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آیا پوتین قابل
 اعتماد است؟

سفر والدیمیر پوتین به ایران در جهان و داخل كشور 
بازتاب گسترده ای داشت. این سفر با توجه به توافق 
وین میان ایران و ١+٥ و نیز اوضاع سوریه و نیز تنش 
در  ولی  یافت،  بیشتری  اهمیت  غرب،  و  روسیه  میان 
افكار  در  دیگری  چیز  هر  از  بیش  نكته  یك  میان  این 

عمومی داخل كشور مطرح شد ...

سالطین گاز
سومین اجالس سران كشورهای صادركننده گاز با 
حضور رؤسای جمهور و نخست وزیران ۹ كشور در 
تهران برگزار شد. رؤسای جمهور روسیه، بولیوی، 
ونزوئال، عراق، تركمنستان، نیجریه، گینه استوائی 
و نخست وزیر الجزایر در این نشست شركت كردند. 

این اولین بار است كه ایران ...

نویسنده ای برای 
همه نسل ها

»اچ  به   )PEN( قلم  انجمن  امسال  سخنرانی   
بخشی  زیر  سخنان  یافت.  اختصاص  ولز«  جی 
اسمیت  علی  توسط  مطرح شده  موضوعات  از 
به  است.  نویسنده  این  درباره  جلسه  سخنران 

نقل از گاردین، »ولز« آینده نگری ...

بازاریابی خالقانه
 با اینستاگرام

به  اجتماعی  شبكه های  طریق  از  بازاریابی 
كسب وكارهای كوچک در این زمینه كمک زیادی 
بازاریابی  با روش های مناسب  این هفته  می كند. 
این  در  كه  برندی  چند  و  اینستاگرام  طریق  از 

زمینه موفق بوده اند آشنا می شویم....

بحث جدایی 
کی روش جدی است

با حبیب كاشانی  رییس فدراسیون فوتبال می گوید 
می شود  كی روش  علیه  كه  مصاحبه هایی  درباره 

جلسه برگزار خواهد كرد.
كی روش  كارلوس  بیماری  درباره  كفاشیان  علی 

اظهار كرد: حدود سه الی 4 ماه قبل بود ...
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نفتی در چهاردهمین  میلیاردر  دفاعیات متهم  پایان  در  سرانجام 
بار به ب. ز هشدار  جلسه محاكمه، قاضی صلواتی برای آخرین 
را  نفت  وزارت  به  خود  بدهی  دادگاه،  حكم  صدور  از  قبل  تا  داد 
دادگاه  قبلی  جلسه  در  نفتی  پرونده  اصلی  متهم  كند.  پرداخت 
با گونی، پول را میان بانک  مدعی شده بود كه به دلیل تحریم ها 
جابه جا  دوبی  در  صادرات  و  ملی  بانک های  و  ایران  در  مركزی 
با  از ماجرای هواپیمایی  می كرده است. درآخرین جلسه هم وی 
بار طال پرده برداشت. ب. ز همچنین بارها كارشناسان بانكی و 

دادستان را به بی اطالعی نسبت به امور بانكی متهم كرد

حمله به همایش های قانونی
انتخابات مجلس و سیاسی تر شدن فضای جامعه،  به  با نزدیكی 
برخی تندروی ها به افزایش التهاب دامن می زند. گروه های فشار 
روز پنج شنبه با تجمع در محل سخنرانی موسوی الری با حمله به 
وی مانع از سخنرانی وزیر كشور دولت اصالحات شدند و حتی 
این حادثه، وزیر كشور  به  انداختند. در واكنش  از سرش  عمامه 
به استاندار تهران دستور شناسایی و معرفی متخلفان به مراجع 
دزفول  در  زیباكالم  سخنرانی  پیش  هفته  كرد.  صادر  را  قضایی 
و روز یكشنبه سخنرانی كواكبیان در اندیمشک هم بعد از اعمال 

فشار از سوی برخی گروه ها لغو شد. 

انهدام تیم های تروریستی
تروریستی  تیم  دو  كه  كرده  اعالم  اطالعات  وزارت  كه  حالی  در 
در استان های سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی را منهدم 
از دستگیری اعضای یک  كرده است فرمانده سپاه پاسداران هم 
است  حالی  در  این  داد.  خبر  كرمانشاه  در  داعش  عضو  شبكه 
تروریستی  مجموعه   10 كشف  از  اطالعات  وزیر  پیش  چندی  كه 
وابسته به داعش در ایام محرم خبر داده بود. تالش های داعش كه 
بنا به گفته مقامات امنیتی مدت ها است می خواهد در ایران ناامنی 
همكاری  و  امنیتی  دستگاه های  اطالعاتی  اشراف  با  كند،  ایجاد 

مردم تاكنون خنثی شده است. 

همگرایی تهران - مسكو
به منظور  اگرچه  ایران  به  سفرچند ساعته رئیس جمهور روسیه 
تهران  در  گاز  صادركننده  كشورهای  سران  اجالس  در  شركت 
صورت گرفته بود اما حواشی و دیدارهای این سفر كوتاه، اهمیت 
آن را دوچندان كرد. والدیمیر پوتین كه پس از 8 سال برای دومین 
فرودگاه  به  ورود  از  پس  بالفاصله  می كرد  سفر  ایران  به  بار 
با  و  رفت  ایران  رهبر  به دیدار  همراه  هیات  به همراه  مهرآباد 
ایشان دیدار و گفت وگو كرد. این اولین باری بود كه رئیس جمهور 
كشوری خارج ازتشریفات دیپلماتیک به طور مستقیم از فرودگاه 

به دیدار رهبرمعظم انقالب می رفت. 
سوریه  در  روسیه  تاثیرگذار  مقام  از  دیدار  این  در  ایران  رهبری 
تمجید كردند و فرمودند: آمریكا به دنبال تحقق اهداف ناكام خود 

در سوریه به وسیله مذاكره است. پوتین هم در دیدار صمیمانه و 
2 ساعته ای كه با خامنه ای داشت گفت: ما متعهدیم كه بر خالف 
برخی ها به شركایمان از پشت خنجر نزنیم و هیچ وقت در پشت 
پرده اقدامی بر ضد دوستانمان انجام ندهیم. پوتین همچنین در 
حاشیه دیدار با رهبر ایران یكی از قدیمی ترین نسخه های خطی 
قرآن كریم را به ایشان اهدا كرد. از سوی دیگر روسای جمهور 
و  دیدار  یكدیگر  با  اجالس  این  حاشیه  در  هم  روسیه  و  ایران 
همه جانبه  مناسبات  تقویت  و  توسعه  موضوعات  درخصوص 
تهران و مسكو گفت وگو و تبادل نظر كردند. سفر پوتین به تهران 
رفع  سند  سفر،  این  از  پیش  وی  كه  گرفت  صورت  شرایطی  در 
محدودیت ها و همكاری های هسته ای با ایران را امضا كرده بود. 
از  ایران و روسیه بر سر چند موضوع مهم بین المللی  اشتراكات 
از  پرونده هسته ای  نیز  و  و عراق  در سوریه  داعش  جمله مساله 
این مسائل با غرب از  یک سو و تقابل مشترک دو پایتخت بر سر 
میزان  كنار هم،  در  آنها  قرارگرفتن  كه  است  جمله سرفصل هایی 

اهمیت این سفر را بیشتر می كند.

گروگان گیری از اروپا تا افریقا
 درحالی كه اروپا همچنان به خاطر گروگان گیری و حمالت پاریس 
حمالت  درگیر  هم  افریقا  جمعه  روز  می برد  سر  به  شوک  در 
تروریستی شد. گروه المرابطون شاخه القاعده در مغرب با حمله 
اتباع  از جمله  نفر   170 از  بیش  و گروگانگیری  رادیسون  به هتل 
 21 حداقل  مالی،  پایتخت  در  هند  و  چین  تركیه،  فرانسه،  آمریكا، 
نفر را كشته و چندین تن را زخمی كردند. در عین حال، شنبه در 
بروكسل پایتخت بلژیک هم، همزمان با ادامه تالش ها برای یافتن 
صالح عبدالسالم، اقدامات شدید امنیتی در باالترین سطح برقرار 

شد و شهر به حالت نیمه تعطیل درآمد

فیلتر تلگرام؛ شاید وقتی دیگر
فعال  حالی  در  تلگرام  موبایلی  پیام رسان  شبكه  فیلترینگ  بحث 
تعیین  از اعضای كارگروه  به گفته یكی  بنا  منتفی شده است كه 
برای اصالح  تا  یافته  ارتباطات مهلت  مصادیق مجرمانه، وزارت 
این برنامه اقدام كند. این در حالی است كه سه هفته پیش از این 
نصاب  حد  به  نرسیدن  دلیل  به  فیلترینگ  بررسی  جلسه  تصمیم، 
لغو شده بود. تلگرام بیش از 14 میلیون كاربر ایرانی دارد و وزیر 
ارتباطات در این رابطه گفته مدیران تلگرام اعالم كرده اند كه یک 
كارمند مخصوص ایران به كار گرفته اند تا از انتشار موضوعات 

نامناسب ممانعت كند. 

استعفا به خاطر سیب زمینی
تن   1700 امحای  به خاطر  دوشنبه  روز  كوچک زاده  مهدی 
سیب زمینی از نمایندگی مجلس استعفا كرد. وقتی نماینده تهران 
در جریان بررسی الیحه بیمه شخص ثالث، تذكری درباره امحای 
استان فارس مطرح كرد، رئیس مجلس  1700 تن سیب زمینی در 
تذكر وی را وارد ندانست. با طرح بحث استعفا، الریجانی خطاب 

به او گفت كه تهدید نكند و اگر می خواهد استعفا كند، كسی با آن 
مشكلی ندارد. سپس نادر قاضی پور هم خواستار رسیدگی فوری 
نماینده  امضای  تاریخ  آنكه  جالب  شد.  زاده  كوچک  استعفای  به 

دلواپس مربوط به هفته پیش می شد. 

بنزین فقط لیتری 1000
ابطال  و  حذف  با  و  شد  مشخص  بنزین  قیمت  تكلیف  باالخره 
سهمیه های بنزین 700 تومانی در كارت های سوخت، عرضه بنزین 
عرضه  ترتیب  این  به  درآمد.  تک نرخی  به صورت  آذرماه  اول  از 
سهمیه ای  قیمت  دو  به  این  از  پیش  تا  كه  بنزین ها  درپمپ  بنزین 
لیتری 700 تومان و آزاد لیتری 1000 تومان صورت می گرفت تنها 
بنزین  البته قیمت  و  به فروش می رود  لیتری 1000تومان  با قیمت 
سوپر هم 1200 تومان است. بسیاری از كارشناسان بر این باورند 
افزایش  را  سوخت  قاچاق  و  فساد  میزان  نرخی  چند  بنزین  كه 

می دهد. 

هشدار دادستان به غیرمجازها
در كنار هشدارهای بانک مركزی به موسسات مالی غیرمجاز، این 
بار دادستان كل كشورهم تنها دو راه پیش پای آنها گذاشت؛ یا از 
بانک مركزی مجوز بگیرند و فعالیت قانونی كنند یا تعطیل شوند. 
نتوانسته اند  این موسسات  از  اخیرا برخی  این در حالی است كه 
تجمع  موجب  موضوع  وهمین  برگردانند  را  سپرده گذاران  پول 
مقابل شعب و حكم تعطیلی از سوی دادستان در استان البرز شده 
است. رئیسی در جلسه ای با مدیران بانكی كشور گفته موسسات 
این  داد  اجازه  نباید  و  زده اند  زیادی  خسارت  غیرمجاز،  مالی 

موسسه ها وجود داشته باشند. 

دیپلماسی گازی
دوران  برای  را  خود  می رود  كه  ایران  انرژی  فعال  دیپلماسی 
ضیافت  سومین  برگزاری  با  دوشنبه  روز  كند،  آماده  پساتحریم 
اوپک گازی از سر گرفته شد. برگزاری اجالس مجمع كشورهای 
كشورعضو   ۹ دولت  رئیسان  و  سران  حضور  با  گاز  صادركننده 
این  برجام  از تصویب  كه پس  در حالی صورت گرفت  تهران  در 
نخستین جلسه ای است كه در سطح بسیار باالی سران و وزیران 
اجالس،  این  از  باال  استقبال  و  می شود  برگزار  كشورمان  در 
در  ایران  با  ارتباط  در  جهانی  جامعه  جدید  رویكرد  نشانگر 
كشورمان  رئیس جمهور  اجالس  دراین  است.  برجام  پسا  دوران 
گاز،  و  نفت  زمینه  در  بین المللی  گذاران  سرمایه  از  دعوت  ضمن 
گاز  صادرات  و  تولید  برای  باالیی  بسیار  ظرفیت  دارای  را  ایران 
انرژی جهانی  امنیت عرضه  تامین  در  بیشتر  طبیعی و مشاركت 
بیش  به  آینده  سال   2 تا  ایران  گاز  تولید  ظرفیت  گفت:  و  دانست 
در  همچنین  رسید.  خواهد  روز  در  مترمكعب  میلیون   1000 از 
بیانیه پایانی اجالس تهران، سران كشورها خواستار به رسمیت 
شناختن لزوم اتخاذ یک رهیافت مشترک در ریسک قیمت گذاری 
در  آن  فرآورده های  و  نفت  قیمت های  با  كه  نحوی  به  شدند،  گاز 

نفت  وزیر  حال  همین  در  باشد.  مرتبط  بلندمدت  قراردادهای 
انرژی  وزرای  نشست  در  اجالس  این  از  قبل  روز  یک  كشورمان 
كشورهای تولیدكننده گاز از وجود دو خطر افت تقاضا و كاهش 
بازارهای جهانی خبرداد و در عین حال 6 راهكار  قیمت گاز در 
برای توسعه پایدار مبتنی بر ارتقای ظرفیت های گازی در جهان 
ارائه كرد. به نظر می رسد این اجالس می تواند بر نقش و جایگاه 
جهان  و  منطقه  انرژی  معادالت  در  ایران  استراتژیک  و  حساس 
منطقه  اقتصادی  و  سیاسی  تحوالت  بر  پیش  از  بیش  و  افزوده 
به عنوان عضوی تاثیرگذار نقش آفرینی كند. كشورهای عضو این 
مجمع 67 درصد ذخایر گازی و 42 درصد تولید گاز جهان را در 

اختیار دارند.

خودروها در انبار ماند
با وجود اینكه تصور می شد با تسهیالت 25 میلیونی خودرو كه 
بیش از 110هزار نفر خریدار خودرو از آن بهره مند شدند، انبارهای 
خودروسازان خالی می شود اما به دلیل بوروكراسی اداری هنوز 
دلیل  به  خودروسازان  طرفی  از  اند.  مانده  انبارها  در  خودروها 
تا  اند  خواسته  خود  نمایندگی های  از  تسهیالت،  دریافت  عدم 
دیگر  طرف  از  و  كنند  خودداری  مشتریان  به  خودرو  تحویل  از 
اسناد  تنزیل  برای  خودروسازان  مدارک  هنوز  می گویند  بانک ها 
كامل نشده است. قبال زمان تحویل خودرو به مشتریان یک هفته 

اعالم شده بود. 

ادامه بی رونقی بورس
همچنان  اندک  خیزهای  و  افت  با  بهادار  اوراق  بورس  بازار 
از  نگرانی ها  ادامه  طرفی  از  می كند.  طی  را  بی رونقی  روزهای 
تداوم ركود بر سر بازار بورس سایه انداخته و از طرف دیگر امید 
به گشایش بازارها پس از رفع تحریم ها مانع از افت شدید بورس 
می شود. با این همه با وجود آنكه برخی كارشناسان معتقدند با 
ادامه شرایط دشوار قیمت های جهانی كاالها، چشم انداز خروج از 
ركود برای بخش مهمی از شركت های بورس تهران وجود ندارد 
رفع  با  زمستان  اواسط  از  می كنند  پیش بینی  دیگرهم  برخی  اما 

تحریم ها رونق به بازار بورس بازگردد. 

دالردر كانال 3600 تومان
دالر روز سه شنبه در حالی وارد كانال 3600 تومانی شد كه پیش 
از این اوایل هفته با 20تومان افزایش با قیمت 35۹0 تومان معامله 
از فضای  اوایل هفته به تبعیت  افزایش قیمت  شده بود. هر چند 
هیجانی تک نرخی شدن قیمت بنزین تعبیرشد اما به دلیل افزایش 
تقاضای ناشی از سفرهای زیارتی رشد قیمت ادامه یافت. اگرچه 
اما در  را موقتی می دانند  افزایش نرخ دالر  سیاست گذاران پولی 
به  ارز  برای  تقاضا  كه  باورند  این  بر  كارشناسان  برخی  مقابل 
دلیل برجام و امیدواری  برای سرمایه گذاری افزایش یافته و حتی 

تقاضا نسبت به عرضه پیشی گرفته است

آیا پوتین قابل 
اعتماد است؟

گسترده ای  بازتاب  كشور  داخل  و  جهان  در  ایران  به  پوتین  والدیمیر  سفر 
داشت. این سفر با توجه به توافق وین میان ایران و ١+٥ و نیز اوضاع سوریه 
یك  میان  این  در  ولی  یافت،  بیشتری  اهمیت  و غرب،  میان روسیه  تنش  نیز  و 
نكته بیش از هر چیز دیگری در افكار عمومی داخل كشور مطرح شد و اینكه 
آیا روسیه یا شخص والدیمیر پوتین، كشور و قدرت قابل اعتمادی هستند؟ به 
اعتمادی  چه  با  و  چگونه  روس ها  با  ایران  گذشته  تجربیات  به  توجه  با  ویژه 
می توان نسبت به ایجاد یك رابطه متوازن با روس ها گام برداشت و روی آن 

حساب باز كرد؟ پاسخ به این پرسش بسیار مهم است و به معنایی نقد برخی 
سیاست های ما نیز می تواند باشد. این یادداشت در پی طرح بحث درباره این 

موضوع است، شاید در ادامه نیز به آن پرداخته شود.
ابتدا تاكید كنیم كه بخشی از نگاه ما نسبت به قدرت های بزرگ جهانی محصول 
یك تجربه تاریخی و نیز گزاره های شكل یافته قدیمی است. وضعیت بریتانیا 
از  بسیاری  و  است  مناسبی  نمونه  ایران،  در  پیش  قرن  دو  از  دلیل حضور  به 
رفتارها و گفتارهای آنها در پرتو این گذشته تحلیل می شود. ایاالت متحده نیز 
بیش  نیز خیلی  است. روس ها  داشته  به نسبت مشابهی  از سال ١٣٣٢ سابقه 
گرفته  شاه  فتحعلی  زمان  در  قفقاز  جنگ های  از  بوده اند.  ایران  در  اینها  از 
علیه  قاجار  از شاه  برای حمایت  و حتی كوشش  قاجار  در عصر  تا دخالت ها 
ایران  در  نیز حضور نظامی در جنگ دوم جهانی  مشروطه خواهان و سپس 
ده ها  و  پیشه وری  از  حمایت  و  آذربایجان  در  دخالت  و  انگلیسی ها  همراه  به 
سال روابط تند و تیز با ایران در زمان حاكمیت كمونیسم و سپس دخالت در 
افغانستان و الی آخر و در این اواخر نیز حمایت از قطعنامه های ضد ایرانی و 
عدم تحویل موشك های اس-٣٠٠ و... حال پرسش این است كه آیا می توانیم این 

سنت تاریخی را نادیده بگیریم؟
آنان  جای  دیگری  كشور  اگر  آیا  كه  است  این  داد  آن  به  می توان  كه  پاسخی 
آلمانی ها  و  انگلیسی ها  فرانسوی ها،  اقدامات  آیا  می كرد؟  دیگری  كار  بود، 
خارجی  سیاست  اینكه  آیا  روس هاست؟  از  متفاوت  خیلی  امریكایی های  و 
كه  است  چگونه  می كند؟  حل  را  مشكلی  دهیم،  تقلیل  اخالقی  انتظارات  به  را 
و  می كنیم  فراموش  را  گذشته  فورا  می رسد،  كشورها  سایر  به  نوبت  وقتی 
از آن كنیم، ولی در مورد روس ها همیشه در  حتی می كوشیم تفسیر جدیدی 
همچنان بر یك پاشنه می چرخد؟ اشتباه نشود، مساله دفاع از روس ها نیست، 
هستند.  خود  منافع  تامین  پی  در  قدرت ها  و  كشورها  سایر  مثل  هم  آنان  كه 
تا ببینیم، نكند بر  از یك سو به خودمان نگاه كنیم  این است كه بگوییم  هدف 
اثر اشتباه برداشت ماست كه انتظارات غیرمنطقی از دیگران داشته ایم، و از 
محروم  آن  از  را  خودمان  هست،  خیری  روابط  این  ایجاد  در  اگر  دیگر  سوی 
نكنیم و اسیر اسطوره های خودساخته و غیرواقعی نشویم. فراموش نكنیم كه 
برخی نیروها بیش از آنكه درصدد حفظ منافع ملی كشور باشند، به صورت 
پیشینی هم پیمانی با غرب را توصیه می كنند، در حالی كه چنین رفتاری اصوال 

نمی تواند به عنوان یك گزاره درست شناخته شود.
نباید فراموش كنیم  نكته ای كه  با سایر كشورها؛ نخستین  رابطه  ایجاد  برای 

بخواهیم  اگر  دلیل  همین  به  نیست.  اعتماد  براساس  رابطه  این  كه  است  این 
نسبت به كشور مقابل اعتماد داشته باشیم، قطعا مرتكب خطا شده ایم. روابط 
میان كشورها از نوع روابط میان اعضای خانواده نیست كه براساس محبت و 
اعتماد و صمیمت باشد. این روابط براساس قدرت و حفظ منافع ملی است. 
بنابراین وقتی رابطه ای را با یك كشور دیگر تنظیم می كنیم، باید متوجه باشیم 
كه آیا قدرت الزم را برای حفظ آن رابطه داریم یا نه؟ در واقع بیش از اینكه به 
طرف مقابل اعتماد داشته باشیم، باید به خودمان اعتماد داشته باشیم. هر نوع 
به طوری  باشد،  قبولی  قابل  پیش بینی های  و  تعهدات  بر  مبتنی  باید  رابطه ای 
كه نقض تعهد برای طرف مقابل ایجاد هزینه كند. ما اگر به برادر خود پولی 
از  ولی  داریم  اعتماد  او  به  چون  نگیریم،  چك  او  از  است  ممكن  دهیم،  قرض 
سایرین درخواست چك می كنیم، چون احتمال می دهیم كه انگیزه نقض تعهد 
در آنان فراهم شود. و هرچه به افراد كمتر اعتماد داشته باشیم، ضمانت های 
بیشتری را درخواست می كنیم. برخی معتقدند كه از برادرت هم چك بگیری 
ضرر ندارد و نافی اعتماد اولیه نیست، زیرا در هر حال اجرای تعهد را ضمانت 
می كند. حال چگونه است كه در روابط با سایر كشورها دوست داریم كه آنان 

با ما براساس مسائل اخالقی و عاطفی رفتار كنند؟

ایجاد  این مقدمه می توان گفت كه در وضعیت كنونی جهان، شرایط برای  با 
یك رابطه دوسویه و مثبت با روسیه برای ایران فراهم است. ولی این رابطه 
غربی ها  مقابل  در  روس ها  به  اتكای  با  بخواهیم  كه  باشد  به گونه ای  نباید 
بایستیم. اگر رابطه ما با غرب از وضعیت پرتنش گذشته خارج نشود، ممكن 
نیست كه بتوانیم از روابط با روسیه نیز بهره مند شویم. اتفاقا یكی از دالیلی 
كنند همین  تنظیم  را  بهتری  ایران روابط  با  كه هم اكنون روس ها می خواهند 
با  االن  است.  قبلی  تنش های  از  غرب  با  ایران  روابط  نسبی  یافتن  بهبودی 
زمان جنگ سرد و نظام دوقطبی فرق می كند. روس ها مثل هر كشور دیگری 
تعلق خاطری بنیادی به ایران ندارند. همچنان كه ما هم به آنان نداریم، هر دو 
در پی منافع ملی خود هستند، بنابراین می توانیم و حتی باید گفت  باید روابط 
با  بتوانیم  این روابط  از خالل  با روسیه و غرب تعریف كنیم، كه  را  متوازنی 
ولی هیچگاه  باشیم.  داشته  را  منافع  نتیجه  در  و  روابط  بهترین  بلوك  دو  هر 
رفتاری را مرتكب نشویم كه یكی از آن دو طرف بخواهد ما را وجه المصالحه 
میان روابط خودشان قرار دهد، كاری كه در ١٠ سال گذشته بارها انجام دادیم 

و گمان كردیم گناه از روس هاست.
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مبارزه ای به رنگ »نارنجی«
 در جهان، از هر سه زن، یک نفر با خشونت فیزیكی یا جنسی، دست 
و پنجه نرم می كنند. این واقعیتی است كه جنس زن، درگیر و دچارش 
است و متاسفانه این روزها، شاهد افزایش آمارش هستیم. آماری كه 
برای  كه  جنسی  می كند.  روانه  لطیف  جنس  این  خانه های  به  را  درد 
آرامش مرد آفریده شده است. اصطالحی تخصصی كه گریبان زنان را 
می گیرد و آنها را به گودال سیاه خشونت هل می دهد. مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را »هرگونه عمل خشونت آمیز 
یا  جنسی  )بدنی(،  فیزیكی  آسیب  به  منجر  بتواند  كه  جنسیت  پایه  بر 
روانی زنان بشود« تعریف كرده است كه شامل »تهدید به این كارها، 
ِاعمال اجبار، یا سلب مستبدانه آزادی )چه در اجتماع و چه در زندگی 

شخصی(« می شود. 

اعمال خشونت از سوی مردان
مناسبت  به  مركز  دادگستری  وكالی  كانون  بشر  حقوق  كمیسیون 
تحلیل  به  آذر(  نوامبر)4   25 در  زنان  علیه  خشونت  جهانی محو  روز 
كانون  توانا رییس  دكتر علی نجفی  پرداخت.  راهكارها  و  علل  ابعاد، 
زنان  علیه  خشونت  محو  جهانی  روز  كرد:  بیان  همایش  این  در  وكال 
روزی است كه جامعه باید به دفاع از مقدس ترین موجودات نوع بشر 
به پا خیزد. متاسفانه پدیده تلخ خشونت علیه زنان به اشكال مختلف، 
برای  قابلیت هایی كه  از  از جامعه كشور  تا بخش مهمی  موجب شده 
سازندگی و پویایی دارد كمتر مورد استفاده جامعه قرار گیرد. در نگاه 
ادعا  اینكه  این گونه مطرح كرد كه علی رغم  آسیب شناسانه می توان 
افراد جمعی نگر شده  می شود در دوره پسامدرن هستیم و حاكمیت 
است، حتی با اینكه در دوران نسل سوم حقوق بشر به سر می بریم اما 
هنوز شاهد آن هستیم كه مردان در جامعه علیه زنان خشونت هایی را 

اعمال می كنند.

آمار یک سومی زنان
كه  است  مطلبی  نیست.  فردا  و  امروز  و  دیروز  داستان  مقوله،  این 
همیشه وجود دارد. امروز از بین هر سه زن، یک نفر دچارش می شود 
و فردا... شهیندخت موالوردی، معاون رییس جمهوری در معاونت 
زنان می گوید: معموال  بانون در خصوص تصمیم گیری حوزه  امور 
توسط  سپس  خانواده  توسط  ابتدا  جامعه  در  زنان  علیه  خشونت 
دولت ها ارتكاب پیدا می كند. همچنین رفتارهای خشونت آمیز مبتنی 
بر جنسیت را در جامعه شاهد هستیم كه بعضا از سوی دولت ها نادیده 
گرفته می شود. وی اعتقاد دارد، خشونت های مبتنی بر جنسیت سبب 
آسیب های جنسی، جسمانی و روانی می شود كه به نوعی رنج و آزار را 
برای زنان به ارمغان می آورد. تعیین یک روز به عنوان ریشه كن كردن 
خشونت علیه زنان با هدف ارتقا آگاهی عمومی است. اهمیت دادن به 
باید  رو  این  از  ها،  انسان  همه  برای  است  تلنگری  مانند  موضوع  این 
تا قدم هایی در راستای تحقق راهكارها  چنین مسائلی یادآوری شود 

برداشته شود. 

رنگ نارنجی؛ محو خشونت علیه زنان

رنگی كه به منظور محو خشونت علیه زنان انتخاب شده است، نارنجی 
است. این را موالوردی می گوید. وی ادامه می دهد: انتخاب این رنگ به 
شكل سمبلیک و یک فعالیت نمادین برای یادآوری كردن چنین روزی 
است. با توجه به اینكه 16 سال از اعالم چنین روزی می گذرد اما در 
علیه  خشونت  متنوع  و  متعدد  اشكال  شاهد  همچنان  مختلف  جوامع 
در  3 زن  از هر  نشان می دهد  آمارها  در سراسر جهان هستیم.  زنان 
سراسر جهان 1 زن مورد خشونت جنسی قرار می گیرد. همچنین 35 
را تجربه می كنند در حالی كه برخی  زنان در جهان خشونت  درصد 
آمارها بیانگر 70 درصد است. آمارهای رسمی دیگر نشان می دهد130 
میلیون دختر و زن در 22 كشور دنیا و خاورمیانه قربانی خشونت های 

مختلف می شوند.

تكان دهنده ترین عمل در جهان
نكته ای كه تن یک زن را به ورطه زخمگاهی می كشاند كه بیرون آمدن 
كه  قلبش می زند. رنگی  بر  تیره و سیاهی  آن سال های سال، رنگ  از 
موالوردی  می گیرد.  خود  به  را  جهان  در  عمل  ترین  دهنده  تكان  نام 
دنیا  در  زنان  علیه  خشونت  ترین  دهنده  تكان  از  یكی  به  اشاره  با 
از رسیدن  از دوران كودكی قبل  می افزاید: متاسفانه 700 میلیون زن 
به سن 15 سالگی ازدواج كرده اند. البته مباحثی چون ساختار نابرابر 
فزاینده  آمارهای  رشد  در  نیز  تاریخ  طول  در  مرد  و  زن  بین  قدرت 
فرهنگی  الگوهای  می گوید:  وی  نیست.  تاثیر  بی  زنان  علیه  خشونت 
نشات گرفته از سنت های اشتباه، دكترین پنهان كاری و... نیز منجر 
چنین  علت های  از  دیگر  یكی  است.  شده  خانوادگی  خشونت های  به 
حوادثی نبود روش های حل و فصل اختالفات خانوادگی است كه اغلب 
از روش های مسالمت آمیز بهره مند نمی شوند. موالوردی معتقد است 
كه فعال نبودن و قصور دولت ها به رشد چنین مسائلی در جامعه زنان 
كودكی،  از  خشونت  چرخه  وجود  می دهد:  ادامه  وی  می زند.  دامن 
تاثیر رسانه های گروهی، استفاده از مواد مخدر، داروها و مشروبات 
الكلی نیز مزید بر علت بوده و باعث رویداد چنین حوادثی در حق زنان 
می شود. همچنین نابرابری اقتصادی، وجود الگوی خشونت،تصویر 
مطلوبی كه جامعه از سلطه گری و خشونت برای مردان پذیرفته است 

نیز در خشونت علیه زنان تاثیرات چشمگیری دارد. 

راهكارهایی برای فرار از خشونت
و در نهایت، راهكارهایی برای مبارزه علیه این عمل. موالوردی تاكید 
زنان  به  احترام  فرهنگ  تقویت  و  ترویج  خصوص  در  دولت  می كند: 
با  متناسب  كه  راهكارهایی  ارائه  دارد.  بسزایی  سهم  بشر  حقوق  و 
مقتضیات فرهنگی و اجتماعی است نیز در كاهش خشونت علیه زنان 
تاثیر گذار است. همچنین سازمان های غیر دولتی و مدنی نیز باید به 
دیگر  سوی  از  باشند.  داشته  بیشتری  تالش های  قربانیان  از  حمایت 
و مشروعیت بخشیدن  و مداخله گسترده جامعه  ارتقا سطح فرهنگ 
به این اعمال، تغییر تلقی مردان از نقش جنسیتی خود و چگونگی حل 
تضاد در خانواده نیز از راهكارهای اساسی معضل زنان در سراسر 
جهان به شمار می رود. تالش برای جرم شمردن خشونت های خانگی 
تا  باشد  پیشگیری  بر  باید  تمركز  بیشترین  رو  این  از  دارد  ضرورت 
مسائل  موازات  در  باید  دولت  توسط  الزم  تدابیر  همچنین  درمان. 

قانونی، فرهنگی، حفاظتی و حمایتی صورت گیرد.

این شناسنامه همه ماست

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

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

اصالتی می باشیم. 

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

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

But screw your courage 
to the sticking-place, and 
we’ll not fail.
Macbeth, Act 1, sc. 7.
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تركیه   16 اف  هواپیمای  دو  سوی  از  روسی  جنگنده  سرنگونی 
باعث سر شاخ شدن دو قدرت بزرگ روسیه- آمریكا در سوریه 
و  تركیه ای  طرف  سخنان  و  كلمات  كردن  رصد  با  است.  شده 
می توان  آمریكایی  و  اروپایی  طرف های  آنها  كنار  در  و  روسی 

تنش های لفظی دوران جنگ سرد را به خاطر آورد.
به گزارش گاردین، ترک ها پس از سرنگون كردن سوخوی روسی 
اضطراری  اجالس  تشكیل  خواستار  و  شده  ناتو  دامان  به  دست 
نه  اقدام  این  می نویسد:  گاردین  شدند.  شمالی  آتالنتیک  پیمان 
تنها خشم روس ها را برانگیخت بلكه باعث تمسخر آنها از سوی 
روسیه شد. اگرچه دبیركل ناتو خواستار »آرامش و تنش زدایی« 
میان دو طرف شد اما در عین حال دبیر كل ناتو اعالم كرد كه »در 
قرن  نیم  در  بار  اولین  این  ماند«.  خواهیم  خود  ترک  متحد  كنار 
گذشته است كه یكی از اعضای ناتو، بی محابا، اقدام به سرنگون 
كردن جنگنده روسی می كند. اگرچه تعداد كمی انتظار بدتر شدن 
اوضاع به لحاظ نظامی را دارند و می گویند ناتو و روسیه به دنبال 
جنگ یا تشدید وضعیت نیستند اما گاردین می نویسد این حادثه 
پتانسیل افزایش خطر تقابل هوایی میان ناتو- روسیه را داشته 
و وضعیت دیپلماتیک در سوریه را پیچیده تر می كند. این گزارش 
دیدار  به  فرانسه،  رئیس جمهور  اوالند،  كه  حالی  در  می افزاید 
اوباما رفته تا در كنار روسیه ائتالف گسترده تری علیه داعش به 
وجود آورند اما اقدام تركیه برای سرنگون كردن جنگنده روسی 
بر  روسیه  می شود  باعث  و  شده  روسیه  ناتو-  میان  تنش  باعث 
حمایت خود از اسد بیفزاید و بنابراین، بن بست سیاسی در سوریه 

همچنان ادامه یابد.
با یک هدف  الجزیره می نویسد: سرنگون كردن جنگنده روسی 
انجام شد؛ مقامات می خواستند این پیام را به روس ها بفرستند كه 
آنها هم در سوریه »نقش« و »منافعی« دارند و نمی توان آنها را در 
سوریه نادیده گرفت. رویترز هم می نویسد: تركیه ای ها نسبت به 
هدف قرار دادن تركمن های سوری از سوی جنگنده های روسی 
واكنش نشان دادند؛ چرا كه این گزارش می افزاید: جنگنده روسی 
تركیه ای  مقامات  شد.  تركیه  هوایی  حریم  وارد  ثانیه   10 تنها 
دست  خواستند  روسی  جنگنده  به  هشدار  با  و  كرده  پیشدستی 
اقدامی نشان دهند كه پیش  تا در صورت هر  باشند  برتر داشته 
كه  كرد  اعالم  پاسخ  در  پوتین  داده اند.  هشدار  روسیه  به  این  از 
این جنگنده به حریم هوایی تركیه تجاوز نكرده و بر فراز خاک 
سوریه سرنگون شده است. پوتین اقدام تركیه را به »خنجر زدن 
برای  جدی  »پیامدهای  اقدام  این  افزود  و  كرده  تعبیر  پشت«  از 

روابط تركیه- روسیه خواهد داشت«.

