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نگاه رسانه هاى خارجى به مذاكرات «ژنو

و  ظريف  جواد  محمد  جمع بندى  جلسه  در  چيز  همه 
كاترين اشتون به نقطه پايان خود رسيد، نقطه پايانى 
كه  فعال  باشد.  رويكردى  چه  شروع  نيست  معلوم  كه 
دو طرف مى گويند اين رويكرد مثبت است، هر چند كه 
هر دو در كنفرانس خبرى پايانى خود تاكيد داشتند كه 
مسايل  از  بسيارى  نمى توانند  بودن  محرمانه  دليل  به 
كاترين  بندى  جمع  بدهند.  پاسخ  زمان  اين  در  فعال  را 
با  جهانى  قدرت   6 فشرده  مذاكره  روز  دو  از  اشتون 
جو  ژنو  در  «ما  مى شد:  خالصه  جمله  چند  در  ايران 
مثبتى داشتيم كه در ادامه نيويورك بود و طرح ايران 
ديديم  خوب  را  طرح  اين  و  كرديم  مطالعه  دقت  به  را 
در  نوامبر   8 و   7 را  بعدى  نشست  گرفتيم  تصميم  و 
و  هسته اى  كارشناسان  و  هيات ها  و  بگذاريم  ژنو 
تحريم قبل از نشست مالقات كنند تا در بحث ها كمى 
خبرى  كنفرانس  در  مورد  اين  جز  به  او  برويم».  جلو 
خود تنها بيانيه مشترك ايران و 1+5 را قرائت كرد و 
خواند.  «محرمانه»  را  خبرنگاران  سواالت  بقيه  پاسخ 
سواالتى با محورهايى چون وضعيت غنى سازى در 
خاك ايران، آينده تحريم هاى وضع شده عليه ايران و 
ميزان پايبندى دو طرف به تعهداتى كه در اين نشست 

توافق كرده اند.

بيانيه مشترك ايران با 5+1
محصول مشترك سياست هاى ايران و كشورهاى 5+1 
به يك بيانيه چند خطى در اين دور از مذاكرات محدود 
تاريخ ساز  بتوانند  شايد  البته  كه  خطى  چند  مى شد، 

باشند. در اين شرايط اين بيانيه هم مى تواند محصولى 
مورد  مذاكرات  پايان  در  البته  كه  چيزى  باشد.  مغتنم 
بود.  هم  اشتون  كاترين  و  ظريف  محمدجواد  تاكيد 
نمايندگى  «هيات هاى  است:  آمده  آن  در  خطى كه  چند 
 + اروپايى  اتحاديه  عضو  كشور  (سه   3+eu3اعضاى
3) و جمهورى اسالمى ايران به رياست نماينده عالى 
اتحاديه اروپايى در سياست خارجى و امنيتى و وزير 
امور خارجه جمهورى اسالمى ايران دو روز مذاكرات 
در  ژنو  شهر  در  آينده  به  رو  نگاهى  با  و  محتوايى 
فضاى  برپايه  نمودند.  برگزار  اكتبر  15و16  روزهاى 
مثبت اولين جلسه وزيران در نيويورك در تاريخ 26 
سبتامبر، وزير خارجه جمهورى اسالمى ايران كليات 
طرحى را بعنوان مبناى مذاكرات ارائه كرد كه توسط 
اتحاديه  عضو  كشور  (سه   3+eu3 گروه  اعضاى 
اروبايى + 3) بعنوان مشاركتى مهم در فرآيند مذاكرات 
به دقت مورد بررسى قرار مى گيرد. اعضاى هياتهاى 
پيرامون  مشتركى  و  دوجانبه  مشورت هاى  نمايندگى 
عناصر مختلف رهيافت پيشنهادى را به صورت عميق 
بعدى  جلسه  كه  شد  گرفته  تصميم  نمودند.  پيگيرى 
برگزار  نوامبر   7-8 تاريخ  در  ژنو  در  گروه  أعضاى 
كارشناسان  كه  كردند  موافقت  همچنين  اعضا  گردد. 
هسته اى، علمى و امور تحريم كشورهاى eu3+3 (سه 
كشور عضو اتحاديه اروبايى + 3) و جمهورى اسالمى 
اختالف  بررسى  براى  و  آينده  نشست  از  قبل  ايران 
جلسه  تشكيل  عملى  قدم هاى  تدوين  و  تهيه  و  نظرات 

دهند». ادامه در صفحه 3 و 7



ر آ م و ت ي پ ا م  و ز ش   ک
نحوه استفاده از اينترنت، ايميل، فيس بوک، تايپ فارسی، موزيک 

 و فيلم .........
  13:30تا  12.00شنبه ها از ساعت 

 12.00سپتامبر ساعت  14ثبت نام شنبه 
 

سی  ي گل ا ن   ا ن  آ مو ز ش   ز ب
کالس گروهی در محيطی آرام توسط معلم با تجربه ی تدريس در 

 کالج های لندن
 11:30تا  10:00شنبه ها از ساعت 

 12.00سپتامبر ساعت  14ثبت نام شنبه 
 

قی   آ م و ز ش   موسي
 کالس های گروهی  دف و تنبک با استادان مجرب

 آموزش تنبک  17:00تا  16:00شنبه ها از ساعت 
 آموزش دف  18:00تا  17:00                     
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توسط  ALevel  و   GCSEکالس های فارسی از سطح ابتدايی تا
 دبيران با تجربه 

 17:00تا  14.00شنبه ها از ساعت 
 

اضی   آ مو ز ش   ر ي
 

توسط معلم  ALevel  و   GCSEکالس های رياضی از سطح ابتدايی تا
 با تجربه ی تدريس در دبيرستان های  لندن

 15:30تا  14:00شنبه ها از ساعت 
 

قی   آ م و ز ش   موسي
 کالس های گروهی  دف و تنبک با استادان مجرب

 آموزش تنبک  17:00تا  16:00شنبه ها از ساعت 
 آموزش دف  18:00تا  17:00         

 

 جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 
 تماس بگيرند.  07846 508 534 

 
 13:00سپتامبر، ثبت نام  ساعت  14شروع کالس ها 

 

 مدرسه انديشه
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در تصاوير حكاكى شده بر سنگهاى تخت جمشيد 
هيچكس عصبانى نيست. هيچكس سوار بر اسب 
بينيد.  نمى  تعظيم  حال  در  را  هيچكس  نيست. 
هيچكس سرافكنده و شكست خورده نيست هيچ 
قومى بر قوم د يگر برتر نيست و هيچ تصوير 
خشنى در آن وجود ندارد. از افتخارهاى ايرانيان 
اين است كه هيچگاه برده دارى در ايران مرسوم 
نبود ه است در بين صدها پيكره تراشيد ه شده 
بر سنگهاى تخت جمشيد حتى يك تصوير برهنه 
و عريان وجود ندارد. بخاطر بسپاريم كه از چه 

نژادى هستيم و داراى چه اصالتى مى باشيم. 

اين شناسنامه همه ماست

هفته نامه ِپرشين
 اجتماعى , فرهنگى , هنرى

ارگان  و  گروه  هيچ  به  پرشين  نامه  هفته 
سياسى و غير سياسى وابسته نمى باشد  و 
صرفا در جهت اطالع  رسانى صحيح گام بر 
مى دارد. تمامى مطالب از سايت ها، روزنامه 
وخبرگزاريهاى  رسيده  مقاالت  معتبر،  هاى 
رسمى با ذكر نام نويسنده انتخاب و به چاپ 
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هاي  نوشته  از  پرشين  نامه  هفته 
استقبال  خوانندگان  و  نويسندگان 
آزاداست. آنها  ويرايش  در  ولي  كرده 

مسئوليت آگهى ها و صحت آنها بعهده 
پرشين  نامه  هفته  ميباشد  آن  صاحبان 
اختيار  صاحب  ها  آگهى  رد  يا  درقبول 
معنوى  و  مادى  حقوق  كليه  باشد.  مى 

شماره  به   Golden Class Ltd براى 
دسامبر  اول  تاريخ  به  ثبت 06762511 

2008 محفوظ است.      
DON’T FORGET
Help to keep public area clean 
and tidy for everyone by taking 
your copy of Persian Weekly pa-
per with you, when you leave
When you 
have finished 
with this pub-
lication please 
recycle it.

من كسى هستم كه براى 
مقابله با معصيت، گناهان 
بسيارى مرتكب شده ام
شاه لير، پرده سوم، صحنه دوم

I am a man more sinn’d 
against that sinning.
King Lear, Act III, sc. 2.

برگرفته از كتاب اند يشه هاى زرين شكسپير/ 
گردآورى و ترجمه: هليا معينى 

سخنى با شما خوانندگان 

هفته نامه پرشين، چنانكه خوانندگان عزيز از هفته پيش مالحظه فرموده اند، باالخره 
تمام رنگى شد. و اين اولين اقدام از سرى برنامه هايى است كه براى بهبود كيفيت 
نشريه و خدمات مان به هموطنان، در تيم پرشين مورد بحث و بررسى قرار گرفته 

و با توجه مشكالت موجود اولويت بندى شده است. براى مثال:
براى پخش منظم نشريه در جنوب لندن و شهرستان ها، اقدام براى پيدا كردن توزيع 
كننده و شيوه مناسب ارسال نشريه، آغاز شده است. هر چند خوانندگانى كه، حتى 
از خارج از بريتانيا، آبونه شده اند، خيلى وقت است كه نسخه هاى نشريه را هر 

هفته دريافت مى كنند.
براى پوشش بيشتر اخبار و وقايع در جامعه ايرانى، اقدام به استخدام گزارشگران و 
نويسندگانى شده است و شما در شماره هاى آينده پرشين، خواننده مطالب بيشترى 

درباره جامعه اى كه در آن زندگى مى كنيد خواهيد بود.
بخش خاصى در نظر گرفته شده براى شادباش ها يا سوگوارى هاى هموطنان و 

آنها مى توانند مراسم هاى خود را از طريق اين نشريه به اطالع يكديگر برسانند.
همچنين تصميماتى براى انتشار نشريات ضميمه گرفته شده است كه مراحل اجرايى 
آن در دست اقدام است.در مجموع، به داليل تغييراتى كه بخشى از آنها در باال ذكر 
شد، قيمت آگهى هاى نشريه، كه تنها ممر درآمد آن است، نيز افزايش اندكى خواهد 
آنهايى  وچه  ندارند  تبليغاتى  بودجه  كه  آنهايى  چه  مشاغل،  صاحبان  از  لذا  داشت. 
كه رونق كسب و كارشان از شركتهاى زنجيره اى جهانى هم بيشتر است و اصوًال 
نيازى به تبليغات ندارند، خواهشمند است امور تبليغات احتمالى شان را همچنان به 

نشرياتى كه ديروز آمده اند و فردا هم مى روند، ارجاع دهند!

توافق ايران و انگليس براى 
معرفى كاردار تا 2 هفته ديگر

در ديدار نمايندگان ايران و انگليس در حاشيه 
درباره  طرف  دو  ژنو  در  يى  هسته  مذاكرات 
ديدار  در  كردند.  وگو  گفت  دوجانبه  روابط 
آمريكاى  اروپا  معاون  روانچى،  تخت  مجيد 
معاون  گس،  سايمون  و  ايران  خارجه  وزير 
وزير خارجه انگليس دو طرف توافق كردند تا 
در دو هفته آينده كاردار خود در دو كشور را 

معرفى كنند.
پيش از اين ويليام هيگ، وزير خارجه انگليس 

ظريف  محمدجواد  دكتر  با  تلفنى  تماس  در 
پيشنهاد داده بود كه دو كشور نسبت به تعيين 
كشور  دو  هاى  پايتخت  در  غيرمقيم  كاردار 

اقدام كنند.
به گزارش ايسنا، 8 آذرماه 1390 در پى ورود 
سفارت  به  معترض  دانشجويان  از  جمعى 
جانبه  يك  طور  به  انگليس  تهران،  در  انگليس 

اقدام به قطع روابط كرد.
پس از آن دولت اين كشور اعالم كرد ديپلمات 
و  كرد  خواهد  خارج  ايران  خاك  از  را  هايش 
ايران  هاى  ديپلمات  ساعت   48 ظرف  خواست 

از انگليس خارج شوند.

سفارت  كشور،  دو  هاى  سفارت  تعطيلى  با 
و  بريتانيا  دولت  منافع  حافظ  تهران  در  سوئد 
منافع  حافظ  لندن،  در  عمان  سفارت  درمقابل 

دولت ايران شد.
با استقرار دولت جديد در ايران نخست وزير 
به  نسبت  روحانى  به  تبريك  نامه  در  بريتانيا 

ارتقاى روابط ابراز عالقه كرد.
هيگ،  ويليام  و  ظريف  جواد  محمد  آن  از  پس 
نشست  حاشيه  در  كشور  دو  خارجه  وزيران 
مجمع عمومى سازمان ملل در ديدارى معاونان 
خود را مامور كردند تا موضوع ارتقاى سطح 

روابط را بررسى كنند.

ادامه از صفحه اول

افزايش اميدها به مذاكرات 
بيانيه كاخ سفيد پس از مذاكرات ژنو

كاخ سفيد به صورت مستقل هم با صدور بيانيه اى به مذاكرات هسته اى ژنو واكنش 
عمل گرايى»  و  «جديت  لحاظ  از  را  ايران  جانب  از  شده  ارائه  طرح  و  داده  نشان 
گروه  و  ايران  هسته اى  مذاكرات  روز  دو  پايان  با  است.  كرده  توصيف  بى سابقه 
1+5 در ژنو، كاخ سفيد مى گويد طرح ارائه شده از سوى ايران در اين مذاكرات از 
برخى جهات «بى سابقه» بوده است. كاخ سفيد طرح ارائه شده از جانب ايران را 
داراى «سطح جديدى از جديت و عمل گرايى» توصيف كرده كه پيش از اين مشابهى 

نداشته است.

نگرانى روسيه از چيست؟
داشت،  تفاوت  غربى  كشورهاى  مواضع  با  روس ها  مواضع  هم  باز  بار  اين  اما 
انگار اين رسمى است كه بايد همواره تكرار شود؛ يا بايد روس ها راضى باشند 
و يا غربى ها. نمى شود كارى كرد كه هر دو طرف با رضايت به خانه برگردند. تا 
پيش از اين در دورهاى قبلى نشست در دولت هاى نهم و دهم، روسيه هميشه براى 
نگرانى غربى ها به آنها دلدارى مى داد و آنها را دعوت به آرامش مى كرد. حاال كه 
روس ها  مى كند،  را  كار  اين  گرفته  پيش  در  كه  جديدى  سياست  با  خودش  ايران 
نشست  كه  اميدوارى هايى  همه  با  مى گردند.  بر  مسكو  به  ژنو  از  نارضايتى  با 
ژنو ايجاد كرد، مذاكره كننده هسته اى ارشد روسيه در پايان دور مذاكرات جديد 
پيرامون برنامه هسته اى ايران بين تهران و 1+5 گفت كه اين مذاكرات تضمين كننده 
ريابكوف،  سرگئى  از  نقل  به  روس  خبرگزارى هاى  نيستند.  بعدى  پيشرفت هاى 
مذاكره كننده ارشد روسيه در مذاكرات هسته اى با ايران گزارش دادند: نتايج از آن 
چه (در دوره هاى قبلى) در آلماتى داشتيم بهتر است ولى اين پيشرفت هاى بعدى 
را تضمين نمى كند و دليلى ندارد دست بزنيم و تشويق كنيم. وى افزود: مذاكرات 
اظهاراتش  از  ديگرى  بخش  در  روسيه  ارشد  مذاكره كننده  باشد.  بهتر  مى توانست 
گفت كه فاصله بين مواضعى كه ايران و قدرت هاى جهانى در زمينه برنامه هسته اى 
تهران اتخاذ كرده اند «مى تواند با كيلومتر اندازه گيرى شود در حالى كه پيشرفتى 
كه ما به دست آورديم را مى توان با چند قدم اندازه گيرى كرد». ريابكوف گفت كه 
دشوارى اصلى به «فقدان درك كلى درباره ترتيب دهى» برمى گردد كه ظاهرا اشاره 
به پافشارى ايران بر اين دارد كه قدرت هاى غربى ابتدا تحريم هاى يك جانبه را لغو 
كنند و بعد ايران برنامه هسته اى اش را محدود كند. مذاكره كننده ارشد روسيه از 
جمله به سطح پايين اعتماد بين دو طرف اشاره كرد و گفت: گفت وگوها دشوار و 
گاهى بسيار شديد بود و گاهى نيز غيرقابل پيش بينى. يكى از داليل آن سطح بسيار 

پايين اعتماد متقابل و در عمل فقدان سطح الزم اعتماد بود.

هديه ايرانى ها؛ پايانى براى يك آغاز
سمت  به  ايران  هسته اى  مذاكرات  در  چيز  همه  كه  مى رسد  نظر  به  تفاسير  اين  با 
يك هيجان عمومى ناشى از يك توافق پيش مى رود. اين را شايد بتوان بيش از هر 
چيز از نامى كه ايران بر بسته پيشنهادى خود گذاشته است، فهميد. همان بسته اى 
كه البته محتوايش براى عموم محرمانه باقى ماند. تحفه اى كه توسط هيات ايرانى 
از تهران به ژنو برده شد تا از امروز در 6 پايتخت مهم جهان مورد بررسى قرار 
بگيرد. به اين اميد كه اين هديه ايرانى ها در روزهاى 16 و 17 آبان با هديه متقابلى 
در  ظريف  جواد  محمد  كه  گام هايى  تا  شود  داده  پاسخ  كشورهاى 5+1  جانب  از 
كنفرانس خبرى خود به آن اشاره داشته يكى يكى برداشته شوند. هديه ايرانى ها 
افق هاى  براى  آغازى  ضرورى؛  غير  بحران  يك  بر  عنوان «پايانى  با  بود  بسته اى 

جديد».

مدارك را آماده كنيد 

فروش تابعيت 
اسناد  اقتصادى  مشقت  دوران  در 
پرتغال  مى شوند.  ارزان  مسافرت 
تازه ترين مورد در ميان چندين كشور 
به  رواديد  فروش  به  كه  است  اروپايى 
آورده  روى  خارجى  سرمايه گذاران 
است. كشورهاى ديگر قيمت ها را پايين 

آورده اند.

در  مى تواند  فرد  طرح ها  اين  مطابق   
كند  مسافرت  و  زندگى  اروپا  اتحاديه 
بگيرد.  گذرنامه  سال  پنج  از  پس  و 
موسسه  يك  از  كالين  كريستين 
مشاورتى مى گويد طرح «مجوز طاليى 
در  طرح  جذاب ترين  پرتغال  سكونت» 
سرمايه گذارى  به  طرح  اين  اروپاست. 
مالى  بخش  در  ميليون يورويى  يك 
مطابق  يا  دارد.  نياز  سال  پنج  ظرف 
امالك  بخش  در  يورو  هزار   500 آن 
فرصت   10 يا  مى شود  سرمايه گذارى 
شغلى ايجاد مى شود. اسپانيا نيز طرح 
«رواديد طاليى» را با همان قيمت ارائه 
هزار   500 خواهان  نيز  ايرلند  مى دهد. 
يورو كمك يا سرمايه گذارى است (اين 
ميليون  يك  جوالى  ماه  از  قبل  مبلغ 
حاشيه  كشورهاى  ديگر  بود).  يورو 
عالقه مندى  ابراز  نيز  اروپا  اتحاديه 

كرده اند.

يورو  هزار   400 مقدونيه  طرح هاى 
در  آلبانى  قانون  مطابق  دارند.  هزينه 
و  اقتصادى  علمى،  منافع  كه  صورتى 
مى توان  افتد  خطر  به  كشور  فرهنگى 
بيشترى  انعطاف پذير  رفتارهاى 
را  متقاضيان  از  دسته  يك  داد.  انجام 

ثروتمندان اقتصاد هاى نوظهور تشكيل 
و  امنيت  جست وجوى  در  كه  مى دهند 
چينى  آنها  از  بسيارى  هستند.  آرامش 
هستند هر چند پس از بهار عربى تقاضا 
از جانب خاورميانه نيز رو به افزايش 
شهروندان  دوم  گروه  است.  بوده 
مايلند  كه  هستند  ثروتمند  كشورهاى 
خطرناك  مناطق  از  بازديد  هنگام 
اصالت و مبداء خود را پنهان كنند. به 
عقيده آنها اهميتى ندارد كه هنگام سفر 
مدارك چه كشورى همراهشان باشد. 

