهد. مثاًل من خودم 
ظاهر  محدودی  بخش  صفحه  هر  روی  که  آنجا  از  اما  می نوشتم  پیچیده تری 

می شود پاراگراف های کوتاه تری می نوشتم.«
موضوع  این  درک  از  پس  و  نداشت  تعاملی  ادبیات  درباره  اطالعی  »پیرز« 
احساس می کرد دچار دردسر شده است. »از آن سر در نمی آوردم. من فقط به 
حل مشکل داستان خودم عالقه داشتم و دلم نمی خواست به مجموعه که پیش از 

من وجود دارد متصل شوم.«
مشکالت زیادی برای رسیدن به نقطه امن در این زمینه وجود دارد. از جمله 
اینکه برای نسخه های دیجیتال چه قیمتی باید گذاشت. برای تولید یک اپلیکیشن 
اپلیکیشن وارد محیطی می شود که افراد  هزینه زیادی صرف می شود اما این 

تاکنون از همه چیز به شکل رایگان بهره برده اند.

به   angry birds بازی  مانند  نیز  دیجیتال  داستان  اگر  است  معتقد  »کوئین« 
فروش برود مشکالت دیگر اهمیت چندانی ندارد. با حضور سینما و رمان زمان 
اما  کرد  صرف  باید  داستان  روایت  جدید  روش های  انداختن  جا  برای  زیادی 
سازمان های انتشاراتی مایل به پرداخت چنین هزینه ای نیستند. »من احساس 
از دست  آینده صنعت نشر  از  را برای بودن در بخشی  می کنم فرصت بزرگی 

به کاری طاقت فرسا دارد درست است  نیاز  اینکه هر پروژه جدیدی  می دهند. 
اما در طول زمان همه فنون و روش های مناسب یادگیری بر اساس تجربیات 
را  این تجربه جهانی  در  ناشران بزرگ قصد شرکت  اما  گذشته شکل می گیرد 

ندارند و به روابط کوچکشان با نویسنده و ویراستار بسنده می کنند.
به همین دلیل جا برای ناشران مستقل و محققان برای سرمایه گذاری در داستان 
دیجیتال باز است. شورای تحقیقات هنری و انسانی حدود 800 هزار پوند برای 
کشف تجربه جدید کتاب خواندن به گروه »کیت پالینگر« که از سال 2005  روی 

مجموعه آثار دیجیتال کار می کند کمک مالی رسانده است.
دیگر  مانند  جدید  شکل  به  دیجیتال  آثار  تجربه  که  دید  و  ماند  منتظر  باید   
اپلیکیشن ها شکست خواهد خورد و آیا روزی فرا خواهد رسید که نسخه چاپی 

کتاب ها جذابیت خود را برای خواننده از دست بدهند!

ادبیات
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برگی تازه در تاریخ علوم فضایی

نصب آینه جیمزوب
بابک فرهادی

اکنون  و  رسید  پایان  به  فضایی  تلسکوپ  بزرگ ترین  آینه  نصب  کار 
آماده است. تلسکوپ فضایی جیمزوب  آن به فضا  همه چیز برای پرتاب 
را به عنوان بزرگ ترین تلسکوپ فضایی توصیف می کنند که احتماال تا دو 
سال دیگر در فضا مستقر می شود. اکنون با تکمیل فرایند بسیار حساس 
این  مهندسان  پیش روی  از  دشواری ها  مهم ترین  از  یکی  آن،  آینه  نصب 
پروژه تاریخی برداشته شد و همه چیز برای پرتاب این تلسکوپ فضایی 
فضایی  تلسکوپ  پروژه  تکنیسین های  و  دانشمندان  است.  شده  آماده 
از  بخش  آخرین  و  هجدهمین  نصب  کار  اخیر  روزهای  طی  جیمزوب، 
آینه بزرگ این تلسکوپ فضایی را به پایان رساندند. مهندسان ناسا که 
در چندماه گذشته پیوسته روی مونتاژ آینه اصلی و غول پیکر تلسکوپ 
را  آن  نهایی  کار نصب قطعه  توانسته اند  اخیرا  کار می کردند،  جیمزوب 
به اتمام برسانند. نخستین قطعه این آینه ١٨تکه ای، اواخر نوامبر ٢٠١٥ 

مریلند  در  ناسا  گودارد  فضایی  پرواز  مرکز  پاک  اتاق  در  خود  جای  در 
قرار گرفت. از آن زمان تاکنون ١٧ قطعه دیگر با استفاده از یک بازوی 
رباتیک در جای خود قرار داده شده اند و ساخت وساز آن با نصب قطعه 
این  از  صفحه  هر  رسید.  پایان  به  بهمن(   ١٤( فوریه  سوم  روز  در  آخر 
کیلوگرم   ٤٠ حدود  و  مساحت  متر   ١,٣ از  بیش  تقریبا  شش ضلعی،  آینه 
به عنوان  قطعه   ١٨ این  همه  قطعات،  همه  استقرار  از  پس  دارد.  وزن 
آینه اصلی تلسکوپ  اگرچه  آینه واحد ٦.٥ متری عمل خواهند کرد.  یک 
پیش  دیگری  زیاد  بسیار  کارهای  هنوز  اما  است،  شده  تکمیل  جیمزوب 
جمله  از  است،  مانده  باقی   ٢٠١٨ سال  در  آن  برنامه ریزی شده  پرتاب  از 
ساخت آینه ثانویه و انجام آزمایش های مختلف برای ارزیابی کیفیت آن. 
چشمگیر  هزینه  با  جیمزوب  فضایی  تلسکوپ  ساخت  و  طراحی  پروژه 
٨.٨  میلیارددالر، از سال ها پیش آغاز شده بود و اکنون به مرحله پایانی 
آن  به دنبال  ناسا  پرتاب در سال ٢٠١٨ نزدیک می شود. دانشمندان  یعنی 
هستند که از این چشم بسیار تیزبین، برای رصد اعماق ناشناخته کیهان 
و  ماهیت  یعنی  بشر  پرسش های  اصلی ترین  به  مناسب  پاسخی  یافتن  و 
این تلسکوپ فضایی بسیار  آینه  چگونگی پیدایش کیهان استفاده کنند. 
بیشترین  با  ناسا  تکنیسین های  و  دانشمندان  به طوری که  دارد،  اهمیت 
میزان دقت، کار نصب بخش های مختلف آن را انجام داده اند. تلسکوپ 
هابل  فضایی  تلسکوپ  راه  ادامه دهنده  به عنوان  جیمزوب  فضایی 

خود  کار  پایانی  روزهای  به  به تدریج  تلسکوپ  این  می شود.  محسوب 
نزدیک می شود. گفتنی است تلسکوپ فضایی جیمزوب، تلسکوپی است 
فضایی که پس از ساخته شدن، بزرگ ترین تلسکوپ فضایی جهان خواهد 
حال  در  اسا  و  ناسا  فضایی  سازمان های  همکاری  با  تلسکوپ  این  شد. 
استفاده  با  و  تا سال ٢٠١٨ تکمیل  قرار است  تلسکوپ  این  ساخت است. 
از موشک آریان پنج به فضا پرتاب شود. یکی از نکات جالب درباره این 
این  بود  قرار  ابتدا  آن است.  دائمی هزینه های ساخت  افزایش  تلسکوپ، 
ارسال  به فضا  ٢٠١١ میالدی  با هزینه ١.٦ میلیارددالر، در سال  تلسکوپ 
شود. در سال ٢٠١١ مجلس نمایندگان ایاالت متحده آمریکا به خودداری از 
تأمین مخارج این پروژه رأی داد. تا آن زمان، با هزینه سه میلیارددالری، 
٧٥ درصد سخت افزارها در دست تولید قرار گرفته بود. پس از کنارآمدن 
افزایش  هشت میلیارددالر  سقف  تا  پروژه  این  هزینه  آمریکا،  سنای  با 
یافت. برآوردهای بعدی، هزینه این پروژه به ٨.٨٥٣  میلیارددالر رسید. 
اهداف  شود.  هابل  قدیمی  تلسکوپ  جانشین  تلسکوپ  این  است  قرار 
درنظرگرفته شده برای این تلسکوپ عبارتند از: جست وجو برای یافتن 
بیگ بنگ(،  یا  )مهبانگ  بزرگ  انفجار  از  حاصل  قرمز  مادون  پرتوهای 
گسترش  و  تشکیل  چگونگی  و  ستاره ها  زایش  چگونگی  بررسی 

کهکشان ها.

علم
ارسال آخرین ماهواره  »جی پی اس« آمریکا

من کجــای 
زمینــــــــم؟

آمریکا،  هوایی  نیروی  جی پی اس  ماهواره های  از  گروه  یک  عضو  آخرین 
هفته جاری به فضا پرتاب شد. این ماهواره سوار بر موشک اطلس پنج 
که  ماهواره  این  شد.  ارسال  مدار  به  فلوریدا  در  کیپ کارناوال  پایگاه  از 
آن را پرتاب می کند،  ساخت شرکت بویینگ است و نیروی هوایی آمریکا 

دوازدهمین و آخرین بخش از مجموعه ماهواره های جی پی اس IIF بود.
سرمایه گذاری  که  متحد«  »پرتاب  شرکت  توسط  پنج  اطلس  موشک 
گفتنی  است.  شده  ساخته  است،  الکهیدمارتین  و  بویینگ  میان  مشترک 
٢٠ هزارکیلومتری مستقر  ارتفاع حدود  در  است ماهواره های جی پی اس 
را  زمان سنجی  و  ناوبری  جهانی،  موقعیت یابی  مانند  خدماتی  و  هستند 
این ماهواره  ارائه می کنند.  برای شهروندان معمولی و نیروهای نظامی 
خواهد  دیگر  جی پی اس  ماهواره   ٣٠ از  مجموعه ای  به  ١٣١ میلیون دالری، 
آنها در سال ١٩٩٠ ارسال شده بود. گفتنی است رهیاب  پیوست که اولین 

از  مجموعه ای   ،)GPS( جی پی اس  یا  جهانی  موقعیت یابی  سامانه  یا 
ده ها ماهواره است که زمین را دور می زند و در هر مدار چهار ماهواره 
ارتفاع  و  مانند عنوان طول، عرض  اطالعاتی  این ماهواره ها،  دارد.  قرار 
جغرافیایی را در اختیار کاربرانی که گیرنده های این سیستم را در اختیار 
از سال ١٩٧٣ در  این سیستم  داشته باشند، قرار می دهند. پروژه ساخت 
شد.  آغاز  ناوبری  سیستم های  دیگر  محدودیت های  رفع  برای  آمریکا 
ایاالت  دفاع  وزارت  عهده  بر  سیستم  این  پشتیبانی  و  توسعه  و  طراحی 
تمام  و در  متحده است. جی پی اس در همه شرایط، ٢٤ ساعت شبانه روز 
دنیا قابل استفاده  است و هیچ گونه بهایی بابت ارائه این خدمات دریافت 
نمی شود. ماهواره های جی پی اس، هر روز، دو بار در یک مدار دقیق دور 
می فرستند.  زمین  به  را  اطالعات  حاوی  سیگنال های  و  می گردند  زمین 
طراحی  یا  استفاده  حال  در  که  دارند  وجود  نیز  مشابهی  سیستم های 
هم زمان  تقریبا  که  آنهاست  مهم ترین  روسی  مکان یابی  سیستم  هستند. 
کامل  بهره برداری  به   ٢٠٠٨ سال  از  اما  یافته،  تکامل  آمریکا  جی پی اس  با 
رسیده است. اتحادیه اروپا و کشورهای هند و چین نیز هر یک سیستم های 

مشابهی را برای خود ساخته اند.
یکی از کشورهایی که بسیار مشتاق است با تکمیل سامانه مکان یابی اش، 
جایگاهش را هرچه زودتر بین کاربران تقویت کند، روسیه است. سامانه 

جی پی اس  رقیب  سرسخت ترین  دارد،  نام  گلوناس  که  روسیه  مکان یابی 
آمریکا محسوب می شود. به تازگی نیز روسیه با پرتاب یک ماهواره دیگر، 
سامانه مکان یابی خود را که از آن در عملیات بمباران مواضع جنگجویان و 
مخالفان سوریه نیز از آن بهره می گیرد، کامل تر کرد. وزارت دفاع روسیه 
روز یکشنبه اعالم کرد موشک سایوز حامل ماهواره مکان یابی گلوناس با 
موفقیت از پایگاه فضایی »پلستسک« در شمال غرب روسیه به فضا پرتاب 
و  سایوز  موشک  پرتاب  عملیات،  این  از  اعالم شده  گزارش  براساس  شد. 
جداشدن ماهواره مکان یابی گلوناس مطابق برنامه صورت گرفته است و 

با موفقیت در مدار مورد نظر فضای پیرامون کره زمین قرار می گیرد. این 
چهارمین موشک حامل ماهواره گلوناس است که از پایگاه فضایی نظامی 

پلستسک، واقع در استان آرخانگلسک روسیه، به فضا پرتاب می شود.
و  ناوبری جهانی  به عنوان سامانه ماهواره ای  گلوناس  سامانه مکان یابی 
به  مربوط  اطالعات  شد،  طراحی   ١٩٩٣ سال  که  آمریکا  جی پی اس  رقیب 
ضریب  با  را  جو  ماورای  فضای  حتی  و  آسمان  دریا،  زمین،  روی  نقاط 
خطای یک متر به زمین ارسال می کند و از دسامبر ٢٠١١ نیز تمام مناطق 
دقت  افزایش  برای  روسیه  است.  داده  قرار  پوشش  تحت  را  زمین  کره 
تراز جهت یابی جی پی اس  این سامانه هم  گلوناس و رساندن سطح دقت 
آمریکا تالش می کند. در زمان حاضر بیش از ٣٠ ماهواره گلوناس در مدار 
زمین قرار دارد که ٢٤ ماهواره فعال است و بقیه در حال آزمایش یا ذخیره 

هستند.
براساس تأکیدهای »والدیمیر پوتین«، رئیس جمهوری روسیه، طراحان و 
سامانه  این  اطالعات،  کاربران  اینکه  برای  گلوناس موظفند  برنامه ریزان 
و  کیفیت  نظر  از  و  بدون نقص  را  آن  کنند، خدمات  انتخاب  را  مکان یابی 

قیمت خدمات، بهتر از سامانه »جی پی اس« آمریکا ارائه کنند.
براساس اطالعات رسانه های روسی، سامانه مکان یابی »گلوناس« روسیه 
برای  می توان  آن  از  و  آمریکاست  »جی پی اس«  سیستم  رقیب  درواقع 

مکان یابی در خشکی، دریا، هوا و فضا استفاده کرد.
سامانه مکان یابی گلوناس روسیه از اواخر سال ٢٠٠٧ با پرتاب ١٩ دستگاه 
گلوناس  غیرنظامی  سیگنال های  به  دسترسی  شد.  راه اندازی  ماهواره 
رایگان و برای کاربران روس و خارجی نامحدود است. روسیه همچنین 
برای دقت در انجام عملیات نظامی در سوریه و جلوگیری از ایجاد اختالل 
جی پی اس  جای  به  گلوناس  سامانه  از  بمباران ها،  اجرای  در  عمدی 
آمریکا استفاده می کند که براساس گزارش های اعالم شده، نتیجه 

خوبی داشته است.
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خود  کار  پایانی  روزهای  به  به تدریج  تلسکوپ  این  می شود.  محسوب 
نزدیک می شود. گفتنی است تلسکوپ فضایی جیمزوب، تلسکوپی است 
فضایی که پس از ساخته شدن، بزرگ ترین تلسکوپ فضایی جهان خواهد 
حال  در  اسا  و  ناسا  فضایی  سازمان های  همکاری  با  تلسکوپ  این  شد. 
استفاده  با  و  تا سال ٢٠١٨ تکمیل  قرار است  تلسکوپ  این  ساخت است. 
از موشک آریان پنج به فضا پرتاب شود. یکی از نکات جالب درباره این 
این  بود  قرار  ابتدا  آن است.  دائمی هزینه های ساخت  افزایش  تلسکوپ، 
ارسال  به فضا  ٢٠١١ میالدی  با هزینه ١.٦ میلیارددالر، در سال  تلسکوپ 
شود. در سال ٢٠١١ مجلس نمایندگان ایاالت متحده آمریکا به خودداری از 
تأمین مخارج این پروژه رأی داد. تا آن زمان، با هزینه سه میلیارددالری، 
٧٥ درصد سخت افزارها در دست تولید قرار گرفته بود. پس از کنارآمدن 
افزایش  هشت میلیارددالر  سقف  تا  پروژه  این  هزینه  آمریکا،  سنای  با 
یافت. برآوردهای بعدی، هزینه این پروژه به ٨.٨٥٣  میلیارددالر رسید. 
اهداف  شود.  هابل  قدیمی  تلسکوپ  جانشین  تلسکوپ  این  است  قرار 
درنظرگرفته شده برای این تلسکوپ عبارتند از: جست وجو برای یافتن 
بیگ بنگ(،  یا  )مهبانگ  بزرگ  انفجار  از  حاصل  قرمز  مادون  پرتوهای 
گسترش  و  تشکیل  چگونگی  و  ستاره ها  زایش  چگونگی  بررسی 

کهکشان ها.

