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جهش اعتبار 
بین المللی ایران

تازه  از شروع دور  استقبال غربی ها  به نظر می رسد 
روابط با ایران، حتی مقامات وزارت خارجه و دولت 
آلمانی ها،  آمدن  است؛  کرده  غافلگیر  هم  را  روحانی 
هم  حاال  و  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول 

فرانسوی ها. گویا هفته آینده ...

در مسیر حذف 
مجازات اعدام

آزادانه  را  مرگ  مجازات  کشورها  از  اندکی  تعداد 
اعمال می کنند اما رویکرد جهانی به سمت حذف آن 
پیش می رود. وضعیت مجازات اعدام به این بستگی 

دارد که شما در چه نقطه ای ...

شرلوک هولمز پیر و 
بازگشت عذاب قدیمی

بیل  مابین  همکاری  اثر  بر  که  بود  پیش  17سال 
به  کلن  مک  ایان  و  کارگردان  مقام  در  کاندون 
و  »خدایان  توجه  جالب  فیلم  بازیگر  عنوان 
هیوالها« اکران شد و بینندگان با دیدن این فیلم 

زندگینامه ای با آنچه ...

قهوه،  جغرافیا و 
فرهنگ

اکتشافات  و  اختراعات  و  مخترعان  عرب  جهان 
یکی  قهوه  که  کرده  عرضه  دنیا  به  را  بسیاری 
نام  به  هنوز  قهوه  دانه  بهترین  است.  آنها  از 

»عربیکا« شناخته می شود. ...

 15 مورد عجیب لیگ
زنگ  درآمدن  صدا  به  برای  معکوس  شمارش 
لیگ پانزدهم آغاز شده و از همین حاال بسیاری 
دوست دارند بدانند سرنوشت مدعیان قهرمانی 
بر  خورد.  خواهد  رقم  چگونه  جدید  لیگ  در 
مدعیان  احتساب  با  همچنین  و  جدول  اساس 

سنتی تیم هایی که ...

هفته نامه پرشین با بیش از صدهزار نفر مخاطب در شبکه های اجتماعی  محلی مناسب جهت تبلیغات مشاغل  شما

گفت وگوهای سطح باالی ایران و سران اتحادیه اروپا؛

فصل جدید روابط

صفحه  20 

سازی  خودرو  غول های  و  شد   حاصل  سال   12 از  بعد  توافق   
رفت  ایران  به  قرمز،  چراغ  پشت  ماندن  سال  چند  از  پس  جهان 
ایران  در  اول  که روزگاری شاگرد  آلمانی ها  آمد خواهند کرد.  و 
بودند، دوباره بعد از چند دهه به عنوان اولین مذاکره کننده هفته 
آورده  را  بنز  و  واگن  فولکس  نمایندگان  خود  با  آنها  آمدند.  قبل 
بودند، اما به شدت جای بی ام دبلیو خالی بود. بعد از ژرمن ها 
کرده  ترک  را  ایران  قهر  حالت  به  که  فرانسوی ها  گذشته  روز 
بودند بابزرگ تر خود لوران فابیوس برگشتند. پژو که طی دوران 
با ولی  بار  این  ایران مردود شد،  تحریم در مکتب خودروسازی 
خود  آمد تا شاید در کارش فرجی حاصل شود و دل ما ایرانی ها 
را دوباره به دست بیاورد، چرا که این روزها صحبت از جاگزینی 
این  است.  خودرو  ایران  با  همکاری  برای  پژو  با  واگن  فولکس 
شاید به نوعی تالفی کارهای فابیوس در جریان مذاکرات هسته 
ای باشد. این جاست که این مثل ما ایرانی ها را باید به فرانسویان 

یاد آور شد؛ هرچی عوض داره،گله نداره.
ایتالیایی ها نیز با فیات به ایران می آیند. در این بین برای چینی ها 
که چند سالی بازار ایران را در قبضه خود داشتند شرایط خیلی 
حضور  با  کردند.  خطر  احساس  بسیار  آن ها  و  شده  سخت 
افزایش  فکر  به  چینی ها  باید  ایران  در  سازی  خودرو  غول های 
با  کره ای ها  وضعیت  اما  باشند.  ایران  از  رفتن  یا  خود  کیفیت 
همسایگان شان قدری متفاوت است و آن ها امیدوارند  در شرایط 
داشته  قدرتمندی  حضور  ایران  در  گذشته   مانند  بتوانند  جدید 
برای  رقیب شان  از  بیشتر  تویوتا  داشتن  با  ژاپنی هاهم   باشند. 
حضور پر قدرت در ایران امیدوارند.  دست آخر نیز اوضاع برای 
به وی حس  نسبت  ایرانی ها  این روزها  که  هموطنان جان کری 
خوبی دارند در حال تغییر کردن است، چراکه خبر ها از تشکیل 
امر  این  دارد.  حکایت  آمریکا  و  ایران  مشترک  بازرگانی  اتاق 
می تواند نخستین قدم باشد و در آینده ای نه چندان دور می توان 
به حضور جنرال موتورز و فورد نیز در بازار ایران امیدوار بود.

دو هفته بعد از حل مناقشه هسته ای تهران میزبان یکی از مقامات 
گروه 1+5 بود.فدریکا موگرینی هرچند پیش از این نیز به ایران 
سفر کرده بود اما دیروز برای اولین بار در سمت مسئول سیاست 

خارجی اتحادیه اروپا وارد تهران شد. ظریف این سفر را فصل 
تازه ای در روابط ایران و اتحادیه اروپا ارزیابی کرد و از شروع 
گفت وگوی ایران با اتحادیه اروپا در سطح باال خبر داد. به گفته 
ظریف این گفت وگوها که به زودی شروع می شود، معاونان وزیر 
اروپا دنبال می کنند. ظریف محور  اتحادیه  ایران و  امورخارجه 
این مذکرات را حقوق بشر، محیط زیست و انرژی و دیگر مسائل 

مشترک عنوان کرد.
ایران به پای ثابت لیست سفرهای مقام های اروپایی تبدیل شده 
در  روزها  این  که  بی بی سی  ارشد  خبرنگار  دوست،  لیز  است. 
تهران به سرمی برد و در نشست مطبوعاتی محمدجواد ظریف، 
مسوول  موگرینی،  فدریکا  با  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
هسته ای  مذاکرات  بانوی  از  هم  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست 
درخصوص تاثیر سفر وی به ریاض پیش از تهران سوال کرده 
بود، در تازه ترین گزارش خود؛ حال و هوای سیاسی این روزهای 
تهران را این گونه توصیف می کند: »زمانی که یك شهر ناگهان در 
راس لیست برنامه های سفر وزرای امور خارجه دیگر کشورها 
قرار می گیرد؛ متوجه می شوید که دولتمردان کشور مقصد، در 
وضعیت  برمی دارند.  گام  دیپلماسی  حوزه  در  جدیدی  مسیر 
امروز تهران چنین وضعیتی است. اندك مدتی پس از آنکه توافق 
جامع هسته ای در نیمه ماه جوالی در وین به دست آمد، مقام های 
اروپایی خودکارها را برداشته برنامه سفرهای خارجی خود را 
تغییر داده و تهران را جایگزین برخی گزینه های پیشین کردند.« 
شاید بهترین مصداق برای چنین جمله بندی سفر لوران فابیوس، 
وزیر امور خارجه فرانسه به ایران باشد؛ مردی که پس از ١٧ سال 
از نخستین روزی که آخرین وزیر امور خارجه فرانسه به تهران 
آمد، راهی ایران شد تا از آغازی دوباره سخن بگوید.مرد جنجالی 
مذاکرات هسته ای ایران با ١+٥ ورود جنجالی هم به ایران داشت. 
ایرانی ها هنوز پرونده ورود خون های آلوده از پاریس به تهران 
را فراموش نکرده اند و عالوه بر این مواضع تند و تیز فابیوس 
در جریان ٢٢ ماه مذاکرات هم هنوز در ذهن ایرانی ها جاخوش 

کرده است. 
ادامه صفحه 3
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هفته ای که گذشت 
سفر جنجالی فابیوس

12 سال از آخرین باری که یک مقام فرانسوی به تهران آمد می گذرد 
کشورها  از  بسیاری  برای  را  فرصت  این  هسته ای  توافق  حاال  اما 
فراهم کرده تا روابط گذشته خود را با ایران بهبود بخشند. در این 
میان هدف از سفر لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه که در طول 
مشخص  داشت  ایران  به  نسبت  سختگیرانه ای  مواضع  مذاکرات 
منافع  نگران  یا  است  خواهی  معذرت  و  دلجویی  برای  که  نیست 
اقتصادی کشورش در رابطه با ایران. در هر صورت اگرچه با این 
سفر مخالفت هایی صورت گرفته اما نهایتا این مصلحت ملی است 

که حرف آخر را می زند.

شکایت »معجزه هزاره سوم«
فساد  جرم  به  معاونانش  از  تن  دو  تاکنون  که  احمدی نژاد  محمود 
از معاون اول رئیس جمهوری  مالی در زندان به سر می برند حاال 
داده  آنگونه که وکیل رئیس سابق دولت خبر  شکایت کرده است. 
شکایتی مبنی بر افترا و نشر اکاذیب علیه آقای جهانگیری تنظیم و 
تسلیم دستگاه قضایی شده است. دفتر معاون اول هم از طرح این 
شکایت در دستگاه قضایی استقبال کرد و گفت مستندات تخلفات 
تسلیم  قضایی  مرجع  به  را  احمدی نژاد  آقای  سوءمدیریت های  و 
خواهیم کرد. کارشناسان هدف از این شکایت را »فرار به جلو« و 

»برجسته سازی« می دانند. 

قتل پزشک اردبیلی
قتل پزشک فوق تخصص خون و انکولوژی در اردبیل نه تنها شوک 
از بهت و حیرت  بزرگی به جامعه پزشکی وارد کرد بلکه فضایی 
را هم در شبکه های اجتماعی برانگیخت. اگرچه به نظر می رسید 
بالین بیمار سرطانی در منزل با چاقوی  پزشک متخصص بر سر 
این خبر گفت  با تکذیب  اردبیل  اما دادستان  یک جوان کشته شده 
فضای  در  اخبار  این  انعکاس  است.  نداشته  پزشکی  انگیزه  قاتل 
مجازی پای وزیر بهداشت را هم به ماجرا باز کرد. هر چند انگیزه 
قاتل مشخص نیست اما انگیزه هر چه بوده جامعه پزشکی را دچار 

وحشت کرد.

تور عربی ظریف
خارجه  امور  وزیر  شده  روشن  هسته ای  توافق  تکلیف  که  حاال 
منطقه  عربی  کشورهای  به  سفر  با  تا  گرفته  تصمیم  کشورمان 
نسبت  آنها  نگرانی  رفع  و  کشورها  این  با  روابط  تقویت  کنار  در 
رهبری  به  عربی  جبهه  تشکیل  از  هسته ای،  ساختگی  بحران  به 

عربستان علیه ایران جلوگیری کند.

سیل ویرانگر
سیل هفته گذشته که عالوه بر چند شهر شمالی،برخی قسمت های 
پیچید  خود  در  هم  را  سولقان  و  کن  روستاهای  و  چالوس  جاده 

خودروها  وحتی  مردم  از  عده ای  شدن  ناپدید  و  کشته  باعث  و 
چند  جمعی  دسته  تخریب  هم  آن  داشت،  هم  دیگر  نمای  یک  شد، 
طبیعت  در  دستکاری  داد  نشان  که  رودخانه  حاشیه  در  ساختمان 
و ساخت و سازهای غیرمجاز و غیراصولی در حریم رودخانه ها چه 
عواقب خطرناکی به دنبال دارد. در واکنش به این حوادث معصومه 
ابتکار، رئیس سازمان محیط  زیست درخواست کرد تجاوز به حریم 

رودخانه ها جرم تلقی شود.

پیشنهاد سرمایه گذاری
با لغو تحریم ها پای سرمایه گذاران خارجی به  حاال که قرار است 
منابع  در  سرمایه گذاری  فرصت های  کنار  در  شود،  باز  کشورمان 
از پروژه های خود  لیستی  راه و شهرسازی هم  نفت و گاز، وزارت 
را پیش روی سرمایه گذاران قرار داده است. پروژه هایی همچون 
فرودگاه های  خدمات  راه آهن،  توسعه  یا  ایجاد  آزادراه،  احداث 
ساخت  برون شهری،  و  جاده ای  مسیرهای  افزایش  بین المللی، 
هتل های 4 ستاره و همچنین تاسیس شهرهای جدید که در فاصله 
به  را  خارجی  شرکت    15 حداقل  مراجعه  توافق  از  پس  هفته  دو 

وزارت راه به همراه داشته است.

سلفی بازی با جنازه
این  به  پاسخ  ساخت؟  خاطره  می شود  هم  مردگان  جسد  با  آیا 
سوال در عکس های سلفی برخی دانشجویان پزشکی با جسدهای 
مردگانی است که برای تشریح در کالس درس استفاده می شود. 
را  قانونی  این عکس ها در فضای مجازی، واکنش پزشکی  انتشار 
در پی داشت که اعالم کرد با دانشجویان خاطی برخورد انضباطی 
در  هم  بهداشت  وزیر  آموزشی  معاون  دیگر  سوی  از  شد.  خواهد 
نامه ای به روسای دانشگاه ها از آنها خواست عالوه  بر آموزش های 
معمول در زمینه اخالق حرفه ای و احترام به کرامت انسانی، هم به 

دانشجویان آموزش ارائه شود.

افزایش تقاضا در بازار ارز
با  هسته ای  توافق  اعالم  زمان  از  دیگر  یک بار  ارز  بازار  هفته  این 
افزایش قیمتی روزانه مواجه شد. روز یکشنبه دالرافزایش قیمت 
افزایش  تحلیلگران  شد.  معامله  تومان   3298 و  داشت  تومانی   40
تقاضا در روزهای اخیر را عامل افزایش قیمت دالر می دانند. این 
در شرایطی است که هنوز لغو تحریم ها عملی نشده و عرضه ارز 
در بازار افزایش نیافته است. در همین حال برخی از صرافان بازار 
از ورود فعاالن اقتصادی برای افزایش دامنه فعالیت خبر می دهند 

که در نتیجه آن میزان تقاضا در بازار ارز را باال برده است.

آینده دالرهای بلوکه شده
پس از چند روز اختالف نظر درباره میزان دالرهای بلوکه شده در 
خارج از کشور حاال رئیس جمهور دستور داده تا این دالرها پس از 

ورود به کشور در کارهای زیربنایی و عمرانی سرمایه گذاری شود. 
روحانی همچنین ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی را موظف کرده 
ساماندهی  را  کشور  اقتصادی  پروژه های  در  دولت  اولویت های 
اداری  موانع  کاهش  و  اقتصادی  دستگاه های  میان  هماهنگی  و 
لغو  با  می رود  انتظار  کند.  پیگیری  را  سرمایه گذاری  فرآیند  در 

تحریم ها بیش از 23 میلیارد دالر وارد اقتصاد کشور شود.

ادامه روند کاهشی اونس
ادامه  خود  کاهشی  روند  به  حالی  در  جهانی  بازارهای  در  طال 
می دهد که پیش بینی اغلب کارشناسان با توجه به شرایط پیش رو 
حداقل در کوتاه مدت کاهشی است. پس از 5 هفته افت پیاپی قیمت 
در  که  منفی  حس  وجود  با  که  معتقدند  تحلیلگران  جهانی،  اونس 
خواهد  مواجه  بیشتر  کاهش  با  احتماال  قیمت ها  دارد  وجود  بازار 
شد. طال با نزدیک شدن به زمان افزایش نرخ های بهره در آمریکا 
که ارزش دالر را تقویت کرده و به جذابیت فلز زرد ضربه می زند، 

از چشم سرمایه گذاران افتاده است.

تغییر زمین بازی در ترکیه
ورود داعش به انجام حمالت تروریستی در خاک ترکیه سرانجام 
داعش  زمانی که  از  پس  سال  دو  تا  کرد  مجاب  را  آنکارا  مقامات 
مناطق گسترده ای از سوریه و عراق را به تصرف خود درآورد، در 

سیاست های خود چرخشی عجیب ایجاد کنند؛ 

چشم رنو به بازار ایران
اروپایی  خودروساز  شرکت های  برخی  اشتیاق  ابراز  با  همزمان 
رنو  خودروسازی  شرکت  ظاهرا  ایران،  بازار  در  حضور  برای 
زیرمجموعه  خودرو  پارس  شرکت  از  بخشی  تا  گرفته  تصمیم 
از  هم  خودرو  ایران  مدیران  طرفی  از  کند.  خریداری  را  سایپا 
شرایطی  در  اما  داده اند.  خبر  رنو  شرکت  خودرو   3 داخلی سازی 
ایران  در  بیشتری  فعالیت  به  تمایل  فرانسوی  خودروساز  این  که 
به  بازار  در  خود  رقبای  سایر  به  نسبت  بهتری  موقعیت  تا  دارد 
دست بیاورد، سخنگوی رنو در پاریس از اظهارنظر در این مورد 

خودداری کرده است.

تورم منفی در تیرماه
نرخ  کاهش  درباره  روحانی  دولت  وعده های  می رسد  نظر  به 
از لغو  آینده کشور پس  تورم واقعیت یافته و خوشبینی نسبت به 
تحریم ها در کنار سیاست های اقتصادی بر روی انتظارات تورمی 
بانک مرکزی گزارش داده  آنگونه که  تاثیر بسزایی گذاشته است. 
نرخ تورم ماهانه در تیرماه پس از 6 سال و نیم به زیر صفر درصد 
سطح  نتیجه  در  است؛  شده  گزارش  درصد   0  /4 منفی  و  رسیده 
رشد  است.کاهش  یافته  کاهش  قبل  ماه  به  نسبت  قیمت ها  عمومی 
شاخص در تیرماه، تورم نقطه به نقطه را نیز تحت تاثیر قرار داد و 

آن را به 2/  14 درصد رسانید.

مک دونالد به ایران می آید؟
از  برخی  نظر  از  نوشت؛  لس آنجلس تایمز  روزنامه  که  شد  شنیده 
توافقنامه  با  ارتباط  در  که  سوالی  مهم ترین  ایرانی،  شهروندان 
هسته ای بین ایران و قدرت های جهانی مطرح می شود ارتباطی به 
موضوع غنی سازی اورانیوم یا چشم انداز بهبود شرایط اقتصادی 
این کشور ندارد. بلکه آنها می خواهند بدانند آیا مک دونالد به ایران 
در  تایمز  لس آنجلس  روزنامه  نوشت؛  فرارو  خیر؟  یا  می گردد  باز 
گزارشی با عنوان »توافق هسته ای ایران سواالت وسوسه انگیزی 
را مطرح می کند که آیا مک دونالد به ایران باز می گردد؟«، نوشت: 
از روز 14 ماه ژوئیه که ایران و قدرت های جهانی اعالم کردند به 
توافق هسته ای دست یافته اند، سوال بازگشت مک دونالد به ایران- 
در پی برداشته شدن تحریم های بین المللی اعمال شده علیه ایران- 
از  بسیاری  شود.  می  مطرح  اجتماعی  رسانه های  در  روزه  هر 
جوانان ایرانی در ارتباط با چشم انداز احتمال بازگشت مک دونالد 
در  کشور  این  شهروندان  دیگر  اما  هستند.  زده  هیجان  ایران  به 
این  به  آمریکایی  فرهنگ  برجسته  نماد  که  هستند  ناامید  این باره 

زودی ها به ایران بازگردد.

بازگشت تعادل بازار به ارز؟
این بوده است که چرا قیمت دالر  مهم ترین پرسش دو هفته اخیر 
که  باشد  این  شاید  درست  پاسخ  رفت.  باال  هسته ای  توافق  از  پس 
دالر پس از توافق باال نرفت، بلکه تنها به سمت سطح قیمتی که پیش 
از جو روانی- انتظاری مذاکرات وجود داشت، بازگشت. شاخص 
بازار ارز پیش از نهایی شدن توافق هسته ای، تحت تاثیر خوشبینی 
 3 از  بیش  »برجام«  اعالم  از  قبل  روز  تا  مذاکرات  نتایج  به  زیاد 
از محدوده قیمتی 3300 تومان خارج  افت را تجربه کرد و  درصد 
بازه زمانی، وجود  نزدیک شد.دراین  تومان   3200 کانال  به کف  و 
خوشبینی زیاد، جوی روانی را رقم زده بود که اکثر معامله گران را 
در صف فروش قرار داده بود. تحت تاثیر فروش آنها، قیمت دالر 
به اندازه ای کاهش یافت که پس از توافق نهایی و رسیدن این ارز به 
قیمت 3180 تومان، تعداد زیادی از معامله گران احساس کردند که 
دالر به کف قیمت خود رسیده است و در نتیجه این بار معامله گران 
روانی  جو  تا  شد  تشکیل  خریدی  صف  و  دادند  موقعیت  تغییر 
کاهشی به سرعت تخلیه شود. امابا توجه به اجرایی نشدن آنی مفاد 
توافق نهایی، اتفاق خاصی در سمت عرضه بازار رخ نداده که بشود 
انتظار کاهش بیشتر قیمت ها را داشت. در نتیجه با خالی شدن جو 
روانی که اثر خود را پیش از رسیدن به توافق نهایی گذاشته بود، 
دالر به مسیر طبیعی خود بازگشت. به نظر می رسد دالر در آینده 
نزدیک بیش از جو روانی، از عرضه و تقاضای واقعی تاثیر بگیرد، 
توافق،  اجرای  به  راجع  خبری  هر  انتشار  بین  این  در  که  چند  هر 

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

هستیم و دارای چه اصالتی می باشیم. 

این شناسنامه همه ماست

هفته نامه پرشین
 اجتماعی , فرهنگی , هنری

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

انتخاب و به چاپ می رسد.
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هدایای گران بها هنگام بی مهری 
بخشنده ی آنها، جالی خود را از 

دست می دهند.
هملت پرده سوم، صحنه اول.

Rich gifts wax poor when 
givers prove unkind.

Hamlet, Act III, sc. 1.

برگرفته از کتاب اندیشه های زرین شکسپیر/ گردآوری 
و ترجمه: هلیا معینی 

خواننده گرامی
از  فقط  پرشین  نامه  هفته  مخارج 
محل آگهی ها و حق اشتراک تامین 
انتظار  پرشین  نامه  هفته  میشود. 
دارد در صورتی که آن را می پسندید 
و  فرهنگ  برای  را  آن  ماندگاری  و 
ما  میدانید  مفید  زبانان  فارسی 
بارها  که  همانطور  کنید.  یاری  را 
نوشته ایم،  در صورت ازدیاد تعداد 
نامه  هفته  ها،  آگهی  و  مشترکان 
رسانی  اطالع  راه  به  و  میابد  دوام 
می  ادامه  خود  فرهنگی  وکارهای 
مرهون  پرشین  نامه  دهد.هفته 
محبت های کسانی است که تاکنون 
و  دهندگان  آگهی  ما  درخواست  به 

مشترکانی به ما معرفی کرده اند.

 103411 Likes
www.facebook.com/persianweeklypaper

سفارت های ایران و 
انگلیس بازگشایی می شوند 
مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکا وزارت امور 
با  ای  هسته  توافق  اگر  اینکه  بر  تاکید  با  ایران  خارجه 
برای  آمریکا فرصت هایی  و  ایران  اجرا شود؛  موفقیت 
همکاری بیشتر در مبارزه با تروریسم خواهند داشت، 
توافق  اجرای  به  چیز  همه  همکاری  مورد  در  گفت: 
به  اشاره  با  چنین  هم  روانچی  دارد.  بستگی  هسته ای 
اینکه صحبت های اخیر رئیس جمهور آمریکا مصرف 
باره  این  در  ایران  مردم  که  کرد  اظهار  دارد،  داخلی 

نگران نیستند. 
ایران  خارجه  امور  وزیر  معاون  روانچی،  تخت  مجید 
اگر  گفت:  تلگراف  دیلی  روزنامه  با  گفت وگو  در 
آمریکا  و  ایران  شود  اجرا  موفقیت  با  هسته ای  توافق 
فرصت هایی برای همکاری در زمینه  مقابله با تروریسم 
خواهند داشت. این معاون وزیر امور خارجه کشورمان 
و  ایران  روابط  نزدیکی  چگونگی  بررسی  به  ادامه  در 
آمریکا پس از حصول توافق هسته ای پرداخت و تاکید 
تروریسم  با  مقابله  که  این  ارزیابی  برای  هنوز  کرد:  
می تواند زمینه ای برای همکاری میان تهران و واشنگتن 
باشد بسیار زود است اما این امر می تواند حوزه ای برای 
موضوع  به  روانچی  تخت  باشد.  آینده  همکاری های 
گفت:  و  کرد  اشاره  تهران  در  لندن  سفارت  بازگشایی 
انگلیس  سفارت  بازگشایی  راه  سر  جدی  مساله   هیچ 
از  زودتر  کشور  دو  میان  عادی  روابط  و  ندارد  وجود 
آنچه مقامات انگلیس پیش بینی کرده اند می تواند از سر 
گرفته شود. روانچی همچنین درباره  بازگشایی سفارت 
لندن در تهران و بالعکس که در سال 2011 بسته شده بود 
گفت: هر دو سفارت به زودی بازگشایی خواهند شد. 

اگر چه یک سری مسائل وجود دارد که باید حل شوند 
که از نظر من مسائل سختی نیستند. ما به طور رسمی 
باید  زمانی  چه  آن  دقیق  روز  که  نکرده ایم  مشخص 
باشد اما فکر نمی کنم که مساله مهمی باشد. به نوشته 
خارجه  امور  وزیر  فیلیپ هاموند  تلگراف  روزنامه 
در  لندن  سفارت  که  گفت  گذشته  هفته  نیز  انگلیس 
تهران احتماال در ماه دسامبر بازگشایی می شود.معاون 
وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به این مساله گفت که 
انجام  این  از  زودتر  می تواند  حتی  سفارت  بازگشایی 
ادامه  در  نیست.وی  جدی  مساله ای  اصال  چون  شود 
ژوئیه   14 در  که  را   5+1 گروه  و  ایران  هسته ای  توافق 
)23 تیر ماه ( در وین حاصل شد کودک تازه متولد شده 
با  ایران  روابط  انداز  چشم  می تواند  که  کرد  توصیف 
ایران  خارجه  امور  وزیر  کند.معاون  ترسیم  را  آمریکا 
تصریح کرد:  نابهنگام است که بخواهیم درباره  احتمال 
همکاری ایران و آمریکا در مسائل منطقه ای پیش بینی 
)توافق  کودک  این  که  ببینیم  باید  ابتدا  دهیم.  انجام 
هسته ای ( چگونه بزرگ می شود. روانچی با بیان اینکه 
ایرانی ها می دانند سخنان اوباما برای مصرف داخلی 
کشورش است، گفت: اشاره به توسل به قدرت نظامی 
تهدیدی توخالی است و مشکلی را حل نمی کند. اما می 
دانیم که دولت آمریکا مشکالتی در داخل دارند، آنها باید 
ایران می دانند  نگرانی های کنگره را رفع کنند، مردم 
نگرانی  به  نیازی  و  نیست  مسائلی  واقعا  سخنان  این 
نیست. وی افزود: اگر همه چیز در اجرای توافق خوب 
پیش رود فکر می کنم فرصت هایی وجود داشته باشد، 
سطحی  چه  در  ایران  که  بگویم  نمی توانم  اکنون  من 
خاطرنشان  روانچی  کند.  همکاری  غرب  با  می تواند 
کرد:  اکنون اولویت این است که اطمینان حاصل کنیم، 
این توافق به خوبی مورد حمایت و پشتیبانی قرار گرفته 

و محافظت می شود.

ادامه از صفحه 1
اروپایی  و دیگر شهرهای  لوزان، ژنو  مردی که در وین، 
محل برگزاری مذاکرات در قریب به یك سال گذشته تند و 
تیزترین ادبیات را در خصوص برنامه هسته ای ایران به 
آرام و مصالحه جویانه  ادبیاتی  کار گرفته بود، در تهران 
از  داد  ایران ترجیح  پایتخت  به  داشت. وی در بدو ورود 
با  را  خود  حضور  و  گرفته  فاصله  کمی  سیاست  دنیای 
خبری اقتصادی آغاز کند: »یك هیات بسیار مهم اقتصادی 
از شرکت های مختلف فرانسه ماه سپتامبر )شهریور( به 
ایران سفر خواهند کرد.« وی در گفت وگو با خبرگزاری 
صدا و سیما مانند موگرینی تاکید کرد که این سفر یك آغاز 
دوباره است و افزود: ما هر کدام یعنی ایران و فرانسه به 
عنوان قدرت بزرگ مسوولیت هایی برای برقراری صلح و 
ثبات در منطقه داریم. ما می خواهیم دوباره روابط مان را 
با ایران برقرار کنیم البته با پایه و اساس خوب اگر ممکن 

باشد که به نظرم امکان پذیر است.

فابیوس با شعار سیاسی آمد
ورود   ١+٥ با  ایران  هسته ای  مذاکرات  جنجالی  مرد 
جنجالی هم به ایران داشت. ایرانی ها هنوز پرونده 
ورود خون های آلوده از پاریس به تهران را فراموش 
نکرده اند و عالوه بر این مواضع تند و تیز فابیوس 
ذهن  در  هنوز  هم  مذاکرات  ماه   ٢٢ جریان  در 
وین،  در  که  مردی  است.  کرده  جاخوش  ایرانی ها 
لوزان، ژنو و دیگر شهرهای اروپایی محل برگزاری 
مذاکرات در قریب به یك سال گذشته تند و تیزترین 
ادبیات را در خصوص برنامه هسته ای ایران به کار 
گرفته بود، در تهران ادبیاتی آرام و مصالحه جویانه 
داشت. وی در بدو ورود به پایتخت ایران ترجیح داد 
از دنیای سیاست کمی فاصله گرفته و حضور خود 
را با خبری اقتصادی آغاز کند: »یك هیات بسیار مهم 
اقتصادی از شرکت های مختلف فرانسه ماه سپتامبر 

)شهریور( به ایران سفر خواهند کرد.«

http://www.facebook.com/pages/Persian-Weekly/120285221359444
http://www.facebook.com/persian.weekly
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جهش اعتبار 
بین المللی ایران

صادق زیباکالم . استاد دانشگاه تهران

غربی ها  استقبال  می رسد  به نظر 
ایران،  با  روابط  تازه  دور  شروع  از 
دولت  و  خارجه  وزارت  مقامات  حتی 
است؛  کرده  غافلگیر  هم  را  روحانی 
سیاست  مسئول  آلمانی ها،  آمدن 
هم  حاال  و  اروپا  اتحادیه  خارجی 
فرانسوی ها. گویا هفته آینده هم قرار 
است هیأت بلندپایه ای از ژاپن به ایران 
بیاید و سخن از حضور دو وزیر ایتالیا 
در روزهای آتی هم هست. در عین حال وزیر خارجه انگلستان هم 
بریتانیا  )اواخر دی ماه( سفارت  پایان سال جاری  تا  کرد  اعالم 
در تهران بازگشایی خواهد شد. تازه اینها جدای از صف طویل 
گویا  است.  ایران  مسیر  در  غربی  کوچک  و  بزرگ  شرکت های 
بر خالف روح توافق وین، که بخشی از آن منوط به راستی آزمایی 
ایران شده است )اینکه باید ببینیم ظرف ماه های آینده ایران چه 
خواهد  پایبند  وین  توافق  چارچوب  در  خود  تعهدات  به  میزان 
پایبند  تعهدات خود  به  ایران  ماند(، غربی ها خاطرجمع هستند 
خواهد ماند و مشکلی وجود نخواهد داشت. ریشه این همه میل 
و اشتیاق از جانب غربی ها برای ازسر گیری روابط با ایران در 
کجاست؟ آیا صرفا مالحظات و حساب و کتاب های مالی در میان 
است؟ اینکه ایران یک بازار بزرگ ٨٠ میلیونی است و »بشتابیم 
که از رقبا عقب نمانیم« مسئله آنهاست؟ آیا دغدغه اروپایی ها در 
آمدن به ایران صرفا ضرب و تقسیم های اقتصادی است؟ بدون 
وضعیت  است.  اقتصادی  دغدغه های  اشتیاق،  از  بخشی  تردید 
اروپا بحرانی نیست اما گسترش تجارت با ایران به هرحال باعث 
اما  است  مهم  هرچند  اقتصاد  شد.  خواهد  وضعیت  بهترشدن 
نمی شود.  خالصه  اقتصاد  در  داستان  همه  که  است  آن  واقعیت 

اشتیاق غربی ها برای از سر گیری روابط با تهران بدون تردید 
همه  رأس  در  است.  دیگری  دیپلماتیک  مالحظات  دربرگیرنده 
فرضی  مرز  اگر  است.  منطقه  ناامن  و  نابسامان  وضعیت  اینها 
خاورمیانه را از افغانستان در شرق ایران تا شمال آفریقا در نظر 
امنیت  و  ثبات  گسترده،  پهنه  این  از  منطقه ای  کمتر  در  بگیریم 
افغانستان،  از  بدتر  عراق  ناامن،  افغانستان  است.  حاکم  جدی 
نسل  ماجراجویی  بحران  در  عربستان  نگران کننده،  سوریه 
جدید حاکمان، سرنوشت لبنان همچنان نامعلوم، مصر فرورفته 
در پیکاری عمیق میان دو ستون اصلی سیاسی و اجتماعی آن: 
بعد  که عمال  لیبی؛ کشوری  باالخره  و  اخوان المسلمین  و  ارتش 
از سقوط معمر قذافی از هیبت یک کشور به در آمده و به چندین 
حوزه نفوذ نظامی، قبیله ای و عشیره ای تقسیم شده است. حتی 
با داعش و کردهای  ابرهای سیاه درگیری  ترکیه هم  در آسمان 
کشوری  تنها  ایران  است.  ظاهر شدن  حال  در  پ.ک.ک  رادیکال 
ثبات  از یک  با وجود برخی مشکالت و مسائل داخلی،  است که 
است  کشوری  تنها  و  است  برخوردار  توجهی  درخور  امنیت  و 
آسوده  خیال  با  می توانند  غیر غربی  و  غربی  توریست های  که 
بدون  بپردازند  آن  گردشگری  و  تاریخی  مناطق  از  بازدید  به 
نگرانی از اینکه هر لحظه ممکن است اتوبوس آنها منفجر شود 
یا خودشان مورد حمله انتحاری قرار بگیرند! جدای از ثبات و 
امنیت ایران، غربی ها به تدریج با این واقعیت روبه رو شده اند که 
بلند مدت مشکالت منطقه چاره ای جز  و  برای حل و فصل جدی 
شراکت با ایران ندارند. یا دست کم بدون ایران، بازگشت ثبات و 
امنیت به عراق، سوریه و یمن اگر نگفته باشیم غیرممکن بسیار 
مدعی  رادیکال  گروه های  ظهور  بود.  خواهد  پرهزینه  برایشان 
خالفت اسالمی در خاورمیانه، بسیاری از مرزبندی های گذشته 
به شمار  نه تنها تهدیدی برای غرب  ایران  به هم ریخته است.  را 
بر مواهب حضور قدرتمند  بلکه می توان و می بایستی  نمی رود 

ایران در منطقه حساب هم کرد.
در  استنطاق  ساعت  چهار  در  کری  جان  هم  را  ظریف  نکته  این 
کنگره سعی کرد به جمهوری خواهان تندرو بفهماند و هم خانم 
موگرینی با لبخندش در تهران اعالم کرد. البته هم در اسرائیل و 
هم آمریکا، تندروها غیر از این فکر می کنند. آنان دوست دارند تا 
»ایران هراسی« را همچنان مطرح نگه دارند و حتی برخی از آنان 
پا را فراتر نهاده و خطر ایران را بیشتر از داعش عنوان می کنند. 

اقلیت هستند.  در  اسرائیل،  در  هم  و  آمریکا  در  هم  تندروها  اما 
اگر دیپلماسی مثبت و نگاه جدید ایران همچنان تداوم یابد یقینا 
تندروها از این هم بیشتر در انزوا قرار خواهند گرفت. جایگاهی 
که ایران اکنون به دست آورده پیش از سال ٨٤ هم برای ما وجود 
داشت اما متأسفانه مجموعه ای از بی تدبیری ها، تندروی ها و درک 
نادرست از مناسبات بین المللی در دولت گذشته و شاید باالتر از 
از سوی برخی تندروهای  همه، نشناختن فرهنگ و تمدن غرب 
خودمان و همچنین برخی چهره های سیاسی، سبب شد تا ایران 
به جای  کند.  بهره برداری  نتواند  خود  راهبردی  ظرفیت های  از 
شاخه  در دست گرفتن  جای  به  منطقه،  در  موثر  و  جدی  حضور 
زیتون در برابر دنیا و دراز کردن دست دوستی با همسایگان مان 

در منطقه، اصرار دولت گذشته بر آن بود که هزاران کیلومتر آن 
سوی کره زمین و با ونزوئال و مرحوم »رفیق چاوز«، بولیوی، 
نیکاراگوئه، السالوادور و »زیمبابوه انقالبی« رابطه برقرار کند. 
و  آمریکا  حیاط خلوت  به  رفته ایم  که  بود  این  هم  آنها  استدالل 
از چشمان ساکنین کاخ سفید ربوده ایم! دولت  را  خواب راحت 
فعلی هر عیب و ایرادی که داشته باشد، دست کم درجه مناسبی 
از واقع بینی و پراگماتیسم در عرصه سیاست خارجی آن ظاهر 
شده است. روحانی و ظریف، جایگاه ایران را نه در آن سر دنیا 
بلکه در این سر دنیا و در منطقه خودمان می بینند و بدون ادعای 
»مدیریت جهانی« تالش می کنند دست کم جلوی باغچه خودش 

را آباد و تمیز نگه دارند.