با این حال، گاردین می افزاید: والدیمیر پوتین می خواهد به عنوان 
بازیگری »برابر« و »مستقل« در سوریه نگریسته شود و تمایلی 
شود.  گنجانده  غرب  زیرمجموعه  قالب  در  سیاست هایش  ندارد 
روسیه  رئیس جمهوری  سنگین  جمالت  پوتین  از  نقل  به  گاردین 

را چنین می آورد: »مقامات تركیه ای به جای تماس با ما بالفاصله 
را  هواپیما  كه  بودیم  ما  این  گویی  شدند  ناتو  دامان  به  دست 
سرنگون كردیم نه آنها. آیا آنها می خواهند پای ناتو را به سوریه 
و نبرد با داعش باز كنند یا می خواهند ما را رو در روی آنها قرار 
دهند؟« كلنل استیون وارن، سخنگوی ارتش آمریكا، روز سه شنبه 
تایید كرد كه تركیه 10 بار به جنگنده روس هشدار داد كه خلبان آن 
را نادیده گرفت. كلنل وارن كه از بغداد با خبرنگاران در واشنگتن 
سخن می گفت، افزود: مقام های آمریكایی در حال تحلیل داده های 
راداری هستند تا موقعیت دقیق جنگنده روس را شناسایی كنند و 
ببینند آیا تخلفی به حریم هوایی تركیه انجام داده یا خیر. با این 
حال، وقتی اجالس ناتو در بروكسل تشكیل شد تركیه پیام خود به 
جنگنده را برای حاضران پخش كرد. یک دیپلمات به شرط فاش 
نشدن نامش اعالم كرد كه مقام های ناتو با تركیه درباره احترام 
به تمامیت ارضی این كشور همدردی كرده و حمایت خود از این 
كشور را اعالم كردند. یک دیپلمات اروپایی حاضر در این نشست 
گاردین می گوید: جنگنده روسی  به  نامش  به شرط فاش نشدن 
مدت 17 ثانیه در حریم هوایی تركیه بود و پس از اینكه از سوی 
این  در  و  قرار گرفت، وارد سوریه شد  تركیه هدف  جنگنده های 

كشور سقوط كرد.

می نویسد:  سوری  تركمن های  از  تركیه  حمایت  تایید  با  گاردین 
تركمن ها  مواضع  بمباران  از  پس  تركیه  و  روسیه  میان  تنش 
داده  قرار  خود  حمایت  زیر  را  آنها  تركیه  كه  چرا  یافت؛  افزایش 
 است. تركمن ها از جمله مخالفانی هستند كه علیه اسد می جنگند. 
هفته گذشته وزارت خارجه تركیه سفیر روسیه را در اعتراض به 
هدف قرار دادن تركمن ها فرا خوانده بود. این گزارش می افزاید: 
آنچه باعث بدتر شدن وضعیت می شود این است كه همین تركمن ها 
داده و كشتند؛ در حالی كه هنوز  قرار  را هدف  دو خلبان روس 
روسی  هلیكوپتر  یک  همچنین  آنها  بودند.  هوا  در  نجات  چتر  با 
اما  تركیه  از  ناتو  به رغم حمایت  تاو ساقط كردند.  با موشک  را 
اقتدارگرایانه  رویكردهای  نگران  شدت  به  ناتو  عضو  كشورهای 
كار  دستور  كه  كرده اند  تصریح  ناتو  مقام های  و  بودند  تركیه 
و  بریتانیا  آمریكا،  كشورهای  كار  دستور  با  سوریه  در  تركیه 
فرانسه همخوانی ندارد، چه برسد به روس ها. گاردین می نویسد 
متحد  نزدیک ترین  به عنوان  را  سوری  كردهای  واشنگتن،  اگرچه 
آتش  آنها  روی  به  تركیه  اما  می بیند  داعش  علیه  سوریه  در  خود 
پایگاه  از  داده   اجازه  واشنگتن  به  همزمان  كه  حالی  در  گشوده؛ 
اینجرلیک استفاده كند. اوباما اگرچه از حق حاكمیت تركیه دفاع 
كرد اما در عین حال افزود كه طرفین باید وارد مذاكره شوند تا 
توقف  خواستار  اوباما  شود«.  جلوگیری  اوضاع  شدن  بدتر  »از 
تركیه  تنها  »نه  كه  میانه رویی شد  اپوزیسیون  به  حمالت روسیه 

بلكه طیف گسترده ای از كشورها حامی آنها هستند«.

تعلیق همكاری های نظامی
با  خود  نظامی  همكاری های  كه  كرد  اعالم  روسیه  دفاع  وزارت 
تركیه را به حال تعلیق در خواهد آورد و سفر سرگئی الوروف، 
الجزیره،  به گزارش  لغو شد.  تركیه هم  به  وزیر خارجه روسیه 
نكنند  سفر  تركیه  به  كه  داده  هشدار  خود  شهروندان  به  روسیه 
و این كشور را »ناامن« اعالم كرد. این گزارش می افزاید: پوتین 
یک ناو جنگی در خط ساحلی نزدیک محل سقوط جنگنده روسی 
از  نقل  به  حریت  روزنامه  حال  همین  در  است.  كرده  مستقر 
ایتارتاس می گوید: دولت روسیه سامانه ضد موشكی اس 300 را 
در پایگاه هوایی خود در سوریه مستقر خواهد كرد. این در حالی 
است كه اینترفاكس به نقل از وزیر دفاع روسیه گزارش می دهد 
كه این كشور سامانه دفاعی اس 400 خود را هم به سوریه ارسال 
حمایت  به  خود  موضع گیری  اولین  در  سوریه  دولت  می كند. 
تركیه  گفت:  سانا  خبرگزاری  به  و  پرداخت  خود  روس  متحد  از 
»تخلف وحشتناكی علیه حاكمیت سرزمینی سوریه مرتكب شده 
استراتژیک،  مطالعات  مركز  مدیر  كونووالوف،  ایوان  است.« 
صفر  زیر  به  تركیه  و  روسیه  گفت:»روابط   24 روسیه  شبكه  به 
خواهد رسید«. وزارت دفاع روسیه اعالم كرد كه هر هواپیمایی 
كند،  ایجاد  تهدید  روس  جنگنده های  برای  سوریه  آسمان  در  كه 
مطرح  كارشناسان  برخی  كه  احتمالی  شد.  خواهد  سرنگون 
بر  تركیه  جنگنده های  مشاهده  صورت  در  كه  است  این  كرده اند 
كرد.  نخواهند  تردید  آن  كردن  ساقط  در  روس ها  سوریه،  فراز 
نیروی  تایمز، واشنگتن عالقه مند نیست كه  نیویورک  به گزارش 
زمینی وارد سوریه شود و خطر تقابل با مسكو را به جان بخرد. 
در  محتاطانه  رویكرد  همین  می كند.  رفتار  احتیاط  با  بنابراین 
دیدگاه ناتو هم وجود دارد. نیویورک تایمز می افزاید: اكنون ناتو 
با دو بحران روبه رو است: از یكسو، پس از حمالت پاریس پیمان 
آتالنتیک شمالی بر اساس ماده 5 ملزم به دفاع از فرانسه در جنگ 
علیه داعش است و در سوی دیگر، اقدام بی محابای تركیه است كه 

ممكن است پای ناتو را به تحوالت سوریه هم باز كند.

می كوشد  هدفمند  شكلی  به  تركیه  معتقدند  كارشناسان  برخی 
اسد  به ضرر  قدرت  تا معادله  كند  باز  به خاورمیانه  را  ناتو  پای 
تغییر كند. از یک جهت مسكو حق دارد از این مساله تعجب كند 
اینكه  جای  به  شده  ناتو  دامان  به  دست  ساكن  به  ابتدا  آنكارا  كه 
باور  این  كند.  مطرح  روسیه  با  مستقیم  به صورت  را  مساله 
ورود  برای  تمایلی  آمریكا  اینكه  به  علم  با  تركیه  كه  دارد  وجود 
ناتو به سوریه،  با وارد كردن  زمینی به سوریه ندارد می خواهد 
همانا  شده  مطرح  كه  دیگری  دیدگاه  بسوزاند.  را  مسكو  كارت 
احتمال وقوع جنگ جهانی سوم است. سی.ان.ان در گزارشی با 
شبیه سازی تحوالت منجر به جنگ جهانی اول می نویسد: ممكن 
جهانی  جنگ  به  ارتباطی  شاهزاده  یک  ترور  اول،  نگاه  در  است 
نداشته باشد؛ اما شرایط منطقه و پتانسیل موجود در منطقه با 

این ترور آزاد شد و جنگ خانمان سوزی را پدید آورد. اكنون هم 
انتظار یک  وضعیت خاورمیانه همچون بشكه باروت است و در 
جرقه است تا منطقه ای را به هوا بفرستد. فریدا قیطیس، تحلیلگر 
در شرایط  این جنگنده روسی  اگر سقوط  سی.ان.ان می نویسد 
جنگ سرد اتفاق می افتاد باید در انتظار جنگ هسته ای می بودیم. 
با  پوتین  می نویسد:  او  است.  یافته  پایان  جنگ  آن  خوشبختانه 
خویشتنداری به جای فشار دادن دكمه هسته ای خواستار نشست 
اضطراری شورای امنیت شده، در حالی كه تركیه دست به دامان 
كه  پاپ  به سخنان  اشاره  با  تحلیلگر سی.ان.ان  ناتو شده است. 
تركیه  اقدام  پوتین  می نویسد:  كرد،  ایراد  پاریس  حمالت  از  پس 
را »همدستی با تروریست ها« و »دارای تبعات جدی« خواند. او 
می نویسد: اگر این سخنان را كنار سخنان پاپ بگذاریم كه گفت 
می توان  است،  سوم  جهانی  جنگ  به  زدن  دامن  دنبال  به  داعش 
درون  به  كشورها  سایر  كشاندن  حال  در  جنگ،  این  كه  دریافت 
در  كه  داعش  رهبران  جز  نیست  كسی  هم  آن  عامل  و  است  خود 

انتظار »برخورد بزرگ تمدن ها« هستند.

سوریه  به  خاص  هدف  با  كشوری  هر  می نویسد  قیطیس  فریدا 
غرب  و  داعش  برابر  در  اسد  حفظ  برای  روسیه  می شود.  وارد 
پر  و  بال  می خواهد  یكی  دارد:  اهدافی  هم  تركیه  است؛  آمده 
استقالل طلبی كردها در فضای فعلی سوریه را بچیند و در عین 
حال خواهان سقوط اسد هم است و می كوشد تركمن های سوری 
را زیر بال و پر خود بگیرد و از آنها به عنوان راهی برای حضور 
می افزاید:  سی.ان.ان  تحلیلگر  كند.  استفاده  آینده  سوریه  در 
از  ناتو هم جور در نمی آید:  با اهداف متحدان  البته  هدف تركیه 
یكسو آنكارا چشم بر داعش بست و به آنها اجازه عبور و مرور 
دیگر،  از سوی  و  تا كردها تضعیف شوند  داد  به سوریه  آزادانه 
ناتو با رویكرد تركیه در قبال اسد موافق است. سی.ان.ان تضاد 
این گونه توضیح می دهد: در حالی  منافع كشورها در سوریه را 
كردن  زمینگیر  برای  خود  وعده  به  تا  می كند  تالش  اوباما  كه 
سوریه  به  گسترده  نظامی  نیروی  پوتین  اما  دهد،  ادامه  داعش 
فرستاده و اسد به كمک متحدانش همچنان در قدرت مانده است. 
از سوی دیگر، با تمركز حمالت داعش به اروپا اكنون اسد فضا 
بقای  اندازی  چشم  احتماال  و  دیده  مساعد  قدرت  مانور  برای  را 
او بیشتر می شود. هر كشور دوستان و دشمنانی دارد. سی.ان.

است:  گونه  این  وضعیتی  می نگرد  جهان  آنچه  می افزاید  ان 
و  عجیب  اتحادهای  متضاد،  كارهای  دستور  متغیر،  بسترهای 
غریب. شفافیت الزامی برای یک جنگ جهانی نیست. همه با چراغ 
خاموش جلو می روند و وقتی منافع با هم برخورد كرد چراغ ها 
قدرت های  مداخله  جهانی  جنگ  ویژگی  اگرچه  می شود.  روشن 
به  تمایلی  آمریكا  ظاهرا  آینده  احتمالی  جنگ  در  اما  بود،  بزرگ 

ورود ندارد و می خواهد بگوید: »این جنگ ما نیست«.

سی ان ان با اشاره به سرنگونی هواپیمای سوخوی روسی توسط ترکیه:

همه چیز شبیه جنگ 
جهانی اول است
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مسئله ای که یک 
شبه حل نمی شود

 یک روز پس از سرنگونی جنگنده روسی توسط تركیه در 
ابراز  با  المللی  بین  شخصیت های  و  مقام ها  سوریه،  آسمان 
نگرانی اعالم كردند كه این موضوع می تواند عواقب بدی را 
از طرفین روسی و  به دنبال داشته باشد و در همین راستا 
تركی خواستار مذاكره و گفتگوی مستقیم شدند اما از سوی 
دیگر تركیه را محق در دفاع از مرزهای ملی خود دانستند. 
در دو روز گذشته مقام های روسی به این اقدام تركیه واكنش 
نشان دادند و از انتقام از دولت تركیه حرف می زنند تا جایی 
كه پوتین گفته است كه ساقط ساختن جنگنده سوخو اعالن 
جنگ تركیه به روسیه محسوب می شود. دو روز بعد از این 
حادثه تهدید های دو طرف بویژه روسیه ادامه دارد و امكان 
حل و فصل این مسئله در كوتاه مدت اندک است. از آنجایی 
كه احتمال رویارویی مستقیم با تركیه می تواند پای ناتو را 
به میان بكشد و منجر به جنگی فراگیر شود چنین گزینه ای 
با  باید در نظر داشت كه روس ها و پوتین  اما  منتفی است، 
توجه به سابقه ای كه دارند با آرامش و روش دیپلماتیكی به 
این مسئله پایان نمی دهند چرا كه پای اعتبار روسیه در میان 

است.
جنگنده  سرنگونی  پشت  در  را  اهدافی  چه  تركیه  اینكه 
تا  نباشد  روشن  دقیق  بصورت  اگر  می كند  دنبال  روسی 
حدودی قابل پیش بینی است. روس ها معادله را در سوریه 
با این اقدام سعی در تامین  به ضرر ترک ها برهم زده اند و 
خواسته های خود در شمال سوریه را داشتند. با وجود این 
اقدام تنش ها ادامه خواهد داشت و شكی نیست كه افزایش 
تنش میان روسیه و تركیه وضعیت بغرنج منطقه و سوریه 
و  روس ها  تر  پررنگ  حضور  زمینه  و  می كند  تر  پیچیده  را 
قدرت های غربی را در منطقه فراهم می كند. اقدام به انتقال 
سوریه  در   400 اس  موشک های  استقرار  و  مدیترانه  به  ناو 

نمونه تحركات روسیه است.

واكنش شدید مقام های روسی به اقدام تركیه
این نخستین باری است كه از دهه 1۹50 یک هواپیمای روس 
آتالنتیک  پیمان  عضو  یک  توسط  شوروی  جماهیر  اتحاد  یا 
روسیه  دفاع  وزارت  می شود.  سرنگون  »ناتو«،  شمالی 
در  شده  ساقط  جنگنده  هواپیمای  كه  مطلب  این  تایید  با 
یگان  به  متعلق  الذقیه،  در  تركیه  با  سوریه  مرزی  منطقه 
روسی  جنگنده  این  كرد:  اعالم  است،  بوده  روسیه  هوایی 
هوایی  حریم  به  ورود  بدون  و  متری  هزار   6 ارتفاع  در 
اعالم  روسیه  دفاع  وزارت  است.  می كرده  پرواز  تركیه، 
هواپیمای  می كند  تایید  ماهواره ای  تصاویر  است:  كرده 
هدف  نشده،  تركیه  هوایی  حریم  وارد  كه  حالی  در  روسی 
به  واكنش  در  نیز  است. وزارت خارجه روسیه  گرفته  قرار 
جنگی  هواپیمای  یک  دادن  قرار  هدف  در  تركیه  اقدام  این 
این كشور در سوریه، نشست وزیران خارجه دو كشور در 
قالب »شورای راهبردی« را لغو كرد و شهروندان روس را 
در  نیز  تركیه منع كرد. رئیس جمهوری روسیه  به  از سفر 
واكنش به اقدام تركیه در سرنگون كردن یک فروند جنگنده 
از  این واقعه  یگان ضد تروریستی روسی در سوریه گفت: 
فراتر می رود و حادثه  تروریسم  با  چارچوب مبارزه عادی 
كنونی با ضربه ای ارتباط دارد كه همدستان تروریست ها از 
»عبدالله  با  دیدار  در  شنبه  سه  زدند.پوتین روز  ما  به  پشت 
ما  نظامیان  افزود:  روسیه  سوچی  در  اردن  پادشاه  دوم« 
فداكارانه در حال مبارزه با تروریسم هستند و من این حادثه 
را نمی توانم جز از پشت خنجر زدن توصیف كنم. الوروف 
اقدام  بودن  عمدی  از  گذشته  روز  نیز  روسیه  خارجه  وزیر 
تركیه و همچنین درباره تحوالت اخیر در روابط این كشور 
با تركیه خبر داد و افزود كه مسكو در روابط خود با آنكارا 
به طور اساسی بازنگری خواهد كرد و نه سفری به تركیه 
انجام خواهد شد و نه به مقامات تركیه اجازه داده می شود 

كه به مسكو بروند.

 در آخرین واكنش در روز گذشته تسنیم گزارش داد، رئیس 
جمهور روسیه با لحنی تند از مقامات آمریكا خواست تا با 
اقدامات دولتمردان تركیه مقابله كنند. بر اساس این گزارش 
وی تاكید كرد: انتقام آن چیزی است كه دیكتاتور تركیه در 
اشاره  با  روسیه  جمهور  كرد.رئیس  خواهد  دریافت  آینده 
به اینكه مسكو تمام تالش خود را برای حل سیاسی بحران 
طرف های  از  برخی  اما  افزود:  است،  گرفته  كار  به  سوریه 
از جمله تركیه خواستار شعله ور ساختن جنگ  المللی  بین 
سوخو  جنگنده  ساختن  ساقط  كرد:  تصریح  هستند.پوتین 
اعالن جنگ تركیه با روسیه محسوب می شود.رئیس جمهور 
روسیه در بخش دیگری از سخنانش گفت كه صبر روسیه از 
اقدامات اردوغان و گروه مجرمش "داعش" رو به اتمام است.

واكنش سازمان های بین المللی و دعوت به آرامش طرفین
در همین خصوص »بان كی مون« روزسه شنبه دریادداشتی 
را  خود  شدید  نگرانی  شد،  قرائت  وی  سخنگوی  توسط  كه 

درمورد سرنگونی یک جنگنده روسی توسط نیروی هوایی 
را  فوری  تدابیری  تا  خواست  وازطرفین  كرد  اعالم  تركیه 
كشور  دو  میان  تنش های  افزایش  از  جلوگیری  منظور  به 
است  كرده  ابرازامیدواری  ملل  سازمان  كنند.دبیركل  اتخاذ 
این رویداد وروشن  بررسی جامع ومعتبر در خصوص  كه 
وقایعی  چنین  تكرار  از  جلوگیری  به  آن  وقوع  دالئل  شدن 
كمک كند.»احمد فوزی« مدیر مركز اطالع رسانی سازمان 
ملل مسقر در ژنو نیز پس از این حادثه با بیان اینكه وی در 
این حادثه قرار گرفته است، در این خصوص  جریان وقوع 
هشدار داد: این حادثه ممكن است روند مقابله با تروریسم 
در سوریه را پیچیده كند.فوزی تصریح كرد: كشورهایی كه 
در جنگ علیه تروریسم مشاركت دارند باید از تمامی قوانین 
بین المللی تبعیت كنند وهمه اقداماتشان در راستای حاكمیت 
واقعه  این  پی  در  نیز  اروپا  اتحادیه  باشد.رئیس  قانون 
بدنبال حادثه سرنگونی  آرامش طرف های درگیر  خواستار 
جنگنده روسیه توسط تركیه شد.»دونالد تاسک« درتوییتی 
شدن  ازسرنگون  پس  خطرناک  شرایط  دراین   : كرد  اعالم 
همگان  است  الزم  سوریه،   - تركیه  درمرز  روسیه  جنگنده 
مسئول  موگرینی«  كنند.»فدریكا  حفظ  را  خود  آرامش 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز ضمن اعالم اینكه با »ینس 
گفت:  كرده،  مذاكره  باره  دراین  ناتو  دبیركل  استولتنبرگ« 
الزم است از تشدید تنش ها جلوگیری به عمل آید.كمیسیون 
اروپا نیز اعالم كرد كه با دقت نظاره گر تحوالت مربوط به 
سرنگونی جنگنده روسیه است و می خواهد بداند كه دقیقا 

چه اتفاقی رخ داده است.

مستقیم  گفتگوی  بر  تاكید  و  مختلف  كشورهای  واكنش 
طرفین

خود  شنبه  روزسه  خبری  كنفرانس  در  اوالند«  »فرانسوا 
سرنگونی  درخصوص  اش،  آمریكایی  همتای  با  همراه 
وما  است  جدی  رویدادی  این   : گفت  روسیه  هواپیمای 
ارائه  حال  در  تركیه  افزود:  هستیم.اوالند  متاسف  آن  بابت 
دریابیم  می توانیم  آن  از  پس  و  است  ناتو  به  كامل  اطالعات 
نقض  تركیه  هوایی  قلمرو  آیا  و  افتاده  اتفاقی  چه  واقعا  كه 
زیرا  كنیم  جلوگیری  شرایط  وخامت  از  باید  اما  نه  یا  شده 
بسیار خسارت بار خواهد بود.باراک اوباما رئیس جمهوری 
آمریكا نیز در این نشست خبری با بیان اینكه هم اكنون در 
 : افزود  حال دریافت جزئیات رویداد روزسه شنبه هستیم، 
مستقیم  وگوی  ازگفت  كه  است  مهم  بسیار  اكنون  نظرم  به 
روسیه و تركیه اطمینان حاصل كنیم تا این دو كشور بتوانند 
اتخاذ كنند. روز  از تشدید تنش ها  تدابیری برای جلوگیری 
گذشته نیز روسای جمهور تركیه و آمریكا در تماس تلفنی بر 
لزوم كاهش تنش ها پس از هدف قرار دادن جنگنده روسیه 
از وقوع چنین  به دست ارتش تركیه و تالش برای ممانعت 
وزیر  مایر«  اشتاین  والتر  »فرانک  كردند.  تاكید  حوادثی 
توسط  روسیه  جنگنده  سرنگونی  از  پس  هم  آلمان  خارجه 
تركیه، خواستار خویشتنداری دو كشور شد. وی با »جدی« 
و  خردمندانه  باید  طرف  دو  كه  گفت  حادثه،  این  برشمردن 
دوراندیشانه رفتار كنند.اشتاین مایر هشدار داد كه حوادثی 
از این دست، می تواند بر روند دیپلماتیک برای پایان دادن به 

درگیری های سوریه اثر منفی بگذارد.
مسكو  كه  دارد  بستگی  این  به  چیز  همه  كرد:  تصریح  وی 
و آنكارا از این پس چه رفتاری داشته باشند.یک سخنگوی 
نخست وزیری انگلیس نیز گفت كه »دیوید كامرون« ضمن 
تركیه،  وزیر  نخست  اوغلو«  »داوود  با  تلفنی  وگوی  گفت 
خواهان مذاكره مستقیم مسكو و آنكارا در ارتباط با حادثه 
كامرون  افزود:  سرنگونی هواپیمای روسی شده است.وی 
را تشویق  تركیه  اوغلو نخست وزیر  داود  احمد  قاطعیت  با 
بین ترک ها  اطمینان دهد تماس های مستقیم  كرده است كه 
گفته  شد.به  خواهد  برقرار  مساله  این  سر  بر  روس ها  و 
گفت  با  مسكو  و  آنكارا  كه  است  آن  خواهان  كامرون  وی، 
سر  بر  اوضاع  وخامت  تشدید  هرگونه  از  مستقیم  وگوهای 
چنین  تكرار  از  مانع  و  آورده  عمل  به  جلوگیری  مساله  این 
خارجه  وزیر  جنتیلونی«  شوند.»پائولو  آینده  در  حوادثی 
جنگنده  سرنگونی  واقعه  از  نگرانی  ابراز  ضمن  نیز  ایتالیا 
روسی توسط تركیه گفت: امیدواریم كه پیامدهای این واقعه 
طوری نباشد كه بر روی دینامیک دیپلماتیكی كه در سوریه 
آغاز شده است، تاثیرمنفی بگذارد.وی افزود: هنوز جزئیات 
دقیق این واقعه را نمی دانیم ولی نخستین واكنش ما، دعوت 
بر  مبنی  بازیگران  از  و درخواست  واكنش ها  در  احتیاط  به 
اینكه این حادثه را یک مانع در مذاكرات سوریه نكنند.رئیس 
جمهوری چک هم روز سه شنبه ضمن محكومیت سرنگوی 
جنگنده روسیه توسط تركیه، تاكید كرد كه این اقدام آنكارا 
می كند.»میلوش  تقویت  را  داعش  و  تركیه  همكاری  فرضیه 
توسط  روسی  جنگنده  سرنگونی  شک  بدون  گفت:  ِزمان« 
داعش در سوریه مشاركت  علیه گروه  در عملیات  تركیه كه 
كرد.»عمران  خواهد  تر  بحرانی  را  منطقه  اوضاع  داشت، 
سرنگون  كه  گفت  نیز  سوریه  رسانی  اطالع  وزیر  الزعبی« 
تازه ای  جنایت  روسیه،  جنگی  هواپیمای  فروند  یک  كردن 
سوریه  در  كه  تروریستی  گروه های  پیشینه  به  كه  است 
این گروه ها حمایت  از  می جنگند و همچنین كشورهایی كه 

مالی و تسلیحاتی می كنند، افزوده خواهد شد.

اپوزیسیون تركیه خطاب به اردوغان: 

شوخی با پوتین 
خطرناک است

دست  به  روسی  هواپیمای  سقوط  از  پس  ساعتی  درست 
به  را  حادثه  این  تركیه   »NTV« شبكه  تركیه ای،  جنگنده های 
شكل وسیعی پوشش داد و ابعاد آن را مورد بررسی قرار داد. 
هنوز  كه  برد  آنتن  روی  به  را  برنامه  این  حالی  در  شبكه  این 
دولت  درباره  بررسی  و  بحث  حال  در  تركیه ای  سیاستمداران 
این شبكه خبری  كه  برنامه ای  در  بودند.  داووداغلو  احمد  تازه 
داده بود مورات یكتین، سردبیر روزنامه حریت و یكی  ترتیب 
جمهوری  حزب  به  كه  یتكین  داشت.  حضور  دولت  موافقان  از 
است،  نزدیک  اپوزیسیون  احزاب  از  یكی  به عنوان  تركیه،  خلق 
با  تجاری  حوزه  در  زودی  به  است  ممكن  تركیه  دارد  اعتقاد 
است  حالی  در  این  شود.  مواجه  عدیده ای  مشكالت  با  روسیه 
پنجه  و  دست  اقتصادی  مشكالت  با  حاضر  حال  در  تركیه  كه 
و  یوور  و  دالر  با  لیر  برابری  نرخ  خوردن  هم  بر  می كند.  نرم 
كاهش رشد اقتصادی از جمله مشكالتی است كه در حد فاصل 
دو انتخابات پارلمانی گریبان تركیه را گرفته است. البته یتكین 
می شود  موجب  تركیه  از  آمریكا  حمایت  كه  است  باور  این  بر 
روسیه در مواضع خود در سوریه عقب نشینی كند و پروازهای 
این در حالی است  را در محدوده شمالی سوریه كم كند.  خود 
كه مقامات تركیه كم كم در حال عقب نشینی از مواضع روز 24 

نوامبر هستند.

داووداغلو،  و  تركیه  رئیس جمهوری  اردوغان،  كه  سخنانی  در 
است.  مشخص  عقب نشینی  این  داشته،  كشور  این  نخست وزیر 
»روسیه  كه  است  گفته  تركیه  نخست وزیر  داووداغلو،  احمد 
اظهارنظر  تازه ترین  در  نیز  اردوغان  و  بهترین دوست ماست« 
افزایش  را  تا تنش ها  گفته است »ما اصال قصد و نیت نداشتیم 

كرده ایم.«  دفاع  برادران مان  و  خود  حریم  از  فقط  ما  دهیم. 
هرچند اردوغان در این سخنرانی گفته است كه هیچ كس نباید 
به حریم هوایی  تجاوز  برابر  در  كه  باشد  داشته  انتظار  آنها  از 
تركیه ساكت باشند. با این حال داووداغلو، شصت و چهارمین 
كه  است  گفته  و  داشته  مالیم تری  موضع  تركیه  نخست وزیر 
تركیه  مقامات  پیش تر  ندارد.  جنگ  سر  روسیه  با  كشورش 
ساقط  هواپیمای  كه  نداشتند  اطالع  آنها  كه  بودند  كرده  اعالم 
شده ازآِن روسیه بوده است. مقامات این كشور گفته بودند كه 
حدس و گمان آنها این بوده كه جنگنده سوخو متعلق به سوریه 
بوده باشد. البته هنوز اپوزیسیون تركیه به موضوع باال گرفتن 
كارشناسان،  گفته  به  نداده اند.  نشان  خاصی  واكنش  تنش ها 
برخی  و  هستند  روسیه  احتمالی  واكنش های  منتظر  احزاب 
بر  را  سكوت  بوده،  امنیتی  موضوع،  اینكه  خاطر  به  آنها  از 

اظهارنظر ترجیح داده اند.

نشان  واكنش  تركیه  اقدام  به  كه  مختلفی  گروه های  میان  در 
خلق  جمهوری  حزب  دبیركل  كلیچداراوغلو،  كمال  داد ه اند، 
در  را  تنش ها  گرفتن  باال  و  داشته  انتقادی  رویكردی  تركیه 
منطقه خطرناک می داند. او با انتقاد از رفتار دولتمردان، آن را 
تحریک آمیز توصیف كرد. به نوشته سایت سوزچو، او می گوید 
كه حزب عدالت و توسعه به دلیل منافع حزبی خود امنیت تركیه 
را به خطر انداخته است. چندی پیش نیز وی سخنان مشابهی 
را بر زبان آورده و گفته بود حزب عدالت و توسعه راه را برای 
برای  او  است.  كرده  باز  تركیه  در  تروریستی  عملیات  ورود 
حادثه 24 نوامبر هم با توصیه به دولتمردان تركیه ای می گوید: 
كمی صبر می كردید. او با ابراز تعجب از این اقدام دولتمردان 
خود  رابطه  تخریب  حال  در  تركیه  كه  است  باور  این  بر  تركیه 
با روسیه است و مردم تركیه تحمل جنگ با روسیه را ندارند. 
با  كه  بود  انتقادی نوشته  تیتر  سایت روزنامه ملیت هم در یک 
جنگی  جت  به  حمله  سایت  این  كرد.  شوخی  نمی توان  پوتین 
است.  كرده  تلقی  پوتین  با  خطرناک  شوخی  یک  را  روسیه 
همان گونه كه روزنامه های انگلیسی نوشتند، تركیه جهان را به 

لب پرتگاه نزدیک كرده است.
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اقتصاد
ایران  امروز  گاز:  صادركننده  كشورهای  سران  اجالس  پایانی  نشست  در  روحانی 

باالترین ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد

سالطین گاز
و  جمهور  رؤسای  حضور  با  گاز  صادركننده  كشورهای  سران  اجالس  سومین 
نخست وزیران ۹ كشور در تهران برگزار شد. رؤسای جمهور روسیه، بولیوی، ونزوئال، 
عراق، تركمنستان، نیجریه، گینه استوائی و نخست وزیر الجزایر در این نشست شركت 
درحالی كه  است،  مجمع  این  سران  اجالس  میزبان  ایران  كه  است  اولین بار  این  كردند. 
رؤسای جمهور  بود.  شده  برگزار  ایران  در  سومین بار  برای  مجمع  این  وزرای  اجالس 
و نخست وزیران هنگام ورود از دِر اصلی مورد استقبال حسن روحانی، رئیس جمهور 
آخرین رئیس  به عنوان  ایران،  با رهبر  از دیدار  بعد  پوتین  ایران قرار گرفتند. والدیمیر 
دولت به ساختمان اجالس رفت و روحانی به همراه او برای آغاز اجالس وارد سالن اصلی 
برگزاری نشست شد. اجالس این دوره با حضور 17 كشور عضو مجمع گازی )شامل 
12 كشور عضو اصلی و پنج كشور عضو ناظر( یكم و دوم آذر در سه سطح كارشناسان 

ارشد، وزرای خارجه و سران كشورها برگزار شد. 

روحانی: افزایش تولید گاز ایران به ١٠٠٠ میلیون مترمكعب تا ٢ سال آینده
سران  اجالس  در  )دوشنبه(  عصر  رئیس جمهور،  روحانی،  حسن  حجت االسالم 
اوپک  گاز  صادر كنندگان  مجمع  اجالس  شک  بدون  گفت:  گاز  صادر كننده  كشورهای 
یكی از مهم ترین رویدادهای مربوط به انرژی، به ویژه صنعت گاز محسوب می شود و 
هدف از این اجالس، یافتن راهكارهایی برای حمایت از منافع كشورهای مجمع و توسعه 
آنها در زمینه های مختلف از جمله اكتشاف، تولید گاز، هماهنگی سیاست ها در تركیب 
فرصتی  اجالس  این  امیدوارم  و  است  مجمع  جایگاه  ارتقای  و  جهان  مصرفی  انرژی 
انرژی  از  استفاده  فرصت  وجود  با  گفت:  روحانی  كند.  فراهم  تبادل نظر  و  بحث  برای 
فسیلی، بهره برداری ناپایدار از این انرژی باعث برخی آسیب های اجتماعی شده و ما را 
با مسئله خطیر حفظ محیط  زیست روبه رو كرده است. باید از انرژی در قالب توسعه 
پایدار استفاده شود.  وی گفت: خوشبختانه در اجالس سران توسعه پایدار ملل متحد در 
نیویورک، اهداف 17گانه توسعه پایدار تصویب شد و انرژی به عنوان یكی از چالش های 
بین المللی مورد توجه قرار گرفت. روحانی همچنین تأكید كرد: تولید گاز ایران تا دو سال 
آینده به  هزار  میلیون متر مكعب در روز خواهد رسید.  به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
میان  همبستگی  افزایش  باعث  طبیعی  گاز  تجارت  افزایش  گفت:  رئیس جمهور  دولت، 
كمک  كشورها  بین المللی  عرصه  در  یكپارچگی  و  امنیت  ثبات،  به  و  است  شده  جوامع 
این  از  انرژی پدیده ای ماهیتا پویاست و بازار گاز طبیعی  می كند. وی گفت: بازارهای 
نوآوری های  و  فناوری ها  پیشرفت  طریق  از  هم  تحرک  این  نیست.  مستثنی  موضوع 
عرضه گاز مانند افزایش تولید گازهای متعارف، شیل گاز و تولید سوخت های جایگزین 
و هم از جانب تغییرات تقاضا مانند نوآوری ها در استفاده از گاز طبیعی در تولید برق، 
حمل ونقل، صنایع پتروشیمی و... انجام می شود و به همین دلیل ارتقای جایگاه مجمع 
به  گذشته  از  فراگیرتر  نگاهی  ایجاد  مستلزم  انرژی  بازارهای  در  گاز  صادركنندگان 
برای  را  زمینه  و  كرده  تنظیم  درستی  به  را  آینده اش  راه  نقشه  مجمع  تا  است  موضوع 
افزود: همكاری های  انرژی جهانی فراهم كند. وی  امنیت  تأمین  افزایش نقش خود در 
از  منطقه ای  بازارهای  در  گاز  تولیدكننده  كشورهای  تفاهم  بر  مبتنی  و  سازمان یافته 
اركان تعامل بلندمدت كشورهای عضو محسوب می شود و می تواند موجبات بهره گیری 
اقتصادی و بهینه سازی انتفاع از منابع محدود و تجدیدناپذیر را فراهم كند. وی گفت: 
 ۹0 حدود  و  می دهد  تشكیل  گاز  را  ایران  انرژی  تركیب  درصد   70 حدود  درحال حاضر 
دسترسی  گاز  توزیع  سراسری  شبكه  به  ایران  روستایی  و  شهری  خانوارهای  درصد 

تداوم  كرد:  اظهار   ١+٥ و  ایران  میان  هسته ای  توافق  به  اشاره  با  رئیس جمهور  دارند. 
ایران  به  را  امكان  این  گذشته،  سال  دو  در  ایران  گاز  تولید  ظرفیت های  سریع  افزایش 
می دهد كه صادرات گاز را به كشورهای همسایه از طریق خط لوله و سایر نقاط دنیا 
از طریق »ال ان جی« افزایش دهد. روحانی با اعالم حمایت دولت از سرمایه گذاری های 
بین المللی در صنعت نفت و گاز، اظهار كرد: چارچوب قراردادهای نفتی و گازی جدید 
ایران فراهم می كند.  ایران، زمینه جذابی را برای سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز 
توجه  پایدار،  توسعه  قالب  در  انرژی  موضوع  به  است  الزم  اینكه  بر  تأكید  با  روحانی 
شود، گفت: به همین دلیل پیشنهاد كرده ایم، در پیامی از این اجالس، به كنفرانِس كاپ 
21 كه درصدد دسترسی به توافقی بین المللی در مسائل و سیاست های مربوط به تغییر 
اقلیم است و در هفته آینده در پاریس برگزار خواهد شد، مراتب آمادگی و عالقه مجمع 
كشورهای صادر كننده گاز را برای همكاری و هماهنگی سیاست های اعضای مجمع با 
توافق های بین المللی در مسائل محیط  زیست اعالم كنیم. وی همچنین در پایان، پیوستن 
جمهوری آذربایجان را به مجمع به عنوان هفتمین عضو ناظر كشورهای صادركننده گاز 

و نوزدهمین عضو خانواده مجمع صادركنندگان گاز تبریک گفت. 