چگونگی ساخت آهنگ های فضایی

گوش سپردن به 
موسیقی افالک

اکرم عظیمی

چندی است که  اخبار موسیقی در صفحه علم رسانه ها نیز منتشر می شود. اولین 
است.  مغز  خوانش  فناوری  از  استفاده  با  ساز  نواختن  علمی-موسیقی،  خبر 
»رزماری جانسون«، از اعضای ارکستر ملی ولز انگلیس، ٢٧ سال پس از معلولیت، 
بیمارستان  و  پلیموت  دانشگاه  محققان  کند.  اجرا  را  آن  و  بسازد  آهنگی  توانست 
سلطنتی لندن، پس از ده سال تالش، توانستند مغز این هنرمند را به یک کامپیوتر 
بنوارد.  و  بسازد  را  آهنگش  بتواند  او  تا  کنند  متصل  موسیقی  نرم افزار  یک  و 
جانسون با استفاده از این روش، روی رنگ های مختلف روی صفحه نمایش )که 
هر کدام نشانگر نت های موسیقی هستند(، تمرکز می کند تا آهنگ مورد نظر خود 
را بسازد. عالوه بر این در روز های اخیر، یک مجموعه  موسیقی با نام هایی مانند 
»موسیقی فضا« و »موسیقی واقعی موجود در فضا« منتشر شده است. ناشران این 
قطعات موسیقی، در توضیح و معرفی این قطعات می گویند اینها، صداهای واقعی 
ضبط شده در محیط فضاست. عرضه این موسیقی در شبکه های  اجتماعی نیز با 
استقبال کاربران روبه رو شده است. اما از طرف دیگر، برخی دیگر می پرسند مگر 

در فضا هم موسیقی منتشر می شود؟ اصال این موسیقی چگونه پدید آمده است؟
واقعیت این است که صدا از ارتعاش یک جسم مادی پدید می آید و برای انتشار آن 
هم به یک محیط مادی نیاز داریم. یعنی در خأل یا جایی که هوا نباشد، صدایی هم 
منتشر نمی شود. در همین زمینه، آزمایشی در کتاب های درسی دوره ابتدایی نیز 
بود. در این آزمایش زنگی را درون یک محفظه شیشه ای مجهز به پمپ خأل قرار 
می دادند. تا زمانی که درون محفظه هوا بود، صدای زنگ هم منتشر می شد، اما 
زمانی که هوای درون محفظه را خالی می کردند، صدای زنگ قطع می شد. با این 
توضیحات می توان پی برد این ادعا که فضانوردان آپولو که به ماه رفته اند، صدای 
آدم فضایی ها را شنیده اند، بی پایه و اساس است. پس این موسیقی ها از کجا آمده 

است؟
که  است  آهنگی  موسیقی ها،  این  از  نوع  یک  است.  متفاوت  موسیقی ها  این  منشأ 
آهنگ ساز براساس ویژگی های سیارات نوشته و مانند هر قطعه موسیقی دیگر با 
سازهای واقعی روی زمین اجرا و ضبط شده است. ایده ساخت قطعات موسیقی 
براساس ویژگی های سیاره ها، ایده جدیدی نیست و تاکنون قطعات زیادی با الهام 
موسیقی،  نوع  این  معروف ترین  از  یکی  است.  شده  ساخته   سیاره ها  و  فضا  از 
موومان  هفت  در  هولتز«  »گوستاو  که  است  »سیاره ها«  نام  به  معروفی  سمفونی 
ویژگی های  براساس  سمفونی  این  است.  ساخته   ١٩١٦ تا   ١٩١٤ سال های  بین  و 
طالع بینی که به هر یک از سیاره ها نسبت می دهند، طراحی و نوشته  شده است. 
هر یک از بخش های آن موسیقی یا هر یک از موومان های آن را نیز به یکی از اجرام 

منظومه شمسی نسبت داده  اند.
اما نوع دیگری از موسیقی فضایی هم وجود دارد که از آن  با عنوان موسیقی واقعی 
این بار منتشر شده است. ساخت  که  نوع موسیقی  مانند همین  یاد می شود،  فضا 
این نوع موسیقی، تاریخچه کوتاه تری نسبت به موسیقی قبلی دارد. در سال ١٩٩٢ 
با  و  سیارات«  »سمفونی  نام  به  آلبوم  پنج  رکوردز«،  »لسترالیت  موسیقی  شرکت 
عنوان فرعی »ناسا، ثبت شده های ویجر« منتشر کرد. برای تهیه این آلبوم موسیقی 
که آهنگ های آن شامل نواهای ثابتی با تغییراتی در فرکانس بودند )تا حدودی شبیه 
استفاده  هم  ویجر  فضایی  کاوشگرهای  داده های  از  آرامش بخش(،  موسیقی های 
شده بود.اما مگر ویجرها، صدای سیاره ها را ثبت و ضبط کرده بودند؟ واقعیت این 
است که ابزارهای مختلف کاوشگرهای فضایی در هر مأموریت، پدیده های متفاوتی 
توفان های  شدت  یا  سیاره  یک  مغناطیسی  میدان  شدت  مانند  می  گیرند  اندازه  را 
خورشیدی. البته این کمیت ها هیچ ارتباطی با صدا و فرکانس و دیگر ویژگی های 
صدا و موسیقی ندارند، اما مهندسان می توانند این کمیت ها را به ویژگی های صدا 
تبدیل کنند کمااینکه می توانند در تصویرهایی که از اعماق فضا تهیه کرده اند، هر 
برای  کنند،  مشخص  خاصی  رنگ  با  است،  مشخصی  ویژگی  دارای  که  را  بخشی 
مثال جایی که تراکم جرم زیاد است با رنگ آبی و جایی که تراکم جرم کمتر است، با 
رنگ قرمز نشان دهند. به همین ترتیب می توان شدت میدان مغناطیسی و تغییرات 
آن  تغییرات  و  فیزیک  کمیت  یک  تبدیل  با  به این ترتیب  کرد.  تبدیل  صوت  به  را  آن 
این نوع موسیقی  از  اما نوع پیشرفته تری  به موسیقی می توان آهنگی پدید آورد، 
یا  قطعات  این  از  بخش هایی  انتخاب  با  می تواند  آهنگ ساز  یک  دارد.  وجود  نیز 
جابه جایی آن و تنظیم شدت آنها )و استفاده از دیگر فنون آهنگ سازی(، موسیقی 
زیباتری پدید آورد. یکی از معروف ترین اثرها از این نوع، یک آهنگ ترکیبی است 
که با ترکیب این اصوات و استفاده از سازهای معمولی و متداول تولید شده است. 
خالق این اثر دکتر »فیورا ترنزی«، اخترفیزیک دان و هنرمند ایتالیایی است. او با 
ابزارهای علمی فضاپیماها پدید  تبدیل کمیت های فیزیکی  از  ترکیب صداهایی که 
آنها را بارها در کنسرت های مختلف اجرا کرد.  آمده اند، قطعات شنیدنی تولید و 
آلبوم های او هنوز هم با استقبال زیادی مواجه هستند و بسیاری او را پیشگام تلفیق 

موسیقی و ستاره شناسی می دانند.

با موفقیت در مدار مورد نظر فضای پیرامون کره زمین قرار می گیرد. این 
چهارمین موشک حامل ماهواره گلوناس است که از پایگاه فضایی نظامی 

پلستسک، واقع در استان آرخانگلسک روسیه، به فضا پرتاب می شود.
و  ناوبری جهانی  به عنوان سامانه ماهواره ای  گلوناس  سامانه مکان یابی 
به  مربوط  اطالعات  شد،  طراحی   ١٩٩٣ سال  که  آمریکا  جی پی اس  رقیب 
ضریب  با  را  جو  ماورای  فضای  حتی  و  آسمان  دریا،  زمین،  روی  نقاط 
خطای یک متر به زمین ارسال می کند و از دسامبر ٢٠١١ نیز تمام مناطق 
دقت  افزایش  برای  روسیه  است.  داده  قرار  پوشش  تحت  را  زمین  کره 
تراز جهت یابی جی پی اس  این سامانه هم  گلوناس و رساندن سطح دقت 
آمریکا تالش می کند. در زمان حاضر بیش از ٣٠ ماهواره گلوناس در مدار 
زمین قرار دارد که ٢٤ ماهواره فعال است و بقیه در حال آزمایش یا ذخیره 

هستند.
براساس تأکیدهای »والدیمیر پوتین«، رئیس جمهوری روسیه، طراحان و 
سامانه  این  اطالعات،  کاربران  اینکه  برای  گلوناس موظفند  برنامه ریزان 
و  کیفیت  نظر  از  و  بدون نقص  را  آن  کنند، خدمات  انتخاب  را  مکان یابی 

قیمت خدمات، بهتر از سامانه »جی پی اس« آمریکا ارائه کنند.
براساس اطالعات رسانه های روسی، سامانه مکان یابی »گلوناس« روسیه 
برای  می توان  آن  از  و  آمریکاست  »جی پی اس«  سیستم  رقیب  درواقع 

مکان یابی در خشکی، دریا، هوا و فضا استفاده کرد.
سامانه مکان یابی گلوناس روسیه از اواخر سال ٢٠٠٧ با پرتاب ١٩ دستگاه 
گلوناس  غیرنظامی  سیگنال های  به  دسترسی  شد.  راه اندازی  ماهواره 
رایگان و برای کاربران روس و خارجی نامحدود است. روسیه همچنین 
برای دقت در انجام عملیات نظامی در سوریه و جلوگیری از ایجاد اختالل 
جی پی اس  جای  به  گلوناس  سامانه  از  بمباران ها،  اجرای  در  عمدی 
آمریکا استفاده می کند که براساس گزارش های اعالم شده، نتیجه 

خوبی داشته است.
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مقــــــــــــابله با 
اضطراب کــــار

مترجم: سیدحسین علوی لنگرودی

اتفاقات  از  یکی  جزو  دلهره  و  ما،  اضطراب  از  بسیاری  برای 
تعیین  ضرب االجل های  مورد  در  ما  از  بسیاری  ماست.  روزمره 
برعهده  که  وظیفه ای  دادن  انجام  یا  پروژه  یك  اتمام  برای  شده 
نوعی  ما،  دچار  درباره  رئیس مان  عقیده  یا  شده  گذاشته  ما 
باعث  اما  است  پدیده،  کامال  طبیعی  این  البته  هستیم.  اضطراب 
به هم خوردن آرامش ما می شود در حالی که احساسات برای این 
هستند که به ما دراتخاذ تصمیمات هوشمندانه و درست کمك کنند 
اما اگر ما فاقد دقت کافی در مورد احساساتمان باشیم، مشکالت 
ما دوچندان می شوند و مانند گلوله برفی که به سرعت بزرگ تر 
این  به  ما  اوقات  گاهی  بیافرینند.  فاجعه ای  می توانند  می شود، 
نتیجه می رسیم که نمی توانیم از احساسات منفی در اطراف خود 
خالصی پیدا کنیم و هرکاری که کنیم،  بر وخامت اوضاع خواهد 
این  به  پاسخ  در  کرد؟  می توان  چه  شرایط  این  در  اما  افزود. 
سوال مهم باید گفت که همه می توانند انرژی قابل توجهی را که 
این احساسات مضطربانه به وجود می آورند،  جمع آوری و برای 
و  گیرند  بهره  آنها  مثبت تر،  از  احتماالت  روی  بر  شدن  متمرکز 
بنابراین باید به جای معطوف کردن توجه خود بر روی دلهره ها، 

 کارهای شادی آور و روحیه بخشی انجام داد.

با حباب های اضطراب خود ارتباط برقرار کنید
اضطراب افراد معموال از ناتوانی آنها در پیوند زدن بین نیازها 
آنها توقع دارند  از  با اهدافی است که دیگران  و توانایی هایشان 
بین  کردن  برقرار  ارتباط  می گیرد.  سرچشمه  برسند،  آنها  به 
توانایی ها و نیازهای خود با اهدافی که توسط خود افراد تدوین 

مهم ترین شبکه اجتماعی دنیا چگونه کار می کند؟

پشت پرده فیس بوک
فیس بوک قطعا بزرگ ترین شبکه اجتماعی دنیا است و این موضوع 
که این شرکت چگونه همه این اطالعات و ترافیک را مدیریت می کند 
برای بسیاری از ما سوال است. فیس بوک که در شمال کالیفرنیا قرار 
گرفته است تنها 4 سال پس از شروع فعالیت، ارزشی بیشتر از یکصد 
میلیارد دالر پیدا کرد و بسیاری آمارهای نجومی دیگر هم دارد که با 

هم بررسی می کنیم.

این شبکه اجتماعی بیش از یک میلیارد نفر عضو دارد، یعنی از هر 
7 نفر در دنیا حداقل یک نفر عضو فیس بوک است. همچنین مارک 
پیش بینی  پیش  چندی  نیز  اجتماعی  شبکه  این  مدیرعامل  زاکربرگ 
کاربر  میلیارد   5 به   2030 سال  تا  فیس بوک  کاربران  تعداد  که  کرد 
خواهد رسید. سال 2011 فیس بوک بیشتر از 750 میلیون کاربر داشت 
مرز  به  را  خود  کاربران  میزان  توانست  سال  چهار  ظرف  تنها  اما 
اینقدر  امروز  به  تا  وب سایتی  هیچ  کند.  نزدیک  کاربر  1میلیارد   /6
عضو نداشته است. در واقع تعداد کاربران فیس بوک از تعداد تمام 
خودروهای دنیا هم بیشتر است.فیس بوک سال 2004 از سوی چند 
فعالیت  زاکربرگ  مارک  مدیریت  به  هاروارد  دانشگاه  در  دانشجو 
خود را آغاز کرد. میانگین سنی کارمندان فیس بوک 26 سال است. 
جالب است بدانید فیس بوک هر شش ماه میزبان یکصد میلیون کاربر 

جدید است.

اتاق سرور
مدیریت این تعداد از کاربران کار بسیار پیچیده ای است. فیس بوک 
برای مدیریت این حجم از اطالعات برای هر یک میلیون کاربر یک 
تیم مدیریتی در نظر گرفته است. چالشی که فیس بوک با آن روبه رو 
است مدیریت فضای ذخیره سازی برای همه کاربران است. حافظه 
در  باشد،  ترابایت هم   2 اگر  یا همان هارد دیسک حتی  لپ تاپ شما 
شما  اطالعات  دادن  جا  برای  فیس بوک  اما  می شود  جا  شما  دست 
یعنی  این  دارد.  احتیاج  مربع  متر  هزار   28 مساحت  به  فضایی  به 
فضای سرورهای فیس بوک برابر با سه زمین فوتبال است و ساخت 
چنین اتاق سروری صدها میلیون دالر هزینه دارد. ارتباط بین این 
سرورها با سرعت نور و توسط 6 میلیون و 401 هزار متر فیبر نوری 

تامین می شود.

تامین برق و دمای مناسب
یکی از بحث های جالب دیگر درباره فیس بوک تامین برق سرورهای 

برق  مگاوات   30 به  ماندن  روشن  برای  فیس بوک  است.  شرکت  این 
احتیاج دارد. پس هرگز نباید این برق قطع شود برای همین فیس بوک 
چند ژنراتور غول پیکر را به عنوان بک آپ دارد که در صورت لزوم 
از ژنراتورها می تواند 3 مگاوات برق  آنها استفاده کند. هرکدام  از 
بحث  از  دارد.  را  ژنراتورها  این  از  تا   13 فیس بوک  که  کند  تولید 
برق که بگذریم به موضوع دما خواهیم رسید. اگر این سرورها به 
سرعت خنک نشوند حتما آتش می گیرند. کامپیوتر خانگی شما هم 
اندازه یک قوطی  آلومینیومی خنک می شود که تقریبا  با شبکه های 
کبریت هستند اما فیس بوک به فضایی بیشتر از یکصد مترمربع برای 
خنک کردن سرورها احتیاج دارد. تهویه های این اتاق سرور هوای 
می کنند  ترکیب  گرم  هوای  با  و  تصفیه  می کشند،  داخل  به  را  خنک 
هوا  رطوبت  اینکه  برای  همچنین  بیاید.  دست  به  متعادل  هوای  تا 
حفظ شود یک دستگاه مسوولیت کنترل رطوبت را بر عهده دارد تا 
بهترین دما و رطوبت برای سرورها آماده شود. در نهایت هم هوای 
چندین  توسط  ساختمان  پشت  از  سرورها  توسط  شده  تولید  گرم 
پرتاب  بیرون  به  فشار  با  است  شما  لپ تاپ  فن  برابر  صدها  که  فن 
می شوند.جالب است بدانید روزانه بیش از 600 میلیون کاربر وارد 
صفحه پروفایل خود می شوند. و این یعنی بیش از دوبرابر جمعیت 
ایاالت متحده آمریکا. تعداد کاربران فیس بوک بی وقفه در حال  کل 
افزایش است و این موضوع باعث می شود تعداد سرورها هم افزایش 
اما هر روز هزاران سرور  باور کردنش کمی سخت است  پیدا کند. 