گزارش
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 نخستني صفحه كارتون وكاريكاتور روزانه د     رايران

احمد عبدالهى نيا
پاي بابك زنجاني سوم هم وسط كشيده شد

www.nishkhat. irr

keyvan.varesi .ar t@gmai l .com

قلم اولي ها اگر قلم تان  تازه به كاغذ خورد    ه... با نيشخط آثارتان را  منتشر كنيد    !
كافي است كارتون ها و كاريكاتورهاي خود     را براي سرد    بير نيشخط به نشاني زير ارسال كنيد    .

اوسماني 
سيمانكا
كوبا
كاگل پست

�    نظريه جديد داروين؛ سير تكامل دست در انسان!

�   ويكي ليكس، اسناد تازه اي منتشر كرد 

كارتون          جهان

آنتون اِمدين
استراليا
نشريه اسپكِتيُتر

كارتون      نقد    
نقد     
كارتون

كارتون؛ 
حسين نقيب

نقد    ؛ 
محسن ظريفيان

بايد روى طراحى كاراكترها و فيگوِر راه رفتن شان بيشتر تمرين كنيد. هاشورها كه 
در اين جا به نظر بيش از اندازه اند،  بدون كمك كردن به زيبايى بصرى، باعث شلوغى 
تصوير و سردرگمى چشم مى شود. همچنين فضاسازى خوبى هم براى نمايِش جنگل 

انجام نشده است.
مفهوم مورد نظرتان هم چندان مشخص نيست! اگر منظور برترى علم و دانش بر جهالت 
باشد، كاراكتر بومى و جنگلى نماينده خوبى براى عقب ماندگى نيست. بومى بودن و به 
عبارتى سنتى بودن به خودى خود بد نيست مثال بهتر بود از شخصيت هايى با ويژگى  اى 
مثل تنبلى استفاده شود. بى خيال، تصويركردن بومى ها هم درست نيست و برعكس 
بايد ناراحت و يا در حال عرق ريختن ديده شـوند تا تضاد بين آرامش حاصل از علم و 

مشكالت ناشى از عقب ماندگى، بيشتر ديده شود.
}

داعش

مى ترسم بيان من رو بگيرن«بابك»جون! چرا ناراحتى؟ 
 زورشون  به اون گنده      ُمنده ها كه نمى رسه!

�    نظ

وزیر انرژی آمریکا در توافق هسته ای چه نقشی داشت؟

مونیز ناجی 
مذاکرات؟!

تفاوت  یک  با  این بار   5+1 گروه  با  ایران  هسته ای  مذاکرات 
از بار دیپلماتیک، بار فنی  اساسی روبه رو بود. چراکه جدا 
هم به جلسات اضافه شده بود. بار فنی این مذاکرات را دو 
سایر  بودند.  گرفته  عهده  بر  آمریکا  و  ایران  از  فیزیکدان 

و  نشدند  فنی  بار  وارد  چندان  مذاکرات،  این  در  کشورها 
توافق بر سر این موضوع را به این دو فیزیکدان سپردند

دیگر  و  صالحی  علی اکبر  دکتر  ابتدا  ایران،  از  فیزیکدان  دو 
دکتر ارنست مونیز از ایاالت متحده آمریکا.  این دو به همراه 
دو  این  کشیدند.  توافق  این  برای  را  آتی  راه  نقشه  فنی  تیم 
در  این بار  بودند،  کرده  تحصیل  دانشگاه  یک  در  زمانی  که 
انرژی  فنی  مسایل  مورد  در  و  گرفته  قرار  میدان  سوی  دو 
دو  این  رابطه  می کردند.  گفت وگو  هم  با  ایران  هسته ای 
دو  احساسات  سمت  به  گاهی  دیپلماتیک،  مسایل  سوای 
هم دانشگاهی پیش می رفت.  در طول مذاکرات، خبر می رسد 
و  است  شده  خود  نوه  نخستین  صاحب  صالحی  علی اکبر 
با صالحی  بعدی گفت وگوهای خود  برای جلسه  نیز  مونیز 

چندین کادو برای نوه وی تهیه می کند.

پشت پرده 
پشت پرده معموال جایی است که کمتر خبری از آن به بیرون 
درز می کند و اگر هم به بیرون درز نکند، شایعات جای آن 
ایرانی  مقامات  بین  گفت وگو  پرده  پشت  در  می کند.  پر  را 
پنهان کرد؛  را  فنی نمی شود موضوعی  باب  در  آمریکایی  و 
زیرا مسایل فنی دقیقا موضوعاتی بوده اند که باید در برجام 
این  در  اما چانه زنی ها می تواند  است،  اشاره می شده  آن  به 
خبرگزاری  آید.  حساب  به  پرده  پشت  اسرار  جزو  زمینه 
آمریکا  درخواست های  از  یکی  می نویسد:  آسوشیتدپرس 
سایت  بستن  فنی،  مسایل  باب  در  هسته ای  توافق  برای 
فردو بوده که با مقاومت مقامات ایرانی همراه بوده است. 
آمریکا هرگز قصد نداشته است تا در باب فردو کوتاه بیاید 
داشته  که  فنی  مشاوره های  باب  در  ابتدا  در  نیز  مونیز  و 
شود،  بسته  سایت  این  بود  خواسته  ایرانی  طرف  از  است 
محسوب  قرمز  خط  ایرانی  مقامات  برای  فردو  سایت  اما 
می شده است و تمرکز بیش از حد طرف آمریکایی بر سر این 
موضوع می توانسته ایران را به ترک مذاکرات تشویق کند. 
مونیز  خود  راهکار  با  نهایت  در  اما  آمده  به وجود  بن بست 
ابتکار  واقع  در  فردو  سایت  برای  فعلی  طرح  می شود.  حل 
خبرگزاری  است.  بوده  ایاالت متحده  انرژی  وزیر  مونیز، 
به  تاریخی  چرخش  می نویسد:  این باره  در  آسوشیتدپرس 
سمت یک توافق پایدار با راهکار مونیز به وجود می آید، در 
باز می شد  با دست  این گره  نبود  این صورت مشخص  غیر 

یا نه؟  سناتور کریس مورفی می گوید: »مونیز یک دانشمند 
به  را  او می تواند جزییات بسیار فنی توافق هسته ای  است. 
زبانی بگوید که هر سناتوری با هر سطح سوادی آن را درک 

کند.«

مونیز کیست؟
آمد.  به دنیا  ماساچوست  ریور  فال  در   1944 سال  در  مونیز 
پدر و مادر وی مهاجران پرتغالی بودند که از جزایر سائو 
میگوئل در آزروس به آمریکا آمده بودند. مونیز تحصیالت 
متوسطه را در دبیرستان دارفی در فال ریور به اتمام رساند 

و در دبیرستان رئیس باشگاه ریاضی بود. 
لیسانس  ممتاز  درجه  با  بوستون  کالج  از   1962 سال  در  او 
فیزیک را اخذ کرد و در سال 1972 از دانشگاه استنفورد، در 

رشته فیزیک نظری مدرک دکترایش را کسب کرد. در سال 
1973 به دانشگاه ام آی تی رفت و در سال های 1991 تا 1995 
خطی  شتاب دهنده  مرکز  مدیر  و  فیزیک  دپارتمان  رئیس 
بیتس بود وی و همچنین یکی از روسای شورای پژوهشی 
دانشگاه ام آی تی هم بوده است. مونیز در دانشگاه ام آی تی، 
استاد فیزیک و سیستم های مهندسی است. وی در سال های 
1995 تا 1997، مدیر دفتر علم و تکنولوژی رئیس جمهوری 
در دوران بیل کلینتون بود. سپس در سال های 1997 تا 2001 
و اواخر دولت کلینتون معاون وزیر انرژی شد. در این سمت 
وی مسوول نظارت بر برنامه های علمی بود و یک بررسی 

جامع بر ذخایر سالح های هسته ای را مدیریت کرد. 

با  رابطه  در  وزیر  ویژه  مذاکره کننده  وی  زمان  این  در 
وضعیت مواد هسته ای با روسیه بود. مونیز در این سال ها 
در  داشت. وی  انرژی  تعیین سیاست های  در  نقش عمده ای 
سال 1998 از نشت نزدیک به یک میلیون گالن مواد رادیواکتیو 
جلوگیری کرد و یک سال بعد توانست با اصالح یک اشتباه 
صرفه جویی  دالر  میلیارد  نیم  هزینه ها،  زمینه  در  ساله   16
اوباما  باراک  فعالیت دولت  به  با شروع  کند.  در سال 2009 
دفتر  تکنولوژی  و  علم  مشاوران  شورای  عضویت  به  وی 
اوباما درآمد. پس از استعفای استیون چو از وزارت انرژی، 
 16 در  سنا  و  کرد  معرفی  سمت  این  برای  را  مونیز  اوباما، 
می 2013 با 97 رای موافق و بدون رای مخالف صالحیت وی 
تایید کرد.  مونیز حامی استفاده  این پست  را برای تصدی 
بعد  است.  فسیلی  سوخت های  جای  به  هسته ای  انرژی  از 
اوایل سال  از حادثه نیروگاه هسته ای فوکوشیمای ژاپن در 
2011، مونیز گفت این اشتباه است که این حادثه را به معنای 
پایان انرژی هسته ای بدانیم. مونیز در این باره می نویسد: 
درنظر  بزرگ  نیروگاه های  ساخت  در  باید  هزینه  و  »امنیت 
گرفته شود، چون آنها ارزان تر، امن تر و با کارآیی بیشتری 
هستند. اگر هم اکنون کشور، تکنولوژی های جدید را اختراع 
نکند، آمریکایی ها در آینده افسوس خواهند خورد.« وی در 
در  تا  باشد  داشته  طرح  یک  باید  »واشنگتن  می گوید:  ادامه 
و  کند  بازسازی  را  رآکتورها  تاسیسات  از  تعدادی  دهه  این 

همچنین باید از تکنولوژی های جدید حمایت شود.«
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در مسیر حذف 
مجازات اعدام 

اعمال  آزادانه  را  مرگ  مجازات  کشورها  از  اندکی  تعداد 
پیش  آن  حذف  سمت  به  جهانی  رویکرد  اما  می کنند 
که  دارد  بستگی  این  به  اعدام  مجازات  وضعیت  می رود. 
شما در چه نقطه ای از جهان زندگی می کنید. در 29 ژوئن 
میدازوالم  مخدر  داروی  از  استفاده  آمریکا  عالی  دادگاه 
آن  از  در اکالهما را مجاز دانست، هرچند شواهد حاکی 

است که این دارو ممکن است نتواند فرد را بیهوش کند و 
برای همین افرادی که با استفاده از تزریق کشنده اعدام 
می شوند به طرز دردناکی جان خود را از دست خواهند 
جمله  از  اسالم  جهان  کشورهای  برخی  همزمان  داد. 
مجازات  سعودی  عربستان  و  پاکستان  ایران،  اندونزی، 
اعدام را اجرا می کنند. چندین کشور دیگر از قبیل نیجریه 
به مرگ محکوم می کنند هرچند  را  افراد زیادی  و مصر 
نمی شوند.  ختم  اعدام  به  هیچ گاه  محکومیت ها  این  اکثر 
امسال اندونزی حداقل 14 نفر را که بیشتر آنها خارجی 
اعدام کرد.  با مواد مخدر  بودند به خاطر جرائم مرتبط 
این کشور از سال های 1994 و 2014  تعداد اعدامی ها در 
حداکثر 30 نفر بود. آمار رسمی و منابع حقوق بشری از 
جمله سازمان عفو بین الملل بیان می کنند از ماه دسامبر 
زده  دار  یا  کرده  تیرباران  را  نفر   150 حداقل  پاکستان 
است. امسال عربستان سعودی 100 نفر را تیرباران کرد 
یا گردن زد که از آمار کل سال 2014 بیشتر می شود. در 
)بدون  برای جذب هشت جالد جدید  این کشور  ماه می 

نیاز به تجربه کاری قبلی( آگهی داد.
در نیجریه که از سال 2013 هیچ مجازات اعدامی را اجرا 
نکرده است 54 سرباز از ماه دسامبر به جرم تخطی از 
دلیل  می گویند  آنها  دارند.  قرار  اعدام  صف  در  فرمان 
امتناع از جنگیدن علیه اعضای بوکوحرام آن بود که آنها 
به اندازه کافی تسلیحات نداشتند. سازمان عفو بین الملل 
می گوید سال گذشته 589 غیرنظامی در نیجریه به مرگ 
محکوم شدند و اکنون بیش از 1500 نفر در نوبت اعدام 
دادگاه  در  کفر  اتهام  به  دیگر  نفر   9 گذشته  ماه  هستند. 
این  به  و  اعدام محکوم  به  کانو  شریعت در شهر شمالی 
صف اضافه شدند. اما با وجود این آمار و ارقام بزرگ، 
رویکرد  و  است  کاهش  به  رو  اعدام  جهانی  مجموع 
دسامبر  ماه  از  می رود.  پیش  اعدام  حذف  سمت  به  کلی 
به کشورهای  ماداگاسکار و سورینام  کشورهای فیجی، 
به  این کشورها  تا شمار  اعدام پیوسته اند  بدون مجازات 
بیش از 100 عدد برسد. حدود 40 کشور دیگر این مجازات 
در  دسامبر  ماه  در  نمی کنند.  اجرا  را  آن  اما  دارند  را 
اعدام  حذف  به  کشور   117 ملل  سازمان  عمومی  اجالس 
رای  کشور   34 و  بودند  مخالف  کشور   37 دادند.  رای 
ممتنع دادند. شمار آرای مثبت به میزان قابل مالحظه ای 

در مقایسه با سال 2007 بیشتر بود.
متحده  ایاالت  یعنی  غرب  جهان  اعدام کننده  بزرگ ترین 
گذشته  سال  است.  داده  کاهش  را  اعدامیان  شمار  نیز 

مجازات های  تمام  اگر  حتی  امسال  شدند.  اعدام  نفر   35
اعدام اجرا شوند )که احتمال آن بعید است( باز هم تعداد 
که  ایالتی   31 از  نیمی  نمی رود.  فراتر   33 از  اعدام ها 
مجازات اعدام دارند از سال 2010 هیچ اعدامی نداشته اند. 
ایالت نبراسکا قانون حذف مجازات اعدام را  در ماه می 
تصویب کرد تا نوزدهمین ایالتی باشد که در این راه قدم 

گذاشته است.
طرفدار  آمریکایی ها  از  درصد   80 حدود   1994 سال  در 
اصل مجازات اعدام بودند. طبق گزارش مرکز پژوهشی 
از 60 درصد رسیده است  این درصد اکنون به کمتر  پیو 
عالقه  آن  به  بزرگساالن  از  کمتر  آمریکایی  جوانان  و 
مخالف  آن  با  کاًل  سیاهپوستان  جامعه  می دهند.  نشان 
است، حتی حکم اخیر دادگاه عالی در حمایت از مجازات 

مرگ به مخالفان امکان داد تا مخالفت خود را دوباره در 
دادگاه  مطرح کنند. به استدالل آقای استفان بریر - یکی 
ناقض  می تواند  مرگ  مجازات  مخالف-   قاضی  چهار  از 
قانون اساسی باشد. به گفته او شواهد نشان می دهد در 
در  که  افرادی  شده اند.  اعدام  بیگناه  افراد  موارد  برخی 
نوبت اعدام بودند در دادخواست بعدی از فهرست خارج 
نژادی  تبعیض  به  قضایی  سیستم  این  بر  عالوه  شدند. 
اعدام  زمان  و  محکومیت  زمان  میان  تاخیر  است.  آلوده 
بیان  که  باشد  هشتم  اصالحیه  نقض  معنای  به  می تواند 
تنبیه ظالمانه و غیرمعمولی ممنوع است. عالوه  می کند 
بر این استفان عقیده دارد هیچ گاه ثابت نشده که مجازات 

اعدام عامل پیشگیری از جرم و جنایت باشد.
است  جهان  در  اعدام  مجازات  پیشرو  که  چین  حتی 
ملی  اسرار  از  اعدامیان  شمار  است.  کرده  عقب نشینی 
است اما بنیاد دوی هوا که یک نهاد مردمی آمریکایی است 
عقیده دارد در سال 2013 حدود 2400 نفر اعدام شده اند. 
تروریسم صورت  و  علیه فساد  اقداماتی که سال گذشته 
گرفت احتمال کاهش این ارقام را منتفی می کند. اما روند 
سال  در  می شود  گفته  است.  سرازیری  به  رو  درازمدت 
و   2012 سال  در  شدند.  اعدام  نفر  هزار   24 حدود   1983
هنگامی که بنیاد دوی هوا تعداد اعدامیان را 12 هزار نفر 
از معاونان وزارت بهداشت گفت کاهش  اعالم کرد یکی 
با  عضو  پیوند  برای  بیمارستان ها  شد  باعث  اعدام  آمار 

کمبود مواجه شوند.
یک دلیل آن است که آقای شیائو یانگ رئیس دادگاه عالی 
خلق چین هیات منصفه حرفه ای تر و مسوولیت پذیرتری 
برخی  که  است  آن  دیگر  دلیل  است.  داده  تشکیل 
نوین گرایان از اینکه چین در صدر جدول آمار اعدام قرار 
دارد نگران شده اند. و با وجود اینکه اکثر چینی ها هنوز 
از مجازات اعدام برای جرم قتل حمایت می کنند رسانه ها 
احساسات  شدند  باعث  اشتباه  مجازات های  افشای  با 

مخالف قدرت گیرند.
دانشگاه  متخصص  دو  هویل  کارولین  و  هود  راجر 
آکسفورد در آخرین نسخه کتاب خود با عنوان »مجازات 
استاد  بینگ ژی  ژائو  قول  از  جهانی«  چشم انداز  مرگ: 
دانشگاه چینی نقل می کنند که »حذف مجازات اعدام یک 
موج غیرقابل پیشگیری در سطح جهان است«. به عقیده 

او این کار اکنون یک وظیفه بین المللی است.
منبع: اکونومیست

بین الملل

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

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

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

استعالم خروج از کشور و اداره ثبت احوال
مشاوره و تنظیم قرارداد های  بین المللی تجاری
ثبت شرکت ها ، واردات، صادرات و امور گمرکی 
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آنکارا به خواسته خود می رسد؟

ترکیه گرفتار در 
دو جنگ متفاوت

ناظران سیاسی می گویند تصمیم اخیر رجب طیب اردوغان، 
مواضع  به  زمان  هم  حمله  بر  مبنی  ترکیه  جمهوری  رئیس 
جنگی  برابر  در  را  ترکیه  کردستان،  کارگران  حزب  و  داعش 
غیرقابل پیش بینی قرار می دهد که هیچ نتیجه ای نمی توان 

برای آن تصور کرد.
اوغلو،  داوود  احمد  لندن،  چاپ  العرب،  روزنامه  گزارش  به 
شنبه  روز  کشور  این  ارتش  کرد،  اعالم  ترکیه  وزیر  نخست 
حمالت هوایی و توپخانه ای علیه مواضع داعش در سوریه و 
شورشیان حزب کارگران کردستان در شمال عراق انجام داده 

است.
به طور  ترکیه  تلویزیون  که  کنفرانس خبری  در  اوغلو  داوود 
دستورات  »آنکارا  گفت:  همچنین  کرد،  پخش  را  آن  مستقیم 
و  داده  عراق  و  سوریه  در  خود  نظامی  سوم  تیپ  به  یورشی 

عملیات هوایی و زمینی جاری فعلی در همین راستا است.«
در همین رابطه دولت ترکیه اعالم کرد از روز جمعه تا کنون 
590 نفر از افراد متهم به همکاری با داعش یا حزب کارگران 

کردستان را بازداشت کرده است.
پایگاه  به  را  هوایی  حمالت  شنبه  بامداد  ترکیه  های  جنگنده 
داعش در سوریه انجام دادند و هم زمان مواضع حزب کارگران 

کردستان در شمال عراق را نیز بمباران کردند.
که  شود  می  انجام  آن  از  بعد  هفته  یک  متفاوت  عملیات  این 
عملیات خشونت آمیزی در مرزهای ترکیه روی دادند که باعث 
این  جنوبی  مرزهای  در  ترک  سربازان  شدن  زخمی  و  کشته 
کشور شد، مقامات ترکیه گروه های کرد و داعش را مسئول 

انجام این اتفاقات دانسته اند.
نیروهای  به  حمله  است  کرده  اعالم  کردستان  کارگران  حزب 
شهر  در  کرد  فعاالن  به  حمله  به  واکنش  در  را  ترکیه  امنیتی 

کردنشین سوروچ انجام داده است.
در همین رابطه حزب کارگران کردستان رسما اعالم کرد، بعد 
با  بس  آتش  حفظ  دیگر  ترکیه  ارتش  شدید  هوایی  حمالت  از 

آنکارا معنا ندارد.
و  داعش  به  زمان  هم  حمله  گویند  می  ترکیه  مسائل  ناظران 
بینی  پیش  بدون  و  ممکن  زمان  ترین  کوتاه  در  هم  آن  کردها 
نتایج آن می تواند به ضرر منافع سیاسی رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهوری ترکیه که این روزها سودای "سلطنت مدرن" 
را در سر دارد، تمام شود. به اعتقاد کارشناسان آنکارا در طول 
کردستان  کارگران  حزب  دادن  شکست  از  گذشته  های  سال 

آنکارا  با  خصومت  از  دست  زمانی  حزب  این  و  ماند  ناکام 
برداشت که دولت اردوغان مجبور شد از در دوستی با آن وارد 

شود و امتیازات سختی را به این حزب بدهد.
در عین حال حزب کارگران کردستان تجربه بسیاری در جنگ 
می  و  دارد  ترکیه  جنوب  کوهستانی  مناطق  در  چریکی  های 
کند،  حساب  نیز  عراق  و  سوریه  کردهای  حمایت  روی  تواند 
آن  به راحتی کاری برای مهار  تواند  آنکارا نمی  ای که  مساله 
انجام دهد، برای همین مجبور است جان سربازان خود را بیش 

از پیش به خطر اندازد.
پیش از این آنکارا تالش می کرد منطقه هائل در داخل مرزهای 
سوریه با هدف ایجاد طوقی ترکی علیه کردهای سوریه ایجاد 
کند تا مانع از ایجاد منطقه ای مستقل توسط کردهای سوریه 
با  زمان  هم  رویارویی  معرض  در  را  خود  اکنون  اما  شود، 

کردهای ترکیه و سوریه و عراق می بیند.
از  استفاده  در  ترکیه  جمهوری  رئیس  که  است  حالی  در  این 
بر  ناکام مانده است. وی که  نیز  به سود خود  کردهای عراق 
با دولت مرکزی  اقلیم کردستان عراق  روی درگیری کردهای 
بغداد حساب کرده بود، اکنون به روشنی می بیند که ساعاتی 
پس از بمباران مواضع حزب کارگران کردستان در شمال عراق 
با محکومیت شدید حکومت اقلیم کردستان مواجه می شود و 
مسعود بارزانی از او می خواهد فورا به حمالت هوایی خود 
پایان دهد. خبرگزاری کردی پاس نیوز به نقل از منابع نزدیک 
مسعود  که  داد  گزارش  عراق  کردستان  اقلیم  ریاست  دفتر  به 
ترکیه  وزیر  نخست  اوغلو،  داوود  احمد  با  تماس  در  بارزانی 
به  ترکیه  های  جنگنده  هوایی  حمالت  فوری  توقف  خواستار 

خاک اقلیم کردستان عراق شد.  

تحت  بود  شده  داعش  متحدان  از  این  از  پیش  تا  که  اردوغان 
و  شد  خود  مواضع  در  انقالب  به  مجبور  ها  امریکایی  فشار 
وارد جنگ با این جریان تندرو شد به این امید که بتواند حمایت 
واشنگتن را برای ایجاد منطقه هائل در عمق خاک سوریه در 
اقلیمی  ایجاد  از  مانع  و  آورد  به دست  ترکیه  با  مناطق مرزی 
ویژه کردهای سوریه شود. گفته می شود واشنگتن تنها به این 
که طول  است  آنکارا شده  این خواسته  قبول  به  شرط حاضر 
منطقه هائل 98 کیلومتر و عمق آن حداکثر 45 کیلومتر باشد و 
فقط منحصرا علیه فعالیت های خصمانه داعش باشد، همچنین 
نیروهای نظامی ترکیه به هیچ وجه حق حمله به جنگنده های 

بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را نیز نخواهند داشت.

از ناظران بعید نمی دانند که داعش بخواهد حمالت  بسیاری 
ارتش ترکیه علیه مواضع آن را به سختی تالفی کند. به ویژه 
نیروهای  و  دارد  نفوذ  ترکیه  مرز  از  مختلفی  مناطق  در  که 
کافی  آموزش  ترکیه  امنیت  سازمان  نظر  زیر  آن  به  وابسته 
دیده اند و برای انجام اقدامات ایذایی به مقدار کافی سالح در 

اختیار دارند.
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دوره »ایران« آغاز 
شده است

سیف دانا
استاد دانشگاه ویسکانسین /  پارک ساید

انرژی  وزیر  جوالی،   14 صبح   5:58 ساعت 
ایاالت متحده، ارنست مونیز توئیت کرد: »توافق 
رزومه  است.«  شده  بنا  واقعی  دانش  بر  ایران 
مهندسی  پیشینه  و  مونیز  آقای  خیره کننده 
هسته ای او در »ام آی تی« باید او را نامزد محبوب 
به  هسته ای  توافق  فروش  برای  اوباما  باراک 

عموم آمریکاییان بکند. 
او  دیگر  پیام  هر  از  بیش  که  مونیز  پیام  این  اما 
در توئیتر بازنشر شده است به سختی می تواند 
مخالفان توافق را قانع کند. زوایای فنی توافق، کم اهمیت ترین موضوع مورد 
شدن  آماده  از  پیش  را  خود  نارضایتی  مخالفان  بیشتر  است.  آنها  نگرانی 
توافق اعالم کرده بودند و آنچه باعث بیشترین نگرانی ها شده چیزی است که 
»نگرانی های  را  آن  اسرائیل«  ملی  امنیت  مطالعات  »موسسه  از  یالدین  آموس 

غیرهسته ای« خوانده است.
ولی اشاره به یک بخش توافق برای تنزل موفقیت قابل توجه ایران، کاری که 
ایران تا کنون کرده اند، به نظر تاکتیکی بیهوده و اشتباه  بسیاری از مخالفان 
»بمب«  با  آنها  که  نوشتم  مصر  االهرام  هفته نامه  در  آوریل،  ماه  در  می آید. 
مخالف نیستند بلکه بیشتر با امکان تشکیل خاورمیانه ای غیرآمریکایی مخالفت 

می کنند، امری که مخالفت اسرائیل با توافق را باعث می شود.
 روز 20 جوالی برای اولین بار، شورای امنیت سازمان ملل متحد حق غنی سازی 
رسمیت  به  است  جنوب  کشورهای  از  که  را  ایران  هسته ای  چرخه  داشتن  و 
شناخت. روز 21 جوالی، ظریف نیز همین نکته را در پارلمان ایران در دفاع از 

توافق تکرار کرد.
ایران در برنامه هسته ای ممکن است مهم ترین و  این لحاظ، سرمایه گذاری  به 
را  تا کنون باشد. مشکل می توان سناریوی دیگری  ایران  موفق ترین مجاهدت 
تصور کرد که در آن ایاالت متحده حتی برای آن طرف میز نشستن اینقدر مشتاق 
باشد، چه رسد به اینکه توافقی را نیز امضا کند و با رفع تحریم ها موافقت کند.
ایران می توانست مانند کوبا، دهه ها از تحریم ها رنج ببرد. بنابراین این استدالل 
ساده انگارانه است که »کشوری ضعیف ایاالت متحده و اتحادیه اروپا را شکست 
مطرح  ریویو«  »نشنال  در  آبرامز  الیوت  مانند  کسانی  که  استداللی  است،  داده 
استقالل  کند،  رفع  را  تحریم ها  کرده  کمک  ایران  به  هسته ای  برنامه  کرده اند. 
واقعی و حاکمیت خود را حفظ کند و موقعیت منطقه ای خود را بهبود بخشد. 
نامحتمل ترین سناریو همانی است که اوباما در مصاحبه ای با نیویورک تایمز 
آن را رد کرد: »ما این توافق را با اینکه آیا رژیم ایران را تغییر خواهد داد یا نه 

نمی سنجیم.«

 اوباما متذکر شده که بر خالف کوبا، جایی که »نگرانی اصلی مطمئن شدن از 
این است که این کشور درها را می گشاید« و جایی که »تغییر سیاست گذاری 
برای رسیدن به این هدف بوده است«، هدف آمریکا در ایران بسیار معتدل تر 
تغییر  با  همراه  هسته ای،  برنامه  در  موفق  سرمایه گذاری  عالوه،  به  است. 
محیط استراتژیک منطقه ای و بین المللی، به ایران قدرت کافی برای اجتناب 
از مصالحه های غیرضروری و زیان بخش را در دیگر موضوعات داده است. 
ایران  منطقه ای  و  داخلی  سیاست های  در  اساسی  تغییر  هر  ترتیب،  این  به 
در بهترین حالت تفکری آرزومندانه است و در بدترین حالت نادیده گرفتن 
شرایط ایران است و شرایط منطقه و جهان که توافق را ممکن کرده است. 
را  آینده  سناریوی  محتمل ترین  از  زوایایی  ایران  مقام های  سخنرانی های 
نشان می دهد. ترکیب قدرت سیاسی  و اقتصادی  که در دستان ایران خواهد 

بود تدریجا صحنه سیاست و اقتصاد را در منطقه تغییر خواهد داد.
میلیارد دالر تخمین زده شده   120 که  بلوکه شده خود  دارایی های  به  ایران 
دسترسی پیدا خواهد کرد، بانک هایش دوباره به سوئیفت ملحق خواهند شد 

و بر خالف اسرائیل، به محیط بین المللی بیشتر پیوند خواهد خورد.
 از همین رو تنها چند روز پس از توافق، تهران میزبان لوران فابیوس، وزیر 
خارجه فرانسه و فدریکا موگرینی، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست 
خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا است. بنابراین ایران و به طور ضمنی 

متحدان ایران درمنطقه قدرت بیشتری پیدا خواهند کرد.
با این حال، مخالفان توافق هیچ نشانه ای از پذیرش مفاهیم بالقوه منطقه ای 
بنابراین،  نداده اند.  بروز  ایران  به  جدید  منطقه ای  نقش  اعطای  یا  توافق 
وخامت بیشتر اوضاع روسیه و یمن در کوتاه مدت به وسیله مخالفان توافق، 

به ویژه اسرائیل و کشورهای خلیج فارس مورد انتظار است.
در  کار  از  بیهوده  بلندمدت، چنین تالش هایی  و  این، در میان مدت  با وجود 
می تواند  شد  منجر  توافق  به  که  دیپلماتیکی  فرآیند  و  توافق  آمد.  خواهند 
مخالفان  اگر  باشد،  منطقه  منازعات  حل  برای  نمونه ای  و  سازنده  بلوکی 

توافق رویکرد بازی با حاصل جمع صفر خود را کنار بگذارند. 
زمینه  می تواند  داعش  عامل   خصوص  به  منطقه ای،  استراتژیک  محیط 
مشترک ایران و کشورهای عرب برای رسیدن به درکی از نظم جدید منطقه 
باشد. با این حال، در کوتاه مدت می توان انتظار وخامت اوضاع در سوریه 
شدن  شناخته  رسمیت  به  و  اقتصادی  تازه  قدرت  با  داشت.ایران  را  یمن  و 
بازیگر  از هر  بین المللی وضعیت و نقش سیاسی اش قادر خواهد بود بیش 
شکل  را  منطقه  سیاسی  و  اقتصادی  سناریوهای  خاورمیانه،  در  دیگری 
دهد. در حالی که حضور ایاالت متحده در منطقه ادامه خواهد داشت، همان 
در  که  است  متفاوتی«  »آمریکایی  این  شده اند،  متوجه  اسرائیلی ها  که  طور 
بین المللی  حریفان  قابلیت های  و  خیزش  با  که  آمریکایی  است،  خاورمیانه 

مواجه است. 

با خودسری  ایاالت متحده، همراه  بازدارندگی  قدرت  به  اسرائیل  وابستگی 
و  داد  خواهد  افزایش  را  آن  انزوای  جهانی،  اجماع  خالف  بر  تل آویو  ممتد 
نفوذ آن را محدود خواهد کرد. هژمونی عربستان سعودی به نظم در حال 
فرسایش جهان عرب وابسته بود و حاال احیای مصر هم مورد انتظار نیست. 
سیاسی  ناپایداری  به  است  ممکن  ترکیه  انتخابات  آخرین  نتیجه  نهایت،  در 
و  »عدالت  حزب  منطقه ای  کار  دستور  بر  قطعا  اما  بینجامد،  کشور  این  در 
نظم  گذاشت.  خواهد  تاثیر  اروپا  اتحادیه  به  کشور  این  پیوستن  و  توسعه« 
جدیدی در خاورمیانه در حال شکل گیری است. به دوره ایران خوش آمدید.

اقتصاد

Self Assessment Tax Return, Accounts and Income Tax
Company Accounts and Corporation Tax Return

VAT, CIS and Payroll
Company Formation

Business Plans, Commercial Loans and Mortgages
Specialist Tax Investigations

Tax Saving Advice and Tax Planning
Specialist Accountants for Dentists, IT

Gas & Oil Engineers and Sub Contractors
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Certified Public Accountants
Time House

56b Crewys Road
Golders Green, NW2 2AD
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Preparation of Accounts and 
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گاز ایران در دوراهی 
شرق وغرب 

همزمان با شمارش معکوس برای لغو تحریم های گازی ایران، موضوع اقتصادی 
یا غیر  اقتصادی بودن صادرات گاز ایران به اتحادیه اروپا این روزها در بوته نقد 
مخالفان و منتقدان صنعت نفت قرار گرفته است. ایران با در اختیار داشتن بیش 
از 34 تریلیون مترمکعب ذخایر گاز طبیعی، بزرگترین دارنده گاز جهان است 
که دستکم تا 120 سال آینده گاز طبیعی برای تولید و صادرات در اختیار دارد.در 
کنار این مزیت طبیعی، با قوت گرفتن احتمال لغو تحریم های بین المللی، بسیاری 
از شرکت ها و کنسرسیوم های اروپایی به دنبال کشاندن پای گازهای ترش ایران 
به بازار قاره سبز هستند به طوری که در طول چند هفته گذشته تاکنون مقامات 
آناتولین به طور رسمی و غیر رسمی برای مشارکت ایران در  ناباکو و ترانس 
این وجود، حتی در  اند.با  پیغام فرستاده  اروپا  به  انتقال گاز  لوله  این دو خط 
صورت لغو تحریم ها و محدودیت های بین المللی نظرات متعددی بین مسئوالن 
بودن  اقتصادی  غیر  یا  اقتصادی  درباره  ایران  گاز  و  نفت  صنایع  مدیران  و 
پروژه های انتقال گاز ایران به اروپا مطرح است.از یک سو، منتقدان صادرات 
گاز ایران به اروپا با اشاره به مسافت چندین هزار کیلومتری بین شبکه گاز ایران 
و کشورهای اروپایی، صادرات گاز به قاره سبز را در شرایطی که قیمت نفت 
خام و حتی گاز طبیعی و ال. ان. جی در بازارهای منطقه ای و اروپایی پایین 

است، فاقد توجیه اقتصادی می دانند.