عادلی: مجمع گاز نیاز اصلی جهان را تأمین خواهد كرد
در  گاز  گسترده تر  نقش  شاهد  اینكه  بیان  با  گاز  صادركننده  كشورهای  مجمع  دبیركل 
سبد انرژی جهان هستیم، گفت: مجمع كشورهای صادركننده گاز نیاز اصلی جهان به 
این سوخت را تأمین خواهد كرد. محمدحسین عادلی در این اجالس ابراز امیدواری كرد 
كه بتوانیم به همه اهداف تعیین شده دست پیدا كنیم. وی افزود: جی.ای.سی.اف از تمام 
تالش خود در فرایند تولید گاز استفاده می كند. دبیركل مجمع كشورهای صادركننده گاز 
با برشماری اقدامات انجام شده در جی.ای.سی.اف گفت: مجمع كشورهای صادركننده 
گاز می تواند اعتبار و وجهه خود را دوچندان كند. عادلی با بیان اینكه كلید موفقیت در 
گسترش همكاری ها نهفته است، ادامه داد: جی.ای.سی.اف با چالش های مختلفی مواجه 
و بازار گاز نیز تحوالت و تغییراتی را تجربه كرده است. باوجود این تحوالت، یک نكته 
آشكار است كه گاز از منابع قابل اتكا و سازگار با محیط زیست به شمار می رود و این 
انرژی در آینده به شكل بهتری استفاده می شود و در دسترس همگان قرار خواهد گرفت. 
دبیركل مجمع كشورهای صادركننده گاز ادامه داد: براین اساس، شاهد نقش مهم تر گاز 
طبیعی در سراسر جهان خواهیم بود و جی.ای.سی.اف تأمین كننده درازمدتی محسوب 
می شود و عمده این نیاز را تأمین خواهد كرد.عادلی ادامه داد: وضعیت امروز بازارهای 
گاز ما را مجبور می كند مجمعی داشته باشیم تا در آن به هماهنگی بیشتر مواضع خود 

بپردازیم و به مصاف این چالش ها برویم. 

پوتین: عرضه 60  میلیون تن ال ان جی به بازار
این  گازی  بزرگ  برنامه  تشریح  با  كشورش  از  نمایندگی  به  نیز  روسیه  رئیس جمهور 
كشور، از افزایش تولید گاز روسیه به 855  میلیارد مترمكعب خبر داد و گفت: روسیه 
به زودی 60  میلیون تن ال ان جی به بازار عرضه می كند. والدیمیر پوتین در سومین اجالس 
اینكه همكاری بین تولیدكنندگان و  با بیان  مجمع كشورهای صادر كننده گاز در تهران 
مصرف كنندگان گاز، مهم ترین عامل توسعه پایدار در بازار جهانی است، گفت: روسیه 
سرمایه گذاری های عظیم در حوزه های اكتشاف، تولید، پاالیش، انتقال و حمل ونقل گاز 
را در دستور كار قرار داده است. پوتین با اعالم اینكه تقاضا برای مصرف گاز در سبد 
برآوردهای  براساس  كرد:  بیان  است،  افزایش  حال  در  ساالنه  به صورت  جهان  انرژی 
انجام شده پیش بینی می شود تا سال 2040 میالدی میزان تقاضا برای گاز طبیعی در سبد 
جهانی انرژی به 32 درصد افزایش یابد. رئیس جمهور روسیه با یادآوری اینكه در سال 
2014 میالدی میزان تقاضا برای مصرف گاز طبیعی در بازار جهانی حدود ٣,٦ تریلیون 
مترمكعب بوده است، تبیین كرد: این در حالی است كه تا سال 2040 میالدی، تا سقف پنج 
تریلیون مترمكعب در سال افزایش می یابد. پوتین با بیان اینكه بهره برداری از طرح های 
جدید تولید و ایجاد زیرساخت های انتقال گاز و فراهم كردن مسیرهای امن برای صادرات 
گاز از طریق ال ان جی در دستور كار روسیه قرار گرفته است، تأكید كرد: تالش می كنیم 
تا ریسک سرمایه گذاری در صنایع گاز به ویژه صنعت گاز روسیه را كاهش دهیم. وی 
در ادامه با تأكید بر اینكه تأمین امنیت، عرضه گاز و سرمایه گذاری در صنایع گاز جهان 
بر عهده تمامی مصرف كنندگان و تولیدكنندگان است، گفت: حتی مصرف كنندگان هم 
برای تضمین امنیت سبد انرژی باید در صنایع گاز كشورها سرمایه گذاری كنند. این مقام 
ارشد روس با بیان اینكه سال گذشته بورس گاز روسیه در شهر سن پترزبورگ راه اندازی 
از  طبیعی  گاز  مترمكعب  میلیارد    35 حدود  ساالنه  می شود  پیش بینی  كرد:  تأكید  شد، 
طریق بورس سن پترزبورگ فروخته شود كه این هشت درصد از كل فروش گاز روسیه 
را تشكیل می دهد. درصدد هستیم بورس گاز را با همكاری كشورهای عضو مجمع فعال 
بلندمدت خریدوفروش  قراردادهای  امضای  دنبال  به  اینكه روسیه  بیان  با  پوتین  كنیم. 
گاز طبیعی با كشورهای مختلف جهان است، تصریح كرد: تا سال 2025 میالدی، پروژه 
انرژی روسیه به بهره برداری می رسد و پیش بینی می كنیم ظرفیت تولید  بزرگ و ملی 
ساالنه گاز روسیه به 855  میلیارد مترمكعب افزایش یابد. رئیس جمهور روسیه با بیان 
می یابد،  افزایش  سال  در  مترمكعب  128 میلیارد  به  روسیه  گاز  تجارت  به زودی  اینكه 
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تحریم های  شدن  برداشته  زمان  به  گزارشی  در  بلومبرگ 
كه  روندی  طبق  است  آمده  گزارش  این  در  می  پردازد.  ایران 
تاسیسات  از  هسته ای  تجهیزات  برچیدن  حال  در  تكنیسین ها 
این  علیه  بانكی  و  نفتی  تحریم های  هستند،  ایران  غنی سازی 

كشور ممكن است در اواسط ماه ژانویه برداشته شود.
روز  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  كه  گزارشی  اساس  بر 
ماشین   162 روزانه  ایران  كرده،  منتشر  گذشته  چهارشنبه 
سانتریفیوژ و طی 28 روز منتهی به 15 نوامبر، 4 هزار و 530 
كار  سرعت  براساس  است.  كرده  جمع آوری  را  سانتریفیوژ 
فعلی، ایران احتماال خواهد توانست تا 12 ژانویه تعهدات خود 
هسته ای  مهندس  گلی،  رابرت  دهد.  انجام  را  برجام  براساس 
گفت:  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  سابق  مسووالن  از  و 
»ایرانی ها با همین سرعت به كارخود ادامه خواهند داد و دلیلی 

ندارد كه این كار را انجام ندهند.«
سانتریفیوژهای  تعداد  باید  ایران  منعقده،  توافق  اساس  بر 
مورد   60 و  هزار   5 به  هزار   1۹ حدود  از  را  خود  شده  نصب 
ایران  كه  كنند  تایید  آژانس  بازرسان  كه  زمانی  و  دهد  كاهش 
لغو  بانكی  و  نفتی  تحریم های  كرده،  عمل  خود  تعهدات  به 
خواهند شد.به گفته دو دیپلمات مطلع، آژانس بر تمام مراحل 
آژانس  افزودند،  آنها  دارد.  نظارت  سانتریفیوژها  جمع آوری 
جمع آوری  كه  است  ماشینی  هر  سریال  شماره  ثبت  حال  در 
می شود، تا اطمینان حاصل كند كه چیزی از قلم نخواهد افتاد.
است،  نشده  برداشته  ایران  تحریم های  هنوز  كه  حال  این  با 
ماه  دهمین  در  كرد  اعالم  فرانسه  رنو  خودروسازی  شركت 
سال جاری میالدی 6300 دستگاه از محصوالت خود را روانه 
بازار ایران كرده است. فروش رنو فرانسه به ایران در مهر ۹4 
نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 142 درصدی داشته است. 
فروش رنو به ایران در اكتبر 2014 برابر با 2600 دستگاه اعالم 
شده بود. بر این اساس مجموع فروش رنوی فرانسه به ایران 
دستگاه   30 و  هزار   30 میالدی  جاری  سال  نخست  ماه   10 در 
بوده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 3/ 7 

درصدی داشته است. 

شكاف جنسیتی
گزارش  جدیدترین  در  اقتصاد  جهانی  مجمع  دیگر،  سوی  از 
خود به بررسی وضعیت نابرابری بین زن و مرد در 145 كشور 
جهان پرداخته است. در این گزارش میزان برابری بین زن و 
مرد در 4 حوزه بهداشت، آموزش، اقتصاد و سیاست بررسی 
شده  تهیه  جنسیتی  شكاف  شاخص  نام  به  شاخصی  و  شده 
این  اساس  بر  كشور  هر  كه  است  آمده  گزارش  این  در  است. 
شاخص نمره از 0 تا 1 به دست آورده است كه هر چه این نمره 
بیشتر باشد به معنای شكاف كمتر بین زن و مرد در آن كشور 
شكاف  شاخص  در  ایران  نمره  اقتصاد  جهانی  مجمع  است. 
جنسیتی را 58/ 0 برآورد كرده و ایران را در رده بندی جهانی 

در رتبه 141 قرار داده است.

جهانی  مجمع  گذشته  سال  گزارش  در  كه  است  حالی  در  این 
 0 را5811/  جنسیتی  شكاف  شاخص  در  ایران  نمره  اقتصاد 
برآورد و رتبه ایران در جهان 137 اعالم شده بود كه با مقایسه 
و  زن  بین  جنسیتی  شكاف  پارسال،  و  امسال  در  شاخص  این 
مرد در ایران بیشتر شده و رتبه ایران از این نظر 4 پله نزول 
داشته است، همچنین رتبه ایران از نظر برابری زن و مرد در 
 137 سیاست  و   ۹۹ بهداشت   ،106 آموزش   ،141 اقتصاد  بخش 

اعالم شده است.

اجالس سران مجمع كشورهای صادركننده گاز
مجمع  سران  اجالس  سومین  میزبان  تهران  دیگر  سویی  از 
مجمع  عضو  كشورهای  بود.  گاز  صادركننده  كشورهای 
صادركنندگان گاز، ٤٢ درصد از تولید گاز جهان، ٦٧ درصد از 
ذخایر گازی جهان، ٣٨ درصد از انتقال گاز با خط لوله و ٨٥ 
درصد از تجارت گازطبیعی مایع شده )ال ان جی( را در اختیار 
ایران  تحریم های  لغو  از  قطر  انرژی  و  صنعت  وزیر  دارند. 
كرد.  استقبال  جهان  تجاری  خانواده  به  ایران  بازگشت  از  و 
محمد السعده ضمن شركت در نشست سران مجمع كشورهای 
در  كه  »نشست هایی  است:  معتقد  تهران  به  گاز  صادركننده 
و  مسائل  چراكه  دارد  اهمیت  بسیار  می شود،  برگزار  تهران 
قرار  بحث  مورد  نشست ها  این  جریان  در  اساسی  موضوعات 
می گیرد.«وی افزود: »مجمع كشورهای صادركننده گاز تولید 
مصرف كنندگان  برای  می تواند  كه  دارند  قابل توجهی  مازاد 

مفید باشد.«

مجمع صادركنندگان گاز، شامل 12 عضو اصلی و چند عضو 
ناظر است. ایران، روسیه، الجزایر، امارات متحده عربی، قطر 
و ونزوئال از اعضای اصلی به شمار می روند. ایران همچنین با 
34 هزار كیلومتر خط لوله دارای بزرگ ترین شبكه توزیع گاز 
در جهان است. اجالس های پیشین سران مجمع صادركنندگان 
گاز در قطر و روسیه برگزار شد. باید توجه داشت كه ایران در 
از دست رفته و  شرایط پسا تحریم به دنبال احیای بازارهای 
ایجاد بازارهای جدیدی برای صادرات گاز به اروپا و شبه قاره 
افزایش  از  اینتلیجنس«  گز  »ورلد  انگلیسی  نشریه  است.  هند 
صادرات گاز در سال های پس از توافق هسته ای یا پسا تحریم 
كشورهای  تخصصی،  نشریه  این  عقیده  به  است.  داده  خبر 

جهان شاهد صادرات عظیم گاز از ایران خواهند بود.

به تحریم های  آمده است كه شاید همه نگاه ها  این نوشته   در 
نفتی باشد، ولی وقتی برجام اجرا شود صنعت گاز ایران یكی 
از صنایعی خواهد بود كه موجب شگفتی جهانیان خواهد شد. 
در سال های پساتحریم ایران می تواند ساالنه 520 میلیارد متر 
مكعب گاز تولید كند.  در حال حاضر ایران و قطر بزرگ ترین 
منابع گاز در جهان را در اختیار دارند. عالوه براین، صادرات 
پشت سر  نیز  را  قطر  كه  بود  خواهد  حدی  تا  ایران  گاز 
می گذارد. طبق پیش بینی كارشناسان ایران می تواند در زمینه 
صادرات ال ان جی نیز فعالیت خود را توسعه دهد. قرار است 
ماه فوریه سال ٢٠١٦  پارس جنوبی در  فاز ١٩  از  بهره برداری 
تولید  ظرفیت  به  فاز  این  سال  یک  ظرف  و  شود  آغاز  میالدی 
خواهد  دست  روز  در  مكعب  متر  میلیارد   2 یعنی  خود  كامل 

یافت.

ال ان جی  تولید  ظرفیت  داریم  قصد  این  بر  عالوه  كرد:  اظهار 
روسیه را در سال به 60  میلیون تن افزایش دهیم؛ این كار را هم 
از سمت شرق و هم غرب آغاز كنیم كه دراین صورت 13  درصد از 

بازار گاز ال ان جی جهان در اختیار روسیه خواهد بود. 

پیشنهاد مورالس برای برگزاری اجالس دور چهارم در بولیوی
رئیس جمهور بولیوی نیز در این اجالس، برگزاری دور بعدی 
اجالس در بولیوی را پیشنهاد داد. اوو مورالس، رئیس جمهور 
داشتم،  ایران  به  كه  گذشته  سفر  در  گفت:  همچنین  بولیوی، 
گروه های فشار تهدیدم كردند كه صالح نیست به ایران بروید 
كار  این  علت  باشید.  داشته  نشست  ایران  رئیس جمهور  با  و 
اما  می كرد،  وارد  ما  و  آنها  به  زیادی  فشار  آمریكا  كه  بود  این 
خوشحال هستیم كه آن شرایط سخت گذشته است. وی با بیان 
مفتخر  استعمارگران  و  جهانی  استكبار  تالش  باوجود  اینكه 
هستیم كه بگوییم مالک منابع طبیعی خدادادی خودمان هستیم، 
خاطرنشان كرد: متأسفانه خاطرات بسیار بدی از استعمار در 
در  امروز  بگوییم  كه  مفتخریم  اما  دارد  وجود  بولیوی  تاریخ 
استعمارگران  تسلط  دنیای  و  می كنیم  زندگی  دیگری  دنیای 
مبادله  را  و تجربیاتمان  دانسته ها  و می توانیم  پایان رسیده  به 
كنیم.مورالس اظهار كرد: به یمن مبارزه ملت بولیوی توانستیم 
حق حاكمیت بر منابع طبیعی را به دست آورده و شاهد جذب 
سرمایه گذاری خارجی در بولیوی باشیم. امروز شركای خوبی 
داریم و تالش كرده ایم شركایی كه با آنها یک رابطه منصفانه 
وجود دارد را افزایش دهیم و تاریخ حقیر كشورمان را فراموش 
كنیم چراكه بولیوی زمانی ضعیف ترین كشور آمریكای جنوبی 

و دومین كشور فقیر كل قاره آمریكا بود.

رهبری  نقش  گاز  صادرات  در  آفریقا  منطقه  در  ما  بوهاری: 
داریم

اجالس،  این  در  سخنانی  ایراد  با  نیز  نیجریه  رئیس جمهور 
عنوان  گاز  صادركننده  بزرگ  كشور  پنج  از  یكی  را  كشورش 
كرد و گفت: به دنبال این هستیم كه این مسئله را افزایش دهیم. 
ما در منطقه آفریقا در این زمینه نقش رهبری را داریم. محمد 
بوهاری با بیان اینكه مشكالت زیادی در مورد انرژی و عرضه 
گاز طبیعی در دنیا وجود دارد، گفت: امروز با پیشرفت مجمع 
صادركنندگان گاز جهان توانسته ایم امنیت و ثبات بیشتری را در 
عرصه گاز طبیعی در بازارهای جهانی داشته باشیم.  بوهاری 
افزود: گاز طبیعی اهمیت فزاینده ای در توسعه پایدار پیدا كرده 
است و دلیل آن این است كه در زمینه حفاظت از محیط زیست و 
عرضه آسان، تأثیرگذار است. رئیس جمهور نیجریه خاطرنشان 
كرد: ما هم اكنون 180  میلیون مترمكعب گاز داریم كه در مقایسه 
توسعه  به دنبال  نیجریه  است.  بیشتر  بسیار  ما  نفت  ذخایر  با 
میدان های گازی و استخراج آن است. رئیس جمهور نیجریه با 
پایدار گفت:  انكارناپذیر گاز طبیعی در توسعه  تأكید بر نقش 
ثبات بازارهای انرژی و مالی به سرمایه گذاری و پروژه هایی در 
این باره مربوط است و در این زمینه GECF در برقراری امنیت 
امیدوارم  گفت:  پایان  در  بوهاری  دارد.  اساسی  نقش  انرژی 

بتوانیم اهداف گازی خود را توسعه دهیم و نیجریه به اهداف 
این مجمع پایبند است. 

معصوم: تفاهم در تعیین قیمت گاز
رئیس جمهور عراق با بیان اینكه عراق منابع گازی عظیمی در 
اختیار دارد، گفت: عراق می تواند به عنوان معبر ترانزیتی گاز 
در  انرژی  منابع  داد:  ادامه  معصوم  فؤاد  كند.  عمل  منطقه  در 
انواع مختلف خود، كه كشورهای ما به طور غنی از آن بهره مند 
است، یكی از عواملی است كه استعمار سعی كند بر ما مسلط 
شود، همچنین برخی از ناپیوستگی ها و جنگ ها به همین دلیل 
زمینه  در  وحدت  و  قدرت  عامل  انرژی،  این  امیدواریم  و  است 
باشد.رئیس جمهوری  جهان  ملت های  و  ما  ملت های  به  خدمت 
تعیین  در  گاز  صادركننده  كشورهای  تفاهم  خواستار  عراق 
قیمت گاز شد و گفت: این تفاهم به ثبات بازارهای جهانی گاز 
شكل  به  ما  كرد:  تصریح  عراق  رئیس جمهور  می شود.  منجر 
پمپاژ مهم  لوله های گاز و همچنین مخازن  ایجاد  برای  مستمر 
برای انجام پروژه  ها با جمهوری اسالمی همكاری داریم و یک 
دیگر  پروژه  یک  و  دادیم  انجام  عراق  نینوای  استان  در  پروژه 
نیز در بصره در نظر داریم كه موردتوافق قرار گرفت، همچنین 
ادامه  گازی  همكاری های  زمینه  در  اردن  و  كویت  با  مذاكرات 

دارد.

احساس  بیش از پیش  گاز  طریق  از  انرژی  تأمین  محمداف: 
می شود

كنونی  اوضاع  گفت:  ادامه  در  نیز  تركمنستان  رئیس جمهور 
انرژی در دنیا به خصوص در بخش گاز، ضرورت تأمین انرژی 
را از طریق این منبع طبیعی بیشتر كرده است. قربان قلی بردی 
اقدامات  انجام  ضرورت  كنونی،  شرایط  در  افزود:  محمداف 
مؤثر برای رسیدن به منافع مشترک بین كشورهای صادركننده 
به  نیاز  كه  كنونی  اوضاع  در  داد:  ادامه  وی  دارد.  وجود  گاز 
تأمین انرژی در جهان از طریق گاز طبیعی بیش ازپیش احساس 
می شود، به اقدامات ضروری در زمینه رسیدن به منافع مشترک 
شفاف  قوانین  تدوین  و  است  نیاز  گاز  صادركننده  كشورهای 
بین المللی در این زمینه اهمیت فراوانی یافته است.ابتكارات و 
امنیت  و  اعتبار  تأمین  ضمانت  درباره  تركمنستان  پیشنهادات 
صادرات از پشتیبانی فراوانی در بین كشورهای مشترک المنافع 
برخوردار بوده و درحال حاضر نیز سازمان ملل مشغول تدوین 
اسناد جدید حقوقی برای رسیدن به یک قانون دقیق دراین باره 
بین  مشترک  گاز  لوله  خط  ساخت  پروژه  به  محمداف  است. 
اشاره كرد  پاكستان و هند  افغانستان،   كشورهای تركمنستان، 
و گفت: همكاران و شركای ما در اروپا و آسیا برای عملی كردن 
نشان دهنده  این  و  كرده اند  حمایت  به خوبی  ما  از  طرح  این 

اهمیت این پروژه در بین كشورهای مشترک المنافع است. 

استقبال ونزوئال از تعیین قیمت گاز در چارچوب اوپک گازی
در  گاز  قیمت  تعیین  از  ما  گفت:  نیز  ونزوئال  رئیس جمهور 
مادورو  نیكوالس  می كنیم.  استقبال  گازی  اوپک  چارچوب 
افزود: ونزوئال براساس انقالبی كه انجام شد توانست صاحب 
در  بولیواری  انقالب  از  قبل  شود.  خود  طبیعی  منابع  مالک  و 
ونزوئال و دیگر كشورهای آمریكای التین شركت های چندملیتی 
به طور كامل منابع ما را در چنگ خود داشتند اما درحال حاضر 
در چارچوب این مالكیت ما صاحب ذخایر گاز هستیم و به عنوان 
وی  می شویم.  شناخته  گازی  منابع  صاحب  كشور  پنجمین 
اجالس  چهارمین  برگزاری  برای  بولیوی  پیشنهاد  از  همچنین 

اوپک گازی در این كشور استقبال كرد.

و  تولیدكنندگان  توسط  گاز  بازار  امنیت  تأمین  سالل: 
مصرف كنندگان

نخست وزیر الجزایر نیز با اشاره به عقد قراردادهای بلندمدت در 
بازار گاز گفت: تأمین امنیت در بازار گاز باید بین تولیدكنندگان 
و مصرف كنندگان تقسیم شود. عبدالمالک سالل، نخست وزیر 
صادركننده  كشورهای  مجمع  اجالس  سومین  در  الجزایر 
اخیر  توافق  به  نسبت  الجزایر  اینكه  به  اشاره  با  تهران  در  گاز 
ایران و شش كشور جهان، خرسند است، گفت: درحال حاضر 
كه  به طوری  هستیم،  نفت  بازار  در  گسترده ای  تحوالت  شاهد 
موازنه بین عرضه و تقاضا به هم خورده است و باید این موازنه 
تحت تأثیر  تقاضا  كه  نباشد  حدی  از  بیش  تولید  باید  بازگردد. 
قرار گیرد و در پی آن قیمت ها كاهش پیدا كند، به همین دلیل، 

باید یک توافق كلی در مورد نفت نیز صورت بگیرد. 

سرمایه  تریلیون دالر   ١٠ جهان  انرژی  نیاز  تأمین  البدری: 
می خواهد

نیز  )اوپک(  نفت  صادركننده  كشورهای  سازمان  دبیركل 
انرژی های  توسعه  باوجود  اینكه  بر  تأكید  با  اجالس  این  در 
تجدیدپذیر، نفت و گاز همچنان ٥٠ درصد نیاز انرژی جهان را 
سال   ٢٥ تا  جهان  انرژی  نیاز  تأمین  گفت:  كرد،  خواهند  تأمین 
البدری  سالم  عبدالله  می خواهد.  سرمایه  تریلیون دالر   ١٠ آینده 
سال  تا  و  ندارند  برق  هنوز  كشورها  از  بسیاری  اینكه  بیان  با 
نیاز پیدا خواهند كرد، تصریح كرد:  انرژی های جدید  ٢٠٤٠ به 
نفت و گاز همچنان در كنار هم ٥٠ درصد نیاز انرژی جهان را 
تا  بشكه  میلیون   ١١٠ به  جهانی  تقاضای  و  كرد  خواهند  تأمین 
سال ٢٠٤٠ افزایش می یابد كه این امر نیازمند سرمایه گذاری ١٠ 

تریلیون دالر تا آن زمان خواهد بود.
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این كه هر دو هنرمند فوق مثل تویبین از جوامع بریتانیایی 
فیلم  راویان  و  شود  یكدست تر  فیلم  تا  كرده  كمک  می آیند 
سخن  متفاوتی  فرهنگی  زبان  با  كه  نباشند  غریبه هایی 
اول  درجه  در  تویبین  خود  مثل  هورنبی  نیک  می گویند. 
كشیده  نویسی  سناریو  به  بعدًا  كه  بوده  نویس  رمان  یک 
است  اندک  نیز  نفر  دو  این  سنی  فاصله  حتی  است.  شده 
و هورنبی فقط دو سال از تویبین جوان تر است. هورنبی 
است،  انگلیس  ساری  منطقه  در  ردهیل  شهر  متولد  كه 
نوشته ها  و  اطالعات  از  مجموعه ای  كه  را  كتابش  اولین 
وولف  توبیاس  مثل  آمریكایی  نویسندگان  برخی  درباره 
در  دارد،  نام  آمریكا«  معاصر  خیالی  »داستان های  و  بود 
 High« نام  به  او  ُرمان  نخستین  و  كرد  منتشر   1۹۹2 سال 
بداخالق  و  عصبی  كلكسیونر  یک  پیرامون  كه   »fidelity
نوارها و صفحات موسیقی است در سال 1۹۹5 عرضه شد 
 2006 در  و  سینمایی  فیلم  یک  آن  روی  از   2000 سال  در  و 
یک نمایش موزیكال ساخته شد كه در ورسیون سینمایی 
به  بازی می كرد. یک رمان دیگر هورنبی  آن جان كوزاک 
نام »راهی طوالنی تا سقوط« هم كه در سال 2005 عرضه 
شد، در سال 2014 یک ورسیون سینمایی را در پی داشت 
و همه اینها سبب شد خود هورنبی نیز به فیلمنامه نویسی 
این عرصه تبدیل شود.  از بهترین ها در  كشیده و به یكی 
گفته  و  خوانده  داشتنی  دوست  را  چالش  این  هورنبی 
است: نوشتن كتاب آسان تر است زیرا اگر اصوال و ذاتا یک 
اما  در می آید  به خودی خود  كار  باشید،  نویسنده مجرب 
نوشتن سناریو بر اساس محدودیت های موجود و دخالت 
استودیوها در جزء جزء كار، یک كوشش آزار دهنده و در 
عین حال جذاب است. امكان ندارد سناریویی بنویسید و 
خوب تشخیص داده نشود و بر اساس آن فیلمی را بسازند 
دخالت  و  كنكاش  بدون  بد  حتی  و  متوسط  كتاب  یک  اما 

سایرین به بازارها راه می یابد.
»یک  فیلم  برای  هورنبی  سناریوهای  بهترین   از  یكی 
تحصیل« بوده كه در سال 200۹ اكران شد و با بازی كری 
سو  هر  از  اصلی  رل های  در  سارزگارد  پیتر  و  مولیگان 
 2014 سال  در  او  شد.  بافتا  و  اسكار  كاندیدای  و  تحسین 
ریس  آن  در  كه  نوشت  نیز  را  »وحشی«  فیلم  سناریوی 
ویترسپون رل اصلی را بازی می كرد و برای لورا درن یک 

كاندیدایی اسكار نقش دوم زن را به ارمغان آورد.

یک نسل جوان تر
از  جان كراولی كارگردان فیلم جدید »بروكلین« یک نسل 
هورنبی و كولم تویبین جوانتر است. وی كه متولد شهر 
كورک در ایرلند جنوبی و 46 ساله است، از زمان تحصیل 
در دبیرستان وارد كارهای تئاتری شد ولی از همان زمان به 
این حرفه به عنوان مقدمه ای برای فیلمسازی می نگریست. 
او با كارگردانی نمایش های تئاتری در دهه 1۹۹0 در شهر 
دابلین و سپس رسیدن رد پای كارهایش به وست اند مركز 
تئاتر بریتانیا به یكی از هنرمندان شاخص تئاتر تبدیل و 

یكی از مدیران سازمان تئاتری معتبر دونمار شد.
اولین فیلم بلند سینمایی جان كراولی یک كمدی ـ درام به 
نام »Inter Mission« محصول 2003 بود كه اتفاقاتش در 
ایرلند جنوبی روی می داد و كالین فارل و شیلیان مورفی در 
آن ایفای نقش می كردند. سناریوی این فیلم را یک هنرمند 
و نمایشنامه نویس ایرلندی به نام مارک اورو نوشته بود 
 Boy« و او و كراولی در سال 2007 روی فیلم تفكر برانگیز
زندگی مردی  كه  بود  فیلمی  این  نیز همكاری كردند.   »A
آزاد شده از زندان پس از حبسی طوالنی به خاطر یک قتل 
به تصویر می كشید. كارهای  را  ایام كودكی اش  فجیع در 
بعدی كراولی شامل »آیا كسی آنجا هست؟« هم می شد كه 
در سال 200۹ عرضه شد و بیننده ها را به دهه 1۹80 و در 
نقطه ای ساحلی در بریتانیا می برد و سناریوی آن را پیتر 
هارنس نوشته و مایكل كین در آن بازی شگفت انگیزی را 

در رل یک جادوگر پیر و غرغرو ارائه كرده است.

یادگاری از دهه 1۹50
»بروكلین« كه 3 هفته از آغاز اكران آن در آمریكای شمالی 
فیلمی  اروپا می گذرد،  در  آن  نمایش  از شروع  دو هفته  و 
دراماتیک و اجتماعی است كه بر اساس رمان قابل توجهی 
نیک  كه  هوشمندانه  سناریویی  پایه  بر  و  تویبین  كولم  از 
با  و  شده  ساخته  نوشته،  داستان  این  روی  از  هورنبی 
كارگردانی مدبرانه جان كراولی به فیلمی تاثیرگذار تبدیل 
شده، هر چند این امر تضمینی بر فروش چشمگیر این فیلم 
محصول مشترک كانادا، انگلیس و ایرلند جنوبی نبوده و 

در این سه هفته پول اندكی را به بار آورده است.
اتفاقات فیلم در دهه 1۹50 روی می دهد و داستان متمركز 

و  زندگی  در  انتخاب هایش  با  كه  است  جوانی  زن  بر 
هم  و  می اندازد  دردسر  به  را  خودش  هم  سفرهایش 
وابستگانش را دچار مشكل می كند. با این كه موضوع فیلم 
در  تردیدهایش  و  تعلیق ها  با  »بروكلین«  اما  است  عاطفی 
مسیر زندگی برخی كاراكترهای خود از تزلزلی می گوید 
اروپا  و  آمریكا  در  زندگی  و عرف  قواعد  در  دیرباز  از  كه 
برقرار بوده و آرامش و خوشبختی را از مردم این قاره ها 

گرفته است.
در  را  زیادی  چیزهای  سناریست  مقام  در  هورنبی  نیک 
متن كتاب تویبین تغییر نداده اما هر چه هست، او داستانی 
بزرگ را به شكلی چشمگیر بر پرده نقره ای متجلی ساخته 
و در دل دو فرهنگ متفاوت  اجتماعی  و در پس زمینه ای 
از روابط و رویدادهایی می گوید كه خط ارتباطی شان یک 
نفر اما احساسات و نتایج برخاسته از آن، بسیار متفاوت و 

تاثیرگذار بر گروهی كثیر است.

انتخابی كه تصادفی نیست
بازی  )با  لیسی  الیس  فیلم  این  رویدادهای  مركز  در 
در  و  است  ساله   25 زنی  كه  داریم  را  رونان(  سائورسی 

در  فورد  وكس  منطقه  در  كورتی  انیس  كوچک  شهر 
انتخاب  البته  و  ایرلند جنوبی زندگی می كند  جنوب شرق 
این محل تصادفی و بی دلیل نیست و اینجا به واقع زادگاه 
تویبین، نویسنده كتاب بروكلین است. الیس در این مكان 
تنها نیست و مادر و خواهر بزرگش كه از هر سو تحسین 

می شود و نام او »رز« است نیز او را همراهی می كنند.
كلیسای منطقه این مكان اقامت را برای آنها جور كرده اما 
آنها تنها ساكنان این عمارت كه در اصل یک پانسیون برای 
زنان تنها است، به حساب نمی آیند و الیس از این فرصت 
برای آموختن هر چه بیشتر اصول زندگی رایج در آمریكا 
و اروپا در كنار سایر زنان جوان مستقر در این پانسیون 
زندگی  كه  است  مسایلی  و  نقاط  اینها  و  می گیرد  بهره 
الیس بین آنها تقسیم می شود. مدیر و راهنمای اصلی در 
این عمارت بزرگ، زنی مسن و سختگیر به نام كئوگ )با 
از هر فرصتی  الیس  بازی جولی والترز كهنه كار( است. 
برای تطابق هر چه بیشتر با زندگی در آنجا بهره می گیرد 
)جیم  پیری  كشیش  به  و  می خواند  حسابداری  درس  و 
آیین های  از  برپایی قسمتی  در  اوست،  یاور  كه  برودبنت( 

كلیسایی یاری می رساند.

چگونه و چرا؟
نه در چنین شهر و فضایی بلكه اندک مدتی بعد در بروكلین 
)اموری  تونی  نام  به  ایتالیایی  مردی  با  الیس  نیویورک 
كوهن( آشنا می شود كه شغلش كارگری اما سر و وضعش 
بهتر از كارگران است. تضادها فراوان است و یكی از آنها 
دلیلی  هر  به  آمریكا  به  مهاجر  ایتالیایی های  كه  است  این 
از  یكی  هم  الیس  كه  آنجا  مقیم  شمار  پر  ایرلندی های  از 
آنهاست بدشان می آید. با این حال آشنایی و ارتباط الیس و 
تونی به ازدواج منجر می شود. این ازدواج به اصرار تونی 
و به این خاطر بسیار سریع صورت می پذیرد تا الیس كه 
خبر مرگ خواهرش رز را شنیده و به تبع آن مجبور است 
سریعًا به ایرلند برگردد، در پایان مراسم به آمریكا رجعت 
كند و در ایرلند نماند. هیچكس نمی داند این مرگ چگونه 
و چرا شكل گرفته اما این احساس وجود دارد كه چیزهایی 
در ارتباط با رز ایراد داشته است. به رغم تمامی تالش ها و 
فوریت ها موقعی كه الیس به ایرلند می رسد مراسم ختم رز 
به پایان رسیده و الیس با فضا و محیطی روبرو می شود 
كه هر چند جای خالی رز در آن محسوس است اما یادآور 
مالیم  تابستان  اوست.  برای  گذشته اش  شیرین  دوران 
ایرلند و سرسبزی آنجا الیس را از نو سحر می كند و او پس 
از غلبه بر غم فقدان رز از خود می پرسد چطور قادر است 
فارل  جیم  دیگر  سوی  از  كند.  ترک  دیگر  بار  یک  را  آنجا 
ثروتمند  و  شخصیت  با  مردی  كه  نیز  گلیسون(  )دامنال 
این  است در مسیر وی سبز می شود و اهالی فامیل بدون 
كه بدانند الیس به تازگی در آمریكا ازدواج كرده )و الیس 
نیز این موضوع را از آنها پنهان نگه داشته( او را تشویق 
به عروسی با فارل می كنند، اعضای خانواده الیس بی  خبر 
از همه جا حتی یک شغل خوب نیز برای او جور می كنند تا 
وی دیگر دلیلی برای كوچ از ایرلند به آمریكا نداشته باشد 
و در سرزمین اصلی و زادگاهش بماند و به رغم درگذشت 
خواهرش در آنجا خوشبخت شود. مشكل مادر الیس نیز 
تنها شده و  او  نیست،  مطرح است زیرا حاال كه رز دیگر 
همدم ندارد و الیس این مسئولیت ناگفته را حس می كند كه 

آنجا بماند و مونس مادرش شود.