جدید به اتاق سرور فیس بوک اضافه می شود.

حافظه
گیگابایت  با  ما  از  خیلی  است.  حافظه  دیگر  هیجان انگیز  موضوع 
نیست.  کافی  برای فیس بوک اصال  اینها  اما  آشنا هستیم  ترابایت  یا 
مدیر بخش سرورهای این شرکت از پارامتری به نام پتابایت استفاده 
فیس بوک  و  است  ترابایت   1024 معادل   )petabyte(پتابایت می کند. 
بیش از یکصد پتابایت عکس و فیلم از کاربرانش در خود جای داده 
اتاق  در  سرور  هر  است.  افزایش  حال  در  روز  هر  عدد  این  و  است 
سرورهای فیس بوک 500 ترابایت حافظه دارد این عدد یکصد میلیارد 
برابر اولین کامپیوتر اپل است. امروزه بیش از 5/ 2 میلیارد نفر به 
زمان  از  30درصد  بیش  آنها  از  هرکدام  و  دارند  دسترسی  اینترنت 
خود را در شبکه های اجتماعی می گذرانند و هر روز صدها میلیون 
عکس را در پروفایل خود آپلود می کنند. یک آمار جالب از فیس بوک 
فیس بوک  در  دوستی  درخواست های  درصد   80 که  است  این  هم 
پذیرفته می شوند. با توجه به گسترش بی نظیر کاربران فیس بوک، 
تمام فضاهایی که درباره آنها صحبت کردیم جوابگوی نیاز کاربران 
هر  فیس بوک  مربعی  متر  هزار   28 فضای  نتیجه  در  بود.  نخواهند 

روز در حال بیشتر شدن است.
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می شوند، کاری آسان و ساده است. اما انجام چنین 
موافق  آنها  با  کارکنان  که  اهدافی  درمورد  کاری 
می شود.فرض  عذاب آور  حتی  یا  دشوارتر  نیستند 
پروژه  تا  می خواهد  شما  از  رئیس تان  که  کنیم 
را منوط  ارتقای شغلی شما  و  کنید  آغاز  را  جدیدی 
به  شما  اگر  حال  است.  نموده  آن  موفق  اجرای  به 
هیچ عنوان با انجام آن پروژه موافق هم نباشید،  اما 
چون نمی توانید خواسته رئیس تان را نادیده بگیرید، 
مجبور به انجامش هستید. در چنین وضعیتی هربار 
که شما به آن پروژه فکر کنید،  حباب های اضطراب 
دردرون تان شکل می گیرد چراکه نخستین کسی که 
شما می توانید نزد او شکایت ببرید و از کارتان گله 
باید  از خودتان.بنابراین شما  کنید کسی نیست غیر 
اضطراب های  با  کردن  برقرار  ارتباط  برای  راهی 
کار  این  برای  بیابید.  آنها  کردن  مهار  و  درونی 

می توانید:

طی یك وقت استراحت چند دقیقه ای فقط بنشینید و 
به طور عادی نفس بکشید.

چگونگی  و  اضطراب آور  عامل  به  فکرکردن  از  پس 
شکل گیری آن، یك نفس عمیق کشیده و با یك بازدم 
قوی تر، تمام حباب های مملو از اضطرابتان را خارج 

کنید.
اضطراب درونی تان را مانند یك بچه در بغل بگیرید 

تا در آغوش تان به خواب برود.
و  کاغذ بکشید  تکه  یك  را روی  اضطراب درونی تان 
سپس با کمال آرامش و اطمینان،  آن را به سطل زباله 

بیندازید.
فرض کنید که اضطراب،  یك دوست قدیمی است که 
دشمنتان  به  تا  دهید  گوش  نیازهایش  به  باید  شما 

تبدیل نشود.

خالق شوید
حاال زمان آن فرا رسیده که تفکر تکراری و کلیشه ای 

را متوقف کنید و ایده های خالقانه ای را شکل دهید. 
هدف،  پیدا کردن راهی برای هماهنگ کردن تغییر و 
تحوالت با نیازهای جدیدمان است. شما برای خارج 
شدن از چرخه بسته عواطف و احساسات خود باید 
نگاه کرده و  واقعیت ها  به  و  کنید  جور دیگری فکر 
فهرستی از ایده های خالقانه ای که شرایط را تغییر 
می دهند،  ارائه دهید. تا آنجا که می توانید دیدگاه های 
این  و  کرده  تولید  را  کردن  پیاده  قابل  و  کاربردی 
 15 )مثال  مشخص  زمانی  چارچوب های  در  را  کار 
کنید.  پیدا  بیشتری  تمرکز  تا  دهید  صورت  دقیقه( 
را  ایده های کاربردی خود  از  شما می توانید بعضی 
آزمایش کنید چرا که فهرستی از ایده ها را در اختیار 
دارید که زمان آزمودن آنها فرا رسیده است.به عنوان 
یک  عملی«  و  کاربردی  »دیدگاه های  فهرست  نمونه 
پروژه ای جدید  اجرای  برای  کارآمد  مدیر  یا  کارمند 

می تواند این گونه باشد:

ارتقای مهارت های  این فرصتی است برای بهبود و 
من.

مدیر  که  همکارانم  از  یکی  با  است  قرار  من 
فوق العاده ای است،  کار کنم.

به رزومه کاری ام اضافه  این پروژه را  من می توانم 
کنم.

این،  فرصتی است برای برخورد و تعامل با همکاران 
بیشتر.

ارتقای  تقاضای  می توانم  پروژه  این  انجام  از  بعد 
شغلی کنم.

به من فرصتی داده شده تا دیگران را شاد کنم.
من  برای  بزرگی  ایده های  ظهور  باعث  پروژه  این 

خواهد شد.
درطول این پروژه، من وضعیت عاطفی و احساسی 

ام و نوسانات آن را خواهم سنجید.
این پروژه به من کمك می کند تاصبر و تحمل خود را 

افزایش دهم.

خواهد  را  خندیدن  بیشتر  فرصت  من  به  پروژه  این 
که  اندیشیده اید  مساله  این  به  کنون  تا  داد.راستی 
اعتقادات چه نقشی در زندگی کاری تان داشته است. 
اعتقاد و احساس پیوند با خداوند، جهان و طبیعت 
در زندگی روزمره ما نقش پررنگی دارد. اما هنگامی 
که صحبت از کار به میان می آید، این اعتقادات کمتر 

به چشم می آیند و بیشتر فراموش می شوند.

الگوهای شما
متاسفانه همه ما عادت داریم که به اضطراب هایمان 
اجازه دهیم در درون ما نفوذ کنند. نمونه بارز این 
کرد.  مشاهده  رانندگی  هنگام  در  می توان  را  مساله 
شاید برای شما هم پیش آمده که ماشین جلویی تان با 
سرعت پاینی در حال حرکت است و شما فکر می کنید 
که وقت و انرژی تان به خاطر قرار گرفتن پشت سر او 
به هدر می رود و در نتیجه شما دچار این اضطراب 
می شوید که چگونه باید از آن ماشین سبقت بگیرید 
دهید،  انجام  را  سبقت  این  نتوانید  صورتی که  در  و 
چنین  در  می شوید.  استرس  دچار  بیشتر  و  بیشتر 
و  اضطراب  بر  غلبه  برای  راه  بهترین  وضعیتی، 
قبول  و  قضیه  این  با  آمدن  کنار  آرامش،  به  رسیدن 
کردن آن است و اینکه شاید حکمتی در کار است که 
شما با سرعت کمتری در جاده حرکت کنید. در چنین 
این شما هستید که برای کنترل اضطراب  شرایطی، 

خود، الگوسازی می کنید.
هستند  ابزارهایی  از  پردازی  خیال  و  تصورات 
قرار  استفاده  مورد  کودکان  سوی  از  معموال  که 
به  نیز  بزرگساالن  ما  که  دانست  باید  اما  می گیرد 
ابزارها  این  که  چرا  نیازمندیم  قدرتمند  ابزار  این 
هیچ محدودیت و مرزی ندارند. تصورات به ما این 
امکان را می دهند تا از دیدگاهی متفاوت و لذت بخش 
از  آن را شادی آور و سرشار  و  نگاه کنیم  به زندگی 

صمیمیت ببینیم.
WORK HAPPY NOW منبع: کتاب

مشاغل
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برگزاری صیغه عقد و طالق
مورد تائید سفارت ایران

تهیه و تنظیم وصیت نامه
 شرعی و قانونی و مراسم تدفین 

مشاوره خانواده با تعیین وقت قبلی

 محمد حسین متقی 07402090987

در حالی که دولت ها در مورد ارزش های خانواده تبلیغ 
می کنند جدایی ها در حال اوج گرفتن اند.

پله های  از  او در حالی که  به  یانگ یورانگ،  آقای  همسر 
شرق  )جنوب  چانگ کینگ  در  دولت  محلی  دفاتر  شلوغ 
باال  می کنند  رسیدگی  طالق ها  و  ازدواج  به  که  چین( 
او  کرد.  پرتاب  پایین تر  پله  چند  به  و  زد  لگدی  می رفت 
بلند شد و مجدد با فاصله ای از زنش به رفتن ادامه داد. 
بعد از 20 سال زندگی مشترک، همسر آقای یانگ، چندین 
ادعا  )او  است  تندمزاج  همسرش  دارد؛  نامشروع  رابطه 
می کند قباًل به او سیلی زده است(. در دفتر رسیدگی به 
ازدواج و طالق، طالق نیم ساعت طول می کشد و 9 یوآن 
)برابر با 4 /1 دالر( هزینه دارد. کارهای طالق چند قدم 
آن طرف تر از جایی که زوج ها برگه های ازدواج را امضا 
را می گیرند  ازدواج خود  یادگاری  می کنند و عکس های 
انجام می شود. آقای یانگ و همسرش تصمیم می گیرند 

برگردند  خانه  به  و  کنند  فکر  تصمیم شان  روی  دوباره 
هرچند که همچنان در حال مشاجره اند. زوج های دیگر 

کمتر از این به شک می افتند.
نرخ طالق در سراسر چین به سرعت در حال باال رفتن 
که  است  جامعه ای  در  توجهی  قابل  تغییر  این  است. 
)با  است  بوده  دائم  غالبًا  و  فراگیر  ازدواج  قرن ها  برای 
می داد(.  مردان  به  را  کردن  صیغه  اجازه  عرف  اینکه 
تاثیر  همچنان  سنتی  ارزش های  کمونیستی،  دوره  در 
قوی ای بر روابط خانوادگی داشته است: در بیشتر دوره 
بیشتر   1980 دهه  در  بود.  غیرعادی  خیلی  طالق  مائو، 
مرسوم شد اما قوانین ازدواج که در سال 1994 تصویب 
اتحادیه  رهبر  یا  کارفرما  از  گواهی ای  همچنان  شد 

می خواست. تا سال 2003 که محدودیت ها برداشته شد.
را  اجتماعی  و  اقتصادی  عمیق  تغییرات  روند  این 
بزرگ ترین  چین  گذشته،  سال   35 در  می کند.  منعکس 

کشور  هر  به  نسبت  را  کشوری  داخل  مهاجرت های 
که  است  کرده  تجربه  بشریت  تاریخ  طول  در  دیگری 
باعث گسیختگی بنیان خانواده هاست. ارزش های سنتی 
جایشان را به ارزش های آزادیخواهانه داده است. زن ها 
حقوق  مورد  در  بیشتر  و  می شوند  تحصیل کرده تر 
از  نیمی  باالی  آغازگر  )آنها  می شوند  آگاه  زناشویی 
تنها  به  کردن  فکر  بیشتر،  مالی  رفاه  هستند(.  طالق ها 
مالی  انگیزه  دیگر  است-  کرده  آسان  را  کردن  زندگی  
سبب نمی شود زوج ها در کنار هم بمانند. اگر دو نفر در 
مورد شرایط طالق توافق کنند، چین از جمله ارزان ترین 
و راحت ترین کشورها در دنیا برای طالق گرفتن است. 
در بسیاری از کشورهای غربی از جمله بریتانیا، زوج ها 
باید برای مدتی جدا زندگی کنند تا بتوان عقد ازدواج را 
منقضی کرد؛ چین چنین محدودیتی ندارد. در سال 2014، 
آن موجود است؛ 6 /3  داده های طالق  آخرین سالی که 
میلیون زوج جدا شدند- بیشتر از دو برابر تعدادی که 10 
سال پیشتر از هم جدا شدند )آنها گواهی قرمز گرفتند، 
قابش کردند تا بتوانند این موضوع را ثابت کنند(. نرخ 
طالق -تعداد موارد طالق در هر هزار نفر- نیز در این 
دوره دو برابر شده است و در حال حاضر به عدد 7 /2 
رسیده است که به میزان قابل توجهی باالی نرخ طالق 
برای  کشور  )مستعدترین  آمریکا  طالق  نرخ  به  و  اروپا 
طالق( نزدیک است )چارت زیر را مشاهده کنید(. نرخ 

طالق در چانگ کینگ باالتر از آمریکا، 4 /4، است.
و  شهرها  به  روستاها  از  مهاجرت  عظیم  موج  علت  به 
افزایش روزافزون شبکه های اجتماعی، پیدا کردن زوج 
مناسب به طرز شگفت آوری، چه از لحاظ جغرافیایی و 
از  بسیاری  اما  است.  شده  آسان  مجازی  صورت  به  چه 
برای  اغلب  و  می کنند  ازدواج  روستایشان  در  مهاجران 
این  می کنند.  زندگی  همسرشان  از  جدا  طوالنی  مدت 
با  است.  شده  نامشروع  روابط  افزایش  سبب  موضوع 
توجه به تحقیق لی زیامون از دانشگاه هنان، سابقًا افراد 

متاهل شانس کمی برای مالقات افراد جنس مخالف در 
موقعیت های اجتماعی داشتند. پنگ زیابو، وکیل خانواده 
موکالنش  درصد   70 تا   60 است  معتقد  چانگ کینگ،  در 

روابط نامشروع داشته اند.
کردن  پیدا  برای  تالش هایی  به  منجر  رفتارهایی  چنین 
)چوبک  چاپستیک  ایده  است.  شده  روحی  همزاد 
است؛  متداول  همچنان  است،  زوج  چینی(  غذاخوری 
سبک  به  را  خانواده  ارزش های  تبلیغاتی،  پوسترهای 
مکتب کنفسیوس با نمایش عکس های شاد خانواده هایی 
شی  )رئیس جمهور،  می دهند  ترویج  نسل  چند  با 
به  ندرت  به  اما  است،  دومش  ازدواج  نیز  جین پینگ، 
در  مفسران  از  بسیاری  می شود(.  اشاره  موضوع  این 
اخالقی  سقوط  از  عالمتی  را  طالق  رسمی،  رسانه های 
کاهش  از  نشانه ای  این  که  نگران اند  آنها  می شمارند؛ 
اجتماعی  واحد  یک  عنوان  به  خانواده  تشکیل  و  ازدواج 
باشد - که آنها این را تهدیدی بر ثبات اجتماعی و مسبب 
غربی  ارزش های  گسترش  اغلب  می بینند.  جنایات 

نکوهش می شود.
اما ازدواج درخشندگی و جالیش را از دست نمی دهد. در 
با افزایش تولدهای  بیشتر کشورها، افزایش نرخ طالق 
ازدواج  کاهش  با  دیگر  سوی  از  و  ازدواج  از  خارج 
مصادف است. چین هر دو این روندها را دارد. ازدواج 
مجدد نیز شایع است. چینی ها از عشق به ازدواج خارج 

نشده اند؛ فقط از عشق همدیگر خارج می شوند.
مورد  طالق  نرخ  افزایش  خاطر  به  باید  نیز  سنت  خود 
نکوهش قرار گیرد. سن قانونی ازدواج مردان در چین 
گرایش  اما  دنیاست.  کل  در  بیشترین  که  است  سال   22
به  منجر  ازدواج  از  قبل  روابط  مورد  در  محافظه کارانه 
این می شود که جوانان چینی تجربه کمتری از این دست 
)آنها  باشند  داشته  غرب  در  خود  همسن های  به  نسبت 
حرفه  شان  و  درس  روی  بر  تمرکز  و  مطالعه  به  مجبور 
دهند  گسترش  را  اجتماعی  شان  روابط  اینکه  تا  هستند 

طـــــــــــالق:
 یک داستان 
عاشقـــــــانه 

ترجمه: نجوا میرهاشمی
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ازدواج  از  قبل  هم  کنار  در  زندگی  کنند(.  اکتشاف  و 
هنوز نادر است؛ هرچند که این مورد در میان جوانان 
در  جوانان،  هنوز  است.  تغییر  حال  در  تحصیل کرده 
دهه 20 زندگی خود، فشار از سوی اجتماع برای سوق 
دادن آنها به ازدواج را حس می کنند. بی تجربگی شان 

باعث می شود انتخاب یک زوج مناسب از آنچه معمول 
است سخت تر شود.