در سمت مقابل، طرفداران صادرات گاز ایران به اروپا، اعتقاد دارند با ساخت 
خطوط لوله و انتقال گازهای ایران به اروپا در کنار درآمد ارزی ناشی از فروش 
گاز یک امنیت اقتصادی برای ایران به واسطه امضای قراردادی 20 تا 25 ساله 
و ساخت خط لوله ای به ارزش چندین میلیارد دالری حاصل می شود و از این 
مزیت نسبی می توان در سایر معادالت اقتصادی ایران با اروپا سود برد.در این 
بین اخیرا مهمترین سیاست های صادرات گاز ایران در دوران پسا تحریم تشریح 
شده و مسئوالن شرکت ملی صادرات گاز ایران از کشورهای همسایه به ویژه 
کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس، عراق، ترکیه و افغانستان به عنوان 
از  که  است  حالی  در  می برند.این  نام  ایران  گاز  روی  پیش  بازارهای  مهمترین 
یاد  کشور  گاز  جهانی  تجارت  دوم  اولویت  عنوان  به  هم  چین  و  هند  پاکستان، 
می شود و در نهایت کشورهای اروپایی به ویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا 

سومین اولویت صادرات گاز کشور را یدک می کشند.
به  و  دارند  اروپا  گاز  بازار  ارقام روایت دیگری درباره  و  آمار  از سوی دیگر،   
حاضر  حال  در  ایران،  گاز  ملی  شرکت  توسط  شده  منتشر  گزارش های  استناد 
مصرف  اروپا  در  گاز  مکعب  متر  میلیون   500 از  بیش  روزانه  متوسط  طور  به 
می شود که با توجه به کاهش تولید گاز در بین کشورهای اروپایی به ویژه نروژ 
و هلند، اختالفات بین روسیه و اوکراین و سیاست جدید متنوع سازی مسیرهای 
انرژی  ایران می تواند نقشی قابل توجه و کلیدی در معادالت  اروپا،  تامین گاز 
امور بین الملل شرکت ملی گاز درباره  اروپا بازی کند.عزیز الله رمضانی مدیر 
است:  معتقد  اروپا،  به  ایران  گاز  صادرات  بودن  اقتصادی  غیر  یا  و  اقتصادی 
بوده،  اقتصادی  دارای توجیه  تا شعاع چهار هزار کیلومتری  گاز  لوله  خطوط 
این در حالی است که ایران برای انتقال گاز خود به اروپا بین دو هزار و 500 تا 3 
هزار کیلومتر باید خطوط لوله احداث کند از این رو صدور گاز به اروپا توجیه 

اقتصادی دارد.

امکان سنجی  و  مطالعات  انجام  از  اخیرا  گاز  شرکت  مدیره  هیات  عضو  این 
صادرات روزانه 25 تا 30 میلیون متر مکعب گاز به کشورهای اروپایی خبر داده 
برای صادرات گاز  لوله جدید  احتمال ساخت یک خط  این رو  از  و گفته است: 
دارد.وی  آذربایجان وجود  جمهوری  و  ترکمنستان  ایران،  همکاری  با  اروپا  به 
همچنین با بیان اینکه برای صادرات گاز به اروپا نمی توانیم محدود به یک مسیر 
را بررسی خواهیم کرد،  باشیم و همه گزینه های موجود  لوله خاص  یا خط  و 
تاکید کرده است: اروپا یک بازار آزاد گاز است و قیمت را بازار تعیین می کند، 
قیمت بازار گاز در شرق و غرب اروپا کامال متفاوت است؛ بنابراین بستگی دارد 
محسن  باشد.سید  چقدر  آن  حجم  و  مدت  و  شده  امضا  زمانی  چه  قرارداد  که 
قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران هم در پاسخ به اقتصادی و 
یا غیر اقتصادی بودن صادرات گاز به اروپا، می گوید: با توجه به سقوط بهای 
به  انرژی  حامل  این  صادرات  طبیعی،  گاز  منطقه ای  قیمت  و  خام  نفت  جهانی 
کشورهای اروپایی خیلی اقتصادی نیست.مدیرعامل اسبق شرکت ملی صادرات 
گاز با اعالم اینکه با قیمت گاز 5 تا 6 دالری احداث خطوط لوله 3000 کیلومتری 
به منظور انتقال گاز به اروپا از توجیه اقتصادی باالیی برخوردار نیست، یادآور 
شرایط  در  حتی  ایران  اقتصادی  کالن  سیاست های  از  یکی  گاز  صادرات  شد: 

تحریم است اما با قیمت های فعلی صدور گاز خیلی صرفه ندارد.

علیرضا کاملی مدیرعامل فعلی شرکت ملی صادرات گاز ایران هم با اشاره به 
اولویت  ایران،  با شبکه گاز  به علت مسافت طوالنی  آمریکا  اروپا و  بازار  اینکه 
صادرات گاز ایران نیستند، اظهار داشت: برای گازرسانی به اروپا باید خطوط 
خطی  احداث  با  همسایه  کشورهای  اما  کرد  احداث  کیلومتر  هزار   4 تا   2 لوله 
200 کیلومتری می توانند به مقصد صادرات گاز ایران تبدیل شوند ضمن اینکه 
قیمت گاز در بازار خاورمیانه و آسیا باالتر از اروپا است.سید محمدحسین عادلی 
گازی  آغاز مذاکرات  به  اشاره  با  گاز هم  دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده 
ایران و اتحادیه اروپا، تصریح کرد: ایران چند گزینه برای صادرات گاز به اروپا 
در اختیار دارد اما قصد ندارد جایگزین روسیه در این بازار بزرگ انرژی باشد.
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  رازهای حساب های 
بانکی مشکل دار  

نویسنده : فاطمه محمدی

آمارهای تکان دهنده از افتتاح حساب های مشکل دار در نظام بانکی که رئیس کل بانک 
مرکزی تعداد دقیق آن را 38 میلیون حساب اعالم کرده، موجب بهت و حیرت افکار 
اختالس  بانکی شاهد چندین  نظام  و دهه های گذشته  است.در سال ها  عمومی شده 
و فساد بزرگ بانکی بوده که با گذشت سال ها از وقوع آنها، هنوز پس لرزه های آن 
اقتصاد را تکان می دهد. فسادهای مالی از رقم 123 میلیارد تومان فاضل خداداد در 

سال 84 گرفته تا اختالس 3 هزار میلیارد تومانی سال 90 مه آفرید خسروی و کشف 
فسادمالی 12 هزار میلیاردی در سال گذشته که نخسین بار علی طیب نیا وزیر اقتصاد 

از آن پرده برداشت.

با کشف این جرایم و اختالس های بزرگ، سالمت نظام بانکی کشور نشانه می رود و 
این سوال مطرح می شود که این فسادهای مالی چگونه در نظام بانکی ما رخ می دهد 
و سرمنشاء این فسادها کجاست؟ زیرا تمامی این کارها نام مالی و اقتصادی کشور 
است  حالی  در  نیست.این  جبران  قابل  راحتی  به  که  می کند  مواجه  مشکالتی  با  را 
بانک مرکزی درباره حساب های جعلی  پیش ولی الله سیف رئیس کل  که چند روز 
بانک گفته است: 300 میلیون حساب در نظام بانکی وجود دارد که 38 میلیون آن، 
حساب هایی است که دارای شماره شناسه و کد ملی تطبیق داده نشده است و از این 
تعداد، 30 میلیون حساب راکد و 8 میلیون حساب فعال است که ارقام آن کوچک است 
و هنوز شناسایی نشده اند.با اعالم این خبر از سوی عالی ترین مقام پولی کشور، 
اظهاراتی از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس درباره این حساب های نامشخص 
مطرح شد و نظارت بر حساب های بانکی را زیر سوال برد. این نکته که وجود چنین 
حساب هایی سرمنشاء فعالیت های پولشویی و قاچاق است، جای تردیدی نیست و 
باید مشخص شود که این حساب ها با چه هدف و منظوری افتتاح شده است؟در عین 
حال، حدود یک ماه پیش قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد، در جمع تولیدکنندگان 

از قول یکی از مسئوالن ارشد بانکی این خبر را افشا  و مدیران واحدهای صنعتی 
کرد که حدود 30 میلیون حساب بانکی در کشور با کد ملی نامعتبر افتتاح شده که 
تنها پنج میلیون حساب بانکی با کد ملی نامعتبر مربوط به یکی از بانک های دولتی 
است.جعفری عنوان کرده است که با جمعیت 75 میلیونی، حدود 370 میلیون حساب 

پنج  ایرانی  یک  هر  برای  میانگین  به طور  که  یافته  گشایش  مشتریان  برای  بانکی 
حساب بانکی ثبت شده است.

نامعتبر  کدملی  با  بانکی  حساب  میلیون   30 ثبت  است:  گفته  مجلس  نماینده  این   
و  پول شویی  خالف،  امور  انجام  برای  جعلی  حساب  میلیون   30 ثبت  به معنای 
کالهبرداری است.اما ناصر حکیمی معاون فناوری اطالعات بانک مرکزی در واکنش 
کدملی  با  بانکی  حساب  میلیون   30 ثبت  بر  مبنی  مجلس  نماینده  این  اظهارات  به 
نامعتبر گفته است: اوال متولی ثبت کد ملی اشخاص، ثبت احوال است که اکثر بانک ها 
از  را  ملی  کد  بر  مبتنی  مربوطه  استعالمات  و  هستند  متصل  احوال  ثبت  دفتر  به 
ثبت احوال دریافت می کنند؛ ثانیا در نقل قول مربوطه از این نماینده مجلس، منبع این 
آمار و اطالعات مشخص نیست و این مسئله عنوان نشده که وی این آمار و اطالعات 
و جزئیات را از کجا گرفته اند و منظورشان از کدملی نامعتبر چیست.اما آنچه واضح 
است این است که این حساب های نامعلوم، ساختگی، جعلی و تقلبی برای اقداماتی 
خالف گشایش می یابد و به هرحال قاچاقچیان مواد مخدر، پولشویان و خالفکاران 
برای جابه جایی پول های خود الزم است که به طریقی عمل کنند و برای این انجام 

عمل خالف خود از طریق نظام بانکی اقدام می کنند. 

که  موضوع  این  بر  دائما  بانکی  نظام  و  مرکزی  بانک  مسئوالن  اخیر  سال های  در 
فعالیت های نظام بانکی و افتتاح حساب ها به صورت تمام الکترونیک انجام می شود، 
تاکید کرده اند اما اعالم چنین آمارهایی از سوی مسووالن حاکی از این است که هنوز 
امر  بانکی دچار مشکالت اساسی است که همین  از فعالیت های نظام  بخش زیادی 
بزرگ  اختالس های  سرمنشاء  و  بزند  دامن  آینده  در  بانکی  فسادهای  به  می تواند 

بانکی شود.
اطالعات  فاقد  کشور  بانکی  نظام  آیا  که  می شود  مطرح  سوال  این  دیگر،  سوی  از 
شناسایی کد ملی در همان زمان افتتاح حساب افراد است و چه کسی و چه دستگاهی 
اولیه  مراحل  همان  در  حساب هایی  چنین  افتتاح  تا  دارد  نظارت  موضوع  این  بر 
شناسایی و مسدود شود و اگر چنین چیزی صحت ندارد، چگونه سازمان مالیاتی 
شناسایی  را  آنها  مالیات  و  اقتصادی  فعاالن  بانکی،  حساب های  طریق  از  می تواند 
کند؟  غالمرضا مصطفی پور مدیر سابق بانکی در این زمینه گفته است: حساب های 
درست  است.  اقتصادی  فعالیت های  برای  متخلفان  راهکارهای  از  یکی  ناشناس 
است که هنوز بانکداری الکترونیک تحقق پیدا نکرده و حساب ها به صورت دستی 
باز می شود ولی باید این حساب ها شناسایی شود و در صورتی که مدارک الزم را 
ارائه نکردند باید بانک ها این حساب ها را متوقف و غیرفعال کنند، چراکه برخی از 
تخلفات، خطاها و فعالیت های مربوط به پولشویی ممکن است در همین حساب ها 
 100 حساب ها  این  می گوید:  زمینه  این  در  اقتصاددان  جامساز  بیفتد.محمود  اتفاق 
درصد برای اختالس است. اینها پوشش کامل برای پولشویی است و مشخص نیست 

که این حساب ها متعلق به چه کسانی است. 
پول هایی که وارد این حساب ها می شود آیا پول تمیزی است و از راه های قانونی به 
دست می آید؟ چرا باید این حساب های نامشخص در بانک ها وجود داشته باشد؟ این 
این حساب ها  افتتاح  در  افتتاح شده اند. قطعا مسوولینی  با منظور  حساب ها حتما 
نقش داشته اند و به راحتی این حساب ها را افتتاح کرده اند.وی ادامه داد: در صورتی 
چک  یک  اگر  حتی  فرد  باشیم،  داشته  بانک ها  در  حساب  افتتاح  بخواهیم  ما  اگر  که 
حساب  حتی  کرد،  نخواهند  باز  بانک ها  در  جاری  حساب  باشیم،  داشته  برگشتی 
قرض  الحسنه هم باز نمی کنند. این مقررات سختگیرانه برای افراد عادی است و برای 
افرادی که در سطح حساب های جعلی کار می کنند، حتی اگر چک برگشتی هم داشته 
باشند، در حوزه عملیاتی خود و با مسئوالن داخلی حل خواهند کرد.حال باید منتظر 
ماند و دید بانک مرکزی این 38 میلیون حساب بانکی مشکل دار را مسدود می کند و 

یا اینکه باید منتظر فسادهای بزرگ تر در نظام بانکی کشور باشیم.

رشد 40 درصدی واردات 
اروپا از ایران 

 
عضو  کشورهای  واردات  میزان  گذشته  یکسال  ظرف 
اتحادیه اروپا از ایران شاهد افزایش 40 درصدی بوده 
در  که  است  شده  منتشر  درحالی  گزارش  این  است. 

روزهای اخیر و به دنبال حصول توافق هسته ای میان 
ایران و کشورهای 1+5 هیات های مختلفی از کشورهای 
اقتصاد  حوزه  در  رایزنی  به منظور  اروپایی  مختلف 
همانند  ایران  به  هیات ها  این  آمدن  آمده اند.  ایران  به 
می گویند  مخالفان  دارد.  و  داشته  مخالفانی  مذاکرات 
برای  بازاری  به  نباید  ایران  تحریم  از  پس  روزگار  در 
کشورهای اروپایی تبدیل شود بلکه از این فرصت باید 

اروپا  به  صادرات  افزایش  و  اقتصادی  رونق  زمینه  در 
را  آن  نیز  ایرانی  دولتمردان  که  هدفی  جست؛  بهره 
دنبال می کنند.اتحادیه اروپا با انتشار این گزارش میزان 
باسایر  را  عضو  کشورهای  تجاری  تراز  و  فعالیت ها 
گزارش،  این اساس  بر  است.  کرده  منتشر  کشورها 
رشد  می 2015  در  ایران  از  اروپایی  کشورهای  واردات 
بسیار بیشتری نسبت به صادرات این کشورها به ایران 
 65 بر  بالغ  می 2014  در  اروپا  اتحادیه  است.  داشته 
میلیون یورو کاال از ایران وارد کرده بود که این رقم با 
رشد 40 درصدی به 91 میلیون یورو در می 2015 رسیده 
است.میزان  صادرات اتحادیه اروپا به ایران در می 2015 
با رشد 3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه 
آمار اعالم  شد و به 562 میلیون یورو رسید.بر اساس 
شده، مبادالت تجاری ایران و اتحادیه اروپا در پنجمین 
ماه سال جاری میالدی با رشد 7 درصدی نسبت به مدت 

مشابه سال قبل مواجه شده است.
 مبادالت تجاری ایران و 28 کشور اروپایی در می  2014 
بالغ بر 608 میلیون یورو گزارش شده بود که این رقم 
در می 2015 به 653 میلیون یورو افزایش یافته است.بر 
در  ایران  به  اروپا  اتحادیه  این گزارش صادرات  اساس 
می 2015 با رشد 3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 
است.  رسیده  یورو  میلیون   562 به  و  شده  مواجه  قبل 
یورو  میلیون   543 بر  بالغ  می 2014  در  اروپا  اتحادیه 
کاال به ایران صادر کرده بود. در آوریل 2015 صادرات 
اروپا به ایران 485 میلیون یورو و واردات از ایران 106 

میلیون یورو گزارش شده بود.
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اقتصاد

سینما
خواننده  هاوس  واین  ایمی  ناآرام  و  کوتاه  زندگی  درباره  که  »ایمی«  مستند  فیلم 
در  امسال  اردیبهشت  اواخر  ابتدا  و  است  بریتانیایی  دردسرساز  البته  و  جوانمرگ 
آمریکای  در  عمومی اش  نمایش  آغاز  با  اینک  شد،  اکران  فرانسه  کن  معتبر  فستیوال 
شمالی و اروپای غربی طبعا در مرکز توجهی تازه قرار گرفته است. این فیلم که توسط 
آصف کاپادیا کارگردان هندی تبار تبعه بریتانیا ساخته شده، یکبار دیگر و البته برابر 
با حقایق تاریخی واین هاوس را یک هنرمند بدون تعادل معرفی می کند که هر چند با 
استعداد و در موسیقی موفق بود اما مهارت و تمایل غریب و وسیعی به نابودسازی 
خویش داشت و نه تنها در راه حفظ تصویر اجتماعی خود کوشش نمی کرد بلکه هر 
کار منتهی به مخدوش تر شدن این تصویر و تجسم را انجام می داد. آلبوم موسیقی 
او به نام »بازگشت به سیاهی« 20 میلیون نسخه در سطح جهان فروخت و او از این 
بابت به شهرت زیادی رسید اما زندگی وی و اتفاقات آن گواهی می داد که وی مدیریت 
درستی برای استفاده از مهارت ها و توانایی هایش ندارد و یا اصال مایل به انجام این 
کار نیست و راه کنار آمدن با شهرت را نیز بلد نیست و فرجام همه اینها مرگ محتوم 
برای  ضایعه  یک  بتوان  را  این  شاید  داشت.  سن  سال   28 فقط  که  بود  زمانی  در  او 
مرگ  طرف  به  او  سریع  حرکت  ریتم  آمد،  پیشتر  که  همان طور  اما  دانست  موسیقی 
اصال واقعه ای غیرمنتظره نشان نمی داد و وی از برخی جهات شبیه به دایانا اسپنسر 
همسر سابق ولیعهد بریتانیا بود که در سال 1997 ظاهرا به شکلی متفاوت اما به سبب 

کثرت پرداختن رسانه های غربی به رویدادهای زندگی او و حاشیه های متعدد آن، در 
یک تصادف رانندگی جان باخت و آن هم در حالی که 10 سال مسن تر از واین هاوس 

در زمان مرگ وی بود.

همان تیم کاری »سنا«
»ایمی« همان تیمی را پشت خود دارد که چند سال پیش یک مستند دیگر را پیرامون 
یکی از چهره های نامدار جهان ارائه داد. آن تیم کاری که در پروژه قبلی اش با تمرکز 
اتومبیلرانی  مسابقات  در  که  برزیلی  فقید  و  مشهور  راننده  سنا«  »ایرتون  روی  بر 
را  نام »سنا«  به  پیرامون وی  اثرگذار  و  فیلمی مستند  »فرمول یک« بسیار درخشید، 
ارائه داد، حاال روی واین هاوس متمرکز شده و بدیهی است که متن فیلم و رویدادهای 
به تصویر کشیده در آن اعتراض هایی را نیز موجب شده باشد و این به خصوص از 
سوی اعضای خاندان این هنرمند است که مدعی اند وی همان قدر بد و نامنظم و منشاء 
می دهد.  جلوه  اینگونه  را  وی  کاپادیا،  آصف  مستند  فیلم  که  نبوده  کثری  و  دردسر 
با  از عرضه فیلم و در زمان تهیه آن خاندان واین هاوس همکاری وسیعی  البته قبل 
سازندگان این فیلم داشتند و اطالعات الزم را به کاپادیا و همکارانش ارائه دادند اما 
ناگهان میانه دو طرف شکراب شد و این خانواده هرگونه ارتباط خود با این فیلم را 

تکذیب کرده و گفتند که بر هیچ یک از محتویات فیلم مهر تایید نمی زنند.

خبری از افشاگری نیست
اینک از سوی نزدیکان واین هاوس تمامی اصول و پایه های این فیلم مستند دروغین 
و  نیست  تند  آنقدرها  »ایمی«  باشد،  چنین  هم  اگر  ولی  شده،  توصیف  واقع  خالف  و 
برعکس برخوردی مالیم با سوژه خود دارد و نوع قصه گویی اش نیز تند و بیرحمانه 
نیست. اضافه بر این افشاگری ها و بیان حقایق پر سروصدای پنهان مانده در جریان 
را می گوید که پیشتر هم  »ایمی« کمتر چیزی  نیز در کمترین سطح است و  فیلم  این 
و  دیدن  با  نیز  موسیقی  صرف  هواداران  پشتوانه ای  چنین  با  باشد.  نشده  گفته 
شنیدن آواهای فیلم »ایمی«، موسیقی محبوب خود را می شنوند ولی در اکثر نقاط و 
لحظات فیلم نشانه های غیرمتعارف بودن واین هاوس و کارها و انتخاب های عجیب 
کند  فراموش  بیننده  که  نمی دهد  اجازه  موارد  همین  و  دارند  محسوس  جلوه ای  وی 
واین هاوس چطور ناآرام و غیرعاقل بود و سرش برای دردسر، درد می کرد و انگار 
او در شمال  از وجود وی بود.  افکار و رفتارها  اینگونه  موسیقی محلی برای تخلیه 
شهر لندن رشد کرده ولی با موسیقی »جز« که ویژه آمریکایی های آفریقایی تبار است، 
عجین بود و رفتارها و نوع لباس پوشیدن وی المان هایی از هنرمندانی تا حدی شبیه 
به او همچون رانی اسپکتور، بیلی هالیدی، سارا ون و ادیت پیاف را درون خود داشت. 
هواداران واین هاوس می گفتند او در اجرای موسیقی دلخواهش از هیچکس خاصی 
تقلید نمی کند و طیف مخالف آنها می گویند واین هاوس از هر چیزی که وی را متفاوت 

جلوه بدهد، استقبال می کرد و نباید او را تابع هیچ اصولی دانست.

یک کوالژ تصویری
همان  به  کاپادیا  آصف  باشد،  بوده  چه  هر  هاوس  شیوه ای واین 

که در فیلم »سنا« عمل کرده بود، اینجا هم یک کوالژ و تصاویری ترکیبی از فیلم های 
حقیقی موجود درباره این هنرمند و مصاحبه های صورت گرفته با آگاهان از وضعیت 
این فیلم  واین هاوس را فراهم آورده است. با وجود شباهت های اجتناب ناپذیر بین 
مستند و »سنا« به سبب یکسان بودن کارگردان آنها فیلمی که فزون ترین شباهت را با 
فیلم زندگینامه ای واین هاوس دارد، »مونتاژ هک«، ساخته اخیر برت مورگن پیرامون 
کورت کوباین دیگر چهره مشهور موسیقی پاپ سالهای معاصر است زیرا همچون 
»ایمی« زندگی هنرمندی را نشان می دهد که با استعداد بود اما مهارت عجیب و جالبی 
در نابودسازی خود داشت و در این راه به هر سند و اطالعات موجود روی می آورد 

و  بحث  مورد  هنرمند  شرایط  و  زندگی  نشانگر  مستند  فیلم های  است  قبیل  آن  از  و 
برنامه های هنری وی و سایر مسایل و مصاحبه هایی است که در ارتباط با سوژه تهیه 
شده و البته به نوشته های خود آنان نیز استفاده شده است. می توان به شباهت های 
دو سوژه و کاراکترهای اصلی دو فیلم نیز اشاره کرد. به عنوان مثال هم واین هاوس 
و هم کوباین به سبب متارکه والدینشان در ایام کودکی آنان زخم های روحی عمیقی 
را متحمل شده و به داروهای آرامبخش و حتی موادمخدر برای آرام سازی روان ناآرام 
خویش روی آورده بودند و در ازدواج هم شکست خورده بودند و مرگ کوباین هم مثل 

واین هاوس در 27 سالگی او روی داد.

مرگ کولی وار

و  نوجوانی  ایام  در  او  دوستان  توسط  که  است  فیلم هایی  »ایمی«  از  عمده ای  بخش 
و  بیشتر  است  مشخص  که  می دهد  نشان  حاالتی  در  را  او  و  شده  گرفته  وی  جوانی 
چیز  همه  و  می شناخته  موقع  همان  از  را  نمایشی  کارهای  معمولی  آدم  یک  از  بهتر 
برای اوج گیری او در این عرصه آماده شده بود. این که خود او نخواست این دوران 
شمرد،  ارجح  خود  ناآرام  نمایش های  ادامه  بر  را  کولی وار  مرگ  و  شود  طوالنی تر 
مسئله ای است مجزا و از قضا او در این وجه از زندگی نه چندان نمونه اش هم شبیه 

به کورت کوباین بود.

مشخصات فیلم
عنوان: »ایمی«

حصول: کریش ورکز اینترتین منت
تهیه کننده: جیمز گی ریس

سناریست و کارگردان: آصف کاپادیا
تدوینگر: کریس کینگ

موسیقی متن: آنتونیو پینتو
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جولی یت اشبی، لورن گیلبرت و نیک شایمانسکی
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درباره فیلم مستند »ایمی« پیرامون زندگی کوتاه یک 
موزیسین ناآرام

امی واین هاوس
 و میل غریب 

به نابودسازی خود
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درباره »آقای هولمز«

شرلوک هولمز پیر و 
بازگشت عذاب قدیمی

مقام  در  کاندون  بیل  مابین  اثر همکاری  بر  که  بود  پیش  17سال 
توجه  جالب  فیلم  بازیگر  عنوان  به  کلن  مک  ایان  و  کارگردان 
فیلم  این  دیدن  با  بینندگان  و  شد  اکران  هیوالها«  و  »خدایان 
زندگینامه ای با آنچه بر سر جیمز ویل رفته است آشنا شدند و ویل 
باب  پیش  سالها  را  فرانکشتن  ترسناک  فیلم های  که  است  همانی 
کرد و از اولین کارگردانان این سری فیلم ها بود. حاال همین دو 
هنرمند در همکاری تازه شان فیلمی دیگر را رو کرده اند که نامش 
زندگینامه ای  فیلم  یک  گونه ای  به  هم  این  و  است  هولمز«  »آقای 
است و آخرین سالهای زندگی شرلوک هولمز کارآگاه افسانه ای و 
البته خیالی ادبیات داستانی را به تصویر می کشد. وجه مشترک 
بر  شدن  پیر  و  زمان  گذر  می گویند  که  است  این  فیلم  دو  هر 
است.  گذاشته  اثری  چه  کاراکترها  این  عملکرد  نوع  و  اندیشه ها 
ویل با بازی فوق العاده مک کلن در سیمای یک هم صحبت جوانش 
هرگز  خودش  که  می جوید  را  انرژی ای  و  شور  فریزر(  )برندان 
اشتغال های  دلیل  به  جوانی اش  ایام  در  را  آن  از  استفاده  امکان 
فراوان کاری اش پیدا نکرده بود و شرلوک هولمز در فیلم جدید 
کاندون در اوج پیری و در 93 سالگی هم باید بکوشد حواس اش 
را جمع کند و خاطراتی را که دائما از ذهنش می رود، به یاد بیاورد 
و هم یک ماجرای قتلی به جای مانده از سالها پیش را حل کند و 
اینجا هم البته باز مک کلن ایفاگر رل اصلی و نمایانگر یک کاراکتر 
»آقای  فیلم  تم  که  شود  گفته  شاید  است.  دیگر  متفکر  و  رنجور 
برلین  فیلم  معتبر  فستیوال  در   1393 بهمن  در  ابتدا  که  هولمز« 
آلمان اکران شد و اینک دو هفته ای است که در سطح جهان اکران 
اما  است  میانساالن  و  پیران  حال  مناسب  بیشتر  شده،  عمومی 
کلیدها و کدهای این قصه طبقات سنی را در می نوردد و نمی تواند 

برای جوان ترها هم به کلی بدون جاذبه باشد.

در باغ خانه
روی  از  متعددی  سینمایی  اقتباس های  طوالنی  سالیان  طول  در 
و  شده  رو  بریتانیایی  مجرب  کارآگاه  هولمز  شرلوک  کاراکتر 
جونیور  داونی  رابرت  که  می شود  هم  اخیر  سالهای  شامل  این 
قالب  این  در  ریچی  گای  کارگردانی  به  دوگانه  یک  در  معروف 
توسط  شده  ترسیم  کارآگاه  این  که  اساسی ای  فرق  رفت.  فرو 
رمان نویس  این  متعدد  داستان های  سری  در  دویل  کونان  آرتور 
هولمز  روی  از  قبلی  سینمایی  اقتباس های  با  قدیمی  و  معروف 
دارد، این است که او طبعا در سنین باالی 90 سال و در اوج پیری 
در  بازنشستگی  ایام  در  و  گرفته  فاصله  همیشگی اش  زندگی  از 
روزهایش  و  زندگی می کند  آشنایانش  از  یکی  به  متعلق  خانه ای 
را با رسیدگی به باغ خانه و گلهای آن و کندوهای زنبورعسل اش 
ترسیم  هولمز  از  حالی  در  تصویر  این  می گذراند.  خانه  باغ  در 
با روش و سلیقه  در تضاد  اخیر  در سالهای  که  ارائه می شود  و 
بیل کاندون انواع مدل های جوانانه تر و به تبع آن ارزان تر از این 
ارائه شده است و یکی  بریتانیایی  کارآگاه منضبط و اشراف وار 
»شرلوک«  عنوان  تحت  تلویزیونی  سریالی  در  آنها  جدیدترین  از 
تلویزیون  از  که  است  اصلی  رل  در  کامبرباچ  بندیکت  بازی  با  و 

این نسخه شرلوک در عین  البته در  ایران هم پخش شده است و 
این  و  شده  کشیده  تصویر  به  نظم گرا  و  دقیق  بسیار  هم  جوانی 
در  جونیور  داونی  رابرت  بازی  با  که  است  ترسیمی  با  تضاد  در 
دو فیلم هولمزی در 8 سال اخیر مشاهده کرده ایم و در آنها این 
تردیدها  به  مبتال  هوشمند  بسیار  و  لغزش  فاقد  معموال  کارآگاه 
و لرزش هایی مشاهده می شود که پیشتر هرگز در تاریخ سینما 
هولمز،  با  مرتبط  تلویزیونی  سریال  دیگر  بود.  نشده  مشاهده 
کاری است به نام »Elementary« و در آن نیز به روش مجموعه 
»شرلوک« محاوره ها و موضع گیری هایی را شاهدیم که در تضاد 

کامل با روش و سنت های این کارآگاه قرار دارد.

در خانه ای سنگی و روستایی
کلی  به  مقوله ای  هولمز  شرلوک  پیرامون  کاندون  بیل  اخیر  فیلم 

متفاوت و به مثابه خداحافظی نصف و نیمه این کاراکتر با تمامی 
کسانی است که سالها عادت کرده اند شکست در ماموریت ردیابی 
متخلفان، در فرهنگ لغات و سلسله نتایج کارهای هولمز جایی 
نهایی  پیروز  همیشه  و  نمی کند  متوقف  چیز  هیچ  را  او  و  ندارد 
به  کالین  میچ   2005 سال  رمان  روی  از  فیلم  این  است.  ماجراها 
سناریویی  براساس  و  شده  اقتباس  ذهن«  کوچک  کلک  »یک  نام 
که جفری هچر از روی این رمان نوشته، شرلوک هولمز از سفر 
و  بازگشته  انگلیس  به  و  شده  فارغ   1947 سال  در  ژاپن  به  خود 
کرانه  در  دوور  منطقه  در  که  روستایی وار  و  سنگی  خانه ای  در 
جنوب شرق این کشور واقع است، سکنی گزیده است. او به سبب 
پیری مفرط تحت مراقبت مالک این خانه که یک زن به نام مونرو 
)لورا لینی( است و همسرش در ایام جنگ جهانی دوم جان باخته، 
قرار دارد ولی این زن در درجه اول به راجر پسر 10ساله اش )میلو 
پارکر( می اندیشد و همین »هم خانگی« سبب می شود بین کارآگاه 

بازنشسته و راجر رابطه دوستی ای همانند یک پدر و پسر شکل 
او کمک  به  کارهای شخصی هولمز  در  و پسرک می کوشد  گیرد 
توانایی های  که  دارد  اصرار  راجر  باشد.  او  دست  عصای  و  کند 
اثبات  به  همخانه اش  پیرمرد  به  نیز  را  چشمگیرش  تحصیلی 
مونرو  به  معنادار  جمله ای  طی  آن  تایید  در  هولمز  و  برساند 
مادران  و  پدران  محصول  معموال  استثنایی  بچه های  می گوید: 

عادی و بدون هیچ خصلت ویژه ای هستند!

لزوم بازگشت به عرصه های قبلی
سالهای  دستیار  واتسون  که  می شویم  مطلع  فیلم  جریان  در 
مانده  تنها  او  و  سپرده  جان  که  است  سالی  چند  هولمز  طوالنی 
زیرا  ندارد  مشاور  و  همراه  یک  به  هم  نیازی  دیگر  البته  و  است 
پرونده ای را تعقیب نمی کند تا این که روزی یک پرونده به جای 

اشغال  عذاب آور  شکلی  به  را  هولمز  ذهن  دور  گذشته  از  مانده 
ایجاد  کارآگاهی  و  پلیسی  دنیای  به  را  وی  مجدد  ورود  لزوم  و 
به  حتی  موضوعی  چنان  از  درآوردن  سر  برای  هولمز  می کند. 
حل  برای  آنها  به  بارها  او  که  واتسون  پیش  سالها  نوشته های 
موضوعاتش پناه می برد رجوع می کند و ضمن به یاد آوردن دالیل 
کناره گیری واتسون یکبار دیگر وارد ماجرایی می شود که سالها 

پیش ناتمام ماند و حاال مقابل او از نو سر بر آورده است.
کلموت  توماس  کاراکتر  با  ما  وسیع  و  متعدد  بک هایی  فالش  در 
درباره   صحبت  برای  که  می شویم  آشنا  کندی(  پاتریک  بازی  )با 
وی  همسر  است.  رفته  هولمز  مالقات  به  همسرش  ویژه  شرایط 
فرزند  دو  دادن  دست  از  زمان  از  موراهان(  )هتی  »آن«  نام  با 
حالت  و  عظیم  غم  یک  دچار  بارداری  زمان  در  نیامده اش  بدنیا 
اعتماد نشان  مالیخولیایی شده و شرایطش خطرناک و غیرقابل 

می دهد.

که  امید  این  با  بوده،  با یک ساز هامورنیکا  تمرین  »آن« مشغول 
قدری از غم عظیم فوق را از یاد ببرد اما از یک سو گمان می رود 
ذاتا  و  اصوال  که  سازی  و  موسیقی  همین  تاثیر  تحت   حتی  که 
غم افزا است، همچنان با اندوه مرگ بچه هایش زندگی می کند و از 
طرف دیگر معلم موسیقی او نیز که زنی آلمانی و نامش شیرمر 
)فرانسیس دالتور( است، به گونه ای منفی بر وی تاثیر می گذارد.

گذشته از کف رفته
هولمز به رغم پیری مفرط و عوارض آن و در حالی که می کوشد 
در ذهن تحلیل رفته اش قطعات این پازل را از نو کنار هم بچیند 
به ژاپن سفر می کند تا آنجا با مردی که با وی نامه نگاری داشته، 
مالقات و حضورا گفتگو کند. این مرد که او را اومه زاکی )هیرو 
یوکی سانادا( صدا می زنند دارویی را در اختیار هولمز می گذارد 
اتفاقات  یادآوری  به  آن شفاف تر کردن ذهن و کمک  که خاصیت 
بر گذشته ای  فیلمسازان  تاکید مجدد  واقع  به  این  و  است  گذشته 
را  معضلی  آن  بدون  می کوشد  او  و  رفته  هولمز  کف  از  که  است 
حل کند که دست کم 30 سال پیشتر با ذهنی فعال تر و کارآمدتر 
واداشته  را  و شاید هم چیزهایی وی  بود  مانده  آن عاجز  از حل 
بود که ماجرا را نیمه کاره رها کند و آن پرونده خاص را به نتیجه 

نهایی نرساند.

سالح های رنگ باخته
و  قدیمی  پرونده  این  حل  ماجرای  که  آن  از  بیش  هولمز«  »آقای 
نیمه تمام باشد، متمرکز بر تغییر شگرف دنیای هولمز و رویکرد 
او به همان سالح های فکری قدیمی اش ولی با کارایی های بسیار 
کمتر است. حل آن موضوع قدیمی نه به شیوه موثر و دقیق اکثر 
قصه های پلیسی آرتور کونان دویل ولی با روشی است که بیننده 
حس می کند دیگر برای هولمز هم حل معماهای قتل و تخلف به 
کاندون  بیل  که  کنیم  دقت  است  کافی  نیست.  مهم  گذشته  اندازه 
زنبورهای  کندوی  به  هولمز  عالقه  بر  چقدر  کارگردان  مقام  در 
در  تفکرش  و  تنهایی  از  پیر  کارآگاه  و  دارد  تاکید  عسل اش 
خصوص رویدادهای گذشته و دوران جوانی که دیگر در دسترس 
او نیست و پسرک هم خانه ای او نماد آن دوران است، چقدر لذت 
نمی خواهد  چندان  دیگر  او  است.  راضی  نیز  همان  به  و  می برد 
همان شرلوک هولمز باشد و این عمیق ترین تفاوت این فیلم کوتاه 
با فیلمبرداری عالی توبیاس اشالیسلر با فیلم های قبلی مرتبط با 

هولمز است.