براى  سرعت  به  كه  هستند  كشور  پنج 
سرمايه گذاران گذرنامه فراهم مى كنند. 

دو كشور، اتريش و قبرس، در اتحاديه 
آنها  بى پول  دولت هاى  و  هستند  اروپا 
2/5ميليون  به  از10ميليون  را  قيمت ها 
ديگر  كشورهاى  داده اند.  كاهش  يورو 
و  آنتيگوا  نويس،  و  سنت كيتس  يعنى 
باربودا، و دومينيكا در منطقه كارائيب 
قرار دارند. گذرنامه اين كشورها نه تنها 
نوعى پوشش هويتى فراهم مى كند بلكه 
دارندگان آن مى توانند بدون رواديد به 
نوع  اين  كنند.  مسافرت  كشور  چندين 
تجارت گاهى اوقات باعث بروز مشكل 
بروز  هنگام  مونته نگرو  مى شود. 
شهروندى  اعطاى  مورد  در  مناقشه 
تايلند  سابق  نخست وزير  شينا واترا  به 
خود  طرح هاى  بود  متهم  فساد  به  كه 
يك  سپتامبر  ماه  در  كرد.  متوقف  را 
و  تعليقى  محكوميت  اتريشى  دادگاه 
يك  براى  را  يورويى   67500 جريمه 
سياستمدار در نظر گرفت. او متهم بود 
كه از يك تاجر روسى متقاضى تابعيت 
است.  كرده  دريافت  مالى  كمك  اتريش 
گفت وگويى  در  سياستمدار  اين  البته 
از  بخشى  كارش  كه  بود  كرده  اعالم 

بازى بوده است.
The Economist
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گزارش هفته
د يگر بحث بر سر حضور د اشتن يا ند اشتن نيست؛ 
اثرگذارى حد اكثرى است كه مورد  توجه قرار گرفته 
آنقد ر  مجازى  د نياى  د ر  اجتماعى  شبكه هاى  است. 
سياستمد اران  بزرگ ترين  حتى  كه  شد ه اند   گسترد ه 
و مقامات سياسى هم نمى توانند  از آن چشم بپوشند  
با  مى كنند   سعى  اوقات شان  بود ن  پر  رغم  به  و 
و  كم  نزد يك شان  كارگزاران  و  د فتر  كاركنان  كمك 
باشند   د اشته  اجتماعى  شبكه هاى  د ر  فعاليتى  بيش 
اين  د ر  فعال  مرد م  گوش  به  را  خود   صد اى  هم  تا 
شبكه ها برسانند  و هم از بازخورد  اتفاقات و نظرات 
همين  تا  گرچه  شود .  د ستگيرشان  نكته اى  مرد م، 
شبكه هاى  نيز  بزرگ  تحليلگران  حتى  قبل  سال  د و 
موثر  چند ان  را  فيس بوك  و  توييتر  چون  اجتماعى 
«تغييرات  باعث  نهايت  د ر  را  آنها  و  نمى د انستند  
كوچك» مى شمرد ند  و معتقد  بود ند  كه انقالب توييت 
نمى شود ؛ امروزه و با اثرگذارى باالى اين شبكه هاى 
اجتماعى د ر تغيير افكار عمومى و روشنگرى براى 
مثل  سياسى  تحرك  يك  پذيرش  عد م  يا  پذيرش 
جنگ، تحريم و انتخابات باعث شد ه تا بيش از پيش 
توجه ها به سوى اين فضاى مجازى جلب شود . د ر 
اين  عضويت  به  كه  عاد ى  مرد م  بر  عالوه  ميان  اين 
كسب  پى  د ر  نيز  سياستمد اران  د ر مى آيند ،  شبكه ها 
همين  طريق  از  معروفيت  و  محبوبيت  بيشتر  هرچه 
مى تواند   كه  شبكه هايى  هستند .  اجتماعى  شبكه هاى 
كاربران  ميان  د ر  محبوب  عضوى  به  را  آنان  هم 
بد ل  منفور  فرد ى  به  را  آنها  هم  و  كند   تبد يل  شبكه 
كند  كه سياست هايشان با عد م اقبال عمومى مواجه 

شود .

■■■
 باراك اوباما

جهان  جمهور  روساى  ميان  د ر 
صفحات  تقريبًا  اوباما  باراك 
فعال ترى د ر فيس بوك و توييتر 

د ارد . البته هيچ كد ام از اين د و صفحه به طور مستقيم 
توسط  آن  مطالب  و  نمى شود   اد اره  او  خود   توسط 
«سازماند هى  اجتماعى  رفاه  غيرانتفاعى  نهاد   يك 
براى عمل» كه يكى از گروه هاى مد افع سياست هاى 
د اد ه  قرار  شبكه  د و  اين  روى  اوباماست  باراك 
د ر  اوباما  باراك  صفحات  گرد انند گان  مى شود . 
و  مهم  صحبت هاى  خوبى  به  توييتر  و  فيس بوك 
روى  بر  را  متحد ه  اياالت  رئيس جمهور  تصميمات 
نوعى  به  و  مى د هند   قرار  اجتماعى  صفحه  اين 
به  را  اوباما  ايد ه هاى  و  نظرات  سازمان يافته  كامًال 
تاكنون 36  مى گذارند .  شبكه  د و  اين  كاربران  محك 
ميليون و 774 هزار و 32 نفر صفحه باراك اوباما 
خوانند ه  نوعى  به  و  كرد ه اند   اليك  را  فيس بوك  د ر 
مطالب اين صفحه هستند . با اين حال د نبال كنند گان 
بيشتر  كمى  توييتر  د ر  اوباما  صفحه  توييت هاى 
هزار   940 و  ميليون   36 حاضر  حال  د ر  هستند . 
اوباما  صفحه  د نبال كنند ه  توييتر  د ر  نفر   466 و 
هستند  كه د ر قالب  جمالت كوتاه آنچه را كه آقاى 
مى كند ،  بيان  مختلف  نشست هاى  د ر  رئيس جمهور 
نشر مى د هند . عالوه بر اين د و صفحه، كاخ سفيد  نيز 
د ر فيس بوك صفحه رسمى د ارد  كه سخنان اوباما را 
منتشر مى كند  و بازخورد  آن را نيز به رئيس جمهور 
اطالع مى د هد . د ر اين صفحه نيز يك ميليون و 888 
هزار و 211 نفر حضور د ارند . وضعيت همين صفحه 
د ر توييتر بهتر است و چهار ميليون و 207 هزار و 
شش نفر د نبال كنند ه د ارد . اما نهاد  سازماند هى براى 
عمل همسر باراك اوباما را نيز به فيس بوك و توييتر 
آورد ه است. د ر صفحه فيس بوك ميشل اوباما بيش 
پنج  از  بيش  نيز  او  توييتر  د ر  و  نفر  ميليون   10 از 

ميليون نفر حضور د ارند .

 رجب طيب اردوغان 
كشورى  نخست وزير  ارد وغان 
آن  نيمه آسيايى  و  نيمه اروپايى 
از  استراتژيك  منطقه اى  د ر  هم 
استمرار  براى  گزينه اى  هيچ 

د نيا  مرد م  و  خود ش  مرد م  با  ارتباط  تد اوم  و 
نمى گذرد . حضور فعال د ر شبكه هاى اجتماعى يكى 
حزبى اش  و  سياسى  هواد اران  و  او  برنامه هاى  از 
از  كد ام  هر  د ر  كه  است  د ليل  همين  به  شايد   است. 

د ارد   صفحه  چند ين  توييتر  و  فيس بوك  شبكه هاى 
طول  كمى  رسمى اش  و  اصلى  صفحه  كرد ن  پيد ا  و 
پست هاى  و  عكس ها  ارد وغان  طيب  رجب  مى كشد . 
و  هزار  و 367  ميليون  د و  با  را  فيس بوكش  صفحه 
باالى  بسيار  تعد اد   مى گذارد .  اشتراك  به  نفر   368
اليك هاى  تعد اد   يا  پست هايش  زير  د ر  نظرها  اظهار 
خوانند ه هاى  پست هايش  مى د هد   نشان  توجه  قابل 
 2010 سال  از  او  فيس بوك  صفحه  د ارد .  بسيارى 
فعال شد ه و عكس هاى مختلفى از بازد يد هاى مختلف 
به تصوير كشيد ه است. او د ر توييتر هم اقبال خوبى 
د ارد  و توييت هايش سه ميليون و 441 هزار و 470 
بازد يد كنند ه د ارد . تاكنون نزد يك به د و هزار و 400 
توييت د اشته و عكس ها و فيلم هاى سخنرانى هايش 
نكته  تنها  است.  شد ه  بارگذارى  شبكه  اين  د ر  نيز 
مشخص توييتر او عد د  صفر قسمتى است كه تعد اد  
افراد ى را نشان مى د هد  كه ارد وغان توييت هاى آنان 
را مى خواند . ارد وغان د ر توييتر هيچ كسى را  د نبال 
به  خود راى  يك  توييتر  د ر  او  نمى خواند .  و  نمى كند  

تمام معناست.
  

آنگال مركل 
شبكه هاى  نيز  آلمان  صد راعظم 
خود   حضور  از  را  اجتماعى 
د ر  است.  نگذاشته  بى نصيب 
صفحه رسمى مركل كه بيوگرافى 

و آد رس پست الكترونيكى صد راعظم هم د ر آن به 
چشم مى خورد  368 هزار و 101 نفر حضور د ارند . 
انتخابات  پيروز  توانسته  تازگى  به  كه  مركل  آنگال 
د ر  كند   تمد يد   را  خود   صد راعظمى  د وران  و  باشد  
البته  د ارد .  د نبال كنند ه   240 و  هزار   64 نيز  توييتر 
خانم  د نبال كنند گان  تعد اد   بود ن  پايين  د اليل  از  يكى 
زبان  به  مى تواند   توييتر  و  فيس بوك  د ر  صد راعظم 
باعث  خود   عمًال  كه  برگرد د   صفحات  اين  آلمانى 
مى شود  تعد اد  محد ود ى از افراد  غيرآلمانى عالقه اى 
به د نبال كرد ن توييت ها و پست هاى فيس بوكى خانم 

مركل د اشته باشند .
 

 ديلما روسف
تنها  انگار  برزيل  رئيس جمهور 
د ر  رسمى  صفحه  د اشتن  به 
د ر  البته  است.  كرد ه  اكتفا  توييتر 
نام  با  صفحاتى  نيز  فيس بوك 

د يلما روسف وجود  د ارد  كه البته د ر هيچ كد ام نشانى 
از رسمى بود ن صفحه مشاهد ه نمى شود  و احتماًال 

توسط افراد  د يگر و يا هواد اران روسف راه اند ازى 
اقبال  با  اما  توييتر  د ر  روسف  صفحه  است.  شد ه 
و  هزار   903 و  ميليون  يك  و  شد ه  مواجه  خوبى 
421 د نبال كنند ه د ارد . اما روسف و احتماًال كاركنان 
نزد يكش د ر توييتر هم د وام چند انى ند اشتند  و تالش 
زياد ى براى فعاليت د ر اين سايت نكرد ند . بعد  از تنها 
393 توييت كه آخرين آن مربوط به د سامبر 2010 
است، د يگر مطلبى بر روى توييتر خانم رئيس جمهور 

نوشته نشد ه است.
 

 ديويد كامرون
هر  د ر  هم  بريتانيا  نخست وزير 
اين  پررونق  اجتماعى  شبكه  د و 
روزها يعنى توييتر و فيس بوك 
آن  د ر  كه  د ارد   رسمى  صفحه 

مى شود .  توييت  و  پست  مهمش  سخنان  و  گفته ها 
د ر صفحه فيس بوك رهبر حزب محافظه كار بريتانيا 
199 هزار و 618 نفر حضور د ارند  و صفحه توييتر 
كه  د ارد   د نبال كنند ه  هزار   485 و  هزار   462 نيز  او 
نشان از عالقه بيشتر مرد م براى خواند ن توييت هاى 
كوتاه و خبرى نسبت به پست هاى فيس بوكى د ارد . 
كامرون د ر فيس بوكش مرد م را به خواند ن مقاالت 
روزنامه ها نيز د عوت مى كند . شايد  جالب ترين نكته 
زير  د ر  انگليسى  يك  كامنت  كامرون  فيس بوك  د ر 
روز  «چه  نوشته  كه  باشد   نخست وزير  تولد   تاريخ 

غمگينى براى كشور ما».
 

 هوگو چاوس
نيز  ونزوئال  فقيد   رئيس جمهور 
توييتر  د ر  كه  بود   افراد ى  از 
بود .  شخصى  صفحه  د اراى 

كه  د ارد   حضور  نيز  فيس بوك  د ر  چاوس  هوگو 
البته صفحات فيس بوكى مربوط به او احتماًال صرفًا 
و  كم  هم  هنوز  و  مى شد ه  اد اره  هواد ارانش  توسط 
بيش فعال است و هر از چند  گاهى فيلم يا عكسى از 
او آپلود  مى شود . صفحه قرمز توييتر او اما بسيار 
د ر  چاوس  هوگو  است.  پرخوانند ه تر  و  پربارتر 
توييتر چهار ميليون و 180 هزار و 280 د نبال كنند ه 
د ارد . توييتر چاوس عكس شاخصى ند ارد  و فيلمى 
د ر آن بارگذارى نشد ه اما نزد يك به د و هزار توييت 
مرگش  از  قبل  كمى  به  مربوط  آن  آخرين  كه  د ارد  
هجد هم  د ر  چاوس  هوگو  توييت  آخرين  است. 
است.  مرگش  از  قبل  روز   17 يعنى   2013 فوريه 
او د ر آخرين توييتش كه حد ود  15 هزار نفر آن را 

بازنشر  را  آن  نفر  هزار   45 به  نزد يك  و  پسند يد ه 
اميد وارم  مسيح  به  هنوز  «من  بود :  نوشته  د اد ه اند ، 
پيروزى  تا  د ارم.  اعتماد   پرستارانم  و  د كترها  به  و 
جاود انى زند ه خواهيم ماند  و پيروز خواهيم بود .» تا 
هميشه جاود انى عنوان ترانه اى است كه يك آهنگساز 
كوبايى د ر پاسخ به نامه خد احافظى چه گوارا نوشت؛ 
زمانى كه او كوبا را ترك كرد  تا به كنگو و بوليوى 

برود .
  

 كريستينا فرناندز
د ر  نيز  آرژانتين  رئيس جمهورى 
به  كه  است  رهبران  از  د سته اى 
شبكه هاى  از  د ارد   سعى  خوبى 

كريستينا  رسمى  صفحه  د ر  كند .  استفاد ه  اجتماعى 
فرناند ز كرشنر با امضايش د ر فيس بوك 914 هزار 
عكس هاى  مى توانند   كه  د ارند   حضور  نفر   830 و 
مختلفى از مالقات او و سخنانش د ر مجامع مختلف 
را به زبان ملى ببينند  و بخوانند . توييتر خانم فرناند ز 
د و ميليون و 346 هزار و 380 د نبال كنند ه د ارد  كه 
د نبال  را  رئيس جمهور  خانم  به روزشد ه  توييت هاى 
به روز  كامًال  صفحه  اين  اد اره كنند گان  مى كنند . 
كه  د يد ارى  هر  از  ساعت   24 از  كمتر  د ر  و  هستند  
آپلود   تصوير  و  عكس  د ارد   فرناند ز  كريستينا 
مى كنند .  توييت  و  پست  را  مهم  خبرهاى  و  مى كنند  
صفحه   2010 نوامبر  از  اگرچه  كرشنر  كريستينا 
بود ه  عالقه مند   آنقد ر  اما  اند اخته  راه  را  فيس بوكش 
كه عكس هاى سال هاى قبل از آن حتى د وران جوانى 
را با ذكر تاريخ د ر فيس بوك قرار د اد ه است. اما او 
د ر توييتر صفحات همتاى برزيلى اش د يلما روسف 
د نبال  را  نوبليست  اقتصاد د ان  استيگليتز  جوزف  و 
د ارد   قرار  افراد ى  بين  د ر  نيز  چاوس  هوگو  مى كند . 
گرچه  مى كند .  د نبال  را  آنها  توييت هاى  فرناند ز  كه 

چاوس د يگر به توييتر د سترسى ند ارد .
 

 فرانسوا اوالند
سال  د ر  اوالند   فرانسوا  اگرچه 
انتخابات  د ر  توانست   2011
رقيبش  بر  رياست جمهورى 
شود   پيروز  ساركوزى  نيكال 

از  قبل  سال  د و  به  فيس بوك  د ر  حضورش  اما 
با  بتواند   تا  كرد   تالش  كه  د ورانى  برمى گرد د .  آن 
سياست هاى ساركوزى مخالفت كند  و د ر نهايت او 
اوالند   رسمى  صفحه  د هد .  شكست  انتخابات  د ر  را 
د ر فيس بوك را 401 هزار و 726 نفر اليك كرد ه يا 
به اصطالح پسند يد ه اند . اما توييتر او با اقبال بهترى 
د ارد .  د نبال كنند ه   550 و  هزار   559 و  شد ه  مواجه 
رئيس جمهور  فيس بوكش  صفحه  د ر  اوالند   عنوان 
د ر  است  ماند ه  باقى  سياستمد ار  هنوز  و  نيست 
حالى كه د ر توييتر عنوان رئيس جمهور فرانسه زير 
اوالند   اصلى  هد ف  احتماًال  است.  گرفته  قرار  نامش 
از حضور د ر فيس بوك شكست ساركوزى بود ه و 
تمام. آخرين پست ها و توييت هاى اوالند  د ر اين د و 

صفحه مربوط به يك سال و چهار ماه قبل است. 
 

 والديمير پوتين
سال  د ر  اوالند   فرانسوا  اگرچه 
انتخابات  د ر  توانست   2011
رقيبش  بر  رياست جمهورى 
نيكال ساركوزى پيروز شود  اما 
د و  به  فيس بوك  د ر  حضورش 

كرد   تالش  كه  د ورانى  برمى گرد د .  آن  از  قبل  سال 
و  كند   مخالفت  ساركوزى  سياست هاى  با  بتواند   تا 
صفحه  د هد .  شكست  انتخابات  د ر  را  او  نهايت  د ر 
رسمى اوالند  د ر فيس بوك را 401 هزار و 726 نفر 
توييتر  اما  پسند يد ه اند .  اصطالح  به  يا  كرد ه  اليك 
و 550  هزار  و 559  شد ه  مواجه  بهترى  اقبال  با  او 
د نبال كنند ه د ارد . عنوان اوالند  د ر صفحه فيس بوكش 
رئيس جمهور نيست و هنوز سياستمد ار باقى ماند ه 
رئيس جمهور  عنوان  توييتر  د ر  كه  حالى  د ر  است 
هد ف  احتماًال  است.  گرفته  قرار  نامش  زير  فرانسه 
شكست  فيس بوك  د ر  حضور  از  اوالند   اصلى 
ساركوزى بود ه و تمام. آخرين پست ها و توييت هاى 
اوالند  د ر اين د و صفحه مربوط به يك سال و چهار 

ماه قبل است. 