اقوام سالخورده زوج نیز بخشی از مشکل هستند. یان 
یونیزیانگ در دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس، می گوید 
طالق های با محرک والدین بیش از قبل در حال شایع 
به  )که  چین  تک فرزندی  سیاست  علت  به  است.  شدن 
تازگی به دو فرزندی تغییر یافته است( خیلی از مردم 

از  مراقبت  مسوولیت  بار  تا  ندارند  برادری  و  خواهر 
شریک  او  با  را  پدربزرگ ها  و  مادربزرگ ها  و  والدین 
شرایطی  در  را  خود  معمواًل  زوج ها  بنابراین،  شوند. 
می یابند که با چندین بزرگ تر )که اغلب تالش می کنند 

بر آنها مسلط شوند( در حال زندگی اند یا تحت نظارت 
بزرگ ترها  دخالت  می گوید  یان  آقای  هستند.  آنها 

بعضی  است.  زناشویی  اختالفات  آتش  برای  هیزمی 
اوقات والدین برای رهایی دادن فرزندان شان از روابط 
خصمانه، آنها را مجبور می کنند تا از شریک شان طالق 

گیرند.

بیشتر  زنان  اینکه  احتمال  می افتد،  اتفاق  طالق  وقتی 
نرخ  افزایش  است.  بیشتر  ببینند،  آسیب  مالی  نظر  از 

آزادی گرایانه  و  مدارا  ارزش های  گسترش  طالق، 
گرایش  قوانین،  اما  می دهد،  انعکاس  را  زن  به  نسبت 
به طرفداری مالی از مردان در طالق دارد. یک تفسیر 
از قانون سال 2003 می گوید اگر موضوع طالق مورد 
اختالف است دارایی هایی که قبل از ازدواج برای یکی 
است  شده  خریداری  او  خانواده  طرف  از  طرفین  از 
منظور  معمواًل،  شود.  برگردانده  او  به  تنها  می تواند 
آنکه  برای  آنها،  اغلب،  چراکه  است  شوهر  خانواده 
پسرشان بتواند همسری را مجذوب کند، برای او خانه 

می خرند.
گذاشت.  فراتر  این  از  را  پا  عالی  دادگاه   2011 سال  در 
قانونی گذاشت که در مورد طالق های اعتراض برانگیز 
پدر  چنانچه  اینگونه اند(  طالق ها  یک پنجم  حدود  )در 
از ازدواج دارایی ای  و مادر یکی از طرفین، حتی بعد 
را برای او خریداری کرده باشند این دارایی می تواند 
از  یکی  اگر  عالوه،  به  باشد.  وی  به  متعلق  فقط 
ازدواج  اینکه  از  قبل  را  )نه والدینش( خانه ای  طرفین 
طالق  دادگاه  طرف  از  او  باشد،  کرده  خریداری  کند 
می تواند به تنهایی مالک خانه باشد. این قوانین، زنان 
به طور معمول  قرار می دهد:  در معرض ضرر  نیز  را 

و مرسوم کمتر نامی از آنها در اسناد آورده می شود.
بر  را  بچه  حضانت  آنکه  باشند  داشته  بچه  زوج  اگر 
معمواًل  داشت -  خواهد  نیز  را  خانه  می گیرد  عهده 
مادران. اما همچنان تفاسیری که دادگاه ارائه می کند 
سایه نگران کننده ای بر زنان خواستار طالق می اندازد. 
که  دو فرزندی  سیاست  با  است  ممکن  آنها  مشکالت 
پیچیده تر  است،  شده  گذاشته  اجرا  به  ژانویه  اول  از 
شود. اگر زوج دو بچه داشته باشند و هردو خواستار 
حضانت باشند، معمواًل قضات به هر والد حضانت یکی 
در  همچنان  خانواده  و  ازدواج  می دهند.  را  بچه ها  از 
چین قوی است- اما فرزندان به وضوح در دسته بندی 

جداگانه ای از دارایی ها قرار می گیرند.
منبع: اکونومیست

 در بیشتر 
کشورها، افزایش 

نرخ طالق با 
افزایش تولدهای 

خارج از ازدواج 
و از سوی دیگر 

با کاهش ازدواج 
مصادف است.
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در   )Zika( زیکا  جنگل  در   1947 سال  در  که  زیکا  ویروس 
نیل  ویروس  دنگی،  ویروس  مانند  شد،  شناسایی  اوگاندا 
غربی و تب زرد یک بیماری گرمسیری منتقل شونده به وسیله 

پشه ایجاد می کنند.
منتقل  آنان  به  را  ویروس  بیماران  خون  از  پشه ها  تغذیه 
گزش  نمی کند.  ایجاد  بیماری  پشه ها  در  ویروس  می کنند. 
آنان  به  را  بیماری  ویروس  ناقل  پشه  به وسیله  سالم  افراد 

منتقل می کند.
جنوب  آسیای  و  آفریقا  به   2007 سال  تا  ویروس  این  انتشار 
شرقی محدود بود و چندان موردتوجه قرار نمی گرفت. این 
ویروس در سال 2007 در میکرونزی از جزایر اقیانوس آرام 

شیوع پیدا کرد.
این ویروس تا سال 2014 فقط در آفریقا، آسیای جنوب شرقی 

آن  در  این ویروس  بود.  یافته  آرام شیوع  اقیانوس  و جزایر 
ایستر و شیلی گسترش یافت. ویروس زیکا  سال به جزیره 
تا ماه مه 2015 به برزیل راه یافت. در برزیل در سال گذشته 

بیش از 84000 مورد ابتال به این ویروس ثبت شد
در حال حاضر هیچ واکسن یا درمانی برای ویروس زیکا در 
دست نیست. تنها روش برای پیشگیری از عفونت پرهیز از 

گزیده شدن به وسیله پشه ها است.
تاکنون 9 کشور در آمریکای مرکزی و جنوبی موارد ابتال به 
را گزارش کرده اند. پورتوریکو در 31 دسامبر  این ویروس 
این  به  محلی  ابتالی  مورد  نخستین  که  کرد  گزارش   2015
ویروس در این کشور رخ داده است. در ژانویه 2016 در ایالت 
هاوایی آمریکا تولد نوزادی دچار میکروسفالی که از لحاظ 

ویروس زیکا مثبت بود گزارش شد.
فقط 20 درصد از کسانی که به این ویروس آلوده می شوند، 
عالمت دار می شوند و شایع ترین عالئم تب، دانه های پوستی،  

درد مفصل و قرمزی چشم ها است.
احتمال  این  برزیل  در شیوع ویروس زیکا در سال 2015 در 
باردار  زنان  بر  زیان بار  اثراتی  ویروس  این  که  شد  مطرح 
برابر   10  - نوزاد  هزاران   ،2015 سال  طول  در  باشد.  داشته 
آمدند،  دنیا  به  میکروسفالی  با  ساالنه-  معمول  میزان 
عارضه ای که در آن مغز به طور غیرطبیعی کوچک است. این 
نقصان هنگام تولد اغلب پس ازآن رخ داده بود که مادران در 
نشان  را  زیکا  ویروس  به  ابتال  شبیه  عالئم  بارداری  ابتدای 

داده بودند.
گرچه هنوز به طور قطعی نمی تواند دراین باره سخن گفت، 
به نظر می رسد رابطه ای میان ابتال مادران در ابتدای دوره 
بارداری به ویروس زیکا و تولد نوزادانشان با میکروسفالی 

وجود داشته باشد.
تغییرات  به  است  ممکن  زیکا  ویروس  گسترده تر  انتشار 
پشه های  زیستگاه  گسترش  باعث  که  باشد  مربوط  اقلیمی 

ناقل آن شده اند.
که  می شود  باعث  آب وهوا  شدن  گرم تر  و  اقلیمی  تغییرات 
پشه ها بتوانند منطقه گسترده تری را پوشش دهند و درنتیجه 
به درون مناطقی که  به سوی شمال  بیشتر  بیماری می تواند 

به طور عادی نمی رسید، گسترش پیدا کند.

ویروس زیكا و حشره ای كه انسان را می كشد
ویروس زیکا این روزها تبدیل به کابوس مردم آمریکا شده 
است . بیماری کشنده ای که از طریق یک حشره میلیون ها 

تن را تهدید می کند.

روزها  این  جهان  سراسر  در  جهان  مردم  از  تن  ها  میلیون 
عالوه بر نگرانی از گسترده شدن ابعاد بحران های مختلف 
انسانی ناشی از جنگ و گرسنگی، با مشکل مرگبار دیگری 
مواجه شده اند که " زیکا" نام دارد.بیماری که از طریق پشه 
به انسان منتقل می شود و باعث بروز اختالالت مغزی و در 

نهایت مرگ می شود.
در  زیکا  ویروس  گسترش  درباره  جهانی  بهداشت  سازمان 
سراسر قاره امریکا هشدار داد و گفت: زنانی که قصد رفتن 
باید  دارد،  وجود  زیکا  ویروس  آن  در  که  دارند  مناطقی  به 

پیش از سفر و یا بازگشت، مشاوره پزشکی کنند.
این  شیوع  خطر  که  کرد  اعالم  جهانی  بهداشت  سازمان 
بیماری به سراسر قاره آمریکا وجود دارد. تاکنون شواهدی 
و  شمالی  آمریکای  در  کشور   21 در  بیماری  این  وجود  از 

جنوبی و کارائیب تایید شده است.

ویروس زیکا ، عالئم ویروس زیکا ، ویروس زیکا چیست

عوارض ویروس زیکا در بدن انسان
شود  می  منتقل  انسان  به  پشه  توسط  که  زیکا  ویروس 
و  جمجمه  )کوچکی  میکروسفالی  مانند  خطرناکی  عوارض 
اختالل رشد مغزی( ایجاد می کند. پزشکان در خصوص این 

عوارش ابراز نگرانی کرده اند.
عالئم  یا  است  عالمت  بدون  موارد  اکثر  در  که  بیماری  این   
و  التهاب  خفیفی همچون تب خفیف، سردرد، درد مفاصل، 
راه خون  از  دارد،  لکه های پوستی  و  ملتحمه چشم  قرمزی 

منتقل می شود. 
عالوه بر این، همانند ویروس دنگی، نیل غربی و تب نخستین 
بار به وسیله پشه منتقل شده است و در سال 1947 میالدی 

در جنگل زیکا در اوگاندا شناسایی شد. 

ویروس  شیوع  که  کردند  اعالم  بهداشت  امور  کارشناسان 
که  است  شده  گرفته  جدی  حدی  تا  امریکا  قاره  در  زیکا 
برخی کشورها از زنان خواسته اند از بارداری تا سال 2018 

اندازه  چه  امر  واقعیت  در  ویروس  این  اما  کنند،  جلوگیری 
خطرناک و کشنده است؟

از آنچه این روزها در مورد ویروس "زیکا" می خوانید، ممکن 
است چنین برداشت کنید که این ویروس در ردیف امراضی 
مانند ایبوال و کمی پایین تر از "اچ آی وی" یا ویروس عامل 

ایدز قرار داشته و از »ویروس های خطرناک کشنده« است.
کمبود  ویروس،  این  از  حد  از  بیش  ترس  دالیل  از  یکی   
بار  نخستین  برای  ویروس  این  است.  آن  به  راجع  معلومات 
زیادی  تحقیقات  اما  یافت،  شیوع  اوگاندا  در   1947 سال  در 
راجع به آن تا حاال صورت نگرفته است. هیچ واکسنی برای 
آن هنوز وجود ندارد و آخرین موارد شیوع آن به سال گذشته 

برمی گردد که در برزیل پدیدار شد. 
این کارشناسان در عین حال می گویند دلیلی وجود ندارد که 
یوناس  شویم.  سراسیمگی  و  اضطراب  دچار  مرض  این  از 
انستیتوت  در  شناسی  ویروس  متخصص  شانازیت،  شمیت 
ِبرنهارد نوخت به دویچه وله گفت: »ما نباید زیکا را با "اچ آی 
وی" یا ابوال مقایسه کنیم، تا مردم آن را اشتباه درک نکرده 
و دچار این توهم نشوند که این ویروس، "اچ آی وی" جدید 

است.«

نشانه ها و عالئم وجود ویروس زیکا در بدن
 ویروس زیکا با نقص تولد مرتبط دانسته شده است که در 
می  دنیا  به  معمول  حد  از  خوردتر  سر  با  کودکانی  آن،  اثر 
نباشند خطر  باردار  بالغی که  افراد  آیند.ویروس زیکا برای 
زیادی در پی ندارد. عالیم این مریضی تب، درد مفصل و دانه 
های سرخ رنگ است. "مرکز کنترول و وقایه امراض ایاالت 
متحده امریکا" به وضاحت گفته است: »این بیماری معمواًل 
خفیف است... موارد جدی این مریضی که نیازمند بستری 
مریضی(  این  از  )ناشی  مرگ  است.  غیرمعمول  باشد،  شدن 

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

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 روانكاوی 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

زیکـــــــــــا
حشــره ای 
که انســـان 
را می کشد



19جمعه 23 بهمن ماه 1394 -  شماره 432 هفته نامه پرشین
Visit us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly

نادر است.« 
خبرگزاری ها از پنج واقعه در ایتالیا، سه مورد در بریتانیا و دو 
مورد دیگر در اسپانیا خبر می دهند، اما از آنجایی که پروتوکول 
این  ندارد،  این ویروس وجود  از  برای گزارش دهی  المللی  بین 
آمار ممکن است درست و کامل نباشد. شمیت شانازیت می گوید 
باشند بدون  بیماری مبتال شده  این  به  ممکن است برخی مردم 
این که خود شان بدانند. مرکز وقایه از امراض در ایاالت متحده 
این ویروس  به  مبتالیان  از  پنجم  یک  تنها  که  است  گفته  امریکا 

واقعًا بیمار می شوند.
کاماًل  زیکا  که ویروس  توان گفت  نمی  باال،  موارد  برشمردن  با 
بی ضرر است. اخیرًا شمار استثنایی نوزادان در برزیل با مشکل 
نقص  این  که  اند  آمده  دنیا  به  "مایکروسفالی"  یا  سری"  "خورد 
تولدات با ویروس زیکا مرتبط دانسته شده است. در تازه ترین 
هزار  چهار  حدود  که  است  شده  تشخیص  زیکا،  شیوع  مورد 
یعنی  اند.  شده  تولد  سری"  "خورد  یعنی  نقیصه  این  با  نوزاد 
جمجمه این نوزادان کوچکتر از نوزادان صحتمند است که مغز 

آن ها را آسیب خواهد زد.

شمیت شانازید می گوید: »هنوز ارتباط ویروس زیکا و مشکل 
"خورد سری" 100 درصد ثابت نشده است، اما احتمال آن خیلی 

باال است.«
هنوز مشخص نیست که این ویروس چه اندازه از مادر به جنین 
ویروس  این  بیاید،  دنیا  به  نوزاد  که  وقتی  اما  یابد.  می  انتقال 
برخی  یابد.  انتقال  مادر  سینه  از  شیردهی  طریق  از  تواند  می 
کشورها در امریکای جنوبی قباًل به زنان توصیه کرده اند که تا 

سال 2018 حامله نشوند.
خطر این ویروس در جریان حاملگی باال است. شمیت شانازیت 
می گوید که به گونه مثال، هرگاه زنی به برازیل برود و دو ماه 
مدت  ویروس  این  زیرا  باشد،  نگران  نباید  شود  حامله  بعدش 

طوالنی در بدن انسان زنده نمی ماند.

این ویروس تا سال 2014 فقط در آفریقا، آسیای جنوب شرقی و 
جزایر اقیانوس آرام شیوع پیدا کرده بود، اما پس از آن به جزیره 
 84000 از  بیش   2015 مه  ماه  تا  یافت.  گسترش  شیلی  و  ایستر 
مورد ابتال به این ویروس در برزیل ثبت شد. محققان می گویند 

احتماال تا 1.5 میلیون نفر در برزیل به زیکا آلوده خواهند شد.
پیدا نشده و  یا درمانی برای ویروس زیکا  تاکنون هیچ واکسن 
پرهیز از گزیده شدن به وسیله پشه ها تنها راه پیشگیری از ابتال 

به این بیماری است.
 شیوع این ویروس در آمریکای التین آنچنان نگران کننده شده 
که مقام های بهداشتی کلمبیا، السالوادور، جاماییکا و اکوادر از 
این ویروس،  تا زمان مشخص شدن وضعیت  اند  زنان خواسته 

باردار نشوند.
در مقایسه با ایبوال که عالیم آن استفراغ و خون ریزی بی موجب 
را  تن   11300 افریقا  غرب  در  اش  شیوع  موج  آخرین  در  و  است 

کشت، می توانید دریابید که زیکا خیلی هم خطرناک نیست. 
در  خود  رخصتی  کردن  سپری  از  بعد  قباًل  ها  توریست  برخی 
خود  کشورهای  به  را  آن  ویروس،  این  به  معروض  کشورهای 
در اروپا آورده اند، اما پیامدهای جدی نداشته است. به گزارش 
 10 از  سو  این  به   2013 سال  از  ای"،  پی  "دی  آلمانی  خبرگزاری 

واقعه ابتال به این بیماری در آلمان گزارش شده است.