مشخصات فیلم
عنوان: »آقای هولمز«

محصول: شرکت های آرچر گری و سیسا فیلمز
تهیه کنندگان: آن کاری و ایان کانینگ

ذهن«  کوچک  کلک  »یک  رمان  براساس  هچر  جفری  سناریست: 
نوشته میچ کالین /کارگردان: بیل کاندون

مدیرفیلمبرداری: توبیاس اشالیسلر
طراح صحنه: مارتین چایلدز

موسیقی متن: کارتر برول
تدوینگر: ویرجینیا کاتز /طول مدت: 103 دقیقه

هیرویوکی  پارکر،  میلو  لوین،  لورا  کلن،  مک  ایان  بازیگران: 
سانادا، هتی موراهان، پاتریک کندی، نیکوالس رو، راجر آالم، نیل 

دیویس و فرانسیس دالتور.
Film Review :منبع

ادای دین فستیوال توکیو به کوراساوا
در حالی که امسال جشنواره فیلم توکیو با نمایش فیلم »آشوب« ساخته کوراساوا سی امین 
سال ساخته شدن این فیلم را گرامی می دارد و به این کارگردان بزرگ ادای دین می کند، فیلم 
درام »راه رفتن« ساخته رابرت زمکیس با نقش آفرینی جوزف گوردون لوی به عنوان فیلم 
افتتاح کننده فستیوال بین المللی فیلم توکیو انتخاب شده است. فیلم درام»ترمینال« ساخته 
تتسوئو شینوهارا که درباره مرد و زنی است که می خواهند زندگی شان را در جزیره شمالی 

هوکایدو از سر بگیرند نیز به عنوان فیلم اختتامیه این جشنواره معرفی شد.
بیست  توکیو روز  فیلم  بیست و هشتمین فستیوال  از ورایتی،  نقل  به  فیلم  بانی  به گزارش 
آغاز  اکتبر در مجموعه خرید و سرگرمی روپونگی هیلز و چند مجموعه دیگر  ماه  و دوم 
می شود و تا روز سی و یکم این ماه نیز به طول خواهد انجامید. برایان سینگر کارگردان 
آمریکایی که برای هشتمین بار به این فستیوال بازمی گردد، مسئولیت هدایت هیات داوران 
اصلی بخش رقابتی را بر عهده دارد. فستیوال بین المللی فیلم توکیو )تی آی اف اف ( از سه 
بخش جدید رونمایی خواهد کرد: پانوراما، که شامل فیلم های جدید در ژانرهای مختلف از 
جمله انیمیشن و فیلم های ژانر وحشت می شود، نگاه ژاپن که نمایشی از فیلم های ژاپنی سال 

گذشته است و همچنین فیلم های کالسیك ژاپنی.
یکی از نمایش های ویژه فستیوال، نسخه بازسازی شده  4K دیجیتال فیلم درام سامورایی 
سال  در  فستیوال  برگزاری  سال  اولین  در  که  بود  خواهد  »آشوب«  یعنی  کوروساوا  کیرا  آ
1985 پخش شده بود. آشوب فیلمی حماسه ای سامورایی است که سال 1985 ساخته شد. 
این فیلم یکی از بهترین اقتباس هایی است که از آثار شکسپیر انجام شده و از مهمترین آثار 
کوروساواست که برگردانی استادانه و کاماًل سینمایی از نمایشنامه »شاه لیر« شکسپیر را 

خلق کرده است. این فیلم به باور بسیاری آخرین شاهکار کوروساوا است.
در این فیلم تاتسویا ناکادای بازیگر قدیمی ژاپنی که در فیلم های دیگری از کوروساوا مانند 

»یوجیمبو« در سال 1961 نقش آفرینی کرده بود، نقش اصلی را ایفا می کند.
 فیلم های حاضر در سه بخش اصلی این فستیوال یعنی بخش رقابتی، بخش آینده آسیایی و 

سینمای ژاپن در ماه سپتامبر معرفی خواهند شد.
بخش کراس کات آسیا که با همکاری بنیاد مرکز آسیای ژاپنی برگزار می شود، روی منطقه 

فیلیپین، از جمله پنج فیلم از بریلیانته مندوزا کارگردان فیلیپینی تمرکز خواهد کرد.        
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شاعر و خواننده ای که با 
44 گلوله کشته شد

است،  بیستم  قرن  سرشناس  شخصیت های  از  یکی  خارا  ویکتور  اینکه  در 
جای هیچ شک و شبهه ای نیست. اما اینکه با گذشت بیش از چهار دهه از 
مرگش دوباره خبرساز شده باشد، جای شگفتی بسیاری دارد. اما برخالف 
روال معمول فضای فرهنگی جهان، نه آثار منتشرنشده ای از او کشف شده 

است و نه کسی کمر به همت تألیف زندگی نامه اش بسته است.
فلوریدا  ایالتی  دادگاه  که  است  آن  از  حاکی  خارا  ویکتور  از  خبر  آخرین 
سرانجام قبول کرده است تا علیه »پدرو بارینتوس نونیوس«، قاتل ویکتور 
خارا، پرونده ای باز کند و او را به پای میز محاکمه بکشاند. ماجرا به حدودا 
٤٢ سال پیش بازمی گردد. پنج روز بعد از کودتای ١١ سپتامبر ژنرال آگوستو 
پینوشه علیه دولت قانونی سالوادور آلنده، ویکتور خارا همراه با صدهانفر 
از استادان و دانشجویان شیلیایی در استادیوم ورزشی سانتیاگو تیرباران 
شد. در فاصله سال های ١٩٧٣ تا ١٩٩٠ بیش از سه هزارو ٢٠٠ نفر در دوران 
حکومت پینوشه به قتل رسیدند یا ناپدید شدند. تا همین اواخر ویکتور خارا 

هم در شمار یکی از قربانیان ناشناس بود. 
دادگاه  به  استادیوم  در  حاضر  سربازان  از  برخی  که  بود   ٢٠٠٩ سال  در   
ستوان  نظارت  تحت  زندانیان  از  خارا  که  دادند  شهادت  و  شدند  احضار 
بارینتوس بوده است و پس از تحمل پنج روز شکنجه، در بامداد ١٦ سپتامبر 

تیرباران شده است. 
 در همان سال دادستان کل شیلی حکم بازداشت بارینتوس و پنج متهم دیگر 
را صادر کرد. هرچند بارینتوس اندکی پیش از افول پینوشه از شیلی فرار 
کرده بود و در »دلتونا«ی فلوریدا اقامت گزیده بود. طی تحقیقات معلوم 

شد که ویکتور خارا در قبرستان عمومی سانتیاگو دفن شده است. 
مدتی  کرد.  صادر  نبش قبر  دستور  دادستانی  تحقیقات،  تکمیل   به منظور 
 ٤٤ شلیک  دلیل  به  خارا  ویکتور  که  کرد  تأیید  شیلی  پزشکی قانونی  بعد 
شکستگی  به  گزارش،  در  است.  رسیده  قتل  به  نزدیک  مسافت  از   گلوله 
با طرح شکایت همسر و  شدید استخوان ها هم اشاره شده بود. سرانجام 
دختران ویکتور خارا، دادگاه ایالتی فلوریدا »نونیوس« را به دادگاه احضار 
این سال ها برخی  و مقدمات استرداد وی به شیلی را فراهم کرد. در همه 
پرسه  شب ها  خارا  سرگردان  شبح  که  بودند  باور  این  بر  شیلی  بومیان  از 
است  چندروزی  حاال  اما  می خواند.  آواز  به  را  ترانه اش  آخرین  و  می زند 
بر سر  آشنایان خارا  از  یکی  اظهارات  و مطبوعات شیلی،  در رسانه ها  که 

زبان هاست: »دست آخر ویکتور خارا از خواندن دست کشید.«

هنر و ادبیات

فراخوان جایزه شعر احمد شاملو
شاعران و ناشران محترم شعر فارسی

مؤسسه الف. بامداد در نظر دارد به منظور ارج نهادن به شعر امروز فارسی 
و گرامیداشت یاد شاعر بزرگ معاصر، احمد شاملو )ا. بامداد( هرساله در 
نو منتشرشده در  بهترین کتاب های شعر  به  آذر ماه(   ٢١( او  تولد  سالروز 
طول سال قبل جایزه ای اعطا کند. هیأت امنای مؤسسه الف. بامداد با معرفی 
آقای حافظ موسوی به عنوان دبیر نخستین دوره جایزه شعر احمد شاملو، 
دارند  فعالیت  انتشار شعر  زمینه  در  که  ناشرانی  نیز  و  از شاعران محترم 
درخواست می کند سه نسخه از کتاب های چاپ اول شعر نو خود را که در 
به  سال جاری،  شهریورماه  پایان  تا  حداکثر  است،  شده  منتشر   ١٣٩٣ سال 

نشانی زیر ارسال کنند:
مسکونی  مجتمع  دژبان،  امید  شهرک  خرازی(،  )شهید  غرب  همت  تهران- 

طلوع فجر، ارغوان ٢، هشتم غربی، واحد ٢٣ )حافظ موسوی(.
- توضیح اینکه تاریخ مورد استناد تاریخی است که در شناسنامه کتاب درج 

شده است.
 آیدا سرکیسیان )شاملو( / 

رئیس هیأت امنای مؤسسه الف. بامداد
عبدالله سالم

مدیرعامل مؤسسه الف. بامداد

در امتداد 
شن های دریا

هنری وازورث النگ فالو/ 1882-1807
Henry Wadsworth Longfellow

شهر  در   1807 سال  فوریه   27 النگ فالو  نری  ه
و  مشهورترین  او  آمد.  دنیا  به  امریکا  ورتلند  پ
کشورش  در  خود  زمانه  شاعر  رطرفدارترین  پ
بود و اشعار او در مجامع و مجالس گوناگون نقل 
توانست  که  بود  نخستین شاعرانی  از  او  می شد. 
کند.  معرفی  جهان  سراسر  به  را  امریکا  دبیات  ا
او  اشعار  جهان  کشورهای  بسیاری  در  مروزه  ا
و  است  شده  گنجانده  مدارس  درسی  برنامه  ر  د
بسیاری  مردمان  تاریخی  حافظه  در  شعارش  ا
جای گرفته است. النگ-فالو در زمان خودش با 
شیوه مرسوم شاعری که تقلیدی بود از شاعران 
را  مردم  عموم  سلیقه  توانست  و  جنگید  ذشته  گ
سرودن  در  نوآوری  گسترش  باعث  و  دهد  غییر  ت

شعر شد.

خیزاب باال می آید، خیزاب پایین می رود،
سرخی غروب به تاریکی می زند،

مرغ گیالنشاه بانگ برمی دارد؛
در امتداد شن های دریا که نمناک و قهوه ای اند

مسافران می شتابند به سوی شهر،
و خیزاب باال می آید، خیزاب پایین می رود.

تاریکی می نشیند بر سقف ها و دیوارها،
اما دریا، دریا در تاریکی بانگ برداشته است؛

موج های کوچک، با دست های نرم و سفیدشان،
محو می کنند رد پاها را از روی شن ها،

و خیزاب باال می آید، خیزاب پایین می رود.
روز آسمان را می شکافد؛ اسب ها در اصطبل ها

پا می کوبند و شیهه می کشند،
تا اینکه مهتر بانگ می زند بر سرشان؛

روز بازمی گردد، اما دیگر هرگز
بازنمی گرداند مسافران را به ساحل،

و خیزاب باال می آید، خیزاب پایین می رود.

T. E. Hulme 1917-1883 /تی.ای. هولم
در   1883 سال  سپتامبر   16 هولم  ارنست  تامس 
او  شهرت  آمد.  دنیا  به  انگلستان  استافوردشایر 

بیشتر به سبب کار خبرنگاری و نوشتن نقدهای 
اشعار  بسیاری  منتقدان  او،  از  پس  اما  بود  ادبی 
بر  دانستند،  کاری اش  کارنامه  قوت  نقطه  را  او 
شاعرانی مانند ازرا پاوند و تی.اس. الیوت تأثیر 
شعر  گذار  اصلی  عوامل  از  گونه ای  به  و  گذاشت 
می شود.  شناخته  مدرنیسم  مکتب  به  انگلستان 
که  بود  مقامی  خاطر  به  همچنین  هولم،  شهرت 
رهبر  عنوان  به  او  برای  هم عصرش،  شاعران 
بودند.  قائل  تصویرگرایی  یا  ایماژیسم  جنبش 
و  شگفت آور  تصویرپردازی های  هولم  شعر 

آشنایی زدایی را دربرمی گیرد.

سرما لحظه مرا لمس می کند
در شبی پاییزی –

این بیرون راه می رفتم،
و می دیدم ماه سرخ فام را
خم شده بر فراز پرچینی

مانند کشاورزی سرخ چهره.
نایستادم تا با او سخنی بگویم،

اما برایش سری تکان دادم،
و ستاره های اندوهگین

خطی مدّور نقش زده بودند بر آسمان
با چهره هایی به سفیدی چهره بچه های شهری.

Anne Bront  1849-1820 /آن برونته
تورنتون  در   1820 سال  ژانویه   17 برونته  آن 
انگلستان به دنیا آمد. او خواهر کوچک تر شارلوت 
نویسندگان  سه  هر  که  است  برونته  امیلی  و 
مشهوری در ادبیات انگلستان محسوب می شوند 
سر  پشت  را  سختی  زندگی  کودکی  در  همگی  و 
برونته  آن  »اگر  مور  جورج  گفته  به  گذاشتند. 
می توانست  می کرد  زندگی  بیشتر  سال   10 تنها 
به نویسنده ای به شهرت جین آستین تبدیل شود 
آن  رمان  از  همچنین  وی  مشهورتر.«  حتی  و 
کامل ترین  عنوان  به  گری«  »اگنس  نام  به  برونته 
نثر داستانی در دوران خودش نام برده. برونته 
به همراه دو خواهر دیگرش مجموعه شعری نیز 
تصویرسازی های  و  ذوق  که  است  کرده  منتشر 
بدیع شاعرانه او را می توان در این اشعار مشاهده 
آن برونته در سال 1849 در 29 سالگی، بر  کرد. 

اثر بیماری سل درگذشت.

بله، تو رفته ای، و دیگر هیچ گاه
لبخند آفتابسان تو خرسندم نخواهد کرد؛

کلیسای  دروازه  میان  از  بگذرم  است  ممکن  ما  ا
قدیمی،

و قدم بگذارم بر زمینی که تو را پوشانده است.
ممکن است بایستم بر سنگ سرد و مرطوب،

و فکر کنم به جسم سردی که آن پایین خفته است
حال  به  تا  که  بود  قلبی  ُپرفروغ ترین  صاحب  ه  ک

دیده ام،
خواهم  همیشه  برای  من  که  مهربان ترینی  و 

شناخت.
بله، اگرچه نمی توانم دیگر تو را ببینم،

این قوت قلبی است که تو را مالقات خواهم کرد؛
این زندگانی گذرنده تو به سر رسیده  و اگر چه 

است،
دیگری  جای  تو  کنم  فکر  که  است  خوشایند  ین  ا

وجود داری؛
که فکر کنم روحی هستی بسیار مقدس،

به شمایل فرشته ای بسیار زیبا،
همبسته با قلبی که بسیار شبیه قلب توست،

که خرسند می کرد زمانی،
همنشینی بی آالیش و آسمانی ما را.

Mark Twain  1910-1835 /مارک تواین
النگهورن  ساموئل  او  اصلی  نام  که  تواین  مارک 
ایالت  در   1835 سال  نوامبر   30 است،  کلمنز 

میسوری امریکا به دنیا آمد. 

او رمان نویس، داستان کوتاه نویس، مقاله نویس، 
است  امریکایی  مشهور  شاعر  و  منتقد  خبرنگار، 
به  تبدیل  را  او  گزنده اش،  و  طنزآمیز  لحن  که 
نویسنده ای جاودانه و جهانی کرده است. تواین 
ماجراهای  رمان های  نوشتن  سبب  به  بیشتر  را 
می شناسند.  سایر  تام  ماجراهای  و  هاکلبری فین 
او در رمان هایش فضای واقعی زمانه خودش را 
با تجربیاتش می آمیزد و همچنین زمینه ای فانتزی 
مارک  اشعار  می بخشد.  آن  به  ماجراجویانه  و 
تواین نیز به شیوه کالسیک سروده شده است و 
می توان همان ذهن خالق را که رمان های او، از آن 

سرچشمه می گیرند در اشعارش نیز یافت.

ای خورشید گرم تابستانی،
نور بیفشان به مهربانی بر اینجا،

ای باد گرم جنوبی،
به نرمی وزیدن آغاز کن بر اینجا.

ای مرغزار  سبز  آن باال،
بیارام آرام، بیارام آرام.

شب خوش ای قلب عزیزم،
شب خوش، شب خوش.
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قــــــدم زدن به 
سوی تــرس ها

  هانی فریدون پور

در سال ٢٠٠٨ میالدی "لی جفریز"، حسابداری که به تازگی به عکاسی روی 
آورده بود، برای شرکت در یکی از مسابقات دو ماراتون به لندن آمد. یك 
او به قصد عکاسی تصمیم به گشت و گزار در شهر  از مسابقه  روز قبل 
گرفت. در نزدیکی های میدان "ِلستر" بود که شروع به تنظیم دوربینی که 
همراه داشت کرد تا بتواند از دختر جوان بی خانمانی که به زحمت خود 

را در کیسه خواب کوچکی در مقابل یك کانتینر غذای چینی جا کرده بود 
عکس بگیرد."او متوجه حضور من شد و شروع به داد و بیداد کرد و با این 
بین  میگوید"  جفریز  شد".  ما  سمت  به  عابرین  توجه  جلب  موجب  ارش  ک
دوراهی گیر کرده بودم. میتوانستم با حالتی خجالت زده از آنجا دور شوم 
و یا اینکه به سمتش میرفتم و از او معذرت خواهی میکردم". او راه دوم را 
انتخاب کرد. از خیابان گذشت نزدیك تر رفت و پیش دخترك نشست. دختر 
مواد  به  او  اعتیاد  از  گواه  ظاهریش  وضع  و  چهره  رنگ  که  ساله،  جده  ه
مخدر میداد، داستان زندگیش را برای جفریز تعریف کرد. پدر و مادرش 
مرده بودند و چیزی برای او بر جای نگذاشته بودند و او حاال به ناچار در 

خیابان های لندن زندگی میکرد.
او نمی خواست از آن دختر و یا امثال او سؤ استفاده کند و یا عکس هایشان 
را درست مانند بسیاری از عکاس های دیگر که بی خانمان ها را تنها سوژه 

ای ساده و قابل دسترس می پندارند، بدزدد.
کنند،  منتقل  را  احساس  بتوانند  که  برای خلق کردن تصاویری  در تالش 
جفریز ابتدا سعی میکند با هر یك از سوژه هایش به نحوی ارتباط فردی 
از احساس در  از هرچیز به دنبال نوعی  او میگوید "من قبل  برقرار کند. 
سوژه هایم هستم و به خصوص چشم ها را مهمترین فاکتور تلقی میکنم. 
را  پروسه  و همین  میکنم  احساسش  و  آن شناسایی  پیدا کردن  به محض 
بارها و بارها تکرار میکنم". او به ندرت یادداشت برمیدارد و بر این عقیده 
است که ثبت کردن لحظه ای با عجله و بدون تأمل، احساس را آنطور که 
میشود.  اشتباه  ِادراك  و  برداشت  سؤ  موجب  تنها  و  نمیکند  منتقل  باید 
جفریز معمواًل ترجیح میدهد که در حین عکاسی برای یافتن حس واقعی 
و طبیعی فرد، با صمیمیت و خودمانی ترین شکل ممکن، صحبت کند.او 
در این باره میگوید "من به دنیای آن ها قدم میگذارم. بقیه ی مردم همه به 
گونه ای از کنار بی خانمان ها گذر میکنند که پنداری اصاًل وجود نداشته و 
نامرئی اند. من به سوی ترس ها قدم برمیدارم با این امید که مردم متوجه 
شوند که آن ها هم انسانند درست مثل من و شما".جفریز، کسی که با دانش 
و بودجه ی شخصی خود به اینجا رسیده است، از تعطیالت و سفرهای 
متعددش به نقاط مختلف از جمله محله " ِاسکید رو" در لس آنجلس که پر 

جمعیت ترین گروه بی خانمان های آمریکا را در خود جای داده و شهر 
های الس وگاس، نیویورك، لندن،پاریس و همینطور رم، به منظور ادامه 
ی این پروژه استفاده کرده است.روشی که جفریز در پردازش آثارش به 
سایه  و  نور  از  او  جالب  بسیار  و  سنگین  عمیق،  ی  استفاده  و  میبرد  کار 
ها برمیگردد به حالت روحانی و خالصی که به خود او در زمان عکاسی 
از گدا ها و بی خانمان ها دست داده بود.تاریك و روشن کردن عکس ها 
انجام گرفتن در فضایی دیجیتال،  با وجود  او الزم میبیند،  در نقاطی که 
بر  ها  سوژه  این  که  است.اثراتی  شبیه  آنالوگ  چاپ  های  سنت  به  بیشتر 
او  قابل توجه هستند.  به همان میزان  روی عکاس برجای میگذارند هم، 
میگوید"  بعد از این که با این افراد گفت و گو میکنم، نمیتوانم به راحتی بر 
احساساتم غلبه و خود را کنترل کنم. به همین خاطر گاهی زمانی که آشفته 

حال و پریشان به میز کارم برمیگردم، گریان به عکس ها نگاه میکنم". 
ذوق و عالقه ی او به عکاسی خیلی زود به هدف و مأموریتش در زندگی 
افکار و  از هنرش در جهت جلب  او میکند، استفاده  تبدیل شد. کاری که 
توجه عموم نسبت به بی خانمان ها و همینطور جمع آوری کمك های مالی 
برای آن ها از طریق به نمایش گذاشتن و شرکت دادن آثارش در نمایشگاه 

ها و مسابقات مختلف است. 
سوم  مقام  یك  پی  در  پی  صورت  به  جفریز  گذشته،  سال  سه  طی  ر  د
خود  به  را  آماتور"  "عکاس  ی  مجله  ی  سالیانه  مسابقات  دوِم  مقام  دو  و 
اختصاص داده است. او در چندین مسابقه ی ماهانه ی دیگر نیز موفق به 
او اما تمامی جایزه هایش را  کسب رتبه و جوایز ارزشمندی شده است. 
به مراکز خیریه از قبیل سازمان های حمایت از بی خانمان ها و معلولین 

اهدا کرده است.
 تمامی درآمد حاصل از فروش کتاب جفریز با نام "کتاب ستایش" که شامل 
مأمورین  ی  "اتحادیه  به  است،  سرپناهان  بی  های  پرتره  از  ای  جموعه  م
نجات"  که مؤسسه ی کمك به افراد بی سرپناه در لس آنجلس است تقدیم 
شده است. عالوه بر این، او به تمامی مراکز خیریه اجازه داده است تا به 

صورت رایگان از کارهایش استفاده کنند.
او همینطور دائما در ماراتون های لندن و نیویورك شرکت میکند تا بتواند 
برای "ِشلِتر"، یکی از مؤسسات مسکن خیریه ی انگلستان، پول جمع آوری 
کند.جفریز میزان کمك های مادی اش تا به حال به این مردم را، هزاران 
دالر برآورد میکند اما این با آنچه او از طریق هنرش در این مدت از لحاظ 
حس کرامت، وقار و شأن انسانی به آن ها بخشیده است قابل قیاس نیست.
داشته  وا  به خود  را  اخیرًا توجه عموم  و گیرای جفریز  پرتره های قوی 
است. او چندی پیش جایزه ی مجله ی "عکاس دوربین دیجیتاِل" سال را 
از ان خود کرد. با گسترش سریع کارهای جفریز در شبکه های اجتماعی 
گوناگون مانند فلیکر، فیس بوك و تویتر و سپس در بالگ ها و همینطور 
"گاردَین"، هیاهو و  "ایندپندنت" و  از جمله روزنامه ی  رسانه های اصلی 

جنجال بسیاری بر پا شد.
به  آنچه  برای  توانش  تمام  با  که  برای مردی  قرار گرفتن  توجه  در مرکز 

دنبالش میگشت تالش کرده بود، خبر بسیار خوشآیندی بود.
جفریز میگوید" نمیتوانم زندگی این مردم را تغییر دهم. من توان معجزه 
ندارم اما این به آن معنی نیست که نتوانم عکسی بگیرم که دیگران را از 

حال و روز و موقعیت آن ها آگاه سازم".   
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گوناگون
خیریه 40 میلیون دالری برای 

محیط زیست
دی کاپریو عالوه بر شهرتی که از طریق بازیگری کسب کرده است، سال هاست 
می کند.  تالش  محیط زیست  از  حفاظت  برای  دی کاپریو  خیریه  بنیاد  با  که 
امسال این بنیاد توانسته است از طریق برگزاری یک مراسم خصوصی، مبلغی 
آورد.  دست  به  لوکس  اشیای  و  وسایل  حراج  در  را  دالر  میلیون   40 از  بیش 
بخشی از این مبلغ نیز از اجرای دو کنسرت خصوصی التون جان به میزبانی 
دی کاپریو که سه میلیون دالر فروش کرد، کسب شده است. فروش خانه ای 
طریق  از  نیز  دالر  میلیون  یک  و  دالر  میلیون   11 مبلغ  به  »بالیز«  جزیره  در 
آمده است.  آلبرت پادشاه موناکو به قطب شمال فراهم  با پرنس  سفر هیاتی 
دی کاپریو تعدادی از وسایل شخصی خودش را نیز در این حراجی ارائه کرده 
است که ساعت رولکس او و یک اثری هنری از اندی وارهول ازجمله آنها بود و 

دو میلیون دالر نیز از این طریق کسب شد.
دی کاپریو این برنامه را چهارشنبه شب در باغ انگور شخصی اش در سن تروپه 
فرانسه برگزار کرد. هنرمندان و افراد مشهور بسیاری در این میهمانی خیریه 
را  مبالغی  همگی  و  کردند  شرکت  بود،  شده  برگزار  دی کاپریو  هزینه  با  که 
بنیاد  وظیفه  او  دادند.  اختصاص  محیط زیست  از  حفاظت  به  کمک  به عنوان 
خود را حمایت از گونه های در معرض خطر در بخش های مختلف کره زمین 
انقراض  با  مبارزه  برای  نوح  را شبیه تالش حضرت  کار خود  این  و  دانست 

موجودات عنوان کرد.
بنیاد دی کاپریو از سال 1998 برای حمایت از اقیانوس ها، جنگل ها و تغییرات 
آب و هوایی و موجودات در معرض خطر تالش می کند. دی کاپریوی 40 ساله 
را  اقیانوس ها  و  رودخانه ها  حیات وحش،  جنگل ها،  »ما  گفت:  مراسم  این  در 
نابود می کنیم. همه اینها نه تنها چیزهای کلیدی این سیاره هستند بلکه زندگی 
را برای ما امکان پذیر می کنند.« او تاکنون پنج بار نامزد جایزه اسکار شده و 

یکی از اعضای سازمان ملل است که خواستار تغییر در شرایط محیط زیست 
جهان شده است.

در جست وجوی گنج
دوران  به  متعلق  رویایی  گنج،  یافتن  ما  از  بسیاری  برای  شاید 
واقعیت  رنگ  رویا ها  این  گاهی  اما  باشد  نوجوانی مان  و  کودکی 
به  موفق  آمریکا  فلوریدای  ایالت  در  خانواده ای  می گیرند.  خود  به 
از الشه یک کشتی جنگی  کشف گنجینه ای به ارزش یک میلیون دالر 
اسپانیایی شدند. به گزارش فاکس نیوز، اواخر دوشنبه اریک اشمیت 
خود را به عنوان مالک سکه ها و جواهرات یافته شده اعالم کرد. این 
گنجینه حدودا یک ماه پیش کشف شده بود اما یابنده گنج، این راز را 
این گنجینه که  اثبات مالکیت، نزد خود نگاه داشت. در میان  پایان  تا 
سکه   51 بود،  هفدهمی  قرن  اسپانیایی  سلطنتی  کشتی  یک  به  متعلق 
طال، یک زنجیر طالی 15 متری و یک سکه نایاب متعلق به فیلیپ پنجم 
پادشاه اسپانیا، یافت شده است که ارزش این سکه به تنهایی بالغ بر 
500 هزار دالر آمریکاست.خانواده اشمیت از سال 2013 به عنوان یکی 

از پیمانکاران فرعی ناوگان جواهرات کوئینز در آب های کم عمق فورت 
پیرس مشغول جست وجو بودند و سال 2014 با کشف یک زنجیر طالی 
بریسبن  برنت  دادند.  ادامه  اکتشاف  این  به  بیشتری  امید  با  15 متری 
و پدرش ویلیام بریسبن عملیات نجات این کشتی تاریخی را به عهده 
داشتند که این پروژه را از طریق سایر پیمانکاران فرعی دنبال کردند. 
بریسبن در این مورد به روزنامه محلی فلوریداتودی گفته است: »نگاه 
داشتن این راز برای خانواده اشمیت کار بسیار دشواری بود، حقیقتا 

صحبت نکردن درباره  گنجی که پیدا کرده اید، سخت است.«
این کشتی و گنجینه آن تاکنون موضوع کتاب ها و مستندهای بسیاری 
جواهرات  که  کشتی  این  شدن  گم  پیرامون  بسیاری  محققان  و  بوده 
ملکه اسپانیا را حمل می کرد، نوشته اند. این کشتی یکی از 11 کشتی ای 
است که در سال 1715 در حالی که از راه هاوانای کوبا عازم اسپانیا 
این  از  تاکنون شش فروند  بودند در یک توفان سهمگین غرق شدند. 
ادامه  یافتن سایر کشتی ها  برای  یافت شده اند و جست وجو  کشتی ها 

دارد.

نتایج یک تحقیق در انگلستان نشان داد

فضای »کتاب های الکترونیکی« 
ناآشنا برای سارقان ادبی

»کتاب های  سرقت  میزان  که  است  داده  نشان  انگلستان  در  تحقیق  یک  تایج  ن
تنها  و  دارد  قرار  مجازی  فضای  در  خود  سطح  پایین ترین  در  لکترونیکی«  ا
نصف کپی های غیرقانونی نسبت به موسیقی و فیلم را شامل می شود.هرچند 
»پائولو کوئلیو«، نویسنده برزیلی بر این باور است که »هر چه مردم بیشتر 
کتاب سرقت کنند بهتر است« اما، هم چنان سارقان کتاب های الکترونیکی در 
وجود  می شوند.با  محسوب  بالقوه  دشمن  یک  ناشران  برای  مجازی  ضای  ف

و  امریکا  در  که  این  از  نظر  صرف  ین  ا
وجود  سخت گیرانه ای  قوانین  وسیه  ر
خدمات رسانی  شرکت های  که  ارد  د
سایت های  می کند  مجبور  را  ینترنتی  ا
غیرقانونی کپی برداری از کتاب را مسدود 
سفارش  به  که  تحقیقاتی  نتایج  اما  نند،  ک
شده  انجام  انگلستان  دولتی  قامات  م
در  ادبیات،  دنیای  که  می دهد  نشان  ست  ا
دارد. قرار  دستبردها  سطح  ایین ترین  پ
مالکیت  دفتر  توسط  که  تحقیق  این  نابر  ب
تنها  است،  شده  انجام  انگلستان  عنوی  م
به  سال   12 اینترنتی  کاربران  درصد   1

غیرقانونی  طور  به   2015 سال  می  و  مارس  ماه های  بین  کشور،  این  در  اال  ب
از کتاب در فضای مجازی استفاده کرده اند.این در حالی است که این تعداد 
درباره موسیقی 9 درصد، برنامه های تلویزیونی 7 درصد، فیلم 6 درصد و 
نرم افزارهای رایانه ای و بازی 2 درصد بوده است. هم چنین این تحقیق نشان 
داده است که 7.8 میلیون معادل حدود 18 درصد کاربران انگلیسی اینترنت 
دست کم یک بار در طول مدت مورد بررسی به مطالب غیرقانونی دسترسی 

داشته اند اما تنها 6 درصد از آن ها از این مطالب استفاده کرده اند.
اینترنت )به  با احتساب تمامی کاربران   در عین حال محققان دریافته اند که 
جای 12 سال به باال( 31 درصد از کاربران طی سه ماه ذکر شده، دست کم به 
خوانندگان  تعداد  این،  وجود  با  داشته اند.  دسترسی  مجوز  بدون  مطلب  ک  ی

از نوشته های  پایین ترین سطح میزان استفاده غیرقانونی  کتاب هم چنان در 
بدون کپی رایت قرار دارد؛ یعنی 11 درصد در مقایسه با 25 درصد عالقه مندان 

به تماشای فیلم و 26 درصد استفاده کنندگان از موسیقی.
بر پایه نتایج این تحقیق، بیشتر عالقه مندان به کتاب های الکترونیکی برای آن 
هزینه پرداخت کرده اند )69 درصد( در حالی که این میزان در دیگر کاالهای 

موجود در فضای مجازی کمتر بوده است )47 درصد(.
با تمامی این تفاسیر، »نیک هارکاوی« نویسنده برنده جایزه رمان های علمی 
کتاب های  سرقت  که  این  بر  مبنی  تحقیق  این  نتایج  که  است  گفته  تخیلی   –

الکترونیکی عمومیت ندارد، اصال نکته شگفت آوری نیست.
وی اظهار کرد: »فکر می کنم دالیل فرهنگی چنین مساله ای را رقم زده است 
و به نگاه مردم به کتاب و نویسنده برمی گردد. به عالوه، دسترسی به منابع 

اینترنتی کتاب ساده و سریع است.«
هم چنین »لوید شفرد« که سه سال پیش 
با سرقت رمان خود با عنوان »هیوالی 
گفته  نیز  بود  شده  مواجه  نگلیسی«  ا
است که سرقت کتاب در فضای مجازی 

تقریبا به صفر نزدیک شده است.
وی گفت: »فکر نمی کنم سرقت و کپی 
غیرمجاز کتاب های الکترونیکی مسئله 
عمده ای در انگلستان باشد؛ البته شاید 
مهم  نکته  این  دیگر  کشورهای  ر  د
از  هشدارهایی  بارها  من  خود  اشد.  ب
موتور جست وجوی گوگل درباره کپی 
جعلی  سایت های  در  خودم  تاب های  ک

دریافت کرده ام اما خیلی دراین باره نگران نیستم.«
»شفرد« برخالف »کوئلیو« در تشویق کپی غیرمجاز کتاب زیاده روی نمی کند 
زیرا  بگویند  گونه  این  که  است  ساده  کوئلیو  مثل  کسانی  »برای  می گوید:  و 
نسخه های بسیاری از کتاب های خود را فروخته اند. با این وجود به نظر من 
مورد سرقت ادبی قرار گرفتن بهتر از مورد سرقت قرار نگرفتن است. البته 
ممکن است میزان این کپی های غیرمجاز افزایش پیدا کند هم چنان که برای هر 

کاالی دیگری نیز این امکان وجود دارد.«
»ریچارد مولت« مدیر اجرایی انجمن ناشران انگلستان نیز درباره نتایج این 
تحقیق اظهار کرد: »دالیل اصلی کاهش کپی غیرمجاز کتاب الکترونیکی سهل 

و راحت بودن دسترسی به آن است.«
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ویندوز 10 شروع به کار کرد؛

شلوغ ترین روزهای 
تاریخ اینترنت

پیش  مدتها  از  که  است  روزی  و  است  جوالی   29 چهارشنبه 
تکنولوژی  و  رایانه  دنیای  کارشناسان  و  کاربران  از  بسیاری 
ویندوز  نهایی  نسخه  رسمی  انتشار  روز  اند.  بوده  آن  منتظر 
به  را  روز  این  مایکروسافت  جدید  عامل  مدیر  نادال  ساتیا   .10
و  کرده  خطاب  رایانه  تاریخ  در  جدید  عصری  شروع  عنوان 
کارشناسان معتقدند این روزها پر ترافیک ترین روزهای تاریخ 

اینترنت خواهد بود.

هرچند از روزهای قبل برخی کاربران تجربه بروزرسانی به نسخه نهایی 
جوالی   29 یعنی  امروز  رسمی  شکل  به  اما  اند  کرده  تجربه  را   10 یندوز  و
روز انتشار نهایی ویندوز 10 و تولد این نسخه انقالبی از پر مخاطب ترین 
سیستم عامل دنیا است. امروز شروعی برای بروزرسانی رایگان ویندوز 10 
برای کاربران ویندوز 7 و 8 است.تحلیلگران معتقدند که بدلیل حجم باالی 

ترافیکی که صرف ارتقاء به ویندوز 10 می شود، امروز پرترافیک ترین روز 
که  تدابیری  وجود  با  حتی  که  دارند  باور  نیز  برخی  بود.  خواهد  ینترنت  ا
برای  بسیاری  اما،  اندیشیده  امروز  ترافیک  باالی  حجم  برای  ایکروسافت  م

ارتقاء به نسخه ی جدید ویندوز به مشکل برخورد خواهند کرد.