سياستمد اران از شبكه هاى اجتماعى چه مى خواهند ؟ 

جنگ توييت ها و پست ها

افكار  تغيير  د ر  اجتماعى  شبكه هاى  اين  باالى  اثرگذارى  با  و  امروزه   
سياسى  تحرك  يك  پذيرش  عد م  يا  پذيرش  براى  روشنگرى  و  عمومى 
به  توجه ها  پيش  از  بيش  تا  شد ه  باعث  انتخابات  و  تحريم  جنگ،  مثل 

سوى اين فضاى مجازى جلب شود .
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يك پايگاه آمريكايى مدعى شد:

جام «شيردال» 
كامًال تقلبى است

و  اسناد  ارائه  با  آمريكايى  پايگاه  يك 
مداركى گزارش داد جام شيردال كه اخيراً 
حسن  نشانه  به  ايران  به  آمريكا  طرف  از 

نيت اهدا شد، كامال تقلبى است.
گاهى  مگ،  تبلت  اينترنتى  پايگاه  از  نقل  به 
اوقات نمادهاى باستانى بيشتر از آنچه كه 

تصور مى شوند تحسين برانگيز هستند.
نشانه  به  آمريكا  كه  جامى  مثال  عنوان  به 
به  كرد  هديه  ايران  به  دوستى  و  احترام 
نوظهور  شرايط  در  سمبل  يك  عنوان 
روابط ميان تهران و واشنگتن قلمداد شد و 
تحسين زيادى را برانگيخت.اما يك مشكل 
تقلبى  باستانى  نماد  اين  اينكه  دارد.  وجود 
است. براساس اين گزارش، جام شيردال نه 
تنها تقلبى است بلكه خيلى خيلى تقلبى است!
بودم  تقلبى  اثبات  راستاى  در  مگ  تبلت 
كه  مقاله اى  اساس  بر  نوشت؛  شيردال 
موزه  ماسكارال»  وايت  «اسكار  توسط 
«متروپوليتن»  هنر  موزه  بازنشسته  دار 
كه  جامى  است؛  آمده  شده  منتشر  اخير 
قدمت  آمريكا  خارجه  وزارت  توسط  اخيرا 
واقع  در  شد  زده  تخيمن  سال   2700 آن 
سال  به  آن  ساخت  تاريخ  و  است  جعلى 
گزارش،  اين  برمى گردد.براساس   1999
گالرى  در  بار  اولين  براى  شيردال  جام 
در  و  بود  شده  ديده  ژنو  در  ايرانى  اشياء 
ثروتمند  كلكسيونر  يك  توسط  سال 2002 
نيويوركى خريدارى شد.وى كه از اصالت 

هنگام  نداشت،  اطمينان  باستانى  شى  اين 
اصل  تاييد  براى  مداركى  خواستار  خريد 
پاسخ  در  كه  بود  شده  شيردال  بودن 
متخصص  سه  كه  كرده  دريافت  گزارشى 
 700 به  مربوط  شىء  اين  كردند  مى  تاييد 
غرب  در  و  بوده  مسيح  ميالد  از  قبل  سال 
ايران ساخته شده است.اما زمانى كه جام 
به نيويورك آورده شد يكى از واسطه هاى 
امنيتى  وزارت  توسط  ايرانى-سوئيسى 
منشا  تعيين  جعل  اتهام  به  آمريكا  داخلى 

اشياء باستانى بازداشت شد.
سال بعد وى مجرم شناخته شد و اعتراف 
كرد كه به دروغ گفته است شيردال مربوط 
به سوريه بوده درحالى كه اين شى متعلق 

به ايران است.
هزار   5 پرداخت  و  زندان  سال  يك  به  وى 
دالر جريمه نقدى محكوم شد. خريدار پول 

خود را پس گرفت و شيردال توقيف شد.
انبار  در  امسال  پاييز  تا  شيردال  جام 
«كوئينز» وزارت امنيت داخلى آمريكا بود. 
براى  شى  اين  به  دسترسى  كه  حالى  در 
يك  بود  ممنوع  پژوهشگران  و  محققان 
را  ماسكارال  كه  بود  موجود  آن  از  عكس 

متقاعد كرد كه اين شى تقلبى است.
هنر  با  كس  هر  حقيقت  در  مى گويد؛  وى 
خاور نزديك يا هنر هر نقطه ديگر آشنايى 
متوجه  آن  به  نگاه  يك  با  باشد  داشته 
است.تبلت  تقلبى  جام  اين  كه  شد  خواهد 
مگ نوشت؛ ما به ايران يك نشان باستانى 
داديم كه حسن نيت خود را نشان دهيم. اما 
اينكه  دارد.  وجود  كوچك  مشكل  يك  فقط 
سال  به  آن  قدمت  و  است  تقلبى  شى  اين 

1999 بر مى گردد.

آيا پاراد ايم رابطه مرد م و مسووالن د ر حال تغيير است؟ 

د ولت د ر فيس بوك 
  مولود  پاكروان/ مترجم و استاد  د انشگاه

هنوز از زمانى كه عضويت د ر فيس بوك يك خبر محرمانه 
زياد ى  مد ت  مى د انستند   مگو  راز  را  آن  كاربران  و  بود  
نگذشته است. اين روزها اما، نام اين شبكه اجتماعى د ر 
وزير  مى كند .  خود نمايى  رسانه ها  از  بسيارى  اول  تيتر 
نخستين  فيس بوك  د ر  رسمى  حضور  با  امورخارجه 
بعد   اند كى  مى زند .  رقم  را  روحانى  د ولت  جنجالى  تيتر 

صفحه هاى فيس بوكى معاون اول د ولت، وزير نفت، خانم 
سخنگو و معاون حقوقى رئيس جمهور يك به يك گشود ه 
مى گيرد !  اليك  صد ها  كوتاهى  زمان  مد ت  د ر  و  مى شود  
گرچه برخى از آنان به سرعت اين اخبار را تكذيب مى كنند  
اما شايعه فيس بوكى شد ن اعضاى د ولت همچنان به قوت 
خود  باقى است آن قد ر كه معاون حقوقى رئيس جمهور را 
به واكنش وامى د ارد . امين زاد ه ضمن تكذيب خبر عضويت 
خود  د ر فيس بوك ياد آور مى شود  براى بررسى انتساب 
د ولت،  اعضاى  به  اجتماعى  شبكه  اين  صفحات  برخى 
كميته اى تشكيل خواهد  شد . د بير كارگروه تعيين مصاد يق 
تصويب  مسوول  متبوعش  كميته  كه  مجرمانه  محتواى 
فيلتر فيس بوك بود ، د ومين مسوولى است كه به اين اخبار 
واكنش نشان مى د هد  و با ياد آورى ماهيت صهيونيستى 
شبكه،  اين  طريق  از  اطالعات  نشت  احتمال  و  فيس بوك 

عضويت د ولتمرد ان د ر آن را زير سوال مى برد .

كه  را  د ولتى  د ستگاه هاى  برخى  نيز  احمد ى مقد م  سرد ار 
براى ارتباط با مخاطبان خود  از اين شبكه بهره مى برند  
مسووالن  از  و  مى د اند   الزم  قانونى  مجوزهاى  فاقد  
احترام  فيس بوك  د ر  عضويت  منع  قانون  به  مى خواهد  
نقيض  و  ضد   همچنان  ممنوعيت  اين  رفع  اخبار  بگذارند . 
فيلتر  رفع  مورد   د ر  تصميم گيرى  آنكه  ضمن  است 
است،  مجازى  فضاى  عالى  شوراى  عهد ه  بر  فيس بوك 
ممنوعيت  است.  كرد ه  اختيار  سكوت  مد ت  اين  د ر  كه 
شد ه  تبد يل  خاطره اى  به  اينك  ويد ئو  د ستگاه  از  استفاد ه 
فيلترشكن ها  ماهواره،  از  استفاد ه  منع  سر  بر  چالش  اما 
خود   قوت  به  هنوز  اجتماعى  شبكه هاى  د ر  عضويت  يا 
باقى است. اگر د ولتمرد ان د ولت تد بير و اميد  مى توانند  به 
فيس بوك بيايند ، گزارشى از فعاليت ها و سفرهايشان ارائه 
زمان  آيا  بنشينند   گفت  و  گپ  به  د وستان شان  با  يا  د هند  
مانند   هم  را  جد يد   ارتباطى  ابزار  اين  كه  است  رسيد ه  آن 
سايرين كه تا چند ى پيش غيرقانونى محسوب مى شد ند ، 

تنها  فيس بوك  كنيم؟  پهن  قرمز  فرش  برايش  و  بپذيريم 
با  ايران  د ر  كه  است  نوين  اجتماعى  رسانه هاى  از  يكى 
اقبال بيشترى روبه رو شد ه است. توييتر، لينكد ين، گوگل 
پالس و ... د يگر رسانه هاى اجتماعى هستند  كه د ر سراسر 
ارتباطات  د ر  كم نظيرى  فرصت هاى  ايجاد   سبب  به  جهان 
اقتصاد   و  سياست  نظير  د يگرى  حوزه هاى  بر  خود   كه 
هر  و  شد ه اند   شناخته  است،  د اشته  چشمگيرى  تاثير 
توانمند ى هاى  كنار  د ر  مى افزايند .  خود   كاربران  بر  روز 
فرصت هاى  خلق  كارآفرينى،  د ر  شبكه ها  اين  اقتصاد ى 
جد يد  شغلى، د رآمد زايى، تجارت، بازاريابى، كسب اعتبار، 
تباد ل اطالعات و ... قابليت هاى آنها د ر حوزه سياست نيز 

از نظر د ولتمرد ان مطرح جهان پنهان نماند ه است. 

آيا اين ابزار مد رن ارتباطى مى تواند  جايگزين شيوه هاى 
سنتى ارتباط با مسووالن شود ؛ شيوه هايى كه همواره با 
د رگير كرد ن مرد م د ر فرآيند هاى بوروكراتيك پيامد ى جز 
تاخير د ر پاسخگويى و د ر نهايت نارضايتى مخاطبان د ر 
پى ند اشته است؟ ارتباط ميان مرد م و مسووالن، نيازمند  
تحولى اساسى است. براى ارتباط موثر و به موقع با مرد م 
نامه نگارى،  تلفن،  نظير  روش هايى  به  تنها  نمى توان  د يگر 
مرد م  زند گى  بود .  متكى  خبرنامه ها  يا  سايت ها    اى ميل، 
از  بيش  برايشان  زمان  ارزش  است.  اطالعات  از  لبريز 
طالست. بايد  به شيوه اى جد يد  با آنان سخن گفت. جامعه 
سوى  به  مرد م  كه  قد مى  هر  است.  طرفه  د و  خيابان  يك 
مسووالن  سوى  از  گامى  با  بايد   بر مى د ارند   مسووالن 
پاسخ د اد ه شود . آنها د ر جست و جوى سريع ترين روش ها 
مى د هند   ترجيح  آنكه  ضمن  هستند ،  پاسخ  د ريافت  براى 
برگزيد گان خود  را ببينند ، د ر لحظه، گزارش اقد امات آنها 
را بخوانند  و نظر و د يد گاه خود  را به آنان منتقل كنند ؛ و 
پاسخگويى  قابليت  اجتماعى  رسانه هاى  مى رسد   نظر  به 
به همه اين مطالبات را د ر خود  د ارند . فيس بوك اما فيلتر 
است. توييتر نيز. چه عاملى سياستگذاران فضاى مجازى 
را  ارتباطى  ابزار  يك  توانمند ى هاى  تا  مى د ارد   آن  بر  را 
بر  اجتماعى  شبكه هاى  اين  تهد يد هاى  آيا  بگيرند ؟  ناد يد ه 
ضررهاى  آيا  مى چربد ؟  مى كنند ،  خلق  كه  فرصت هايى 
مخاطبانش  كه  فيس بوك  د ر  سياسى  چهره  يك  حضور 
مى توانند  با يك كليك با او ارتباط برقرار كنند  و با صرف 
د ر  را  خود   انتقاد   يا  سوال  د رخواست،  وقت  د قيقه  چند  
د ر  د ويد ن  د ست  به  نامه  از  بيش  كنند   د رج  وى  صفحه 
خط  يك  پشت  انتظار  ساعت ها  مسوول،  يك  خود رو  پى 
يك  به  پاسخ  د ريافت  براى  انتظار  روزها  يا  اشغال،  تلفن 

 اى ميل است؟
پاسخ  پرسش ها  اين  به  است  تالش  د ر  رو  پيش  پروند ه 

د هد .

خواننده گرامى
در  دارد  انتظار  پرشين  نامه  هفته  شود.  مى  تامين  اشتراك  حق  و  ها  آگهى  محل  از  فقط  پرشين  نامه  هفته  مخارج 

صورتى كه آن را مى پسنـــــد يد و ماندگارى آن را براى  فرهنگ و فارسى زبانان مفيد ميدانيد ما را يارى كنيد.
همانطور كه بارها نوشته ايم،  در صورت ازد ياد تعداد مشتركان و آگهى ها، هفته نامه دوام ميابد و به راه اطالع 

رسانى وكارهاى فرهنگى خودادامه مى د هد.
هفته نامه پرشين مرهون محبت هاى كسانى است كه تاكنون به درخواست ما،  آگهى د هندگان و مشتركانى به ما 

معرفى كرد ه اند.

كانون ايران در لندن برگزار مى كند

آيا ملت ايران آريايى است؟
سخنرانى امير طاهرى نويسنده و روزنامه نگار بين اللملى، سر 
دبير پيشين هفته نامه كيهان در آيين سى و يكمين سالگرد پايه 

گذارى كانون ايران
كانون ايران در لندن به دنبال سخنرانى هاى علمى و ادبى ماهانه 

خود، يكبار ميزبان آقاى امير طاهرى، نويسنده، نظريه پرداز، 
روزنامه نگار بين المللى، سردبير پيشين هفته نامه كيهان خواهد بود 

كه آريايى بودن ملت ايران را به بحث مى گذارد.
در اين جلسه ضمنًا از سى و يكمين سالگرد پايه گذارى كانون ايران ياد مى شود.

زمان: ساعت 7 پس از نيمروز آدينه 25 اكتبر 2013 (3 آبان 1392)

مكان: سالن كتابخانه مركزى شهردارى ناحيه كنزينگتون لندن به نشانى:
CENTRAL LIBRARY
KENSINGTON TOWN HALL
PHILLIMORE WALK (Off the High street Kensington)
London W8 7RX

- گشايش سالن ساعت شش و نيم
- وروديه 3 پوند

- همراه با پذيرايى چاى و قهوه و كيك سالگرد كانون ايران و اهداى شمارى كتاب و 
CD با قرعه به حاضران

ويژه  گردهمايى  اين  در  كه  شود  مى  دعوت  ايران  دوستداران  و  نظران  صاحب  همه  از 
شركت نمايند
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بين الملل
880 هزار نفر در اروپا به 
«بردگى» گرفته شده اند

 روزنامه آلمانى اشپيگل، با انتشار آمارى كه پارلمان 
اتحاديه اروپا آن را جمع آورى كرده است، مى گويد 
در اين قاره 880 هزار نفر در شرايط «بردگى» به كار 
گرفته شده اند و از يك چهارم اين افراد سوء استفاده 

جنسى مى شود.

 3 بر  بالغ  گزارش  بنابراين  دويچه وله،  گزارش  به 
هزار و 600 سازمان تبه كار در كشورهاى اتحاديه 

اروپا وجود دارد. 
كه  اروپا  اتحاديه  در  «سى آى آر ام»  ويژه  كميسيون 
سود  مى گويد:  است،  كرده  جمع آورى  را  آمار  اين 
تبه كار  گروه هاى  دست  به  انسان  تجارت  از  ناشى 
سود  و  دالر)  ميليارد  يورو (34  ميليارد  بر 25  بالغ 
 26 تا  آنها  براى  بدن  اعضاى  تجارت  از  حاصل 
ميليارد يورو است. اين گزارش مى گويد: كشورهاى 
اتحاديه اروپا به دليل فعاليت هاى گروه هاى تبه كار و 
نيز براى مبارزه با آن ساالنه تا 290 ميليارد يورو 

(نزديك به 400 ميليارد دالر) ضرر مى كنند. 
قاچاق انسان و نيز «برده دارى» در دوران معاصر از 
جمله مهم ترين مشكالت كشورها و دولت ها، به شمار 

مى رود. 

گزارشى از سازمان ملل متحد در سال 1389 نشان 
مى داد كه تا آن زمان ساالنه 50 درصد به قربانيان 
نظر  در  با  و  مى شد  افزوده  اروپا  در  انسان  قاچاق 
گرفتن سود آن، اين موضوع به پر منفعت ترين عمل 
كه  شرايطى  در  بود.  شده  تبديل  اروپا  در  تبه كارانه 
جديدترين آمار از 880 هزار نفر در شرايط بردگى 
وزارت  ساالنه  آمار  مى گويد،  اروپا  اتحاديه  در 
خارجه آمريكا، پيش تر، از 27 ميليون نفر در كل دنيا 
گفته بود. البته گزارش وزارت خارجه آمريكا نشان 
مى دهد كه طى سال هاى اخير مبارزه با اين موضوع 
همه  شامل  موضوع  اين  البته  است،  كرده  پيشرفت 
خارجه  وزارت  امسال  گزارش  نمى شود.  كشورها 
و  روسيه  مى گويد،  انسان  قاچاق  مورد  در  آمريكا 
ازبكستان بدترين وضعيت را در سطح جهان دارند.  
براى  كشورها  اين  دولت هاى  گزارش  اين  براساس 
مقابله با اين مشكل هيچ اقدام موثرى انجام نداده اند 
ندارند.  آن  با  مقابله  براى  هم  مشخصى  برنامه  و 
همچنين  اروپا  اتحاديه  پارلمان  تحقيقاتى  كميسيون 
از «رشوه» و «فساد ادارى» به عنوان «خطرى مهم» 
براى كشورهاى عضو نام برده است. اين كميسيون 
اعالم كرده كه در جريان تحقيقاتش در بخش عمومى 
به 20 ميليون مورد فساد ادارى برخورد كرده است. 
در  را  ادارى  فساد  ساالنه  زيان هاى  كميسيون  اين 
كميسيون  مى داند.  يورو  ميليارد  اروپا 129  اتحاديه 
وابسته به پارلمان اتحاديه اروپا براى مبارزه جدى 
و  پليس  وسيع  همكارى هاى  خواستار  پديده  اين  با 
شده  اروپا  اتحاديه  عضو  كشورهاى  قوه قضائيه 
كه  را  ديگرى  خواست هاى  كميسيون  اين  است. 
كنند  كمك  تخلفات  اين  از  جلوگيرى  به  مى توانند 

متذكر شده است: 

- از ميان بردن مناطقى در اتحاديه اروپا كه در آنها 
تسهيالت مالياتى همه جانبه ارائه مى شوند. 

انتخابات.  جريان  در  مردم  آراء  خريد  با  مبارزه   -
اين اقدام بايد در تمام كشورهاى اتحاديه اروپا جرم 

شناخته شده و با آن مبارزه قانونى شود. 
- كسى كه به اتهام پول شويى محكوم مى شود بايد تا 
پنج سال از بستن قرارداد با بخش دولتى كشورهاى 

عضو اتحاديه اروپا محروم شود.
 

- كسانى كه تخلفات مختلف را در ادارات دولتى و 
خصوصى اتحاديه اروپا كشف و فاش مى كنند نبايد 
تحت تعقيب قانونى قرار گيرند. پارلمان اتحاديه اروپا 
قرار است روز 23 اكتبر گزارش كميسيون پارلمان 
اتحاديه اروپا را بررسى كنند و به پيشنهادات موجود 

در آن راى دهند.