ووضعیت فوق العاده در برزیل
وزارت بهداشت برزیل با انتشار بیانیه ای اعالم کرد که بیش از 
200 هزار سرباز این کشور برای مبارزه با ویروس زیکا، که به 

تولد نوزادان ناتوان ذهنی منجر می شود، اعزام خواهند شد.
این نیروها به تک تک خانه ها سر می زنند و با ارائه بروشور و 
حشره کش، برزیلی ها را در مورد ویروس زیکا که یک پشه ناقل 

آن است، آگاه خواهند کرد.
این عملیات یک روزه در 13 فوریه )24 بهمن( انجام می شود تا 
از تاثیر شیوع زیکا بر المپیک پیش روی ریو دو ژانیرو پیشگیری 

کند.
و  سی  المپیاد  های  »بازی  رسمی  نام  با   2016 تابستانی  المپیک 
یکم« از 30 ژوییه تا 15 اوت 2016 میالدی )15 تا 25 مرداد 1395(، 

در شهر ریو دوژانیرو در کشور برزیل برگزار خواهد شد.
شهر ریو دوژانیرو به عنوان میزبان این بازی ها در تاریخ دوم 
اکتبر 2009 میالدی، توسط کمیته بین المللی المپیک انتخاب شد.

بعضی  در  شود،  می  منتقل  انسان  به  پشه  از  که  زیکا  ویروس 
موارد تب، سردرد و دردهای عضالنی ایجاد می کند و در اکثر 
موارد عارضه ای ندارد و همین امر دلیل تشخیص ابتال به آن را 
گزارش  زیکا  از  ناشی  فوت  از  موردی  تاکنون  کند.  می  دشوار 

نشده است.
خطر اصلی این ویروس متوجه زنان باردار است، زیرا ابتال به 
تولد  و  نوزادان  میکروسفالی  بروز  به  است  ممکن  ویروس  این 

کودکانی با سر کوچک و رشد اندک مغز و جمجمه منجر شود.
کشورهای  و  التین  آمریکای  از  وسیعی  بخش  در  زیکا  ویروس 
حوزه کاراییب شیوع یافته و بسرعت در حال گسترش است. در 
برخی از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی نیز این ویروس 
کشورشان  به  جنوبی  آمریکای  سفر  از  که  کسانی  میان  در 

برگشته اند، دیده شده است.

ساخت واکسن ویروس زیکا
احتمال ساخت و استفاده از واکسن زیکا تا پایان سال 2016

برای ویروس  واکسنی  احتمال ساخت  از  کانادایی  دانشمند  یک 
زیکا و امکان استفاده از آن تا قبل از سال 2016 خبر داد.

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، گری کوبینگر، 
دانشمند کانادایی و یکی از فعاالن در عرصه ساخت این واکسن 
آزمایش  از  مرحله  »اولین  گفت:  رویترز  به  بهمن(   9( پنجشنبه 
این واکسن بر روی انسان اوایل ماه اگوست آغاز می شود و در 
صورت موفقیت آمیز بودن اجازه استفاده از این واکسن در ماه 

اکتبر و یا نوامبر داده خواهد شد«.
وی همچنین گفت: ساخت این واکسن ساده است و می توان در 
مدت زمان کوتاهی مقادیر قابل توجهی از آن را تولید کرد. این 
که  نکرد  اشاره  موضوع  این  به  حال  عین  در  کانادایی  دانشمند 
استفاده از این واکسن چه زمانی در سطح گسترده امکان پذیر 

خواهد بود.
"خورد  مشکل  با  برزیل  در  استثنایی  نوزادان  شماری  اخیرًا 
سری" یا "میکروسفالی" به دنیا آمده اند که این نقص مادرزادی 
مورد  ترین  تازه  در  است.  شده  دانسته  مرتبط  زیکا  ویروس  با 
با  شیوع زیکا، تشخیص شده است که حدود چهار هزار نوزاد 
این نقیصه یعنی "خورد سری" متولد شده اند. یعنی جمجمه این 
را آسیب  آن ها  نوزادان سالم است که مغز  از  نوزادان کوچکتر 

خواهد زد.

ویروس  که  کرد  اعالم  ژنو  در  مستقر  جهانی  بهداشت  سازمان 
زیکا به شکل »انفجار گونه ای« در حال گسترش است و ممکن 
کند.ویروس  مبتال  امریکا  قاره  در  را  نفر  میلیون  چهار  است 
شد.  شناسایی  اوگاندا  در  زیکا  جنگل  در   1947 سال  در  زیکا 
این ویروس همانند ویروس دنگی، نیل غربی و تب نخستین بار 
تا سال 2014 فقط  به وسیله پشه منتقل شده است.این ویروس 
شیوع  آرام  اقیانوس  جزایر  و  شرقی  جنوب  آسیای  آفریقا،  در 
پیدا کرده بود، اما پس از آن در جزیره ایستر و شیلی گسترش 

یافت.»زیکا« تا ماه مه 2015 به برزیل راه یافت.
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تحریم المپیك فكر می كند

تحــریم 
المپیـک

در  را  برزیل  تابستانی،  بازی های  آستانه  در  موزی  پشه 
وحشتناك ترین شرایط تاریخ خود قرار داده است

المپیك  بازی های  میزبان  ریو  شهر  آینده  سال  تابستان   
این در حالی است که کشور برزیل به دلیل  خواهد بود و 
دست و پنجه نرم کردن با ویروس زیکا، بیشتر از هر زمان 
موضوع  همین  و  گرفته  قرار  توجهات  کانون  در  دیگری 
ویروس  این  است.  برداشته  در  را  جهانی  جامعه  نگرانی 
شناسایی  اوگاندا  در  زیکا  جنگل  در   1947 سال  در  که 
زرد،  تب  و  غربی  نیل  ویروس  دنگی،  ویروس  مانند  شد، 
ایجاد  پشه  به وسیله  منتقل شونده،  گرمسیری  بیماری  یك 
می کند. تغذیه پشه ها از خون بیماران، ویروس را به آنها 
خود  در  ویروس  که  است  حالی  در  این  و  می کند.  منتقل 
به وسیله  سالم  افراد  گزش  نمی کند.  ایجاد  بیماری  پشه ها 
پشه ناقل ویروس، بیماری را به آنان منتقل می کند. انتشار 
این ویروس تا سال ٢٠٠٧ به آفریقا و آسیای جنوب شرقی 
این  نمی گرفت.  قرار  موردتوجه  چندان  و  بود  محدود 
اقیانوس  جزایر  از  میکرونزی  در   ٢٠٠٧ سال  در  ویروس 
در  فقط   ٢٠١٤ سال  تا  زیکا  ویروس  کرد.  پیدا  شیوع  آرام 
آفریقا، آسیای جنوب شرقی و جزایر اقیانوس آرام، شیوع 
شیلی  و  ایستر  جزیره  به  نیز  سال  آن  در  زیکا  بود.  یافته 
گسترش یافت. ویروس فوق  در ادامه  و در  ماه مه ٢٠١٥ 
ابتال  مورد   ٨٤٠٠٠ از  بیش  گذشته  سال  تا  رسید  برزیل  به 
را  برزیل  شود.حاال   ثبت  کشور  این  در  ویروس  این  به 
المپیك  میزبان  است  قرار  که  کشور  این  و  گرفته  وحشت 
شود،تبدیل به مکانی خطرناك برای هر موجود زنده است،  
افرادی که  ، ورزشکاران و  المپیك  برای همین همه نگران 
در این بازی ها حضور خواهند داشت هستند.  پشه موزی 
قرار  تاریخ خود  در  در وحشت ناك ترین شرایط  را  برزیل 
داده است. اکنون امریکا تصمیم گرفته در صورت وجود 
نرود.  ریودژانیرو  المپیك  به  تابستان  در  زیکا  ویروس 
خیلی سخت است مسابقات المپیك را بدون امریکا تصور 
کنیم. این کشور در تمام ادوار مدال های فراوانی را کسب 
کرده؛ اما هشدار سازمان جهانی سالمت به خاطر وجود 
البته  است.  آورده  وجود  به  را  امکان  این  برزیل  در  زیکا 
و  کرد  صحبت  اوباما  باراك  با  باره  این  در   CBS کانال 
هزار  دو  کشور  کنگره  از  کرد  تاکید  امریکا  رییس جمهور 
این  از ورود  تا برای جلوگیری  میلیون یورو تقاضا کرده 
ویروس به امریکا جلوگیری شود. او درخواست کرد دولت 

هر  چه  سریع تر این کار را انجام دهد.
ندارند  لیاقت  که  کشورهایی  به  میزبانی  اعطای  اوباما: 

اشتباه است
یك  زیکا  موضوع  که  کرده  تاکید  امریکا  رییس جمهوری 
موضوع  این  در  باید  کشورها  همه  و  است  جهانی  فاجعه 
تاریخی  اشتباه  بر  تاکید  ضمن  اوباما  باراك  کنند.  ورود 
در  ندارند  را  آن  لیاقت  که  کشورهایی  به  میزبانی  اعطای 
ماجرای جام جهانی فوتبال و المپیك گفته است: »اگر زیکا 
وجود دارد می توانید به ریو نروید. دلیلی ندارد این گونه 
جامعه جهانی به دلهره و هراس بیفتد. هیچ کس دوست 
که در  وارد فضایی شود  کاروان ورزشی کشورش  ندارد 

ملی  کمیته  باشد.  داشته  قرار  بالقوه  خطر  یك  با  تماس 
را  موارد  تمام  و  بوده  تماس  در  من  با  نیز  امریکا  المپیك 
هماهنگ می کند. هر کاری از دست ما بربیاید برای برزیل 
انجام می دهیم. تاکید دارم که اگر سفر به برزیل حتی به 
احتمال کم دردسرساز است باید آن را لغو کرد. چرا باید 
مادران نگران فرزندان شان باشند یا کاروانی این خطر را 
با خود به کشورش سوغات بیاورد. این کار باعث انتشار 
باید  این مورد همه کشورها  جهانی ویروس می شود. در 
هر  به  ریو  و  است  واقعی  تهدید  یك  زیکا  کنند.  همکاری 
اضطراری  وضعیت  یك  این  باشد.  ما  مقصد  نباید  دلیلی 
بین المللی است و باید درباره ویروس زیکا متحد باشیم و 
کینه های گذشته را کنار بگذاریم. متاسفانه مشکالتی پیش 
می آید که تحت کنترل مقامات یك کشور نیست، اما  ای کاش 

موقع اعطای میزبانی همه چیز در نظر گرفته شود.
    

الخاندرو بالنکو، رییس کمیته المپیك اسپانیا نیز اطمینان 

داد کادر پزشکی پیشرفته ای را برای مقابله با ویروس زیکا 
در نظر گرفته و اعالم کرده این یك هشدار جهانی است. 
وی با ابراز همدردی با مقامات المپیك ریو، اظهار داشت: 
با  اتفاق ممکن است برای هر کشوری روی دهد. من  این 
پزشکی  کادر  یك  شاید  دارم،  ارتباط  امریکا  المپیك  کمیته 
کمیته  رییس  بگیریم.  نظر  در  کاروان  دو  برای  مجرب 
در  و مدرن  بیمارستان سیار  یك  از تشکیل  اسپانیا  المپیك 
ریو خبر داد و عنوان کرد: با سازمان بهداشت جهانی هم 
در ارتباط هستیم. شاید اگر هوا سردتر شود، اوضاع بهتر 

شود. البته نمی توان در این مدت به فرهنگ سازی و رعایت 
بهداشت مردم دل ببندیم. ما به برزیل قول کمك می دهیم تا 
بتوانند سم های مخصوص برای کشتن این ویروس را تهیه 
کمیته  این  که تصمیم  این سوال  به  پاسخ  در  بالنکو  کنند. 
برای المپیك ریو چیست، گفت: عجله ای برای تحریم یا پاك 
کردن المپیك نداریم اما اگر این اتفاق به مرز هشدار جهانی 
برسد شهروندان خود را در معرض خطر قرار نمی دهیم.

خاورمیانه  زیکا  ندارد
است.  خطرناك  بسیار  باردار  مادران  برای  زیکا  ویروس 
نشان  واکنش  هشدار  این  به  نسبت  ورزشکاران  از  برخی 
گفت:  باره  این  در  انگلیسی  قایقران  هادچ،  آندره  دادند. 
باشد،  داشته  فرزندی  آینده  در  می خواهد  که  کسی  برای 
و   ٢٠٠٨ طالی   مدال  دارنده  است.  جدی  آسیب  یك  زیکا 
٢٠١٢ تاکید کرد که همسرش او را در این مسابقات همراهی 
گفته  امریکایی  دونده  گاتلین،  جاستین  اما  کرد  نخواهد 
زیادی  اشتیاق  اما  کنم  شرکت  ریو  در  ندارم  دوست  است 

وزارت  حریر چی،سخنگوی  ایرج  دارم.  مدال  کسب  برای 
بهداشت در مورد بیماری زیکا و نگرانی هایی که بابت ابتال 
به این ویروس وجود دارد، گفت: »تاکنون مواردی از این 
بیماری در خاورمیانه و ایران گزارش نشده است. « حاال 
بیماری  این  با  مقابله  در  ایران  که  است  مطرح  سوال  این 
نظام  خورشیدی   1390 سال  از  البته  دارد.  برنامه ای  چه 
مراقبت فعالی برای کنترل حشره  ناقل این بیماری توسط 
به  زیکا  پشه   پای  رد  و  شده  راه اندازی  بهداشت،  وزارت 
صورت کامال جدی رصد می شود. در طول این مدت تنها 

یك مورد سال 1393 در مناطق بسیار کوچکی در ایران، این 
حشره شناسایی شده که بالفاصله اقدامات سرکوبگرایانه 
گرفت.  صورت  مسووالن  توسط  عامل  این  کنترل  برای 
خوشبختانه مورد دیگری درباره این بیماری و پشه ناقل 
آن گزارش نشده است، از همین رو باید منتظر ماند و دید 
ایران  مسووالن  ماجرا  شدن  خطرناك تر  صورت  در  که 
اسالمی  جمهوری  زد.  خواهند  را  المپیك  در  حضور  قید 
 ١٩٨٤ و  مسکو   ١٩٨٠ المپیك های  بار  دو  کار  اینجای  به  تا 
تحریم  اعتقادی  و  سیاسی  مسائل  دلیل  به  را  لس آنجلس 
به  نه؟  یا  می شود  سه  دو،  این  دید  باید  حاال  است،  کرده 
هر حال تا به اینجای کار گزارشی از وجود زیکا در ایران 
این  شدن  حساس تر  بر  همین  و  نشده  داده  خاورمیانه  و 
موضوع دامن می زند، چرا که در خاورمیانه به اندازه کافی 
دارد و وجود زیکا می تواند حکم  بحران و معضل وجود 

قوز باال قوز را برای این منطقه پیدا کند.

تغییر آرایش معترضان به داوری

سوت های عجیب، 
شاکیان جدید

داوری فوتبال ایران شاید یکی از پرماجراترین فصل های 
اشتباهات  فصل  ابتدای  در  اگر  می گذراند.  را  تاریخش 
عجیب، درشت و ادامه دار داوری علیه پرسپولیس باعث 
شد حتی پای وزارت ورزش هم به میان بیاید و جنجالی 
وسیع در این زمینه شکل بگیرد، حاال و در آغاز نیم فصل 
کرده  تغییر  کامال  داوری  به  معترضان  آرایش  دوم 
است. در هفته های اخیر باشگاه های متفاوتی نسبت به 
قضاوت بحث برانگیز داوران شکایت دارند که از آن جمله 

می توان به استقالل اهواز، سپاهان و ملوان اشاره کرد.