پر ترافیک ترین روزهای تاریخ اینترنت رقم میخورد
زومیت گزارش داده است که براساس گزارش ها، مایکروسافت 40 ترابیت در 
ثانیه برای این منظور در سرویس های CDN رزرو کرده است. برای مقایسه 
بهتر جالب است بدانید که اپل برای پوشش زنده ی آخرین کنفرانس خود 8 
ترابیت در ثانیه رزرو کرده بود. هر کدام از کاربران ویندوز برای ارتقاء به 

Windows 10 باید حداقل 3 گیگابایت دانلود کنند.

شروع عصری جدید
ساتیا نادال مدیر عامل جدید مایکروسافت در مصاحبه ای که با خبرگزاری 
بی بی سی داشته است اشاره کرده که امروز نه تنها در تاریخ مایکروسافت 
 10 ویندوز  گفته:  میشود.وی  تلقی  مهم  روز  یک  تکنولوژی  تاریخ  در  بلکه 
هم برای مایکروسافت و هم برای کل صنعت رایانه یک مرجله بسیار مهم و 
اساسی است. این سیستم عامل تنها یک نسخه جدید از ویندوز نیست یلکه 

شروع یک عصر جدید است.

امکانات جدید و جذاب ویندوز 10
سیستم عامل جدید مایکروسافت قرار است به همراه تعداد زیادی امکانات و 
قابلیت های جدید ارائه شود. منشی مجازی این سیستم عامل یعنی کورتانا، 
بهترین امکانات منشی مجازی اپل یعنی Siri و گوگل یعنی Google Now را 
در بر دارد ضمن آنکه برخی امکانات منحصر به فرد خاص خود را نیز ارائه 
میکند. فروشگاه نرم افزار مایکروسافت قرار است نرم افزارهایی را ارائه 
کند که هم بر روی PC و هم بر روی تبلت و موبایل به یک شکل عمل میکنند. 
و  جالب  بسیار  امکانات   Edge یعنی  مایکروسافت  جدید  مرورگر  همچنین 
جدید را ارائه میکند – همچون امکان یادداشت گذاری در کنار صفحات وب – 
و نتایج برخی بنچمارک های اخیر نشان از آن دارد که از مرورگری همچون 

گوگل کروم بسیاری سریع تر و بهتر عمل میکند.

آیا ویندوز 10 ارزش بروز رسانی دارد؟
یک  که  است  داده  نشان   10 ویندوز  بتا  های  نسخه  در  و  کار  اینجای  به  تا 
نسخه  پیش  مدتها  از  مایکروسافت  است.  ثبات  با  و  یکپارچه  عامل  سیستم 
های آزمایشی این سیستم عامل را برای کسانی که انگیزه و جرات آزمایش 
 Windows افزار  نرم  از طریق  قابلیت  این  که  است  ارائه کرده  دارند  را  آن 
عاشق  بسیاری  آزمایشی  های  نسخه  همین  در  است.  شده  فعال   Insider
ویندوز 10 شده اند. در نگاه اول ویندوز 10 ترکیبی از ویندوز 7 – سادگی کار 
و ثبات سیستم عامل – را با ویندوز 8 – امکانات جدیدی برای صفحه نمایش 
های لمسی – ارائه کرده است و همه آنها را در ترکیبی از سادگی و جذابیت 
تبلت و هم  برای همه کاربران هم در  را  کار  ممزوج کرده است که سادگی 
در PC فراهم کرده است. این سیستم عامل محیطی آشنا اما تازه و جدید را 
این نسخه نهایی و آخرین  ارائه میکند. مایکروسافت اشاره کرده است که 
نسخه بزرگ ویندوز است که به این شکل منتشر خواهد شد. از این به بعد 
قرار است به جای انتشار نسخه های جداگانه، امکانات و قابلیت های جدید 
به شکل به روز رسانی به ویندوز اضافه شود. پس دیگر شاهد نسخه های 

جدید هم چون ویندوز 11 یا 12 نخواهیم بود.

هزینه به روز رسانی به ویندوز 10 چقدر است؟
تقریبا هیچ. برای یکسال آینده همه سیستم های مجهز به ویندوز 7 یا 8 و 
8.1 چه از نوع PC، تبلت یا موبایل، میتوانند به شکل رایگان به ویندوز 10 
دارد   10 ویندوز  برای  اساسی  برنامه های  مایکروسافت  کنند.  بروزرسانی 
ابتدا همه کاربران به این نسخه از ویندوز  تا  اما قبل از هر چیز الزم است 

بروزرسانی کنند. در نتیجه مایکروسافت برای برنامه های آتی خود اکنون 
نیاز دارد تا بخشی از درآمدهای خود را نادیده گرفته و از آنها چشم پوشی 

کند، هرچند بخشی از درآمدهای اصلی باشد. 

کدام یک از نسخه های ویندوز 10 به رایگان بروزرسانی میشوند؟
این جدول ها میتوانند  از وضعیت بروزرسانی ویندوز ده  برای درک بهتر 

کمک فراوانی به شما بکنند: 

سخت افزارهای الزم برای بروزرسانی به ویندوز 10
مایکروسافت مشخصات پایه ای برای بروزرسانی به سیستم عامل ویندوز 
تر،  یا سریع  1 گیگاهرتز  از نوع   SoC یا  ارائه کرده است: پردازشگر  را   10
1 گیگابایت رم )برای سیستم های 32 بیت( 2 گیگابایت رم )برای 64 بیت 
سیستم( 16 گیگابایت حافظه دیسک سخت )برای سیستم های 32 بیت( 20 
گیگابایت حافظه دیسک سخت ) برای سیستم های 64 بیت( کارت گرافیک 
مبتنی بر DirecX 9 یا باالتر و صفحه نمایش با وضوح 800 در 600 پیکسل. 
آنگونه که مشخص است بسیاری از سیستم ها در حال حاضر این مشخصات 

را پشتیبانی میکنند.

نحوه بروزرسانی
از 29 جوالی بخشی از سیستمهای مجهز به ویندوز 10 به شکل پیش فرض 
اما  بود،  نخواهد  موجود  آنها  از  زیادی  تعداد  اگرچه  میشوند.  بازار  روانه 
اختیار  در  دانلود  برای  رایگان  به  را   10 ویندوز  تاریخ  این  از  مایکروسافت 
قرار میدهد. در ابتدا برای بسیاری از آزمون کنندگان ویندوز 10 این نسخه 
به رایگان بروزرسانی خواهد شد که این امر تشکر و قدردانی مایکروسافت 
از آزمون کنندگان نسخه های آزمایشی و صبر و تحمل و مشارکت آنها است. 
بعد از ان به تدریج بر اساس دسته بندی که خود مایکروسافت کرده است 
انتشار  به  اقدام  شرکت،  این  سرورهای  بر  زیاد  فشار  از  جلوگیری  برای  و 
بروزرسانی برای سایر کاربران خواهد شد. شاید تا کنون آیکون مربوط به 
بروزرسانی ویندوز 10 را در Tray سیستم خود دیده باشید. این نرم افزار 
پشت صحنه در حال شناسایی وضعیت سیستم شما برای بروزرسانی است.
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فرهنگ
رمزو رازهایی درباره نوشیدنی محبوب کافه ها؛

قهوه،  جغرافیا و فرهنگ
جهان عرب مخترعان و اختراعات و اکتشافات بسیاری را به دنیا 
عرضه کرده که قهوه یکی از آنها است. بهترین دانه قهوه هنوز به 
نام »عربیکا« شناخته می شود. ولی قهوه، از زمان عرفای مسلمان 

تا فروشگاه های زنجیره ای امروز، راه درازی را طی کرده است.
ایتالیایی،  اسپرسوی  یاد  به  احتماال  می کنید،  فکر  قهوه  به  وقتی 
آمریکایی  دارچین دار  دوبل  الته  گرانده  یا  فرانسوی  الته  کافه 

می افتید.

تهیه  نوشیدنی  اولین  که  می رسد  نظر  به  که  است  این  جالب  اما 
شده از گیاه وحشی قهوه توسط یک چوپان افسانه ای در اتیوپی 
و  شد  کشت  یمن  در  بار  اولین  برای  قهوه  باشد،  شده  نوشیده 
cafe بعدها  coffee و  یمنی ها این نام عربی را بر آن گذاشتند که 

از آن مشتق شد.
قهوه از دو مسیر به اروپا راه یافت: از طریق امپراتوری عثمانی و 

از طریق دریا، از بندر ُمخا.
هر دو کمپانی بریتانیایی و هلندی »هند شرقی« از خریداران عمده 
قهوه در مخا در ابتدای قرن هفدهم بودند و محموله های آنها از 
یا به هندوستان  طریق دماغه امید نیک به این کشورها می رسید 
و دیگر مناطق صادر می شد. هرچند به نظر می رسد که این تنها 
بخش کوچکی از قهوه تولید شده در یمن بوده باشد و باقی تولید، 

به دیگر مناطق خاورمیانه صادر می شده است.
و  مدیترانه  دریای  فراسوی  از  تجارت  طریق  از  همچنین  قهوه 
وارد  دانوب  مسیر  در  فتوحاتش  طی  در  عثمانی  ارتش  به وسیله 
به  قهوه خانه ها  خاورمیانه،  مانند  هم  اروپا  در  می شد.  اروپا 
موضوعات  درباره  تبادل نظر  و  مطالعه  معاشرت،  برای  مکانی 
آنها به مکانی برای  روز بدل شد.یک شباهت دیگر، امکان تبدیل 
اجتماع عناصر نامطلوب و خرابکاران بود. چارلز دوم انگلستان 
شایعات  نشر  و  خائنان  مالقات  برای  »مکانی  را  قهوه خانه ها 

سخیف درباره اعلیحضرت و وزیرانش« معرفی می کرد.
پروکوپ،  کافه  پاریس،  معروف  قهوه خانه  آن،  از  پس  قرن  یک 
مشتریان ثابتی همچون مارا، دانتون و روبسپیر داشت که در طول 

انقالب فرانسه در آنجا برای انقالب طرح ریزی می کردند.
در ابتدا در اروپا به قهوه، به عنوان »نوشیدنی مسلمانان«، با دیده 
شک نگریسته می شد، ولی گفته می شود که در حدود سال 1600، 
از یک فنجان قهوه لذت برد که انحصار  پاپ کلمنت هشتم چنان 
آن در دست مسلمانان را خطایی بزرگ دانست و خواستار »تعمید 
از  اتریش، پس  در  آن شد.گفته می شود که نوشیدن قهوه  دادن« 
از  بزرگی  ذخیره  مصادره  و   1683 سال  در  وین  حصر  شکست 

قهوه از ترک های شکست خورده، افزایش شدیدی یافت.
شاید به همین دلیل باشد که در وین تا به امروز هم، قهوه به همراه 
یک لیوان آب ِسرو می شود: درست مانند فنجان های کوچک قهوه 
این  آیا  قاهره.  یا  استانبول، دمشق  در  با رسوب غلیظ  ترک قوی 

تنها یک تصادف است، یا یک وام گیری فرهنگی فراموش شده؟
ترکیه  که  چرا  است،  اشتباه  نامگذاری  یک  در واقع  ترک«  »قهوه 
تنها یکی از چندین کشوری است که این نوشیدنی در آن نوشیده 
که  حالی  در  می گویند،  یونانی«  »قهوه  آن  به  یونان  در  می شود. 
و دیگران،  اردنی ها  لبنانی ها، سوری ها، فلسطینی ها،  مصری ها، 

به نظر می رسد چندان به نام این نوشیدنی اهمیتی نمی دهند.
سنت های قهوه نوشی دیگری هم در جهان عرب وجود دارد. قهوه 
محلی خلیج فارس معموال تلخ است و با ترکیب هل یا ادویه های 

دیگر تهیه می شود.
معموال آن را یک بار با اندکی تاخیر، پس از ورود میهمان ها سرو 
می کنند – زود سرو کردن آن می تواند نشانه بی ادبی و عجله باشد 

– و یک بار پیش از خروج آنها.
فنجان  یک  نوشیدن  از  پس  یا  پیش  درست  را  آن  اوقات  بسیاری 
این نوشیدنی  کوچک چای شیرین می نوشند. ترتیب سرو کردن 
برخوردار  خاصی  اهمیت  رسداز  می  نظر  به  و  است  متفاوت 
نیست. نکته قابل توجه برای یک ناظر غربی لزوم نوشیده شدن 
این دو نوشیدنی بسیار متفاوت در یک فاصله زمانی کوتاه است.
به یک محصول  تبدیل شدن قهوه  با وجود  این حال متاسفانه  با 
واقعا جهانی، تولید آن در یمن کاهش یافته است و به نوعی قربانی 
مخدر  ماده  مانند  رقیب  گیاهی  محصوالت  و  ارزان قیمت  واردات 
»قات« شده است.یمن در سال 2011، با وجود تالش ها برای احیای 
بهترین قهوه دنیا در موطن اصلی اش، تنها 2500 تن قهوه صادر 
کرد. امروزه هیچ کدام از کشورهای عرب در میان تولیدکنندگان 

عمده قهوه در جهان جای ندارند.

کافه؛ از مکان تا امکان
پیام رضایی / روزنامه نگار

کافه ها نشانه مهمی در جهان مدرن و شهری هستند. آنها مثل پاساژها، بازارها، پارک ها و حتی 
پیاده روها سهمی در تجسم ذهنیت و خواهش انسان مدرن دارند. مواجهه انسان مدرن شهری، 
مواجهه ای با واسطه است. از خالل مکان ها و بناهای مهندسی شده ای که در برخی موارد محل 

گام های او را نیز پیش بینی کرده است. اگر به دام بدبینی نقادانه نیفتیم این اتفاق سوی دیگری 
نیز دارد.

به این معنا که اگر یک ضرورت و ناگزیری باشد، باید برای وجود چنین فضاهایی خرسند بود. 
از  از آن جاهایی است که  پایتخت و دارای سنت شهرنشینی در دوره معاصر،  تهران به عنوان 
سال های نخستین شکل گیری مناسبات شهری، کافه را به عنوان یکی از الزامات این شهرنشینی با 
خود داشته است. بی تردید وقتی تاریخی به موضوع کافه در تهران نگاه می کنیم »کافه نادری« 
معاصر  دوره  روشنفکران  پاتوق  به عنوان  نادری  کافه  می آید.  یاد  به  که  است  نامی  نخستین 
فرهنگ و هنر حاال دیگر فقط کافه نیست. مکانی است که کسانی مثل هدایت و دیگران در آن 
جمع می شدند. جایی است که شاید بارقه های نخستین برخی از بهترین آثار فرهنگی و هنری 
معاصر در آن شکل گرفته باشد. چنین نگاهی تلویحا از یک حقیقت دیگر نیز خبر می دهد. شاید 
هم یک واقعیت با میزان تغییرپذیری باالتر. آن هم اینکه کافه دستکم در معنای مصطلح مکانی 
است برای تجمع اهالی فرهنگ و هنر. »پاریس جشن بیکران« را به یاد بیاوریم. ادای دینی تمام 
با  این کتاب  از بزرگ ترین نویسندگان دوره مدرن. همینگوی در  عیار به پاریس از سوی یکی 
انسان فکر می کند بهشت موعود  گاه  آن سخن می گوید که  کافه های  پاریس و  از  چنان عشقی 
همین پاریس است. پاریس در میانه قرن بیستم سکونتگاه بسیاری از غول های فرهنگی و هنری 
جهان بود. در این معنا شاید خود پاریس استعاره ای از یک کافه در مقیاس جهان به مثابه شهر 

باشد. آن هم در دوره ای که آشوب، بزرگ ترین  ویژگی روزگار بود. 

بر همین اساس کافه ربطی وثیق با سکنی گزیدن دارد. تاریخ معاصر نشان می دهد ساکنان این 
مکان غالبا همین ها بوده اند. این میراثی است که امروز نیز با ما است. اهالی هنر اغلب کافه را 

محل امن خود می دانند. در چرایی این امر سخن بسیار است و این چندکالم مجال پرداختن به آن 
را نمی دهد. با این حال نمی توان واقعیت این ادعا را انکار کرد؛ کافه تهی است. نظرگاه آدمی تنها 
به میز خود و میزهای اطراف است و البته دیوارهایی که گاه با نشانه هایی از هنر مزین شده اند. 
در کافه شهر و جهان به مثابه واقعیت پنهان است و در نتیجه انسان از هجوم بی امان واقعیت که 

خود را بی محابا و بی مالحظه تحمیل می کند در امان است. 

در عوض آنچه برجای می ماند سخن است. امکان گفتن. هنگامی که چنین برخوردی با جهان 
به عنوان مهاجم داریم، شاید بتوان گفت در عوض گفتن ،مداخله در جهان است. تغییر آن و البته 
کنشگری. کافه نشین با پشت سر گذاشتن واقعیت مهاجم جهان بیرونی، امکان مداخله و کنش 

را با »گفتن« برای خود فراهم می کند، جوالن ذهن؛ ذهن را به چالش می کشد. ویران می کند و 
می سازد. اما کیفیت این ساختن و ویرانی بدون شک مطلق نیست. تجربه زیسته را شاید بتوان 
با خود حمل  را  واقع جهانی  در  دارد  آنکه تجربه زیسته  نیز تصور کرد.  داشتن جهان  باخود 
می کند. بنابراین آن کس که از این لحاظ فقیر است امکان مداخله اش نیز کم مایه تر خواهد بود. 
سخن گفتن همواره از شیء است. در فقدان شیء سخن در خودش تا می شود و تهی بودگی از 

کافه به عنوان یک امکان به سخن نفوذ می کند. به عنوان یک مساله و مشکل. 
ساختارهای  پیامد  تواماِن  که  زیسته  تجربه  فقدان  در  روزها،  این  نشین  کافه  انسان  گویی 
اجتماعی و منفعل بودن است، جز سخن گفتن برای سخن گفتن، چیزی ندارد. حاال این او نیست 
به عنوان یک  را  آن  به مکان هویت می بخشد در ظرفیت مکانی چون کافه مداخله می کند و  که 
شادی  می بخشد.  هویت  او  به  که  است  کافه  برعکس  می کند.  مطرح  زیستن  و  فرهنگی  امکان 
می آورد و سبب می شود تا او احساس بودن کند. او از تاریخ کافه ارتزاق می کند تا حال و آینده ای 
برای خویش داشته باشد. از یاد نبریم که اینجا سخن از تاریخ فرهنگی و چهره های فرهنگی 
در تعامل با مکانی به نام کافه است. این مواجهه از این رو اهمیت دارد که در بافتار فرهنگی 
شهری چون تهران هنوز هم کافه نه به عنوان مکانی برای همه انسان ها بلکه به عنوان امکانی 
برای فرهیختگان و فرهیختگی خود را بازتولید می کند. نگاهی سرسری به دیوارها و نام های 
این کافه ها کافی است تا پی به کم و کیف این ادعا ببریم. در هر حال کافه یک امکان است. اما این 
امکان در ابتدا مکان بود. مکانی که دچار استحاله در فرهنگ شد و حاال در فقدان حیات پویای 
فکری و اندیشه، اوست که ما را دچار استحاله می کند. اوست که ما را فرامی خواند تا از تاریخش 
مصرف کنیم و سوژه ای باشیم که »کافه می رود پس فرهیخته است. پس هنرمند است«. هیچ 

پرسشی به جانب آنها گسیل نمی شود. و این به راستی یادآور حکومت ماشین ها است. 

درباره کافه نشینی در کشور روشنفکرها

همون همیشگی بدون شکر لطفا
ترجمه: نیلوفر توکلی

محل  همیشه  بازمی گردد.کافه ها  پیش  قرن ها  به  فرانسه  در  کافه نشینی  فرهنگ 
فلسفی  موضوعات  درباره  بحث  و  یکدیگر  با  برای مالقات  گردهمایی روشنفکران 
برای  کارهایشان،  نمایش  برای  محلی  آوانگارد،  روشنفکران  برای  است.  بوده 
هنرمندان، محلی برای مقایسه و تبادل ایده هایشان و برای نویسنده ها محلی برای 
www. .غرق کردن غم و اندوهشان ورای غم و اندوه یا سودای هنری شان بوده است

cafe-de-flore.com
حتی مبارزان آزادی انقالب فرانسه و بعدتر مبارزان مقاومت فرانسه برای طراحی 
خط مشی خود، یکدیگر را در کافه ها مالقات می کردند. کافه هایی در فرانسه وجود 
سارتر  پل  همینگوی،ژان  مثل  معروفی  چهره های  می دهد  نشان  اسمشان  که  دارد 
همه  در  پاریس  در  کافه ها  همچنان  امروزه  داشته اند.  حضور  درآنجا  وپیکاسو 
خیابان هاو در اشکال مختلف وجود دارد و مردم محلی و توریست ها هم در آنجا جمع 
می شوند تا اتمسفر یگانه ای خلق کنند و جرعه ای قهوه بنوشند. یک کافه فرانسوی 
اصیل صندلی هایی در داخل وبیرون از کافه با میزهای کوچک و معموال گرد و تعداد 
زیادی قابکاری چوبی و دکور قرمز و مشکی دارد. اگرچه امروزه کافه های مدرن 
پاریس در همه اشکال و اندازه ها و گاهی با دکور کروم وضدزنگ وجود دارد اما 
هنوز بیشترشان به طراحی داخلی صمیمی و سنتی و صندلی های جای گرفته در 

پیاده روها پایبندند.

تعداد  تازگی  به  و  ساندویچ  و  کیک  محدودی  تعداد  فرانسه  کافه های  منوی  در 
فرهنگ  در  می شود.اگرچه  یافت  کامل  رستوران  یک  خدمات  ارائه  قابل توجهی 
کافه نشینی فرانسه نوشیدنی ها اهمیت بیشتری به نسبت غذاها دارند.60 درصد از 
کافه نشین های فرانسوی »قهوه« و »اسپرسو« ی سرو شده در فنجان های کوچک را 

ترجیح می دهند.
نام  با  سارتر  پل  ژان  که  است  کاراکتری   فرانسوی،همان  کالسیک  پیشخدمت 
از  پیچیده ای  بخش  اگزیستانسیالیسم  می کند.  ترسیم  خود  کتاب  در  »گارسون« 
فرهنگ کافه نشینی فرانسه است همچنین برای یادگیری رسوم کافه نشینی به کمک 
به  رضایت  کمتر  و  برترند  و  متمایز  فرانسوی  پیشخدمت های  است.  نیاز  گارسون 
با  حق  همیشه  فرانسه  کافه نشینی  فرهنگ  در  می دهند.  انگلیسی  زبان  فراگیری 
مشتری نیست! و این ناشی از شخصیت متفاوت پیشخدمت های فرانسوی است که 

بخشی از تجربه کافه نشینی فرانسه را شکل می دهند.
یکی از جنبه های دیگر فرهنگ کافه نشینی فرانسه سیگار است. تا زمانی که سیگار 
کشیدن در داخل کافه ها مجاز بود، بخش استواری از اکثر کافه ها محسوب می شد. 
اکنون استعمال سیگار در مراکز عمومی غیرقانونی است و پاریسی ها برای سیگار 
با سیگار های  پیاده روها  از کافه ها می روند و در پاسیو کافه ها و  کشیدن به خارج 
است  این  فرانسه  کافه نشینی  ویژه  شیوه  یک  می شوند.  دیده  دست  در  نازکی 
نیستند.  استاندارد  کامال  گزینه های  به عنوان  شده  ارائه  منوهای  از  هیچ کدام  که 
صورت حساب همراه با سفارش داده می شود ولی می توان آن را هنگام ترک کردن 

کافه پرداخت کرد. 
فرهنگ کافه نشینی فرانسه برای مردمی است که می خواهند ببینند و دیده شوند. هر 
کافه فرانسوی شامل یک اتاق مخصوص خوانندگان کتاب ها، زوج ها، قرارهای کاری 

و گروه های دوستی است که با هم قهوه می نوشند
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پرداخت بدهی 
در چهارگام

هر  مالی  زندگی  بخش های  دشوارترین  از  یکی 
و عدم  روانی  استرس  به  است  ما که ممکن  از  یک 
از  زیادی  حجم  وجود  بینجامد  زندگی  از  رضایت 
اوقات  طبیعی  به طور  بدهکار  افراد  است.  بدهی 
خوبی را نمی گذرانند، پیوسته نگران آینده هستند و 
ضرر و زیان بسیاری را متحمل می شوند. به عالوه 
بدهی ها تصمیمات مالی افراد را نیز به صورت جدی 
را  فرد  اشتباه  احتمال  و  می دهند  قرار  تحت تاثیر 

بیشتر می کنند.

اشتباهاتی که در نتیجه آنها زیان بیشتری حاصل شده و در 
داشت.  خواهد  نیاز  بیشتری  وام های  دریافت  به  فرد  نتیجه 
این سیکل معیوِب افزایِش بدهی حتی ممکن است تا نابودی 
از  شدن  خالص  برای  تالش  این رو  برود.از  پیش  فرد  کامل 
پیمودن  برای  ضروری  گام های  نخستین  از  یکی  بدهی ها 
این  در  که  کسانی  دید  از  اما  است.  مالی  موفقیت  مسیر 
غیرممکن  تقریبا  بحران  از  رهایی  هستند،  گرفتار  وضعیت 
دوران  پایان  به  چندانی  امید  آنها  اغلب  و  می رسد  به نظر 
غیرواقعی  کامال  نتیجه گیری  این  حال  این  با  ندارند.  سخت 
است و پایان بحران مالی و بازگرداندن بدهی ها به رغم آنچه 
متخصصان  دید  از  نیست.  پیچیده  چندان  می رسد  نظر  به 
چهار گام مشخص و بسیار واضح در فرآیند غلبه بر بحران 
بدهی ها وجود دارد که پیگیری دقیق آنها می تواند شما را از 

بحران مالی رهایی بخشد:

یک: بدهی جدیدی بر عهده نگیرید
با آنکه این کار در ابتدای امر کامال بدیهی به نظر می رسد، 
اما همین امر بدیهی مورد غفلت واقع شده و بسیاری از افراد 
هر روز به حجم بدهی های خود می افزایند. ممکن است این 
یا  و  شوند  اخذ  پیشین  وام های  بازگرداندن  برای  بدهی ها 
فرد سعی کند با سرمایه گذاری کردن آنها بخشی از فشارها 

اشتباه  اما در هر حال چنین تصمیمی کامال  ببرد  بین  از  را 
اخذ  مطلق  به طور  باید  مساله  این  از  پیشگیری  برای  است. 
تازه ای  بدهی  هیچ  و  بگذارید  کنار  را  جدیدی  وام  نوع  هر 
میزان  دقیق  بودجه بندی  با  نیفزایید.  خود  فهرست  به  را 
با حرکت در  آنگاه  و  پیدا کنید  را  انعطاف پذیری مالی خود 
بی نیاز  گرفتن  وام  از  را  خود  توانایی ها،  همین  چارچوب 
سازید. به عالوه باید هر نوع خرید اعتباری یا با استفاده از 
چک را نیز از فعالیت های مالی خود حذف کنید. نقدی خرید 

کنید و مطابق توان نقدی خود گام بردارید.

دو: شما مدیریت کنید، نه پول 
برخی  در  است.  سویه  دو  رابطه ای  پولتان  با  شما  رابطه 
شرایط، شما با استفاده از چارچوب ها و اصولی که دارید، 
پولتان را مدیریت می کنید اما در شرایطی این پول است که 
شما را مدیریت می کند. این که پول شما را مدیریت می کند 
این  عالمت  مهم ترین  معناست؟  چه  به  را،  آن  شما  نه  و 
مطلب، یکسان نبودن هزینه های روزانه در طول ماه است. 
ماه،  بگذاریم، در طول یک  کنار  را  اگر هزینه های ضروری 
اما  باشد.  برابر  باید تقریبا  میانگین روزانه هزینه های شما 
اگر در ابتدای ماه که پول دارید، روزی 60 هزار تومان خرج 

با 60 هزار  را  انتهای ماه مجبورید، یک هفته  می کنید و در 
نه شما پول  تومان سر کنید، پول شما را مدیریت می کند و 
باشد.  قوانین و ضوابطی  تابع  باید  را. رفتار مصرفی شما 
بهترین عالمت اینکه آیا رفتار هزینه ای شما تابع این اصول 
اختالف  اگر  است.  هزینه ها  روزانه  میانگین  بررسی  است، 
کنید  نظر  تجدید  رفتارتان  در  باید  است،  زیاد  هزینه ها  این 
ربط  مالی  مدیریت  دهید.  قرار  حدودی  و  حد  خود  برای  و 
چندانی به درآمد شما ندارد، بلکه به میزان هزینه های شما 
می تواند  بیشتر  درآمد  لزوما  که  نکنید  تصور  دارد.  بستگی 

اوضاع را بهتر کند، باید رفتار هزینه ای را اصالح کرد.

سه: فقط برای هزینه های ضروری قرض کنید
است.  آن  زمان  گرفتن،  قرض  در  مسائل  مهم ترین  از  یکی 
نباید آرامش خود و خانواده تان را با قرض گرفتن در امور 
شرایط  زندگی  در  مطمئنا  بیندازید.  خطر  به  غیرضروری 
دیگران  از  می شوید  مجبور  شما  که  می آید  پیش  بحرانی 
کمک بگیرید اما این ما هستیم که شرایط بحرانی را تعریف 
ما  که  شرایطی  از  بسیاری  که  است  این  واقعیت  می کنیم. 
مثال  برای  نیستند.  چنین  می دانیم،  بحرانی  شرایط  را  آنها 
اگر هزینه های جاری شما کم شد، قرض نکنید. هزینه های 

هستند.  مدیریت  قابل  صرفه جویی  و  پس انداز  با  جاری 
این  بازپرداخت  درباره  می کنیم  قرض  که  هنگامی  ما  اکثر 
می گوییم  مثال  می کنیم.  تصور  را  آرمانی  شرایطی  وام ها 
فعال اوضاع چندان خوب نیست، اما در چند ماه آینده وضع 
به  می کنم.  ادا  را  قرضم  به راحتی  من  و  می شود  دگرگون 
تصور  را  شرایط  بهترین  گرفتن  قرض  هنگام  اینکه  جای 
کنید، بدترین شرایط را تصور کنید. در این صورت مطمئنا 
گرفتن  قرض  درباره  تصمیم گیری هایتان  از  بسیاری  در 
تجدیدنظر می کنید. بحران های کوچک مالی می تواند به ما 
این هشدار را بدهد که چیزی در نحوه هزینه های ما درست 
نیست. اگر بالفاصله بعد از هر اتفاقی قرض کنیم، هیچ گاه 
اشتباهات خود را متوجه نمی شویم و هیچ گاه در صدد رفع 
آنها بر نمی آییم. فقط و فقط در شرایط کامال بحرانی و برای 
به  که  پزشکی  هزینه های  )مثال  ضروری  کامال  هزینه های 

سالمت شما مرتبط است( قرض کنید.

چهار: یک صندوق اضطراری تشکیل دهید
یا  ضروری  هزینه های  تعیین  بودجه،  ایجاد  در  قدم  اولین 
ثابت از قبیل اجاره، قسط ماشین، قبض آب و برق است. شما 
این دسته  نیز در  را  می توانید هزینه های مواد غذایی و گاز 
قرار دهید. این هزینه را با هم جمع کنید و از درآمد ماهانه 
خود کم کنید، مقدار باقی مانده پولی است که برای هزینه های 
 ... یا  و  رستوران  مسافرت،  خرید،  تفریح،  مانند  اختیاری 
کامپیوتر  و  همراه  تلفن   برنامه های  است.  کردن  خرج  قابل 
در  بودجه بندی ها  و  مالی  خرج های  بررسی  برای  بسیاری 
دسترس است. شما می توانید با استفاده از این برنامه ها به 
صورت مداوم هزینه های خود را بررسی کرده و تصمیم های 
این را به خاطر داشته باشید  مالی هوشمندانه تری بگیرید. 
که بودجه بندی امری انعطاف پذیر است و می توان اولویت ها 
خواسته ها  از  برخی  هزینه  در  می توان  داد.  تغییر  را 
صرفه جویی کرد و یا خرید آنها را به ماه بعد موکول کرد. 
اما در نظر داشته باشید که تعیین زمان خراب شدن خودرو 
یا هزینه های منزل و یا بیماری ها قابل پیش بینی نیست. این 
غیرمنتظره  حوادث  برای  را  بودجه ای  که  است  ضروری 
زندگی کنار گذاشت و یک صندوق اضطراری را تهیه کرد. 
اگر شما بتوانید تدریجا، سه تا شش ماه از هزینه های خود 
را ذخیره کنید، می توانید از قرض گرفتن در امان بمانید. اگر 

شما این صندوق را ندارید، از همین امروز شروع کنید.
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خانواده

کودکان موفق چه 
چیزی الزم دارند؟

الزم نیست کارشناس مسائل کودک باشید تا کودک موفق تربیت 
کنید. برای اینکه کودک از همان ابتدای کودکی موفقیت را تجربه 
کند والدین باید به او عشق و توجه داشته باشند و نیازهای کودک 
را بشناسند و برای برطرف کردن آنها تالش کنند. برای اینکه کودک 

شما نیز با استعداد و سالم رشد کند، 6 مورد زیر را رعایت کنید.

شما  احساسی  حمایت  دارند.  نیاز  عشق  به  کودکان  عالقه:  و  عشق  دادن  نشان   1
به کودک به او احساس امنیت برای کشف دنیا را می دهد. تحقیقات نشان داده اند 
و  روحی  فکری،  رشد  در  کودک  زندگی  اولیه  سال های  در  والدین  عشق  و  توجه 
باعث رشد مغز کودک می شود.اما چگونه  دارند. عشق  تاثیر بسیاری  او  فیزیکی 
شجاعت  کردن،  گوش  لبخند،  بوسیدن،  کردن،  بغل  داد؟  نشان  را  خود  عشق  باید 
به کودک هستند که می توانید  با کودک همه نشانه های عالقه  بازی کردن  دادن و 
انجام دهید. هنگامی که گریه می کند – مخصوصا کودکان زیر شش ماه - سریع 
زیاد  توجه  با  است،  شاد  خیلی  یا  غمگین  کودک  که  کنید.هنگامی  رسیدگی  او  به 

می توانید رابطه احساسی عمیقی با او برقرار کنید.

نیز  یادگیری بهتری  انرژی و سالم  با  اولیه کودک: کودک  نیازهای  به  2 رسیدگی 
دارد و شما می توانید این هدف را با برطرف کردن نیازهای اولیه او محقق کنید. 
سیستم  و  جسمی  اوضاع  از  کاملی  چک آپ  معینی  زمانی  فواصل  در  کنید  سعی 
ایمنی او انجام دهید. اگر در دوره های مشخص شده و به وقت واکسن و آمپول های 
کودک تزریق شوند، در واقع سالمت او را تضمین کرده ایم.خواب نیز برای رشد و 

موفقیت کودک بسیار مهم است. هنگام خواب وقتی پلک ها سریع به هم می خورند، 
خوردن  است.  کردن  فکر  و  حرکت  یادگیری،  زمینه  در  رشد  حال  در  کودک  مغز 
شیر مادر نیز در شش ماه نخست همه نیازهای جسمی کودك را برآورده می کند. 
کودکانی که از شیر مادر تغذیه می کنند، کمتر دچار آلرژی، اسهال، مشکالت تنفسی 
و عفونت گوش می شوند. همچنین، شیر مادر  موجب افزایش ضریب هوشی کودک 

نیز می شود.

3 حرف زدن با کودک: تحقیقات نشان داده است کودکانی که والدین آنها از همان 
ابتدا زیاد با آنها صحبت کرده اند، سریع تر مهارت های کالمی را فراخواهند گرفت.  
این کار را می توانید از همان دوران جنینی آغاز کنید. پس از به دنیا آمدن کودک، 
از  کنید  کنید. سعی  او صحبت  با  یا حمام کردن  غذادادن  پوشک،  تعویض  هنگام 
کلمات ساده و مختص خود کودک استفاده کنید تا درک بهتری داشته باشد و موقع 
صحبت کردن نیز به او نگاه کنید. مثال همه کارهایی را که برای او انجام می دهید 

برایش توضیح دهید.

بلند  صدای  با  را  آن  کتاب،  یا  مجله  مطالعه  هنگام  کودک:  برای  خواندن  کتاب   4
او  او و مهارت های کالمی  این ترتیب دایره لغت  تا کودک نیز بشنود. به  بخوانید 
افزایش پیدا می کند و می توانید باعث برانگیخته شدن قوه تخیل او بشوید. در خالل 
کتاب خواندن می توانید کودک را در آغوش بگیرید و به او احساس امنیت و عشق 
نیز بدهید.نوزادان از شنیدن صدای موسیقی نیز لذت می برند و می توانید برایش 

زمزمه کنید.