كشتى هاى مرگ 
قربانيان مديترانه 

 محمود فاضلى 
 

خارجى  مهاجرين  كشتى هاى  نوبت  چند  در  اخيرا 
در آب هاى ايتاليا به دليل وضعيت دريا و حوادث 
مختلف غرق شده و در نتيجه تعدادى از مهاجرين 
سيسيل  سواحل  نزديك  آب هاى  در  غيرقانونى 
غرق شدند. هنوز از كشته شدن بيش از 312 نفر 

مهاجرين  حامل  كشتى  يك  غرق شدن  جريان  در 
اريتره اى و سوماليايى در نزديكى جزيره المپدوزا 
ديگرى  كشتى  كه  بود  نگذشته  ايتاليا  جنوب  در 
حامل 250 مهاجر غيرقانونى در نزديكى سواحل 
نه  و  زن   83 مرد،   210 شد.  غرق  ايتاليا  جنوبى 
كودك در ميان قربانيان ديده مى شود. بدنبال اين 
حادثه، در ايتاليا عزاى عمومى اعالم شد و ساكنان 
روشن كردن  و  خود  كار  كردن  تعطيل  با  جزيره 
چند  طى  داشتند.  گرامى  آن را  قربانيان  ياد  شمع، 
غيرقانونى  مهاجر   500 از  بيش  جداگانه  عمليات 
در كانال سيسيل نجات يافتند.در نخستين عمليات، 
109 و 101 مهاجر كه در دو قايق بادى بودند و 
داشتند  قرار  ليبى  آب هاى  در  هنوز  كه  حالى  در 
«مالت»  كشتى  يك  كه  كردند  كمك  درخواست 
مهاجر  نيز 118  ديگرى  كشتى  داد.  نجات  را  آنها 
را كه به بندر امپدوكل (جنوب سيسيل) مى رفتند، 
ناپوليتانو  جورجيو  حادثه  اين  بدنبال  داد.  نجات 
رئيس جمهور ايتاليا اعالم كرد به منظور جلوگيرى 
شمال  سواحل  در  بايد  اروپا  به  مهاجرت ها  از 
آفريقا واحدهاى گشتى برقرار شود. الزم است با 
همكارى كشورهايى كه مهاجران و پناهجويان از 
به  انسان ها  قاچاق  مى آيند،  اروپا  به  كشورها  اين 
دست گروه هاى جنايى متوقف شود. اين كه آژانس 
حفاظت مرزى اتحاديه اروپا (فرانتكس) انكار كرده 
به  مهاجران  ورود  از  جلوگيرى  براى  الزم  ابزار 
است. قبول  غيرقابل  ندارد،  اختيار  در  را  اروپا 

انريكو لتا نخست وزير ايتاليا نيز تاكيد كرد:«ما هر 
چه الزم باشد براى جلب توجه كشورهاى اروپايى 
خيلى  من  مى دهيم.  انجام  مساله  اين  حل  براى 
خوشحال هستم كه مقامات عالى رتبه اتحاديه اروپا 
به اينجا آمده اند چون حضور آنها مى تواند به ما 
كمك كند تا به همه كشورهاى اروپايى بگوئيم اين 
حادثه به همه اروپا مربوط مى شود. ايتاليا وظيفه 
خودش را به عنوان بخشى از اروپا انجام مى دهد 
ولى براى مقابله با چنين حوادثى به همكارى همه 

كشور  وزير  آلفانو  آنجلينو  است.»  نياز  كشورها 
درباره  اروپا  اتحاديه  كمك  خواستار  نيز  ايتاليا 
ديدگاه  از  است.  كشور  اين  به  مهاجران  موضوع 
عملى  طرح  يك  مهاجران  موضوع  درباره  وى 
نجات  در  بايد  اروپا  اتحاديه  است.  الزم  اروپايى 
در  ما  شود.  متعهد  پيش  از  بيش  انسان ها  زندگى 
نجات  را  انسان  هزاران  جان  ما  هستيم.  مديترانه 
داده ايم. اكنون خواستار آن هستيم اتحاديه اروپا 
در كنترل مرزها كمك كند». «سيسيل كينگه»، وزير 
قربانيان  احترام  به  ايتاليا  در  اجتماعى  يكپارچگى 
سكوت  دقيقه  يك  ايتاليا  مدارس  سراسر  در  نيز 
اوضاع  مديريت  براى  وى«ما  گفته  به  كرد.  اعالم 
اضطرارى كنونى و همچنين آغاز تدوين برنامه اى 

وزرا  همه  با  آن،  به  رسيدگى  براى  مدت  بلند 
همكارى خواهيم كرد». وى همچنين از كشورهاى 
امن تر  رهگذر  يك  ايجاد  براى  خواست  اروپايى 
باندهاى  اقدام  با  مقابله  در  و  كنند  مشاركت 
انتقال  با  مخاطره آميز  شكلى  به  كه  تبهكارى 
مهاجران برخورد مى كنند، همكارى داشته باشند. 
مى رسند  جا  اين  به  كه  است:«افرادى  مدعى  وى 
فقط به ايتاليا نمى آيند بلكه به خاك اروپا آمده اند. 
وضع  اين  مديريت  براى  اروپايى  سيستمى  به  ما 
نياز داريم. ما به حمايت كشورهاى حوزه درياى 
مديترانه نياز داريم. ايتاليا، يونان و اسپانيا با اين 
وضع مواجهند. ما بايد كريدورهاى انسانى ايجاد 
كنيم تا به اين افراد امداد رسانى شود. اين ها همگى 
از  هستند.»يكى  شده  سازماندهى  جنايات  قربانى 
اردوگاه  شرايط  نيز  ايتاليا  سرخ  صليب  اعضاى 
صليب  است  مدعى  و  دانسته  نامطلوب  بسيار  را 
خصوص  در  خواست  موسسات  از  ايتاليا  سرخ 
وارد  سرعت  به  پناهجويان  وضعيت  به  رسيدگى 
عمل شده و مساعدت كنند. درحال حاضر بيش از 
هزار نفر در مركز پذيرش اين جزيره قرار دارند و 
اين درحالى است كه تنها براى دويست نفر فضاى 
از  زيادى  تعداد  علت،  همين  به  دارد.  وجود  كافى 
مهاجران از جمله زنان و كودكان مجبورند شب را 
در فضاى باز به سر  برند. سخنگوى كميسارياى 
است«ما  معتقد  نيز  ملل  سازمان  پناهندگان  عالى 
وجود  اقدامات  اين  پس  در  كه  تراژدى اى  به  بايد 
دارد، فكر كنيم. بسيارى از افرادى كه به اين شكل 
مهاجرت مى كنند، افرادى هستند كه در كشورهاى 
و  ناعادالنه  محاكمه هاى  چون  مسائلى  با  خود 
چنداليه  تراژدى  اين  مواجهند.  حقوق بشر  نقض 
كه  شود».افرادى  رسيدگى  آن  به  بايد  و  است 
نزديكى  در  را  شده  غرق  كشتى  يك  سرنشينان 
عليه  را  اتهاماتى  دادند  نجات  المپدوزا  سواحل 
نيروهاى  اعزام  در  آنها  تأخير  و  ايتاليا  مقامات 
ميان  در  تنش  موجب  كه  كردند  مطرح  كمكى 

مقامات و احزاب اين كشور گرديد. گفته مى شود 
تقريبا 45 دقيقه طول كشيد تا گارد ساحلى به محل 
رسيد. اين در حالى است كه قايق تقريبا در 500 
كه  اتهامى  بود.  شده  غرق  المپدوزا  ساحل  مترى 
قاچاقچيان  مى كند.  رد  آن را  ايتاليا  ساحلى  گارد 
انسان در منطقه براى انتقال مهاجران به اروپا در 
از  دالر  هزاران  كيفيت  بدون  و  شلوغ  كشتى هاى 
ديگر  و  نجات  جليقه  حتى  اما  گرفته  دستمزد  آنها 
تجهيزات امنيتى را در اختيار مسافران نمى گذارند. 
المپدوزا كه در فاصله 113 كيلومترى تونس قرار 
غيرقانونى  مهاجر  هزاران  مقصد  تاكنون  دارد، 
بوده است. مهاجرانى كه وارد اين جزيره مى شوند 
سپس  و  مى شوند  ساماندهى  اردوگاه ها  در  اغلب 

مى شود  رسيدگى  آنها  پناهندگى  درخواست  به 
كشورهايشان  به  آنها  از  بسيارى  نهايت  در  اما 
ايتاليا  در  المپدوزا  مى شوند.جزيره  بازگردانده 
جذب  مهم  مراكز  از  يكى  به  سال  چند  طى 
است.  شده  تبديل  آفريقا  از  غيرقانونى  مهاجران 
موقعيت جغرافيايى اين جزيره علت اصلى حضور 
مهاجران غيرقانونى در اين ناحيه است. المپدوزا 
نزديك تر  آفريقا  سواحل  به  جغرافيايى  لحاظ  از 
از  يا  و  آفريقا،  شمال  از  معموال  كشتى ها  است. 
مى روند.  جزيره  اين  مقصد  به  تركيه  و  يونان 
مهاجران عمدتا از كشورهاى غرب آفريقا، جنوب 
همچنين  و  آسيايى  مناطق  برخى  نيز  و  آفريقا 
وقوع  از  پس  مى شوند.  جزيره  اين  وارد  سوريه 
حدود  اخير،  يكسال  در  عربى  كشورهاى  حوادث 
ليبى  و  تونس  از  غيرقانونى  مهاجر  هزار  پنجاه 
دو  جارى  سال  ابتداى  از  شدند.  جزيره  اين  وارد 
هزار مهاجر غيرقانونى به المپدوزا رسيدند كه اين 
تعداد سه برابر مدت زمان مشابه در سال 2012 
سال  از  شده  منتشر  آمارهاى  اساس  بر  است. 
آب هاى  در  مهاجر   6400 از  بيش  تاكنون   1994
جنوبى ايتاليا جان خود را از دست داده اند.برخى 
نابسامانى  نتيجه  را  المپدوزا  فاجعه  كارشناسان، 
ارزيابى  اروپا  اتحاديه  مهاجرتى  سياست هاى  در 
در  آفريقايى  پناهجوى  دهها  شدن  كشته  مى كنند. 
ديگر  بار  ايتاليا،  ساحلى  مناطق  دريايى  حادثه 
رفتار  به  مربوط  قانونى  ساختارهاى  تغيير  لزوم 
در  غيرقانونى  مهاجران  با  اروپايى  كشورهاى 
ميان مقامات اروپايى را مورد توجه كارشناسان 
شاهد  اخير  سال هاى  در  جزيره  اين  است.  قرار 
جزيره  مسئوالن  است.  بوده  متعددى  حوادث 
مدعى اند براى ارائه كمك هاى الزم به مهاجران به 
مساعدت نياز دارند و براى اين كار، اتحاديه اروپا 
بايد از مشكالتى كه ساير كشورها با آن روبه رو 

هستند، مطلع باشد.
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با  ژنو،  مذاكرات  شروع  شب  از  غربي  رسانه هاي 
انتشار گزارش هاي مختلفي به بررسي امكان هاي 
پرداختند.  ايران  و  غرب  ميان  مذاكره  جديد 
و  نيويورك  در  سازمان ملل  اجالس  رويدادهاي 
ازجمله  واشنگتن،  و  تهران  روابط  يخ  ذوب شدن 
آمريكايي  روزنامه هاي  تيتر  در  مهم  فاكتورهاي 
و  مذاكرات  پيش رفتن  درمورد  گمانه زني  هدف  با 
مان»  اظهارات «مايكل  از  بعد  بود.  توافقات  نحوه 
و توصيف او از «بسيار مفيد»بودن پيشنهاد هاي 
پراميد  و  مثبت  گام،  همان  با  نيز  تيترها  ايران، 
سال ها  از  بعد  مشترك  بيانيه  صدور  شدند.  درج 
رسانه ها  كه  بود  مثبتي  جو  اين  نتيجه  مذاكره، 

پيش از اين به استقبالش رفته بودند.

WALL STREET JOURNAL
4 قرارداد محتمل با ايران

حل  سر  بر  همه جا  تقريبا  اميدها 
پرونده هسته اي ايران جاري است. 
وزيرخارجه  معاون  تاكيد  اين 
هست؛  نيز  عراقچي  عباس  ايران، 
راه  نقشه  يك  به سمت  حركت 

اعتمادساز با غربي ها. اما بايد دانست كه چنين تعارف هايي 
ممكن است به امضاى قرارداد خطرناكي ختم شود، آن هم 
نگراني هاي  به  پايان دادن  براي  تضميني  هيچ گونه  بدون 
مرتبط يا برنامه هسته اي. البته اين به اين معنا نيست كه 
خواهد  غرب  براي  بدي  قرارداد  به منزله  توافقي  هرگونه 
واقع  مورداستقبال  بايد  ديپلماتيك  راه حل  زمانى  بود. 
شود كه ما گزينه اي بهتر از دو انتخاب زير داشته باشيم: 
ايران  پذيرش  يا  ايران  اتمي  تاسيسات  به  نظامي  حمله 
را  محتمل  چهارگزينه  اينجا  در  ما  اما  اتم.  بمب  به  مجهز 
بررسي مي كنيم؛ توافقنامه اي ايده آل، توافقنامه اي عقاليي، 
توافقنامه  مرحله بندي شده.  توافقنامه اي  و  بد  توافقنامه اي 
را  هسته اي اش  برنامه  ايران  اينكه  از  است  عبارت  ايده آل 
كنار بگذارد. تهران غني سازي را در هر سطح كنار بگذارد 
حتي براي اهداف غيرنظامي. توافقنامه عقاليي عبارت است 
از سازش كه با دقت به عناصر حساس برنامه هسته اي 
ايران مي پردازد. در اين چارچوب ايران حق خود را براي 
غني سازي حفظ خواهد كرد؛ اما غني سازي در حدود 3/5 
تا 5درصد را كه اهداف غيرنظامي را پوشش مي دهد. اين 
رسميت  به  را  سانتريفيوژها  از  معيني  تعداد  توافقنامه 
براي  و  نمادين  به شكل  را  معين  تعداد  ايران  مي شناسد. 
اين  طبق  البته  مي كند.  حفظ  غني سازي  حق  مساله  حفظ 
توافق مقدار اورانيوم غني شده نيز حفظ مي شود و آژانس 
بين المللي بر آن نظارت مي كند. در اين مرحله ايران پروتكل 
الحاقي را مي پذيرد و از اين طريق بازرسي هاي بيشتر را 
مي پذيرد. توافق بد اين است كه غرب تحريم هاي مصوب 
هسته اي  برنامه  از  بخشي  حذف  درمقابل  را  تهران  عليه 
تهران بردارد. چنين توافقي، غني سازي ايران را تا سطح 
به  مجبور  را  تهران  اما  مي كند  محدود  غيرنظامي  اهداف 
غرب  منافع  براي  اين  نمي كند.  اراك  رآكتور  تعطيل كردن 
فرآيندي  مي تواند  توافقنامه  چهارم  مدل  است.  وحشتناك 
اعتماد سازي  براي  و  دوجانبه  و  تدريجي  گام هاي  شامل 
باشد. بررسي اين توافقنامه ها از اين جهت اهميت دارد كه 
اوباما در مصاحبه اخير گفته بود كه او توافقنامه بدي را 

امضا نخواهد كرد.

CNN
غرب، ايران را چگونه مي بيند

قدرت هاي  اينكه  موازات  به 
سر  بر  ايران  و  بزرگ 

و  هسته اي  برنامه  به  مربوط  نگراني هاي  كنارگذاشتن 
تحريم ها عليه ايران با هم چانه زني مي كنند، به ايران پيام 
روشني مي دهند؛ اينكه آنها مخالف برنامه هسته اي نظامي 
با  حتي  روسيه  و  چين  استثنا  به  آنها  همه  هستند.  ايران 
توسل به زور هم موافق هستند. با وجودي كه در دو سر 
داخلي  جنگ  با  برخورد  نحوه  سر  بر  شكاف ها  آتالنتيك، 
سوريه موضع مي گرفتند، درمورد پرونده هسته اي ايران 
مي گويد  كه  دارد  وجود  نشانه هايي  شده اند.  نزديك  به هم 
اين همبستگي احتماال تقويت هم مي شود. بااين حال هيات 
ايراني در مورد افكارعمومي اروپا و آمريكا تفاوت فاحش 
قابل توجهي پيدا نمي كند. ميان ديدگاه هاي فراآتالنتيكي و 
ديدگاه هاي چيني ها و روس ها. شش درصد از آمريكايي ها 
و پنج درصد از اروپايي ها مي پذيرند كه تهران به بمب اتم 
كشورهايي  ميان  در  گرايش  اين  باشد.  داشته  دسترسي 
كه امروز در ژنو مشغول مذاكره هستند، از سال گذشته 
در  استثنا  تنها  است.  داشته  محدودي  تغيير  امروز  به  تا 
تجاري  شركاي  از  يكي  كه  است  چين  كشور  ميان  اين 
سال  از  بيش  امروز  چين  مردم  اينكه  است  ايران  اصلي 
گذشته مخالف اتمي شدن ايران هستند. در خاورميانه جاي 
تعجب ندارد كه مخالف ترين كشور در مقابل ايران است با 
96درصد. اكثريت هاي قوي در اردن، مصر، تركيه و لبنان 
مخالف توسعه زرادخانه هسته اي ايران هستند. در تونس 

هستند  موافق  ايران  اتمي شدن  با  40درصد  افكارعمومي 
همچنان  آمريكايي ها  و  اروپايي ها  مخالفند.  47درصد  و 
اين  اما  هستند.  ايران  عليه  تحريم ها  از  استفاده  موافق 

ايران  دستيابي  مانع  مي توانند  چگونه  مخالف  كشورهاي 
به بمب اتم شوند؟ بنياد مارشال در آلمان در تحقيقي به 
نزديك تركردن  با  مي توان  چگونه  كه  است  پرداخته  اين 
ديدگاه هاي دوسر آتالنتيك به بهترين وجه مانع ايران شد. 
اروپايي ها  و  آمريكا 29درصد  افكارعمومي  ميان  اين  در 
همان  ايران  مانع شدن  راه  بهترين  معتقدند  32درصد 
تحريم هاي اقتصادي است. در اين ميان معدود درصدي از 
افكارعمومي از گزينه نظامي پشتيباني مي كنند. اما زماني 
قرار  سوال  اين  روبه روي  مصاحبه شونده ها  همين  كه 
كرد،  بايد  چه  نداد  جواب  تحريم  گزينه  اگر  كه  مي گيرند 
به گزينه نظامي تمايل پيدا مي كنند. در آمريكا 64درصد، 
پذيرش  ميان  48درصد  بريتانيا  و   50 آلمان   ،58 فرانسه 
ايران به عنوان قدرتي اتمي و توسل به زور، دومي را انتخاب 
از 25درصد  بيش  كمي  روسيه  در  آمار  اين  اما  كرده اند. 
هستند.  نظامي  گزينه  موافق  چين  در  حدود  همين  در  و 
بنابراين قدرت هاي غربي با پشتوانه قوي از افكارعمومي 
دوسر  تفاوت هاي  شده اند.  حاضر  ژنو  مذاكرات  در  خود 
و  نيست  قابل توجه  چندان  افكارعمومي  بين  در  آتالنتيك 
در يام ميان تفاوت معنا دار با افكارعمومي روسيه و چين 
نيز  نگران تر  قبل  به نسبت  ظاهرا  كه  چيني  مي شود؛  ديده 

شده است.