کناره گیری از لیگ؟
یك اشتباه بزرگ در بازی دو تیم همنام تهرانی و اهوازی 
بار  یك  برتر  لیگ  از  کناره گیری  کهنه  تهدید  شد  باعث 
دیگر توسط مدیران استقالل اهواز مورد استفاده قرار 
استقالل  برابر  تیم  این  اخیر  بازی  داوری  تیم  بگیرد. 
کلیدی  امتیاز  دو  و  شد  بزرگ  اشتباه  یك  مرتکب  تهران 
شاگردان  که  حالی  در  گرفت.  خوزستانی ها  از  را 
قبول  قابل  کامال  بازی  یك  ارائه  ضمن  بختیاری زاده 
توانسته بودند صدرنشین فعلی لیگ برتر را تحت تاثیر 
از  بازی در تشخیص عبور توپ  قرار بدهند، کمك داور 
تیم   90 دقیقه  گل  تا  شد  اشتباه  دچار  استقالل  دروازه 
مالك  مسابقه  این  از  بعد  شود.  گرفته  نادیده  میهمان 
فوتبال،  فدراسیون  به  نامه ای  ارسال  با  اهواز  استقالل 
از  تیم،  این  علیه  داوری  اخیر  مشکالت  بازگویی  ضمن 
احتمال کنار کشیدن تیمش از مسابقات لیگ برتر سخن 

به میان آورد.

باند اصفهانی به ضرر سپاهان
داوری  اشتباهات  از  بردن  سود  به  معموال  که  سپاهان 
برخی  وقوع  گذشته  هفته  چند  طی  می شود،  متهم 
اشتباهات علیه خودش را تحمل کرده و به نظر می رسد 
سر  را  باشگاه  این  مدیران  حوصله  کم کم  مساله  همین 
سپاهان  دروازه بان  احمدی،  رحمان  دیروز  است.  برده 
می برند.  را  تیم  این  سر  است  مدت ها  داوران  بود  گفته 
این  که  »می دانیم  است:  گفته  فارس  خبرگزاری  به  او 
فصل  اول  از  اندازه ای  به  اما  نیست  عمدی  اشتباهات 
علیه سپاهان جو درست کرده اند که داوران می خواهند 
خودشان را اثبات کنند از اول فصل به اندازه ای بحث باند 
موضوع  این  که  کردند  مطرح  را  اصفهانی  و  سپاهانی 
علیه تیم ما شد و ما متضرر شدیم.« دیروز سرپرست و 
مدیرعامل سپاهان هم به این وضع واکنش نشان دادند. 
این هفته  مثال باقریان به »ایسنا« گفته است: »در بازی 
اشتباه های داوری علیه ما بوده و به نوعی تیم مان هیچ 

تاثیری در رقم خوردن نتایج ندارد، چرا که اشتباه های 
داوری نتایج را تعیین می کند. مگر می شود در 10 بازی 

اشتباه های فاحش علیه تیمی اتفاق بیفتد؟«

االن باید سوم جدول بودیم
اعتراض  به داوری  تیم هایی است که  از دیگر  ملوان هم 
دارد. آنها عقیده دارند اشتباهات داوری زیادی علیه شان 
جدول  سوم  پله  روی  باید  االن  که  آنقدر  افتاده،  اتفاق 
گذشته  روز  را  موضوع  این  می گرفتند!  قرار  رده بندی 
حمید استیلی گفته است. سرمربی ملوانان به خبرگزاری 
ما  برای  که  است  بازی   6 »داوران  است:  گفته  تسنیم 
چشم  جلوی  تهران  نفت  با  بازی  در  نمی گیرند.  پنالتی 
پنالتی  ولی  خورد،  حریف  بازیکن  دست  به  توپ  داور 
نگرفت. مگر می شود که در شش هفت بازی داوری به 
ضرر ملوان باشد؟ اگر داوران اشتباه نمی کردند، جایگاه 

ملوان در رتبه سوم جدول رده بندی لیگ برتر بود.«
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تصویری خیالی از دنیای بدون خبرنگار

يكروزبيخبر!

خب�ر  چن�د  ك�ه  گی�رم 
پراكن�ده ه�م از س�طح 
ش�هر به دس�ت بیاید، اما باقي 
اخبار چه؟ مگر مي شود مثاًل خاله 
جان را فرستاد به عراق تا اخبار 
تازه اي از داعش به دس�ت آورد 
و یا به پسر عمو جان حكم كرد 
كه باید یك لنگ پا دم در وزارت 
امور خارجه بایستد تا بفهمد چه 
كس�ي مي رود و چه كسي آید و 
ت�ازه در ای�ن ص�ورت ه�م باز 
مف�اد  و  دیداره�ا  موض�وع 
بای�د  كج�ا  از  را  گفت و گو ه�ا 

بفهمد؟!

 افقي:
از  و  ساس��اني  دوره  آث��ار  از   -1
ديدني هاي روستاي سر حوضك در 
13 كيلومتري شمال غرب كاشمر – 

همگي و كل
2- راز و نياز منظم با پروردگار – نام 

دخترانه – همسن
3- صنع��ت ش��عري – بزرگ��وار – 

خروس جنگي
4- رخش��ندگي – دختر – جاويد، 

هميشه – نابينا
5- نقش هنري – پش��ت سر هم – 

نام گلي
6- قالي فرسوده – آفريدگار – ضمير 

اجتماعي
7- يواش، آرام – روزنه – تفسير

8- س��وره بدون بس��م اهلل – مطلبي 
را ب��ا آب و تاب خواندن – صفحه اي 
فلزي در پش��ت پوس��ته س��پرهاي 

فايبرگالس
9- انديش��ه، نظ��ر – جارزنن��ده – 

اختياري
10- واحد مساحت – كاشف وراثت – بخشاينده و عادل

11- حاجت – يكي از آهنگ هاي موسيقي قديمي ايراني – نشانه فعل مضارع
12- مخفف ديگر – ابزار نجاري – رودي در فرانسه – حرف نشانه مفعول

13- رونق – هلهله شادي – منطقه اي كوهستاني و ييالقي در كرج
14- عدد مهاجم فوتبال – وزني معادل 28 گرم – سختي، عذاب

15- ساكنان محل – تاجر و جهانگرد ونيزي مشهور قرن سيزده ميالدي

 عمودي:
1-كشور آفريقايي – فيلمي از حميد طالقاني )روي پرده سينما( با هنرنمايي عبدالرضا 

اكبري 
2- رغبت ها – فرياد بلند – شاهد

3- ديرنشين – خويشاوندي مستقيم و پدر و مادري – كشيدگي و طول
4- قبال – جا افتاده و وزين – تلخ – كشمكش

5- سريالي به كارگرداني سيروس مقدم – كرسي وعظ – كالم چوپان
6- ماضي شدن – نپخته – كنگره سر ديوار

7- داراي حرارت – از زبان هاي برنامه نويسي رايانه اي – ثبات و بقا
8- مهم، بنيادي – فرزند – پولي كه ارزش حقيقي آن كم است

9- همس��ر ابراهيم نبي)ع( – 
آرام گرفته – بد و زشت

10- نوعي برنج – الفت – تكان
 – فرنگ��ي  م��اه   -11
ش��هر  پنجمي��ن   – جهن��م 

پرجمعيت تركيه
12- ش��تر نر – آب بند – بلند 

– غذاي بيمار
13- جمع مس��كن – شكاف 

باريك – از گل ها
14- ضد پشتك – آرزو، هدف 

– آهو
15- گلر تيم ملي كشورمان در 
جام جهاني اخير – ميوه تلفني

 افقي:
1-سكته قلبي – تنبيه اداري

2- باطل كننده – رس��م كننده – 
شهري در استان مازندران

3- ش��هري در استان اصفهان – 
رواج و درخش��ش – كاغذ سفت 

و ضخيم
4- پهلوان – پنج آذري – قسمتي 

از قرآن – فرهنگ و دانش
5- طريق كوتاه – مركز تايوان – 

تن و پيكر
6- س��ازمان يافته – درخور نياز 

– قعر
7- نام پسرانه – نگهبان چماقدار 

– كشور آفريقايي
8- آتش��گير – كام��ل كردن – 

پشمينه پوش
9- پس��وند س��اخت صف��ت – 

فرشتگان – غيربليغ
10- تابلوي ليختن ستاين–  كوره 

– سور ازدواج
11- كيسه كش – وقار – شگرد

12- به قول ناصر خس��رو، زيور بش��ر اس��ت و زيور كيهان – نوار صوتي – اريب – 
كچل

13- ورم عفوني – جوانمردي – كاربرد واژه اي در يك معني ويژه
14- زبان من درآوردي – يگانه – بعضي

15- گوهر يكتا و بي مانند – از آثار صادق هدايت

 عمودي:
1- مردم – بازيگر خانم نيلوفر

2- قوه رشد – آفريده شدگان – يكي از پنج اصل دين
3- سنگواره – سوراخ سوراخ – راستي خبر

4- پايان – همان تاتار است – مظهر زيبايي – حجم فرعوني
5- پيشكار – اصل و پايه – نفس دردمند

6- آواز گروهي – به پوشش خود مي نازد – غمگين و آزرده بر اثر ناكامي يا نااميدي
7- تيره – نوعي پرنده – زود

8- بدانديشي – زهرآگين – قاتل امام هادي)ع(
9- غذاي نوروزي – تحريم 

– خالكوبي
10- تذرو – زينت ناخن – 

يكي از حروف انگليسي
 – بيم��اري  نش��انه   -11
الكپش��ت   – ترس��ناك 

كارتوني
12- خي��ال – نت مياني – 

خاموش – آشپزي
13- ظرفي براي غذاخوري 

– انگور ترش – وبا
14- پيروان دين موسي )ع( 
– دم و بازدم – قالب سنگ

15- اورتوري از لودويك وان 
بتهوون – سرپرست
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5711یک جـــدول با دو شـــرح

ي��ك روز عادي؛ مانن��د بقيه روزها 
ش��روع مي شود. با همان غر و لندهاي 
زير لب و حس��رت چن��د دقيقه خواب 
بيش��تر. كم��ي ك��ه گذش��ت، فك��ر 
خواب ش��يرين كم كم كن��ار مي رود و 
دغدغه هاي روزانه جايش را مي گيرد، 
همان طور كه هن��وز الي ملحفه وول 
مي خوري، نگاهت را به سقف دوخته اي 
و ب��ه انبوه كارهاي امروز فكر مي كني. 
يكي دو ق��رار كاري، نامه اي اداري كه 
مدت هاست بايد بنويسي، ثبت نام در 
كالس آموزشي، وقت دندانپزشكي و... 
به تن��ت پيچ و تاب��ي مي دهي و تمام 
عزمت را براي برخاستن، جزم مي كني. 
در هم��ان حال كه مش��غول شس��تن 
صورتت هستي، با خودت فكر مي كني 
كه امروز نرخ دالر چقدر اس��ت و يورو 
چق��در ب��اال رفته و البد قيمت س��كه 
هم اندك نوساني داش��ته است. سوار 
اتومبيل مي ش��وي و طب��ق عادت هر 
روز پيچ راديو را مي چرخاني تا به قول 

معروف، بفهمي دنيا دست كيست!
موزي��ك ماليم��ي فض��اي داخل 
اتومبي��ل را پر مي كن��د. ذهنت كمي 
آرام مي گي��رد و ب��ا مل��ودي هم��راه 
مي ش��وي. چند دقيق��ه اي به همين 
منوال مي گذرد و موزيك همچنان در 
حال پخش اس��ت. قطعه دوم و س��وم 
هم كه پخش ش��د، ديگر حوصله ات 
سر مي رود. با خودت فكر مي كني كه 
حتمًا فركانس اشتباه است. پيچ راديو 
را مي پيچاني تا سر از ايستگاهي ديگر 
دربي��اوري. اما با كم��ال تعجب همه 
جا كم و بيش چني��ن برنامه هايي در 
حال پخش است. مس��ابقه سرگرمي، 
نمايش راديويي و موس��يقي. ساعت را 
نگاه مي كني كه دقيقًا 8 صبح را نشان 
مي ده��د. با خ��ودت مي گوي��ي، حاال 
وقتش اس��ت و منتظ��ر صداي دينگ 
دينگ آشنا و شروع اخبار صبحگاهي 
مي ماني. عقربه ب��زرگ به دقيقه هاي 
يك، 5 و 10 مي رسد و هنوز خبري از 
اخبار نيست. به جايش صداي موسيقي 
كه حاال به طرز ناخوشايندي به نظرت 
مضحك مي رسد، به گوش مي رسد. با 
عصباني��ت راديو را خاموش مي كني و 
راه مح��ل كار را پيش مي گيري. روي 
مي��ز كارت برعك��س ه��ر روز خبري 
از روزنامه نيس��ت. اهميتي نمي دهي 
و چش��م مي دوزي به صفح��ه رايانه و 

تا باز ش��دن س��ايت هاي مورد نظرت 
صبر مي كن��ي. » واي خداي من! نه!« 
صفحه ها كه باز مي ش��ود، س��ر جايت 
ميخكوب مي شوي. هر صفحه، با يك 
رنگ جلوي چش��مت ق��رار مي گيرد. 
خبري از س��طرها و نوش��ته ها نيست؛ 
فقط حجم رنگي اس��ت كه به س��وي 
تو س��رازير مي شود و بيشتر كالفه ات 
مي كند. احتمااًل مش��كلي پيش آمده 
است؛ مشكلي اساس��ي! وگرنه چطور 
مي ش��ود كه اين هم��ه خبرگزاري به 
يك باره تعطيل شوند و روزنامه ها هم 
دست از كار كشيده باشند. سراغ بقيه 
همكارانت مي روي. هيچ كس از چيزي 

خبر ندارد. همه امروز اتفاقات مشابه را 
تجربه كرده ان��د. ناگهان فكر بكري به 
ذهنت مي رس��د و خودت را س��رزنش 
 مي كن��ي كه چرا ت��ا به ح��ال به اين 

فكر نيفتاده اي. 
تلويزي��ون را روش��ن مي كن��ي و 
يك راست مي روي س��راغ شبكه خبر. 
تصوير باغ گلي رنگارنگ مي آيد جلوي 
چشمت و موسيقي شادي هم در حال 
پخش است. خبري از زيرنويس نيست. 
صب��ر مي كني و به خ��ودت اميدواري 
مي دهي كه چن��د دقيقه ديگر پخش 
اخبار آغاز مي ش��ود ام��ا باز هم تصوير 
گل ه��ا و صداي موس��يقي اس��ت كه 

هر لحظه تو را نااميدتر از قبل مي كند.
زير ل��ب مي گوي��ي: كاش حداقل 
مي فهميدي��م دالر چند اس��ت! و بعد 
يادت مي آيد كه حتي دماي هوا را هم 

نمي داني، چه برسد به نرخ دالر!
قس��مت بدت��رش اي��ن اس��ت كه 
نمي دان��ي چ��ه خبر ش��ده و چ��را به 
يك باره هرگونه ارتباط با دنياي اخبار 
قطع شده است. ناگهان انبوهي از افكار 
منفي به سوي مغزت سرازير مي شود؛ 
نكند از س��وي دش��منان مورد حمله 
قرار گرفته ايم و كنترل تمامي رسانه ها 
هم به دست آنها افتاده است؟! در اين 
صورت چرا همه چيز ظاهراً امن و امان 

به نظر مي رس��د؟ يا اين ك��ه احتمال 
مي دهي منظور خاصي از اين اتفاقات، 
مدنظر است. ش��ايد يك جور امتحان 
باش��د ب��راي اين ك��ه اهميت مس��أله 
دانسته ش��ود. شايد هم كسي به تمام 
خبرگزاري ه��ا و راديو و تلويزيون نفوذ 
ك��رده و راه ارتباطي همه آنها را قطع 
كرده اس��ت. اما اين چه سودي برايش 
خواهد داش��ت؟! آيا قرار اس��ت مردم 
براي مدت��ي طوالني در اين بي خبري 
باقي بمانند و يا اين كه پس از اين طبق 
سليقه فرد يا گروهي خاص، از خبرها 

مطلع شوند؟!
تمام اي��ن فكرها م��دام در ذهنت 

مرور مي ش��ود و تو را هر لحظه بيشتر 
از قبل مي ترس��اند. تلفن را برمي داري 
و با اف��راد خانواده ات تماس مي گيري. 
آنه��ا اطالعات جس��ته و گريخته اي را 
در م��ورد اتفافات مح��ل زندگي و كار 
خود در اختيارت مي گذارند. با خودت 
مي گويي: همينش هم غنيمت اس��ت. 
همين ك��ه بدان��ي مثاًل ام��روز صبح 
ماش��ين آقا رضا، همسايه دو خانه آن 
طرف تر مادرت را دزد برده  و يا اين كه 
در محله پس��رخاله ات بار ميوه نيامده 
چون ت��ره بار مركزي آت��ش گرفته و 
بخش زيادي از آن آسيب ديده است. 