5 تقویت احساسات کودک: برای اینکه کودک در مورد انسان ها، مکان ها و مسائل 
مختلف آگاهی کسب کند باید در معرض آنها باشد. هر نوع تعامل جدیدی اطالعات 
جدیدی نیز به دانسته های کودک اضافه می کند. تحقیقات ثابت کرده اند، کودکانی 
از امکانات و انسان ها رشد می کنند و با مسائلی روبه رو  که در محیط هایی مملو 
هستند که مستقیما به حواس پنج گانه آنها مرتبط است، مغز فعال تر و انگیزه های 
بیشتری دارند.البته قرار نیست کودک را به طور 24 ساعته تحت اتفاق های مختلف 
نباید  سال  دو  زیر  تا  کودکان  مثال،  طور  به  کنند.  رشد  حواسش  تا  دهید  قرار 
بازی های  اسباب  او  برای  می برد،  لذت  بازی  از  کودک  کنند.وقتی  نگاه  تلویزیون 
آواز  او  برای  کنید.  تهیه  مختلف  وزن های  و  صدا  رنگ،  بافت،  شکل،  با  متنوع 
بخوانید. همین بازی های ساده و تعاملی می توانند به رشد مغز و افزایش ضریب 
به کودک فضای الزم برای پرسه  باید  هوشی کودک کمک بسیاری کنند.همچنین 
زدن و راه رفتن هم بدهید. این کار برای رشد ماهیچه های کودک مفید است. برای 
این منظور باید خانه را از وسایل خطرناک خالی و فضا را برای چهاردست و پا 

کردن او مهیا کنید.

6 مراقب خود باشید: وقتی خود والدین سالم و خوشحال باشند، فرزندان آنها نیز 
سالم و خوشحال خواهند بود. سعی کنید در زمان های خالی ورزش کنید؛ حتی 
اگر این ورزش یک پیاده روی ساده باشد. می توانید کودک را سوار کالسکه کنید 
و با هم بیرون بروید. به اندازه کافی استراحت کنید.اگر از انجام کارهای خانه و 
بچه داری به طور همزمان خسته شده اید آن را با همسر خود تقسیم کنید. اگر تنها 
هستید می توانید از دوستان یا خانواده کمک بگیرید.حتما هر چند وقت یکبار به 
خود مرخصی بدهید و تنها باشید. تنها بودن می تواند کمک کند تا انرژی دوباره 
کسب کنید. حتی الزم است با یک دوست در مورد مشکالت خود درد دل کنید.برخی 
خانم ها پس از زایمان دچار افسردگی می شوند و این حالت تا هفته ها یا شاید ماه ها 

در آنها باقی می ماند. این حالت به هیچ وجه خوب نیست، اما قابل درمان است.

5 راه برای اینکه همیشه 
عاشق بمانید

1 همسرتان را عزیز کنید، به شوهرتان احترام بگذارید.
این مسوولیت شماره  است.  احساسی خانم ها عزیز شدن  نیاز  اصلی  هسته 

یک همه شوهرها است.
 معنی آن این است که باید کاری کنید که همسرتان احساس کند دوستش دارید 
اینکه او اولین اولویت زندگی شما است. هسته اصلی  و قدرش را می دانید، 
نیاز احساسی مردها هم این است که مورد احترام همسرشان باشند. وقتی 
به خانه می آید دوست دارد احساس کند که حداقل یک نفر در دنیا هست که 
فکر می کند او فردی باکفایت و بالیاقت است. منظورمان این است که وقتی 

شوهرتان به خانه می آید، تلفن را قطع کنید و به استقبال او بروید.

2 با همدیگر مثل دوست هایی خوب رفتار کنید.
می توانند  که  است  این  شده  داده  شوهر  و  زن  به  که  نعمتی  هفت  از  یکی 
دوستانی صمیمی با هم باشند. اصل دوستی بر این است که دو طرف باید 
یعنی  بگذارند.  احترام  و  ارزش  خود  طرف مقابل  نیازهای  و  احساسات  به 
هرچه که برای تو مهم است برای من هم باشد. این رمز این است که همسرتان 

همیشه احساس دوست داشته شدن کند.

آمدن،  کنار  دادن،  گوش  باشید:  داشته  خاطر  به  را  طالیی  فعل  چهار   3
بازسازی کردن، قدردانی کردن.

در همان ابتدای ازدواجتان با هم توافق کنید که یک قانون اصلی داشته باشید: 
هرچقدر هم که ناراحت باشید، هیچ وقت با هم درگیری لفظی پیدا نکنید. این 
نوع جنگ و جدل ها فقط مشکالت را بدتر کرده و رابطه را هم خراب می کند. 

درعوض، سعی کنید این چهار فعل طالیی را در زندگی تان پیاده کنید:
این کار برای کنار هم کار کردن و حل مشکالت الزم است. به  گوش دادن: 
و  کند  صحبت  کنید  قطع  را  حرف هایش  اینکه  بدون  دهید  اجازه  همسرتان 
بعد آنچه که گفته شده را تکرار کنید. این همسرتان را مطمئن می سازد که 
را  مشکالت  کنید  سعی  بیایید:  کنار  کرده اید.  گوش  خوب  را  حرف هایش 
طوری حل کنید که هر دوی شما از راه حل انتخابی شاد و راضی باشید. نباید 

هیچ کدام از شما به اجبار به خاطر طرف مقابل راه حل را بپذیرد.
بتوانید  باید  می زنید،  احساسی  صدمه  همدیگر  به  وقتی  کنید:  بازسازی 
این دلشکستگی را ترمیم کرده و احساس عصبانیت و خشم طرف مقابل را 
خشم  کمی  حتی  باشید.  درصد   100 بازسازی  دنبال  به  باید  کنید.  برطرف 

می تواند دیواری از کینه و تلخی بینتان ایجاد کند.
قدردانی کنید: هیچ وقت نمی توانید به اندازه کافی از همسرتان تشکر کنید. 
سعی کنید هر کاری را که برایتان انجام می دهد فهمیده و آن را با قدردانی 

نشان دهید.

4 مرزهایی قوی بسازید.
نزدیکانتان،  و  خویشان  والدینتان،  نه  شماست  یک  درجه  اولویت  همسرتان 
دوستانتان، فرزندانتان، همکاران یا سرگرمی هایتان. مرزهایی محکم ایجاد 
و هیچ چیز  هیچکس  به  و  قائلید  ارزش  ازدواجتان  برای  دهد  نشان  که  کنید 
اجازه نمی دهید رابطه تان را ضعیف کند. این یعنی قبل از نیازهای والدینتان 
برای  کافی  اندازه  به  کنید  سعی  کار  از  بعد  و  برسید  همسرتان  نیازهای  به 

همدیگر وقت بگذارید.

5 هر روز به همدیگر لذت بدهید.
به  و  کند  پیدا  خوبی  احساس  طرف مقابلتان  که  کنید  کاری  یعنی  ازدواج 
صورت روزانه به او محبت کنید )البته همانطور که خودش دوست دارد(. اگر 
خانمتان می گوید از گل زنبق خوشش می آید، چون خودتان فکر می کنید گل 
رز رمانتیک تر است، برای او رز نخرید. یاد بگیرید همسرتان چطور دوست 
دارد به او احساس رضایت بدهید-  چه جمالت محبت آمیز، چه هدیه دادن، 
کمک کردن یا گذراندن وقت با او- و عادت کنید این کارها را به صورت روزانه 

برایش انجام دهید.

عصبانیت مردان از ۷ رفتار زنان
شما به عنوان یک زن بهتر می دانید که چه رفتارهایی می تواند بیشتر از هر 
اید که کدام  تا به حال با خود فکر کرده  آیا  اما  آزار دهد؟  را  چیزی یک مرد 
آزرده خاطر کرده و حتی موجب دور  را  به شدت همسرتان  رفتارهای شما 

شدن او از شما شده است؟

 البته درباره این رفتارها باید نظر و دیدگاه آقایان را هم جویا شد؛ به همین دلیل سراغ 
آن ها رفتیم و پرسیدیم بیشتر از همه کدام رفتارهای همسرشان برای آنها غیرقابل تحمل 
است و در نهایت از همه این گفته ها و شنیده ها و شکایت ها پرتکرارترینشان را انتخاب 

کردیم، که در ادامه می خوانید:

 تمام وقت تو برای من است
 این کامال درست است که یک زن دوست دارد تا حد ممکن به همسرش محبت کند و 
ندارند  اینجا هیچ مشکلی  تا  تنهایی کند؛ طبیعتا مردها  او هیچ وقت احساس  نگذارد 
اما گله آن ها از آن جا آغاز می شود که می گویند: »برخی خانم ها فکر می کنند تمام وقت 
این موضوعی  آنها اختصاص داشته باشد و نه هیچ چیز دیگر.  به  باید  مردشان تنها 
است که برای ما آزاردهنده است.« مرد می تواند عاشق همسرش باشد ولی در عین حال 
گاهی مدت زمان کوتاهی را به خودش اختصاص دهد و به دنبال کارها و تفریحاتی 
برود که از آنها لذت می برد؛ به عنوان مثال ساعتی از روز را صرف یک فعالیت ورزشی 

یا هنری کند.
 شکستن ناخن دلیل منطقی برای گریه نیست!

شکستن ناخن یا شل شدن پاشنه کفش یا خرد شدن شیشه عطر و... هیچ یک دلیل نمی 
شود که مقابل همسرتان گریه کنید. ابراز احساسات زیاد برای موضوعات کوچک شاید 
برای زنان امری عادی باشد اما مردها بیشتر آن را یک نمایش اغراق آمیز می دانند؛ سعی 

کنید نسبت به موضوعاتی که مهم نیست، احساسات کمتری نشان دهید.
 وقتی مدام به او زنگ می زنید

مردانی هستند که می گویند از این که همسرشان هر نیم ساعت یک بار به آن ها تلفن 
می زند یا مدام پیامک های بی محتوا می فرستد کالفه شده اند؛ از این که در تمام طول 

روز همسر آنها زنگ می زند و مکان آنها را چک می کند، اذیت می شوند. قبل از این که 
بخواهید برای چندمین بار در طول روز به همسرتان زنگ بزنید کمی فکر کنید که آیا 
را  او صحبت کنید و وقتش  با  کار  آن قدر مهم هست که بخواهید سر  کار شما  واقعا 

بگیرید و ذهنش را از مسائل کاری منحرف کنید؟
 جیغ بنفش ممنوع!

با خنده و صدای بلند حرف زدن یا مدام با نفس بریده بریده )براثرخنده( ماجراهای نه 
چندان جالب را تعریف کردن، همیشه خوشایند نیست. برای موضوعی که مهم نیست 
بلند و زیاد حرف زدن درباره موضوعات  نباید خیلی شلوغ کنید. در حقیقت صدای 

سطحی و بی معنی برای همه آزاردهنده است.
 چرا در کارهای خانه کمک نمی کنی؟

به نظر خودتان آیا واقعا الزم است که مدام به همسرتان غر بزنید که چرا در کارهای 
خانه کمک نمی کند در حالی که خودش می گوید نهایت تالشش را برای کمک به شما 
انجام می دهد. یاد بگیرید از شوهرتان برای کمک هایی که به شما می کند، تشکر کنید؛ 
وقتی او متوجه شود از رفتارش قدردانی می شود به طور قابل مالحظه ای سعی می کند 
همان فردی شود که شما دوست دارید، پس لطفا کمتر غر بزنید و بیشتر قدرشناس 

باشید.
 شما یک جاسوس نیستید

یکی از اتفاقات بدی که می تواند برای یک مرد بیفتد، این است که ناگهان ببیند همسرش 
یا  است  همراهش  تلفن  گوشی  و  کیف  مثل  شخصی  وسایل  در  وجو  جست  حال  در 
ایمیل های شخصی او را می  خواند! چرا فکر نمی کنید این یک رفتار کامال غیراخالقی 
است. به یاد داشته باشید که چنین رفتارهایی نه تنها او را پنهان کارتر می کند بلکه کم 
امنیت  احساس  دیگر  که  نمی گوید. چرا  دیگر  به شما می گفت  که  را هم  کم چیزهایی 

نمی کند.
 االن به چه فکر می کنی؟

»االن به چه فکر می کنی؟« این جمله ای است که خیلی از خانم ها در طول روز بارها از 
شوهران خود می پرسند؛ اما واقعا چرا مهم است که او در فالن لحظه خاص چه فکری 
در ذهن دارد و به چه می اندیشد، اگر کمی منطقی فکر کنید متوجه می شوید که این 
از  او را  آزاردهنده باشد و  سؤال چقدر بی فایده است و می تواند برای شخص مقابل 

دنیای آرام خودش خارج کند!
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میزان طبیعی برقراری 
رابطه جنسی

حدود یک پنجم زوج ها کمتر از ده بار در سال 
در  نیز  زیادی  ی  عده  و  دارند  جنسی  رابطه 
با یک دیگر اختالف نظر  خواسته های جنسی 
دارند و امیال جنسی شان با یکدیگر همخوانی 
ندارند این موضوع یکی از اصلی ترین مشکالت 
به مشاور رجوع  زوج ها هست که بخاطرش 
می کنند. در این باره توضیحات بیشتری داده 

ایم . با ما همراه باشید.

اینجا  در  نامش  ذکر  به  ای  که عالقه  کارمند 33 ساله  یک 
ام.  نداشت، می گوید: "من 10 سال است که ازدواج کرده 
خیلی وقت ها بوده که اگر سه ماه یکبار رابطه جنسی می 

روز  یک  از  بعد  مجبورم  من  بود.  نعمتی  برایمان  کردیم 
طوالنی سر کار شام را آماده کنم و بعد بچه ها را بخوابانم 
چون حقوق شوهرم کفاف زندگیمان را نمی دهد و من هم 
مجبورم پا به پای او کار کنم. به خاطر همین قانونی که 
برای شوهرم گذاشتم این است که رابطه جنسی بعد از 10 
به  و کوفته می خواهم  آن موقع خسته  شب ممنوع چون 

رختخواب رفته و فقط بخوابم.

متخصصین اعتقاد دارند که پایین بودن سطح میل جنسی 
هم یکی از متداولترین مسائل و مشکالت جنسی خانواده 

ها در قرن حاضر است.
قبل  سالهای  به  نسبت  حاضر  حال  در  جنسی  میل  اینکه 
کمتر شده است یا نه، مشخص نیست اما یک چیز قطعی 
است و آن اینکه شکایت خانم ها بیشتر است! وقتی زوج 
ها برای مشاوره می روند، این خانم ها هستند که مردها 
و  کشانند.  می  روانشناسان  کار  دفتر  سمت  زور  به  را 
پایین  که  مردهاست  جنسی  میل  عموم،  عقیده  برخالف 
آمده است. در جامعه ما قابل قبولتر این است که زن میل 
میل  که  است  مرد  این  وقتی  مرد.  تا  باشد  نداشته  جنسی 
تر  کننده  ناامید  طرف  دو  هر  برای  دارد،  پایینی  جنسی 

خواهد بود.

عموم  بحث  روزها  این  جنسی  رابطه  فاقد  های  ازدواج 
شده است. به همین خاطر تصمیم گرفتیم به این موضوع 
به  طبیعی  جنسی  رابطه  میزان  چه  واقعًا  که  بپردازیم 
حساب می آید؟ کارشناسان مسائل جنسی تمایل چندانی 
باعث  چون  ندارند  جنسی  رابطه  کفایت  حد  تعیین  برای 
کافی  رابطه جنسیشان  کنند  می شود خیلی زوج ها فکر 
نیست یا خیلی های دیگر تصور کنند که بیش از حد رابطه 

جنسی دارند.
درحالیکه کمتر از 10 مرتبه رابطه جنسی در سال، ازدواج 
مرتبه  دو  تا  یک  آید،  می  حساب  به  جنسی  رابطه  بدون 
به  جنسی  رابطه  میزان  متوسط  هفته  در  جنسی  رابطه 

شمار می رود.
روزانه  نیاز  حداقل  ها  ویتامین  برخالف  جنسی  رابطه 
با  بیایند که مشکلی  اگر هر دو طرف طوری کنار  ندارد. 

ازدواج بدون رابطه جنسیشان نداشته باشند عالی است! 
اما معمواًل این مشکل وجود دارد که یکی از دو طرف از 
کیفیت یا کمیت رابطه جنسی رضایت ندارد و دیگر حاضر 

به کنار آمدن نیست.

از رابطه جنسی  از زوج ها می گویند که  فقط 40 درصد 
مشکالت  از  خیلی  بااینکه  دارند.  رضایت  ازدواجشان  در 
جنسی  میل  آوردن  پایین  در  داروها  برخی  یا  پزشکی 
نقش دارد، مثل برخی قرص های ضدافسردگی یا برخی 
قرص های ضدحاملگی، اکثر مشکالت به خاطر تفاوت در 

انتظارات و توقعات دو طرف است.

زوجی که 5 سال است با هم ازدواج کرده اند یک دختر 6 
ماهه دارند می گویند در این زندگی پرمشغله امروز خیلی 
آنها  کنند.  رابطه جنسی وقت خالی  برای  که  سخت است 
یا   2 توانند  می  که  هستند  شانس  خوش  خیلی  گویند  می 
3 بار در ماه رابطه جنسی داشته باشند. اینکار را معمواًل 
وقتی بچه خوابیده است انجام می دهند اما بیشتر وقت ها 

وقتی یکی از آنها می خواهد دیگری میل ندارد.
تغییرات فاحشی که نقش مردان و زنان در دهه های اخیر 
احساسات  آن  دنبال  به  و  ازدواج  انتظارات  است  داشته 

مربوط به رابطه جنسی را تغییر داده است.
آنها  برای  که  بینید  می  کنید  نگاه  پدرانتان  نسل  به  وقتی 
آزادی  بااینکه  امروز  روابط  در  اما  نبود.  سخت  اینقدر 
بیشتری وجود دارد اما همه چیز مشکل تر شده چون دو 
طرف همیشه برای هم تعیین وظیفه می کنند. کی زباله 
ها را بیرون می برد؟ کی با گریه بچه بیدار شود؟ و امثال 
آن. درواقع به خاطر همین آزادی بیشتر است که تضاد و 

ناسازگاری به وجود می آید.

کارشناسان عقیده دارند که عالوه بر استرس و خستگی، 
عصبانیت و خشم هم می تواند موجب از بین رفتن رابطه 
های  ازدواج  در  دیگر  عوامل  شود.  طرف  دو  بین  جنسی 
امیال جنسی  فاقد رابطه جنسی می تواند برآورده کردن 
با  جنسی  رابطه  یا  اینترنتی(  های  )سایت  پرنوگرافی  با 
افرادی غیر از همسر باشد. خیلی مردها را می بینیم که با 

زن خود رابطه جنسی نمی کنند اما مدام در اینترنت دنبال 
عکس ها و فیلم های پرنو هستند.

به طور کل، مشکالت یک زوج بیشتر مربوط به تمایالت 
جنسی است تا انجام رابطه جنسی. میل هیچ زوجی برای 
کار  رمز  نیست.  کامل  و  همزمان  هیچوقت  جنسی  رابطه 
این است که دو طرف بتوانند این موضوع را بین خود حل 

کنند.

جنسی  رابطه  به  کمتری  میل  که  طرفی  ها  وقت  خیلی 
مورد  جنسی  رابطه  بار  هر  در  که  کند  می  احساس  دارد 
باالتری  میل  که  طرفی  و  است  گرفته  قرار  سوءاستفاده 
دارند همیشه از رابطه جنسی محروم است و همین مسئله 
را  جنسی  رابطه  درمورد  آنها  بین  های  جدال  و  دعواها 
بیشتر و بیشتر می کند. و اینجاست که رابطه جنسی بین 
آنها کم کم از بین می رود و وقتی دیگر رابطه جنسی در 
کار نباشد، محبت و عاطفه معمولی بین آنها هم از بین می 
رود: آن گرفتن دست ها، خندیدن به لطیفه های یکدیگر، 
نشستن کنار هم روی یک نیمکت و  وقتی روابط تا این حد 
خشک می شوند، بی وفایی و سرانجام طالق پدید می آید.

باید برای برانگیختن میل جنسی  از جمعیت  تقریبًا نیمی 
در خود تالش کند. زوج هایی که میل جنسی پایینی دارند 
اگر صبر  کنند.  بیشتر  را  میل  این  که  بگیرند  باید تصمیم 
کنید و منتظر بمانید که رابطه جنسی خودش پیش بیاید 
تان  بچه  یعنی  باشد،  مناسب  آن  برای  ها  موقعیت  همه  و 
خوابیده باشد، تلفن زنگ نزند، و  رابطه جنسی هیچوقت 

پیش نخواهد آمد.

تربیت  یا  کارشان  برای  که  اندازه  همان  به  باید  ها  زوج 
بچه هایشان وقت و انرژی می گذارند برای زندگی جنسی 
خود هم وقت بگذارند. یکی از بهترین راه ها برای داشتن 
یک زندگی جنسی خوب با همسرتان این است که واکنش 

خوبی به پیشقدم شدن همسرتان بدهید.
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واقعیت: ورزش بیش از حد تاثیر معکوس دارد
بیش از حد انجام دادن ورزش هم می تواند تاثیر عکس داشته 
 7 هر  در  کردن  ورزش  معتقدند  ورزشی  کارشناسان  باشد. 
روز هفته می تواند سیستم ایمنی بدن را ضعیف کند، همچنین 
ورزش باعث کشیدگی مفصل ها شده و ما را بیش از حد خسته 
می کند. عضالت شما برای ترمیم و بازسازی نیاز به زمان دارند 
و به این ترتیب است که در طول جلسه بعدی ورزش، مفید واقع 
های  حرکت  کسالت،  و  خستگی  خاطر  به  اگر  البته  شوند.  می 
ورزشی را درست انجام ندهید، قاعدتا کالری کمتری نسبت به 
وقتی که درست ورزش می کنید، خواهید سوزاند. بنابراین هفته 
برنامه ورزشی  را بدون ورزش، استراحت کنید و  ای یک روز 
برگزار  قبلی  جلسه  از  تر  متفاوت  کمی  جلسه،  هر  در  را  خود 
کنید؛ مثال یک جلسه روی حرکات بازو تمرکز کنید و جلســه 

بعد را به حرکات پا اختصاص دهید. به این ترتیب، همه عضالت 
بدن به نوبت کار می کنند و هیچ یک از عضالت بدن به خاطر کار 
بیش از حد، دچار خستگی و فرسودگی نمی شود. فقط یادتان 
برای گرفتن دسته های برخــــــی دستگاه  که  باشد زمانی 
ها ماننــــد تردمیـــل، دوچرخـــــه ثابت یا سایر دستگاه 
های هوازی خم می شــوید، پشت تان را در طول تمرین صاف 
آسیب دیدگی نشویــــــد و  تا دچار  نکنید  و قوز  دارید  نگه 
بیشترین کالری را بسوزانید.باور شماره 2. فقط 3 بار در روز 

غذا بخورید، میان وعده نخورید

واقعیت: تعداد وعده ها مهم نیست، تعداد کالری هامهم است!
دوباره داستان در مورد کالری هاست. شما می توانید 3بار در 
روز یا 6 بار در روز غذا بخورید؛ مهم این است که مقدار کالری 
دریافتی تان یکسان باشد. گرچه باید روزانه حداقل 3 وعده غذا 
میل کنید و این ساختار عادت غذا خوردن روزانه شما را شکل 
اگر 6بار در  بنابراین سعی کنید زیاد گرسنه نمانید و  می دهد 

روز غذا بخورید، قاعدتا نمی توانید 6 وعده کامل میل کنید

باور شماره 3. در زمستان همه افراد چاق می شوند
واقعیت: در زمستان تمایل افراد به تحرک بدنی کم می شود!

وقتی دمای هوا افت می کند، احساس می کنیم بدن ما باید چربی 
باشیم!  داشته  سرما  برابر  در  عایقی  تا  کند  ذخیره  بیشتری 
در  اینکه  برای  بدن  حقیقت،  در  افتد!  نمی  واقعا  اتفاق  این  اما 
را  پایین ما را همچنان گرم نگه دارد، متابولیسم خود  دماهای 
افزایش می دهد که این مساوی است با سوزاندن کالری بیشتر، 
همان  مقصر  کنید،  می  اضافه  وزن  زمستان  در  اگر  بنابراین 
تغییرات کوچکی است که زمستان ها در سبک زندگی تان ایجاد 
بی  و  آماده  حاضر،  غذای  خوردن  کمتر،  ورزش  مثال  شود  می 
دردسر و ... برای ثابت نگه داشتن وزن در زمستان، سعی کنید 
رژیم متعادل خود را حفظ کنید )حتی اگر فقط از کربوهیدرات 

ها تغذیه می کنید( و ورزش روزانه تان را قطع نکنید.

باور شماره 4. روغن را حذف کنید
واقعیت:روغن ها باعث افزایش احساس سیری شما می شوند

روغن ها دو برابر بیشتر از کربوهیدرات ها و پروتئین ها چاق 
کنید.  رژیم خود حذف  از  را  آنها  نیست  اما الزم  کننده هستند 
مطالعات نشان داده چربی ها احساس سیری به فرد داده و به 
بسیاری از غذاها طعم می دهند. حذف کردن روغن ها از رژیم 
ها  چربی  شوند.  می  شما  گرسنگی  افزایش  باعث  فقط  غذایی 
شما را برای مدت طوالتی تری سیر نگه می دارند زیرا مانع از 

خالی شدن مواد زائد از شکم می شوند.

باور شماره 5. کربوهیدرات ها چاق تان می کنند
واقعیت: در یک رژیم غذایی متعادل، کربوهیدرات ها ضروری 

هستند
تان می  کالری ها چاق  اما  کنند  نمی  تان  کربوهیدرات ها چاق 
کنند. معموال شکر و چربی موجود در کربوهیدرات هاست که 
باعث چاقی می شود. عالوه بر این، بسیاری از کربوهیدرات ها 
فراوری شده است، بنابراین شما نمی توانید از احساس سیری 
که فیبرهای موجود در کربوهیدرات های فراوری نشده نصیب 
تان می کنند، بهره ببرید. مثال پاستای قهوه ای )پاستایی که از 
سفید  پاستای  از  تر  کننده  سیر  بسیار  شده(،  تهیه  کامل  غالت 
را  شما  رضایت  و  سیری  احساس  بیشتری  مدت  برای  و  است 
تامین می کند. قاعدتا اگر در مقدار سس و کره ای که به پاستای 
خود اضافه می کنید تجدید نظر کنید، می توانید کالری کمتری 

بگیرید.

باور شماره 6. دسرها را حذف کنید
واقعیت: خود را از شیرینی ها محروم نکنید

توانید مقدار  است. می  نقطه سقوط هر رژیمی  ها  محرومیت 
کمی دسر یا شیرینی بخورید تا میل تان برای خوردن شیرینی 
ادامه دهید. فقط  را ارضا کنید و همچنان بتوانید به رژیم تان 
کافی است اندازه شیرینی و دسرتان زیادی بزرگ نباشد! شما 
روزی  دهد  اجازه  شما  به  که  باشید  داشته  رژیمی  توانید  می 
یک شکالت کوچک یا هفته ای یک بار شیرینی بخورید. وقتی 
در طول رژیم خودتان را شکنجه کنید و زیادی سخت بگیرید، 
احتمال اینکه با دیدن یک شکالت یا شیرینی اختیار از کف دهید، 

بسیار بیشتر است.

باور شماره 7. نگران رژیم غذایی نباشید؛ فقط ورزش کنید
واقعیت: ورزش به تنهایی کافی نیست

شاید شما نتوانید به اندازه کافی ورزش کنید که برای خوردن 
برای  فقط  ورزش  باشید.  داشته  آمادگی  بزرگ  وعده  یک 
سوزاندن کالری نیست. اگر شما یک برش پای سیب بخورید که 
باید 2 ساعت پیاده روی  انرژی دارد، حداقل  حدود 500 کالری 
بسوزانید،  را  سیب  پای  از  دریافتی  کالری  همه  تا  کنید  سریع 
بنابراین تا زمانی که کالری دریافتی را کاهش ندهید، وزن کم 
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رژیــــــــــم 
خـراب کن

کدام  الغری  راه  بهترین  که  بپرسید  نفر   10 از  اگر 
شما  و  داد  خواهند  نظر  یک  آنها  از  کدام  هر  است، 
در نهایت 10 جواب متفاوت خواهید داشت که باز هم 
از کدام  آن تصمیم بگیرید که  بر اساس  توانید  نمی 
شیوه می توان بهترین نتیجه را گرفت. البته بسیاری 
از حرف هایی که بین رژیم گیرنده ها متداول است، 
از موارد  نادرستی است که در بسیاری  حرف های 
کاهش  برای  فرد  های  تالش  همه  شود  می  باعث 
وزن و الغر ماندن از بین برود. در ادامه به معروف 
ترین ادعاهایی که در زمینه الغری شاید سال هاست 
واقعیت  مورد،  هر  در  و  پردازیم  می  ایم،  شنیده 

موضوع را نیز بررسی می کنیم.

میان وعده های غذایی 
را جدی بگیرید

میان وعده ها نقش مهمی در سالمتی انسان و تأمین انرژی مورد نیاز 
بدن بر عهده دارند، به طوری که انسان با انتخاب مواد مغذی مناسب 
کمتر در معرض خطر ابتال به چاقی و همچنین بیماری هایی مانند کم 
فشار  و  عروقی  قلبی  مشکالت  گوارشی،  بیماری های  دیابت،  خونی، 
مواد  مصرف  بر  تغذیه  متخصصان  این رو  از  می گیرد.  قرار  خون 

خوراکی مناسب و سالم به عنوان میان وعده تأکید فراوان دارند.
قبیل  از  سالم  تنقالت  که  است  باور  این  بر  کردافشاری،  غالمرضا 
خشکبار، سبزی ها و لبنیات کم چرب می توانند میان وعده های مناسبی 

برای تأمین انرژی و سالمت جسم باشد.

غنی  منبع  عنوان  به  نان  مصرف  می گوید:  سنتی  طب  متخصص  این 
غالت به همراه کره بادام زمینی می تواند یک میان وعده مناسب باشد.  
کردافشاری در ادامه با اشاره به اهمیت استفاده از خشکبار می افزاید: 
مویز به عنوان میان وعده ای که هر روز صبح مصرف شود و همچنین 
بادام به عنوان یک میان وعده در طول روز می تواند سهم  کشمش و 
بسزایی در تأمین نیازهای بدن و کاهش ابتال به بیماری های گوارشی 
داشته باشد. انجیر هم به عنوان تقویت کننده قلب، کبد و مغز کودکان 

جایگاه خاصی در یک برنامه غذایی ایده آل خواهد داشت.  
وی در خاتمه توصیه می کند: بهتر است، شیر کم چرب، کاهو، هویج 
و ذرت نیز به عنوان میان وعده مناسب در برنامه غذایی روزانه افراد 

قرار گیرد.
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باور شماره 8. وزن عضالت بیشتر از وزن چربی هاست
واقعیت: مسلما یک کیلو عضله برابر است با یک کیلو چربی

اگر منظم ورزش می کنید و عدد ترازو همچنان بیشتر از چیزی است 
که باید باشد، این حرف حسابی به دلتان می نشیند که: »خب، به خاطر 

وزن عضله هایم است. عضله سنگین تر از چربی است.« که البته این 
حرف چندان درست نیست. هیچ ماده ای نیست که در مقدار برابرش، 
با یک کیلو  برابر است  باشد. یک کیلو عضله  تر  از ماده دیگر سنگین 
متراکم  عضالت  چون  اما  هستند!  کیلوگرم  یک  اینها  دوی  هر  چربی؛ 
تر از چربی ها هستند، وقتی عضله های بدنتان بیشتر از میزان چربی 
دارد:  هم  دیگر  خوبی  یک  البته  رسید.  می  نظر  به  الغرتر  باشد،  ها 
و  سوزاند  می  روز  در  انرژی  کالری   100 حدود  عضله  کیلو  یک  اینکه 
این در حالی است که یک کیلو چربی روزانه حدود 4 کالری انرژی می 
سوزاند، بنابراین هر قدر الغرتر شوید، سرعت متابولیسم بدنتان باالتر 
می رود. ورزش های هوازی، مثل دوچرخه سواری و دویدن، باعث آب 
شدن چربی ها می شود و وزنه برداری به ساخت بافت عضالت کمک 
می کند. انجام هر دو نوع این ورزش ها تضمین خوبی برای افزایش 

متابولیسم بدن است.

باور شماره 9. شب چیزی نخورید
واقعیت: کالری ها زمان نمی شناسند!

مهم مقدار کالری مصرفی است؛ نه زمان غذا خوردن. بسیاری از رژیم 
گیرندگان موفق 200 تا 300 کالری را به شام شان اختصاص می دهند. 
قاعدتا خوردن یک بشقاب قورمه سبزی قبل از رفتن به تختخواب باعث 

سوء هاضمه می شود، اما رژیم تان را خراب نمی کند.

است.  معکوس«  »حرکت  دریافتی  کالری  کاهش  برای  کار  بهترین 
از روز  اگر هر روز 500 کالری کمتر  کالری روزانه تان را جمع کنید. 
قبل بخورید، می توانید انتظار داشته باشید که در عرض یک هفته نیم 
برای  سریعی  و  خوب  راه  نگذریم،  حق  از  که  کنید  کم  وزن  کیلوگرم 
کیلوگرم  یک  کنید،  مصرف  کمتر  کالری   250 روزی  اگر  است.  الغری 
با  مستقیما  تان  وزن  کاهش  روند  البته  کرد.  خواهید  کم  وزن  ماه  در 
تان  فیزیکی  فعالیت  سطح  و  جنسیت  سالمت،  سن،  بدنی،  وضعیت 
مرتبط است؛ خانم ها روزانه به هزار و 400 تا هزار و 600 کالری انرژی 
باید  کنید،  کم  تر وزن  آهسته  یا  تر  اگر می خواهید سریع  دارند.  نیاز 

میزان مصرف کالری هایتان را دستکاری کنید.

باور شماره 10. میان وعده ممنوع!
واقعیت: کالری، کالری است

میان وعده ها تقصیری ندارند؛ کالری ها مقصر هستند. می توانید یک 
کاسه ماست برای صبحانه بخورید و یک میوه را به عنوان میان وعده 
قبل از ناهار میل کنید. بعضی ها وقتی رژیم دارند، ترجیح می دهند 
در چارچوب خاصی حرکت کنند و خود را محدود به 3 وعده غذا می 
اصلی  بین وعده های  و توضیح می دهند هیچ خوراکی خاصی  کنند 
نداشته باشند. اما بعضی ها راحت ترند که خوراکی های کم کالری و 
کوچکی بین وعده های اصلی شان میل کنند. جزئیات اهمیتی ندارد؛ 

مهم، کالری دریافتی نهایی است.

هفت نوع ماده غذایی که 
در رژیم غذایی

دریافت  اضافه  افراد دچار  از  نیمی  از  بیش  اخیر،  در سال های 
مواد غذایی هستند و بخشی هم کمبود دریافت و الغری دارند. 
در نهایت، عدم تحرک، پرخوری و استفاده از خوردنی هایی با 
ارزش غذایی پایین و کالری باال نتیجه ای جز چاقی و سوءتغذیه 
ندارد. همچنین کمبود برخی مواد غذایی می تواند باعث بروز 
بسیاری از بیماری ها و بی نظمی در دریافت مواد مغذی در بدن 

شود. 

 پتاسیم: کاهش فشار خون
طی بررسی های اخیر نشان داده شده است که بسیاری از افراد 
دچار فقدان هفت نوع ماده غذایی هستند. کمبود پتاسیم یکی 
پتاسیم  که  می دهد  نشان  تحقیقات  است.  غذایی  مواد  انواع  از 
در  خون  فشار  حفظ  باعث  می تواند  غذایی  مواد  در  موجود 
ارتقای  و  باروری  بهبود  باعث  پتاسیم  شود.  نرمال  محدوده 
عملکرد عضالت و سیستم اعصاب می شود. پتاسیم در بسیاری 
از مواد غذایی به صورت طبیعی وجود دارد. برای مثال سیب 
پتاسیم  زیادی  مقادیر  حاوی  آواکادوو  و  موز  شیر،  زمینی، 

هستند. 

منیزیم: سدی برای ابتال به بیماری
پوکی  نظیر  بیماری ها  از  بسیاری  بروز  با  منیزیم  کمبود 
استخوان، فشار خون باال، بیماری های قلبی، دیابت و گرفتگی 
منظم  طور  به  که  افرادی  همچنین  است.  ارتباط  در  عضالنی 

الکل مصرف می کنند دچار کمبود منیزیم هستند. 
نخود  لوبیا،  اسفناج،  می توانید  منیزیم  کمبود  جبران  برای 

فرنگی، آجیل مخصوصا بادام مصرف کنید. 

ویتامین A: افزایش بتا کاراتن
بتاکاراتن در بسیاری از مواد غذایی زرد و نارنجی نظیر سیب 
زمینی و هویج وجود دارد. همچنین برخی از مواد غذایی نظیر 

اسفناج و بروکلی حاوی ویتامین A هستند. 

ویتامین A نقش اساسی در بینایی و دید خوب، رشد بافت ها و 
افزایش ایمنی بدن دارد. 