زمان تعیین تكلیف
به این ترتیب الیس در یک دو راهی بزرگ یعنی ماندن در 
ایرلند و كمک به مادرش و بازگشت به آمریكا و ملحق شدن 
و  واقعی  خم های  و  پیچ  در  و  می گیرد  قرار  همسرش،  به 
ناهموار زندگی باید تصمیم مهمی بگیرد و تكلیف خود و 
سایرین را روشن كند و او به روش و شكلی كه در داستان 
به  هنرمندانه  شكلی  به  كراولی  جان  فیلم  و  تویبین  كولم 
فیلم  دراماتیک  و  سخت  انتخابی  در  شده،  كشیده  تصویر 
را به نقطه نهایی خود رهنمون می كند و این پایانی است 
است.  نشده  رویت  سینمایی  فیلم های  سایر  در  اخیرًا  كه 
بازیهای  می بخشد،  موفقیت  فیلم  كل  و  پایان  این  به  آنچه 
عالی تمامی هنرپیشه های فیلم است و سائورسی رونان كه 
در عین جوانی سابقه چند سال بازی مستمر در فیلم های 
بسیار  و  می گیرد  قرار  همگی  راس  در  دارد  را  سینمایی 
كه  را  جوان  زن  یک  فكری  رشد  مراحل  و  مراتب  خوب 
همزمانی  و  متعدد  دشواری های  به  زندگی اش  مسیر  در 
برخورد كرده، به نمایش می گذرد. فیلمبرداری درخشان 
ایو بالنگر و طراحی لباس دقیق اودیل دیكز میریو دیگر 
محسنات فیلمی است كه درس زندگی می دهد و به تبع آن 
امید و ترس می گوید و  ادغام دائمی  از عدم اطمینان ها و 
جا  خود  كاراكترهای  میان  در  و  قصه  دل  در  را  بیننده ها 

می دهد.
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اقتصاد

سینما
درباره فیلم »بروكلین«

در پیچ و خم های ناهموار زندگی
سخن گفتن درباره »بروکلین« فیلم جدیدی که بر اساس رمانی از کولم تویبین داستان 
نویس برجسته و 60 ساله اهل ایرلند جنوبی ساخته شده، بدون اشاره بر نقش و سهم 
بسیار بزرگ نیک هورنبی به عنوان سناریست این فیلم و جان کراولی در مقام کارگردان 

این اثر جدید سینمایی ناقصی خواهد بود.
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13 فیلم روی 
شیروانی داغ اسکار

 

از  یكی  كه  اسكار  جوایز  غیرانگلیسی  فیلم  بهترین  شاخه 
امسال  است،  سینمایی  رویداد  این  بخش های  جذاب ترین 
و  پرامید  فیلم هایی  بود؛  خواهد  فیلم   81 رقابت  شاهد 
معروف، فیلم هایی كه امیدی به موفقیت شان نیست و البته 
آثاری كه اگرچه در سایه هستند اما ممكن است در چشم به 

هم زدنی شگفتی خلق كنند.
به گزارش ایسنا،  نشریه »هالیوود ریپورتر« در گزارشی به 
13 فیلم  از میان 81 فیلم تائید شده از سوی آكادمی اسكار 
اما  شده اند،  شناخته  كمتر  كه  این  علی رغم  كه  پرداخته 
می توانند همه را شگفت زده كرده و با برهم زدن معادالت، 

اسكار خارجی 2016 را به خانه ببرند.

»شب بخیر مامان« )اتریش( به كارگردانی»ورونیكا فرانز« 
و »سورین فیاال«

یک  از  پس  كه  است  مادری  داستان  مامان«  بخیر  »شب 
جراحی پالستیک سنگین و در حالی كه تمام صورتش را 
با بانو پوشانده است به خانه و نزد دو پسر دوقلویش باز 
می گردد اما با رفتارهای غیر معمول او ، پسران شک می كند 

كه آیا این زن مادر واقعی آنهاست یا خیر.

است  ترسناكی  و  هنری  فیلم های  نادر  جمله  از  فیلم  این 
آكادمی  انگلیسی به  كه امسال برای حضور در بخش غیر 
با بازخورد  اسكار معرفی شده است. »شب بخیر مامان« 
در  و  است  شده  رو  روبه  منتقدان  سوی  از  نیز  مثبتی 
از  را  درصد   87 نمره  تاكنون  تومیتو«  »راتن  وب سایت 
مجموعه81 نقد كسب كرده است. سینمای اتریش در چند 
سال اخیر حضور موفقی در جوایز اسكار داشته است و در 
سال 2012 با فیلم »عشق« ساخته »میشائیل هانكه« برنده 

اسكار خارجی شد.

فیلمساز  هفت  كارگردانی  به  )سنگاپور(  حرف«  »هفت 
مختلف

اسكار  كمیته  سوی  از  امسال  كه  حرف«  »هفت  فیلم 
فیلمی  است ،  شده  معرفی  آكادمی  به  سنگاپور  سینمایی 
است بلند حاصل هفت فیلم كوتاه از كارگردانان »رویستون 
تان«،»كلوین تونگ«،»اریک كو«،»ژاک نئو« ،»تان پین پین«، 
»كی راجا گاپول« و »بو جونفنگ« كه به مناسبت پنجاهمین 
اولین  تا  است  شده  ساخته  سنگاپور  كشور  تولد  سالگرد 
حضور سینمای این كشور را در بخش اسكار خارجی رقم 

بزند.

»11 دقیقه« )لهستان( به كارگردانی »یرژی اسكلیموفسكی«
سینمای لهستان كه سال گذشته با فیلم سیاه و سفید »آیدا« 
را  خارجی  اسكار  پالیكوفسكی«  »پاول  كارگردانی  به 
 11« عنوان  با  متفاوت  بسیار  فیلمی  با  امسال  برد  خانه  به 

دقیقه« قصد دارد این افتخار را مجددا تكرار كند.
فرد  چند  از  داستان  چند  از  مجموعه  دقیقه«   11« درام 
زندگی شان  نوعی  به  آنها  از  كدام  هر  كه  است  شهرنشین 
فیلم  این  است.  وابسته  ساز  سرنوشت  دقیقه   11 یک  به 
برای اولین بار در بخش رقابتی جشنواره فیلم ونیز 2015 
به عنوان یكی از نامزدهای شیر طال به روی پرده رفت و 
نمایش  به  تورنتو  فیلم  جشنواره  »مسترز«  بخش  در  پس 

گذاشته شد.

»عشق 100 ینی« )ژاپن( به كارگردانی »ماساهارو تاكه«
هشتادو  اسكار  در  ژاپن  سینمای  نماینده  عشق«  »100ین 
آندو« را روایت  با بازی »ساكورا  هشتم داستان زنی تنبل 

می كند كه به یک بوكسور حرفه ای تبدیل می شود.
خشن  صحنه های  با  را  كمدی  مختلط  ژانری  با  فیلم  این 
جشنواره  هفتمین  و  بیست  در  فیلم  این  می آمیزد.  بوكس 
فیلم توكیو موفق به كسب جایزه »اسپلش« شد و در چندین 
جشنواره و جایزه سینمایی در كشور ژاپن موفق به كسب 
برای  بازیگری  بهترین  جایزه  جمله  از  جایزه  چندین 
سال  در  بار  آخرین  ژاپن  سینمای  شد.  آندو«  »یاساكورا 
2008 با فیلم »عزیمت ها« ساخته »یوجیرو تاكیتا« موفق به 

كسب اسكار خارجی شده است.

»قوچ ها« )ایسلند( به كارگردانی »گریمور هاكانارسون«
نگاه  نوعی  بخش  اصلی  جایزه  امسال  كه  »قوچ ها«  فیلم 
دو  داستان  روایتگر  كرد،  تصاحب  را  كن  فیلم  جشنواره 
كوهستانی  مناطق  افتاده  دور  دره ای  در  كه  است  برادر 
با  كه  است  سال   40 مدت  برای  و  می كنند  زندگی  ایسلند 

یكدیگر صحبت نكرده اند.
اروپا در بخش  فیلم  نامزدهای جوایز  از  فیلم كه یكی  این 
بهترین فیلم است. سینمای ایسلند تاكنون موفق به كسب 
به   1۹۹1 سال  در  با  یک  تنها  و  است  نشده  خارجی  اسكار 

جمع نامزدهای نهایی این شاخه راه یافته است.

»شب های عربی« )پرتغال( به كارگردانی »میگوئل گونر«
این فیلم دومین قسمت از سه گانه ساخته »میگوئل گونر« 
در  البته  در  كه  است  عربی«  »شب های  افسانه  از  برگرفته 

روزگار معاصر پرتغال روایت می شود.
نماینده پرتغال در اسكار 88 كه پس از نمایش در جشنواره 
به  می تواند  شد،  رو  به  رو  فراوانی  تحسین  با  كن  فیلم 
كه  دهد  پایان  اسكار  جوایز  در  پرتغال  سینمای  ناكامی 
تاكنون 31 فیلم را به این رویداد سینمایی معرفی كرده و 

حتی یک بار هم به جمع نامزدهای نهایی راه نیافته است.

به  )تایلند(  باشیم«  برنده  همیشه  چكرز  در  »چگونه 
كارگردانی »جاش كیم«

نوشته»راتاووت  كوتاه  داستان هایی  براساس  فیلم  این 
تایلندی ،درامی  شده  تحسین  نویسنده  الپچارونساپ« 
اجتماعی و رئال است كه روایتگر داستان پسری 11 ساله 
است كه در تالش است تا از پیوستن برادر بزرگش به ارتش 
باشیم«  برنده  چكرز  در  همیشه  »چگونه  كند.  جلوگیری 
پنجمین  و  شصت  پانورامای  بخش  در  بار  اولین  برای 
اولین  جشنواره فیلم برلین به روی پرده رفت و می تواند 
شاخه  نهایی  نامزدهای  جمع  در  تایلند  سینمای  حضور 

فیلم های غیر انگلیسی رقم بزند.

تاج و تخت )كره جنوبی( به كارگردانی »لی جون- ایک«
هجدهم  قرن  در  »سادو«  شاهزاده  زندگی نامه  داستان 
میالدی كه پدرش او را به مرگ محكوم كرد ، فیلمی است كه 
در سینماهای كره جنوبی نیز با استقبال فراوانی رو به رو 

شد و نزدیک به 50 میلیون دالر فروخت.
كره  سینمایی  منتقدان  انجمن  جوایز  در  تخت«  و  »تاج 
جنوبی سه جایزه از جمله بهترین فیلم را از آن خود كرد 
و این پتانسیل را دارد تا بتواند اولین نامزدی فیلمی از این 

كشور آسیایی را در طول تاریخ جوایز اسكار رقم بزند.

»آفریم!« )رومانی( به كارگردانی »رادو ژوده«
جشنواره  رقابتی  بخش  در  را  خود  نمایش  اولین  »آفریم« 
برلین 2015 تجربه كرد و در نهایت جایزه خرس نقره ای 
آورد.  ارمغان  به  ژوده«  برای»رادو  را  كارگردانی  بهترین 

فیلم داستان مامور پلیسی در ابتدای قرن نوزدهم را روایت 
می كند كه در جستجوی یک برده فراری هستند.

و  تاریخ«  ناگوار  »درس  فیلم  این  ریپورتر«  »هالیوود 
نقطه ای  به  استثنایی  و  هوشمندانه  »نگرش  را  آن  ورایتی 

مهم در تاریخ« معرفی كرده اند.

رضا«  محمود  »جمشید  كارگردانی  به  )پاكستان(  »مور« 
معروف به »جامی«

فیلم »مور« كه در زبان پشتو به معنای مادر است داستان 
یک رئیس ایستگاه قطار و پسرش را پس از مرگ ناگهانی 
همسرش روایت می كند. این فیلم كه پس از غیبت 50 ساله 
سینمای پاكستان در عرصه اسكار امسال وارد میدان شده 
است به سبب ارائه صدایی جدید در سینمای پاكستان مورد 

تحسین فراوانی قرار گرفته است.

»موج« )نروژ( به كارگردانی»رور یوتاگ«
فیلمی حادثه ای و مهیج كه درباره سونامی مهیبی است كه 
یكی از روستاهای نروژ را تهدید می كند، فیلم های در این 
اما  نداشته اند  زیادی  اسكار معموال شانس  در  ژانر گرچه 
خود  با  را  اسكار  آكادمی  اعضای  بتواند  شاید  »موج«  این 

ببرد.
»مرا با خود ببر« )مونته نگرو( به كارگردانی »ایوونا ژوكا«

»مرا با خود ببر« فیلمی احساسی قدرتمندی شبیه فیلم های 
اولین  جون »21 گرم« و »كرش« است كه »ایونا زوكا« در 
نسل  سه  از  زن  سه  داستان  خود  سینمایی  بلند  ساخت 
كرواسی  پایتخت  زاگرب  كه  می كند  روایت  را  گوناگون 

زندگی می كنند.

»بابایی« )كوزوو( به كارگردانی »ویسار مونیا«
»كوزوو«  سینمای  كه  است  فیلمی  دومین  »بابایی« 
جوایز  غیرانگلیسی  فیلم  بهترین  بخش  در  حضور  برای 
میلیون دالری   7/1 بودجه  با  و  اسكار معرفی كرده است 
این كشور نیز محسوب  پرهزینه ترین فیلم تاریخ سینمای 
می كند  روایت  را  پسری  و  پدر  داستان  فیلم  این  می شود. 
كه در خیابان های كوزوو سیگار فروشی می كنند اما چند 
سال پس از فروپاشسی دیوار برلین ، پدر و آلمان می برد 
و پسر 10 ساله خود را برای كشف یک زندگی جدید تنها 

می گذارد.
از  پالیكوفسكی«  »پاول  ساخته  »آیدا«  فیلم  گذشته  سال 
لهستان موفق به كسب جایزه اسكار بهترین فیلم خارجی 

شد.
تمام  ژانویه  هشتم  روز  اسكار  جوایز  نهایی  رای گیری 
می شود و فهرست پنج نامزد نهایی بهترین فیلم خارجی 
اسكار 2016 روز 14 ژانویه )24 دی ماه( سال آینده معرفی 
فوریه   24 روز  نیز  اسكار  جوایز  اعطای  می شوند.مراسم 
2016 )5 اسفند( در سالن »دالبی« هالیوود برگزار خواهد 

شد. 

فرانسه برنده بزرگ جوایز »امی« شد
درام  سریال  برنده  عنوان  به  ها«  دنده  »چرخ  جنایی  تریلر  آسوشیتدپرس،  از  نقل  به 
انتخاب شد و طبیعتا این مراسم فارغ از حمالت تروریستی پاریس نیز نبود و تهیه كننده 
كارولین  كرد.  تشكر  فرانسه  های  ارزش  حفظ  در  همكاری  برای  پلیس  از  سریال  این 
پروست نیز كه در این فیلم در نقش كاپیتان پلیس بازی كرده، جایزه فیلم را به قربانیان 
»چرخ  شد،  برگزار  نیویورك  هیلتون  هتل  در  كه  مراسم  این  كرد.در  تقدیم  حوادث  این 
برنده  دیگر  كرد.  دریافت  خود  پنجم  فصل  برای  را  بین المللی  امی  جایزه  ها«  دهنده 
به  موفق  هنری  برنامه های  بخش  در  كه  بود  داد«  نجات  را  لوور  كه  »مردی  فرانسوی 
كسب جایزه شد. این فیلم درباره مدیر موزه ملی فرانسه است كه در جنگ دوم با تشكیل 
نازی ها دور كند. »سرباز سفید«  از دست  را  اثر هنری  گروه مقاومت توانست هزاران 
دیگر برنده فرانسوی بود كه درباره دو سرباز جوان در سایگون است كه دوستی شان 
آنها را در اولین روزهای ویت مینه در برابر حكام فرانسوی حفظ می كند. این فیلم در 
بخش مینی سریال جایزه امی بین المللی را برای فرانسه به ارمغان آورد. بسام یوسف 
طنزپرداز مصری كه به عنوان جان استوارت جهان عرب شناخته می شود، میزبان مراسم 
دیشب بود. جولیان فیلوس خالق و نویسنده »دانتون ابی« جایزه امی بین المللی افتخاری 
را در این مراسم به تهیه كننده این سریال گرت نیام و الیزابت مك گاورن بازیگری اهدا 
كرد كه در نقش كورا كروالی در این فیلم بازی كرد. این سریال به زودی فصل ششم و 
آخر خود را روی آنتن می برد. جایزه بهترین بازیگر مرد به مارتن هیجمنز برای فیلم 
هلندی »رامسس« رسید كه در نقش خواننده و بازیگر هلندی رامسس شافی بازی كرده 

است. آنكه فون درلیپ بازیگر نروژی نیز جایزه بهترین بازیگر زن را به خانه برد.
بریتانیا تنها در بخش سرگرمی بدون متن برای »50 راه برای كشتن مادرت« به عنوان 
بازی  با  شیرین«  »مادر  برای  كه  برد  خانه  به  جایزه   2 نیز  برزیل  شد.  انتخاب  برنده 
فرناندا مونته نگرو بازیگر كهنه كار برزیلی در بخش سریال كمدی و »امپایر« در بخش 
از آفریقای جنوبی نیز به عنوان برنده بخش  بهترین رمان تلویزیونی اهدا شد. فیلمی 
مستند انتخاب شد. در بخش فیلم غیرانگلیسی زبان نیز فیلمی از كلمبیا درباره زندگی 
خواننده ای كه به مواد مخدر كشیده می شود، به عنوان برنده انتخاب شد. مایكل داگالس 
جایزه امی كارگردانی افتخاری را به ریچارد پلپر مدیرعامل شبكه اچ بی او اهدا كرد. 
امی بین المللی به فیلم هایی كه خارج از تلویزیون آمریكا ساخته می شوند، تعلق می گیرد.
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 از »جزیره دكتر مورو« تا اعالمیه حقوق بشر سازمان ملل

نویسنده ای برای 
همه نسل ها

 سخنرانی امسال انجمن قلم )PEN( به »اچ جی ولز« اختصاص یافت. سخنان زیر 
بخشی از موضوعات مطرح شده توسط علی اسمیت سخنران جلسه درباره این 
نویسنده است. به نقل از گاردین، »ولز« آینده نگری خوبی داشت اما سؤال علی 
اسمیت این است كه آیا »ولز« خبر داشت كتاب »حقوق بشر« او 75 سال بعد مورد 

حمله قرار خواهد گرفت؟!

آینده  بر  تأثیر زمان حال و گذشته  »اچ جی ولز« چندین داستان و كتاب درباره 
نوشت و جالب اینجاست كه نویسنده داستان هایش را درباره محیط زندگی خود 
نوشته بود اما درباره زمان خود، زمان بعد، زمان امروز ما، و حتی آینده صدق 
سالگی   70 در  و  عمر  اواخر  در  جامعه گرا  نویسنده  این  كه  است  می كند.چگونه 
اتفاقات زیادی را در آثارش پیش بینی كرد؟ اتفاقاتی مثل ساخت تانک، به وقوع 
پیوستن گرمای جهانی، جنگ هوایی، بمباران، رادیو، تلویزیون، ویدیو، اینترنت، 

بمب اتم، خرابی های رادیواكتیو، لیزر، عمل زیبایی، و تسلیحات شیمیایی.
این سؤال در ذهن همگان شكل می گیرد كه این مرد آینده نگر چه كرد كه شهرت 
حتی  كه  شود  تبدیل  متفكرانه  و  سیاسی  قدرتی  به  تبدیل  شد  سبب  وی  ادبی 

»استالین« و »روزولت« از وی تقاضای مشاوره كنند.
»استالین« در سال های آخر قصد داشت قدرت جدیدی در دنیا ایجاد كند. قدرتی 
بدون »ظلم« كه »بشر را مثل یک بدنه كلی به هم وصل كند و همه نژادها با هم 

متحد باشند و از نظرات »ولز« استقبال زیادی كرد.
این نویسنده چه كرد كه نه تنها مرز نازک بین واقعیت و فانتزی، ممكن و ناممكن 
را به مخاطب نشان داد بلكه بدترین اتفاقاتی كه دنیا، بشر، و هستی برای یكدیگر 

ایجاد می كنند نیز تصویر كرد.
سال 1۹40 كتابی به نام »حقوق بشر« نوشت و به گفته خود او منظور از بشر »همه 
افراد از جمله زن و مرد، كودک و بزرگ سال، و همه گونه های حیوانی است.«او 
در  باید  نویسندگان  او  نظر  از  و  كرد  شایانی  كمک   )PEN(قلم انجمن  ایجاد  در 
این انجمن دورهم جمع شوند، به دنیا فكر كنند، برای دفاع از آزادی آن و دفاع از 
آزادی برای نوشتن و آزادی مخاطب برای خواندن بجنگند. او همچنین به ایجاد 
و نگهداری كنسول ملی آزادی حقوق مدنی كمک شایانی كرد تا برای آزادی هایی 
كه بشر به آن نیاز داشته و دولت های قدرتمند با آن كنار نمی آیند بجنگند.مهم تر 
از همه »ولز« معتقد بود برای حفظ حقوق بشر باید قوانین بین المللی وضع كرد. 
در سال های آخر عمرش در »سازمان حقوق بشر سانكی« فعالیت می كرد و در 
واقع فعال ترین عضو این گروه محسوب می شد و قوانین را نیز خود او به نگارش 
استفاده  بشر  حقوق  اروپایی  ترسیم  در  قوانین  همین  از  ملل  سازمان  و  درآورد 
كرد و 47 عضو سازمان با این قوانین موافقت كردند )انگلیس اولین كشوری بود 
كه این قانون را تصویب كرد و »چرچیل« آن را به عنوان سپری علیه بازگشت به 

فاشیسم می دانست.(
در سال 18۹6كه »ولز« مردی جوان بود »جزیره دكتر مورو« را نوشت كه درباره 
حیوانی در قالب انسان بود. اولین سال جنگ جهانی دوم بود كه او »حقوق بشر« 
این بود-كه  او  را نوشت و از همه خواست راه زندگیشان را تغییر دهند. سؤال 
چه  برای  ما  كه  گرفت-  قرار  مورداستفاده  نیز  كتابش  تیتر  زیر  عنوان  به  البته 
می جنگیم؟ و پاسخ او این بود كه باید »برای رفاه آدمی و حقوق انسانی كه در 

دسترس همگان باشد« بجنگیم.
قرار گرفت.  فعلی مورداستفاده  قانون حقوق بشر  در  »ولز«  اولین دست نوشته 

وی به احترام به حریم شخصی و رازداری انسان ها اعتقاد داشت.
و  ذهنی  سالمت  شخصی،  مالكیت  تغذیه،  حقوق  شامل  او  ذهن  دیگر  قوانین 
علنی،  دادگاه  دنیا،  نقاط  به همه  برده ها، سفر  آزادی  اشتغال،  جسمی، تحصیل، 
از اعتصاب غذای  یا رفتار غیرانسانی. حق عدم جلوگیری  عدم شكنجه، تحقیر، 
داوطلبانه بود. به اعتقاد وی اولین حقوق انسانی فراهم  كردن آرامش و ریشه كن  
در  انگلستان  حاال  كه  بدانید  است  جالب  است.اما  افراد  زندگی  در  ترس  كردن 
تالش است حقوق بشری جداگانه برای كشورش بنویسد گویی ما همه انسان ها 
حقوق  ترسیم  در  را  ایده ای  چنین  »ولز«  برابرترند.  بعضی ها  اما  برابریم  با هم 
انسان ها برنمی تابید.»خورخه لوئیس بورخس« اعتقاد داشت آثار »ولز«، به ویژه 
اولین آثار فانتزی اش، ماندگار خواهند بود: »آثار او مثل افسانه در اذهان عمومی 
نسل های مختلف باقی و حتی زبان نگارششان به واسطه وجود نویسنده اعتال 

می یابد.«

»قیام ربات ها« در جایزه کتاب 
اقتصادی برتر سال 2015

 
كتابی با موضوع تجزیه و تحلیل آینده تلخ دنیای اتوماتیک جایزه كتاب اقتصادی برتر سال 

2015 را از آن خود كرد.
و  تایمز«  »فایننشیال  اقتصادی  روزنامه  طرف  از  فورد«  »مارتین  نوشته  ربات ها«  »قیام   
انتشارات »مک كینزی« جایزه 30 هزار پوندی بهترین كتاب اقتصادی سال 2015 را كسب 
كرد. این كتاب بیانگر افزایش نگرانی ها درباره احتمال تاثیرات منفی مجهز كردن مشاغل 
در  می گوید.  سخن  حرفه ای  مشاغل  تا  گرفته  تولیدی  صنایع  از  خودكار،  سیستم های  به 
نسخه منتشر شده در انگلستان، این كتاب عنوان دومی را به صورت هشدار روی جلد خود 
دیده  شغل«  بدون  »آینده ای  عبارت  آمریكای  نسخه  در  و  فراگیر«  بی كاری  »تهدید  دارد: 

می شود.
كاهش  برای  اقتصادی«  قوانین  بنیادین  »بازسازی  است:  گفته  خود  كتاب  در  »فورد«   

تاثیرات منفی به كارگیری فزاینده از روبات ها به شدت مورد نیاز است.
 برپایه این گزارش، اگر چه تمامی اعضای هیات داوران جایزه بهترین كتاب اقتصادی سال 
ارائه شده در »قیام روبات ها« موافق نبودند اما همگی درباره قدرت  با راه حل های   2015

مباحث مطرح شده متفق القول بوده اند.
با كتاب های مهم  نامزدها  نهایی  را كسب كرد كه فهرست  این جایزه  این كتاب در حالی   
دیگری درباره فناوری های مدرن در رقابت بود. دیگر نامزدهای كتاب اقتصادی سال كه 
هر كدام 10 هزار پوند دریافت كرده اند: »از دست دادن سیگنال ها« نوشته »ژاک مک نیش« 
و »شین سیلكاف«، »طالی دیجیتال« اثر »ناتانیا پاپر«، »چگونه موسیقی آزاد شد« نوشته 
»استفن ویت«، »اقتصاد ناتمام« نوشته »آن ماری اسالوتر« و »رفتار نادرست« اثر »ریچارد 

تیلر« بودند.

صورتک »اشک شوق« واژه منتخب 
سال فرهنگ لغات آکسفورد شد

 
محسوب  لغت  یک   )Emoji( »ایموجی«  صورتک  كلمه  واقعی  معنای  به  این كه  وجود  با 
لغب  آكسفورد  لغت  به صورتک »اشک شوق«، فرهنگ  آن  به دلیل معروفیت  اما  نمی شود، 

»واژه سال« را به آن اختصاص داد.
پیام های كوتاه  در  »ایموجی« كه طی چند سال گذشته  »ایندیپندنت«، صورتک  از  نقل  به 
از  حس  انتقال  برای  زیاد  كاربرد  و  احساسات  بیان  به دلیل  بود،  كرده  پیدا  كاربرد  بسیار 

ورای واژگان از سوی فرهنگ لغت آكسفورد به عنوان »واژه سال« برگزیده شد.
دنیای  در  جهانی  وجهه  یک  به  »ایموجی«  كه  گفته اند  آكسفورد  سال  واژه  انتخاب  هیات   
دیجیتال بدل شده است و با یک تصویر ساده توانسته تمامی احساسات یک فرد را به خوبی 
نشان دهد.»كاسپر گراتوول«، مدیر موسسه فرهنگ لغت آكسفورد گفته است: »می دانیم 
زبان  بر  برای  و  نیست  گویا  كامل  طور  به  ژرف  احساس  یک  بیان  برای  سنتی  الفبای  كه 
آوردن یا نوشتن آن جمالت بسیاری را باید به كار برد و این مساله در قرن بیست ویک نیاز 
به بیان احساس با تصویر را بیشتر نشان داد. بنابراین تعجبی ندارد كه متون تصویری 
چون ایموجی خلق شد تا این خالء را پر كند. این صورتک می توان به اندازه یک صفحه 
سخن بگوید.« تحقیقات نشان می دهد صورتک موسوم به »اشک شوق« تنها در انگلستان 

20 درصد مكالمات دیجیتالی را در سال 2015 به خود اختصاص داده است.
تک  »یک  است:  آورده  »واژه«  معنای  بر  خود  تفسیر  در  آكسفورد  لغت  فرهنگ  موسسه 
عنصر معنادار« یا »یک واحد زبانی مفهومی«؛ این تعریف به هیات انتخاب آكسفورد اجازه 
داده است تا به جای اشكال معمول واژگانی، یک ایموجی را به عنوان »واژه سال« برگزیند.
واژه »ایموجی« برگرفته از زبان ژاپنی است، این كلمه به معنای »تصویر دیجیتال كوچک 

برای بیان ایده یا احساس در مكالمات الكترونیک« است.

عرضه رمان های کالسیک ارزان در 
مدارس انگلستان

 
امور  این كشور در  انگلستان »نیک گیب«، معون وزیر آموزش  انجمن ناشران  در نشست 
مدارس این كشور از فعاالن صنعت نشر خواست تا برای عرضه دست كم 100 داستان مطرح 

كالسیک با نازل ترین قیمت به مدارس اقدام كنند.
 درخواست معاون وزیر در امور مدارس انگلستان برای عرضه رمان های كالسیک ارزان 
رمان های  كه  كرد  اظهار  نشست  این  در  »گیب«  »گاردین«،  نشریه  از  نقل  به  مدارس  به 
كالسیكی جوان »آرزوهای بزرگ«، »غرور و تعصب« و »جین ایر« باید در مدارس راهنمایی 
مطرح  رمان های  از  عنوان   100 تا  خواست  ناشران  از  و  باشند  دانش آموزان  دست رس  در 
كالسیک را با كم ترین قیمت در اختیار مدارس قرار دهند. وی گفت كه دپارتمان آموزش 
انگلستان در جستجوی راهی است تا كتاب های كالسیک بیشتری در اختیار مدارس قرار 
گیرد و افزود: »می خواهیم هر دانش آموز این فرصت را داشته باشد تا گستره وسیعتری از 

كتاب های كالسیک را خوانده و از آن ها بیاموزد.«
 این مقام وزارت آموزش انگلستان عنوان كرد: »دسترسی به چنین رمان های برجسته ای 
نباید معدود و اندک باشد. می خواهم هر مدرسه راهنمایی تعداد بیشماری از آثار كالسیک 

را در خود جایی دهد.«
 وی به ناشران پیشنهاد كرد كه 30 نسخه از 100 عنوان آثار ادبی را با كمترین قیمت در اختیار 
مدارس قرار دهند تا همه دانش آموزان درباره آن ها بدانند؛ به ویژه آن دسته از رمان هایی كه 
ممكن است در كتابخانه های منازل یافت نمی شود.« با وجود این، او از رمان های خاصی 
نام  نبرد؛ سال گذشته »مایكل گوو«، وزیر پیشین آموزش انگلستانبه طور خاص نام بردن 
از كتاب های آمریكایی چون »كشتن مرغ مقلد« و »موش ها و آدم ها« به عنوان سرفصل های 
درسی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود.این پیشنهاد با استقبال ناشران عمده و مطرح 
انگلستان مواجه شده و فهرستی از 100 عنوان كتاب را ارائه كرده اند. این كتاب ها در همه 
زمینه ها هستند؛ از »دراكوال« نوشته »برام استوكر« گرفته تا عناوینی چون »5 كودک و آن«  
»زنان  استیونسن«،  »رابرت  نوشته  گنج«  »جزیره  نسبیت«،  »ای  اثر  راه آهن«  »بچه های  و 
كوچک« به قلم »لوئیزا می آلكات«، »تصویر دوریان گری« نوشته »اسكار وایلد و .... كه با 

قیمتی كمتر 2 پوند در اختیار مدارس قرار خواهند گرفت.
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در حسرت بوی خوش كاغذ/ یادداشتی از كیدی ریگان درباره 

ارجحیت کتاب سنتی به 
نسخه الکترونیکی

 
وجود  با  چندان  وبالگ  نویس،  و  نویسنده  ریگان«  »كیدی 
پست«  »هافینگتن  نیست.  موافق  آثار  الكترونیكی  نسخه های 
نداشتن  دوست  دالیل  درباره  را  نویسنده  این  یادداشت  اخیرا 

نسخه های الكترونیكی منتشر كرده است.
 به نقل از هافینگتن پست »كیدی ریگان« در یادداشت خود آورده 

است: به عنوان یک دانشجوی ادبیات انگلیسی بیشتر عمرم غرق 
كتاب  خرید  برای  زیادی  پول  بوده ام.  داستان  و  كتاب  صفحات 
ندارم. وقتی از یكی دوستان آی پد كوچكی هدیه گرفتم و فهمیدم 

اختیارم  در  رایگان  كالسیک   آثار  از  بسیاری  صوتی  نسخه  كه 
قرار گرفته است بسیار خوشحال شدم و هر روز صدای داستان 
لذت  و  می پیچید  گوشم  در  جیمز«  »هنری  و  وولف«  »ویرجینیا 
می بردم اما هیچ وقت نتوانستم با نسخه الكترونیكی آثار كه باید 

از روی تبلت یا كامپیوتر خوانده شود ارتباط برقرار كنم.
را  حرفم  است  كتاب  عاشق  كه  باشید  آدم هایی  دسته  آن  از  اگر 
خوب متوجه می شوید. چون هیچ حسی با رفتن به كتابفروشی 
و در راهروها قدم  زدن و كتاب در دست گرفتن برابری نمی كند؛ 
لذت نابی است وقتی صفحه ای را باز می كنید و بوی تازه كاغذ 

به مشامتان می رسد.
چنین  اصاًل  من  الكترونیكی  كتاب  نسخه  اولین  خرید  متأسفانه 
حسی نداشت. قطعًا خرید اینترنتی و طی نكردن راه كتابفروشی 
هیچ  اما  كنید  عوض  لباس  نیست  الزم  حتی  است.  آسان  بسیار 
هیجانی در فشار دادن دو دگمه در صفحه اینترنت و خرید چیزی 
كه نامش كتاب است وجود ندارد؛ نه جلدی، نه بویی! واضح است 
كه صفحه تبلت نمی تواند بوی خوش كاغذ را به مشام برساند و 
لطمه  كنید  برقرار  می توانید  روایت  با  كه  رابطه ای  به  حس  این 
نیست.  گرفته اید  تحویل  كه  بسته ای  جنس  فقط  می زند.مساله 
الكترونیكی  نسخه  با  خواننده  كه  است  داده  نشان  مطالعات 
كمتر جذب ساختار داستان می شود. اگر هر دو روش خواندن را 
امتحان كرده باشید خوب می دانید اگر دلتان بخواهید یک صفحه 
خاص را مرور كنید در نسخه چاپی حواستان هست كه آن مطلب 
صفحه سمت راست یا چپ كتاب قرار داشت. حتی پاراگراف یا 
الكترونیكی  نسخه  با  اما  باشد.  ذهنتان  در  است  ممكن  آن  خط 
تصوری از اینكه چه اتفاقی در كجای داستان افتاده است ندارید.

شاید این مشكالت به این دلیل است كه با در دست داشتن تبلت 
ندارید  داستان  بر  تسلط  و  قدرت  احساس  الكترونیكی  نسخه  و 
توانایی  و  از داستان هستید  و احساس می كنید شما هم بخشی 

قضاوت و آنالیز اتفاقات كتاب را ندارید.
تجربه خواندن هم متفاوت است. اینكه مجبورید مردمک چشمتان 
را به سمت چپ و راست بچرخانید و با تمام شدن هر صفحه ورق 

بزنید مفهوم  گذر زمان را بهتر به شما نشان می دهد.
الكترونیكی  نسخه  وقتی  درس  كالس  سر  كه  اینجاست  جالب 
دانشجویان  از  بسیاری  می شود  معرفی  مطالعه  برای  مقاله ای 
یا ما بسیار قدیمی  نسخه پرینت شده مقاله را با خود می آورند؛ 
خرید  قدر  ندارند!هر  جذابیت  الكترونیكی  كتاب های  یا  هستیم 
یک كتاب الكترونیكی بی دردسر باشد باز نمی تواند با لذت گرفتن 

كتابی در دست و غرق شدن در صفحات آن برابری كند.