AFP
صلح از طريق اقتدار

فلسفه اي  قدرت،  طريق  از  صلح 
پيروزشدن  براي  است  آمريكايي 
كه  است  سياستي  و  سرد  جنگ  در 

توانست ما را از فاجعه جنگ اتمي نجات دهد. در جريان 
فلسفه  اين  به  نسبت  ما  موضع  تاحدودي  سوريه  جنگ 
اهميت  بر  مجددا  تا  است  وقتش  امروز  و  شد  تضعيف 
كه  زماني  آمريكا  اعتبار  معتقدند  بعضي  كنيم.  تاكيد  آن 
مي كشيد  را  هسته اي  تسليحات  كاربرد  خط قرمز  اوباما 
اساسا  كرد،  رها  را  آن  سوريه  در  مداخله  بدون  بعد  و 
زيرسوال رفته است. ديگر بيشتر از اين نمي توانيم مخالف 
مرجح دانستن  همان  ملت  اصول  باشيم.  تصميم گيري  اين 
آزادي هاي فردي است. ما از اين اصول با همه بايدهايمان 
سر  بر  دعوا  مي تواند  خارجي  سياست  اما  مي كنيم.  دفاع 
ما  نداريم.  هميشگي  دشمن  و  دوست  كند.  تشديد  را  آن 
و  منافع  اساس  بر  را  خارجي  سياست  موقعيت  هر  بايد 
ايده هاي جديد رويكردهاي جديد براي حل مناقشات مورد 
ارزيابي قرار دهيم. دنيا در حال چرخش هاي سريع است. 
آمريكايي ها اين روزها در كنيا موردحمله واقع مي شوند و 
تمدن هاي هزاره هاي قبل در حال افول هستند و چه بسا كه 
پاكستان  و  سوريه  در  مسيحيان  فرومي روند.  آشوب  در 
خريد  به دنبال  اسراييلي ها  و  مي گيرند  قرار  موردحمله 
شيميايي  احتمالي  حمله  يك  مقابل  در  ضدگاز  ماسك هاي 
هستند. در عين حال شاهد پيشرفت هاي ديپلماتيك در مورد 
مي توان  چگونه  مي دهد  نشان  كه  هستيم  سوريه  بحران 
ضرورت هاي نظامي را با ديپلماسي تهاجمي تركيب كرد و 
بايد اين مسير را در جاهاي ديگر جست وجو كنيم و بايد 
آن را با ايران شروع كنيم. ما بايد از تالش هاي ديپلماتيك 
ژنو براي جلوگيري از اتمي شدن ايران در سطح نظامي اش 
جلوگيري كنيم و نگذاريم كه احتماال اين فناوري را با ديگر 
ملل مشترك شود. بايد تحريم ها را حفظ كرد تا ايران را سر 
ميز مذاكره برگرداند. بله بايد همه گزينه ها را حفظ كرد تا 
ايران شفافيت الزم در مورد فناوري هسته اي و نياتش را 
ارايه دهد. دنيا بايد هوشيار باشد. بعد از سوريه، سياست 
خارجي آمريكا مورد آزمون جدي قرار گرفته است. دولت 
دهد.  آرايش  را  خارجي اش  سياست  مجددا  بايد  اوباما 

شايد  دهيم  قرار  مدنظر  دوباره  را  هويج  و  چماق  همان 
گفت وگو.  براي  جديد  گشايش هاي  و  جدي تر  تحريم هاي 
دهد  نشان  كه  هسته اي  تجهيزات  از  شفاف  بازرسي هاي 
ما  نيست.  وقت خريدن  درصدد  ايران  كه  دهد  ضمانت  و 
بايد پيام هاي روشني به دولت ايران بدهيم كه خصومتي 
صلح  كند.  پيگيري  منطقه اي  متحدان  و  آمريكا  با  نبايد  را 
صداهاي  است.  موضع گيري  چنين  تقريبا  اقتدار  ازطريق 
ديپلماتيك  فشارهاي  براي  اسراييل  و  آمريكا  در  مختلفي 
سياستي  بر  ديگر  عده اي  دارد.  وجود  رابطه  برقراري  و 
تمركز دارند كه بيشتر به سياست پيشگيرانه تمايل دارد. 
سياستمداران آمريكايي نبايد اين صداها را ناديده بگيرند. 
درعين حال ما نياز داريم كه به لحاظ سياسي و ديپلماتيكي 
براي منافع بيشتر در كنار منافع متحدانمان كار كنيم. در 
گذشته استراتژي برنده آمريكا جست وجو براي صلح بود 
از طريق اقتدار. فلسفه اي كه به كارمان آمد و در آينده نيز 

مي تواند به ما كمك كند.

bloomberg
به  ايران  دسترسي  امكان 

اموال بلوكه شده خود
شطرنج  بازي  در  آمريكا 
انتخاب هاي  با  ايران  با  خود 

دشواري مواجه است. اگر ايران از خودش انعطاف جدي 
نشان دهد آيا آمريكا نيز واكنشي مشابه نشان خواهد داد و 
از تحريم ها خواهد كاست؟ مشكل اين است كه بسياري از 
مقامات آمريكايي كه در مذاكرات هسته اي حضور داشتند، 
بر اين باورند كه هرگونه كاهش فشار تحريم ها منجر به 
شد.  خواهد  ايران  تحريم  برنامه هاي  كل  سريع  فروپاشي 
تحريم ها  رفع  به  مايل  شركت ها  و  كشورها  از  بسياري 
نوع  كوچك ترين  در  حتي  آمريكايي ها  اقدام  هر  و  هستند 
خود را نشانه اي براي پايان يافتن بحران تلقي خواهند كرد. 

نشان  انعطافي  هيچ  خودش  از  آمريكا  كه  هم  درصورتي 
ندهد، رسيدن به راه حل با مشكل جدي روبه رو خواهد شد 
و ايران وقتي احساس كند كه آمريكايي ها چنين موضعي 
چنين  كرد.  خواهند  دنبال  را  خود  هسته اي  برنامه  دارند، 
درصدد  آمريكا  دولت  مقامات  كه  شده  باعث  دوراهي  اى 
پول  از  50ميليارددالر  از  بيش  باشند.  راه  سومي  يافتن 
اوباما  دولت  تالش هاي  با  خارجي  بانك هاي  در  ايراني ها 
ايران  و  است  شده  مسدود  نصفه ونيمه  يا  به طوركامل 
مقام هاي  برخي  دارد.  نياز  نقد  پول  اين  به  جدي  به طور 
هسته اي  مذاكره كنندگان  كه  گفته اند  او  به  آمريكا  دولت 
آمريكا در ژنو آماده هستند تا به ايران پيشنهاد دسترسي 

به قسمتي از اين پول را در قبال امتيازاتي عيني بدهند.

la Croix
مردان كليدي مذاكرات ژنو

جذبه ديپلماسي ايران اين  روزها 
ژنو  «لمان»  درياچه  حاشيه  در 
جلب  خود  به  را  بيشتري  توجه 

خود  ايران،  امورخارجه  وزير  ميان،  اين  در  است.  كرده 
طريق  از  مخاطبانش  با  دايم  و  است  غرب  تحصيلكرده 
از  دانشنامه  چندين  است،  تماس  در  اجتماعي  شبكه هاي 
غرب  از  خوبي  شناخت  و  دارد  آمريكايي  دانشگاه هاي 
دارد. فرزند تاجر پارچه اي است كه براي ادامه تحصيالت 
به دنيا  نيويورك  در  نيز  فرزندانش  و  مي رود  آمريكا  به 
آمده اند. او هرگز از موضع گيري عليه تندروهاي مخالف 
همراه  ديگر  است.  نكرده  دريغ  آمريكا  و  ايران  روابط 
دكتراي  و  است  انگليسي زبان  عراقچي  عباس  ظريف، 
علوم سياسي خود را از دانشگاه كنت انگلستان گرفته است 
و پيش از اين در فنالند، ژاپن و استوني خدمت كرده است. 
ديگر ديپلمات هيات ايراني مجيد تخت روانچي تحصيلكرده 
مهندسي عمران از دانشگاه كانزاس و سفير سابق ايران 
حميد  به  مي توان  همراهان  ديگر  از  است.  سوييس  در 
بعيدي نژاد رييس اداره روابط اقتصادي وزارت خارجه و 
گري  كه   همان طور  هيات  اين  كرد.  اشاره  محمدنيا  داوود 
از  «منظومه اي  بود،  كرده  اشاره  آن  به  پيش تر  هم  سيك 
تنش زدايي  مورد  در  حاضرند  كه  هستند  آماده اي  افراد 

خطرپذيري داشته باشند.»

ايران و خاورميانه

خدمات ترجمه، نرش و چاپ
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نگاه رسانه هاى خارجى به مذاكرات «ژنو

اميدوارى ها بر سر پرونده هسته اى ايران
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بانك واتيكان اولين گزارش ساالنه خود  را منتشر كرد  

گامى به سوى شفافيت 

ساالنه  گزارش  اولين  مالى،  شفافيت  افزايش  راستاى  د ر  واتيكان،  بانك 
خود  را د ر صد  و بيست و پنجمين سال فعاليت خود  منتشر كرد . موسسه 
گرفته  قرار  اقتصاد ى  فساد   بر  مبنى  اتهام هايى  آماج   (IOR) د ينى  امور 
بود ه  بانك  براى  موفقى  سال   2012 سال  مى د هد   نشان  گزارش  است. 
است. سود  خالص بانك واتيكان د ر آن سال، با يك جهش چهاربرابرى، 
به بيش از 86/6 ميليون يورو رسيد . طبق گزارش بانك، اين جهش تا حد  
زياد ى به خاطر پيامد هاى تجارى مطلوب و افزايش ارزش اوراق قرضه 
د ر اختيار بانك بود ه است. بخش اعظم سود ها، 54/7 ميليون يورو، براى 
اجراى برنامه هاى كليساى واتيكان د ر سراسر د نيا، به پاپ د اد ه شد ه است. 
ترازنامه بانك نشان د هند ه مجموع 4/98 ميليارد  د الر به صورت سرمايه 
و 769 ميليون يورو به صورت سهام برابر است. سرمايه ها د ر ابتد ا به 
صورت اوراق قرضه و پول نگه د اشته مى شد . با اين حال، گزارش همچنين 
آشكار مى كند  موسسه امور د ينى د ارايى معاد ل با 41/3 ميليون يورو به 
صورت طال، سكه و د يگر فلزهاى گرانبها د ارد . اين موسسه همچنين د ر 
شركت هاى امالك و مستغالت ايتاليا فعال است و د ر سال 2012 د و ملك 

ارثى را به ارزش د و ميليون يورو د ريافت كرد .

مبارزه با فساد 
د ر اين گزارش، ارنست فون فريبرگ، رئيس بانك واتيكان گفت موسسه 
جامعه  د ر  احترام  مورد   عضو  يك  عنوان  به  كه  د اشت  نياز  د ينى  امور 
كه  شفافيتى  به  د ارد   قصد   ساالنه  «گزارش  شود .  شناخته  جهانى  مالى 
افكار  و  ما  مقامات  ما،  همكار  بانك هاى  ما،  مشتريان  كاتوليك،  كليساى 
عمومى انتظارش را د ارند ، بيفزايد .» ارنست فون فريبرگ، بانكد ار آلمانى، 
هم اكنون رياست بانك واتيكان را بر عهد ه د ارد . آقاى فون فريبرگ افزود  
«بانك وارد  روند  اصالحات گسترد ه شد ه است تا سازماند هى و شفافيت 
خود  را بهبود  بخشد .» موسسه امور د ينى متهم به پولشويى شد ه است. 
د ر ماه آگوست، پاپ فرانسيس، با تقويت نظارت بر مباد الت مالى د ر بانك، 
مبارزه عليه فساد  را د ر واتيكان آغاز كرد . او فتوايى را براى مبارزه با 
پولشويى و جلوگيرى از هرگونه تروريسم مالى صاد ر كرد . افزون بر اين، 
شخص  به  گزارش  ارائه  و  بانك  از  بازرسى  براى  كميسيونى  اخيراً  پاپ 
وى ترتيب د اد ه است. د ر ماه جوالى، واتيكان حساب يك روحانى ارشد  به 
نام مونسينيور نونزيو اسكارانو را به اتهام شركت د ر پولشويى مسد ود  
تالش  اتهام  به  ژوئن  ماه  د ر  ايتاليا  پليس  توسط  د يگر  نفر  د و  و  او  كرد . 
د ر  شد ند .  بازد اشت  غيرقانونى  صورت  به  يورو  ميليون  انتقال 20  براى 
خارج  يا  غيرقانونى  اقد امات  به  نسبت  تسامحى  هيچ  گفت  بانك  زمان  آن 
از اساسنامه موسسه امور د ينى، خواه از سوى روحانيون خواه از سوى 
بر  را  واتيكان  امالك  مد يريت  كه  اسكارانو  د اشت.  نخواهد   غيرروحانيون 

عهد ه د اشت، مورد  بازجويى پليس قرار گرفته است.

مشتريان
با پايان سال 2012، موسسه امور د ينى حد ود  18 هزار و 900 مشترى 
از  پايين تر  رقم  اين  بود ند .  نهاد ى  سرمايه گذاران  آنان  بيشتر  كه  د اشت 
21 هزار مشترى د ر سال 2011 است. طبق گزارش بانك، اين كاهش به 
حقوقى  فيش  مد يريت  بانك  است.  بود ه  غيرفعال  حساب هاى  بستن  خاطر 
حد ود  پنج هزار واتيكانى را بر عهد ه د ارد  و هزينه هاى الزم براى مد يريت 
حساب هاى  همچنين  بانك  اين  مى كند .  تامين  را  كاتوليك  كليساى  مركزى 
كارد ينال ها، اسقف ها، كشيش ها، راهبه ها و فرقه هاى مذهبى سراسر جهان 

را مد يريت و نگهد ارى مى كند .

قيمت مسكن د ر لند ن 10 د رصد  افزايش يافت 

باز هم حباب
قيمت خانه د ر لند ن، د ر سال جارى افزايش قابل مالحظه اى د اشته 
و حد ود  10 د رصد  بيش از قيمت سال گذشته مباد له مى شود . د ر 
واقع د ر سال جارى ميالد ى سود  مالكان خانه ها د ر لند ن از طريق 
افزايش قيمت د ارايى هايشان، بيش از د رآمد  آنها از حاضر شد ن 
د ر محل كار بود ه است. قيمت ها د ر لند ن د ر سال جارى ميالد ى، 
تنها 8 د رصد  كمتر از حد اكثر قيمت د ر سال 2007 و قبل از شروع 

بحران بزرگ اقتصاد ى است. اين باال رفتن قيمت ها، نگرانى ها را د ر 
مورد  احتمال شكل گيرى حبابى د يگر د ر بخش مسكن د ر انگلستان 
افزايش مى د هد . حاال نشانه هايى پيد ا شد ه كه نشان مى د هد  خطر 
انگلستان  بانك  از  د ولت  است.  شد ه  احساس  هم  د ولت  توسط 
كند .  كمك  خانه  خريد   براى  خريد اران  به  وام،  اعطاى  با  خواست 
د ر واقع د ولت تصميم د ارد  با اعطاى تسهيالت بانكى، براى خريد  
خانه هايى تا سقف ارزش 600 هزار پوند ، به مرد م كمك كند . ترس 
از شكل گيرى حباب د ر بخش بازار مسكن انگلستان، وقتى بيشتر 
مسكن  بازار  د ر  قيمت  افزايش  مى شود   مشاهد ه  كه  مى گيرد   قوت 
د ر ساير شهر ها، بسيار كمتر از پايتخت بود ه است. بانك انگلستان 
اعالم كرد  به منظور كمك به مالكان و تقاضا كنند گان خانه،  اخيراً 
خواهد   نگه  ممكن  حد اقل  د ر  آيند ه  سال هاى  براى  را  بهره  نرخ 
پايين،  بهره هاى  با  مسكن  وام هاى  انواع  د ريافت  امكان  تا  د اشت 
لند ن  د ر  مسكونى  خانه هاى  قيمت  متوسط  باشد .  د اشته  وجود  

بيش  پوند   هزار  كه 13  رسيد ه  پوند   هزار  به 438  جوالى  ماه  د ر 
سال  قيمت  از  بيش  د رصد    10 به  نزد يك  و  مشابه  ماه  قيمت  از 
گذشته است. همچنين متوسط قيمت مسكن د ر سراسر انگلستان، 
از  نشان  كه  رسيد ه  پوند   هزار  به 255  اخير،  افزايش  احتساب  با 
است.  انگلستان  شهرهاى  بقيه  با  لند ن  بين  قيمت  شد يد   اختالف 
بازار  به  جد يد   خريد اران  بازگشت  يكى  وضعيت  اين  اصلى  د ليل 
امالك و مستغالت انگلستان است. اين خريد اران كه بعد  از بحران 
مالى اخير، اخيراً احساس امنيت و ثبات د ر بازار مى كنند  اقد ام به 
خريد  مسكن كرد ه اند  و همچنين خريد اران ثروتمند  خارجى نيز كه 
بازار امالك لند ن را بازارى امن مى بينند ، شروع به سرمايه گذارى 
راه اند ازى  براى  د ولت  اقد امات  البته  نيز  بسيارى  كرد ه اند .  آن  د ر 
بازار مسكن را مسبب ايجاد  احتمالى حباب د ر اين بخش از اقتصاد  

مى د انند . اين رشد  قيمت البته د ر همه بخش هاى انگلستان مشاهد ه 
و  ايست  نورث  اسكاتلند ،  ولز،  مانند   شهرهايى  د ر  و  است  نشد ه 
نورث وست، قيمت خانه هاى مسكونى بين 0/7 تا د و د رصد  كاهش 
واقعى/ مورد   د ر  قضاوت  معيارهاى  از  د يگر  يكى  است.  د اشته 

حقوق  ميزان  با  آن  قيمت  بين  نسبت  مسكن،  قيمت  بود ن  مناسب 
ساكنان سابق آن منطقه است. هرچه تفاوت بين اين د و عد د  بيشتر 
حال  د ر  تفاوت  اين  است.  بيشتر  حباب  شكل گيرى  احتمال  باشد ، 
حاضر د ر بخش هايى از انگلستان، د ر وضعيتى حتى بد تر از سال 
2007 قرار د ارد . به عنوان مثال د ر وست مينستر، قيمت خانه 19 
برابر ميانه حقوق د ريافتى افراد  است د ر حالى كه اين رقم د ر سال 
2009 حد ود  13 برابر بود ه است. همچنين د ر فولهام و هامراسميت 
حد ود  11/3  سال 2009  د ر  مسكن  قيمت  و  د ستمزد   برابرى  نرخ 

د رصد  بود ه كه د ر حال حاضر به 17/5 د رصد  رسيد ه است.

اقتصاد

كاهش سيطره كاالهاى چينى 
 

مسعود دانشمند* 
 

آنچه ايران در 8 سال گذشته و به خصوص در 2 سال اخير با 
آن روبرو شد اين بود كه تحريم ها شدت پيدا كرد و امكان فروش 
همين  بود.  شده  كم  اروپايى  كشورهاى  به  ايران  سوى  از  نفت 
مركزى،  بانك  سوى  از  پول  انتقال  امكان  كاهش  دليل  به  مسئله 
چين  جمله  از  كشورهايى  با  مراوده  سمت  به  ايران  تا  شد  سبب 
و هند برود. هرچند كه اين مراودات از سر باز شدن يك فضاى 
آزاد و رقابتى نبود، چرا كه در حقيقت از سر ناچارى مجبور به 
مراوده با كشورهايى بوديم كه در شرايط تحريم، امكان مراوده 
حركت  چين  سمت  به  تا  شد  سبب  مسئله  همين  داشتند.  را  ما  با 
را  آنها  ارزان  كاالهاى  و  بفروشيم  آنها  به  را  خود  نفت  كه  كنيم 
وارد كنيم. اين معادله به راحتى از سوى چينى ها قابل شناسايى 
بود و در نهايت باعث مى شد تا كاالهايى كه وارد كشور مى شود، 
بى كيفيت باشد اما با قيمت كاالهاى با كيفيت وارد كشور ما شود. 
اين مسئله خود حاكى از يك معادله تجارى نابرابر است كه پيش تر 
ميان ايران با كشورهايى از جمله هند و چين ايجاد شده بود. به 
نظر مى رسد حال كه فضا براى مراودات ايران با ديگر كشورها 

باز شده، سيطره كاالهاى چينى بر ايران كاهش مى يابد و ايران 
مى تواند تنها كاالهايى را وارد كند كه در يك فضاى رقابتى و با 
كيفيت باالترى همراه است. هرچند كه بايد تاكيد كرد اين مسئله 
يك شبه حادث نمى شود اما اگر چينى ها متوجه اين مسئله شوند 
كه قدرت انتخاب ايران باالتر رفته، ديگر حاضر به ارائه هر كااليى 
با هر كيفيتى نمى شوند. درست است كه در طول 8 سال گذشته، 
ايران با مشكالت ديگرى از جمله بلوكه شدن پول هاى صادراتى 
نفت روبرو شده بود اما در شرايط فعلى همين كه بتوان نفت را 
صادر و پول صادرات آن را به كشور وارد كرد، براى ما مقرون 
 به  صرفه خواهد بود. در اين ميان چين هم مانند ديگر بازارهايى 
است كه پيش از اين با آنها مراوده داشتيم. فيليپين، كره، تايوان، 
تايلند، ژاپن و كشورهاى اروپايى نيز در كنار چين مانند يك بازار 
و يك فرصت براى ايران هستند. نبايد فراموش كرد كه پيش از اين 
نيز خود ايران انتخاب كرده بود كه به سمت كشورى مانند چين 
برود و اين حق انتخاب را به عنوان يكى از طرف هاى تجارى در 
اختيار داشت اما واقعيت اين است كه در شرايط اضطرار، مجبور 
بوديم كه از حقوق طبيعى خود بگذريم. هرچند كه به نظر مى رسد 
آرام آرام فضا براى ورود ايران به عنوان يك خريدار به بازارهاى 

جهانى فراهم شده است.
* عضو هيات رئيسه اتاق ايران و چين
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 آمارهاي داخلي هم پيش بيني صندوق بين المللي پول 
را تأييد مي كند؛

 ايران ركورددار تورم 
جهان در 2013 

بر  حالي  در  پول  بين المللي  صندوق  پيش بيني هاي 
صدرنشيني ايران در بين ركورداران تورم در جهان تاكيد 
مي كند كه بررسي تغييرات تورمي در كشور در يك سال 
اساس  ندارد.بر  ادعا  اين  رد  براي  نشانه اي  نيز  گذشته 
جديدترين پيش بيني صندوق بين المللي پول از نرخ تورم 
188 كشور جهان در سال جاري ميالدي كه كمتر از سه 
ماه آن باقي مانده است ايران ركوردار تورم جهان در اين 
سال ميشود و ونزوئال با رشد 17 درصدي با تورم 38 

درصدي در رتبه دوم بعد از ايران قرار خواهد گرفت.