ویتامین D: تقویت قلب و مغز
عضله،  تقویت  قلب،  رشدعضالت  در  بسزایی  نقش   D ویتامین 
از  بخشی  دارد.  عصبی  سیستم  افزایش  و  عصبی  بافت های 
ویتامین D وقتی در معرض نور خورشید قرار می گیریم تامین 

می شود. 
برخی از مواد غذایی به طور طبیعی حاوی ویتامین D هستند. 
ماهی، قارچ، شیر، آب پرتغال و زرده تخم مرغ از این قبیل مواد 

غذایی هستند. 

کلسیم: برای داشتن استخوان های مقوی
دندان ها  و  استخوان ها  رشد  برای  کلسیم  که  می دانید  قطعا 
مفید است. کلسیم باعث بهبود عملکرد عضالت و ایجاد تعادل 
به  در ضربان قلب می شود. همچنین کلسیم ممکن است منجر 
که  است  غذایی  مواد  جمله  از  لبنیات  خون  شود.  فشار  کاهش 
سرشار از کلسیم است. ماهی، کلم پیچ و کلم بروکلی نیز دارای 
کلسیم هستند.  بدون دریافت کلسیم کافی  توانایی جذب آن در 

بدن کاهش می یابد. 

ویتامین C: تقویت کننده سیستم ایمنی
آیا ویتامین c می تواند از سرما خوردگی جلوگیری کند؟ ویتامین 
c تا حدی می تواند در کاهش عالئم سرما خوردگی موثر باشد. 
این ویتامین در بسیاری از میوه ها و سبزیجات یافت می شود. 
c در رشد استخوان ها و دندان ها نقش دارد. همچنین  ویتامین 
سلول های  ترمیم  در  می تواند  اکسیدانی  آنتی  خاصیت  دلیل  به 

آسیب دیده موثر باشد. 

فیبر
فیبر که ناشی از غالت و لوبیا است برای سالمتی بسیار مفید 
است. فیبر به کاهش کلسترول کمک می کند. همچنین مصرف 
فیبر شانس ابتال به بیماری های قلبی، دیابت و سرطان را کاهش 
می دهد. فیبر برای افرادی که مایل به کاهش وزن هستند بسیار 

موثر است. معموال مواد غذایی حاوی فیبر کالری کمی دارند. 
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ورزش

جدال سنتی ها با 
رقبای جدید

سعیده پناهی

شمارش معکوس برای به صدا درآمدن زنگ لیگ پانزدهم آغاز شده و از همین حاال 
بسیاری دوست دارند بدانند سرنوشت مدعیان قهرمانی در لیگ جدید چگونه رقم 
خواهد خورد. بر اساس جدول و همچنین با احتساب مدعیان سنتی تیم هایی که 
پیش از آغاز فصل از آنها به عنوان مدعیان کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر پانزدهم 
نفت  تراکتور،  سپاهان،  دهند.  می  تشکیل  را  ضلعی  هفت  یک  شود  می  برده  ام  ن
تهران، ذوب آهن و فوالد تیم هایی هستند که در فصل پیش رده های یک تا 5 را به 
خود اختصاص دادند و اگر به این 5 تیم پرسپولیس و استقالل را هم اضافه کنیم 
یک 7 ضلعی تشکیل می شود که ازهم اکنون در دسته مدعیان لیگ قرار می گیرند. 
البته به آنها می توان سایپا را هم افزود که در فصل نقل و انتقاالت کمی به بازیکنان 
باتجربه و بزرگ روی آورده است.در شرایطی که تیم ها می دانند در چه هفته ای 
و با چه تیمی مسابقه خواهند داد، مربیان این فرصت را دارند که برای هفته های 
مختلف برنامه ریزی کنند تا در انتهای فصل به مجموع امتیازی خوبی برسند و 
استراتژی طراحی شده وارد مسابقات  با  تیم ها  اگر  بقیه قرار بگیرند.  از  باالتر 
بیندیشند  هفته  هر  در  امتیاز  کسب  به  حریف  های  تیم  قدرت  اساس  بر  و  وند  ش
طبیعتا می توانند به قهرمانی امیدوار باشند. اما در پانزدهمین دوره رقابت های 

فوتبال لیگ برتر کدام تیم ها می توانند مدعی قهرمانی باشند؟

استقالل مظلومی: پرویز مظلومی که پیش از این قهرمان رقابتهای غرب آسیا و 
البته جام حذفی ایران شده، امسال تیمی دارد که هنوز وارد لیگ نشده از نظر اسم 
قهرمانی  مدعی  رقبای  بقیه  برعکس  می رسد.  نظر  به  مدعی  بازیکنانش  رسم  و 
مسابقات این تیم با حریفان مدعی در طی 15 هفته تقسیم شده است و کمتر مدعیان 
قهرمانی پیاپی رودرروی استقالل قرار می گیرند. شاید تنها جای سخت نیم فصل 
نخست برای آبی های تهران در جدول مسابقات از هفته دهم تا چهاردهم باشد آن 
هم آنجایی که سپـــاهان قبـــل از دربی میزبان استقالل است، این سخت ترین 
قرعه ای است که می شد قبل از دربی رقم بخورد. بنابراین به نظر می رسد برای 
پرویز مظلومی و یارانش دربی در هفته یازدهم نقطه عطف فصل خواهد بود البته 
باشد. مظلومی حاال جام  تیمش دچار حاشیه نشده  با  از هفته ششم  بعد  او  اگر 
می خواهد؛ با کرار و ابراهیمی و شهباززاده و خسرو حیدری و چند خرید جدیدش 
این بار می خواهد ثابت کند که از امیر قلعه نویی بهتر است. او در این راه به نظر 
می رسد یکی دو مشکل دارد، یکی از این مشکالت، مالی است و دومین آن با توجه 
به روحیات مظلومی و افشارزاده که هر دو آرام هستند، مبارزه با حاشیه هاست.

پرسپولیس برانکو: تیمی که فصل پیش را با بحران کامل آغاز کرد و با بحران کامل 
به پایان رساند این روزها شرایط بهتری دارد چه از نظر حضور در فصل نقل و 
پدیده  به مسابقات.  از نظر ورود  آمادگی و چه حتی  ایجاد  از نظر  انتقاالت، چه 
و استقالل خوزستان ورودیه پرسپولیس به لیگ هستند اما بالفاصله برای سرخ 
های پایتخت دیدارهای سخت از راه می رسند، سپاهان، ذوب آهن، فوالد، سایپا، 
تراکتورسازی، 5 دیدار پیاپی و سخت برانکو و شاگردانش هستند. این 5 هفته، 5 
هفته حیاتی هستند. اگر فرض کنیم سرخ ها در دو هفته ابتدایی امتیازات خوبی 
آنها می توانند مدعی  این 5 هفته مشخص خواهد کرد که  کسب کنند حضور در 
قهرمانی فصل باشند یا نه؟ حسن جـــدول مســابقات پرسپولیس آن است که 
پیش از دربی با ملوان در تهران مسابقه می دهد. برانکو برخالف مظلومی تیم 
اسم و رسم داری ندارد، در واقع پرسپولیس متشکل است از بازیکنانی متوسط. 
اما برانکو اعالم کرده که با همین تیم برای قهرمانی آمده است. البته او چه بخواهد 
ایوانکوویچ  است.  جام  همیشگی  مدعی  استقالل  مثل  پرسپولیس  نخواهد،  یا 
کارنامه ای بسیار خوب در تیم ملی دارد اما به هر حال هر مربی برای قهرمانی 
ابزار هم می خواهد، شاید هم این کروات می خواهد اثبات کند که تاکتیک ها مهمتر 

از تکنیک ها هستند.

سپاهان فرکی: قهرمان فصل پیش، فصل جدید را با دیدار نسبتا آسان آغاز خواهد 
کرد اگرچه لیگ برتر مسابقه آسان نخواهد داشت اما استقالل خوزستان به نسبت 
دیگر مدعیان شاید آسان تر محسوب شود. پس از آن شاگردان فرکی 5 دیدار سخت 
و نفسگیر را پشت سر خواهند گذاشت آن هم در حالی که در ابتدای فصل هستند و 
شاید هنوز به آمادگی کامل نرسیده باشند. فرکی تاکنون دوبار قهرمان لیگ برتر 
شده است، یک بار با فوالد و بار دیگر در سپاهان. او حاال جزو کارنامه دارهایی 
بیشترین  که  کنید  اضافه  سپاهان  به  را  او  کند،  انکارش  نمی تواند  کسی  که  است 
از  درصد  پانزده  کردن  کسر  وجود  با  سپاهان  می بیند.  خود  کارنامه  در  را  جام 
قرارداد های بازیکنان و کادر فنی اش همچنان یکی از پرهزینه ترین باشگاه هاست.

ذوب آهن گل محمدی: به طور متناوب ذوب آهن از ابتدای فصل با مدعیان قهرمانی 
روبرو می شود به این صورت که اگر نیم فصل نخست را به 3 تا 5 هفته تقسیم 
کنیم در 5 هفته نخست با 3 مدعی، در 5 هفته دوم با 2 مدعی و در 5 هفته پایانی 
هم با یک مدعی روبرو می شود. حاال یحیی گل محمدی فرصت دارد تا یاد بگیرد 
که چگونه برای این سه 5 هفته استراتژی بچیند که شاگردانش با حداکثر امتیازات 
آهنی که مدعی سقوط در فصل  از ذوب  نیم فصل نخست برسند.یحیی  پایان  به 
چهاردهم بود تیمی ساخت که در نیم فصل دوم بدون احتساب امتیازهای نیم فصل 
اول قهرمان لیگ درنیم فصل دوم بود. ذوب آهن با گل محمدی قهرمان جام حذفی 
هم شد تا همه بدانند یحیی یک مدعی جدید است و ذوب آهنی که کوشید بازیکنان 

خود را حفظ کند هم دوباره مدعی بزرگی خواهد بود.

نفت منصوریان: علیرضا منصوریان که نیم نگاهش به حضور موفقیت آمیز در 
دیدار  با  را  فصل  است  مسابقات  این  پایانی  چهارم  یک  مرحله  و  قهرمانان  لیگ 
تراکتورسازی  از  بعد  کند.  می  آغاز  تراکتور(  با  )بازی  چهاردهم  لیگ  جنجالی 
از  تیمش  اگر  البته  کند  جمع  امتیاز  پیاپی  بازی   3 در  تا  دارد  فرصت  منصوریان 
ابتدای فصل به هماهنگی الزم رسیده باشد. نفت بعد از استقالل تا هفته دوازدهم 
سپاهان،  آن  از  پس  و  دید  خواهد  را  آهن  ذوب  فقط  قهرمانی  مدعیان  جمع  از 
مسابقات  جدول  این  با  منصوریان  رسند.  می  راه  از  سایپا  و  فوالد  پرسپولیس، 
احتماال اوج آمادگی تیمش را در هفته های پایانی نیم فصل نخست باید به نمایش 
بگذارد. نفت منصوریان سال گذشته در واقع بهترین نتیجه تاریخ خود را گرفت و 
به هشت تیم برتر آسیا رسید و در آخرین لحظات هم قهرمانی را در لیگ برتر ایران 
از دست داد. منصوریان حاال با جذب سید جالل و پیام صادقیان شاید مدعی تر از 

قبل هم باشد او روزهای خوبی را سپری می کند.
فصل  نیم  برای  تراکتور  دیدارهای  جدول  در  که  طور  همان  اولیویرا:  تراکتور 
نخست می بینیم فصل برای تراکتور با یک دیدار نسبتا سخت آغاز خواهد شد. پس 
از نفت، گسترش فوالد دیدار دربی را برای تبریز و تراکتور رقم می زند. تراکتور 
بعد از آن با 3 تیم متوسط تر از بقیه دیدار خواهد کرد و این فرصت را دارد که در 
دیدار با آنها امتیاز بیشتری جمع کند اما سپاهان، پرسپولیس، فوالد، سایپا و ذوب 
آهن 5 هفته پیاپی و سخت را برای تراکتور رقم خواهند زد. این 5 هفته روزهایی 
نیم فصل  پایانی  5 هفته  در  را نشان دهد.  تواند عیار خود  تراکتور می  که  است 
نخست هم فقط یک تیم استقالل در بین مدعیان دیده می شود. حاال تونی برای این 
چیدمان مسابقات باید استراتژی داشته باشد که بتواند از 5 هفته میانی به گونه ای 
خارج شود که تیمش هم وارد حاشیه نشود و هم امتیازات الزم را جمع کند. تونی 
اینبار  کرد،  تجربه  چهاردهم  برتر  لیگ  روز  آخرین  در  را  غمگین  تراژدی  یک  که 
با سربازگیری تراکتور ماجراجویی جالبی را در دستور کار قرارداده است چون 
بسیاری از سرباز های تراکتور سازی مدتی از فوتبال دور بوده اند اما اسم و رسم 
دار هستند و اگر تونی بتواند آنها را با هم هماهنگ کند و به آمادگی برساند قطعا 
می تواند روزهای خوبی داشته باشد و با تراکتوری که در سال های اخیر همیشه 

مدعی بوده، باز هم مدعی باشد.

از بازیکنان  آنها چشمه ای  فوالد اسکوچیچ: فوالد را نمی توان دست کم گرفت، 
پارسال  اسکوچیچ  چون  کاربلدی  مربی  کنار  در  که  اند  ساخته  اهواز  در  مستعد 
کاری کردند کارستان، با وجود آنکه ده بازیکن از این تیم به دلیل مشکل سربازی 
جدا شدند اما اسکوچیچ هر بار یک پدیده از تیم های پایه کشف کرد و جای بازیکن 
قبلی را پر کرد. این تیم لیگ را آسان آغاز می کند. راه آهن که سرنوشتش از هم 
دست  از  هماهنگی  برای  را  فصل  ابتدای  بازی  چند  حداقل  و  است  معلوم  اکنون 
خواهد داد، حریف نخست فوالد است همین باعث می شود که از االن این تصور 
ایجاد شود که فوالد می تواند فصل را امیدوارانه و آسان آغاز کند. اگر از اسکوچیچ 
همان رفتاری را که در ملوان و فصل قبل در همین فوالد دیدیم این فصل هم شاهد 
باشیم اسکوچیچ قادر است تیمش را سالم و با امتیازهای مناسب به پایان نیم فصل 

برساند. او احتماال امسال که مشکل سربازی ندارد قدرتمند تر هم خواهد بود.

وارد  قهرمانی  برای  که  کرد  اعالم  باالخره  امسال  جاللی  مجید  جاللی:  سایپا 
مسابقات می شود، آقا مجید یک بار با پاس قهرمان ایران هم شده اما او همیشه از 
سازندگی حرف می زد تا امروزی که حرف از قهرمانی زده است. با توجه به اینکه 
او یک بار قهرمان شده و پس از آن همیشه به حرف خود عمل کرده و سازندگی 
و  می گیریم  جدی  را  مربی  این  حرف  هم  اینبار  که  کنیم  تاکید  باید  است،  داشته 
اینکه سایپا چیز  لیگ مدعی می دانیم مگر  به  از ورود  قبل  را هم  تیمش  و  ایشان 

دیگری را ثابت کند.

دو رقیب سرسخت
 شاید نتوان صبا را با علی دایی و ملوان را با امیر قلعه نویی مدعی قهرمانی دانست 
اما به صورت سنتی این دو همیشه سرسختی می کنند و به این ترتیب آنها را جزو 
مدعیان نمی دانیم اما جزو آنها که لیگ را باال و پایین می کنند می توانیم آنها را 

معرفی کنیم.

شگفتی های مهمترین رقابت ورزش ایران 

 15 مورد عجیب لیگ
لیگ بـــرتر فوتبال ایران در دوره پانزدهم از روز پنجشنبه در شرایطی آغاز 
می شود که به نظر می رسد هنوز بسیاری از تیم ها شرایط الزم برای حضور 
در این رقابت ها را ندارند. با وجود این نابسامانی، لیگ امسال با حضور 10 
تیم خبرساز یکی از جذاب ترین دوره های خود را پیش رو خواهد داشت. البته 
اگر مشکالت مالی و اداری کمر این رقابت ها را خم نکند. اما بد نیست نگاهی 

به شگفتی های فصل پیش رو داشته باشیم:

- در رقابت های امسال تیم های صبا، راه آهن، ملوان و استقالل اهواز بیش از 
یک هفته است که تمرینات خود را آغاز کرده اند. 4 تیمی که در چند روز گذشته 

با سرعت هر چه تمام تر فهرست خود را تکمیل کردند.

شده  نهایی  پیش  هفته  یک  از  کمتر  ایران  فوتبال  برتر  لیگ  نهایی  ترکیب   -
است. در روز تاریخی چهارشنبه هفته گذشته که راه آهن به حکم جدید کمیته 

استیناف جانشین پیکان در رقابت های امسال شد.

- موضوع پیراهن در لیگ برتر ایران هرگز جدی گرفته نشده است و تیم ها از 
طراحی ثابت و شایسته ای برای حضور در رقابت ها برخوردار نیستند. جالب 
است بدانید پرطرفدارترین تیم لیگ ایران، پرسپولیس که می تواند بیشترین 
فروش بالقوه پیراهن را در رقابت های امسال داشته باشد، تازه از هفته سوم 

لباس های جدید خود را تحویل خواهد گرفت.

- هیچ کدام از تیم های لیگ برتری با توپ های جدید امسال تمرین نکرده اند. 
رقابت های  جنجالی  مسائل  از  یکی  توپ همواره  موضوع  بدانید  است  الب  ج

لیگ در فوتبال ایران بوده است.
و  رنگ  یک  با  شهر  یک  از  همنام  2تیم  که  است  جهان  لیگ  تنها  ایران  لیگ   -
لباس در آن به میدان می روند. دو تیم استقالل با پسوند اهواز و خوزستان که 
البته پسوندهایشان هم با هم ارتباط بسیار نزدیک و فامیلی دارند. این اتفاق 
با بی توجهی سازمان لیگ به ثبت نام تیم استقالل خوزستان در دوره سقوط 

استقالل اهواز به دسته پایین تر رخ داده است.

و  آهن  راه  سایپا،  گسترش،  جامگان،  سیاه  نفت،  های  تیم  ایران  لیگ  در   -
استقالل خوزستان از حداقل هوادار رسمی بهره می برند. البته این تیم ها در 

صورت موفقیت در مسابقات صاحب تماشاگر فصلی خواهند بود.
- سرمربی تیم ملوان امیر قلعه نویی هنوز قرارداد خود را با این باشگاه به 
ثبت نرسانده و ممکن است فردا از هدایت ملوان انصراف بدهد. ملوانی ها در 

فاصله 72 ساعت تا آغاز لیگ برتر مالک مشخصی ندارند.

- تیم راه آهن تهران با قراردادهای 200 میلیون تومانی بازیکنان را پای میز 
قرارداد نشاند تا جمع کل مبلغ پرداختی به 11 بازیکن اصلی این تیم کمی بیشتر 
از 2 میلیارد تومان باشد. این در حالی است که یکی از بازیکنان شاخص فصل 

نقل و انتقاالت قراردادی در همین سطح با باشگاهش امضا کرده است.

- قرارداد سازمان لیگ با شرکت مجری تبلیغات محیطی به مبلغ نزدیک به 100 
میلیارد تومان بسته شده اما همه می دانند این قرارداد هرگز عملیاتی نخواهد 

شد.
- 3 تیم خوزستانی فوتبال ایران در فصل نقل و انتقاالت جمعا 96 بازیکن را 
جابجا کرده اند. این 96 نفر شامل بازیکنان ورودی و خروجی این تیم هاست 
که تحوالت عجیب و غریبی را نشان می دهد. این 3 تیم به طور معدل بیش از 

30 بازیکن را استخدام یا تسویه حساب کرده اند.

- فدراسیون فوتبال ایران برای حل معضل مهم سربازی هیچ اقدام عملیاتی 
بازیکنان  توانند  می  سادگی  به  نظامی  های  تیم  و  است  نداده  انجام  ناسبی  م

شاخص رده پایه تیم های دیگر را به خدمت بگیرند.

ایران محسوب می  تیم مهمتر فوتبال  از دو  تیم استقالل که یکی  - سرمربی 
آلومینیوم  و  کرمان  مس  های  تیم  در  باشگاه  این  در  حضور  از  پیش  ود،  ش

هرمزگان سقوط به دسته پایین تر را تجربه کرده است.

- باشگاه پرسپولیس که در یک سال گذشته 8 فرد مختلف را با عناوین مختلف 
در راس مدیریت خود دیده است، با مدیریت علی اکبر طاهری پای به رقابت 
های امسال می گذارد. مدیری که سابقه ای در این باشگاه پرطرفدار ندارد و 

البته با عنوان سرپرست و نه مدیرعامل کار را پیش برده است.

- در تیم سایپا که سرمربی آن مدعی جوانگرایی است بیشترین بازیکن باالی 
30 سال جذب شده است. جواد نکونام )35 سال(، غالمرضا رضایی)31 سال(، 
و  اند  شده  اضافه  تیم  این  به  سال(   32( جوکویچ  راتکو  نوروزی)33(  ضا  ر
ابراهیم صادقی )36سال(، مجید ایوبی)35 سال(، میالد میداوودی)31سال(، 
ابراهیم شکوری )32سال(، محسن ارزانی)31 سال( از فصل های گذشته در 
این تیم باقی مانده اند. ضمن اینکه روزبه شاه علیدوست، حامد فالح زاده و 

حامد شیری هم 29 ساله و در آستانه ورود به جمع 30 سال ها هستند.

- رئیس کمیته انضباطی 3 روز قبل از آغاز رقابت ها اعالم کرده 7 تیم صاحب 
پرونده بدهکاری حق شرکت در رقابت ها را ندارند. این تهدیدی است که هرگز 
در ایران جدی گرفته نشده است و احتماال امسال هم جدی گرفته نخواهد شد 

چراکه اثری از فعالیت بدهکارها برای پرداخت مطالبات قبلی وجود ندارد.
رقابت  مهمترین  این  امیدواریم.  برتر  لیگ  به  همچنان  اوصاف  این  همه  با 

ورزش ایران در طول یک سال است.
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به بهانه سالروز قهرمانی عراق در جام ملت های آسیا

سربازانی از 
سرزمین جنگ

رضا قبادی

اولین چیزی که بعد از تکیه تیم ملی عراق بر اریکه قهرمانی 
جام ملت های آسیا به ذهن متبادر می شود این شعر نزار 

قبانی شاعر معروف عرب است که:

سرزمین من، تو را به روزگار پیروزی دوست دارم

چه  ندارد.  بقایی  و  دوام  شکست  سایه  در  عشق  که  را  چ
در  کننده  شرکت  عربی  های  تیم  از  کدام  هیچ  که  سا  ب
عراق  ملی  تیم  اندازه  به  آسیا  های  ملت  جام  های  ازی  ب
عرب  تماشاگران  سوی  از  تشویق  و  حمایت  همه  این  ا  ب
مواجه نشده باشند. عراق با تک گل دقیقه 71 بازی یونس 
محمود ستاره خود، قهرمانی جام ملت های آسیا را نصیب 
»اسود الرافدین« و »قعرمانی« سیاسی کشور خویش را با 

»قهرمانی« ورزشی جبران کرد.
جمع  و  همدیگرند  نقیض  سیاست  و  ورزش  ی گویند  م
ناشدنی؛ اما تیم ملی عراق توانست این قاعده را نقض کند 
و تالقی سیاست و ورزش را به آمیزش بدل سازد.بسیاری 
از تماشاگران عرب فوتبال بر این باور بودند که مردم جنگ 
زده عراق که طی چهار سال جز قتل و کشتار، بمباران، دود 
و خون و خمپاره واژه ای دیگر در قاموس شان نمی گنجید، 
واژگان  دوباره  تا  داشتند  نیاز  تاریخی  پیروزی  این  ه  ب
پیروزی و موفقیت، امید و شادی، شادمانی و خنده جای 
از دست رفته خود را بازیابند. هرچند که حریف عراق هم 
یک تیم عربی بود اما بسیاری با پیروزی تیم عراق احساس 
شادمانی و خرسندی کردند چرا که وحدتی نادر و کم نظیر 

به ملتش بخشید. پس از چندین سال، 29 جوالی 2007 یک 
بار دیگر چهره واقعی و حقیقی عراق رخ نمایاند و به همه 
با  می توان  که  کرد  گوشزد  را  نکته  این  عراقی  یاسیون  س
تمام اختالفات سیاسی، مذهبی و نژادی همانند گذشته در 

کنار هم ایستاد و وحدت را شعار ملی کرد.
پیروزی  درباره  تونسی  دانشجوی  العمدونی  حنان  خانم 
است.  عراق  وحدت  پیروزی  پیروزی،  این  گفت:  عراق 
این  که  واقعًا  شدم.  خوشحال  بسیار  عراق  قهرمانی  از 
بود.  ها  عراقی  و  عراق  ملی  وحدت  پیروزی  قهرمانی، 
رغم  به  و  همچنان  عراق  نبض  که  است  این  هم  آن  دلیل 
المنجی  می تپد.  مردم شان،  آوارگی  و  ها  تمامی شکست 
الناصری تحلیلگر تونسی فوتبال نیز در این زمینه می گوید؛ 
این  مرهم  بی  زخم  مرهمی برای  عراق  فوتبال  ملی  »تیم 
کشور شد و درد و آالم مردم به دلیل خشونت های جاری 
در این سرزمین تاریخی را تسکین بخشید. واقعًا آنگاه که 
سیاست شکست می خورد، باید به فوتبال پناه برد.« فوتبال 
کاری  نشاند،  عراق  مردم  لبان  بر  هفته  چند  طی  را  خنده 
که سیاست طی چهار سال نیز نتوانست آن را بر لب مردم 
نگار  روزنامه  یک  خطاطبه  خالد  اما  بنشاند.  عراق  گریان 
عراقی درباره پیروزی تاریخی عراق آن هم در این شرایط 
ملی  تیم  کنار  در  همگی  عراق  »مردم  می گوید:  حساس 
فرقه گرایی  احساس  هرگونه  از  فارغ  و  ایستادند  خویش 
هر  در  و  آسیا  قاره  آسمان  در  کردند.  همراهی  را  تیم  این 
گوشه آن فارغ از نگرش های دینی و مذهبی و نژادی این 
پرچم عراق بود که نقطه مشترک عراقی ها بود. عراقی ها 
با قهرمانی خود به رغم تمامی مقررات و منع آمد و شدها 
به خیابان ریختند و همگی این شعار را سردادند که »دیدید 

چگونه یک بازیکن در استادیوم ها بازی می کند«.
درون  به  را  ها  عراقی  شادی  نتوانست  اما  عراق  مرزهای 
منطقه  نقاط  اقصی  به  شادی  این  و  سازد  منحصر  خود 
به رغم  ها  عراقی  یافت.  تسری  نیز  کشورها  دیگر  و 
در  اجباری  های  کوچ  و  ها  مهاجرت  و  ها  تمامی آوارگی 
اقصی نقاط دنیا نتوانستند اشک های شادی خود را نهفته 
دارند و گویی همه دنیا عراق شده بود. در مصر، آوارگان و 
مهاجران عراقی این بازی را لحظه به لحظه دنبال کردند و 

حصار چهار سال انتظار برای شادی و خوشحالی را درهم 
شکستند.

کافی شاپ های مصر در کنار مهاجران عراقی، شهروندان 
مصری را نیز در کنار آنان نشانده بود. شریف عبدالقادر 
مصری می گوید:»عراق را به این خاطر تشویق کردیم که 
ملت آن در رنج و عذابند و نیاز به چیزی داشتند که شادی 

و خوشحالی شان را برانگیزد.«
شهروندان  از  بسیاری  و  بود  همین  ماجرا  نیز  مراکش  در 
ترجیح  را  عراق  ملی  تیم  پیروزی  فوتبال  تماشاگران  و 
هواداران  و  تماشاگران  از  یکی  رندال  می دادند.محمد 
عملکردی  عراق  ملی  تیم  که  است  معتقد  الجیش  باشگاه 
بسیار قوی و موفق داشت و توانست با عزم و اراده خود 
از  فارغ  و  نهد  کناری  به  را  خود  کشور  دشوار  شرایط 
تمامی دسته بندی ها و مشکالت سیاسی و امنیتی عراق از 
که  است  »درست  می گوید:  رود.وی  باال  قهرمانی  نردبان 
من  خرسندی  مایه  فینال  بازی  به  عربی  تیم  دو  یافتن  راه 

بود اما همگی ما قهرمانی عراق را بیشتر راغب بودیم.«
بازی  میدان  در  کامل  تسلط  با  و  بود  تیمی کامل  تیم،  این 
کرد.در لبنان شهروندان با عراقی ها در این شادی شریک 
شدند و ده ها تیر مشقی به افتخار مردم و تیم ملی عراق در 
حومه جنوبی بیروت شلیک شد. علی الموسوی در این باره 
می گوید: »تیم ملی عراق حتی می توانست گل های بیشتری 
شرایط  عراق  ملت  و  ما  برساند.  ثبت  به  بازی  این  در  را 
نیز  لبنان  ملی  تیم  که  امیدوارم  و  داریم  مشابهی  امنیتی 
راه تیم ملی عراق را ادامه دهد و برای اولین بار قهرمانی 
آسیا را از آن خود کند.« امارات متحده عربی نیز با عراقی 
های مقیم در این کشور شریک بود و به محض پایان بازی 
خیابان های دوبی و دیگر امارت های این کشور نام عراق و 
تیم این کشور را تکرار می کردند. در سوریه نیز پناهندگان 
عراقی به خیابان ها ریخته و این قهرمانی را جشن گرفتند. 
سه هزار پناهنده از 1/5 میلیون عراقی پناهنده در سوریه، 
این پیروزی را بهانه ای برای برافراشته کردن پرچم عراق 
بازیکنان  دادند.  قرار  بخش  وحدت  شعارهای  سردادن  و 
این تیم، قهرمانی تیم خود را یک پیروزی تاریخی دانسته 
و آن را هدیه ای ناقابل به میلیون ها عراقی اعالم کردند که 

تیم خود را حمایت کردند. 
یونس محمود زننده تک گل عراق به عربستان که بهترین 
بازیکن بازی فینال نیز شناخته شد، دراین باره گفت: »این 
مردم  معنوی  حمایت  مقابل  در  ناچیز  ای  هدیه  قهرمانی 
است که از ابتدا تا انتهای مسابقات ما را همراهی کردند.« 
این میلیون ها  ادامه می گوید:»حس می کنم که  محمود در 
طرفدار تیم ملی بودند که این قهرمانی را تحقق بخشیدند.«
احترام  به  فینال  بازی  جریان  در  عراق  ملی  تیم  بازیکنان 
انفجار  دنبال  به  که  خود  هموطنان  از  نفر  پنجاه  از  بیش 
خودروی بمب گذاری شده پس از پایان بازی با کره جنوبی 
دوخته  خود  لباس  به  سیاهی  پارچه  تکه  شدند،  کشته 
بودند.از سویی دیگر ناجح حمود رئیس فدراسیون فوتبال 
هدیه  گفت:»این  کشورش  ملی  تیم  قهرمانی  درباره  عراق 
تیم  هواداران  های  محبت  و  لطف  و  وفاداری  قبال  در  ای 
نیز گذشتند.این قهرمانی  از جان خود  این راه  بود که در 
را به تمامی مردم عراق تقدیم می کنم.« چند روز بعد از این 
قهرمانی، تیم ملی عراق، قهرمانان عراقی، به کشور خود 
ورزش  وزیر  محمدجعفر  جاسم  گفته  به  بنا  و  بازگشتند 
جوایز  کشور  این  وزیر  نخست  المالکی  نوری  جوانان،  و 
ارزنده ای به آنان اهدا کرد.جالل الطالبانی رئیس جمهور 
در  که  بازیکنان  از  هرکدام  به  که  کرده  اعالم  نیز  عراق 
بازی فینال شرکت کردند، 10هزار دالر هدیه خواهد کرد؛ 
مرهمی بود  قهرمانی،  این  شد.  انجام  بالفاصله  که  امری 
طارق  که  طوری  عراق،  در  سیاسی  جنگ های  سال ها  بر 
قهرمانی  این  از  پس  عراق  رئیس جمهور  الهاشمی معاون 
گفت:»اگر سیاست تاکنون کارش تخریب و نه آبادانی بوده، 
آن  به  را  سیاست  و وظیفه  مسئولیت  فوتبال  مقابل  در  اما 

گوشزد کرد و خود نیز به وظیفه خویش عمل کرد.«

به  کشورشان  به  بازگشت  از  پس  عراق  ملی  تیم  بازیکنان 
مقابل  در  آمیز  مسالمت  تظاهراتی  الهاشمی،  درخواست 
عراقی  سیاستمداران  از  و  کردند  برگزار  خضرا  منطقه 
از  پس  تا  بگذارند  کنار  را  خود  اختالفات  که  خواستند 
سال ها، شاید فوتبال مرهمی باشد بر زخم های عمیق مردم 

جنگ زده  عراق.
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چوب خوشبو
5- جارو كردن- قابله

6- بي نظير در تاختن- آفريدگار- 
قهوه

7- پرنده- شهري در استان تهران- 
مردم كشور

8- آزماي��ش- دس��ت نخ��ورده- 
بلدرچين

9- مرض كشنده- حساب كردن- 
ضد گرمي

10- پرگو مي زند- نخجير- اروپا و 
آسيا را گويند

11- خود شخص- ولخرجي
12- يك لحظه- گاز كمياب- شهر مرزي

13- اسير مطلق- وسيله اي در آشپزخانه- شهر خوردني!
14- پنجمين شهر پرجمعيت تركيه- شهري در استان كردستان- ورزش ذهني

15- مخترع بالون- اجسام ذره بيني كه در خون وجود دارد

 عمودي:
1- اثر تاريخي شهرستان ماكو- تمام پوشش خانه

2- از رنگ ها- استفاده كننده رايانه- زبان مردم پاكستان
3- دوچرخه سوار مي زند- فيلم رسول مالقلي پور- پسته دهان گشوده
4- آب شرعي- بي تأمل- نمايش متنوع- واحد نظامي بزرگتر از گردان

5- فرودگاه بين المللي مكزيك- مليح- وي
6- مرغ عيسي- كناره

7- كوه- انواع سبزي هاي خوردني و ميوه- آگاه
8- پخش صوت جيبي- سينماي سوخته- شاعر سده ششم

9- كودن- هواپيماي مسافري- فرزند زاده
10- اكسير- در مقام تحسين 

مي كشند
11- س��كوي باال- مفتش- 

موش خرما
12- لطي��ف- مطاب��ق روز- 

درازي راه- پهلوان
كشورمان-  خبرگزاري   -13

ماه ميالدي- بلوا
14- افزوني- ارتفاع- خوراك 

فرنگي شبيه تاس كباب
15- حج��م فرعوني- كتابي 
در تاريخ پيامبر اكرم )ص( و 
خاندان او به قلم»حاج شيخ 

عباس قمي«

 افقي:
1- اي��ن واح��د پولي اكن��ون در 
9 كش��ور دنيا واحد پول رس��مي 
محسوب مي شود- فيلمي ازكاظم 

راست گفتار
2- ويران- اس��ب چوبي معروف- 

داالن
3- ب��ا تيز آيد- پل معروف راه آهن 

مازندران- دليري، پردلي
4- قلعه نزديك زابل- نشان، رونق- 

نام آذري
5- مدافع آلماني تيم وولفسبورگ 

با نام ادلينو- محصول سينما
6- گون��ه اي انگور- مظنون- من و 

جنابعالي
7- سرگرد قديم- فراواني- آخرين 

حرف قافيه
8- ش��هري در اس��تان كرمانشاه- 

سقف دهان- كشورها
9- روستايي ازتوابع رودبار- سپيدي 
و سرخي چهره- مجموعه اي از آب 

سنگ هاي مرجاني جلبكي
10- چيز- باوقار- شهري در اسپانيا

 11- فرهنگس��تان زب��ان فارس��ي به ج��اي اين واژه »گش��ت بر« را برگزيده اس��ت- 
متبسم

12- مادر عرب- قانون چنگيز- به گونه اي از خودروها گفته مي ش��ود كه عمومًا دو در 
هستند و قابليت حمل دو سرنشين را دارند

13- قاتل رستم- مرغ سخنگو- نام اختصاري فدراسيون جهاني اسكي
14- داراي ترتيب يا جايگاه نخست- مخلوط- توان

15- اولين رمان بزرگ ويليام فالكنر- مقني

 عمودي:
1- اثر انوره دوبالزاك- كشيدني با شانه

2- حنا- نصرت- بغل
3- پشيمان- جاده هموار- آكنده و پر

4- حسرت كوير!- مقابل- نت مخمور- موجود زشت رو
5- در مقام تحسين مي كشند- گل خوشبو- پاسخ منفي

6- پارچه ابريشمي رنگين- طبيب بزرگ تاريخ
7- كوه كرمانشاه- نمك نشناس- ماليخوليا

8- روباتي ساخت ايران- محصول- فيلمي به كارگرداني نادر طريقت
9- رسم كننده- سوره 23- ناگهاني