ایموجی »اشک شوق« 
و آثار »چارلز دیکنز«

 
اخیرا ایموجی )emoji( یا همان شكلک »اشک شوق« واژه منتخب سال 
فرهنگ لغات آكسفورد در 2015 شد. حال این سوال برای پژوهشگران 
پیش آمده است كه اگر »چارلز دیكنز« نویسنده احساساتی قرن 1۹ در 
قید حیات بود چگونه از این شكلک كه تركیب غم و شادی است بهره 

می برد؟!
به چشمان  از فرط خنده اشک  آن  در  از گاردین، شكلكی كه  نقل  به   
این  است.  دیكنز«  »چارلز  سلیقه  و  شخصیت  شبیه  نظر  به  می آید 
شكلک برای او كه به كارگیری عواطف و احساسات را دوست داشت 
مخاطب  چشمان  بر  شوق  اشک  داستان هایش  از  بسیاری  پایان  در  و 
جاری می كرد بسیار كاربردی بود. داستان های »چارلز دیكنز« بیانگر 
و  كار،  كودكان  فقر،  درباره  خویش  عصر  انسان های  بدبختی  و  غم 
بدهی های هنگفت یک انسان است. خود او كودكی بسیار سختی داشت 
و پدرش سال ها به دلیل بدهی در زندان به سر برد. »چارلز« جوان در 
وام گرفت.  اطرافیانش  و  از زندگی شخصی خود  آثارش  از  بسیاری 
بسیاری از این آثار تركیبی از غم و خنده را به مخاطب نشان می دهد. 
چند  می آید.  نظر  به  مضحک  اتفاقات  این  از  بسیاری  حاضر  قرن  در 
آمده  به عنوان مثال   این نویسنده  آثار  این تركیب جالب در  از  نمونه 

است:

»دیوید كاپرفیلد«
»دیكنز« این كتاب را »فرزند موردعالقه اش« نامیده بود و شكی وجود 
ندارد دلیل این عالقه این است كه كتاب داستان زندگی شخصی خودش 
را پوشش داده و حداقل چهار بار خواننده را دچار اشک از سر شوق 

یا غم می كند.
بسیار  مدرسه  در  كه  زیبایی  پسر  »استیرفورث«،  مادر  وقتی  مثال 
شرور است اما همیشه از دیوید حمایت می كند او را مورد خطاب قرار 
او وفادار هستی و  به  »آقای كاپرفیلد، پسرم گفت كه بسیار  می دهد: 
دیروز وقتی از خانه خارج شدی خود را به عنوان دوست او معرفی 

كردی!«
كه  دیک«  »آقای  چگونه  كه  می دهد  توضیح  »دیوید«  بعدتر  كمی 
»چارلز  خواب  همیشه  و  دارد  مشكل  بسیار  یادگیری  در  حافظه اش 
اول« را می بیند بسیار خوشحال است كه توانسته چند صفحه مدرک 
را بدون اجازه مقامات رسمی كپی بگیرد و 10 شیلینگ و ۹ پنس پول 

را  به خود  ایموجی مخصوص  ایجاد  توانایی  »آقای دیک«  دربیاورد. 
دارد: »تا روزی كه عمر دارم از یاد نخواهم برد كه مغازه ها این گنج 
ارزشمند را شش پنس خریدند.«در بخشی دیگر كه »دورا اسپینلو«، 
واقع  در  )و  است  بی روحی  اما  زیبا  زن  كه  كاپرفیلد«  »دیوید  همسر 
بلند  را  ویكفیلد«  »اگنز  نامه های  است(  دیكنز  خود  مادر  منظور 
می خواند: » دورا كتاب را برای من خواند و گفت من چه پسر خوبی 

هستم.«
یا در پایان داستان كه دیوید به مالقات خاله  عزیزش می رود و »بستی 
ترتوود« به گرمی و با مهربانی از او استقبال كرده و او را در آغوش 

می گیرد.

»دوریت كوچک«
این رمان در زندان »مارشال« كه زندان بدهكاران بود و پدر ولخرج 
كوچک«  »دوریت  یا  »امی«  داد.  رخ  بود  شده  حبس  آن  در  »دیكنز« 
كه در زندان به دنیا آمده همراه با »آرتور كلنام« در راه خانه پدرش 
هستند تا به او بگویند »آرتور« پول زیادی به ارث برده و حاال مردی 
»وقتی  می ترساند:  را  كوچک«  »دوریت  زیاد  ثروت  این  اما  است  آزاد 
آرتور به او گفت از این بعد كالسكه شخصی خواهیم داشت او ترسید 
اما وقتی پدرش را جای خود و در حال راندن كالسكه تصور كرد غرور 

كودكانه اش فزونی گرفت.«

»خانه متروک«
این  داستانی  شخصیت های  بهترین  از  یكی  كه  اسكیمپل«  »هرولد 
و  نویسنده  منتقد،  هانت«،  »لی  او  از  منظور  است-گویی  نویسنده 
شاعر هم عصر نویسنده است- بسیار دو رو بوده، معصومانه رفتار 
می كند اما در باطن بسیار خوشحال می شود كه بقیه قرض هایش را 
پرداخت كنند. در این صحنه »استر سامرسون« اشک تمساح خنده دار 
او را توصیف می كند: » او از دیدن من بسیار خوشحال شد و گفت از 
دنیا  در  را  بد  و  تركیب خوب  و حاال  برده  لذت  پیشرفتم  شنیدن خبر 
قدر  بیمار  انسان  یک  كنار  در  كه  زمانی  مانند  درست  می كند.  حس  

سالمتی بیشتر دانسته می شود.«
 

»دوست مشتركمان«
در آخرین داستان »چارلز دیكنز« خدمتكاران خانه بسیار خوشحال اند 
كه خانم »بال ویلفر« با مرد متمولی به نام »جان هرمان« كه در آغاز 
خود را به مردن زده بود تا عشق »بال« را مورد آزمایش قرار دهد و 
اطمینان حاصل كند كه به دلیل پول او را انتخاب نكرده است. »عزیز 
خوش  خودت  كاشانه  و  خانه  به  زیبا!  خانم  مهربانم،  همسر  دلم، 

آمدی.«
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آیا باید با فیس بوک 
خداحافظی کنیم؟

سال پیش فیس بوک توانست جایگاه خود را به عنوان شبكه اجتماعی 
جذاب و محبوب در میان كاربران تثبیت كند. این شبكه اجتماعی كه 
در واقع قراربود پلی برای ارتباط با دوستان قدیمی و افراد خانواده 
و  احساسات  ایده ها،  گذاشتن  اشتراک  به  برای  جایی  به  حاال  باشد، 
حتی نمایش عكس هایی از غذایی كه می خوریم و مكان هایی كه بازدید 
تكمیل  و  نگه داشتن  به روز  زمان،  آن  در  است.  شده  تبدیل  می كنیم 
در  نظر  ثبت  و  سیاسی  دیدگاه های  ارائه  حتی  یا  شخصی  اطالعات 
خصوص لینک های به اشتراک گذاشته شده همگی در قالب راهكاری 
برای حفظ و تداوم ارتباطات، مطرح شدند و هیچ توجه خاصی نسبت 

به امنیت این فضای مجازی نبود.
با گذشت چیزی در حدود یک دهه، باالخره پرسش هایی در خصوص 

اشتراک گذاشتن  به  خطرات  البته  و  فیس بوک  درآمد  كسب  نحوه 
از سوی  امنیتی  سیاست های مختلف  اتخاذ  با وجود  اطالعات  آنالین 
كه  هم  عادت  روی  از  همچنان  اوصاف  این  با  شد.  مطرح  فیس بوک، 
كاربرانی  می زنند.  سر  اجتماعی  شبكه  این  به  زیادی  كاربران  شده 
خود  كاربری  حساب  بستن  خصوص  در  تردیدهایی  با  بعضا  كه 
گوش  درونی  ندای  این  به  هیچ گاه  اما  شده اند،  مواجه  فیس بوک  در 
اجتماعی  شبكه های  مختلف  مزایای  منكر  نمی توان  نكرده اند.اگرچه 
شد، اما پیش از ورود مجدد به حساب كاربری خود در فیس بوک بد 
نیست نگاهی به دالیلی كه می توانند ترغیب كننده شما برای خروج از 

این شبكه مجازی باشند بیندازید.

اتالف وقت
كه  زمانی  )میانگین  دقیقه   17 روزانه  كه  كاربرانی  ساده،  تخمینی  با 
كاربران این شبكه به آن اختصاص می دهند( از وقت خود را به طور 
روزانه در فیس بوک سپری می كنند، پس از 10 سال چیزی در حدود 
40 روز كامل از زندگی خود را به الیک كردن و اظهارنظر درخصوص 
تصاویر و پست ها گذرانده اند. كاربرانی كه یک ساعت در روز را به 
اجتماعی اختصاص دهند، در مدت زمان مشابه، 150 روز  این شبكه 
این شبكه اجتماعی اختصاص  انجام شده در  كامل را به فعالیت های 
داده اند.  با بررسی ساده مقدار ساعتی كه به طور روزانه در این شبكه 
اجتماعی سپری می كنید، می توانید وقت تلف شده خود را مشخص و 

آن را به فعالیت های سودمندتری اختصاص دهید.

سوءاستفاده ابزاری از كاربران
به عنوان یک مثال در سال 2012، فیس بوک پست های حدود 68۹ هزار 
آزمایشی  روندی  جریان  در  و  آنها  موافقت  بدون  را  كاربری  حساب 
تاثیری در  آنها،  تغییر در صفحه  این  آیا  تا بررسی كند كه  داد  تغییر 
احساساتشان خواهد داشت یا خیر؟! بنابرگفته مقامات فیس بوک، این 
مطالعه به منظور بهبود سرویس دهی انجام گرفته است، اما منتقدان 
الیک های  كه  مالی  نتایج  بررسی  به منظور  مطالعه  این  معتقدند 

كاربران را در پی خواهد داشت انجام شده است.
تبلیغات هدفمند

كاربران زیادی با تجربه هایی مشابه در این خصوص روبه رو شده اند. 
این افراد هنگامی كه قصد خرید محصولی را داشته اند متوجه شده اند 
یا  برند  فیس بوک،  همچنان  ماه،   6 حدود  در  چیزی  گذشت  با  كه 
محصولی خاص را در آن دسته به عنوان گزینه خرید به آنها پیشنهاد 
پیروی  روندهایی  چنین  از  مختلفی  وب سایت های  اگرچه  می كند. 
روی  مستقیم  به طور  آن هم  ناخواسته  تبلیغات  نمایش  اما  می كنند 

تایم الین شما، سیاست چندان صحیحی به نظر نمی رسد.

خطری برای سالمتی
برای  شبكه ای  عنوان  به  تنها  فیس بوک  به  نگاهتان  است  بهتر 
ارائه  حتی  یا  تعطیالت  گذراندن  برای  بهتر  مكان های  جست وجوی 
انجام  مطالعات  نباشد.  ورزشی  فعالیت های  خصوص  در  دیدگاه ها 
شده در خصوص كاربرانی كه ساعت های زیادی را به استفاده از این 
شبكه اجتماعی اختصاص می دهند حكایت از ایجاد خطرات گسترده 
برای سیستم ایمنی بدن، ایجاد مانع برای ترشح هورمون های رشد، 
ایجاد اختالل در سیستم هضم غذا و بینایی، محدود كردن تفكر، از بین 
بردن خالقیت و نهایتا تاثیرات منفی بر الگوهای خواب و شادی دارد.

دوستی در محیطی مجازی
به طور متوسط، كاربران بالغ در این شبكه اجتماعی، 338 دوست در 
لیست حساب كاربری خود دارند. نكته جالب اینكه این افراد معموال 
بیش از 10 درصد از آنها را نمی شناسند. این در حالی است كه برخی 
از این دوستان ناشناس، مدت ها است كه نام خانوادگی جدیدی دارند، 
از مدل موی جدیدی استفاده می كنند و روی هم رفته تغییرات زیادی 
برایتان  تغییرات  این  نه  و  دارید  خبر  آنها  از  نه  شما  اما  داشته اند، 
اهمیتی دارد! با این تفاسیر به نظر می رسد گذراندن این مدت زمان با 

دوستان واقعی و در محیطی واقعی، معقول تر به نظر می رسد.

اطالعات باقیمانده
شما  برای  احترام  قابل  حق  یک  خصوصی،  حریم  به  ندادن  اهمیت 
است، اما در نظر داشته باشید كه هک نشدن حساب كاربری شما در 
حال حاضر نمی تواند نشان از حصول ایمنی كافی برای اطالعات شما 
داشته باشد. با حضور حدود 1/2 میلیارد نفر، فیس بوک با اطالعات 
مواجه  بزرگ  چالشی  با  را  وب  فضای  آینده  می تواند  آورده  به دست 
كند. چالش رد اطالعات برجای مانده از كاربران كه می تواند به هدفی 

برای نفوذگران مبدل شود.

پست های نه چندان مهم
كه  غذاهایی  شما،  پست های  به  كه  كاربرانی  تعداد  كه  باشد  یادتان 
بازدید  آن  از  كه  دیدنی  مكان های  حتی  و  شما  خریدهای  می خورید، 
كرده اید اهمیت می دهند، بسیار انگشت شمار است. نكته مهم تر اینكه 
درصد زیادی از این كاربران از جمله افراد نزدیک به شما هستند كه 
در لحظات یادشده با شما همراه بوده اند یا از این موارد و رویدادها 
این  وجود  برای  دلیل  یک  تنها  اوصاف  این  با  دارند.  كامل  اطالعات 
به اشتراک گذاشتن پست ها توسط شما  آن،  باقی می ماند و  اطالعات 
گفت وگوهای  در  شركت  شاید  موارد،  این  به  عمیق تر  نگاهی  است.با 
از  بیشتر  صمیمانه  شب نشینی  برای  دوستان  از  دعوت  یا  خودمانی 

حضور در شبكه ای مجازی شما را به اهدافتان برساند.
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بزرگترین حراجی دنیا چقدر درآمد دارد؟

جمعه سیاه
كشورهای  از  بعضی  و  آمریكا  اروپایی،قاره  كشورهای  اغلب  در 
به  كه  شود  می  برگزار  بزرگی  های  حراجی  نوامبر   27 روز  آسیایی 

جمعه سیاه معروف است.
نزدیک   block friday به  موسوم  سال  در  حراجی  بزرگترین  به   
از  بعد  روز  آمریكا  و  اروپایی  كشورهای  در  ها  مسیحی  ایم.  شده 
شكرگزاری یعنی جمعه را روز جمعه سیاه می شناسند؛ به این دلیل 
كه فروشگاههای بزرگ قیمت محصوالت خود را نصف و یا كمتر از 
یک سوم كاهش می دهند و به عبارتی آتش به مال خودشان می زنند! 

امسال black friday یا جمعه سیاه 27 نوامبر)6 آذر( است.
به طور رسمی یا غیر رسمی این روز شروعی برای حراج تعطیالت 

شناخته می شود. فروشگاه ها و مغازه ها برای جلب كردن مشتری 
حراج های مختلفی مانند حراج های ساعتی می گذارند. مردم ساعت 
را داشته  ارزانی  باز شوند و خرید  تا مغازه  ایستند  ها در صف می 
باشند. اكثر مغازه ها گزینه هایی دارند كه مشتری ها را جذب كند. 
برای افرادی كه دنبال خرید های ارزان هستند بزرگترین برنامه شان 
می تواند »جمعه سیاه« باشد. جمعه سیاه عالوه بر آمریكا در كشور 
های دیگری مانند بریتانیا، هند، مكزیک، كانادا و... برگزار می شود.

حاال چرا جمعه سیاه و مثال قرمز نه؟
فروشگاه ها و مغازه ها برنامه ریزی دارند كه بر مبنای آن كالهای 
خود را از اول سال می فروشند و به زمانی از سال كه می رسند دیگر 
هر چه بفروشند، فقط برایشان سود حساب می شود. انها در این روز 
خط قرمز فروش را رد كرده اند و وارد خط سیاه شده اند. اسم بلک 

فرایدی )جمعه سیاه( از این تئوری گرفته شده است. یعنی فروشگاه 
ها و خرده فروش ها تا نوامبر فروش كرده اند و وارد سود خالص 
شده اند. چون در 11 ماه قبل فروشندگان دغدغه فروش را پشت سر 
 10 های  تخفیف  با  العاده  فوق  های  حراج  دلیل  همین  به  اند  گذاشته 
درصد تا 80 درصد برگزار می شود. این فروش تا روز كریسمس سود 

خالص حساب می شود.

گزارش ها حاكی است، طی چهار روز در حراج بلک فرایدی در سال 
2014 پنجاه میلیارد و۹00 میلیون دالر خرید در جمعه سیاه انجام شده 

كه البته این رقم حدود 11 درصد كمتر از سال قبل بوده است.
این حراج ها تخفیف های ویژه ای هم دارند، به همین دلیل افراد قبل 
قبل  روزهای  از  حتی  یا  و  بندند  می  صف  ها  فروشگاه  شدن  باز  از 
حراجی  های  مغازه  شدن  باز  منتظر  و  زنند  می  چادر  مغازه  جلوی 
می شوند تا بتوانند اولین كسانی باشند كه وارد مغازه شده و خرید 

می كنند.
افراد برای این كه بتوانند به خرید خود سریع برسند، همدیگر را هل 
هم می دهند.حتی گاهی رفتار های غیر انسانی و حمله به فروشگاه 

خریداران  اولین  معموال  توانمند  و  قوی  افراد  شود.  می  دیده  ها 
هستند. اما هستند برخی از افراد كه در هجوم برای خرید زیر و دست 

و پا زخمی یا حتی كشته می شوند و راهی بیمارستان می شوند.
جالب است بدانید كه سال گذشته در جمعه سیاه یا بلک فرایدی 7 نفر 
كشته شده و ۹8 نفر زخمی شدند. در یكی از رسانه های معتبر آمریكا 
از  بیشتر  بلک فرایدی  افراد در  بود »شانس كشته شدن  نوشته شده 

حمله توسط كوسه است.«
اخیرا جمعه سیاه یا بلک فرایدی به طور آنالین نیز برگزار می شود. 
در  را  آلعاده  فوق  های  حراج  آمازون  و  بابا  علی  مانند  هایی  شركت 
می  آنالین  طور  به  خریداران  و  گذارند  می  مشخصی  های  ساعات 
توانند خرید كنند و از هجوم مردم و زخمی شدن یا كشته شدن زیر 

دست و پا در امان بمانند.

ساخت روبات آندوسکوپی با 
همکاری محققان ایرانی

محققان دانشگاه صنعتی امیركبیر با همكاری دانشگاه مریلند آمریكا موفق به 
طراحی و ساخت یک روبات آندوسكوپی شدند كه سرعت و دقت جراحی های 
آندوسكوپی را به میزان زیادی افزایش می دهد.طرح روبات آندوسكوپی كه 
اجرای آن با همكاری محققان دانشگاه مریلند و موسسه تحقیقاتی شیخ زاید 
در آمریكا صورت گرفت، از حدود دو سال قبل در قالب طرح تحقیقاتی مجتبی 
كریمی، دانشجوی كارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیركبیر تعریف شده و 
اكنون در مرحله ثبت اختراع بین المللی است.این روبات در پنجمین مسابقات 
بین المللی روباتیک جام امیركبیر كه هفته گذشته به میزبانی دانشگاه امیركبیر 
برگزار شد، مقام اول لیگ روبات های پزشكی را به دست آورد.مجتبی كریمی 
در مورد جزئیات طراحی و ساخت روبات آندوسكوپی توضیح داد: این طرح 
قابلیت  با  و  آزادی  دو درجه  با  روبات  و ساخت  عنوان طراحی  با  تحقیقاتی 
الپراسكوپی  جراحی های  برای  بی سیم  صورت  به  استریو  تصویربرداری 
سه  الپاراسكوپی،  مرسوم  جراحی های  در  افزود:  است.وی  گرفته  انجام 
سوراخ در بدن بیمار ایجاد می شود كه دوربین را از طریق یكی از این منافذ و 
ابزار جراحی را از طریق دو منفذ دیگر وارد حفره شكمی بیمار می كنند؛ اما با 

استفاده از روبات آندوسكوپی، یک سوراخ كمتر در شكم بیمار ایجاد می شود 
زیرا دوربین از طریق یک سوراخ وارد شكم بیمار می شود و با یک مغناطیس 
و  می داریم  نگه  شكم  داخل  را  دوربین  بیمار،  پوست  سطح  و  بدن  بیرون  از 

نیازی به سیم های رابط برای نگه داشتن دوربین نیست.
عمل  هنگام  جراح  پزشكان  رایج  مشكالت  برخی  به  جوان  محقق  این 
الپاراسكوپی اشاره كرد و گفت: در حین عمل جراحی، پزشک به طور طبیعی 
قادر به دیدن داخل شكم بیمار نیست و تصاویر را از طریق مانیتور و عینک 
دوربین  كه  آنجا  از  و  می كند  دریافت  دارد،  اتصال  دوربین  به  كه  مخصوص 
ایجاد  بدن  در  كه  لرزش هایی  و  شوک ها  می شود،  داشته  نگه  پوست  روی 
پزشک  به چشم  لرزان  و تصویرهای  تاثیر می گذارد  می شود، روی تصاویر 
ارسال می شود كه تمركز وی را به هم می زند.وی افزود: در روبات ابداعی و 
به منظور پایدارسازی تصاویر، الگوریتم های جدیدی طراحی و پیاده سازی 
شده كه با تركیب آنها با داده های سنسورهای شتاب سنج و سرعت زاویه ای 
كار ،  این  كه  درآوریم  ثابت  صورت  به  را  تصویر  شدیم  موفق  )ژیروسكوپ( 
ضمن جلوگیری از عصبی شدن و از بین رفتن تمركز جراح، دقت و سرعت 
انجام عمل جراحی را نیز افزایش می دهد.كریمی در تشریح دیگر مزایای این 
قابلیت  آزادی،  درجه  دو  داشتن  به دلیل  ما  روبات  گفت:  آندوسكوپی  روبات 
دید  زاویه  می تواند  جراح  و  است  دارا  را  افقی  و  عمودی  صورت  به  حركت 
خود را به راحتی تغییر دهد و هر منطقه از عمل جراحی را كه مدنظر دارد، 

به خوبی مشاهده كند.
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بازاریابی خالقانه 
با اینستاگرام

مترجم: مریم رضایی

بازاریابی از طریق شبكه های اجتماعی به كسب وكارهای 
با  هفته  این  می كند.  زیادی  كمک  زمینه  این  در  كوچک 
روش های مناسب بازاریابی از طریق اینستاگرام و چند 
می شویم.  آشنا  بوده اند  موفق  زمینه  این  در  كه  برندی 
اینستاگرام در اوایل سال 2015 اعالم كرد تعداد كاربران 
آن به بیش از 300 میلیون نفر رسیده كه حتی از رقبای 

قدیمی تر مانند توییتر فراتر رفته است.  

در  موجود  دوستانه  فضای  گذشته،  سال  چهار  در 

اینستاگرام به یک جامعه جهانی رشد یافته كه به گفته 
مدیران اینستا طی آن بیش از 70 میلیون عكس و ویدئو 
به  اینستاگرام  می شود.  گذاشته  اشتراک  به  روز  هر  در 
توجه  مورد  روزها  این  مهم  بازاریابی  ابزار  یک  عنوان 
هر برند یا كسب وكاری قرار گرفته است. اگر شركتی در 
داشته  موثری  مدیریت  خود  بازاریابی  بخش های  سایر 
ابزاری  عنوان  به  می تواند  آن  اینستاگرام  صفحه  باشد، 
یک  به  افراد  كردن  وفادار  جدید،  مشتریان  جذب  برای 
برند و یا حتی به هیجان آوردن مشتریان فعلی در مورد 
شركتی  چند  باشد.  داشته  كاربرد  موجود  محصوالت 
در  خوبی  فعالیت های  می شوند،  برده  نام  زیر  در  كه 
استراتژی های  از  و  داشته اند  خود  اینستاگرام  صفحات 
خالقانه ای در این راه استفاده كرده اند كه می تواند برای 

بقیه الگو باشد.

)Juliet Zulu( ژولیت زولو
واقع  برندسازی  و  تبلیغاتی  آژانس  یک  زولو  ژولیت   
صفحه  گفت  می توان  كه  است  آمریكا  پورتلند  شهر  در 
اینستاگرام آن از جذاب ترین صفحاتی است كه می توان 
آن  اساس  بر  ها  آن  كه  روشی  دید.  مجازی  فضای  در 
حساب اینستای خود را ساختاربندی كرده اند به گونه ای 
است كه وقتی افراد صفحه را مرور می كنند، می توانند 
اطالعات سریع و خالصه ای از این برند به دست آورند. 
طور  به  صفحه  در  پراكنده  كوتاه  عبارت های  و  متن ها 
كامل این برند را به مشتریان معرفی می كند. وقتی دیگر 
خالقانه  تفكر  ایده  می بینید،  را  آن  پروفایل  قسمت های 
ژولیت زولو را كه خود این شركت به آن افتخار می كند، 
آن  بر  شركت  این  كه  سبكی  كرد.  خواهید  مشاهده 
تسلط یافته، روش فوق العاده ای برای ایجاد یک حساب 
اینستاگرام به عنوان نماینده این برند، ایجاد كرده است. 

)Oreo( اورئو
 اورئو پرفروش ترین بیسكویت كرم  دار در آمریكا است 
از  است.  كرده  شروع  را  خود  فعالیت   1۹12 سال  از  كه 
كردن  درست  برای  تنهایی  به  محصول  یک  كه  آنجایی 
صفحه اینستاگرام مناسب نیست، افرادی كه این صفحه 
تصاویر  خالقانه،  ایده ای  در  كرده اند،  راه اندازی  را 
صفحه  گذاشته اند.  كالسیک  كلوچه های  از  جالبی 
جدید  محصوالت  معرفی  برای  همچنین  اورئو  اینستای 
حساب  این  از  همچنین  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد 
برای تخصیص امكاناتی مثل جوایز، تبلیغات و گفت وگو 
 775 تاكنون  اورئو  می كند.   استفاده  طرفداران  برای 
برای  كه  دارد  خود  اینستای  صفحه  در  طرفدار  هزار 
تعداد  می كند  تولید  خوراكی  نوع  یک  فقط  كه  شركتی 
در  آنها  موفقیت  كلید  می شود.  محسوب  باالیی  بسیار 
سایر  و  محصول  این  خالقانه  نمایش  نحوه  اینستاگرام 
استراتژی هایی است كه در این صفحه به كار گرفته اند.  

)Gopro( گوپرو
فیلمبرداری  دوربین های  شركت  اینستاگرام  صفحه   
داشته  طرفدار  میلیون   6 امسال  همین  اوت  تا  گوپرو 
است  این  داده  انجام  برند  این  كه  خالقانه ای  كار  است. 
نمی كند،  ایجاد  شركت  این  خود  را  صفحه  محتوای  كه 
بلكه از كاربران كمک می گیرد و افراد با ثبت نام در سایت 
می توانند در تهیه این محتواها سهیم شوند. همچنین یک 
كمپین »عكس روز« در این صفحه وجود دارد كه به افراد 
عكس های  مسابقه  در  شركت  برای  كه  می دهد  انگیزه 
تعلق  جایزه  برتر  عكس  به  روز  هر  و  بفرستند  را  خود 
یک  برای  می كند  تولید  گوپرو  كه  محصولی  می گیرد.  
صفحه اینستاگرام كامال خوب و مناسب است و به همین 
نكته  اما  است  آورده  به دست  محبوبیت  حد  این  تا  دلیل 
مثل  دوربین  تولیدكننده  بزرگ  برندهای  كه  است  اینجا 
مثل  نتوانسته اند   )Nikon( نیكون  و   )Canon( كنون 
این میزان طرفدار برای صفحات اجتماعی خود  گوپرو 
دلیل روش هیجان انگیز  به  آنها  جمع كنند. كل موفقیت 
و منحصر به فردی است كه در هدایت این صفحه دارند. 

)Flixel( فلیكسل
 فلیكسل یک اپلیكیشن گوشی آی فون است كه سینماگراف 
آنها  تكرار  كه  ثابتی  عكس های  یعنی  می كند؛  تولید 
حركت ایجاد می كند.  كار جالبی كه فلیكسل در صفحه 
محصول  پتانسیل  به  توجه  با  كرده  خود  اینستاگرام 
را  نهایی  سینماگراف های  تنها  نه  آنها  است.  بوده  آن 
از  برخی  بلكه  گذاشته اند،  اشتراک  به  خود  صفحه  در 
سینماگراف ها  این  شدن  ساخته  نحوه  كه  را  دموهایی 
كه  كاری  مثل  می گذارند.  اشتراک  به  می دهد،  نشان  را 
از  مملو  شركت  این  اینستای  حساب  داده،  انجام  گوپرو 

محتواهایی است كه كاربران به اشتراک می گذارند.

اعتراف به نقاط ضعف، 
رمز موفقیت پیتزا دومینو

مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد

بزرگ تر عمل  كنید،  »بزرگ فكر  در كتاب خود  جفری هایزلت 
اعمال،  با  تصورات  پیوند  برای  نیاز  مورد  درس های  كنید« 
پیش رفتن در بازار رقابت و دستیابی به اهداف كسب وكار را 
كتاب،  این  از  قسمتی  در  می گذارد.  اشتراک  به  خوانندگان  با 
كه  كرد  قبول  دومینو  پیتزا  چرا  كه  می دهد  توضیح  نویسنده 
محصولش مزخرف است و چگونه این عمل منجر شد تا شركت 

به موفقیت بزرگ تری دست یابد.  
چه چیزی موجب می شود یک شركت قبول كند كه محصوالت 
هم نام آن بسیار بد هستند؟ در سال 2010 پیتزا دومینو نه تنها 
بلكه  گفته  بزرگ  تبلیغاتی  كمپین  یک  در  را  سوال  این  پاسخ 

پست های رسانه های اجتماعی را نشان داده است كه مشتریان 
در حال گفتن این هستند كه طعم پیتزا »بی مزه«، »بدترین« و 
شركت،  شعب  در  كارمندان  است.  نازک«  »مقوای  شبیه  اغلب 
دویل،  پاتریک  اجرایی  مدیر  و  ارشد  مدیریت  تا  سرآشپزها  از 

نظرات مشتریان را می خوانند و پاسخگو هستند.
زمانی كه تبلیغات دومینو را برای اولین بار در تلویزیون دیدم، 
انجام  را  كار  این  درست  فكر  با  كسانی  چه  شدم.  شگفت زده 
می دهند و میلیون ها دالر در كمپین تلویزیونی صرف می كنند 
تا به جهان بگویند كه محصول شان فاجعه است؟ چه قدر این 
كار ریسک آمیز است؟ دومینو این كار را به خوبی انجام داده 
است. شناخت برند باال بود، و كسب وكار آن با اكثر مقیاس ها 
این ریسک ها  بنابراین چرا  بوده است.  و پرسود  موفقیت آمیز 
پیش  خوب  چیز  همه  كه  زمانی  می كند  اتخاذ  را  تغییرات  و 

می رود؟ 
نهفته  شناخت  و  آگاهی  در  پرسش  این  پاسخ  كه  دریافتم  من 
را  نمی دانست  كه  آنچه  شركت  این  كه  دریافت  دومینو  است: 
نمی دانست! ۹5 درصد مغازه های دومینو دارای فرانشیز )حق 
انتخاب  حق  این  درصد   ۹0 و  هستند  تجاری(  نام  از  استفاده 
با  مورد  دو  این  می شود.  شروع  آنجا  در  كردن  كار  با  امتیاز، 
هم منجر به برندی شدند كه بیش از 50 سال دوام آورده است: 
جهان،  در  پیتزا  ارسال  شركت  بهترین  به  شدن  تبدیل  برای 
دومینو  می كند.  ارسال  كمتر  یا  دقیقه   30 در  را  خود  سفارش 
و  آسودگی  مورد  در  بلكه  نیست؛  ذائقه  و  طعم  مورد  در  تنها 

سرعت است.
به  سود  خط  از  بیش  دومینو  بگوییم،  بخواهیم  ساده  به طور 
مشتریانی فكر می كرد كه چیزی بیشتر می خواستند. تحقیقات 
نشان داده است كه ذائقه این مشتریان به عنوان آنچه كه به آن 
ارسال  هنوز  آنها  است.  كردن  تغییر  حال  در  می دهند،  ارزش 
فوری می خواستند اما نه به بهای طعم  بدآن. دومینو مشاهده 
كرد كه این تغییر ثابت و اجتناب ناپذیر است و شروع به تغییر 
گرفت  تصمیم  بود،  آماده  شركت  كه  زمانی  و  كرد  چیز  همه 
كه  بود  این  آن  و  انجام دهد  بنیادی  واقعا  را  برخی چیزها  كه 
ارتباط  آزادانه، صادقانه و شفافانه  حقیقت را بگوید. دومینو 

برقرار كرد.
هنگامی كه می گفت ما بد هستیم، همچنین می گفت كه »ما به 
شما گوش می دهیم و آگاهیم. سرآشپزهای ما در تالش هستند 

تا با ذائقه شما پیش بروند و به شما بهترین كیفیت محصول را 
ارائه دهند.« آنچه از دومینو به عنوان درس های مهم در رهبری 
بزرگ تر  و  كنید  فكر  بزرگ  كه  بود  این  آموختم  واقعی شركت 

عمل كنید. نگاهی به نكات زیر بیندازید:
به مشتریان خود گوش كنید: برای سال ها، شركت ها توجهی به 
ایمیل ها نمی كردند؛ اگر می توانستید با نماینده شركتی صحبت 
وادار  را  مشتریان  ما  بودید.  خوش شانس  خیلی  قطعا  كنید، 
كردیم تا با سیاست ها و شیوه ها موافقت كنند اما این كار را از 
مهم تر  صدای مشتریان  تا  دهند  انجام  اجتماعی  طریق رسانه 
شده و فرصت هایی برای گفت وگوی دوطرفه فراهم شود. به 
تغییر  به  كه  یافت  درخواهید  را  نكاتی  آنگاه  دهید؛  گوش  آنها 

بنیادی منجر می شود.
پاسخگوی مشتریان خود باشید: وقتی تصمیم می گیرید كه به 
به  كه  شوید  مطمئن  تا  دارید  نیاز  دهید،  گوش  خود  مشتریان 
آنچه آنها واقعا خواستار آن هستند پاسخ می دهید و می دانید كه 
آنها دقیقا در مورد چه چیزی صحبت می كنند. دومینو سال ها 
شكایاتی را در مورد پیتزایش شنیده بود اما زمانی كه شركت 

تصمیم به تغییر گرفت، اطمینان یافت كه در حال پاسخگویی به 
بزرگ ترین شكایات است. امروزه، این شركت به طور منظم به 
شكایات و تعارفات به طور آنالین پاسخ می دهد. آیا شما هم در 

شركتتان چنین كاری می كنید؟
به  كه  زمانی  حتی  باشید:  پاسخگو  و  دهید  گوش  مردم  به 
بدون  داریم  دوست  همچنان  می دهیم،  گوش  مشتریانمان 
خود  دارایی  بهترین  كردن  درگیر  و  پاسخگویی  شنیدن، 
چیزی  چه  به  كه  بپرسید  آنها  از  بگیریم.  تصمیم  مردم  یعنی 
در  و  دهند  ارائه  مشكالت  حل  برای  ایده هایی  می كنند،  فكر 
نشان  دومینو  ببینند.  نتایج  تا  شوند  شریک  سرمایه گذاری 
داد كه چگونه این كار را در تجارت خود انجام داد درحالی كه 
فكر  انتقاد چه  در مورد  اینكه  گفتن  برای  واقعی  كارمندان  از 
استفاده  می كنند،  كمک  تغییرات  ایجاد  به  چگونه  و  می كنند 

می كند.
با شفاف و صادق بودن، بنیادی فكر كنید: مهم ترین نكته این 

است كه زمانی كه بنیادی عمل می كنیم، صادقانه كار كنیم.

و  واقعی  ارتباط  یک  در  می توانید  آیا  است:  كلیدی  آخر  نكته 
اعتماد  قابل  كه  بگویید  می خواهید  اگر  شوید؟  وارد  صادقانه 
این  باشید؛ چرا كه دیگران  این گونه  بهتر است واقعا  هستید، 

را خواهند فهمید. 
در  كارمندان  به جای  بازیگران  از  دومینو  اگر  می شد  چه 
خودش  دومینو  اگر  می شد  چه  می كرد؟  استفاده  تبلیغاتش 
طول  قدر  چه  می كنید  فكر  می نوشت؟  را  مشتریان  شكایات 
اجتماعی  رسانه های  و  شود  فاش  شكایات  این  كه  می كشد 
كرد.  استفاده  بنیادی  شفافیت  از  دومینو  كنند؟  پخش  را  آنها 
به مشتریانش گفت كه پیتزایش افتضاح است. فروش دومینو 

14/5 درصد رشد كرد. 
عمل  پیامدهای  از  كه  است  این  دومینو  برای  موفقیت  كلید 
نكردن به قول هایش، روابطی كه جعلی است و آگاهی از آنچه 
نمی داند آگاه است. برای ماندن در بازار و دستیابی به وفاداری 
اجتماعی  رسانه های  در  ماندن  فعال  به  نیاز  دومینو  برند،  به 
خواهد داشت و به نوآوری در منو و خدماتش ادامه خواهد داد. 
به جای  موبایل  اپلیكیشن های  با  ارسال  و  سفارش  بر  دومینو 
تماس مستقیم تلفنی و حذف دالل بین مشتریان و پیتزا تمركز 

می كند.
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برخی باورها آنقدر در ذهن و فکرمان ریشه دوانده 
که گاهی شنیدن اینکه اشتباه است، شوکه مان می 
رابطه  بارداری  دوران  در  که  ایم  شنیده  بارها  کند! 
برای  را  گیاهی  داروی  فالن  باشید،  نداشته  جنسی 
در  تان  فرزندان  با  بخورید،  جنسی  میل  افزایش 
جالب   .  . و.  نکنید  صحبت  جنسی  مسائل  با  رابطه 

از شنیده های ما در رابطه  بدانید که بسیاری  است 
با این مسائل، علمی نیستند و کارشناسان این حوزه 
آن را تکذیب می کنند. دکتر سیدعلی آذین، متخصص 
پزشکی اجتماعی و فلوشیپ سالمت جنسی به شما 

می گوید که بسیاری از این باورها اشتباه هستند.