تورم  با  ميالدي  گذشته  سال  در  ايران  كه  حالي  در  اما 
30,5 درصدي در رتبه چهارم جهان ايستاده بود، اين بار 
با تورم 42,3 درصدي كه براي آن در سال 2013 پيش 
بيني شده است باالترين رقم در سطح جهان بوده و در 
صدر خواهد ايستاد و اين مقام اولي در شرايطي نصيب 
كشورمان مي شود كه تورم حتي كمتر از پنج درصدي نيز 
براي اغلب كشورهاي جهان يك بحران اقتصادي محسوب 
مي شود.اين در حالي است كه با اعالم اخير بانك مركزي 
مبني بر تورم 40 درصدي در ماه گذشته تنها دو درصد 
صندوق  درصدي   42,3 تورم  پيش بيني  تاييد  براي  ديگر 
بين المللي براي ايران باقي مانده كه با توجه به روند رشد 
تورم ماهانه، اين رقم نيز براي تورم كشور دور از تصور 
آنچه  ايران،  آمار  مركز  آمارهاي  تاييد  با  نيست.همچنين 
اقتصاد  در  گذشته  ساله  يك  حدود  در  قيمت ها  سطح  در 
ايران رخ داده اغلب بيانگر افزايش تورم و ادامه روند رو 
به رشد تورم دورقمي در سبد كاالي مصرفي خانوارهاي 
شهري و روستايي بوده است كه حتي در برخي از موارد 

از مرز 40 درصد نيز عبور كرده است.

افزايش 11 درصدي تورم شهري در يك سال گذشته
بر اين اساس در يك سال گذشته تا به امروز نرخ تورم 
در سبد كاالي مصرفي شهري از 24,8 درصد در شهريور 
همين  در   36 به  درصدي   11 حداقل  افزايش  با   91 سال 
كه  است  حالي  در  است.اين  رسيده  جاري  سال  در  ماه 
از  نشانه اي  گاه  هيچ  گذشته  ماه  تورم 12  تغييرات  روند 
گونه اي  به  است  بوده  صعودي  همواره  و  نداشته  كاهش 
در  فروردين92،31  در  به 29,8  اسفند 91  در  از28,6  كه 
ارديبهشت، 32,6 در خرداد، 33,9 در تير،35,1 در مرداد 
و در نهايت به 36 درصد در آخرين ماه تابستان افزايش 
يعني  نقطه  به  نقطه  تورم  اينكه  وجود  با  است.اما  يافته 
در  قبل  سال  مشابه  ماه  به  نسبت  تغييرات  درصد  همان 
چند ماه اخير در شيب نزولي قرار گرفته و پيش از آن نيز 
همواره صعودي يا نزولي نبوده است، تفاوتي 13 رقمي 
بين نرخ تورم در اين بخش از شهريور سال قبل و سال 
جاي وجود دارد به گونه اي كه نيمه نخست سال گذشته 
با تورم نقطه به نقطه 24,5 و نيمه اول سال جاري با 37 
سه  تغييرات  حال  عين  است.در  رسيده  پايان  به  درصد 
ماهه اخير تورم نقطه به نقطه نشانه هايي از كاهش تورم 
است چرا كه سطح قيمت ها در سبد كاالي شهري نسبت 
به ماه مشابه سال قبل از ابتداي تابستان به بعد كاهشي 
شده و از 41,2 در خرداد به 39,1 در تير، 38,4 در مرداد 

و 37 درصد در شهريور رسيده است.

افزايش 13 درصدي تورم نقطه به نقطه روستايي در يك 
سال گذشته

تورم  نرخ  روستاها،  در  تورم  محاسباتي  نتايج  بر  بنا 
بلكه  نيست  شهري  بخش  از  كمتر  تنها  نه  بخش  اين  در 
تورم  نرخ  اساس  اين  است.بر  بوده  نيز  پيشتاز  همواره 
با  كنون  تا  گذشته  سال  يك  در  روستايي  كاالي  سبد  در 
افزايش  از  بيشتر  درصد   1,3 يعني  درصدي   12,3 رشد 
يك ساله تورم شهري، همراه بوده است به طوري كه از 
30 درصد در شهريور ماه سال قبل به 42,3 درصد در 
ماه گذشته افزايش يافته است.اين در حالي است كه نرخ 
تورم روستايي نيز همانند نرخ تورم شهري در يك سال 
اخير هيچ گاه كاهشي نبوده است.همچنين تورم نقطه به 
نقطه روستايي با رشد 13 درصدي از 29,7 در شهريور 
91 به 42,7 در آخرين ماه تابستان 92 افزايش يافته است 
هر چند كه همانند تورم نقطه به نقطه شهري در سه ماه 
تابستان روندي كاهشي داشته و از 49 درصد در خرداد 

به 42,7 در شهريور كاهش يافته است.

آيا كاهش نرخ ارز به 
تورم منفى منجر مى شود ؟

مخالفان  و  موافقان  سوى  از  زياد ى  اشاره هاى 
تعيين  نظريه هاى  از  يكى  به  د الر  قيمت  كاهش 
خريد »  قد رت  «برابرى  عنوان  تحت  ارز  قيمت 
آن  به  كه  شد    (Purchasing power parity)
روش PPP د ر محاسبه نرخ ارز نيز گفته مى شود . 
ايد ه اصلى اين نظريه از «قانون قيمت واحد » گرفته 
شد ه است. اين قانون مى گويد  د ر غياب «هزينه هاى 
مباد له» و «موانع تجارت»، قيمت يك كاالى يكسان 
برهمين  باشد .  برابر  مختلف،  مناطق  د ر  بايد  
اساس، گروه بسيار زياد ى از اقتصاد د انان ايرانى 
«تثبيت  خاطر  به  را  د ولت  گذشته،  سال  چند   د ر 
مصنوعى قيمت ارز» سرزنش مى كرد ند . به عنوان 
مثال بررسى وضعيت تغييرات بهاى ارز د ر د هه 
80 و مقايسه آن با تغييرات سطح عمومى قيمت ها، 
حاكى از شكاف قابل توجهى د ر تغييرات قيمت ها 
سال 1381،  مرد اد   د ر  است.  ارز  نرخ  تغييرات  با 
ايران،  د ر   (CPI) مصرف كنند ه  عمومى  شاخص 
معاد ل عد د  26/4 بود ، د ر حالى كه اين شاخص د ر 
مرد اد  سال 1389، به عد د  79/9 رسيد  (با استفاد ه 
نشان  موضوع  اين   .(1390 پايه  سال  ارقام  از 
مى د اد  قيمت ها به طور متوسط د ر د اخل كشور د ر 
اين فاصله هشت ساله، د ر حد ود  3/0 برابر شد . اين 
د ر حالى است كه د ر اين فاصله زمانى، نرخ د الر 
حد ود   به  تومان،  حد ود  800  از  ايران  اقتصاد   د ر 
1040 تومان رسيد ، يعنى تنها 1/3 برابر شد . اين 
كاالها  قيمت  كه  حالى  د ر  مى د هد   نشان  موضوع 
د ر  هشت ساله  فاصله  يك  د ر  ايرانى  خد مات  و 
حد ود  200 د رصد  افزايش پيد ا كرد ، قيمت كاالها 
و خد مات وارد اتى تنها 30 د رصد  افزايش يافت كه 
شكافى 170د رصد ى را د ر تعد يل قيمت هاى د اخل 
و خارج (به د ليل تثبيت مصنوعى نرخ ارز) نشان 
مى د هد . البته د ر اين مد ت شاخص CPI آمريكا (به 
عنوان نمود ى از تورم خارجى) نيز از حد ود  181 
را  20د رصد ى  تقريبًا  رشد ى  كه  رسيد ه   218 به 
نشان مى د هد . بنابراين مى توان گفت د ر اين مد ت 
نرخ د الر د ر اقتصاد  ايران، تقريبًا 150 د رصد  بايد  
افزايش پيد ا مى كرد  ولى به د ليل تزريق د رآمد هاى 

نفتى، تقريبًا ثابت ماند .
البته استفاد ه از روش PPP براى تعيين نرخ ارز 
شد ه  همراه  اقتصاد د انان  سوى  از  انتقاد اتى  با 
است. از جمله گفته مى شود  سبد  CPI ممكن است 
شامل كاالهايى باشد  كه قابل مباد له نيست و قيمت 
نسبى براى آن معنايى ند ارد  يا عوامل تعرفه اى و 
موانع تجارى يا حتى ميزان يارانه و ماليات د ر يك 
اقتصاد ، ممكن است برابرى نسبى قيمت ها را بد ون 

توجه به نرخ ارز، به هم بزند . اما انتقاد  د يگرى كه 
از سوى برخى از كارشناسان اقتصاد ى نسبت به 
باالى  نرخ  محاسبه  و   PPP روش  از  به كارگيرى 
سه هزار تومانى به عنوان نرخ مطلوب براى ارز 
اخير  سال  چند   «تورم  كه  بود ه  اين  شد ه،  وارد  
بنابراين،  و  بود ه  ارز  نرخ  افزايش  معلول  خود  
د ور  يك  تورم،  اثر  تعد يل  براى  ارز  نرخ  افزايش 

بر  مى كند .  ايجاد   ارز-تورم  قيمت  افزايش  باطل» 
اين مبنا گفته مى شود  نرخ تعاد لى ارز د ر اقتصاد  
ايران، زير سه هزار تومان است و د ر صورتى كه 
بانك مركزى با كاهش قيمت ارز مخالفت نمى كرد  
يا حتى به كاهش بيشتر د امن مى زد ، قيمت ها نيز 
با نرخ ارز تعد يل مى شد  و بنابراين برابرى قد رت 

خريد  نيز حفظ مى شد .

د و تجربه از تورم و ارز
د ر  ارز  و  قيمت ها  روند   بررسى  اين،  وجود   با 
بخش  همواره  مى د هد   نشان  كشور  اقتصاد  
نرخ  افزايش  از  غير  د اليلى  به  تورم  از  عمد ه اى 
سال هاى  تجربه  آن  مثال  يك  است.  د اد ه  رخ  ارز 
د هه 80 بود  كه همان طور كه اشاره شد ، هيچ گونه 
ارز  نرخ  و  قيمت ها  رشد   بين  ويژه اى  همبستگى 
ماه  شش  تجربه  به  د يگر،  مورد   ند اشت.  وجود  
كه  همان طور  مى گرد د .  باز  جد يد   سال  نخست 
گذشته  سال  اسفند ماه  د ر  مى د هد ،  نشان  آمارها 
نرخ ارز د ر اقتصاد  ايران د ر سطوح 3400 و 3500 
تومان نوسان مى كرد . اين نرخ حتى د ر د وره هايى 
به  جارى،  سال  بهار  و  قبل  سال  د وم  نيمه  از 
رسيد ه  نيز  تومان   3800 و  تومان   3700 سطوح 
زمانى  د وره  از  بعد   د الر  بهاى  سقوط  با  اما  بود . 
پايان خرد اد  و پس از انتخابات و روى كار آمد ن 
پايين تر،  و  تومان  بازه هاى 3200  به  جد يد   د ولت 
تنها  و  نبود   قيمت ها  كاهش   شاهد   كشور  اقتصاد  
تا حد ود ى از تورم ماهانه كاسته شد ه است. اين 
حد ود   د ر  اينكه  وجود   با  مى د هد   نشان  موضوع 
ايران  اقتصاد   د ر  د الر  بهاى  از  د رصد    20 تا   15
و  كاالها  قيمت   د ر  محسوسى  تغيير  شد ،  كاسته 
د ليل  به  را  پد يد ه  اين  برخى  ند اد .  رخ  خد مات 
عنوان  كشور  اقتصاد   د ر  قيمت ها  چسبند گى 
وارد اتى  كاالهاى  قيمت  حتى  مى گويند   و  مى كنند  
ارز  نرخ  افزايش  برابر  د ر  زياد ى  ميزان  به  نيز 
مقاومت مى كند  و تاثير افزايشى نرخ ارز بر تورم، 
كاستن  د ر  ارز  نرخ  كاهش  د ر  مشابهى  مابه ازاى 
از قيمت  كاالها و خد مات ند ارد . به عنوان مثال د ر 
متوسط  به طور  اينكه  وجود   با  گذشته،  ماه  شش 
د ر حد ود  400 تا 500 تومان (تقريبًا 13 د رصد ) از 
بهاى د الر كاسته شد ه، چنان كه آمارهاى رسمى 
نشان مى د هد ، سطح عمومى قيمت ها د ر حد ود  11 

د رصد  افزايش يافته است.
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فرهنگ 
جايزه بوكر نويسنده نيوزيلندى

 را انتخاب كرد
به نقل از تلگراف، النور كاتون 28 ساله با بردن جايزه بوكر 2013 نام خود را 

به عنوان جوان ترين نويسنده برنده اين جايزه در تاريخ اهداى آن ثبت كرد. 
اين جايزه براى رمان «اجرام آسمانى» به النور كاتون تعلق گرفت و اين رمان 
نيز عنوان طوالنى ترين رمانى كه تاكنون اين جايزه به آن اهدا شده را از آن 

خود كرد. 

اين نويسنده جوان موفق شد تا نويسندگان كهنه كارى را كه در فهرست نهايى 
اين رقابت حضور داشتند پشت سر بگذارد و جومپا الهيرى، كالم تويى بين و 

جيمر كريس را شكست دهد و جايزه 50 هزار پوندى را دريافت كند. 
كاتون نوشتن رمان «اجرام آسمانى» را كه دومين رمانش است از وقتى 25 سال 
داشت شروع كرد و عنوان جوان ترين نويسنده برنده اين جايزه را به خودش 
اختصاص داد. پيش از او بن اوكرى در سال 1991 با 32 سال سن اين عنوان را 
در اختيار داشت. گروه داورى اين رمان 832 صفحه اى را دارى توازن و بلوغى 
حيرت انگيز خواند و با اعالم اين كه حجم اين رمان عاملى براى انتخابش نبوده 
بلكه خوب بودن آن موجب برنده شدنش شده است، افزود: اين رمان به خواننده 

امكان مى دهد تا در داستانى كه كامال استثنايى است گم شود. 
«تاالر  مانتل  هيالرى  تاريخى  هاى  رمان  يادآور  و  تاريخى  نيز  كتاب  اين  ژانر 
گرگ» و «جسدهاى را باال بيارويد» است كه در سال هاى اخير براى اين نويسنده 
دو بوكر به همراه داشتند. تاكنون «تاالر گرگ » 672 صفحه اى برنده بوكر سال 

2009 عنوان طوالنى ترين رمان برنده بوكر را در اختيار داشت. 
كاتون كه پس از اعالم نتايج در حضور جمع به سخنرانى پرداخت، با شوخى 
گفت رمانش كابوس ناشران بود و به داليل كامال منطقى از انتشار آن سرباز 
مى زدند و او براى حمل و نقل دست نوشته هايش بايد يك كيف ويژه كه آنها را 

در خود جاى دهد مى خريد. 
ديگر نامزدهاى امسال شامل نووايولت بوالوايو براى «به اسم هاى جديد نياز 
داريم»، جيم كريس براى «درو»، جومپا الهيرى براى «زمين پست»، راث اوزكى 
براى «قصه اى براى زمان حال» و كالم تويى بين براى «وصيت نامه مارى» نيز 

در اين مراسم حضور داشتند. 
پول،  بر  و  است  نيوزيلند  در  ويكتوريايى  دوره  درباره  آسمانى»  «اجرام  كتاب 
دارايى و ارزش هاى مادى جامعه تمركز كرده است. انتظار مى رود اين كتاب با 
فروش قابل توجهى روبه رو شود همانطور كه كتاب «زندگى پاى» نوشته يان 
مارتل كه چند سال پيش برنده بوكر شد موفق شد تا دو ميليون نسخه به فروش 

برساند و كتاب هاى هيالرى مانتل نيز فروشى فوق العاده را تجربه كردند. 
براى كاتون در كشور زادگاهش نيوزيلند نيز مراسم ويژه اى ترتيب داده خواهد 
از  بخشى  پيروزى  اين  معتقدند  كشورش  مردم  همه  نويسنده  گفته  به  و  شد 
برد  را  جايزه  اين  سال 1985  كه  هالم  كرى  از  پس  او  هست.  نيز  آنها  موفقيت 

دومين نيوزيلندى است كه اين جايزه را به اين كشور مى برد. 
وى در سخنرانى اش گفت بسيار افتخار مى كند كه در جهانى زندگى مى كند كه 
زندگى فردى نويسنده تاثيرى در مطالعه اثرش ندارد و اوبا توجه به سن كمش 
تشكر از شريك زندگى اش گفت  مى تواند برنده چنين جايزه اى شود. وى با 
خانواده او در نيوزيلند تلويزيون ندارند تا بتوانند همزمان از اعالم نتايج با خبر 
مراسم  اين  در  شد.  اهدا  وى  به  كرونوال  دوشس  توسط  كاتون  جايزه  شوند. 
پيام بن اوكرى نيز خطاب به كاتون خوانده شد. در اين پيام او به كاتون براى 
شكستن ركورد جوان ترين نويسنده برنده اين جايزه تبريك گفته بود. او نوشته 

بود: ركوردها براى اين هستند كه شكسته شوند. 
گروه داروى با بررسى 151 رمان سرانجام اين رمان نيوزيلندى را بهترين رمان 
انگليسى زبان سال در كشورهاى مشترك المنافع خواندند. امسال در فهرست 

نهايى ادبيات نيوزيلند، انگلستان، كانادا، ايرلند و زيمبابوه راه يافته بودند. 
گروه داورى امسال متشكل از مارتا كرنى، استوارت كلى، ماتالى هينس و رابرت 
داگالس-فيرهرست در كنار مك فارلين رييس اين گروه بودند و بسيارى احتمال 
مى دادند مسن ترين نويسنده اين فهرست يعنى جيم كريس 67 ساله امسال به 

عنوان برنده انتخاب شود. 
«كشتى  با   1999 سال  بين  تويى  و  «قرنطينه»  كتاب  با   1997 سال  در  كريس 
جايزه  نهايى  فهرست  به  «استاد»  با   2004 سال  و  سياه»  آب هاى  فانوس دار 
بوكر راه يافته بودند. فهرست اوليه اين رقابت شامل نام 13 كتاب بود و به اين 
ايو  نوشته  كافمن»  چانى  «ازدواج  آو،  تاش  نوشته  ستاره»  پنج  «ميليارد  ترتيب 
هريس،«كشته ها» نوشته ريچارد هاوس ، «مهمات عمل نكرده» نوشته آليسون 
مك لئود»،«آنطرف اقيانوس اطلس» نوشته كالم مك كان، «تقريبا انگليسى» نوشته 
فهرست  به  رسيدن  از  ريان  دونالد  نوشته  چرخان»  و«قلب  مندلسون  شارلوت 

نهايى بازماندند.

  نويسنده كره اى منتخب نمايشگاه 
كتاب لندن معرفى شد

نمايشگاه كتاب لندن، سان-مى هوانگ را به عنوان نويسنده كره اى 
كه اين نمايشگاه بر آثارش تمركز مى كند، معرفى كرد.