10- غذاي قلقلي!- دهستاني 
در استان آلمرياي اسپانيا

11- خواندن گوسفند- تاج- 
كاسه چوبين

12- س��رده اي از گياه��ان- 
تكيه دادن- مثل- رمق آخر

13- ثالث��ه مص��ر- بازيكن 
سابق تيم ملي فوتبال اوكراين 

با نام واسيلي- نادان
درخت��ان  از  دس��ته اي   -14
هميشه س��بز و سوزني برگ- 
شاعر فيه ما فيه- ستون دروازه

15- بيماري مرگامرگي ستور- 
لينوس  بنجامين  بازيگر نقش 

در مجموعه ديدني گمشدگان
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5684

26 خودروي دولتي زماني 
روزنامه ه�ا  س�رتيتر  در 
نشس�ت كه 6 م�اه از دس�ت به 
دست ش�دن دولت گذشته بود و 
هيچ خبري از خودروهاي دولتي كه 
بايد بع�د از اين تاريخ از س�وي 
دولت گذش�ته برگردانده مي شد،  
نشد. عرف در ساختمان پاستور تا 
پيش از اين كه دولت دهم طرحي 
نو دراندازد چنين بود كه اموال بعد 
از 6 م�اه باز گردانده مي ش�د اما 
نوبت به دولت دهم كه رسيد يك 
س�ال هم ب�راي بازگرداندن آنها 
ديگ�ر  از س�وي  نك�رد.  افاق�ه 
ساختمان الدن و 26 خودرو پايان 

ماجراهايي از اين دست نبودند

برخی از اعضای كميسيون اصل 90 
اعالم کرده اند كه كمر اين کميس��يون 
زي��ر بار پرون��ده  تخلف ه��اي گوناگون 
دولت س��ابق خم ش��ده اس��ت. آنها هر 
روز ب��ا پرونده ه��اي جدي��دي رو به رو 
هس��تند.  هنوز گره پرونده هاي گذشته 
باز نشده كه پرونده هاي جديدي پيش 
روي آنها باز مي شود. بهارستان نشين ها 
اعتقاد دارند اگر همين طور پيش برود 
قطعًا اين كميس��يون به كارشناس��ان 
بيش��تري نياز خواهد داش��ت. تخلفات 
هم در بنياد ش��هيد آنقدر زياد است كه 
برخي از مس��ئوالن اعتقاد دارند جامعه 
تاب تحمل ش��نيدن  اندازه آن را ندارد. 
از جمله غالمعل�ي جعفرزاده، رئيس 
كميت��ه تحقيق و تفحص بنياد ش��هيد 
و ام��ور ايثارگ��ران اعتق��اد دارد ميزان 
تخلفات انجام ش��ده در بنياد و در دوره 
»مس��عود زريبافان« جامعه را ش��وك 
زده خواه��د ك��رد.  در اين ميان برخي 
 فكر مي كنن��د كه البد عدد مش��خص

26 دس��تگاه خ��ودرو ك��ه همچنان در 
اختي��ار برخی اعضای  دولت گذش��ته 
اس��ت مش��خص ترين ع��دد و رق��م از 
تخلفات دولت گذشته باشد. اما آيا مسأله 
خودروه��ا به همين 26 دس��تگاه ختم 
مي شود؟ مصطفي افضلي فرد نماينده 
اردبيل در مجلس ش��وراي اسالمي 20 
خرداد س��ال جاری ب��ه پايگاه اينترنتی 
>تدبير< گفت: »متأس��فم از اين كه بايد 
ي��ك خبر بدتر را اعالم كنم. بايد بگويم 
تنها همين 26 خودرويي كه در رسانه ها 
مطرح ش��ده در اختيار مسئوالن دولت 
قبل قرار ندارد. خودروهاي ديگري هم 
هستند كه همچنان در اختيار مسئوالن 
دولت قبل قرار دارند.« اين چنين است 
كه مش��خص ترين تخلف دولت گذشته 

هم در هاله اي از ابهام فرو مي رود. 
ë رمز جيب يك رئيس جمهوري

وعده رئيس دولت گذشته همچنان 
در گوش ها زنگ مي خورد و قولي كه قرار 
بود با وفاي عهد به آن، محتويات جيب 
كاپش��ن معروفش را جلو چش��م ملت 
بگذارد و ثابت كند كه دولت او پاكترين 
دولت تاريخ اس��ت. حاال و باگذشت 10 
م��اه از پايان دول��ت او، نام نزديك ترين 
يارانش كه روزي خط قرمز دولت بودند 
در مي��ان 575 بدهكار بزرگ بانكي كه  
به گفته معاون اول حسن روحاني مبلغ 
820 ه��زار ميلياردتوم��ان را  از جيب 
مردم برداش��ت كردند، بيش از هر اسم 

همچنان تيتر نخست رسانه هاي داخلي 
باشد. حتي اصرار بر ماندن در ساختمان 
الدن خيابان شيخ بهايي هم عمق ماجرا 
را نشان نداد اما وقتي ۱۶ميليارد تومان 
به حس��اب دولت برگردانده ش��د شايد 
بس��ياري پرونده تخلف ه��اي دولتي را 
بس��ته بودند. 16 ميلياردتوماني كه در 
روز تحلي��ف رئي��س جمه��وري دولت 
يازدهم به حس��اب يک دانش��گاه واريز 
ش��ده بود. اما اين نگاه، خوش خيالي اي 
بي��ش نب��ود چون ام��روز با باز ش��دن 
پرونده هاي بس��يار، افضلي فرد نماينده 
مجل��س مي گويد: »حج��م تخلف هاي 
دولت س��ابق كه كس��ي هم درباره آنها 
ش��كايتي نكرده اما در رس��انه ها مطرح 
هستند بس��يار زياد و شگفتي آور است. 

مانند س��رانجام پولي كه دولت دهم از 
بانك مركزي براي واردات يك ميليون و 
600 هزار تن گندم به كشور گرفته بود 
اما نه گندمي وارد شد و نه پولي به بانك 
مركزي برگردانده ش��د، كسي شكايت 
نكرده و چنين پرونده اي در كميسيون 
وجود ندارد اما بر اس��اس اطالعات ارائه 
شده در رسانه ها اين كميسيون موضوع 
در نخس��تين نشس��ت كميسيون اصل 
90 بررسي خواهد شد.«)پايگاه خبری 
>تدبير<  93/3/20( همچنين او مي گويد 
ك��ه اگر دولت درب��اره 26خودرويي كه 
دست دولت گذشته مانده وارد پيگيري 
و شكايت نشود اين کميسيون اصل 90 
است كه ماجرا را به دست مي گيرد: »اگر 
پرونده خودروها در كميسيون اصل 90 
به جريان بيفت��د به طور قطع با جديت 
اي��ن موضوع را پيگي��ري خواهيم كرد. 
همان طور كه در مورد پرونده هايي مانند 
پرونده آق��اي رحيمي ورود پيدا كرديم 
و قوه قضائيه در حال رس��يدگي به اين 
پرونده اس��ت. البته اگر ببينيم شكايت 
جدي اي تا چند روز آين��ده درباره اين 
خودروهاي گمش��ده به كميسيون ارائه 
نمي ش��ود خود م��ا در اين ب��اره طرح 
شكايت مي كنيم  و به اين موضوع ورود 
مي كنيم.« اما 26 خودروي دولتي زماني 
در س��رتيتر روزنامه نشست كه 6 ماه از 
دست به دست شدن دولت گذشته بود 
و هيچ خب��ري از خودروهاي دولتي كه 
باي��د بع��د از اين تاريخ از س��وي دولت 
گذش��ته برگردانده مي شد،  نشد. عرف 
در س��اختمان پاستور تا پيش از اين كه 
دول��ت دهم طرحي ن��و دراندازد چنين 
ب��ود كه اموال بعد از 6 م��اه باز گردانده 
مي شد اما نوبت به دولت دهم كه رسيد 
يك سال هم براي بازگرداندن آنها افاقه 
نكرد. از س��وي ديگر ساختمان الدن و 
26 خودرو پايان ماجراهايي از اين دست 
نبودند. بحث خودروها و ساختمان هاي 
ديگ��ري هم به ميان آم��د. آن طور كه 
وب سايت »عصرايران« مي نويسد يكي 
از دولتمردان س��ابق در طول مديريت 
خ��ود برخ��ي س��اختمان هاي مجل��ل 
دولتي را در تهران  با قيمت هاي بسيار 
پايين و آن هم براي مدت 10س��ال به 
منسوبان و تشكيالت سياسي اطرافيان 
رئيس جمهور س��ابق اجاره داده و يكي 
از اي��ن س��اختمان ها را در خيابان قائم 
مقام خ��ودش در اختيار گرفته اس��ت.

به گ��زارش جمهوريت، اكب�ر تركان  
مش��اور رئيس جمهوري و دبير شوراي 
هماهنگ��ي مناط��ق آزاد ني��ز  با تأكيد 

گاليه کميسيون اصل 90 مجلس از ميزان شکايت ها از دولت سابق

 ترافیک پرونده های تخلف 
کمیسیون را کالفه کرد
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اينولوبرهمهبرس1

تشتاوههبمگرگر2

يتنيشتااراسد3

شليكووننسالا4
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انايعينشهشپي6
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يسبرقعزومرتر8
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نييارسهوايهرگ14

هايسكشكهماشمرن15

بر پس داده نش��دن ۲۶خ��ودروي نهاد 
رياست جمهوري توس��ط احمدي نژاد، 
از  ۱۶ خ��ودروي ديگري ي��اد مي كند 
كه  متعلق به مناطق آزاد اس��ت اما به 
جاي دولت يازدهم  به خانه ايرانيان داده 
شده است. همچنين به گفته او، رئيس 
سابق دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد 
ايران، س��ه س��اختمان دولتي را به نرخ 
بسيار نازل به مؤسسه تحت نظارت خود 
اجاره داده اس��ت.  در نهايت اين افضلي 
ف��رد نماينده م��ردم اردبيل اس��ت كه 
مي گويد: »بر اساس اطالعات ما تنها اين 
26خودرو نيست که پس نمي دهند، بلكه 
خودروهاي ديگري هم هستند كه گويا  
قصد بازگردان��دن آنها به دولت يازدهم 
را ندارن��د.در واق��ع تع��داد خودروهاي 

گمش��ده بيش از 26دس��تگاه اس��ت.« 
هرچند به گفته بسياري 26خودرو رقم 
ناچيزي از تخلفاتي است كه امروز تعداد 
كارشناسان اصل 90 را براي بررسي آنها 
ب��ا كمبود نيرو رو به رو كرده اس��ت اما 
ابهامي كه امروز درباره تعداد آنها وجود 
دارد تنها به پرونده خودروها برنمي گردد. 
اطالعاتي كه مجلسي ها درباره تخلفات 
ديگر هم به دس��ت آورده اند براي افكار 
عموم��ي ابه��ام دارد اما مجلس��ي ها از 
جمله غالمعلي جعف�ر زاده از اعضاي 
كميته هاي تحقي��ق و تفحص مجلس 
ترجي��ح مي دهند كه خيل��ي اطالعاتي 
درباره ميزان آنها به افكارعمومي ندهند. 
او ب��ه پيام نو مي گويد: »ابعاد فس��اد در 
پرونده هاي تحقيق و تفحص آنقدر باال 
اس��ت كه مي ترس��يم علني كنيم.« به 
گفته اين نماينده مجلس  »فساد آنقدر 
بزرگ اس��ت كه مي ترسيم باعث شوك 
جامعه ش��ود.« اين يك��ي از آن اتفاقات 
بدي اس��ت كه جعفرزاده س��ر بسته به 
آن اش��اره دارد. او مي گويد: »در جريان 
تحقيق و تفحص هايي ك��ه من در آنها 
حضور دارم، با كمال تأس��ف مش��خص 
شد در دولتي كه ادعاي آن »پاكدستي« 
اس��ت فس��ادهاي بس��يار بزرگي وجود 
داشته است. مسأله مهمتر اين كه عمده 
اين فس��ادها هم س��هوي نبوده اس��ت، 
يعني اف��راد با هدف فس��اد اقتصادي و 
دس��تبرد به بيت المال و سوء استفاده از 
موقعيت هاي دولتي و روابطي كه داشتند 
يكس��ري اقدام ها را انجام مي دادند.« به 
گفته جعفرزاده، اتفاق بد ديگر هم تالش 
نيروهاي بازمانده از سيستم سابق است 
كه تالش مي كنند به شيوه هاي مختلف 
يا »جل��وي اين تحقي��ق و تفحص ها را 
بگيرند« و يا باع��ث انحراف كميته هاي 
تحقيق و تفحص ش��وند. وي از اش��اره 
به جزئيات اين فش��ارها پرهيز مي كند 
اما تأكيد دارد كه فش��ار به كميته هاي 
تحقيق و تفحص و دستگاه قضايي آنقدر 
زياد است كه واقعًا در برخي از مواقع كار 
را دچار مش��كل جدي مي كند. هرچند 
پرون��ده تخلف ها فقط به بنياد ش��هيد 
باز نمي گردد و مجلس��ي ها، دولت و قوه 
قضائيه اين روزه��ا پرونده هاي زيادي را 
در دس��ت بررس��ي دارند اما آنچه بيش 
از ه��ر چيزي جعف��رزاده را ترس��انده، 
اتفاقاتي اس��ت كه در س��اختمان بنياد 
ش��هيد به مديري��ت زريباف��ان رخ داده 
اس��ت. زريبافاني كه از  اعضاي هس��ته 
مركزي س��تاد احمدي نژاد در انتخابات 

رياست جمهوري سال 84 بود. 

ديگري توجه ها را جلب كرده است. اما 
26 خودرو شايد جمع و جورترين تخلف 
مالي دولت گذش��ته باشد. خودروهايي 
كه هيچ ي��ك از دولتمردان دولت دهم 
تمايلي به پاسخگويي درباره آنها ندارند 
و رئي��س دولت گذش��ته در پاس��خ به 
سؤال خبرنگار در اين زمينه گفته است 
كه قراري ب��راي مصاحبه ندارد و ديگر 
تمام.  مصطفي افضلي فرد هم در همان 
مصاحبه ای که با س��ايت >تدبير< داشته 
اعتق��اد دارد كه 26 خ��ودرو دولتي در 
مقاب��ل تخلفاتي كه در دولت گذش��ته 
به وقوع پيوس��ته عدد ناچيزي است اما 
آنچه او و س��اير نماين��دگان را مصر به 
پيگيري پرونده كرده اصرار بر يك روند 
اشتباه توسط دولتمردان گذشته است: 

»دولت نهم و دهم در اين هش��ت سال 
تخلف هاي مالي گسترده اي انجام داده 
اس��ت كه پس ندادن اين 26 خودرو در 
مقابل آنها ناچيز اس��ت. اما ماجراي اين 
26 خ��ودرو كم كم به عنوان نماد اصرار 
بر ادامه يك روند اشتباه خودش را نشان 
مي دهد. جالب اين اس��ت كه مسئوالن 
دولت قبل نيازي به اين خودروها ندارند 
اما بر ادامه اين اشتباه اصرار مي كنند.« 
كمال الدي�ن پيرم�ؤذن، نماينده 
اردبيل در بهارستان  در واكنش به اين 
خبر مي گويد كه احساس مي شود برخی 
دولتمردان س��ابق از امكانات دولتي كه 
هنوز در اختي��ار دارند به عنوان طعمه 
تبليغ براي خود و يارانش��ان اس��تفاده 
مي كنن��د كه اي��ن اقدام��ي غيرقانوني 

اس��ت و بايد رئيس ق��وه قضائيه به اين 
مس��أله ورود كند.از س��وی ديگر>ملت< 
گ��زارش داده ک��ه ن�ادر قاضي پ�ور، 
نماينده مردم اروميه هم اعتقاد دارد كه  
»ادب حك��م مي كرد ت��ا قبل از تحليف 
رئي��س جمهوري جديد تم��ام اموال با 
صورت جلسه مشخص و قانوني به دولت 
جديد تحويل داده مي شد كه متأسفانه 

هنوز اين اتفاق نيفتاده است.«
ë ساختمان الدن

آن روز ك��ه خب��ر خال��ي ك��ردن 
س��اختمان رياست جمهوري از هداياي 
رئيس جمهوري ها در دولت هاي مختلف 
روي تلكس هاي خبري رفت كسي فكر 
نمي كرد كه بازپس گيري امكانات دولتي 
از  دولت گذش��ته- بعد از يك س��ال- 

 طالع بینی هفتگی
فروردین :

بعد از مدتهای طوالنی متوجه خواهید شد که کسی که مورد اعتماد 
عجوالنه  ؛  دارد  عاشقانه  احساسی  شما  به  نسبت  است  بوده  ما  ش
قضاوت نکنید و برای قبول این احساس بزرگ سعی کنید تالش مثبتی 
بکنید.موقعیت مالی ممکن است تغییر بخصوصی نداشته باشد ولی 
نگرانی نیز ایجاد نخواهد نمود.موقعیت سفری چند روزه و تفریحی 
را از دست ندهید ؛ از طرف بچه ها فوق العاده خوشحال خواهید شد 
و متاهلین نیز با تمام تالششان نخواهند توانست بر سوءتفاهمات غلبه 

نمایند.

اردیبهشت :
رشته  در  تا  بنشینید  بحث  به  مهمی  افراد  با  که  شد  خواهید  جبور  م
فعالیتتان موفقیتی را که شایسته تان است بدست بیاورید ؛ ممکن است 
اگر احتیاج  ؛ به هر صورت  باید ساده نباشد  آنچنان که  این موضوع 
بکمک دارید نگران شکستن غرورتان نباشید زیرا که هستند افرادی که 
علیرغم توقعتان با جان و دل حاضر بکمک و همکاری با شما میباشند.

در روابط عشقی و زناشوئی بهبودی بیشتری احساس خواهید نمود ؛ 
متاهلین بهتر است همفکری بیشتر با همسرشان داشته باشند.

خرداد :
اکنون که احساس میکنید آرامش بیشتری در زندگی پیدا نموده و اغلب 
نگرانی های مربوط به خانواده و سالمتی بپایان رسیده است ، بهتر 
است همه انرژیتان را صرف بهبودی بیشتر موقعیت اجتماعی و رشته 
خواهد  شما  پشتیبان  بهترین  همچنان  نمائید.عشق  صرف  عالیتتان  ف
بود و در زندگی زناشوئی آرامشی بی نظیر را تجربه خواهید نمود ؛ 
این هفته به جشنهای متعددی دعوت شده و دوستان دوران کودکی و 

یا تحصیلی را مالقات خواهید نمود.

تیر :
بردن  لذت  و  استراحت  وقت  اکنون   ، مداوم  تالش  سال  چند  از  عد  ب
در  شدن  مشغول  برای  کافی  وقت  ؛  داشت  خواهید  را  برآوردها  ز  ا
انواع فعالیتهایی که از مدتها قبل در فکرتان بوده اند خواهید داشت 
داری  زنده  شب  به  دوستان  با  را  بیشتری  وقت  توانست  خواهید  و 
بگذرانید.شاید میخواهید برای مدتی با خود بوده و به تفریح بپردازید 
با  رابطه  در  نگرانیتان  آخرین   ، هستید  مجرد  اگر  نیز  همین  برای  و 

عشق خواهد بود.
متاهلین نیز سعی کنید در مقابل نامالیمات روابط زناشوئی صبوری 
و تحمل بیشتری نشان دهید ؛ در رابطه با پول تغییرات بسیار مثبتی و 

رضایت بخشی را تجربه خواهید نمود.

مرداد :
موضوع مهم مالی که از مدتها قبل فکرتان را نگران ساخته بود ، در 
، دوست و  از طرف دیگر  ؛  این دوره کامال روشن و حل خواهد شد 
از اقوام خانواده گرفتاری قانونی پیدا نموده و سعی خواهد  یا یکی 
نمود که شما را نیز آلوده سازد در این مورد با اعتماد ننمودن بدیگران 
های  جشن  و  ها  مهمانی  نسازید.به  گرفتار  را  خودتان  یتوانید  م
نمود.مجردین  خواهید  پیدا  جدیدی  دوستان  و  شده  دعوت  تعددی  م
رضایت  های  توافق  به  عشاق  و  بود  خواهند  جستجو  در  مچنان  ه
بخشی خواهند رسید و متاهلین در به انجام رساندن مسئولیتهایشان 
با همدیگر شراکت و همکاری آغاز خواهند نمود ، احتمال بسیار زیاد 

گمشده ای را بعد از سالیان طوالنی پیدا خواهید نمود.

شهریور :
و  بود  خواهد  العاده  فوق  زناشوئی  و  عشقی  روابط  برای  دوره  ین  ا
گشته  چندگانه  احساسی  روابط  گرفتار  مطمئنا"   ، هستید  مجرد  گر  ا
ولی  بکنید  نیز  احساس غرور  این موضوع  از  ابتدا  در  است  و ممکن 
اگر نتوانید در انتخاب جدی یکی از آنها مصمم باشید ، نه تنها برای 

.متاهلین  نمود  خواهید  ایجاد  ناراحتی  نیز  دیگران  برای  بلکه  ود  خ
نگرانی نداشته و بیشتر تمرکزشان روی کار و فعالیت و مسائل مالی 
از همسر بخاطر یک سفر شغلی وجود  امکان دوری   ، خواهد گشت 
دارد ؛ خانمها هدیه دریافت خواهند کرد ؛ بیشتر به ورزشهای سبک 

بپردازید.

مهر :
برای درصدی باال از متولدین این ماه ، عشق دردسرآفرین بوده است 
ولی  باشد  پرهیجان  و  این دردسرها شیرین  برای بعضی  لبته شاید  ا

برای برخی مشکل ساز و مانع زندگی راحت است.
به هر حال با توجه به همین مسئله دختر خانمها و خانم های متولد 
این ماه اکثریت زندگی خود را بر مبنای عشق بنا میکنند ، آنها معتقدند 
هیچ پیمانی بدون عشق دوام ندارد ، گرچه برخی بهمین دلیل سالیانی 
عشق  پاکی  و  روحانیت  به  دل  حداقل  ولی  اند  باخته  را  خود  عمر  ز  ا

بسته اند.

آبان :
 ، این ماه سبب شده  اکثر متولدین  ؛ مهربانی و فداکاری  خوش قلبی 
آنها سوءاستفاده کنند  از  خیلی راه ها برویشان باز و بعضی ها نیز 
که خوشبختانه گروه دوم خیلی زود شناخته میشوند.به آن دسته از 
این افراد که ندانسته به مسیر بدگویی و غیبت و دشمن تراشی کشیده 
به  بدهند وگرنه  تغییر  را  میشوند توصیه میگردد زودتر مسیر خود 
دردسرهایی دچار خواهند شد ، آخر این هفته نامه ای خوشحال کننده 

به دستان خواهد رسید.

آذر :
در  ناصالح  آدمهای  از  بعضی  بدهند  اجازه  نباید  ماه  این  های  وج  ز
زندگیشان دخالت کنند و یا بعنوان مشاور سبب بهم ریختن شیرازه 
توسط  اگر  ها  آدم  زندگی  در  دخالت  اصوال   ، شوند  شان  ندگی  ز
نزدیکترین و دلسوزترین وابسته ها صورت گیرد شاید بتواند در حل 

آدمهای غیر مسئول می  یاری رساند ولی وقتی قضیه بدست  مسائل 
افتد همه چیز بهم میریزد.در حالیکه ثروت در زندگی چهل درصد از 
متولدین این ماه نقش مهمی دارد و در مجموع مسائل مادی گاه نقش 
با مسائلی عاطفی و  این گروه پیوندهای خود را   ، ایفا میکند  حیاتی 

احساسی و معنوی قطع میکنند.

دی :
زحمت شما زیاد میشود و این مقدمه ای برای حرکتتان در یک مسیر 
به  را  شما  وجودی  اصل  میتواند  فرهنگی  فعالیتهای  ؛  است  لخواه  د
اطرافیان بشناساند ، ضمن آنکه خودتان را نیز خوشحال میکند ، اگر 
تعویق  به  کمی  را  خود  اقتصادی  فعالیتهای  به  راجع  گیری  صمیم  ت
بیندازید، به نفع شما خواهد بود.به طور کلی طالع شما این هفته در 
زمینه امور عاطفی و فرهنگی روشن است ؛ یک نفر خیال دارد شما را 

متوجه خودش کند ، با چشمانی باز اطراف خود را بنگرید.

بهمن :
وقتی نمیتوانید راه حل های دائمی برای مشکالت خود پیدا کنید از حل 
موقت آنها خودداری کنید.تعهدات خود را به صورت کتبی درآورید ؛ 
برای انجام کارهایتان از سرعتی فوق العاده میتوانید استفاده کنید که 
هم به نفع شماست و هم اشخاص مهمی را متوجه حضور شما خواهد 
کرد ؛ در یک مهمانی مالقات مهمی خواهید داشت که برای آینده شما 

موثر واقع خواهد شد.

اسفند :
این هفته سعی کنید از افراد خودخواه فاصله بگیرید ؛ برخی از صفات 
ارجاع  شما  به  مهمی  وظایف  میشود  باعث  کار  محیط  در  شما  وب  خ
شود.دو مالقات مهم خواهید داشت که یکی در مورد مسائل تحصیلی 
و شغلی است و دیگری در مورد زندگی آینده تان ، به یک سفر کوتاه 
ولی جالب خواهید رفت و یکی از دوستانتان که از شما دلخور بود، به 

اشتباه خود پی خواهد برد و از شما دلجویی خواهد کرد.

جدول و سرگرمی

استخدام خیاط ماهر
به یک خیاط ماهر به تعمیرات و دوخت لباس در استان کنت 

شهر رمزگیت نیازمندیم. شمسایی
Ramsgate CT11 9RH

0۷5451۷9593

THE A.C.E. Group
استخدام برای کارهای ساختمانی

Handyman / دکوراتور 
به دکوراتور ماهر و دارای گواهینامه رانندگی معتبر برای کارهای ساختمانی نیازمندیم

Sam 020 8933 6226
Willesden Green NW2

استخدام 
یک کارگر ساده یا ماهر جهت کار در 
نجاری به صورت تمام وقت نیازمندیم

0۷82603004۷

Pizza shop for sale in  
South Yorkshire Barnsley 

11 years lease £10400 rent annually 
Rate free 

Big room available on upstairs of shop 
Good location 

For more information,

 please call on 07745950225 Behroz 
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غزلی از حافظ 
ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

ساقی بیار باده که ماه صیام رفت
درده قدح که موسم ناموس و نام رفت

وقت عزیز رفت بیا تا قضا کنیم
عمری که بی حضور صراحی و جام رفت

مستم کن آن چنان که ندانم ز بیخودی
در عرصه خیال که آمد کدام رفت

بر بوی آن که جرعه جامت به ما رسد
در مصطبه دعای تو هر صبح و شام رفت

دل را که مرده بود حیاتی به جان رسید
تا بویی از نسیم می اش در مشام رفت

زاهد غرور داشت سالمت نبرد راه
رند از ره نیاز به دارالسالم رفت

نقد دلی که بود مرا صرف باده شد
قلب سیاه بود از آن در حرام رفت

در تاب توبه چند توان سوخت همچو عود
می ده که عمر در سر سودای خام رفت
دیگر مکن نصیحت حافظ که ره نیافت
گمگشته ای که باده نابش به کام رفت

Ghazal of Hafez Shirazi
In Persian with English translation
Original Translation by Henry Wilberforce Clarke (1840-1905)
Compiled and Corrected by Dr. Behrouz Homayoun Far

O Saki! bring wine; for the fasting month hath passed.
Give the goblet; for the season of name and fame hath passed.
Dear time hath passed. Come; let us repeat the omitted prayers
Of a long life that without the presence of a goglet and of the cup hath passed
Make me intoxicated even so that from selflessness I shall not know,
In the plain of imagination, who hath come, who hath passed.
In the smell that a draught of Thy cup may reach us,
In the inn, every morning and evening, prayer to Thee hath passed.
To the heart that was dead, a great life reached the soul,
Since into its perfume-place a perfume, from Thy breeze, hath passed.
The Zahed had pride; took not the path to safety:
By the path of supplication, the Profligate to the House of Safety hath passed.
The cash of the heart that was mine became expended in wine:
It was counterfeit coin. Therefore into the unlawful it hath passed.
Like aloe-wood, how long can one consume in the torment of repentance?
Give wine. For life in the essence of raw madness hath passed.
Again counsel not Hafez; for the path of austerity, found not,
A lost one, to whose palate the sweet wine hath passed.

شادترین استان ایران کدام است؟
افالطون شادکامی را حالت تعادل و هماهنگی میان سه عنصر استدالل، هیجان و 

امیال و ارسطو آن را زندگی معنوی می داند.
نفس،  از شخصیت، عزت  اند،  زده  تحقیق  به  باره دست  این  در  که  پژوهشگرانی 
اوقات فراغت، ورزش هفتگی،  – فعالیت های  اجتماعی  اعتقادات مذهبی، سرمایه 
دیگر،  موارد  از  بسیاری  و  زندگی  به  بینی  خوش  عصبی،  بیماری  سابقه  نداشتن 
به عنوان عوامل موثر در پدیده شادکامی افراد یاد کرده اند.نتایج یک پژوهش بر 
روی 27 هزار و 883 ایرانی با میانگین سنی 18 تا 65 سال در کشور نشان داده 
که 39.3 درصد مردم از شادکامی سطح متوسطی برخوردارند. 35.4 درصد نیز 
شادکامی خود را کم توصیف کرده و در این میان، تنها 3 درصد خود را در سطح 
»بسیار زیاد« شادکام می دانند.در این پژوهش که از هر استان کشور دست کم 800 
با نشاط  »آیا فردی  با پرسش  اند، سطح شادکامی  نفر مورد بررسی قرار گرفته 
و شاداب هستید؟« در پنج سطح »بسیار زیاد«، »زیاد«، »نه زیاد، نه کم«، »کم« و 
ایران  »بسیار کم« مورد سنجش قرار گرفت.یافته های پژوهش »شادکامی مردم 
با 69/3  از میان 30 استان مورد بررسی، استان زنجان را  آن«  بر  و عوامل موثر 
درصد میانگین امتیاز شادکامی، شادترین استان کشور معرفی کرده است و از یزد 
با 12/3 درصد میانگین امتیاز شادکامی، به عنوان پایین ترین سطح شادکامی نام 
میزان  از  و کردستان  بوشهر، هرمزگان  گلستان،  استان های  است.همچنین  برده 
هر  با  شادکامی  اند.کاهش  بوده  برخوردار  میانگین  خط  از  باالتری  شادکامی 
سال افزایش سن از دیگر نتایج قابل توجه این پژوهش، کاسته شدن یک درصد از 

شادکامی افراد به ازای افزایش هر یک سال به سن آنها است.

مجردها، شادتر از متاهل ها
یافته های به دست آمده از این تحقیق نشان داده که افراد مطلقه و متاهل از سطح 
افراد مطلقه  ای که  به گونه  افراد مجرد برخوردارند؛  به  شادکامی کمتری نسبت 
1.70 و افراد متاهل 1.11 برابر نسبت به افراد مجرد، سطح شادکامی کمتری دارند.

دانش آموزان و دانشجویان شادتر از خانه دارها و شاغالن
سطح  دارای  افراد  که  کند  می  حکایت  این  از  همچنین  فوق  پژوهش  های  یافته 
تحصیالت بیشتر نسبت به افراد کم سوادتر، شادترند و در سطوح تحصیلی پایین 
تر، کاهش شادکامی نمایان تر است.همچنین افراد خانه دار، شاغل و بیکار نسبت 
به دانش آموزان/ دانشجویان به ترتیب 1.39، 1.32 و 1.40 برابر سطح شادکامی 

کمتری دارند.
درآمد باالتر، شادکامی بیشتر

نتایج این تحقیق در ادامه این موضوع را مورد تاکید قرار داده که افراد در سطوح 
اقتصادی پایین تر در مقایسه با افراد در سطح اقتصادی »خوب/ بسیار خوب« به 
صورت معناداری، سطح شادکامی کمتری دارند. به گونه ای که افراد در سطوح 
به  بد«  »بسیار  و  »بد«  بد«،  نه  خوب/  »نه  بندی  دسته  در  شده  ارزیابی  اقتصادی 
ترتیب احتمال 1.75، 2.14 و 2.33 برابر نسبت به افراد دارای وضعیت اقتصادی 

بسیار خوب، وضع شادکامی خود را نامناسب تر گزارش کرده اند.

تاثیر معنادار سالمت بر سطح شادکامی
بر اساس نتایج حاصله از این پژوهش که توسط دکتر علی منتظری، عضو هیات 
تر«  »پایین  سطوح  از  که  افرادی  شده،  انجام  همکاران  و  دانشگاهی  جهاد  علمی 
سالمت برخوردار بوده اند، در مقایسه با افراد دارای سطح سالمت »بسیار خوب« 
به صورت معناداری شادکامی خود را کمتر ارزیابی کرده اند. به گونه ای که افراد 
در سطوح »خوب«، »نه خوب/ نه بد«، »بد« و »بسیار بد« به ترتیب 2.28، 5.18، 
7.84و 7.82 برابر نسبت به افراد دارای سطح »بسیار خوب«، وضعیت شادکامی 
خود را نامناسب تر گزارش کرده اند. طبق این پژوهش ابتال به بیماری های مزمن 

تاثیر چندانی بر میزان شادکامی ندارد.
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بیشتر اشعار حافظ 
و موالنا قـابل 

ترجمه نیستنـــــد 
  

بهترین  درباره  من  از  کسی  اگر  گفت:  پوری  احمد   
شاعر پارسی گوی سوال کند، حتما حافظ را معرفی 
می کنم؛ اما افسوس که به دلیل دشواری شعر حافظ 

بیشتر اشعار او ترجمه پذیر نیستند.
هنوز  فروشی  کتاب  در  که  نشستی  در  پوری  احمد 
برگزار شده بود، با بیان این که برای نخستین بار است 
در فضای دوستانه یک کتاب فروشی با مخاطبانش به 
این شکل سخن می گوید گفت: امیدوارم این نشست ها  
تداوم داشته باشد و در ادامه این نشست ها پیرامون 
حوزه  این  ارزشمند  آثار  و  شعر  ترجمه  مهم  مسائل 

سخن گفته شود.
است،   ترجمه پذیر  آیا شعر  که  این سوال  با طرح  او   
گفت: هربار که با این پرسش روبرو می شوم، همواره 
اگر شعر ترجمه پذیر نیست، پس  از خودم می پرسم 
چرا من شعر ترجمه کرده ام؟ اگر ترجمه پذیر است، 
این  در  واقع  در  این پرسش روبرو می شوم؟  با  چرا 
از این پرسش  پرسش حقیقتی نهفته است و بخشی 
است  خودشان  زبان  شعری  ناخودآگاه  به  معطوف 
افراد  البته  کرد.  ترجمه  را  شعر  می توان  چگونه  که 
بیان  صراحت  به  فراست   رابرت  چون   برجسته ای 
پوری  می شود.  نابود  شعر  ترجمه  با  که  کرده اند 
از  برخی  که  پذیرفت  را  واقیعت  باید  که  این  بیان  با 
نیستند،  ترجمه پذیر  برخی  و  ترجمه  قابل  شعرها 
شد،  منتشر  مترجم  مجله  در  که  مقاله ای  در  گفت: 
فرض  راهنمایی  چراغ  یک  شعر  ترجمه  برای  من 
قرار داده و براساس هر یک از چراغ های آن درباره 
قرمز  رنگ  کرده ام.  صحبت  شعر  ترجمه پذیری 
نباید  که  است  این  معنای  به  راهنمایی  چراغ  این  در 
از شعرها واقعا  اذیت کنیم، چون برخی  خودمان را 

موسیقی  شعرها  از  برخی  در  نیستند.  ترجمه پذیر 
اوزان  موسیقی  از  منظور  می زند.  را  اول  حرف 
عروضی نیست، بلکه موسیقی ای است که از شنیدن 
اشعار  از  بسیاری  مثل  می رسد  گوش  به  شعر  آن 
چنین  که  شعرهایی  وقتی  گفت:  مترجم  این  موالنا. 
در  بی شک  کنیم،  ترجمه  بخواهیم  را  دارند  ویژگی 
برگردان شعر مخاطب لذتی را که ما در زبان اصلی 
به  که  این  برای  و  برد  نخواهد  می بریم  شعر  آن  از 
یک  مقاله ای  باید  بود  چه  شاعر  منظور  بفهمانیم  او 

صفحه ای برای هر سطر بنویسیم. 

او با بیان اینکه بیشتر اشعار حافظ پشت چراغ قرمز 
ترجمه می مانند گفت: در دنیا همه خیام را به واسطه 
من  از  کسی  اگر  اما  می شناسند،  فیتزجرالد  ترجمه 
حتما  کند  سوال  پارسی گوی  شاعر  بهترین  درباره 
من حافظ را معرفی می کنم. اما افسوس که به دلیل 
دشواری شعر حافظ و معناهای متعددی که از شعر 
پذیر  ترجمه  او  اشعار  بیشتر  می شود،  برداشت  او 

نیستند. 