پیچیده  بسیار  باطن  در  اما  ساده  ظاهر  به  جنسی،  رابطه 
است

بسیاری از زوج ها بعد از اولین رابطه شان در آغاز زندگی، 
نمی  مواجه  كردند  می  تصور  همیشه  كه  چیزی  با  وقتی 
شوند دچار سرخوردگی جنسی یا حتی نگرانی می شوند و 
شاید این ضرب المثل به ذهن شان بیاید كه سالی كه نكوست 
از بهارش پیداست! اما این تصور كامال اشتباه است؛ چراكه 
برقراری ارتباط جنسی اگرچه به ظاهر ممكن است مساله 

ای ساده به نظر برسد اما بسیار پیچیده است.
سالمت  و  دانش  توانایی،  مهارت،  نیازمند  جنسی  ارتباط 
روان حتی به شكل نسبی است. به همین خاطر مثل بسیاری 
از مسائل مهارتی دیگر اصال توقع نداشته باشید كه اولین 
رابطه جنسی تان پس از ازدواج، بهترین هم باشد. مثل این 
می ماند كه بخواهید برای اولین بار پشت ماشین بنشینید و 
رانندگی كنید. حتی اگر به صورت تئوری و عملی رانندگی 
با ماشین را بلد باشید اما در طی ساعات اولیه كه اقدام به 
رانندگی می كنید باز هم دچار دغدغه و اضطراب هستید كه 

نكند چیزی را فراموش كنید.

گواهینامه  اینكه  از  بعد  سال   5 است  ممكن  كه  درحالی 
گرفتید با اعتمادبه نفس سوار خودرو بشوید، رانندگی كنید 
و در طول مسیر هم لذت ببرید و موسیقی گوش كنید. در 
رابطه  نفع  به  الزاما  تواند  نه می  قبلی  ضمن وجود تجربه 
باشد و نه به ضرر آن. حتی افرادی كه سابقه ازدواج دارند 
با  فردی  با  مجدد  ازدواج  در  اند  داشته  جنسی  تجربه  و 
خصوصیات متفاوت مواجه می شوند؛ مثل این است كه با 
یک دستگاه جدید كه مشخصات و طرز كار خاص خودش 

را دارد روبه رو می شوند.
رفتند،  سقف  یک  زیر  متعهدانه  كه  زمانی  شوهر  و  زن 
جنسینگی  لحاظ  به  جدید  دستگاه  یک  با  كه  بپذیرند  باید 
كردن  كار  مهارت  باید  كه  هستند  رو  روبه   )Sexuality(
با آن را یاد بگیرند و شناخت كافی نسبت به آن پیدا كنند. 
ترجیحات انتظارات، پاسخ ها و مدل نیازهای جنسی كامال 
خاص هستند؛ بنابراین حتی فردی كه 3 بار ازدواج كرده، 
شود.  می  مواجه  جدید  ای  تجربه  با  چهارم  ازدواج  در 
ویژگی های جنسی انسان ها تقریبا به پیچیدگی اثرانگشت 
ژنتیک  عموما  را  ها  آدم  اثرانگشت  كه  تفاوت  این  با  است، 

جنسیت  به  مربوط  خصوصیات  و  كند  می  مشخص  آنها 
شان را عوامل مختلف ژنتیكی، محیطی، تربیتی، اجتماعی 
تر می كند؛  پیچیده  را  به مراتب موضوع  و روان شناختی 
بهترین  از مواقع  اولیه در بسیاری  بنابراین روابط جنسی 
تجارب جنسی زوجین نخواهد بود و به تدریج با شناخت و 

یادگیری، تجربه های بهتری در آینده در انتظارشان است.

بالمانع  معمول  طور  به  بارداری  دوران  در  جنسی  روابط 
است

خیلی از زوج ها بدون آنكه پزشک به آنها توصیه ای كرده 
می  كنار  بارداری  دوران  در  را  رابطه  این  متاسفانه  باشد، 
گذارند. البته در این دوران در خانم و آقا تغییراتی در میل 
و عملكرد جنسی ایجاد می شود كه در سه ماهه اول، دوم و 
سوم بارداری این تغییرات متفاوت و كامال طبیعی هستند؛ 
اما نباید باعث شوند كه زن و شوهر زندگی جنسی خود را 
كنار بگذارند. تقریبا اگر با بارداری پرخطر مواجه نباشیم 
و از طرف متخصص زنان ممنوعیتی در نظر گرفته نشده 
باشد، زن و شوهر می توانند تا آخرین هفته بارداری با هم 

ارتباط جنسی داشته باشند.
شواهد پژوهشی نشان می دهند كه رابطه جنسی تا هفته 
رابطه جنسی  اگرچه  نمی شود  زایمان زودرس  باعث   ،38
در دوران بارداری مثل سایر مواقع، نیازی نیست به صورت 
مقاربت انجام شود؛ بنابراین اگر پزشک متخصص زنان هم 
ممنوعیتی اعالم كرد باید حدود آن مشخص شود. بسیاری 
از تعامالت جنسی حتی زمانی كه ممنوعیت برای مقاربت 
وجود دارد، مجاز است و زوج ها نباید در طول این ۹ ماه 

كامال تعامل جنسی خود را كنار بگذارند.

داروهای گیاهی هم عوارض دارند
از باورهای غلطی كه نه تنها در مورد مسائل جنسی  یكی 
بلكه اصوال در موضوع سالمت مطرح است، پذیرفتن چشم 
بسته توصیه ها و درمان های گیاهی یا سنتی است. باوری 
مصرف  بودن  خطر  بی  است،  رایج  هم  مردم  بین  در  كه 
محصوالت با منشاء گیاهی و تاثیر شگرف آنهاست. عموما 
هم در رسانه های مختلفی مثل شبكه های مجازی، ماهواره 
صددرصد  ما  پیشنهادی  داروی  مثل  شعارهایی  با   .  . و. 
اصال  و  شویم.  می  مواجه  است  عوارض  بدون  و  گیاهی 

تصور درستی نیست كه داروی گیاهی بدون عارضه است.

باشید كه هر داروی گیاهی  این را هم در نظر داشته  البته 
تولید  شیمیایی  های  روش  با  آزمایشگاه  در  كه  دارویی  یا 
اثرات  شده، می تواند مفید باشد و در عین حال یک سری 
از مواد شیمیایی  از یكی  باشد. شاید  داشته  ناخواسته هم 
ماده   50 طریق  از  كه  درحالی  ببرید  بهره  گیاه  در  موجود 
دیگری كه در این گیاه وجود دارد، مواد زیان باری را وارد 
بدن تان می كنید. دارویی قابل تجویز و استفاده است كه 
مراحل كارآزمایی بالینی را طی كرده باشد و بی خطری یا 
به صرفه بودن منافع آن به نسبت عوارضی كه ایجاد می كند 
تایید شده و مجوز داشته باشد. مراقب این باورها باشید؛ 

رابطه جنسی به پیچیدگی 
اثرانگشت آدم هاست!
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از  بعد  ها  زوج  از  بسیاری 
آغاز  در  شان  رابطه  اولین 
كه  چیزی  با  وقتی  زندگی، 
كردند  می  تصور  همیشه 
دچار  شوند  نمی  مواجه 
حتی  یا  جنسی  سرخوردگی 
شاید  و  شوند  می  نگرانی 
این ضرب المثل به ذهن شان 
نكوست  كه  سالی  كه  بیاید 
این  اما  پیداست!  بهارش  از 
است؛  اشتباه  كامال  تصور 
ارتباط  برقراری  چراكه 
جنسی اگرچه به ظاهر ممكن 
است مساله ای ساده به نظر 
برسد اما بسیار پیچیده است

خدای  هم  و  شود  می  خالی  تان  جیب  هم  گاهی  چراكه 
ناكرده سالمت تان به خطر می افتد.

های  فعالیت  شروع  برای  را  نوجوانان  موقع،  به  آموزش 
جنسی حریص تر نمی كند

مردم  كه  اشتباهی  های  دغدغه  و  باورها  از  دیگر  یكی 
دارند این است كه آموزش و تربیت جنسی باعث می شود 
نوجوانان به لحاظ جنسی زودتر فعال شوند. دو مساله در 
آموزش جنسی مفهومی  اینكه  اول  است؛  قابل بحث  اینجا 
نیست كه برای سنین مختلف معنای یكسانی داشته باشد؛ 
دبستانی  پیش  كودک  یک  برای  جنسی  آموزش  بنابراین 
آموزش جنسی  به  شامل مواردی می شود كه هیچ ربطی 

در یک فرد بزرگسال ندارد.

مثال یک كودک باید نقاط خصوصی بدن خودش را بشناسد 
و بداند چه كسانی حق دارند به بدن او دست بزنند. به این 
اذیت  و  آزار  دچار  كودک  ناكرده  خدای  اینكه  از  ترتیب 
جنسی شود، پیشگیری می شود. قرار نیست برای كودک 
مرد  و  زن  جنسی  روابط  با  رابطه  در  مدرسه،  سن  زیر 
توضیحی داده شود؛ فقط كافی است خیالش را راحت كنید 
كه پسرها و دخترها تفاوت هایی به لحاظ بدنی دارند. در 
این  دوران دبستان كه كنجكاوی های بچه ها بیشتر است 
به  آنها  سواالت  به  و  شود  تر  وسیع  كمی  باید  ها  آموزش 

موقع پاسخ داده شود.
بدن  بیولوژی  در  اساسی  تغییرات  كه  هم  بلوغ  دوران  در 
باید  ها  آموزش  ایجاد می شود،  ادراكات روان شناختی  و 
دوران  همین  خاص  مسائل  به  و  شده  تر  كامل  سطح  یک 
پرداخته شود. در سنی هم كه جوان آمادگی ازدواج را دارد 
یا در دوران دانشگاه  ازدواج  از  قالب كالس های پیش  در 
و. . . باید آموزش های الزم داده شود تا در آینده زندگی 
زناشویی موفقی را تجربه كند؛ البته نباید فراموش شود كه 
همه افراد ازدواج نكرده الزاما به لحاظ جنسی فعال نیستند 
لذا نمی توان از آسیب شناسی رفتار جنسی آنها به سادگی 

گذشت و آنها را مشمول آموزش ندانست.
های  آموزش  باید  آن  نیازهای  با  متناسب  سنی  هر  برای 
متناسبی وجود داشته باشد. گاهی این نگرانی وجود دارد 
زودتر  كه  سمت  این  به  بشوند  تشویق  ها  جوان  شاید  كه 

فعالیت های جنسی را تجربه كنند. تقریبا تمام مطالعاتی 
كه در كشورها، فرهنگ ها، قومیت، نژاد و سطوح اقتصادی  
اجتماعی مختلف انجام شده، نشان می دهند كه آموزش به 
به كنجكاوی  را تشویق  تنها نوجوانان و جوانان  نه  موقع 
های جنسی نمی كند بلكه چون از پیامدهای نامناسب آگاه 
شان می كند، باعث می شود خویشتن داری بیشتری داشته 
باشند. در مطالعات مختلف مشخص شده نوجوانانی كه از 
این پیامدها آگاهی دارند، شروع رابطه جنسی را به تعویق 

می اندازند.

رابطه جنسی شما را الغر نمی كند!
بسیار  جنسی  های  فعالیت  كه  است  این  دیگر  اشتباه  باور 
انرژی بر هستند و فرد باید به لحاظ سالمتی در وضعیت 
بسیار خوبی قرار داشته باشد. اصوال رابطه جنسی نیازی 
شكل  به  جنسی  رابطه  یک  ندارد؛  باال  كالری  صرف  به 
نزدیكی به طور معمول بین 150 تا 250 كیلوكالری انرژی 
لیوانی  كوچک  بستنی  یک  كه  بگیرید  نظر  در  دارد.  نیاز 
باید  غلط  باور  این  دارد.  انرژی  كیلوكالری   350 حدود 

تصحیح شود.
شود  می  بیان  كلینیک  در  ها  زوج  طرف  از  كه  چیزی  آن 
احساس  آنقدر  جنسی  رابطه  یک  از  بعد  چرا  كه  است  این 
خواب آلودگی و خستگی می كنیم. دلیل این موضوع كالری 
زیادی كه مصرف شده نیست؛ بلكه مواد شیمیایی ای است 
كه متعاقب روابط جنسی ترشح می شود. مثل این می ماند 
مورفین  شبیه  موادی  چون  كند؛  مصرف  مورفین  فرد  كه 
توسط بدن ترشح می شود كه باعث می شود فرد احساس 
رخوت و خواب آلودگی كند. این احساس به خاطر خستگی 
همان  از  ناشی  بلكه  نیست،  شدید  بدنی  فعالیت  از  ناشی 

مواد شیمیایی است كه در بدن ترشح شده است.
بنابراین برای فعالیت های جنسی به هیچ عنوان به قدرت 
هم  پركالری  غذایی  رژیم  به  نیست،  نیاز  خاصی  بدنی 
احتیاجی نیست. چند دهه پیش ممكن بود برای ورزشكاران 
حرفه ای در رابطه با فعالیت جنسی محدودیت هایی را در 
نظر بگیرند و تا نزدیک مسابقات برای حفظ بنیه، روابط 
اصال  امروزه  موضوع  این  ولی  باشند.  نداشته  جنسی 
پذیرفته نیست. حتی مصرف كالری هنگام روابط جنسی 
آنقدر باال نیست كه به فرض تعدد رابطه، منجر به الغری 

شود.

سطح نیاز جنسی ربطی به جنسیت ندارد
تصوری وجود دارد كه چون میزان تستوسترون در آقایان 
بسیار بیشتر از خانم هاست، به همین خاطر طبیعی است 
ها  خانم  برابر  چند  و  چندین  آقایان  جنسی  تمایالت  كه 
باشد. این باور هم نادرست است و تمایل جنسی موضوعی 
روان  شناختی،  زیست  مختلف  عوامل  كه  است  پیچیده 
رضایت  و  شوهر  و  زن  تعامل  همچنین  تربیتی،  شناختی، 
آنها از آنچه در روابط جنسی اتفاق می افتد بر آن اثرگذار 

است.

زندگی جنسی باكیفیت، شاخص امید به زندگی را افزایش 
می دهد

پا  كسی  هر  كه  است  این  نادرست  باورهای  از  دیگر  یكی 
ندارد،  جنسی  مسائل  دغدغه  خیلی  دیگر  گذاشت،  سن  به 
به  و  باشد  فعال  جنسی  نظر  از  كه  ندارد  هم  تمایلی  حتی 
اینكه  یكی  دارد؛  وجود  مساله  تا  دو  كند.  نمی  هم  فكر  آن 
حقوق  جزء  جنسی،  سالمت  و  رضایت  از  برخورداری 
جنسی افراد است بنابراین هر فردی تا زمانی كه زنده است 
حق دارد روابط جنسی فعال و رضایت بخشی داشته باشد. 
در درجه بعد مطالعات متفاوت در كشورهای مختلف نشان 
داده كه درواقع اغلب سالمندان )افراد باالی 65 سال( چه 
خانم و چه آقا تمایل دارند كه به لحاظ جنسی فعال باشند.

عموم مردم فكر می كنند كه چون افراد سالمند كمتر راجع 
به این موضوع صحبت می كنند، احتماال نیازی وجود ندارد 
خوشبختانه  اینكه  دیگر  نكته  است.  اشتباهی  باور  این  كه 
كه  شده  باعث  پزشكی  و  روانشناسی  حوزه  در  پیشرفت 
حفظ  باال  سنین  تا  را  جنسی  رضایتمندی  بالقوه  بتوان 
برابر  در  دور  نه چندان  ای  در گذشته  اگر  كرد. پس حتی 
االن  آمد،  نمی  بر  ما  از  زیادی  كار  طبیعی  های  محدودیت 
كه  كند  می  كمک  جنسی  سالمت  خدمات  از  برخورداری 
زوج ها كماكان سال های سال روابط جنسی خوشایندی را 
تجربه كنند. حتی مردان سالمندی كه به لحاظ جنسی فعال 
باقی مانده اند، شاخص امید به زندگی شان هم بیشتر شده 
است. همین شاخص در زنانی كه از روابط جنسی رضایت 

بخشی برخوردار بوده اند افزایش نشان می دهد.
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الفبای تغذیه سالم 
در دوران سالمندی

تغییرهای فیزیولوژیک و جسمانی نظیر كاهش احساس گرسنگی 
و تشنگی در كنار برخی تغییرهای روانی مانند گوشه گزینی و میل 
از سالمندان  آداب و شیوه زندگی بسیاری  باعث تغییر  تنهایی  به 
می شود. پزشكان و متخصصان تغذیه می گویند كلید سالمت در 
دوران سالمندی، تغذیه متعادل و متنوع و داشتن فعالیت فیزیكی 
كه  را  تغییراتی  از  برخی  هفته  این  »سالمندان«  در  است.  مناسب 
عادت  و  ذائقه  بر  خصوص  به  و  دهد  می  رخ  سالگی   75 از  بعد 
های غذایی سالمندان اثرگذار است، مرور می كنیم، با این امید كه 

خانواده ها توجه بیشتری به این نكته ها داشته باشند.
كاهش اشتها

با افزایش سن، به خصوص بعد از 75 سالگی، اشتهای فرد كاهش 
می یابد و به همین علت بیشتر سالمندان دچار كاهش وزن تدریجی 
كاركرد  در  اختالل  بروز  موضوع،  این  اصلی  دلیل  شوند.  می 
درست سیستم اعالم سیری و گرسنگی در مغز است. بعد از 75 
سالگی، مغز فرمان گرسنگی صادر نمی كند و به همین علت فرد 
معموال ساعت های طوالنی تری احساس سیری دارد. این مساله 
به مرور باعث كاهش ریزمغذی ها و موادمعدنی در بدن می شود.

كاهش پرزهای چشایی
به  و  یابد  می  كاهش  چشایی  پرزهای  تعداد  سالگی،   75 از  بعد 
حدود یک سوم دوران جوانی می رسد. تعداد باقیمانده پرزها نیز 
به خوبی مزه ها را منتقل نمی كنند و سالمند به خوبی نمی تواند 
مزه شیرین، شور، ترش و تلخ و به خصوص مزه شور را از هم 
تشخیص دهد. به همین دلیل میزان بیشتری نمک یا شكر به غذای 
خود می افزاید و این مساله خطر ابتال به فشارخون باال یا دیابت 

را افزایش می دهد.
كاهش حس تشنگی

آبی  كم  دچار  بدن  دهد  می  نشان  كه  است  خطری  زنگ  تشنگی، 
شده است. با افزایش سن، این سیستم نیز دچار مشكل می شود. 
یعنی این زنگ خطر در سالمندان زمانی به صدا درمی آید كه كم 
آبی به نقطه خطرناكی رسیده باشد. از سوی دیگر، كاهش میزان 
را  آن  از  ناشی  عوارض  و  آبی  كم  خطر  خود  بدن  در  ذخیره  آب 

دوچندان می كند. در

20 سالگی، 60 تا 65 درصد بدن یک فرد را آب تشكیل می دهد و 
حجم زیادی از این آب در ماهیچه ها وجود دارد اما به مرور، از 
تا 60 درصد  این آب كاسته می شود و تقریبا به حدود 55  میزان 
می رسد. دلیل آن هم تحلیل عضالت و ماهیچه هاست. نكته دیگر 
اینكه در 20 سالگی، در هر دقیقه عروق 140 میلی لیتر خون از خود 
عبور می دهند در حالی كه در 70 سالگی، این میزان به 80 میلی 
یعنی عبور ریزمغذی ها، عناصر معدنی و سموم  لیتر می رسد، 
از خون كمتر و كندتر انجام می شود و این موضوع خود باعث از 
بین رفتن تعادل عناصر معدنی خون می شود. برای پیشگیری از 
بروز كم آبی بدن، توصیه می شود سالمندان بدون توجه به حس 
تشنگی، مرتب در طول روز آب بنوشند. مصرف روزانه 1/5 لیتر 

آب )معادل 8 لیوان( برای این گروه سنی ضروری است.

كاهش حس بویایی
ها  مزه  تشخیص  در  و  اشتها  تحریک  در  اساسی  نقشی  بویایی 
از  دارد. مردان از سن 20 سالگی، به تدریج حس بویایی خود را 
دست می دهند اما این حس در زنان پایدارتر است و تا رسیدن به 
یائسگی همچنان قدرتمند كار خود را ادامه می دهد. كاهش قدرت 
به همین علت  ندارد،  بازگشتی  افتد و  اتفاق می  به تدریج  بویایی 

معموال بعد از 75 سالگی، اثر منفی بر اشتهای فرد می گذارد.

كاهش قدرت بینایی
خوب دیدن غذا و تشخیص رنگ ها از محرک های اشتها محسوب 
می شود پس كاهش قدرت بینایی در كاهش میل به غذا نقش دارد. 
گیری  بهره  و  بیماری های چشمی  درمان  مناسب،  عینک  انتخاب 

از نور كافی، بدون?شک باعث می شود میل سالمند به صرف غذا 
بیشتر شود.

افزایش مشكالت دهان و دندان
یا  گاززدن  هنگام  درد  احساس  و  غذا  جویدن  در  مشكالتی  بروز 
جویدن نیز می تواند باعث شود سالمند تنوع غذایی خود را كاهش 
نیز  كنند  می  استفاده  دندانی  پروتزهای  از  كه  سالمندانی  دهد. 
افزایش  با  این مشكل می شوند چون مشكل صورت  گاهی دچار 
سن تغییر می كند و پروتزی كه در 65 سالگی مناسب فک است، 
در 70 سالگی دیگر كارآمد نیست. مراجعه مرتب به دندان پزشک 
و رفع این مشكل می تواند به سالمند در داشتن رژیم غذایی متنوع 

و متعادل كمک كند.

بروز اختالل های حركتی
كه  هستند  عواملی  از  ها  ماهیچه  قدرت  كاهش  و  ها  اندام  لرزش 

سالمند را از پخت وصرف غذا منصرف می كنند.

افزایش مشكالت گوارشی
نمی  اساسی  تغییرات  دچار  گوارش  سیستم  سن،  افزایش  با 
جذب  و  هضم  توانایی  بر  حال  هر  به  كوچک  تغییرات  ولی  شود 
موادغذایی تاثیر می گذارند. كاهش ترشح بزاق، در كنار مشكالت 
این  در  دارد.  تاثیر  غذا  هضم  بر  غذا،  نجویدن  خوب  و  دندانی 
افزایش  شرایط، غذا دیرتر هضم می شود، احتمال بروز یبوست 
می یابد، ویتامین ها و موادمعدنی به خصوص كلسیم كمتر جذب 
می شود و مصرف مكمل های ویتامینی و مواد معدنی ضرورت 

پیدا می كند.

بروز اختالل های متابولیكی
قند كاهش می  افزایش سن، میزان جذب سلولی ویتامین ها و  با 
یابد. از سوی دیگر، بروز اختالل های هورمونی، سالمت فرد را 
تهدید می كند. برخی افراد هم دچار مقاومت به انسولین می شوند 
نوع 2  دیابت  بروز  باعث  تواند  این مساله می  ها  و در طول سال 
شود و اگر درمان نشود، با عوارض شدیدی به خصوص بر عروق 

خونی همراه خواهد بود.

الفبای تغذیه سالم در دوران سالمندی

آنهایی كه  قند بیشتر، چربی بیشتر: در افراد سالمند، مخصوصا 
اهل تحرک، پیاده روی و ورزش هستند، میزان دریافت انرژی به 
نسبت كمتر از میزان صرف انرژی است. به همین دلیل باید میزان 
مصرف قند و چربی، به خصوص قندهای پیچیده و چربی های 

مفید را افزایش دهند.
مصرف حداقل 3 وعده غذا در روز: الزم است فرد سالمند حداقل 
وعده  هر  حجم  باشد.  داشته  اصلی  غذایی  وعده   3 روز  طول  در 
به نیازهای تغذیه ای و اشتهای او بستگی دارد؛ اگر در هر وعده 
زمانی  در  را  غذا  از  مقداری  تواند  می  نداشت،  كافی  اشتهای 
مصرف كند كه میل بیشتری صرف غذا دارد. مصرف میان وعده 

هایی مثل ماست یا آبمیوه نیز توصیه می شود.

مصرف منابع پروتئین: برای پیشگیری از تحلیل عضالت توصیه 
از  غنی  غذای  روز  در  وعده  یک  حداقل  سالمند  فرد  شود  می 
پروتئین مصرف كند. مصرف منابع لبنیات در هر وعده می تواند 

پروتئین و كلسیم موردنیاز بدن را تامین كند.
هر روز 3 واحد میوه و سبزی: مصرف روزانه میوه و سبزی می 
تواند نیاز این گروه سنی به فیبر، ویتامین و نمک های معدنی را 
برطرف كند. برای پیشگیری از بروز مشكالت گوارشی می توان 

بخشی از میوه یا سبزی مصرفی سالمند را بخارپز كرد.

سیب  برنج،  خشک،  های  سبزی  وعده:  هر  در  نشاسته  مصرف 
غالت  و  شیرینی  نان،  مثل  غالت  پایه  بر  موادغذایی  و  زمینی 

صبحانه می تواند انرژی الزم روزانه فرد سالمند را تامین كند.

منتظر  و  بنوشد  آب  مرتب  باید  سالمند  فرد  آب:  مرتب  نوشیدن 
تشنگی نماند. آب، چای، آب سبزی ها، شیر و آبمیوه همگی مفیدند
لحظه مراقب سالمتی  از همین  دارید، فقط  نیست چند سال  مهم 
خودتان باشید تا در سال های بعد، از زندگی سالم تر و پرنشاط 
به  دارید،  قرار  سالی  میان  دوران  در  اگر  شوید.  برخوردار  تری 
اندازه كافی فرصت هست، برای آغاز یک برنامه ورزشی، تنظیم 
یک رژیم غذایی سالم تر یا تقویت مهارت های اجتماعی. اگر هم 
كیفیت  و  نحوه  به  راجع  گیری  برای تصمیم  اید،  بازنشسته شده 
زندگی در 10، 20 یا 30 سال آینده هنوز خیلی دیر نشده است. پیری 
مثل  خصوص،  به  سن  یک  به  رسیدن  یا  بازنشستگی  معنای  به 
افرادی كه  العمر است.  65 سالگی نیست. پیری یک فرآیند مادام 
بهتر از پس مشكالت افزایش سن بر می آیند، كسانی هستند كه با 

موفقیت، مراحل مختلف زندگی را پشت سر گذاشته اند.

تنها وقتی پیر می شوید كه گمان كنید پیر شده اید. اگر چه جسم 
شما پیر می شود، اما ذهن شما، تا هر زمان كه اراده كنید، جوان 
خواهد ماند. اگر امیدوار به داشتن عمری دراز، سرشار از شادابی، 
خوش طبعی و روابط اجتماعی محكم باشید، آن وقت است كه این 
طرح ذهنی، زیربنای یک نمودار درونی را تشكیل می دهد كه تا 

حد زیادی آینده شما را رقم خواهد زد.

كنار  در  سالم،  رژیم  یک  كه  دارد  آن  از  حكایت  متعدد  مطالعات 
و  تر  شاداب  زندگی  یک  داشتن  به  منظم  ذهنی  و  جسمی  فعالیت 
اگر  حتی  شوید،  می  تر  مسن  چه  هر  كند.  می  كمک  تر  طوالنی 
است  ممكن  مواردی  در  هم  باز  اید،  داشته  سالمی  رژیم  همیشه 
مجبور به تعدیل و اصالح رویكرد خود به غذاها شوید. با افزایش 
سن، سوخت و سازبدن شما كندتر می شود، یعنی نیاز بدن شما 
به كالری خیلی زیاد نیست. عالوه بر پیروی از یک رژیم متعادل، 
باشد.  هم  آنها  كالری  و  غذایی  های  پرس  اندازه  به  حواستان 
پرخوری كردن یا مصرف غذاهای پركالری می تواند به راحتی در 

شما اضافه وزن ایجاد كند.
و  كرده  كمک  یبوست  از  پیشگیری  به  تواند  می  پرفیبر  رژیم  یک 
روده  سرطان  مثل  خطرناک  های  بیماری  از  برخی  بروز  خطر 
بزرگ را كاهش دهد. فیبر در جلوگیری از دیابت، بیماری قلبی و 

فشارخون باال نیز كمک می كند. 

سعی كنید روزانه 25 تا 30 گرم فیبر از غذاهای مختلف در رژیم 
غذایی خود بگنجانید. از غذاهایی مثل دانه های خوراكی سبوس 
سبزی  و  ها  میوه  دار،  سبوس  نان  انواع  یا  فیبر  پر  غالت  دار، 
استفاده كنید. هفته ای چند بار به جای گوشت قرمز از حبوباتی 
كنید  سعی  كنید.  استفاده  عدس  یا  باقال  ماش،  لوبیا،  نخود،  مثل 
مغذی  مواد  كالری،  با  مقایسه  در  كه  كنید  استفاده  غذاهایی  از 
موادمغذی  حاوی  پررنگ  های  سبزی  و  ها  میوه  دارند.  بیشتری 

فراوانی هستند.
فاقد  و  غیرالكی  های  نوشیدنی  كافی  مقدار  روز  هر  كنید  سعی 
كافئین، ترجیحا آب مصرف كنید. دریافت ناكافی مایعات می تواند 
و  كلیه  عملكرد  اختالل  مزمن،  یبوست  مثل  هایی  بیماری  ایجاد 
سنگ های كلیوی نقش داشته باشد. روغن اشباع بیش از هر غذای 
آن  ترین منابع  برد. عمده  باال می  را  دیگری كلسترول خون شما 
عبارتند از: كره، پنیر، شیر پرچرب، خامه، گوشت قرمز، گوشت 
مرغ و سایر پرندگان، شكالت، روغن نارگیل و روغن های جامد 

تردكننده شیرینی.
از  توانید  می  شده  فرآوری  غذاهای  مصرف  كردن  محدود  با 
دریافت مقادیر بیش از حد نمک اجتناب كنید. غذاهای كنسروی و 

برخی غذاهای منجمد، اغلب غنی از نمک هستند.
به فعالیت جسمانی اهمیت دهید و هر چه زودتر فعالیت بدنی را 
آغاز و به آن پایبند بمانید، در دوران پیری فواید بیشتری را از آن 

به دست آورده و احساس خواهید كرد.

بهداشت و سالمت

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

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

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

سریعترین روش روانکاوی از طریق هیپنوتراپی 
- روانکاو و هیپنوتراپیست 

هیپنوتیزم درمانی
توسط خانم 

دکتر روحی شاهین

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

توسط  وزارت بهداری انگلستان قاضی دادگاههای فرجامی در بیمارستانهای 
اعصاب لندن

عضو جامعه روانكاوی انگلستان استاد تعلیم هیپنوتیزم درمانی و دادن مدرک تائید 
شد ه از كنسول هیپنوتراپی لندن
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دشمن کلیه آدم ها
دكتر آریا جنابی

فوق تخصص بیماری های كلیه

تنظیم  کلیه،  اصلی  و  مهم  وظایف  از  یکی 
آنکه  برای  بدن است.  امالح  و  تعادل مایعات 
باید  انجام شود،  عملکرد کلیه ها به درستی 
خون کافی وارد آنها شود و به شبکه پیچیده 

مویرگی شان برسد...
هورمون  تولید  وظیفه  بدن،  امالح  و  آب  تنظیم  بر  عالوه  ها  كلیه 
یكی  دارند.  عهده  بر  هم  را  )اریتروپوئتین(  بدن  خونساز  اصلی 
ادرار  صورت  به  آب  با  بدن  سموم  دفع  كلیه،  وظایف  از  دیگر 
صحیح  عملكرد  با  محكمی  ارتباط  كلیه  سالمت  كه  آنجا  از  است. 
دیگر اعضای بدن از جمله كبد، قلب، چشم و مغز دارد، مراقبت از 
برخی  مصرف  از  پرهیز  كند.  می  پیدا  بیشتری  اهمیت  عضو  این 
شیوه  تغییر  كل  در  و  كافی  مایعات  نوشیدن  مضر،  موادغذایی 
زندگی، نه تنها عملكرد كلیه ها را بهبود می بخشد بلكه بر دیگر 

اعضای بدن نیز تاثیر مثبتی دارد.

یكی از اركان حفظ سالمت انسان، محافظت از كلیه در برابر آسیب 

عالمت  بی  كامال  اولیه،  مراحل  در  كلیوی  های  بیماری  هاست. 
تخریب  باعث  ایجاد هرگونه شكایت  از  قبل  است  و ممكن  هستند 
قسمت عمده ای از فعالیت و عملكرد كلیه شود. تنها راه اطالع از 
ابتال به بیماری های كلیوی در مراحل ابتدایی، انجام آزمایش های 
خون و ادرار است. ابتال به بیماری مزمن كلیوی شیوع باالیی دارد 
و طبق آمار ارائه شده از هر 8 نفر یک نفر به بیماری مزمن كلیه 
مبتال هستند. تغییر در تعداد دفعات ادرار یا حجم ادرار در شبانه 
روز، شب ادراری، تغییر رنگ ادرار، ورم صورت یا ورم پاها و درد 
یا سوزش حین دفع ادرار، بی اشتهایی )سوءتغذیه(، كاهش وزن 
بیش ازحد، تهوع و استفراغ، تنگی نفس و كم خونی از عالیم ابتال 
به بیماری كلیوی است. در صورت وجود هر یک از آنها حتما باید 
به پزشک مراجعه كرد تا آزمایش های الزم را برایتان تجویز كند.

تغذیه و نارسایی كلیوی
نقش  داروها  مصرف  و  ورزشی  های  فعالیت  انجام  تغذیه،  نوع 
موثری در بهبود عملكرد كلیه و سالم ماندن آن دارد. چاقی شكمی 
یكی از موارد مهمی است كه باعث می شود تا افراد دچار نارسایی 
كلیه شوند ولی می توان با تغذیه صحیح از آن پیشگیری كرد. به 
روغن  پرپروتئین،  موادغذایی  مصرف  تغذیه،  متخصصان  گفته 
می  كلیوی  های  بیماری  به  ابتال  باعث  پرچرب  لبنیات  و  حیوانی 
كاهش  را  قرمز  گوشت  مصرف  شود  می  توصیه  بنابراین  شود. 
دوغ  و  كنید  مصرف  نمک  گرم   3/5 تا   3 از  كمتر  روزانه  و  دهید 
غذایی  های  رژیم  بخورید.  دارند،  كمتری  نمک  كه  پنیرهایی  و 
اگرچه  كلیه می شود.  آسیب  و  فشارخون  باالرفتن  باعث  پرنمک، 
نباید مصرف لبنیات از برنامه غذایی حذف یا محدود شود اما بهتر 
است نوع كم چرب آن را انتخاب و مصرف كرد. توصیه می شود، 
روغن های جامد را حذف و از روغن زیتون در تهیه غذاها استفاده 
كلیه ها می  ماندن  باعث سالم  آب،  لیوان  كنید. نوشیدن حداقل 8 
شود. در برنامه غذایی خود حتما میوه و سبزی را بگنجانید و در 

طول روز 3 تا 4 عدد میوه بخورید.

كسانی كه BMI باالیی دارند، حتما باید وزنشان را كم كنند زیرا 
است.  موثر  كلیوی  عوارض  و  فشارخون  كنترل  در  وزن  كاهش 

تا 30 دقیقه ورزش های نرمشی مانند پیاده روی  پس روزانه 20 
های  ورزش  ورزشی،  فعالیت  نوع  بهترین  دهید.  انجام  دویدن  و 
هوازی ایروبیک است. فعالیت های ورزشی، باعث تنظیم جریان 
البته فعالیت ورزشی سنگین  خون و كاهش فشارخون می شود. 
مانند وزنه برداری و بدنسازی با وزنه های سنگین به دلیل اینكه 

تاثیر منفی روی قلب می گذارند، توصیه نمی شود.

فشارخون و نارسایی كلیه
یا  خون  پرفشاری  )دیابت(،  قند  بیماری  به  كسی  كه  صورتی  در 
بیماری  خانواده  اعضای  از  نفر  چند  یا  یک  یا  باشد  دچار  چاقی 
كلیوی داشته باشند، سیگار مصرف كنند، یا سنشان باالتر از 50 
ترین  شایع  است.  خطر  معرض  در  سایرین  از  بیش  باشد  سال 
خون  پرفشاری  و  دیابت  دنیا،  در  كلیه  های  بیماری  به  ابتال  علل 
است. حدود 80 درصد نارسایی های كلیه به این دو علت مربوط 
می شود. كنترل فشارخون در بیماران مبتال به پرفشاری خون و 
دیابت، در پیشگیری از آسیب به كلیه موثر است. دیابت می تواند 
35درصد  شود.  همودیالیز  نهایت  در  و  آنها  كارافتادن  از  باعث 

مبتالیان به دیابت به بیماری كلیه مبتال می شوند.