به نقل از بوك تريد، سان-مى هوانگ نويسنده پرفروش و منتخب 

سال  در  لندن  كتاب  نمايشگاه  كه  اى  نويسنده  عنوان  به  كره اى 
آينده بر او متمركز مى شود، معرفى شد.

تمركز  كشور  عنوان  به  را  كره  كشور  پيش  از  كه  نمايشگاه  اين 
كره  ويژه  روز  كه  آوريل   9 بود،  كرده  انتخاب  نمايشگاه  بازار 

خوانده شده، بيش از همه بر اين نويسنده كره اى تمركز مى كند.
براى معرفى آثار اين بانوى نويسنده 46 ساله برنامه هاى ويژه اى 
در طول سه روز نمايشگاه تدارك ديده شده كه امضاى كتاب و 

نشست با ناشران جهانى از جمله آنها خواهد بود. 
او  كرد.  منتشر   1995 سال  را  اثرش  نخستين  هوانگ  سان-مى 
كه تاكنون بيش از چهل عنوان كتاب براى بزرگساالن و كودكان 
منتشر كرده، سال 2000 براى انتشار رمان «هن كه روياى پرواز 
در سر داشت» در آن زمان به نويسنده اى پرفروش بدل شد و به 

مدت 10 سال در فهرست پرفروش هاى كره باقى ماند. 
اين رمان اكنون به اثرى كالسيك در بازار كتاب كره بدل شده و 
بيش از يك ميليون نسخه از آن به فروش رفته است. از اين رمان، 
نيز  موزيكال  نمايش  و  نمايشنامه  استريپ)،  مصور(كميك  كتاب 
تهيه شده است. اين رمان با ترجمه به هجده زبان، موفق به ثبت 

فروش 2 ميليون نسخه اى در كشورهاى ديگر شده است. 
ساخت يك فيلم با اقتباس از اين رمان با زيرنويس انگليسى، موفق 
شد  به كشورهايى كه به 10 زبان ديگر تكلم مى كنند نيز راه يابد. 
نمايش  نيز  بريتانيا  و  آمريكا  در  بهار 2014  است  قرار  فيلم  اين 

داده شود. 
اين نويسنده گفت كه از اين كه چنين افتخارى نصيبش شده است، 
به خود مى بالد و برايش سخت است  باور كند اين زندگى خود 

اوست و چنين موفقيتى را تجربه مى كند. 
نمايشگاه كتاب لندن در سال هاى اخير يك نويسنده را به عنوان 
روزهاى  از  يكى  در  و  كرده  انتخاب  نمايشگاه  فروش  محور 
نويسنده  از  شود،  مى  خوانده  كشور  آن  نام  به  كه  نمايشگاه 
شاخص آن كشور تجليل مى كند و آثار او را به صورتى وسيع 

پوشش مى دهد و به ديگر ناشران معرفى مى كند. 
نمايشگاه كتاب لندن از 8 تا 10 آوريل 2014 برگزار مى شود.

گوگل 169 سالگى نيچه
 را جشن گرفت

و  صد  با  مقارن  مهر)  اكتبر 2013(23  فرارسيدن 15  با  همزمان 
را  خود  لوگو  گوگل  نيچه،  فريدريش  تولد  سال  نهمين  و  شصت 
 ) نيچه  ويلهلم  فريدريش  آلمان،  خبرگزارى  از  نقل  داد.به  تغيير 
متولد 15 اكتبر 1844 در روكن واقع در زاخسن آنهالت - درگذشت 
25 اوت 1900 در وايمار) فيلسوف، شاعر، آهنگساز و فيلسوف 
كالسيك بزرگ آلمانى بود. از مشهورترين عقايد وى، نقد فرهنگ، 
بنيان  درباره  بنيادينى  سواالت  مبناى  بر  امروزى  فلسفه  و  دين 

ارزش ها و اخالق بوده است. 

نوشته هاى وى، سبك تازه اى در زبان آلمانى محسوب مى شود؛ 
نوشته هايى بسيار ژرف و پر از ايجاز، آميخته با افكارى انقالبى 
كه نيچه خود روش نوشتارى خويش را گزين گويى ها مى ناميد.از 
مشهورترين آثار وى مى توان به «چنين گفت زرتشت» اشاره كرد. 
عنوان  به  همچنان  بازل  در  كالسيك  زبان  علم  پروفسور  نيچه، 
در  او  رود.  مى  شمار  به  آلمان  كشور  فالسفه  مهمترين  از  يكى 
زاخسن  در  مجارستان)  ـ  آلمان  پروسى(جمهورى  خانواده اى 
آنهالت به دنيا آمد، اما بعدها خود را بى سرزمين خواند و 25 اوت 
1900 در حالى كه دچار آشفتگى هاى روحى و روانى شده بود در 

وايمار چشم از جهان فروبست. 
«چنين گفت زرتشت كتابى براى همه و براى هيچ كس» از اصلى 
ترين آثار اين نويسنده و فيلسوف محسوب مى شود كه در فاصله 

سال هاى 1883 تا 1885 به رشته تحرير درآمده است.
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اهداى جايزه نوبل ادبيات سال 2013 به آليس مونرو، 
ها  زمينه  از  خيلى  كه  است  تجليلى  كانادايى،  نويسنده 
را دربر مى گيرد، ولى براى داستان كوتاه، دستاورد 
خاصى محسوب مى شود، مخصوصا كه پس از سال 
ها به داستان كوتاه به عنوان ريشه اصلى رمان نويسى 

نگريسته شده است.
اهداى جايزه نوبل ادبيات سال 2013 به آليس مونرو، 
ها  زمينه  از  خيلى  كه  است  تجليلى  كانادايى،  نويسنده 
را دربر مى گيرد، ولى براى داستان كوتاه، دستاورد 
خاصى محسوب مى شود، مخصوصا كه پس از سال 
ها به داستان كوتاه به عنوان ريشه اصلى رمان نويسى 

نگريسته شده است.

كار  كهنه  نويسنده  ترور،  ويليام  كه  بود  گذشته  ماه 
كوتاه  داستان  عمر  يك  جايزه  مونرو،  آليس  همدوره 
و  كرد   دريافت  را  چستر»  چى  ـ  «چارلزتون  نويسى 
هفته گذشته هم  سارا هال  جايزه ساالنه داستان كوتاه 
«بى بى سى» را از آن خود كرد. با اين همه، هيچ چيز   
در حد و اندازه جايزه نوبل نيست، هم از نظر افتخار 
و هم دستاورد مالى قابل توجه (هشت ميليون كرون 
بينى  پيش  عالوه  به  ورو،  ي هزار   770 با  برابر  سوئد 
افزايش فروش در فهرست جهانى نشر)؛ از طرف ديگر 
مونرو مى تواند به حق احساس غرور كند از اين كه 
اولين زن كانادايى (و سيزدهمين زن در جهان ) است 

كه آكادمى نوبل به او جايزه داده است.
مونرو هشتاد و دو ساله كه در فهرست هاى بخت هاى 
نوبل 2013 پس از «هاروكى موراكامى» رتبه دوم را 
داشت و از سوى آكادمى براى «داستانگويى موزون كه 
مشخصه آن وضوح و واقعگرايى روان شناختى است»، 
نويسندگان  از  فهرستى  به  گرفت،  قرار  تحسين  مورد 
مى پيوندد كه اگر بخواهيم به اجمال عنوانى براى آن 
بگذاريم بايد بگوييم: «حقيقتا بزرگ ترين توليد كنندگان 
سائول  فالكنر،  ويليام  ى،  همينگو ست  ارن ادبى.»  آثار 
گورديمر،  نادين  ساراماگو،  خوزه  پينتر،  هارولد  بلوء، 
هينى  شيموس  و  موريسون،  ونى  ت ليسينگ،  دوريس 
سال  از  كه  هستند  نويسندگانى  از  ر  نف چند  فقط  فقيد 

1901 مورد تمجيد قرار گرفته اند.

از طرفى كتابفروش ها نيز نفس راحتى خواهند كشيد، 
چون مونرو براى خريداران كتاب نام آشنا و محبوبى 
برنده  ژيمبورسكا»،  وا  «ويسال د   شاي برعكس،  است، 
نوبل ادبى سال 1996 يا «مو ين»، برنده سال گذشته. 
همچنين تبريكاتى كه به مونرو گفته شد، آن گونه كه 
معمول است، با ادب و احترام ماليم نبود، بلكه با شعف 
وود»،  ات  «مارگارت   ، اش وطن  هم بود:  شادمانى  و 
بحث نوبل براى او را مطرح كرد و در چند دقيقه پس 
توجه  قابل  تعداد  مونرو،  شدن  ده  رن ب خبر  انتشار  از 
دنبالگران خود در توييتر را با شوق و ذوق باخبر كرد؛ 

يكى از نويسندگان معروف هم او را به عنوان «استاد 
واقعى فرم داستان كوتاه» مورد تحسين قرار داد.

البته آليس مونرو خودش اهل توييت كردن نيست؛ او 
به طور كلى در نقطه دورى در جنوب غربى «اونتاريو» 
كه مكان وقوع 15 جلد از كتاب هاى داستان اش است، 
زندگى مى كند. مانند  پيتر هيگز ، يكى از برندگان نوبل 
موبايل  تعطيالت  گذراندن  م  هنگا كه  فيزيك  رشته  در 
خود را خاموش كرده بود، پيدا كردن مونرو هم كار 
سوئد،  آكادمى  دائمى  دبير   ، نگلوند  ا پيتر  بود:   سختى 
پيغام  او  لفن  ت گير  م  ا پي روى  د  ش ور  مجب سرانجام 

بگذارد.
در واقع، مونرو به همراه دخترش در «بريتيش كلمبيا» 
بود؛ دخترش او را صبح زود بيدار كرد تا خبر برنده 
شدن اش را به او بدهد. مونرو فروتن و متواضع كه 
بود،  شده  مستأصل  و  گيج  ها  رسانه  توجه  از  ظاهرا 
اى  بيانيه  هاؤس)  راندوم  (پنگوئن  ناشرش  طريق  از 
صادر كرد و در آن گفت: «خيلى خوشحالم كه بردن 
ها  كانادايى  از  بسيارى  خوشنودى  باعث  جايزه  اين 
جايزه  اين  كه  خوشحالم  هم  بابت  اين  از  شد.  خواهد 
باعث توجه بيشتر به نويسندگان كانادايى خواهد شد.»

اينها جمالت مناسب و به جايى از مونرو است، كسى 
مى  تمام  كانادا  با  و  شروع  كانادا  با  اش  داستان  كه 
مجموعه  ترين  جديد  كه  است  كرده  اعالم  (او  شود. 
 2012 سال  كه   عزيز»  «زندگى  نام  به  اش  داستانى 
منتشر شد، آخرين كتاب او خواهد بود.) اتوبيوگرافى، 
بيوگرافى و داستان، همگى در آثارش با هم تركيب مى 

شو د؛ آثارى كه ماجراى شان در دهكده هايى در بخش 
روستايى اونتاريو رخ مى دهد، جايى كه در آن بزرگ 

شد و اكنون در آنجا زندگى مى كند.
آليس مونرو با نام اصلى  آليس ليدال  و به عنوان بزرگ 
ترين در ميان سه فرزند،  دهم جوالى   1931 در خارج 
از  وينگهام  از والدينى كه از سمت پدرى، اسكاتلندى 
آمد.  دنيا  به   ، بودند ندى  ايرل مادرى  سمت  از  و  تبار 
پدرش از نوادگان   جيمز هاگ  (نويسنده مطرح) بود، 

ولى خود آليس مونرو ادعا مى كند كه دنياى ادبيات 
است.  ه  ت نداش و  ا ن  شد بزرگ  روند  در  نقشى  هيچ 
راك»  ل  س كا ماى  ورن د » وتاه  ك تان  داس در  و  ر مون
كه   (2006 سال  در  شده  منتشر  اى  مجموعه  وان  (عن
سفر  ريخچه  ا ت است،  او  داستان  ترين  يوگرافى  ب اتو
خانواده ليدال از اسكاتلند به «نووا اسكوتيا» را ردگيرى 

مى كند و همچنين به موفقيت كوتاه مدت والدين اش به 
عنوان صياد خز روباه نقره اى در زمان ركود بزرگ 
ركود  دچار  كار  و  كسب  اين  كه  (زمانى  اقتصادى 
شد، آنها سراغ تجارت بوقلمون رفتند) و سال هاى 
شكل گيرى خودش در دهه هاى 40 و 50 ، مى پردازد. 
او در گفت وگويى كه   سال 1994 با فصلنامه «پاريس 
ريويو» انجام داد، گفت: «من هرگز مشكلى براى پيدا 
تا  مانم  مى  منتظر  و  رم  دا ن نى  داستا مصالح  كردن 

مصالح داستانى خودش پيدا شود  و هميشه هم پيدا 
آنها  از  كه  مصالحى  با  داشتن  كار  و  سر  شود.  مى 

اشباع شده ام، برايم دردسر ساز است.»
1980 نامزد جايزه بوكر و   مونرو پيش از اين  سال 

سال 2009 برنده جايزه بوكر بين المللى شده بود.

كوتاه، جذاب،  زيبا
كاترين تيلور / ديلى تلگراف

ادبيات 

 بگذاريد بچه ها هر كتابى 
دوست دارند بخوانند!

بايد  است  معتقد  بريتانيايى  مشهور  نويسنده  گيمن،  نيل 
دارند  دوست  چه  هر  دهند  اجازه  بچه ها  به  بزرگساالن 

بخوانند!
به  سخنرانى  يك  در  پيش  شب  گيمن  گاردين،  از  نقل  به 

بررسى آينده كتاب، مطالعه و كتابخانه ها پرداخت.
اين نويسنده پرفروش با اعالم اين كه افزايش توجه به 
كتاب الكترونيك به معنى پايان دوران كتاب چاپى نيست، 
شدن  بسته  جلو  خواست  مسئوالن  از  قاطع  صورتى  به 

كتابخانه ها را بگيرند. 
بزرگساالن  و  كودكان  براى  متعددى  كتابهاى  كه  گيمن 
نوشته گفت معرفى انيد باليتون به عنوان محبوب ترين 
اين  و  درآمده  مد  يك  صورت  به  كودك  كتاب  نويسنده 

نادرست است. 
او براى روشن كردن منظورش چنين افزود: اين حرف 
راحتى  به  توانند  مى  بزرگساالن  كه  است  معنى  اين  به 
مى  شما  كنند.  تخريب  را  مطالعه  به  كودك  يك  عشق 
يك  دادن  با  و  بگيريد  كودك  از  را  مطالعه  عشق  توانيد 
كتاب عروسكى كه خودتان دوست داريد، آنها را به اين 
نتيجه برسانيد كه مطالعه كارى ناخوشايند، خسته كننده 

و حتى بدترين كار ممكن است.
گيمن اقرار كرد كه خود را خيلى مقصر مى داند كه زمانى 
به دختر 11 ساله اش گفت اگر خواندن كتاب هاى ترسناك 
شل سيلوراستاين را دوست دارد پس بايد عاشق «كرى» 
دوره  پايان  تا  ديگر  دخترش  و  باشد  هم  كينگ  استفن 
نوجوانى اش هيچ كتابى جز قصه هاى ساده مزرعه اى 

نخواند، اما از آن پس هر وقت اسم استفن كينگ را مى 
شنود، پدرش را چپ چپ نگاه مى كند. 

الكترونيك  هاى  كتاب  جايگاه  به  اشاره  با  نويسنده  اين 
چاپى  هاى  كتاب  كرد  تاكيد  و  ترسيد  نبايد  آنها  از  گفت 
از   وى  مانند.  مى  باقى  هستند  امروز  كه  نقطه  همين  در 
داگالس  با  پيش  سال  بيست  حدود  كه  مهمى  گفتگوى 
بود  گفته  وى  به  آدامز  گفت  و  كرد  اشاره  داشت  آدامز 
يك كتاب واقعى شبيه يك كوسه است. كوسه ها قبل از 
دايناسورها در اقيانوس بودند و دليل اين كه هنوز كوسه 
وجود دارد اين است كه آنها بهتر از هر چيز ديگر بلدند 
هستند،  سفت  چاپى  هاى  كتاب  گفت:  وى  باشند.  كوسه 
مى  وجود  به  خوبى  حس  دست  در  بينند،  نمى  آسيب 
به  آنها  پس  باشند،  خوب  بايد  چطور  دانند  مى  و  آورند 

حياتشان ادامه مى دهند. 
بينى  پيش  كنند  مى  سعى  ناشران  از  خيلى  افزود:  وى 
آينده  سال  تا 10  پنج  در  است  قرار  اتفاقى  چه  كه  كنند 
در  قوانين  همه  چون  دانند،  نمى  هيچكدامشان  اما  بيفتد 

حال تغيير است. 
اين نويسنده با تاكيد بر اين كه خواندن رمان مهمترين 
كارى است كه مردم مى توانند انجام بدهند گفت از همه 

تالشش براى حمايت از كتابخانه ها استفاده مى كند.
اكنون  است  آمريكايى  انگليسى -  اى  نويسنده  كه  گيمن 
نزديك مينياپوليس آمريكا زندگى مى كند و براى شركت 

در اين برنامه راهى لندن شده بود.
اين سخنرانى بخشى از برنامه اى با عنوان «بحثى براى 
اين كه چگونه ملتى كتابخوان كه از كتابخانه استفاده مى 
كند، بسازيم» بود. اين برنامه براى آموزش مهارت هاى 
كتابخوانى به نوجوانان 16 تا جوانان 24 ساله برپا شده 
در  مختلف  هاى  نشست  و  متعدد  هاى  برنامه  شامل  و 

طول سال است.
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تريلر  ژانر  در  تازه اي  فيلم  عنوان  «باربارا» 
پتزولد  كريستين  از  سياسي  تم  با  و  (دلهره آور) 
فيلمساز آلماني است و بسيار حساب شده و دقيق 
مي دهد  افزايش  خود  قصه  طي  را  اضطراب  و  تنش 
تا سرانجام به مقصود خود و فرجام مورد نظرش 
برسد. اينجا (محل وقوع اتفاقات) آلمان شرقي سابق 
است و در مركز قصه زني به نام باربارا (با بازي 
نينا هاس، هنرپيشه بسياري از فيلم هاي پتزولد) قرار 
دارد. او يك پزشك زن است كه بعد از درخواست 

غرب  به  سفر  قصد  به  كشور  از  خروج  ويزاي 
مغضوب دولت آلمان شرقي شده و او را به نقطه اي 
در  جمعيت  كم  منطقه اي  و  دست  دور  در  محجور 
آلمان شرقي تبعيد كرده و آن جا در كلينيكي به كار 
اشتاس  زيرنظر  او  طبعًا  هم  جا  آن  ولي  گماشته اند 
پليس مخفي آلمان شرقي قرار دارد و مدير كلينيك 
هم كه پزشكي به نام آندره (با بازي رونالد زرفلد) 

است، براي اشتاسي كار مي كند. 

در  غرب گرايي  و  نارضايتي  نشانه هاي  البته 
گرايش ها و رفتارهاي آندره هم نمود دارد و او به 
جاي سرويس رساني  به اشتاسي و خبر چيني براي 
آنهاست  درمان  و  مريض هايش  فكر  به  بيشتر  آنها 
و خودش مي گويد آرزويش اين است كه روزي به 
الهر هلند سفر كند و نقاشي درس آناتومي رامبراند 
را از نزديك به چشم ببيند و البته معترف است كه 

احتمال شكل گيري اين امر اندك است.

يك پزشك حاذق
آندره در همان شيفت اول كار باربارا به استعداد او 
در حرفه اش پي مي برد و تشخيص سريع و صحيح 
بازي  (با  نوجوان  دختر  يك  بيماري  مورد  در  وي 
ياسنا فريتزي بائر) او را به اين باور مي رساند و اين 
مريضي بوده كه پزشكان قبلي از تشخيص درست 

بيماري اش بازمانده بودند.
باربارا اين را هم در مي يابد كه اين دخترك بيمار از 

يك كمپ كار گروهي اجباري در آن اطراف گريخته 
ارزاني  وي  به  را  بيشتري  محبت  نتيجه  در  و  است 
مي كند و شب ها برايش از روي كتاب هاي داستان، 
قصه هم مي خواند، اما اينها فقط يك سوي شخصيت 
و كارهاي باربارا است و پتزولد با تصاوير ديگرش 
مالقات  نيز  ديگر  افرادي  با  وي  كه  مي گويد  ما  به 
و گفت وگوهايي مرموز دارد و با افرادي در آلمان 
غربي در ارتباط است و آنها بسته اي حاوي پول را 
به او مي دهند. در عين حال اضطرابي پنهان و ترس 
آشكار از دور و برش در هر يك از نگاه ها و حركات 

باربارا هست.