س��راغ دوس��تانت هم م��ي روي و 
اطالعاتي هم از آنها كس��ب مي كني. 
در همين گفت و گو هاست كه متوجه 
مي شوي فالن تونل به علت تعميرات، 
ت��ا چن��د روز ديگ��ر بس��ته اس��ت و 
نمايش��گاهي بزرگ در آن سوي شهر 
افتتاح ش��ده ك��ه ت��ا 5 روز ديگر داير 
اس��ت. اخبار ترافيك را ه��م تا جايي 
كه محدوده ارتباطاتت اجازه مي دهد، 
مي گيري كه گويي تفاوت محسوسي 
با روزهاي گذش��ته نداشته و بر همان 
منوال بوده اس��ت. ي��ك جورهايي هم 
وسوسه مي شوي كه خودت به چند تا 
صرافي س��ر بزني و نرخ دالر و سكه و 
طال را بگيري و به بقيه هم اطالع رساني 
كني. حاال ديگر احس��اس مي كني كه 
از آن بي قراري قبل  كاس��ته ش��ده و 
كمي آرام تر شده اي. اما به هرحال اين 
اطالعات و اخبار پراكنده، آنقدرها كه 
بايد راضي ات نك��رده و ته دلت خيلي 
دوس��ت داري كه بداني اوضاع سياست 
روز چطور اس��ت و در نقاط ديگر دنيا 
چ��ه اتفاقات��ي روي داده و مناس��بات 

كشورها با هم چگونه بوده است. 
روزت با همين افكار سپري مي شود. 
شب آرام آرام از راه مي رسد و تو مسير 
خانه را در سكوت طي مي كني. يادت 
مي آي��د كه بارها در دلت آرزو كرده اي 
ك��ه روزي را بدون دغدغ��ه و بي خبر 
از دنيا بگذراني و اي��ن روز، همان روز 
است كه آرزويش را داشته اي. جمله اي 
طاليي در گوشت زنگ مي زند: »مراقب 
چي��زي كه آرزو مي كني باش! ش��ايد 

برآورده شود!« 
ب��ه خانه كه مي رس��ي، ب��ه عادت 
هميش��ه س��راغ تلويزيون مي روي تا 
اخب��ار ش��بانگاهي را بش��نوي. يادت 
مي افت��د كه خب��ري از اخبار نيس��ت 
ام��ا همچن��ان اميد داري كه مش��كل 
ح��ل ش��ده و همه چيز ب��ه روال قبل 

برگش��ته باش��د. اميدواري ات بيهوده 
ب��وده، چون به محض اين كه تلويزيون 
را روشن مي كني، همان اتفاقات امروز 
تكرار مي شود و ناچار مي شوي دوباره 
س��راغ تلفن بروي تا ببيني دوستان و 
آشنايان خبر تازه اي از اطراف و اكناف 
دارند يا نه! تازه امروز اس��ت كه جمله 
»چ��ه خبر؟« معن��ا و مفهومي عميق 
در مكالماتت پيدا مي كند و كسي كه 
آن س��وي خط است مي داند كه وقتي 
مي پرس��ي چه خبر، انتظار ش��نيدن 
جمله هاي كليشه اي را نداري و فقط و 
فقط دوست داري اخبار را بداني، حاال 
هرچه مي خواهد باشد و اينجاست كه 

حتي اخبار بي ارزشي مانند بگومگوي 
فروشنده سوپري سر كوچه با مشتري 
بداخالق و بازگشت همسايه قديمي از 
س��فر دوهفته اي ه��م برايت جذاب به 

نظر مي رسد. 
وقت خواب كه مي ش��ود، ترس��ي 
مبه��م تو را ف��را مي گيرد. فك��ر فردا، 
لحظه اي رهايت نمي كند؛ فكر اين كه 
صبح از خواب برخيزي و دوباره اتفاقات 
امروز تكرار ش��ود. گرفتن اخبار ناقص 
از ديگران فوق فوق��ش براي يك روز، 
جوابگوي نياز به دانستن خبرها باشد، 
اما تكليف روزهاي ديگر چه مي شود؟! 
گيرم كه چن��د خبر پراكنده هم از 
سطح ش��هر به دس��ت بيايد، اما باقي 
اخبار چه؟ مگر مي شود مثاًل خاله جان 
را فرس��تاد به عراق ت��ا اخبار تازه اي از 
داعش به دس��ت آورد و يا به پسر عمو 
جان حكم كرد كه بايد يك لنگ پا دم 
در وزارت امور خارجه بايستد تا بفهمد 
چه كس��ي مي رود و چه كسي می آيد 
و ت��ازه در اين ص��ورت هم باز موضوع 
ديدارها و مف��اد گفت و گو ها را از كجا 

بايد بفهمد؟!
نه؛ اصاًل عملي نيست. حتمًا بايد راه 
ديگري پيدا كرد و به فكر چاره اي ديگر 
بود براي جامعه اي كه تمام كانال هاي 
ارتباطي اش با دنياي اخبار قطع شده و 
تمام خبرنگارانش هم گويي به يك باره 

آب شده و به زمين فرو رفته اند!
با همين فكرها خوابت مي برد و در 
خواب هم گويي در ج��دال با اتفاقات 
روز گذش��ته، همچنان درگير هستي. 
صب��ح روز بعد ك��ه چش��مانت را باز 
مي كني، باز هم حسرت خواب بيشتر 
و دغدغه هاي روزانه اس��ت كه سراغت 
مي آيد. ناگهان به ياد مي آوري كه روز 
قبل چگونه س��پري شده است. با يك 
جهش از رختخواب بلند مي ش��وي و 
خودت را به نخس��تين رس��انه ممكن 
مي رس��اني. صفحه سايت خبري مورد 
عالقه ات روي گوش��ي تلف��ن همراه، 
باز مي ش��ود. نفس ات را رها مي كني و 
آسودگي در تمام س��لول هايت جاري 
مي ش��ود. براي اين كه مطمئن شوي، 
س��راغ تلويزيون مي روي. ش��بكه خبر 
مانند هميش��ه،كار خ��ودش را انجام 
مي دهد. ولعي عجيب داري كه از تمام 

خبرها آگاه شوي. 
ياد ديروز مي افتي. لحظه اي ش��ك 
مي كني كه ش��ايد تمام اتفاقات را در 
خواب ديده اي. تمام آن روز را؛ يك روز 

بي خبر!
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 طالع بینی 
هفتـــــگی

تولدشان  هفته  این  که  آنهایی  برای  کلمه  چند 
است

ای،  آمده  دنیا  به  هفته  این  که  عزیزی  دوست 
فرصت  تولدتان  روز  در  امسال  مبارک!  تولدت 
و  شد  خواهند  فراهم  شما  برای  زیادی  های 
ندادن  دست  از  برای  شوید  مجبور  است  ممکن 
منصرف  تولد  جشن  گرفتن  از  ها  فرصت  این 
شدن  تمام  از  پس  توانستید  اگر  ولی  شوید. 
شده  که  هم  کادو  و  کیک  بدون  و  کارهایتان 
همراه با دوستان و اعضای خانواده تان این روز 
تأثیر  خانواده  و  خانه  امسال  بگیرید.  جشن  را 
زیادی روی زندگی شما خواهند داشت. دیدگاه 
و  منطقی  باید  مسائل  برخی  به  نسبت  را  خود 
دست  دارنده  باز  های  خیال  از  و  کنید  عملگرا 
بردارید. در این صورت با برنامه ریزی خواهید 
در  برسید.  خواهید  می  که  چه  هر  به  توانست 
که  اشتباهاتی  به  امسال  عاطفی  رابطه  زمینه 
برد.  خواهید  پی  اید  داشته  اخیر  وقت  چند  در 
اگر در رابطه اشتباهی باشید می توانید به این 
به  که  شد  خواهید  متوجه  و  ببرید  پی  موضوع 
اگر  دهید.  پایان  خود  رابطه  به  است  نفعتان 
اید  کرده  کوتاهی  مقابلتان  طرف  به  نسبت  هم 
خواهید فهمید که باید در رفتارتان تجدید نظر 

کنید.

متولد فروردین )بره(:
این هفته انرژی بسیاری در وجود خود احساس 
روز  تواند  می  هم  دلیل  همین  به  و  کنید  می 
افتاده  عقب  کارهای  انجام  برای  خوبی  بسیار 
ای که دارید باشد، به ویژه کارهایی مثل نظافت 
و گردگیری که به انرژی فیزیکی زیادی احتیاج 
دارند. اگر در خانه هستید کمدها، کابینت ها و 
انباری را بیرون ریخته و مرتب کنید و اگر هم 
کنید  را مرتب  کارتان  میز  کارتان  در محل  باید 
سامانی  و  سر  میزتان  روی  های  پرونده  به  و 
بدهید. به این فکر کنید که وقتی همه چیز مرتب 
و منظم است چه احساس خوبی دارید و تا می 
برای رسیدن  کنید.  استفاده  انرژیتان  از  توانید 
به مقصدتان بهترین کاری که از دستتان برمی 
آید را انجام دهید و اگر همین این هفته به نتیجه 
دلخواهتان نرسیدید دلسرد نشوید، چند روز به 

خودتان وقت بدهید.

متولدین اردیبهشت )گاو(:
و  پذیرفته  هستید  که  طوری  همان  که  این 
تحسین شوید احساس بسیار خوشایندی است 
بسیار  روز  تواند  می  لحاظ  این  از  هفته  این  و 
انرژی  زیرا  باشد  شما  برای  شیرینی  و  خوب 
خواهید  دریافت  اطرافیانتان  از  فراوانی  مثبت 
کرد. هر جایی که بروید محبوبیت بسیار زیادی 
می توانید داشته باشید، با این حال، به ویژه در 
محل کارتان، نباید با شور و هیجان بیش از حد 
خود دیگران را کالفه کنید. داشتن کمی کنترل 
روی خودتان و رفتارتان به شما کمک می کند 
احترام و تحسین تمام کسانی که با آنها برخورد 
دارید را جلب کنید. شما هنوز فرصت بسیاری 

برای رسیدن به آنچه که می خواهید در اختیار 
دارید و آنقدر که خودتان فکر می کنید از لحاظ 

زمانی در مضیقه نیستید.

متولدین خرداد )دوقلوها(:
رابطه  به  رسیدگی  روز  شما  برای  هفته  این 
عاطفیتان است. شما خیلی خوب می دانید که از 
ویژه  به  دارید،  انتظاراتی  چه  عاطفیتان  رابطه 
آنها  و  کرده  فکر  نیازهایتان  به  اواخر  این  اگر 
را به خوبی برای خودتان تعریف کرده باشید. 
االن زمان خوبی برای یک اتفاق ویژه و منحصر 
به فرد در رابطه تان است و اگر زیاد تعلیل کنید 
این فرصت را برای همیشه از دست خواهید داد. 
خواهد  کجا  به  تان  مکالمه  که  ندانید  اگر  حتی 
با  را  خود  احساس  خواهید  می  وقتی  کشید، 
طرف مقابلتان به اشتراک بگذارید نگرش مثبت 
نزنید  ریسک  به  دست  اگر  کنید.  حفظ  را  خود 
شانس رسیدن شما به آنچه که می خواهید خیلی 
به شما می  قلبتان  آنچه  به  کم خواهد بود، پس 

گوید اطمینان کنید.

متولدین تیر )خرچنگ(:
سر  پشت  را  ای  کننده  خسته  بسیار  دوره  شما 
از  توانید  این حال هنوز هم می  با  اید،  گذاشته 
با داشتن  پس ناراحتی ها و مشکالت برآمده و 
خواهید  می  که  آنچه  به  بینی  واقع  و  منطق 
در  خوشایندی  احساسات  حال  این  با  برسید. 
درون خود حس می کنید که شما را وسوسه می 
کنند تا دیدگاه منطقی خود را کنار بگذارید. به 
واقعیت ها تکیه کنید و چشم خود را خوب باز 
کنید تا بتوانید رصت هایی که در اطرافتان قرار 
دارند را ببینید، زیرا این موج انرژی در نهایت 
خواهد  همراه  به  شما  برای  مثبتی  تغییرات 

عالی  بسیار  تمرکزتان  قدرت  هفته  این  داشت. 
است، اگر کارهایی مثل درس خواندن دارید که 
به دقت و تمرکز باالیی نیاز دارند از این فرصت 

استفاده کنید.

متولدین مرداد )شیر(:
اید  داده  لم  تنبل سر جایتان  امرز مثل یک شیر 
تنبلی  برای  جورواجور  های  بهانه  دنبال  به  و 
هایتان می گردید. با این حال رویاهای بسیاری 
کاریتان  زمینه  در  موفقیت  به  رسیدن  برای 
شرایط  حاضر  حال  در  پرورانید.  می  سر  در 
فراهم  موفقیت  به  شما  رسیدن  برای  کیهانی 
جاه  های  نقشه  به  رسیدن  برای  اگر  و  هستند 
طلبانه تان تالش کنید می توانید پیشرفت زیادی 
دلتان  اگر  این حال  با  باشید.  داشته  راه  این  در 
هیچ  هم  دهید  ادامه  بازی  تنبل  به  خواهد  می 
اشکالی ندارد، شما نیاز به این ندارید که چیزی 
را به کسی ثابت کنید. این اواخر تا توانسته اید 
خورده اید و هیچ ورزشی هم نکرده اید، دیگر 
باید تکانی به خودتان بدهید و کتانی هایتان را 

بپوشید.

متولدین شهریور )سنبله(:
مثبتی  و  خوب  هوای  و  حال  با  صبح  هفته  این 
از خواب بیدار می شوید و حاضر هستید که با 
صبوری تمام با هر اتفاقی که بیفتد کنار بیایید 
کشیدن  انتظار  برای  که  هستید  متوجه  شما   .
باید صبور  آنچه می خواهید  در راه رسیدن به 
حاضر  حال  در  که  هایی  محدودیت  و  باشید 
کنار  دارید  فعال  که  آنچه  با  و  بپذیرید  را  دارید 
بیایید. حتی اگر با تغییرات مقابله کنید هم وقتی 
مقاومتی  دیگر  کنند  پیدا  ثبات  کمی  افکارتان 
اجازه  احساساتتان  به  اگر  کرد.  نخواهید 

بدهید خواهند توانست شما را در جهت درست 
هدایت کنند. این هفته خالقیت شما در حداکثر 
میزان ممکن قرار دارد، پس از قدرتی که دارید 
استفاده کنید و پروژه های نیمه تمام خود را با 

استفاده از آن تکمیل کنید.

متولدین مهر )ترازو(:
خودتان  عالم  در  دهید  می  ترجیح  هفته  این 
کنید  دوری  ممکن  جای  تا  دیگران  از  و  باشید 
هایتان  قضاوت  و  دیگران  با  نباشید  مجبور  تا 
خود  انرژی  خواهید  نمی  شما  شوید.  مواجه 
برای  خود  احساسات  کردن  توجیه  صرف  را 
به  نسبت  که  منفی  انرژی  این  کنید.  دیگران 
مانع  ترین  بزرگ  کنید  انتخاب هایتان حس می 
حس  آنچه  است.  موفقیت  و  شما  بین  موجود 
درونیتان به شما می گوید را باور کرده و قبل 
از این که انرژی منفیتان نظرتان را عوض کند 
که  کسی  کردن  پیدا  برای  شوید.  کار  به  دست 
قلبتان را بلرزاند همه جا دارید می گردید، ولی 
را  اطرافتان  و  باز کرده  را  است چشمتان  بهتر 
هم نگاهی بیندازید، شاید عشق در یک قدمیتان 

باشد.

متولدین آبان )عقرب(:
این هفته دلتان می خواهد اهداف و برنامه های 
شخصیتان را کنار گذاشته و با از خود گذشتگی 
صرف  را  انرژیتان  و  وقت  تمام  سخاوت  و 
کار  این  در  که  باشد  یادتان  ولی  کنید.  دیگران 
به دنبال هیچ منفعتی نباشید و اجر خودتان را 
ضایع نکنید. اگر بدون هیچ انتظاری به دیگران 
نتیجه کار خودتان را  یا زود  عشق بورزید دیر 
انتظارش  از آنچه  دیده و به پاداشی حتی بهتر 
تو  اند  گفته  قدیم  از  رسید،  خواهید  دارید  را 
نیکی می کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت 
اگر  به صبوری معروف هستید،  باز! شما  دهد 
باید  هستید  تان  گمشده  نیمه  جستجوی  در 
فریب  دهید.  خرج  به  حوصله  هم  دیگر  کمی 
در  عشق  نخورید،  را  خود  زودگذر  احساسات 

نگاه اول خیلی قابل اعتماد نیست.

متولدین آذر )کمان(:
کنترل  را  خشمتان  که  دارید  سعی  هفته  این 
این  که  خوبی  انرژی  خواهید  نمی  زیرا  کنید 
هفته محیط اطرافتان را فرا گرفته است خراب 
کنید. خوشبختانه این طور به نظر می رسد که 
دست به هر چیزی که می زنید تبدیل به طال می 
سادگی  به  برایتان  مادی  های  پیشرفت  و  شود 
و  پول  آوردن  دست  به  ولی  شوند،  می  میسر 
خوشبختی  و  شادی  به  شما  رسیدن  راه  ثروت 
به  کردن  خدمت  به  شما  که  اشتیاقی  نیست. 
شما  که  است  بها  گران  ای  هدیه  دارید  دیگران 
شما  بین  اگر  رساند.  می  معنوی  رضایت  به  را 
و کسی که دوست دارید مشکلی پیش آمده است 
بی دلیل روی جزئیات تمرکز نکنید و مسئله را 

بیهوده بزرگ نکنید تا بعدا از رفتار اشتباه خود 
پشیمان نشوید.