مصرف  به  نیاز  اگر  و  كنترل  منظم  طور  به  را  فشارخونتان  پس 
دارو است، حتما به طور منظم آن را مصرف كنید. در صورتی كه 
فشارخون خیلی باال نباشد، می توان با تغذیه مناسب آن را كنترل 
دارو  حتما  باید  باشد  جیوه  میلی   ۹0 بر   140 از  بیش  اگر  اما  كرد 
مصرف شود. كنترل منظم قندخون به خصوص در كسانی كه به 
حالت  در  قندخون  )یعنی  دارند  پنهان  قند  یا  هستند  مبتال  دیابت 

ناشتا متعادل است( توصیه می شود. اگر اسیداوریک شما باالست 
یا سابقه ابتال به نقرس در خانواده تان ارثی است، حتما به پزشک 

مراجعه كنید.

از لوپوس تا آسیب كلیه
عوارض  اند.  ناشناخته  كلیوی  های  بیماری  های  علت  از  برخی 
دارویی و سنگ های كلیه از دیگر علت های آسیب كلیه ها هستند. 
مشكل سنگ كلیه تان را جدی بگیرید و درمان را منحصر به زمانی 
كه سنگ كلیه ساخته شده است، نكنید. اگرچه سنگ سازی كلیه، 
نوشیدن  مناسب،  غذایی  رژیم  با  اما  است  ای  عودكننده  بیماری 
مایعات و تحرک كافی قابل پیشگیری است. اگر سنگ كلیه با اقدام 
سازی  سنگ  باعث  است  ممكن  نشود  رفع  موقع  به  درمانی  های 
بیشتر شود. در این صورت ممكن است با جراحی یا سنگ شكنی، 
می  شكنی  سنگ  و  مكرر  جراحی  انجام  كرد.  برطرف  را  مشكل 
نارسایی كلیوی  به  نهایت  بافت كلیه آسیب برساند و در  به  تواند 
مانند  ای  زمینه  های  بیماری  به  مبتال  كه  صورتی  در  بینجامد. 
دیابت، فشارخون، كلیه پلی كیستیک و بیماری?های روماتیسمی 
مثل لوپوس یا آرتریت روماتویید هستید حتما به پزشک مراجعه 

كنید تا كلیه هایتان مورد بررسی قرار گیرد.

یا  بدنی  خفیف  دردهای  كاهش  برای  افراد  از  بسیاری  معموال 
درمان عفونت حتی عفونت ساده ای كه ممكن است ویروسی باشد 
از مسكن ها یا آنتی بیوتیک ها استفاده می كنند. اگرچه مصرف 
اشكالی  كوتاه  زمانی  مقاطع  در  و  پزشک  نظر  تحت  ها  مسكن 
بیوتیک  آنتی  و  مسكن  داروهای  خودسرانه  مصرف  اما  ندارد 
موارد  در  را  دارو  پس  برساند.  آسیب  ها  كلیه  به  تواند  می  ها، 
ضروری و تحت نظر پزشک مصرف كنید. سایر داروهای خاص 
و بعضی سموم، آفت كش ها و موادمخدر و... هم می توانند به 
آسیب كلیه منجر شوند. مصرف مكمل های غذایی به خصوص در 
باشد  باید تحت نظر متخصص پزشكی ورزشی  نیز  ورزشكاران 
زیرا تركیب های موجود در مكمل ها می تواند با تاثیر بر نفرون 

ها باعث آسیب كلیه شود.
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بی حرمتی به 
هواداران رئال، 
تا کی و تا کجا ؟

* توماس رونسرو

به واسطه گرفتن توپ طالی ساالنه مجله فوربس 
فوتبال  باشگاه  پردرآمدترین  به  شدن  تبدیل  و 
همه ی  تیم  ترین  باشکوه  از  رئال  تصویر  دنیا، 
بی  مخدوش،  چهره ای  به  تبدیل  فوتبال،  تاریخ 
هم  این  از  پیش  است.رئال  شده  ناشناخته  و  آبرو 
در   0-5 باخت  به شخصه  بود؛  باخته  بارسلونا  به 
برنابئو و در سال 1974 را نیز به یاد دارم ولی حاال 

زمان آن رسیده است که بگوییم دیگر بس است.

و  تا كی  رئال  به هواداران  بی حرمتی  اینجاست:   سوال 
كه  بود  زد.سال ها  فریاد  برنابئو  همه ی  را  این  كجا؟  تا 
دستمال های سفید اعتراضی را در برنابئو شاهد نبودیم 
توریست های  حتی  و  ورزشگاه  در  حاضران  اكثریت  اما 
نیز  بودند  حاضر  برنابئو  در  كه  رئال  هوادار  ژاپنی 
اعتراض خود به رئیس باشگاه را نشان دادند. 600 میلیون 
نفر در سراسر دنیا صدای این اعتراضات را شنیدند. در 
دیگر  من  كرد.برای  كاری  پنهان  نمی توان  مادرید  رئال 
هفته  این  ندارد؛  ارزشی  هم  همیشگی  استراتژی  این 
او را بگیرد و در یک  بنیتس را اخراج كنیم، زیدان جای 
مصاحبه بگوییم كه ما همچنان بهترین تیم دنیا هستیم و 
در جدول رده بندی فیفا هم شماره یكیم؛ باید طرحی نو 
در انداخت.به یک سال قبل برمی گردیم كه رئال مادرید با 
آنچلوتی و در شرایطی كه مسی هم در زمین بود، موفق 

شد 3-1 بارسا را شكست دهد اما وقتی او بخاطر تدابیر 
ناكارآمد یک مدیر بی كفایت از رئال بركنار شد، رئال به 
تیمی تبدیل شده كه حتی در روز نیمكت نشینی مسی و 
در خانه، مقهور و اسیر قدرت بارسلونا می شود. چگونه 

باید این مساله را توضیح داد؟ رئال آنچلوتی تیمی بود كه 
از  زیبا بازی می كرد و با مشتی آهنین، رقبا را یكی پس 
او گل های فراوانی  تیم  بر می داشت.  از پیش رو  دیگری 
می زد و هواداران رئال را شیفته ی خود كرده بود. كارلتو 
حتی پس از یک سال بدون جام نیز از سوی هواداران رئال 
مورد تشویق قرار گرفت و بزرگان تیم، به هر طریقی كه 
می توانستند به گوش آقای رئیس رساندند كه او را اخراج 
نكند ولی فلورنتینو پرز با ذهن تاریک خود اینگونه پاسخ 
داد كه شما چیزی از فوتبال نمی دانید؛ انچلوتی باید كنار 
رفته و بنیتس جای او را بگیرد و حال این نتیجه ی همان 

تصمیم بی خردانه است.

آقای بنیتس چرا؟
بی تردید بنیتس را طی روزهای آینده از باشگاه اخراج 
خواهند كرد ولی من معتقدم كه خود او نیز به این قضیه 
را  اخراج خود  برای  به نوعی زمینه  و  بزرگی كرد  كمک 

با  مقابله  برای  او  استراتژی  كرد.  فراهم  پیش  از  بیش 
داد  ترجیح  او  بود.  تاكتیكی  خودكشی  یک  بارسلونا 
زمین  در  خود  ستاره  و  سرشناس  بازیكنان  همه ی  از 
استفاده كند و همین مساله به اینیستا، بوسكتس، راكیتیچ 
و سرجی روبرتو اجازه داد تا حاكمان مطلق زمین باشند.
با  حریفی  مقابل  رونالدو  و  بنزما  بیل،  مثلث  قراردادن 
بود.  بیهوده  و  ترسناک  اقدام  یک  باال،  توپ  قدرت حفظ 
بنزما 44 روز بود كه به دلیل مصدومیت از میادین به دور 
بود و از لحاظ روحی نیز به واسطه مشكالتش در فرانسه، 

شرایط خوبی نداشت ولی در كمال تعجب، ۹0 دقیقه در 
زمین حضور داشت.خامس یكی از معدود كسانی بود كه 
ابتدای  اما در  ایجاد كرد  خطراتی را روی دروازه بارسا 
نیمه دوم از زمین خارج شد و بدتر از همه اینكه جوانان 
باشگاه، در حساس ترین بازی، جایی در نقشه های آقای 
تبعید  سكوها  به  واسكز  لوكاس  و  ناچو  نداشتند.  مربی 
بودند. نیمكت  روی  هم  كاسیمیرو  و  كاراوخال  شدند، 
كننده  محكم  فصل،  این  بازی های  بیشتر  در  كاسیمیرو 
چون  تیمی  مقابل  در  بنیتس  ولی  بود  تیم  میانی  كمربند 
بارسلونا ترجیح داد از مودریچ به جای وی استفاده كند 
و همین مساله اجازه به كار گیری خالقیت های این ستاره 
جایگزین  دانیلو  زمین،  راست  سمت  گرفت.در  را  كروات 
كارواخال شده بود، بازیكنی كه روز به روز بیشتر نشان 
مرا  او  نیست.  رئال  پیراهن  پوشیدن  شایسته  كه  می دهد 
یاد سكرتاریو، مدافع پرتغالی سال 1۹۹6 رئال  به  بسیار 
واران  شد.  گذاشته  كنار  تیم  از  زود  خیلی  كه  می اندازد 
گذاشت  نمایش  به  را  خود  بازی های  بدترین  از  یكی  نیز 
بازی  از قهرمانان  په، یكی  په  این در شرایطی بود كه  و 
تیم  این  به  هم  گل  یک  كه  بارسلونا  برابر  گذشته  فصل 
از معدود  باید روی نیمكت می نشست.مارسلو  زده بود، 
بازیكنان خوب رئال بود و ایسكو كه دیر به بازی آمد، در 
شرایط منفی مسابقه از زمین اخراج شد. اخراج او نتیجه 
كاماچو،  چون  بزرگانی  زمانی،  ولی  بود  خودش  اشتباه 
را  او  در چنین شرایطی حركت  نیز  اشتیلیكه و خوانیتو 
و  رونالدو  بیل،  هم  تهاجمی  فاز  در  بودند.  داده  انجام 
از خود نشان ندادند.این بازی هرچه  بنزما چیز خاصی 
این  پنهان شد.  حقایق  نمی توان پشت  ولی  تمام شد  بود 
رئال مادریدی است كه برخی ها آن را به اینجا رسانده اند: 
قهرمان قهرمانان در زمینه كسب درآمد و پول ولی بهتر 
هرگز  مادرید،  رئال  هواداران  كه  بدانند  عده  این  است 
برای جشن گرفتن این قهرمانی ها، راهی میدان سیبلس 

نخواهند شد.

کفاشیان: بحث جدایی 
کی روش جدی است

كاشانی  حبیب  با  می گوید  فوتبال  فدراسیون  رییس 
جلسه  می شود  كی روش  علیه  كه  مصاحبه هایی  درباره 

برگزار خواهد كرد.
كی روش  كارلوس  بیماری  درباره  كفاشیان  علی 
پرونده  كه  بود  قبل  ماه   4 الی  سه  حدود  كرد:  اظهار 

شد.  تشكیل  كی روش  پزشكی 
خاطر  به  كه  داشت  مشكالتی  او 
داد  انجام  را  آزمایش هایی  آن 
كشورش  به  هم  بار  چندین  و 
عمل های  و  معالجات  و  رفت 
پس  كه  داد  انجام  را  جراحی 
شد  مشخص  آزمایش  انجام  از 
اما  نیست  خطرناک  او  بیماری 
می شود  عصبانی  زیاد  كی روش 
و همین موضوع باعث كسالت او 
كنم  تاكید  باید  البته  است.  شده 

موجود  مشكالت  درباره  ندارد.وی  سرطان  كی روش 
اظهار كرد:  یكی از مشكالتی كه با آن روبرو هستیم بحث 
آمدن  از  بعد  هم  روش  كی  است.  سخت افزاری  امكانات 
از سفر به فدراسیون فوتبال آمد و پس از جلسه ای كه با 
او برگزار كردیم به ما گفت نمی تواند با این مشكالت با 
ما همكاری كند. شاید یكی از دالیلی كه او به سفرهای 
برگزار  آنجا  در  را  ملی  تیم  اردوهای  و  خارجی می رود 
این سوال  به  می كند بحث زمین چمن است.او در پاسخ 
دارد  هزینه  چقدر  ملی  تیم  كمپ  چمن  مشكل  حل  كه 
گفت: ما برای حل مشكل چمن كمپ تیم ملی یک مزایده 
میلیارد   6 الی   5 حدود  می كنم  فكر  كه  كرده ایم  برگزار 
تعمیر  برای  را  كافی  پول  متاسفانه  دارد.  هزینه  تومان 
زمین چمن در اختیار نداریم. حدود 40 درصد از بودجه 
برگزاری  و  بزرگساالن  ملی  تیم  برای  ما  را  فدراسیون 
در  هم  تخصصی  كلینیک  یک  می كنیم.  هزینه  اردوها 
افزود:  كنیم.وی  تمام  را  آن  باید  كه  است  احداث  دست 
كی روش در جلسه از ما قول گرفت تا زمان دیدار ایران 
مقابل هند و عمان مشكالت برطرف شود زیرا اگر چنین 
اتفاقی رخ ندهد بحث جدایی كی روش كامال جدی است. 
ما سعی كرده ایم كه آكادمی فوتبال مدرنی را بسازیم كه 

در این راه هم موفق بوده ایم و در حال حاضر فقط زمین 
مصاحبه هایی  درباره  كفاشیان  دارد.  ایراد  كمپ  چمن 
كه برخی افراد همچون مایلی كهن علیه كی روش انجام 
می دهند نیز گفت: كارلوس كی روش هم از این موضوع 
دیگر  كه  دادیم  اخطار  كتبا  او  به  ما  اما  است  مند  گله 
مصاحبه ای نكند اما كی روش به ما گفت مدیر فنی تیم 
این در حالی است  دائما علیه من مصاحبه می كند.  امید 
بزند  سر  هم  امید  ملی  تیم  به  است  حاضر  كی روش  كه 
زیرا اعتقاد دارد تیم ملی امید هم تیم خودش است. در 
را  اردویی  او  راستا  همین 
قصد داشت در دی ماه برگزار 
كند كه به خاطر تیم ملی امید 
درباره  من  كرد.  كنسل  را  آن 
درباره  كه  مصاحبه هایی 
هم  می شود  انجام  روش  كی 
كرده ام  صحبت  كاشانی  با 
زمینه  این  در  است  قرار  و 
كنیم. برگزار  را  جلسه ای 

رییس فدراسیون فوتبال تاكید 
ایران چند سال  كرد: تیم ملی 
است كه در رده نخست رنكینگ آسیا قرار دارد. ما كی 
حضور  ایران  در  كه  نمی خواهیم  این  برای  را  روش 
خواسته ایم  او  از  بلكه  برود  استادیوم  به  و  باشد  داشته 
تا یک تیم ملی قدرتمند برای ما بسازد. من 7 سال است 
نمی دیدم  وقت  هیچ  و  فوتبالم  فدراسیون  رییس  كه 
دوستانه  بازی  پیشنهاد  ما  به  اروپایی  ملی  تیم های  كه 
ملی  تیم  كه  خوبی  بازی های  به  توجه  با  االن  اما  بدهند 
انجام داده است تیم های زیادی از جمله مقدونیه و نروژ 
درباره  داده اند.وی  دوستانه  بازی  پیشنهاد  ایران  به 
اینكه كی روش چه زمانی به ایران برمی گردد گفت: او 
تا  بازمی گردد  ایران  به  ژانویه  مراسم  برگزاری  از  بعد 
و  كند  تماشا  را  امید  ملی  تیم  بازی های  و  برود  قطر  به 
سپس برنامه های خود را در ایران پیگیری كند.كفاشیان 
قرارداد  زودی  به  ان شالله  كرد:  خاطرنشان  ادامه  در 
این  شد.  خواهد  منعقد  روش  كی  دستیاران  و  پیروانی 
ندارد.وی  سوز  و  سوخت  اما  دارد  زود  و  دیر  موضوع 
فوتبال هم گفت: مجمع عادی  درباره مجمع فدراسیون 
آن  در  تا  می كنیم  برگزار  دیگر  ماه  یک  حدود  را  ساالنه 
فكر  شود.  مشخص  فدراسیون  انتخابات  دقیق  تاریخ 
می كنم اواخر اسفندماه و بعد از انتخابات فیفا انتخابات 

فدراسیون فوتبال را برگزار می كنیم.
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پول هست، اما 
نه برای

فردوسی  پور!
در  فوتبال  مسابقات  جدید  فصل  ابتدای  از 
شبکه  در  عجیبی  اتفاقات  اروپا،  و  ایران 
مخاطبان  از  بسیاری  که  داد  رخ  ورزش 
تلویزیون کشورمان را شگفت زده کرد. در 
دو سال گذشته پخش دو برنامه تلویزیونی 
مخاطبان  گسترده  اقبال  با  کانال  این  در 
به  که  یك«  »لیگ  برنامه  بود.  شده  مواجه 
بررسی اتفاقات دسته اول مربوط می شد و 
به نوعی حکم برنامه نود لیگ یك را داشت، 

ناگهان به دلیل بی پولی تعطیل شد. 

همین اتفاق برای »فوتبال 120« هم رخ داد؛ برنامه ای كه به 
بررسی متن و حواشی مسابقات اروپایی و لیگ های معتبر 
قاره سبز اختصاص داشت و بنا به آمار موجود، بیشترین 
بود.  كرده  جلب  ورزش  شبكه  برای  را  مخاطب  تعداد 
تعطیلی این برنامه ها به مشكالت مالی سازمان صداوسیما 
ربط داده شد و گفتند از آنجا كه تلویزیون بودجه مناسبی 
در اختیار ندارد، فعال قادر به پخش این قبیل مجموعه های 
تولیدی نخواهد بود. این اتفاق با واكنش منفی و گسترده 
از  و  شد  مواجه  ورزش  شبكه  مخاطبان  و  فوتبال  اهالی 
تولید  موانع  رفع  پیرامون  جدی  زمزمه های  زمان  همان 

شكل  به  چیز  همه  فعال  اما  رسید،  گوش  به  برنامه ها  این 
پیچیده ای پیش رفته است. 

»لیگ یك« با اسپانسر برگشت
اعتراض  صدای  فصل  ابتدای  از  یك  لیگ  برنامه  تعطیلی 
را  اول  دسته  مسابقات  در  حاضر  مسووالن  از  بسیاری 
درآورده بود. آنها عقیده داشتند دیده نشدن مسابقات این 
رده باعث می شود امكان فساد افزایش پیدا كند. در نهایت 

فشارها به نتیجه رسید و »لیگ یك« روی آنتن برگشت. از 
جذب  در  را  كار  چاره  برنامه  این  سازندگان  معلوم  قرار 
اسپانسر دیدند و موفق شدند با جذب حامی مالی، به تولید 

اتفاق در حالی رخ می دهد كه  »لیگ یك« ادامه بدهند. این 
مطالبات قبلی مسووالن این برنامه از سازمان صداوسیما 
شده  تسویه  آن  از  كمی  بسیار  حجم  گویا  و  است  پابرجا 

است. 

خبری از »فوتبال 120« نیست
هنوز  ورزش  شبكه  برنامه  محبوب ترین  اما  حال  عین  در 
به  كه   »120 »فوتبال  است.  نكرده  پیدا  پخش  ادامه  امكان 

نوعی شناسنامه شبكه ورزش است و می توان آن را در حكم 
»خندوانه« این كانال تلقی كرد، فعال به دلیل مشكالت مالی 
متوقف است. در حالی كه مسابقات اروپایی به میانه فصل 

مسابقات  این  مخصوص  برنامه  از  خبری  هنوز  رسیده، 
كه اتفاقا هواداران میلیونی دارد هم نیست. از همان زمان 
قطع »فوتبال 120« مدیران سازمان مرتبا وعده از سرگیری 
تولید آن را می دادند. در همین راستا اوایل آبان ماه احسان 
شیعه، مدیر شبكه ورزش ضمن اعالم خبر تولید مجدد این 
برنامه، یك وعده خوب دیگر هم به مخاطبان داده بود: »از 
آمار  اساس  بر  می رود.  آنتن  روی  برنامه  این  آینده  هفته 
بینندگان شبكه، فوتبال 120 در زمانی كه روی آنتن می رفت، 
در  البته  است.  بوده  شبكه  تولیدی  برنامه  پربیننده ترین 
داشتیم  زنده مسابقات مختلف هم روزهایی  مواقع پخش 
اما  بیشتر می شد،  برنامه هم  این  از  بینندگان مان حتی  كه 
به طور مداوم، باالترین بیننده را این برنامه داشته است. با 
عادل صحبت كردم و از او خواستم در این سری، یک آیتم 
ویژه با اجرای خودش هم داشته باشد كه حضورش را در 
برنامه داشته باشیم.« با همه این تفاسیر اما هنوز خبری 
از پخش این برنامه محبوب و مفرح نیست. گفته می شود 
 »120 »فوتبال  تهیه كننده  به عنوان  فردوسی پور  عادل 
مطالبات بسیار زیادی بابت برنامه های فصل گذشته دارد 
و وصول آنها را شرط تولید سری جدید برنامه كرده است. 

یك مورد عجیب
تحت  برنامه ای  برتر،  لیگ  جدید  فصل  مسابقات  شروع  با 
روی  ورزش  شبكه  طریق  از  فوتبالی«  »شب های  عنوان 
آنتن می رود كه اتفاقا با استقبال نسبتا خوبی هم از سوی 
این  مورد  در  جالب  نكته  است.  شده  مواجه  مخاطبان 
می شود  تولید  خاصی  اسپانسر  بدون  كه  است  آن  برنامه 
بر عهده خود شبكه است.  آن  تهیه  نوعی هزینه های  به  و 
این است كه اگر  در این شرایط سوالی كه مطرح می شود 
آن  دارد، چرا  را  برنامه جدید  یك  تولید  پول  شبكه ورزش 
»فوتبال 120« نمی كند؟ شاید  از سرگیری پخش  را صرف 
هم شبیه سازی »شب های فوتبالی« با برنامه نود كه باعث 
می شود كانال ورزش در تحلیل مسابقات داخلی از شبكه 
هزینه  در  رسانه  این  مدیران  شده  باعث  بیفتد،  جلو  سه 

كردن برای این قسمت سخاوتمندانه تر رفتار كنند!
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 افقي:
1 - شهر كباب! – راحتي، سكون – 

به هم ساييده شده
2- آساني – عبور كاال از كشور

3- حرف استثنا – رنج – ضبط صوت 
قابل حمل – مهمترين خداي مصر 

باستان
4- سياست تبعيض نژادي – يازده! 

– وسيله بافتن قالي
5- نن��ر – در ب��ازار ب��ورس معامله 

مي شود – شاخه تازه درخت
6- بي حرك��ت – دادن��ي با وعده – 

همنشين
7- به فرماي��ش پيغمبر اكرم )ص( 
... نگهبان و امانتدار اموال شوهرش 
است و در اين باره مسئوليت دارد – 

ملت مسلمان – مشهور – آينده
8- كاشف هيدروژن

9- ه��ر چيز بد و زش��ت – طريقه 
نوش��تن كلم��ات – فيلم اس��تيون 

اسپيلبرگ – رايحه
10- روزگارها – وقت و هنگام – نافرمان

11- سياهه – كنداب – پول خرد هند
12- كمند – نشانه اسم مصدر – آيين قبل از عروسي

13- حرف ندا – وسيله بازي و سرگرمي در پارك ها – قربانگاه مكه – سايه
14- اهلي شده – آخرين خليفه عباسي

15- باران كم – سرپوش خانم ها – واضح، تابناك

 عمودي:
1 - ناروا و اشتباه – خسته و كوفته شدن

2- نوع��ي كش��تي هوايي ك��ه با گاز هي��دروژن پر ش��ده و به پ��رواز درمي آيد – 
پوچ گرايي

3- پايه – قبيله صدر اسالم – مركز زيمبابوه – جثه و اندام
4- باغ پرگل و گياه – فلزي كه قرار بود طال شود – نام پسر حضرت نوح )ع(

5- واحد اختالف سطح الكتريكي – فرماندهان – خانه چوبي
6- خالص ترين كربن – جانشين وضو – آيين ها

7- برهنه – ناگهاني – قطعه گل خشك شده – روزي
8- اثري از ارنست همينگوي

9- از انجيل ها – بهشت – كاشتني 
انفجاري – همراهي عرب

10- همدستان – بذر، هسته 
– توده مردم

11- نشانه، هدف – هميشه 
– دختر عرب

12- جم��ع من��ت – جنگل 
درخت – بازيگر خانم >زندگي 

جاي ديگري است< )1393(
 – ب��رادر   – ميخ��وش   -13

پسوند دارندگي – تاك
14- تركيب س��يمان با پنبه 

نسوز – دليل و حجت
15- فيلم فريدون جيراني – 

امر به نشستن

 افقي:
1 - پيشواي مسيحي – پشيماني 
– دس��ت و روي را ب��ه خ��اك 

ماليدن به جاي وضو
2- مهماني ازدواج – نام تجاري 

نوعي سس فلفل تند
3- گرداگ��رد دهان – س��ازمان 
اقتص��ادي منطقه اي – دوس��ت 

نااهل – پسوند دال بر زمان
4- مركز نپال – خمره بزرگ – 

سيره
5- طرف – ورزش توپ و چوگان 

– يك نوع ساالد
6- در روي آن حركت مي كند – 
كيسه كش حمام – آتشكده عهد 

ساساني
7- هن��وز انگليس��ي – پس��وند 
آلودگي – سمت چپ – بازداشتن 

از انجام كار ناشايست
8- مدافع وسط آرژانتيني

9- اغما – نوشتن با ماشين تحرير 
– فراموشي – زبان برنامه نويسي

10- خودمان را در آن مي بينيم – پيكر – درخشش و برق زدگي
11- جاهل – نقل كننده – مابين

12- مخفف گناه – حرف نفرت – با روي كار آمدن اين سلس��له، جش��ن نوروز با 
گستردگي بيشتري برگزار شد

13- عالقه – يكي از شهرهاي غربي و مراكز استاني – ارغنون – مذكر
14- كاركرد – جانوري كه بدنش در داخل صدف قرار دارد

15- هر چيز سبک و کم وزن و مختصر – يورش – پيشكش

 عمودي:
1 - همين دم – يكي از گل هاي باغي كه با آنكه بومي مناطق گرمسير است، آب و 

هواي خنك را بيشتر دوست دارد
2- دريچه هوا در موتور اتومبيل – پيشكسوت زورخانه

3- شناگر زيبا – زاد – طردشده – بوي كهنگي
4- مرغ آتشي – بخار دهان – انسان

5- كميت – شكوه – خوابيده
6- الگو – شهري در استان مركزي – دشت بلند

7- عدد دورقمي – عدل – نوعي ديگ – پول خرد هندي
8- هسته سلول

9- از انجيل ها – قانون چنگيز – پايداري – آيين زيارت كعبه
10- ظرف سرخ كردني – 

موجود – آكنده و پر
11- پدر – مستقيم – پول 

خارجي
12- در پ��ارك بجوييد – 
پايتخت  غنچه ص��ورت – 

كشور آفريقايي ماالوي
13- تصديق فرنگي – يكي 
از سرداران س��پاه ايران در 
زمان اشكانيان – غمگين – 

چوب خوشبو
14- ماشيني كردن – پادشاه

15- پايتخ��ت اروگوئ��ه – 
تارمي

حل جدول ويژه شماره 5701حل جدول عادی شماره 5701
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در م�اه رمض�ان دع�وت ب�ه 
افطار، پاداشي شگرف دارد و 
ماه دعوت به ساده زيس�تي است كه 
رس�انه ها بايد با تبليغ ساده زيستي 
در اي�ن م�اه، مردم را ب�راي زندگي 
س�اده و اس�امي آم�اده كنن�د، اما  
س�فره هايي كه در صدا و سيما از آن 
تبليغ مي شود، سنخيتي با اين ماجرا 
ندارد. س�فره هاي افطار بايد آرامش 
بخش باش�ند و همه افراد جامعه با 
هر وضعيت و تمكن مالي بتوانند آن  

را تهيه كنند

خيلي چيز ها ديگر مانند سابق نيست. 
شايد س��فره هاي افطار هم يكي از همان 
چيزهاس��ت. سفره هايي كه ساده بود و با 
تمام سادگي اش از اين سر اتاق را مي گرفت 
تا آن سر و  همين كه پهن مي شد از هر 
گوشه اش عطر نان و پنير و گردو و ريحان 
بلند مي ش��د. براي همه فاميل دورتا دور 
س��فره جا بود. همه مي آمدند و كنار هم  
ثانيه ها را به افطار مي رس��اندند. آنوقت ها 
صداي »ربنا« هم جور ديگري بود و وقتي 
با رنگ الجوردي آسمان كه قدم قدم رو 
به سياهي مي رفت در مي آميخت، اشتياق 
سال هاي دور كودكي را تازه مي كرد. حال 
و ه��واي دل ضعفه ه��ا و ه��وس قاپيدن 
ظرف زولبيا و باميه، چادر س��فيد  گلدار 
م��ادر بزرگ و  تس��بيح پدرب��زرگ، آش 
رش��ته اي كه دم افطار با هيچ چيز قابل 
معاوضه نبود و... آن روزها س��فره ها ساده 
بود و دل ها هم ساده تر. رنگ و رونق سفره 
به صفاي مهمان ها بود و بركتي كه با خود 
مي آوردند. آن وقت ها ماه رمضان كه از راه 
مي رس��يد هم آسمان به زمين نزديك تر 
مي ش��د و هم دل ها به هم. هر روز همه 
دور ه��م جم��ع مي ش��دند و روزه��اي 
گرسنگي و تشنگي را به شوق تازه كردن 
ديدارها سر سفره افطار مي گذراندند، اما 
حاال مدت هاس��ت كه س��فره هاي افطار 
ديگر آن سادگي و صفاي قديم را ندارند. 
ديگ��ر غذاهاي آنچنان��ي و مهماني هاي 
آنچناني  س��ايه س��نگين خود را چنان 
ب��ر س��ر س��فره هاي س��اده و بي آاليش 
انداخته اند كه ديگر كمتر مي ش��ود ردي 
از آن دور همي هاي خودماني اهل فاميل 
را گرفت. دور همي هايي كه پول هنگفتي 
نمي خواست و خرجش فقط حوصله بود 
و عشق. حاال شايد نشاني آن روزها فقط  
در قاب آلبوم هاي قديمي پيدا شود. حاال 
س��فره هاي افطار هر چه مجلل تر، بهتر.  
ه��ر چه ش��لوغ تر و پر خرج ت��ر،  ثوابش 
هم بيش��تر. حاال ديگر سفره ها در ماهي 
كه قناعت و س��ادگي با ت��ار و پودش در 
آميخته چنان با ش��كوه پهن مي ش��وند 
ك��ه گويا هر چ��ه پر دن��گ و فنگ تر به 
خ��دا نزديك. از منوهاي افطار 150 هزار 
تومان��ي مجلل ترين رس��توران گرفته تا 
خرج هاي چندي��ن ميليوني براي برپايي 
ي��ك ضيافت افطار كه هم��ه زيبايي اش 
به س��ادگي و معنويتش ب��ود.   اين طرز 
تفكر مدت هاس��ت كه مجال پهن كردن 
همان س��فره هاي صاف و ساده و با صفا 
را از خيلي ه��ا گرفته  و ديگ��ر از آن دور 
همي ه��اي زود به زود فاميلي هم خبري 
نيس��ت. هر كه پولدار باش��د ي��ا خود را 
ب��ه آب و آتش بزند و بتواند س��فره اي با 
شكوه ترتيب دهد گوي سبقت را از بقيه 
مي ربايد و مي تواند فاميل و آشنايان را به 
س��فره افطار دعوت كند و خودي نشان 
بدهد. هركه هم بضاعت چنداني نداشته 
باش��د و خرج و برجش با هم جور نباشد 
بي نصيب مي مان��د و نمي تواند فيضي از 
پهن کردن سفره افطار برای مهمان ببرد. 
س��فره هاي مجلل و رنگين كه از اين در 
آمدند سفره هاي با صفا و بي رياي قديمي 
از آن در رفتن��د و فقط ياد گذش��ته ها و 

حسرت آن روزها به جا ماند...
گس�ترش  ب�راي  س�فره هايي   ë

ارتباطات
 سفره هاي س��اده افطار اما نه تنها 
كارك��رد س��فره بودنش��ان را به خوبي 

ايفا مي كردند كه وس��يله اي تمام عيار 
بودند براي گسترش ارتباطات يا همان 
صل��ه رحم. كل فاميل از پير تا كودك 
مي آمدند و لحظه ها را كنار هم سپري 
مي كردند. در سال هاي اخير هم البته 
س��فره هاي افط��ار ش��ايد وس��يله اي 
باشند براي گس��ترش ارتباطات اما از 
نوع ديگري. از نوع افطاري به س��بك 
مس��ئوالن اي��ن س��ازمان و آن نهاد و 
آن يكي ارگان كه هم��راه با 400 نفر 
ديگ��ر كه همه آنها هم س��ري در بين 
س��رها داش��تند در فالن هتل مجلل 
ب��ه دعوت رئي��س فالن س��ازمان دور 
هم جمع مي ش��دند و بودجه سازمان 
مذك��ور هم خ��رج ضياف��ت افطار پر 
زرق و برق ش��ان مي شد. در اين هنگام 
ارتباطات هم گسترده تر مي شد و... اما 
سفره هاي افطار واقعي، آنها كه با نيت 
سفره افطار پهن مي شدند، بزرگ ترين 
كاركردش��ان اين بود ك��ه دل ها را به 
هم پيوند مي دادند. همه از حال هم با 
خبر بودند و خويشاوندي معناي واقعي 
خودش را داشت. همان طور كه به قول 
آق��اي مرادي كه در ص��ف مرغ تره بار 
ايستاده و منتظر است تا نوبتش برسد، 
سفره هاي افطار قباًل وسيله اي بود براي 
پيوند بيش��تر فاميل:» تا قبل از اين كه 
فرهنگ مردم تغيير كند و س��فره هاي 

پر زرق و برق افطار برايشان جا بيفتد،  
تقريبًا همه فاميل توان اين را داشتند 
كه افطاري بدهند و لذت جمع كردن 
هم��ه اقوام دور هم را تجربه كنند. دارا 
و ندار سفره ها را ساده مي انداختند كه 
خداي ناكرده آن ك��ه بضاعت كمتري 
دارد شرمنده نشود. حتي يادم مي آيد 
بعضي س��ال ها  به جز ي��ك روزي كه 
خودمان افطار مي داديم و همه اقوام به 
خانه مان مي آمدند، ديگر خانه  نبوديم 
و ه��ر روز يكج��ا دعوت مي ش��ديم و 
همه مي توانستند در اين دوره افطاري 
ش��ركت كنند.«  خانم ميانس��الي هم 
در ص��ف كن��اري ايس��تاده وارد بحث 
مي شود و مي گويد: »سفره ها بهانه اي 
ب��ود براي آن كه همه از حال و روز هم 
با خبر باش��ند و به بركت اين سفره ها 
روابط پايدار مي ماند.حتي كس��اني كه 
ب��ا هم كدورتي داش��تند ي��ا اختالفي 
پيش مي آمد به حرمت همين س��فره 
دل هايشان را پاك مي كردند و كينه ها 
را كنار مي گذاش��تند. ح��اال ديگرچه 
بش��ود كه فاميل دور هم جمع شوند،  
ي��ا در عروس��ي ها ي��ا دور از جان در 
عزاداري ه��ا، چون اي��ن روزها با توجه 
ب��ه مخ��ارج و گراني، مهمان��ي دادن 
كار دش��واري ش��ده و همه از پس آن 
برنمي آيند چه برس��د به مهماني هاي 

افطار كه رايج شده سنگ تمام بگذارند 
و هيچ جور نمي شود ساده برگزار كرد. 
همين مي ش��ود كه فاميل دير به دير 
دور هم جمع مي شوند و اتحاد و صفاي 
گذش��ته ديگر در بين قوم و خويش ها 

وجود ندارد.« 
آقاي ديگري چند ق��دم عقب تر از 
بقيه اس��ت و تقريب��ًا در انتهاي صف 
ايس��تاده، از اس��راف و ريخت و پاشي 
مي گويد كه سفره هاي افطار امروزي به 
دنبال دارند:» يكي از مشكالت بزرگي 
ك��ه اين روزها بس��يار ديده مي ش��ود 
و دقيق��ًا برخ��الف جهت م��اه مبارك 
رمضان است، اسراف كاري هايي است 
ك��ه با برگ��زاري مهماني ه��اي بزرگ 
در اي��ن ماه  انجام مي ش��ود. ريخت و 
پاش هايي كه نه تنه��ا ثوابي ندارد كه 

گناه هم دارد.«
آقاي جلوي��ي ه��م وارد گفت و گو 
مي ش��ود و از دردس��ري مي گويد كه 
س��فره هاي پر جالل و جب��روت براي 
صاحبخانه هاي روزه دار به دنبال دارد. 

>خان��م به غي��ر از چيزهاي��ي كه همه 
گفتند اي��ن نكته را ه��م اضافه كنيد 
كه ش��خص روزه دار اگر دس��ت تنها 
هم باش��د توانايي پخت 10 مدل غذا 
را ندارد. كس��ي كه االن مي خواهد به 
سبك و س��ياق اين روزها افطار بدهد 
بايد از يك هفته قبل در تدارك باش��د 
و جان بكند تا يك س��فره افطار پهن 
كند و ثوابي ببرد، من كه فكر مي كنم 
همان سفره هايي كه قباًل مي انداختيم 
خيلي هم ثواب بيشتري داشت.« صف 
حرك��ت مي كن��د و خان��م جوانی هم 
در حال��ي كه دو ق��دم در صف به جلو 
مي رود، حكايت چشم و هم چشمي ها 
را مط��رح مي كند. بحث ك��ه به اينجا 
مي رس��د حرف ها گل مي اندازد و همه 
با يكديگر ش��روع به صحبت مي كنند: 
»خانم اگر سفره ها س��اده و خودماني 
باشد پس تكليف چشم و هم چشمي ها 
چه مي ش��ود؟ مگر مي ش��ود اين يكي 
جاري 2 جور غذا بگذارد بعد آن يكي 
هم 2 جور؟ آن يكي اگر كمتر از 3 جور 
غذا بدهد كه خيالش راحت نمي شود. 
خانم اين ماجرا فقط و فقط ريش��ه در 
همي��ن چش��م و هم چش��مي ها دارد 
و ديگر هيچ.« تقريب��ًا همه صف وارد 
گفت و گو ش��ده و همه هم با اين نظر 
آخر خيلي موافقند. بحث باال گرفته و 

سر درد دل ها باز شده، درد دل از رسوم 
جديدي كه خودمان با دست خودمان 
به جان خودمان انداخته ايم و حاال هم 
لب به شكايت گشوده ايم. رسوم نوپايي 
كه روز به روز جا پايشان را در فرهنگ 
جامع��ه محكم تر مي كنند و ش��ماري 
را به اين باور مي رس��انند كه ريخت و 
پاش نوعي ارزش است و هرچه بيشتر 
خرج بيهوده كنند و دور بريزند، جايگاه 

اجتماعي شان بهبود مي يابد. 
ë م��عاش���رت ه��اي ك���م، 

ظاهر سازي هاي زياد
دكت�ر غالمرضا قاس�مي كبريا، 
معاشرت ها  ، كم ش��دن  جامعه شناس 
را دليل اي��ن ناهنجاري هاي فرهنگي 
مي دان��د و معتق��د اس��ت چ��ون اين 
روزها معاش��رت ها كم ش��ده، شماري 
براي يكديگ��ر ظاهرس��ازي مي كنند 
و مي خواهن��د خ��ود را باالت��ر از آن 
چيزي كه هستند نشان دهند و تصور 
مي كنند كه اين روش بهترين راه براي 
دست يافتن فوري به مقصد است. اين 

گزارش ايران از رواج تجمل گرايي و اسراف در سفره هاي افطار

سفرههاييكهازاصلافتادهاند

سفره هاي افطار هر چه 
مجلل تر باش�ند و بيشتر 
از اص�ل خود دور ش�وند بازهم 
نمي توانند ياد سفره هاي ساده 
و معنوي گذش�ته را محو كنند. 
كاش در اين ماه رمضاني كه به 
پايان�ش نزديك ش�ده خيلي ها 
و  س�اده  س�فره هاي  هم�ان 
بي آالي�ش را با هم�ان نيتي كه 
بايد،  پهن كرده باشند تا نشان 
دهند رس�الت اصلي سفره هاي 

افطار چيست

در حالي است كه با افزايش معاشرت ها 
افراد از توانايي يكديگر باخبر ش��ده و 
ظاهرس��ازي ها كمرنگ تر مي ش��ود و 
رقابتي كه در اين بين پيش مي آيد هم 
رنگ مي بازد: »كساني كه به برگزاري 
مراس��م افطار مجلل و اس��راف در اين 
مراس��م اصرار دارند در واقع اشخاصي 
هس��تند كه فرصت اظه��ار توانمندي 
ندارند و تا مجالي مي يابند از آن براي 
به رخ كش��يدن توانايي خود استفاده 

مي كنند، حتي مراس��م معنوي مانند 
افطار.«

ë خارج ش�دن ان�دازه مصرف از 
دست انسان مصرف گرا

اما اين اسراف كاري از كجا آمد و وبال 
گردن جامعه ما شد؟ آن هم به گونه اي 
كه به گفته دكتر غالمرضا قاسمي كبريا، 
جامعه شناس، اين ماجرا به نوعي فاجعه 
اخالقي تبديل شده است: »در جامعه 
فعلي ما تهيه چند نوع غذا و دورريختن 
بخش زيادي از آن در مراس��مي مانند 
افطار تبديل به يك ارزش شده كه يكي 
از علت هاي اين موضوع مصرف گرايي و 
خارج شدن اندازه هاي مصرف از دست 
انسان مصرف گراست. اما اين در حالي 
اس��ت كه مردم حاال با تكنولو ژي هايي 
ك��ه در اختيار دارن��د مي توانند خيلي 
بهتر از گذش��ته مصرفشان را مديريت 
كنن��د. مثاًل قباًل با اينکه مردم يخچال 
در اختيار نداش��تند اما اندازه ها بيشتر 
دستش��ان بود،  چون به اندازه نيازشان 
مواد غذايي تهيه كرده و غذا مي پختند. 
پس يكي از داليل اين ماجرا اين است 
كه فرهنگ مردم به اندازه فناوري هايي 
كه در اختيار دارند پيش��رفت نكرده  و 
ب��ه همين دلي��ل برخي ه��ا در تعيين 
اندازه ه��اي مص��رف دچ��ار مش��كل 

هستند.«
آنط��ور ك��ه از صحبت ه��اي اي��ن 
جامعه ش��ناس بر مي آي��د، بزرگ ترين 
مشكل انسان مصرف گرا ندانستن اندازه 
هاس��ت و همين ه��م او را به حرص و 
ولع بيش��تر وا م��ي دارد: »ريش��ه اين 
اسراف كاري ها در اين است كه برخي ها 
در اندازه گيري  مش��كل دارند، در واقع 
اين ناتواني در اندازه گيري ها در بيشتر 
رفتارهاي ما ديده مي ش��ود؛ در خريد 
ك��ردن، در غ��ذا پخت��ن و... اين روزها 
كمتر كسي پيدا مي شود كه اندازه ها را 
به درستي رعايت  كند و البته پيشرفت 
امكانات به اين موضوع دامن زده،  مثاًل 
اي��ن روزها اگ��ر از صاحبخان��ه اي كه 
يخچالش بيخ تا بيخ پر اس��ت بپرسيد 
چه در يخچال داري با نگراني مي گويد 
چي��زي در خانه ندارند. در واقع حرص 
و ولع برخي انس��ان ها زياد شده و اين 
وظيفه  نظام آموزش��ي است كه براي 

رفع اين مشكل تالش كند.«
ë رس�انه هايي كه بر خالف جهت 

مي رانند
يك��ي از پايه ه��اي كمك��ي نظ��ام 
آموزش��ي در نهادينه ك��ردن فرهنگ 
رس��انه ها هستند و مس��لمًا قوي ترين 
رس��انه در بين همه رسانه ها، تلويزيون 

رسمي آن كش��ور است. پس در كشور 
ما هم اصلي ترين وظيفه فرهنگ سازي 
بر دوش رسانه ملي است. اما اين رسانه 
توانسته در اين زمينه موفق عمل كند 
و اصاًل گامي در اين راس��تا برداش��ته؟ 
سفره هاي رنگيني كه مدام در آگهي ها 
از جلوي ديدگان بيننده ها رد مي شوند 
و به طرزي تهاجم��ي مصرف گرايي را 
تبليغ مي كنند،  چيز ديگري مي گويند...
دكت�ر مجيد ابه�ري، متخصص 
علوم رفتاري و آسيب شناس اجتماعي 
در اين ب��اره مي گويد: »در ماه رمضان 
دعوت به افطار، پاداش��ي شگرف دارد 
و ماه دعوت به ساده زيس��تي است كه 
رس��انه ها بايد با تبليغ ساده زيستي در 
اين ماه، مردم را براي زندگي س��اده و 
اسالمي آماده كنند، اما  سفره هايي كه 
در صدا و س��يما از آن تبليغ مي شود، 

 شيرين مهاجري

سنخيتي با اين ماجرا ندارد. سفره هاي 
افطار بايد آرام بخش باشند و همه افراد 
جامع��ه با هر وضعي��ت و تمكن مالي 

بتوانند آن  را تهيه كنند.«
اين آسيب ش��ناس از جا انداختن 
الگوه��اي غلط توس��ط رس��انه ها در 
جامعه و تحريك حس رقابت در افراد 
مي گوي��د و  آن را يكي از آس��يب هاي 
مهم مي داند: »هرچه س��فره س��اده تر 
باش��د به خدا نزديك تر خواهيم بود و 
رس��انه هاي تصويري و مكتوب بايد به 
اي��ن نكته مهم توجه كنن��د كه مبادا 
با الگ��و و آموزش غل��ط، ديگران را به 
بيندازند، چراكه س��فره هاي  اش��تباه 
رنگي��ن كه در آن هرگونه طعام و مواد 
غذايي وجود داشته باشد باعث تحريك 
حس رقابت در ديگران مي شود و اين 
در م��اه رمض��ان بهانه رقابت كس��اني 
مي شود كه س��فره ها ي رنگين تر پهن 
كنن��د. اما وظيفه  ما اين اس��ت كه در 
اين ماه عزيز و مبارك، ساده زيستي و 
سفره هاي ساده را ترويج دهيم چرا كه 
فلسفه روزه، فاصله گرفتن از دنيازدگی 
و دوري از تشريفات است اما متأسفانه 
برخي از افراد به موضوع ساده زيستي 
توج��ه نمي كنند و س��فره هاي رنگين 
رمضان را بر سفره هاي ساده  و راحت 

ترجيح مي دهند.«
انج�ام  و  از ارزش ه�ا  ë فاصل�ه 

كارهاي بي اساس
دكتر س�يد يحيي يثربي، استاد 
فلسفه و عرفان اسالمي و مفسر قرآن 
كريم هم پهن كردن سفره هاي افطاري 
مجلل را انجام كاري بي اساس مي داند 
كه فاصله گرفتن انسان ها از ارزش هاي 
اسالمي دليل اصلي آن است: »رسول 
اك��رم)ص( براي آموخت��ن ارزش هاي 
اس��المي ب��ه پي��روان ن��كات كوچك 
زيادي را رعاي��ت مي كردند زيرا عبور 
از ارزش ها ب��ا بي توجهي هاي كوچك 
شروع ش��ده و مرز ها شكسته مي شود 
اما امروزه مراسم افطاري مجلل هم از 
س��وي برخي نهاد ها و سازمان ها و هم 
از سوي مردم آفتي شده كه گريبانگير 

جامعه شده است.« 
سفره هاي افطار اما هر چه مجلل تر 
باشند و بيشتر از اصل خود دور شوند 
بازهم نمي توانند ياد سفره هاي ساده و 
معنوي گذشته را محو كنند. كاش در 
اين ماه رمضاني كه به پايانش نزديك 
ش��ده خيلي ها همان سفره هاي ساده 
و بي آاليش را ب��ا همان نيتي كه بايد،  
پهن كرده باشند تا نشان دهند رسالت 

اصلي سفره هاي افطار چيست. 
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 طالع بینی 
هفتـــــگی

ای،  آمده  دنیا  به  آذر   3 كه  عزیزی  دوست 
تولدتان  با  همراه  امسال  مبارک!  تولدت 
افراد جدید و شاید عجیبی وارد زندگیتان 
شوند كه ممكن است در ابتدا نسبت به آنها 
زیاد اطمینان نداشته باشید. احتیاط كنید، 
برخورد  دوستانه  و  خوشرویی  با  ولی 
فرصت  توانند  می  جدید  افراد  این  كنید. 
هایی برای شما به وجود بیاورند كه تجربه 
هایی فراتر از رویاهایتان داشته باشید. از 
به یک كشور  آنها ممكن است حتی  طریق 
خارجی سفر كنید و در آن سفر چیزهایی 
را بیابید كه در زندگی معمولیتان انگار از 
شما فراری بوده اند. با این همه حواستان 
بروید.  پیش  احتیاط  با  و  باشد  آنها  به 
برای  شما  پاسپورت  تواند  می  امسال 
رسیدن به زندگی رویاهایتان باشد، همان 
العاده ای كه همیشه فكر می  زندگی فوق 
تواند  می  رویایتان  عالم  در  تنها  اید  كرده 
فكر  رویاهایتان  به  باشد.  داشته  وجود 
كنید و ببینید خوشبختی برای شما در چه 
مادیات  آیا  شود؟  می  خالصه  چیزهایی 
یا  قدرت  آرامش؟  یا  دارد  اهمیت  برایتان 

محبوبیت؟ از زندگیتان چه می خواهید؟

متولد فروردین )بره(:
مثبت نگری همراه با احتیاط عبارت كلیدی 
باالترین  در  شاید  شماست.  هفته  این 
ولی  باشید،  نداشته  قرار  ممكن  وضعیت 
پیشرفت  سوی  به  خود  مسیر  در  دارید 
موقعیت  به  زودی  به  و  كنید  می  صعود 
كرد.  خواهید  پیدا  دست  بهتری  های 
توانتان  حد  از  زیادتر  بخواهید  اگر  ولی 
خودتان  های  نقشه  كنید  قبول  مسئولیت 
به كسانی  را بهم خواهید ریخت. و وقتی 
بگویید  هستند  كارتان  نتیجه  منتظر  كه 
را  آنها  دهید،  انجام  را  آن  اید  نرسیده  كه 
این  جای  به  كرد.  خواهید  دلخور  حسابی 
كه با بلندپروازی بخواهید دنیا را در دست 
در  هایتان  توانایی  از  كنید  سعی  بگیرید 
حدی كه ممكن است نهایت بهره را ببرید. 
مورد  مسیر  این  در  را  شما  كه  ازكسانی 
قدردانی  دهند  می  قرار  حمایت  و  تشویق 

كنید.

متولدین اردیبهشت )گاو(:
در حال حاضر اختالف بین دنیای درونتان 
و شرایط موجود به طور قابل مالحظه ای 
زیاد شده است. اگر دنیای واقعیتان خیلی 
وقتی  است  گرفته  فاصله  رویاهایتان  از 
برای دلسوزی برای خودتان ندارید. بجای 
خودتان  بین  فاصله  به  حسرت  با  كه  این 

به  را  اولویت  كنید،  نگاه  هایتان  هدف  و 
نیاز  كه  بدهید  تعهداتی  و  وظایف  انجام 
به رسیدگی فوری شما دارند. به نظر می 
رسد كه كیهان دارد شما را مورد آزمایش 
به  را  امتحان  این  باید  شما  دهد.  می  قرار 
تا  بگذارید  سر  پشت  ممكن  نحو  بهترین 
كه  ای  العاده  فوق  های  فرصت  از  بتوانید 
هستند  انتظارتان  در  آینده  های  هفته  در 
بهره ببرید. وقت آن رسیده است كه برای 
بهبود روابط عاطفیتان دست به كار شوید؛ 

كمی فكر كنید، چه باید كرد؟

متولدین خرداد )دوقلوها(:
یا یكی  و  دارید  این هفته كسی كه دوست 
زیادی  كمک  شما  به  نزدیكتان  دوستان  از 
خواهد كرد، ولی اگر می خواهید از كمک 
آنها استفاده كنید باید با روی باز پذیرای 
آنها باشید. متاسفانه شما در حال حاضر 
اهمیت  برایتان  كه  چیزهایی  مورد  در 
اید  شده  سردرگمی  و  تردید  دچار  دارند 
و به همین دلیل ممكن است این كمک آنها 
كه از روی مهربانی است را نپذیرفته و به 
سراغ گزینه های اشتباهی بروید. به جای 
بیندازید  دردسری  در  را  خودتان  كه  این 
كه تا چند روز گریبانگیرتان باشد، ارتباط 
خود را با كسانی كه به شما نزدیک هستند 
شما  هایتان  طلبی  جاه  كردن  دنبال  در  و 
آنها  از  و  كنید  حفظ  كنند  می  تشویق  را 
برای حمایتشان سپاسگزار باشید. اولویت 

هایتان را از صبح زود مشخص كنید تا به 
همه كارهایتان برسید.

متولدین تیر )خرچنگ(:
قورباغه  خواهند  می  كه  كسانی  مواظب 
شما  به  گنجشک  جای  و  كرده  رنگ  را 
بفروشند باشید. اگر كسی می خواهد شما 
را قانع به پذیرفتن چیزی بكند كه در آینده 
حرف  به  بود  خواهد  العاده  فوق  برایتان 
توانید  می  تا  و  كرده  فكر  منطقی  هایش 
پیچ كنید. شاید  این رابطه سوال  را در  او 
نداند  هم  خودش  حتی  مقابلتان  طرف 
بزرگنمایی  مورد  این  در  دارد  چقدر  كه 
شما  كه  شود  نمی  دلیل  این  ولی  كند،  می 
از  گرفتن  فاصله  باشید.  او  بعدی  قربانی 
شما  به  اندک،  زمانی  مدت  برای  دیگران 
نتیجه  فرصت  سر  تا  كرد  خواهد  كمک 
انجام دهید و دست به  گیری های الزم را 
خواهند  مفید  برایتان  كه  بزنید  كارهایی 
خیلی  درست  مسیر  در  رفتن  پیش  بود. 
ساده است، كافیست حقیقت را دنبال كنید.

متولدین مرداد )شیر(:
و  روح  برای  دارو  بهترین  روزها  این 
كه  است  كسانی  به  كردن  كمک  شما  روان 
از  و  نیستند  شانس  خوش  شما  اندازه  به 
هستند.  محروم  دارید  شما  كه  چیزهایی 
می  و  نیست  مادی  لزوما  محرومیت  این 
همچون  دیگری  چیزهای  شامل  تواند 

سالمت، جایگاه اجتماعی و خیلی چیزهای 
دیگر نیز باشد. حتی می توانید به كودكان 
پناه  بی  های  حیوان  یا  سرپرست  بی 
كنید  می  كه  كاری  است  كافی  كنید.  كمک 
اجازه  شما  سخاوتمند  و  بزرگ  روح  به 
چیزهایی  نگران  ندارد  دلیلی  بدهد.  بروز 
شما  دست  به  آنها  كردن  درست  كه  باشید 
از  كه  بكنید  را  كاری  فقط  نیست،  ممكن 
دستتان بر می آید و یادتان باشد كه همه ما 

محدودیت های خودمان را داریم.

متولدین شهریور )سنبله(:
برای  تان  و خانواده  در حال حاضر خانه 
شما مركز دنیا هستند. با این حال سرابی 
به  را  شما  آنقدر  كه  دارد  قرار  راهتان  در 
همه  خواهید  می  كه  كشد  می  خود  سوی 
بروید.  آن  سوی  به  و  كرده  رها  را  چیز 
ارتباطات  خواهد  می  دلتان  طرفی  از 
از  و  دهید،  گسترش  را  خود  اجتماعی 
طرف دیگر وابستگی احساسیتان به خانه 
و خانواده زمان زیادی برای این كار باقی 
نمی گذارد. قبل از این كه به هر پیشنهادی 
جواب مثبت بدهید حواستان را خوب جمع 
به  كه  هیجانی  نیافتید.  دردسر  به  تا  كنید 
دنبالش هستید از آنچه فكر می كنید خیلی 
چشم  كافیست  است.  نزدیكتر  شما  به 
را  آن  بتوانید  تا  كنید  باز  خوب  را  هایتان 
ما  به  كه  چیزهایی  ها  وقت  بیشتر  ببینید. 

نزدیكتر هستند سختتر دیده می شوند.

متولدین مهر )ترازو(:
این هفته وقتی به دیگران می گویید كه نمی 
خواهند  می  كه  كارهایی  در  آنها  با  توانید 
انجام دهند همراه باشید مواظب باشید كه 
می  احساس  شما  كنید.  رفتار  مالیمت  با 
دیگران درگیر  برنامه های  با  اگر  كه  كنید 
رسید  نخواهید  خودتان  كارهای  به  شوید 
شما  مقاومت  این  برابر  در  دیگران  اگر  و 
از  زور  به  را  شما  بخواهند  و  كنند  اصرار 
ناحیه امنتان خارج كنند، ممكن است زود 
عصبی شده و نسبت به آنها عكس العملی 
كه  دانید  می  خوب  شما  دهید.  نشان  تند 
االن چه احساسی دارید و هیچ كس هم جز 
خودتان نمی تواند نظرتان را عوض كند. 
ولی  شوید  دیگران  تسلیم  نیستید  مجبور 
با آنها رفتاری نكنید كه بعدا پشیمان شده 
نداشته  را  آنها  سوی  به  برگشت  روی  و 

باشید.

متولدین آبان )عقرب(:
تان  صبحانه  با  همراه  اگر  حتی  هفته  این 
باشید  نخورده  زا  انرژی  نوشابه  یا  قهوه 
رفته  باال  حسابی  خونتان  آدرنالین  هم 
است و سرشار از انرژی هستید. هشیاری 
سیستم بدنتان در سطح بسیار باالیی قرار 
دارد و آماده هستید تا دست به كار شوید 
ولی  كنید  جابجا  هم  را  ها  كوه  حتی  و 
این  انرژی  انفجار  این  منفی  جنبه  خوب 
داشته  راحتی  خواب  توانید  نمی  كه  است 
دور  به  دویدن  كه  باشد  حواستان  باشید. 
این  از  خودتان راه مناسبی برای استفاده 
همه انرژی نیست و باید روشی موثر برای 
ای  نتیجه  برایتان  كه  بیابید  آن  بكارگیری 
در بر داشته باشد. قبل از این كه دست به 
پیش  آمیز  جنون  سرعتی  با  و  شوید  كار 
بروید از این كه در مسیر درست قرار دارید 

اطمینان حاصل كنید.

متولدین آذر )كمان(:
شما  همچنان  دارد  فعلیتان  گرایی  آل  ایده 
را از خط مشی عادیتان دور می كند. بهتر 
است قدم هایتان را با برنامه و حساب شده 
بردارید تا پس از غلبه به تصورات فعلیتان 

ندهید.  دست  از  را  خود  امنیت  احساس 
افرادی  كارهای  با  شما  رشد  خوشبختانه 
مورد  نشناسید  را  آنها  حتی  شاید  كه 
ادامه خواهد  حمایت قرار خواهد گرفت و 
یافت. هر اتفاقی هم كه بیفتد تا زمانی كه 
برنامه  بودن  اطمینان  مورد  و  صحت  از 
با  اید  هایتان اطمینان كامل حاصل نكرده 
هفته  این  همچنین  بردارید.  گام  احتیاط 
درونتان  ندای  به  دیگری  چیز  هر  از  بیش 
شما  تواند  می  زیرا  باشید،  داشته  توجه 
از هر چیز دیگری راهنمایی كند.  را بهتر 
قبل از این كه عشقتان را برای انجام ندادن 
چیزی كه از او خواسته اید محاكمه كنید به 

حرف هایش گوش كنید.

متولدین دی )بز(:
این هفته رسیدگی كردن به تمام مسئولیت 
تقریبا غیر ممكن  دارید  به دوش  هایی كه 
در  نگرانی  با  وقتتان  گذراندن  ولی  است، 
بخشی  رضایت  چندان  نتیجه  آنها  مورد 
نخواهد داشت. اگر دست از سرزنش كردن 
خودتان برداشته و با آرامش به كارهایتان 
برسید همه چیز خیلی خوب پیش خواهد 
وظایفتان  روی  را  خود  توجه  رفت. 
خود  مضطرب  ذهن  مهار  و  كنید  متمركز 
را در دست بگیرید. اگر مسئولیت هایی كه 
به عهده دارید را با منطق و برنامه ریزی 
خواهد  بیشتر  موفقیتتان  شانس  بپذیرید 
برنامه  با  و  درست  را  كارهایتان  اگر  بود. 
كاریتان  ساعت  از  بعد  دهید  انجام  ریزی 
لذت  ساعاتی  گذراندن  برای  كافی  وقت 
بخش همراه با نیمه دیگر خود نیز خواهید 

داشت.

متولدین بهمن )ظرف آب(:
با مواجه شدن با مانعی كه در سر راهتان 
منفی  افكار  از  موجی  است  گرفته  قرار 
شما  گرفت.  خواهد  بر  در  را  شما  گرایانه 
می خواهید كه تمام كارهایی كه در لیست 
روزانه تان قرار دارد را انجام دهید با این 
حال در پیدا كردن روش صحیح بكارگیری 
افكار  این  جای  به  دارید.  مشكل  انرژیتان 
با  وقت  كردن  تلف  و  بازدارنده  و  منفی 
به كار شوید و  ارزشتان همین حاال دست 
مسیر درست را در پیش بگیرید تا بتوانید 
ساعاتی را نیز در پایان روز به خودتان و 
دهید.  اختصاص  دارید  دوست  كه  كسانی 
شما استعدادهایی در درون خود دارید كه 
مانده  باقی  ناشناخته  شما  برای  بحال  تا 
خواهید  پی  آنها  وجود  به  هفته  این  و  اند 
درآمد  كسب  برای  آنها  از  كنید  سعی  برد. 

استفاده كنید.

متولدین اسفند )ماهی(:
آمیز در سرتان  افكاری وسوسه  این هفته 
بخواهد  دلتان  شوند  می  باعث  كه  هستند 
گرفته  نادیده  را  كاریتان  های  مسئولیت 
بروید.  تفریح  و  خوشگذرانی  دنبال  به  و 
برای  شما  روی  دیگران  وقتی  حال  این  با 
انجام كارها حساب باز كرده اند و برنامه 
انجام  باید  شما  كه  كارهایی  به  آنها  های 
حقی  چنین  توانید  نمی  دارد  بستگی  دهد 
خیر  نیت  هفته  این  بدهید.  خودتان  به 
خودتان را نشان داده و كارهایی كه از شما 
خواسته می شود را انجام دهید. شاید این 
كار در ابتدا به نظرتان سخت بیاید ولی با 
انجام آن خواهید دید كه می تواند خیلی هم 
لذت بخش باشد. همه چیز به نگرش شما 
بستگی دارد. این هفته یک پیشنهاد كاری و 
یا پیوستن به گروهی تازه می تواند آغازگر 

تغییراتی اساسی در زندگیتان باشد.

جدول و سرگرمی

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

شما را  بیشتر می کند!
 07811000455





گزارش كمپین جهانی مبارزه برای محیط  زیست

راهی به نجات جهان
محمدرضا جعفری: 

برگزار  آب وهوایی  تغییرات  بین المللی  بیست ویكمین نشست  پاریس  در  به زودی 
در  چپ  فعاالن  و  دانشگاه  استادان  محیط زیستی،  فعاالن  براین اساس  می شود. 
بیانیه ای- كه به امضای افرادی چون نوام چامسكی، نائومی كالین، میشل لووی و 
دیگران رسیده است - مواضع و راهكارهای حقیقی توقف روند تغییرات زیانبار 

اقلیمی را برشمرده اند. این مطلب نگاهی به پیشینه چنین كمپین هایی دارد.

و  گرفته  را  گریبانمان  حادثه  بِد  از  نه  اتفاقی.  و  طبیعی  نه  و  نیست  قضا و قدر 
زمین-  گرمایش  و  است  آب وهوایی  تغییرات  است.  جغرافیایی  جبر  از  ناشی  نه 
نتیجه انتشار گازهای گلخانه ای، كاربست میل بشر است و ولع تولید و مصرف 
و سوداگری. چنگ انداختن به طبیعت است و انهدام ساختارهای زیست محیطی. 
در  و زغال سنگ  گاز  و  نفت  اكتشاف  و  كاویدن و حفاری  از  ندارد:  محدوده هم 
خوزستان.  هورالعظیم  و  آفریقا  و  نیجر  دلتای  تا  كاناداست  آلبرتای  و  آالسكا 
اقیانوس ها، بیابان ها، جنگل ها و تاالب ها. نتایجش هم نامحدود است: جابه جایی 
آب  باالآمدن  ممتد،  خشک سالی های  سیل آسا،  باران های  هوا،  گرم شدن  اقلیم، 
دریاها، آلودگی هوا، توفان های ویرانگر و اسیدی شدن اقیانوس ها. از یک نقطه 
آغاز می شود، از چشم دوختن به طمع به سرزمینی و به ناكجا می رسد: به تخریب 
اكوسیستم،  دست كاری  زباله،  تولید  آب،  بی رویه  مصرف  جنگل،  ویرانی  زمین، 
گاه  و  ازت  و  متان  دی اكسیدكربن،  آزادشدن  زیست محیطی،  تنوع  ازبین رفتن 
برپایی جنگ های خانمان سوز. اما انتهایی ندارد: در قطب شمال و در كرانه های 
تردید  برخی  مورد  این  در  )هرچند  خشک  جنگ زده  خاورمیانه  در  اقیانوس ها. 
می كنند(. جنگل های آمریكای جنوبی و آمریكا. به هیچ موجودی رحم نمی كند: 
نه انسان، نه خرس قطبی و نه مرجان های لمیده در آب. از هركجا سر درمی آورد: 
كشاورزی افسارگسیخته، دامداری صنعتی بی مهار، جنون و سرعت و سوزاندن 
پای  كه  اینجاست  آالینده.  پول ساز  صنایع  مهم تر،  همه  از  و  فسیلی  سوخت های 
حكومت ها به میان می آید: درحالی كه بیشترین حجم از تولید گازهای گلخانه ای 
متعلق به كشورهای توسعه یافته است، همین كشورها با هرگونه تالش جدی، مفید 
و مداوم برای مقابله با تغییرات اقلیمی و كاهش قابل توجه، علمی و مؤثر گازهای 
به نتیجه رسیدن  از  كه  دولت هاست  این  كارشكنی  می كنند.  مخالفت  گلخانه ای 

نشست های بین المللی و پیمان های زیست محیطی جلوگیری می كند.

 صاحبان صنایع بزرگ و شركت های چندملیتی و عوامل سیاسی آنها سرسختانه با 
اتكا به توان سیاسی، قدرت مالی و تأثیرگذاری رسانه ای در جهت دهی افكارعمومی 
و بی پروایی در به كارگیری روش های كثیف با نتایج پژوهش های علمی پیرامون 
آزاد  انتشار  می كنند،  مقابله  آب وهوایی  تغییرات  با  گلخانه ای  گازهای  ارتباط 
تصویب  سنگین،  مالیات  وضع  از  می كنند،  محدود  را  علمی  تحقیقات  وسیع  و 
و  فسیلی  سوخت  مبتنی بر  صنایع  سازوكار  تغییر  در  الزام آور  قوانین  و  طرح ها 
گسترش  و  عمومی  حمل ونقل  توسعه  منابع،  این  تولید  و  استفاده  ممنوعیت های 
استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر جلوگیری می كنند. كارگران و اتحادیه های 
برخوردهای  می شورانند.  محیط زیستی  جنبش های  و  فعاالن  علیه  را  كارگری 
به  را  این فعاالن روا می دارند. برخی حكومت ها و دولت های محلی  بر  را  خشن 
كه  مبناست  همین  بر  می كشانند.  دادگاه  به  فردی  اقتصادی  حقوق  نقض  بهانه 
آن  با طرح های محیط زیستی مقابله می كنند و  آمریكا درحالی  جمهوری خواهان 
گسترده  خشک سالی  با  هم  آمریكا،  كه  می دانند  مردم  و  اقتصاد  حال  به  مضر  را 
مواجه بوده و هم با توفان های سهمگین، و بر همین مبناست كه هر اقدام بین المللی 
برای مهار تولید گازهای گلخانه ای با تبصره هایی ناكارآمد، اخته می شود: تعیین 
بودجه كربن برای خریدوفروش محدودیت انتشار گازهای گلخانه ای، دست كاری 
دمای  یک درجه  افزایش  آن،  اجرای  مدت زمان  و  گازها  این  كاهش  الزامی  سطح 
مجاز نسبت به سقف گرم شدن زمین )دو درجه( و كاهش كمک ها به كشورهای 

درحال توسعه.
درنظرداشتن  با  و  پرو  لیمای  و  كپنهاگ  اجالس  كیوتو،  پیمان  شكست های   
از وضعیت  فرصت های ازدست رفته و عوارض به وجودآمده و چشم اندازی تیره 
سر  بر  توافق  و  بررسی  برای  را  جهانی  جامعه  این بار  كره زمین،  در  زیست 
را  بزرگ  منافع حكومت ها و شركت های  از جوانب مختلف، هم  كه  پیمانی جدید 
پاریس در  ُكند كند در  را  آن  اقلیم و عوارض سوء  تأمین و هم روند مسیر تغییر 
بیست ویكمین نشست بین المللی تغییرات آب وهوایی گرد می آورد تا در چارچوب 
ساختار موجود، بدون تغییر در سازوكارهای تولید و مصرف و منطق سودآوری 
مدیریت  لوای  تحت  كربن  و  گاز  و  نفت  ِمبتنی بر  ِاقتصاد  موجود  وضع  حفظ  و 
بدون  كالن،  شركت های  مدیران  هیأت  و  صنایع  صاحبان  استبدادی  و  یكپارچه 
دخالت دادن گروه های محیط زیستی و ساكنان بومی درمعرض خطر و جوامع در 
حاشیه، راهی تخیل كنند به نجات جهان. در همین راستا و برای مقابله با چنین 
روند نافرجامی است كه فعاالن محیط زیستی، استادان دانشگاه و فعاالن چپ در 
بیانیه ای- كه به امضای افرادی چون نوام چامسكی، نائومی كالین، میشل لووی و 
دیگران رسیده است - مواضع و راهكارهای حقیقی توقف روند تغییرات زیانبار 
اقلیمی را برشمرده اند. این بیانیه با عنوان »مانیفست: پویش برای توقف جنایات 
اقلیمی!« منتشر شده است. فراخوان پویش توده ای در پاریس با اعالم تصمیم و 
اراده جمعی برای توقف جنایات اقلیمی و باقی نگه داشتن سوخت های فسیلی در 

زمین  منتشر شده است.

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 - كشورهای اروپایی 1/50 یورو - كشورهای اسكاند یناوی 20 كرون - آمریكا 2 دالر - سایر كشورها معادل 2 پوند بهای تكفروشی: شهر لندن رایگان - دیگر شهرهای

خر
م آ

کال
 

No. 422
Friday 27 November 2015
 
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 كالرک

گردآوری و ویرایش: دكتر بهروز همایون فر

هر كه شد محرم دل در حرم یار بماند
وان كه این كار ندانست در انكار بماند
اگر از پرده برون شد دل من عیب مكن

شكر ایزد كه نه در پرده پندار بماند
صوفیان واستدند از گرو می همه رخت

دلق ما بود كه در خانه خمار بماند
محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد

قصه ماست كه در هر سر بازار بماند
هر می لعل كز آن دست بلورین ستدیم

آب حسرت شد و در چشم گهربار بماند
جز دل من كز ازل تا به ابد عاشق رفت
جاودان كس نشنیدیم كه در كار بماند

گشت بیمار كه چون چشم تو گردد نرگس
شیوه تو نشدش حاصل و بیمار بماند

از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر
یادگاری كه در این گنبد دوار بماند

داشتم دلقی و صد عیب مرا می پوشید
خرقه رهن می و مطرب شد و زنار بماند

بر جمال تو چنان صورتگر چین حیران شد
كه حدیثش همه جا در در و دیوار بماند

به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی
شد كه بازآید و جاوید گرفتار بماند

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

Whoever became the confidant of his own heart, in the sacred fold of the Beloved remained:
He, who knew not this matter, in ignorance remained.
If, forth from the screen, went my heart censure not:
Thanks to God, that not, in the screen of thought, it remained.
Out from pawn for wine, the Sufis took their khirka:
Our darvish-habit, it was that, in the vintner’s house, remained.
Mohtaseb became Sheikh and forgot his own sin.
Our tale is that which, at the head of every market, remained.
Every red wine that, from that crystal hand, I took,
Became the water of regret; and, in my eye, the jewel of rain remained.
Save my heart, that, from eternity without beginning to eternity without end, proceeded
Thy lover,
I have heard of none, who ever in the work remained.
That, like Thy eye, it might become, the narcissus became sick:
Its habit was not gained by it; and, sick, it remained.
More pleasant than the sound of love’s speech, naught I heard:
A great token, that, in this revolving dome remained.
A darvish garment, I had; and it concealed a hundred faults:
For wine and the minstrel, the khirka was pawned; and the mystical cord remained.
The Chinese painter became astonished of Your face,
Such that its story on very door and wall, remained.
One day, to the spectacle-place of Thy tress, Hafez’s heart
Went that it would return; but, ever, captive to Thy tress, it remained.
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