متولدین دی )بز(:
متاسفانه این هفته نمی توانید به خاطر تفریح 
و خوش گذرانی از مسئولیت هایتان فرار کنید. 
آنها  که  هستید  متعهد  وظایفتان  به  آنقدر  اگر 
پایان کارهایتان  از  انجام دهید بعد  به موقع  را 
و  بگذرانید  را  خوبی  ساعات  توانست  خواهید 
کارهایی که تمام روز در انتظارشان بوده اید را 
انجام دهید. این هفته ممکن است در تالش برای 
قانع کردن یکی از اطرافیانتان به پذیرش آن چه 
از  بیش  است  درست  کنید  می  فکر  خودتان  که 
که  کنید  اگر فکر  کنید. حتی  زیاده روی  اندازه 
به  دارید  کردن  بحث  در  خود  های  توانایی  از 
خودتان  برای  هم  کنید  می  استفاده  درستی 
از  برخی  شما  کرد.  خواهید  درست  دردسر 
بهتر  و  ندارید  دست  در  را  نیاز  مورد  اطالعات 
در  را  الزم  اطالعات  تمام  که  زمانی  تا  است 

اختیار ندارید کاری انجام ندهید.

متولدین بهمن )ظرف آب(:
این هفته احساساتتان آنقدر خام و خشن هستند 
که نمی دانید افکارتان را چگونه بدون ناراحت 
و  سکوت  حال  این  با  کنید.  بیان  دیگران  کردن 
برای  خوبی  روش  احساستان  کردن  مخفی 
زیرا  نیست،  بقیه  کردن  ناراحت  از  خودداری 
احساسات سرکوب شده تان دیر یا زود منفجر 
خواهند شد. در واقع هر چه بیشتر تظاهر کنید 
خشم  است  ممکن  است  روبراه  چیز  همه  که 
شخص  سر  را  خود  شده  سرکوب  احساس  و 
اشتباهی تخلیه کنید. اگر کسی را دوست دارید 
وحشتی  و  ترس  هیچ  بدون  را  خود  احساسات 
بیان کنید تا همه موانعی که در سر راهتان قرار 
دارند بدون سختی زیادی تبدیل به تجربه هایی 

آموزنده شوند.

متولدین اسفند )ماهی(:
کردن  خوشحال  به  زیادی  حاضر  حال  در  شما 
موجود  کیهانی  شرایط  دارید.  اشتیاق  دیگران 
شما را به دوستی فوق العاده تبدیل کرده است، 
احتیاط  دیگران  با  رفتارهایتان  در  باید  ولی 
بیشتری به خرج دهید. قدرت تفکر مثبت بسیار 
اندیشی  مثبت  هفته  این  ولی  است،  ارزشمند 
دردسر  برایتان  تواند  می  شما  اندازه  از  بیش 
ساز شود. تمرکز روی نتایج منفی احتمالی کار 
خوبی نیست، اما نباید مثل کبک سرتان را زیر 
حقیقت  روی  به  را  چشمتان  و  کنید  فرو  برف 
ببندید. برای رسیدن به بهترین نتایج ممکن باید 
که  جایی  تا  هفته  این  باشید.  داشته  بینی  واقع 
می توانید در کارهای دیگران دخالت نکنید، این 
کار شما باعث خواهد شد آنها فکر کنند قصدتان 
اعمال  آنها  به  کمک نیست و می خواهید نسبت 

قدرت کنید.

جدول و سرگرمی





ادبیـــات فی الذاته 
سیـــــــــاسی است 

 
محمد عزیزی* 

 
ادبیات  ما  یعنی  است،  سیاسی  کامال  خودش  ذات  در  ادبیات  من  نظر  به 
غیرسیاسی نداریم. ادبیات را به هر نامی که صدا کنیم، چه گاهی اسمش را 
ادبیات مردمی بگذاریم، چه گاهی به آن ادبیات متعهد بگوییم و... یك چیز را 
نمی توانیم منکر شویم و آن ذات سیاسی موجود در ادبیات است. این موضوع 
حتی درباره ادبیات کالسیك هم صدق می کند. اگر بخواهیم در حیطه ادبیات 
اشاره  و دمنه  کلیله  به  باید  بزنیم،  مثال  نمونه شاخص  یك  سیاسی کالسیك 
سیاسی  کالسیك  ادبیات  نمونه های  دست  همین  از  یکی  دمنه  و  کلیله  کنیم. 
است. در سرگذشت ورود این کتاب به ایران می بینیم خسرو پرویز ساسانی 
برزویه طبیب را مامور کرد تا برود و این کتاب را به عنوان یك گنجینه سیاسی 
از هندوستان بیاورد. بعد از آن هم که این کتاب وارد ایران شد، آن قدر برای 
دربار اهمیت داشت که مانند گنجی از آن محافظت می کردند که مبادا دست 
کنند.  پیدا  دسترسی  آن  به  کشورها  سایر  جاسوسان  یا  برسد  آن  به  نااهلی 
حتی خود برزویه طبیب هم برای آنکه هدفش مشخص نشود، نه به عنوان 
یك صاحب منصب دربار که در قامت یك بازرگان به دربار هند می رود. برای 
همین مدت ها طول می کشد تا خودش ر ابه دربار هند نزدیك کند. وقتی این 
کتاب وارد ایران می شود، بسیار از آن استقبال می شود و حتی فصولی نیز 
به آن افزوده می شود که یکی از این فصول فصل برزویه طبیب است. نکته 

جالب این است که برزویه در این فصل به شدت فضای سیاسی عصر خود را 
نقد می کند و از آن به عنوان دورانی که اهل خرد در تنگنا هستند و حکومت 
در اختیار نااهالن است، یاد می کند. همین فصل و انتقاداتی که برزویه طبیب 
به دستگاه حاکم می کند، به اعتقاد بسیاری همان عاملی است که باعث می شود 
در نهایت وی کشته شود. جالب توجه است که وقتی دو قرن بعد نیز عبدا... 
روشنگری های  می کند،  ترجمه  عربی  به  پهلوی  از  را  کتاب  این  مقفع  ابن 
ابن مقفع بر کتاب می نویسد، باعث  این کتاب و حواشی که خود  موجود در 
برزویه  همانند  سرنوشتی  و  شود  کشته  عباسی  خلیفه  دست  به  که  می شود 
طبیب پیدا کند و باز موضوع جالب و عجیب تر می شود وقتی می بینیم که در 
قرن شش یا هفت هجری، وقتی نصرا... منشی این کتاب را به زبان فارسی 
ترجمه می کند، او هم به وسیله حاکم روزگار خود کشته می شود. در حقیقت 
کلیله و دمنه آنچنان در ذات خود سیاسی است که سرنوشت هرکس که به آن 
نزدیك می شود جز مرگ نیست. این نشان می دهد که در طول تاریخ آن قدر 
یا ادبیات با سیاست عجین بوده که نمی شود آن را نادیده  با ادبیات  سیاست 
گرفت. آنچه در کلیله و دمنه رخ می دهد، با آنکه به زبان استعاره و در جهان 
آن  دارد؛  انسان ها  جامعه  بر  نقد  از  نشان  روشنی  به  اما  می گذرد،  حیوانات 
موجود  سیاست  جنس  البته  سیاسی.  نگرش  با  و  سیاسی  تمام  به  نقدی  هم 
در ادبیات با جنس سیاست ورزی سیاستمداران متفاوت است. جنس سیاست 
موجود در ادبیات خود به نوعی سیاست روشنگر است و سیاست عقالیی. این 
تفاوتی است که برخی از نویسندگان در طول اعصار مختلف و حتی تا همین 
اکنون دوران معاصر ما درك نکردند و به شکلی خالف ذات ادبیات در سیاست 
درگیر شدند. باید بدانیم که سیاست موجود در ادبیات را باید درست شناخت 
و درك کرد که در غیر این صورت نه مخاطب به آن روی خوش نشان می دهد و 
نه صاحب اثر توان بیان نظر خود را دارد. سیاست موجود و مستتر در ادبیات 

سیاستی ادیبانه است نه سیاستی از جنس سیاست ورزی سیاسیون.

* نویسنده و مدیر انتشارات روزگار

LONDON FREE / All other UK major Cities 50p - European Countries €1.50 - Scandinavia : Kro 20.00 - USA: $2.00  - Other Countries: equivalent £2.00  انگلستان یک پوند - کشورهای اروپایی 1/50 یورو - کشورهای اسکاند یناوی 20 کرون - آمریکا 2 دالر - سایر کشورها معادل 2 پوند بهای تکفروشی: شهر لندن رایگان - دیگر شهرهای

خر
م آ

کال
 

No. 432
Friday 12 February 2016
 
Editor-in-Chief:  
Abbas Najafi Zarafshan

Contributors: 
Ala Amirshahi 
Amir Arsalan Yektamanesh 
Naser Nourozi 

Marketing:
07811000455
sales@persianweekly.co.uk

Website:  
www.persianweekly.co.uk

Tel:   020 7193 5592  
Mobile:  07811000455

Email:  
info@persianweekly.co.uk

Published Since 2007  
Registered as a Weekly Paper 
 

DON’T FORGET
Help to keep public area clean and tidy for 
everyone by taking your copy of Persian 
Weekly paper with you, when you leave

When you have 
finished with 
this publication 
please recycle it.

 

ISSN 2042-213X

غزلی از حافظ 
ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

شراب و عیش نهان چیست کار بی بنیاد
زدیم بر صف رندان و هر چه بادا باد

گره ز دل بگشا و از سپهر یاد مکن
که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد

ز انقالب زمانه عجب مدار که چرخ
از این فسانه هزاران هزار دارد یاد

قدح به شرط ادب گیر زان که ترکیبش
ز کاسه سر جمشید و بهمن است و قباد
که آگه است که کاووس و کی کجا رفتند

که واقف است که چون رفت تخت جم بر باد
ز حسرت لب شیرین هنوز می بینم
که الله می دمد از خون دیده فرهاد
مگر که الله بدانست بی وفایی دهر

که تا بزاد و بشد جام می ز کف ننهاد
بیا بیا که زمانی ز می خراب شویم

مگر رسیم به گنجی در این خراب آباد
نمی دهند اجازت مرا به سیر و سفر

نسیم باد مصال و آب رکن آباد
قدح مگیر چو حافظ مگر به ناله چنگ

که بسته اند بر ابریشم طرب دل شاد

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

Wine and hidden pleasure, what are they? Baseless work.
On the ranks of profligates we dashed. What is fit to be-be!
Unloose the heart’s knot; and, think not of the sky:
For such a knot, the thought of no geometrician hath loosed.
At Time’s changes, wonder not. For the sphere
Recollecteth many a thousand tales of this.
With respect, take the goblet. For its composition
Is of the skull of Jamshid, of Bahman, and of Kubad.
Where Kawoos and Kay went, who is informed?
How Jamshid’s throne went to the wind who is informed?
From passion for Shirin’s lip, yet I see
That, from the blood of Farhad’s eye, the tulip blossometh.
Perchance the tulip knew Time’s unfaithfulness:
For, since she was torn and become, from out of her hand she hath
not placed the cup of wine.
Come! come! so that, awhile, with wine ruined we may become:
Perchance, to that great fortune, we may, in this ruined place, reach.
For wandering and journeying, me, permission give not
The breeze of Musalla’s dust, and the water of Roknabad.
Like Hafez take not the cup save to the sound of the harp:
For, to the silk of joy, they have bound the glad heart.

ترس از مهاجران اروپا و آمریكا را فرا گرفته است

طوفان نژادپرستی و کشتی 
بدون کاپیتان مهاجران

نویسنده: ریچارد کوهن 

از  زیادی  های  جانفشانی  دوم  جهانی  جنگ  دوران  در  دانمارک  مردم   
خود نشان دادند. ماهی گیران دانمارکی به کمک قایق های شخصی عمده 
به  اما  کردند.  منتقل  سوئد  طرف  بی  منطقه  به  را  کشور  تباران  یهودی 
نظر می رسد که در دوران جدید، دیگر اثری از آن روحیه در میان مردم 
دانمارک نیست. دانمارک هم اکنون جواهرات و اموال ارزشمند مهاجرانی 
معنای  به  این  کند.  می  مصادره  دارند،  را  کشور  این  به  ورود  قصد  که 
بلکه نشان می دهد که مردم دانمارک  از ورود مهاجران نیست،  ممانعت 

مانند سایر مردم اروپا به شدت در ترس و وحشت فرو رفته اند.

اوضاع در آمریکا کمی متفاوت است. دونالد ترامپ خواسته است که ورود 
همه مسلمانان به آمریکا منع شود و بسیاری از جمهوری خواهان نیز از 
این حرف استقبال کرده اند. ترامپ در زمان اعالم کاندیداتوری خود )در 
ماه ژوئن( مهاجران مکزیکی را مشکلی بزرگ معرفی کرد. به گفته وی 
تعداد بزهکاران در موج مهاجران مکزیکی از متوسط جامعه آمریکا باالتر 
است و آن ها فرصت های شغلی آمریکاییان را تصاحب می کنند. این حرف 

ها از عمق وجود یک نژادپرست می تواند برآید.

مکزیک و آمریکای مرکزی مانند جهان عرب برای اروپا است. در اروپا، 
اروپا  مردم  بومی  فرهنگ  تحریف  و  جنسی  تجاوزات  که  شود  می  ادعا 
از سوی اعراب صورت می گیرد. همین دعاوی در مورد هیسپانیک های 

آمریکایی نیز به کرات شنیده می شود.
ترامپ در 1989 در چهار روزنامه مهم نیویورک تایمز تبلیغاتی را منتشر 
اتهام  به  پنج نوجوان دستگیر شده  اعدام برای  کرد که خواهان مجازات 
تجاوز جنسی به یک زن آمریکایی در سنترال پارک شده بود. پس از مدتی 
و با اعتراف متهم اصلی پرونده، این پنج نفر با گذراندن دوران طوالنی 

در زندان آزاد شدند.

قرار  اذیت  و  آزار  نیویورک مورد  در  نفر   50 به  نزدیک  نیز   2000 در سال 
گرفتند. این حادثه نیز در سنترال پارک و مقارن با رژه ساالنه روز ملی 
پورتو ریکو اتفاق افتاد. در مورد حادثه ای که در شب سال نو میالدی در 
کلن آلمان نیز اتفاق افتاد، نگرانی های مشابهی در مورد علل بروز حادثه 

مطرح شد. باز هم یک نژاد خاص - اعراب- در مظان اتهام قرار گرفتند.
زمان  در  چه  هر  که  دارد  وجود  تصور  این  آمریکا  در  هم  و  اروپا  در  هم 
حاضر اتفاق افتاده، ناگزیر در آینده نیز تکرار می شود. اما حوادثی نظیر 
حادثه نیویورک و کلن تنها یک اتفاق بوده است که لزوما قرار نیست تکرار 

شود.
مشکل اروپا و آمریکا هجوم یکباره مهاجران نیست، بلکه مشکل عدم وجود 
رهبری سیاسی است. باراک اوباما و آنگال مرکل و مواضع قابل توجهشان 
در این زمینه را می توان نوعی استثناء قلمداد کرد. مرکل توانست مدیریت 
فوق العاده ای را از خود در مستقر کردن نزدیک به 1 میلیون مهاجر در 
آلمان نشان دهد. اگرچه تعداد مهاجرانی که به آمریکا وارد شدند،  خاک 
تنها 2500 نفر بود، اما سخنان وی در مورد جامعه مسلمانان شگفت انگیز 
بوده است. ترامپ، با عدم درک سخنان رئیس جمهور در مسجد مریلند، 
عذرخواهی  مردم  از  سخنان  این  بخاطر  باید  اوباما  که  است  شده  مدعی 

کند.
چیزی که اروپا و آمریکا به شدت به آن نیاز دارند رهبرانی است که بتوانند 
به مدیریت شرایط جدید بپردازند. ندایی که هم اکنون به گوش می رسد 
حکایت از بستن مرزها، تبعیدهای دسته جمعی و مصادره اموال مهاجران 
دارد. در اروپا، مجارستان بیش از اندازه گرایش های دست راستی پیدا 

کرده است و لهستان نیز مسیری مشابه را طی می کند.
به  دارند  اوباما که  و  به جز مرکل  طوفانی بزرگ در حال وزیدن است و 
ایستگاه آخر می رسند، کاپیتانی برای هدایت کشتی طوفان زده مهاجران 

وجود ندارد.
منبع: واشنگتن پست

به یاد داشته باشید فقط از صرافــی های معتبر 
جهت نقل و انتقـال  پول خوداستفــاده نمائید