جنبه افراط
در رساندن اين پيام ها نينا هاس در مقام يك بازيگر 
پخته كامًال موفق است. او در رل باربارا آدم باهوش 
خاطر  همين  به  و  مي دهد  نشان  جدي  شدت  به  اما 
با  وضعيت  اين  كامل  تعارض  مي زند  لبخند  وقتي 

ديگر  مي كند.  جلب  را  نظرها  كامًال  عادي  شرايط 
حسن هاس تغيير آشكار او، از فيلم به فيلم، به رغم 
بازي هاي مكرر او در آثار سينمايي پتزولد است و 
به همين سبب زني كه در فيلم «يال» مي بينيم، متفاوت 
يا  كرده ايم  مشاهده  «جريكو»  در  كه  است  زني  با 

اينك در «باربارا» پيش روي ماست.

متذكر  بايد  فيلم  سوژه  و  «باربارا»  به  بازگشت  در 
شد كه در آلمان شرقي دهه 1980 نبايد به هيچكس 
آن  آدم هاي  پتزولد  فرضيه  طبق  زيرا  كرد  اعتماد 
عصر يا از اشتاسي هستند يا با آن كم وبيش معامله 
جا  همه  دولتي  جاسوس هاي  و  مي كنند  همكاري  و 
و  فوق  معاني  رساندن  براي  پتزولد  شايد  هستند. 

اما  مي كند  طي  را  افراط  جنبه  موجود  شك  و  ترس 
هر چه هست در «باربارا» حتي در راهروهاي هتل 
باد به گونه اي مي پيچد كه انگار همگان براي خبردار 
شدن از شرايط گوش خوابانده اند و بين گفت وگوها 
اعتماد  فقدان  از  كه  دارد  وجود  زيادي  مكث هاي 
متن  موسيقي  مي گويد.  سخن  كننده ها  محاوره  بين 
چنداني شنيده نمي شود و اگر آهنگي پخش مي شود 
و  گذاشته اند  روشن  اتاق  در  كه  است  راديويي  از 
صدا  را  پيانو  كننده  تنظيم  يك  باربارا  كه  زماني 
مي زند تا پيانوي او را تنظيم كند، به سرعت مشخص 
مي شود كه حتي اين مرد نيز خبر چين اشتاسي است 
اگر  هم-  آندره  به  باربارا  اعتماد  شرايط  اين  با  و 
اصًال وجود خارجي داشته باشد- سست و بي پايه 
باربارا  اوصاف  اين  با  مي دهد.  نشان  خطرناك  و 
حد  از  بيش  ترديدهاي  حتي  و  تعليق ها  از  سرشار 
است و در عين حال پتزولد از افتادن تام و تمام در 

دام هاي رايج و تكراري اين ژانر پرهيز كرده است.

تأثيرات سازمان جهنمي
محل  كلينيك  در  فعاليتي  هر  پتزولد  مقابل  نقطه  در 
به  دقت  به  را  آن  جزييات  و  باربارا  و  آندره  كار 
براي  كه  مي بينيم  آن  اثر  بر  ما  و  مي گذارد  نمايش 
در  كه  سرم  يك  مورد  در  آندره  تست هاي  باربارا 
ناكافي  و  تعجب  برانگيز  دارد  تدوين  و  تحقيق  دست 
مركز  از  پيشرفته تر  سيستم  يك  از  او  زيرا  است 
در  و  كرده  كوچ  آنجا  به  شرقي  آلمان  امكانات  پر 
برلين شرقي و در سرن و حتي پوتدام امكان انجام 
بوده  فراهم  بهتر  و  بيشتر  ادواتي  با  آزمون ها  اين 
است. در همه حال بررسي اين فيلم پتزولد و فرجام 
سرنوشت  گرفتن  نظر  در  بدون  آن  كاراكترهاي 
آدم هاي آثار قبلي مشترك او با نيناهاس كار عبثي 
حس  مشتركي  خطوط  فيلم ها  اين  در  زيرا  است 
مي شود. وجه مشترك اكثر اين آثار ترس است كه 
اين  كه  تأثيري  و  دارند  اشتاسي  از  او  كاراكترهاي 
شرق  در  آدم ها  تمامي  زندگي  بر  جهنمي  سازمان 
آلمان مي گذارد. در فيلم «يال» ديديم كه چطور پتزولد 
در چنان فضايي، دنياي روابط تجاري رايج در آلمان 
شرقي را به معرض نمايش گذاشت و در «جريكو» 
او پستي ها و بلندي هاي كار و حرفه رستوران داري 

در بخشي از آلمان شرقي را بهانه اي براي ترسيم 
زندگي مردم در نظام سراسر متوسط رايج در اين 
قرار  سياسي  نظام  اين  حيات  زمان  در  و  كشور 
كمبودهاي  و  پزشكي  حرفه  باربارا  در  اينك  و  داد 
در  تازه  بهانه اي  شرقي  آلمان  حيات  عصر  در  آن 
نظام  تا  اوست  محبوب  هنرپيشه  و  پتزولد  دست 
سياسي آن كشور را كه اينك 24 سال از فروپاشي 
از  و  بكوبد  مي گذرد،  غربي  آلمان  با  ادغامش  و  آن 
كمبود ارتباطات و نبود جرأت مشورت و تعامل در 
حرفه اي انتقاد كند كه يكي از اولين نيازها و ابزار آن 
مذاكره و همنظري پزشكان براي رسيدن به راه هاي 
شامل  حتي  اين  و  است  بيماران  براي  بهتر  درماني 
آلمان  مخفي  پليس  دست  از  فراري  حاذق  پزشكان 

شرقي كه از منظر پتزولد يك سازمان مخوف بوده، 
مثل باربارا هم مي شود.

هزارتوي سياسي
سياسي  نظام  آن  حيات  پايان  از  سال ها  كه  اين  با 
چند  يادآوري  از  نيست  حاضر  پتزولد  اما  مي گذرد 
شايد  و  ژرمن ها  به  نكته  اين  مجدد  تذكر  و  باره 
تمامي اروپايي ها خودداري كند كه در آلمان شرقي 
حتي كساني كه در خيابان ها آزادانه تردد مي كردند 
نظر  تحت  خطرناك  آدم ها  و  سياسي  زندانيان  مثل 
محاصره  در  و  بودند  تعليق  حالت  يك  در  و  دائمي 
در  چه  آن  بين  و  مي كردند  جاسوس ها زندگي  فوج 
خانه ها  در  چه  آن  و  مي شد  ديده  مجامع  و  ادارات 
درجه   180 داشت  جريان  بلند  ديوارهاي  پشت  و 
اساس  بر  را  او  فيلم هاي  اگر  و  بود  موجود  تفاوت 
اين  بيان  در  توفيق شان  و  تفاوت  اين  انتقال  ميزان 
جاي  باربارا  كنيم،  ارزش گذاري  و  رده بندي  معنا 
چند  هر  مي دهد،  اختصاص  خود  به  را  شاخصي 
سرنوشت باربارا به عنوان اسير مركزي آن سيستم 
در پايان اين هزارتوي سياسي آن قدر روشن نيست 
ميان  اين  در  مي كرده اند.  آرزو  فيلم  بيننده هاي  كه 
بعد  قرن  ربع  يك  به  قريب  آلمان  شرقي  بخش هاي 
آلمان  آزاد  اقتصاد  و  مالي  امكانات  شدن  تزريق  از 
آلمان  زمان  شرايط  با  اساسي  فرق  آن،  به  غربي 
رفته  جاسوسي ها  آن  شايد  و  ندارد  سابق  شرقي 
مستقر  جايشان  به  ديگري  جاسوس هاي  اما  باشند 
شده اند و خبري از بهشت وعده داده شده به باربارا 
و بارباراها در آلمان شرقي سابق بعد از الحاق دو 

آلمان نيست، اصًال هم نيست.

مشخصات فيلم
عنوان: باربارا /  محصول: شركت اداپت فيلمز آلمان 

سناريست :   / پتزولد  كريستين  كارگردان:    /
پتزولد /  طول مدت: 105 دقيقه /  بازيگران: 
بوك،  راينر  شوتز  زرفلد،  رونالد  هاس،  نينا 

ياسنا فريتزي بائر و شوتز كريستن بلوك

درباره فيلم جديد و سياسي و دلهره آور كريستين پتزولد آلماني

زندگي پرتعليق در ميان جاسوس ها!
 Premiere :ترجمه: وصال روحانى - منبع

سينما 

آن،  به  غربي  آلمان  آزاد  اقتصاد  و  مالي  امكانات  شدن  تزريق  از 
آن  شايد  و  ندارد  سابق  شرقي  آلمان  زمان  شرايط  با  اساسي  فرق 
جاسوسي ها رفته باشند اما جاسوس هاي ديگري به جايشان مستقر 
شده اند و خبري از بهشت وعده داده شده به باربارا و بارباراها در 

آلمان شرقي سابق بعد از الحاق دو آلمان نيست، اصًال هم نيست.



هفته نامه پرشين 13  جمعه 26  مهر ماه 1392 -  شماره 318
Like us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly

ابراهيم گلستان و 
91 سالگى

هميشه  كارگرداِن  و  نويسنده  گلستان،  ابراهيم 
ابراهيم  است.  تولد 91سالگى اش  روزها  اين  منتقد، 
سينماگر،  داستان نويس،  شيرازى)،  (تقوى  گلستان 

مترجم، روزنامه نگار و عكاس ايرانى است كه تاريخ 
است،  گفته  خودش  نيست.  مشخص  تولدش  دقيق 
تولدش  دقيق  سال  نه  و  ماه  نه  شناسنامه اش  در 
مى كند  گمان  قرائنى  اساس  بر  اما  نيست،  مشخص 
بيشتر  در  باشد.  مهرماه   26 تولدش  درست  تاريخ 
منابع 22 و 26 مهر 1301 به عنوان تاريخ تولد او 
تا  مى گويد:  گلستان  ليلى  دخترش  اما  شده،  ثبت 
بوده  مهرماه  پدرم 21  تولد  روز  كه مى دانم،  جايى 
است. ايسنا نوشت: ابراهيم گلستان در آغاز جوانى 
براى تحصيل، از زادگاهش، شيراز، به تهران آمد و 
به خانه عمويش رفت. پس از مدتى با دخترعمويش 
فخرى گلستان ازدواج كرد. ابراهيم و فخرى صاحب 
و  بنام  مترجمان  از  يكى  امروز  كه  شدند  دخترى 
ابراهيم  گلستان.  ليلى  است؛  گلستان  گالرى  مدير 
گلستان پس از مدتى كارمند شركت نفت شد و به 
بعد  سال  چند  رفت.  آبادان  به  خانواده اش  همراه 
كه  عكاسى  گلستان،  كاوه  آمد؛  دنيا  به  پسرش  هم 
هنگام انجام كارش در عراق بر اثر انفجار مين كشته 
بازگشت  تهران  به  سال  چند  از  پس  گلستان  شد. 
مركز  به  تهران  در  خانه اش  دخترش،  گفته  به  و 
فرهنگى هنرى تهران و پاتوق نويسنده ها، شاعران 
و هنرمندان مشهور آن زمان ازجمله جالل آل احمد، 
شد.  تبديل  و...  چوبك  صادق  ثالث،  اخوان  مهدى 
از  داستان هايى  ترجمه  با  را  ادبى  فعاليت  گلستان 
ارنست همينگوى و ويليام فاكنر آغاز كرد. «آذر، ماه 
آخر پاييز»، «شكار سايه»، «جوى و ديوار و تشنه»، 
از  و «خروس»  مه»  و  جنى»، «مد  دره  گنج  «اسرار 
نخستين  از  او  هستند.  نويسنده  اين  داستانى  آثار 
نويسندگان معاصر ايران است كه به زبان داستان 
در  را  آهنگين  نثرى  و  داد  نشان  خاصى  توجه 
كه  گلستان  گرفت.  به كار  مدرن  داستانى  قالب هاى 
ساخت  بود،  گلستان  سينمايى  استوديو  پايه گذار 
«از  خارا»،  و  مرجان  و  «موج  همچون  فيلم هايى 
قطره تا دريا»، «يك آتش»، «خواستگارى»، «تپه هاى 
مارليك»، «خشت و آينه» و «اسرار گنج دره جنى» 
را در كارنامه دارد و يكى از پايه گذاران جريان موج 
ابراهيم  مى شود.  محسوب  ايران  سينماى  در  نو 
گلستان هم اكنون در انگلستان زندگى مى كند. او در 
انتقادهاى  فرهنگى  فعاالن  به  زندگى  سال هاى  تمام 
بسيارى وارد كرده است؛ يكى از منابعى كه نظرها 
فرهنگ،  اهل  به  نسبت  را  او  بى پايان  انتقادهاى  و 
هنر و ادبيات ثبت كرده، كتاب «نوشتن با دوربين» 
است. اين اثر يكى از معدود كتاب هايى است كه در 
سال هاى گذشته افكار و انتقادهاى ابراهيم گلستان 
را منعكس كرده است. اين نويسنده و فيلمساز در 
سال هاى گذشته تقريبا هيچ اثرى ارائه نكرده است.

سينما 
قديمى ترين سينماى 
جهان بازگشايى شد

قديمى ترين سالن سينماى جهان قرار است دوباره 
بازگشايى شود.قديمى ترين سالن سينماى جهان 
سال  در  لومير  برادرهاى  كه  جايى  همان  يعنى 
قرار   ، كردند  اكران  را  فيلمهايشان  اولين   1899
است دوباره بازگشايى شود. اين سالن سينما كه 

دارد  قرار  فرانسه  جنوب  در  كوچك  شهر  يك  در 
كامال" بازسازى و تعمير شده است.

هاى  صندلى  جايگزين  زيبا  مخملى  هاى  صندلى 
دوباره  ديوارها   ، است  شده  سالن  اين  قديمى 
رنگ شده اندو كاشى هاى معرق كارى شده زيبا 

جايگزين فرشهاى قديمى اين سينما شده اند.
اين سالن سينما در سال 1995 بسته شد و حاال 
يك  برگزارى  با  چهارشنبه  روز  در  است  قرار 

مراسم و جشن بزرگ دوباره بازگشايى شود .
در   ، لوئيس  و  اگوست  نامهاى  با  لومير  برادران 

تاريخ 21 مارس 1899 اولين فيلم خود را در اين 
نمايش  تماشاگر  نفر   250 براى  ساحلى  سينماى 
فيلم  هم  تاريخ  اين  از  قبل  لومير  .براداران  دادند 
ديگر  سينماى  چند  و  خود  پدرى  خانه  در  خود 
نمايش داده بودند اما همه اين مكانها از بين رفته 
هنوز  كه  است  سينمايى  ترين  قديمى  اين  و  است 

پابرجاست و از بين نرفته است.
يك  ورود   ، لومير  برداران  سفيد  و  سياه  فيلم  در 
شدن  پياده  و  سوار  و  ايستگاه  به  بخارى  قطار 

مسافران قطار به تصوير كشيده است.
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به  دستيابى  براى  ايران  هاى  تالش  اولين 
باز  ميالدى   50 دهه  به  هسته اى  فناورى 
اين  در  ايران  هسته اى  هاى  تئورى  مى گردد. 
شاه  و  مى نمود  بلندپروازانه  بسيار  زمان 
كشورى  نخستين  داشت.  زيادى  توجه  آن  به 
هسته اى  فناورى  به  دستيابى  به  را  ايران  كه 
ترقيب و اين تكنولوژى را به ايران منتقل كرد 
اياالت متحده آمريكا، نخستين مخالف امروزى 
بود.  هسته ايش،  هاى  فعاليت  تحقق  در  ايران 
اين مقاله به بررسى چگونگى آغاز فعاليتهاى 
هسته اى ايران در رژيم شاه مى پردازد. اولين 
فناورى  به  دستيابى  براى  ايران  هاى  تالش 

هسته اى به دهه 50 ميالدى باز مى گردد.

 تئورى هاى هسته اى ايران در اين زمان بسيار بلندپروازانه 
مى نمود و شاه به آن توجه زيادى داشت. نخستين كشورى 
كه ايران را به دستيابى به فناورى هسته اى ترقيب و اين 
آمريكا،  متحده  اياالت  كرد  منتقل  ايران  به  را  تكنولوژى 
هاى  فعاليت  تحقق  در  ايران  امروزى  مخالف  نخستين 
امريكا  هسته اى  كمك هاى  با  ارتباط  در  بود.  هسته ايش، 
به  توجه  با  الف)   : است  مطرح  كلى  ديدگاه  دو  ايران  به 
هيروشيما و ناكازاكى و  در  استفاده آمريكا از بمب اتمى 
تبعات منفى آن در جامعه جهانى، اين كشور براى تلطيف 
فضاى موجود، با طرح اصطالح "اتم براى صلح" با انتقال 
امريكا  سياسى  مدار  در  كه  كشورهايى  به  تكنولوژى  اين 
بودند، سعى بر تغيير جهت گيرى ها در عرصه بين المللى و 
تحت شعاع قرار دادن فعاليتهاى هسته اى خود داشت. ب) 
ديدگاه رايج ديگر، دوران جنگ سرد و رويارويى اتمى دو 
ابر قدرت در عرصه جهانى را در بر مى گرفت. آيزنهاور ، 
رئيس جمهور وقت امريكا، بارها در ديدار سران انگلستان، 
ناگهانى  حمله  از  را  خود  وحشت  غربى،  آلمان  و  فرانسه 
اتحاد جماهير شوروى به مرزهاى شمالى ايرانى و افتادن 
ايران به دام كمونيسم و در نتيجه از دست رفتن پايگاه مهم 
در  كمونيسم  بازدارندگى  كمربند  گسستن  هم  از  و  غرب 
جنوب مرزهاى شوروى اعالم كرده بود. آيزنهاور اذعان 
اتمى  ايران  است  الزم  امريكا  منابع  حفظ  براى  مى داشت؛ 
شود و لذا شاه مورد حمايت هسته اى امريكا و دستيابى به 

فناورى هسته اى واقع شد. 

با توجه به دو ديدگاه فوق، نگارنده ديدگاه دوم را منطقى تر 
محتوايى  استحكام  از  را  اول  نظريه   و  مى داند  مقبول  و 
چندانى برخوردار نمى داند . در اين راستا ايجاد پايگاه هاى 
نظامى مدرن در شمال ايران بدست ارتش اياالت متحده را 
مى توان بعنوان، شالوده و اساس تجهيز ايران به تسليحات 
كه  نمود  تلقى  شوروى  بازدارندگى  راستاى  در  هسته اى 
ايران  در  اسالمى  انقالب  وقوع  و  كمونيسم  قدرت  افول  با 
آشكار  هاى  حمايت  راستاى  در  حال  بهر  ماند.  مغفول 
اياالت متحده، ايران در سال 1958، به عضويت آژانس بين  
بعد  به  زمان  اين  از  درآمد.   (I.A.E.A) اتمى انرژى  المللى 
نمايندگان ايران در نشست هاى آژانس حضور داشتند، اما 
از آنجايى كه هنوز ايران در ابتداى راه بود، نمى توانست 
طرح  از  پس   ،1965 سال  در  اينكه  تا  كند.  ارائه  گزارشى 
الحاق ايران به كنوانسيون آژانس بين المللى، اين مسئله در 
اداره حقوقى وزارت امور خارجه وقت ايران توسط آقايان 
كاظمى)  عضدالدين  و  مهدوى  پرويز  باوند،  (هرميداس 
مى دادند،  تشكيل  را  ايران  هسته اى  حقوقى  تيم  اولين  كه 
بررسى شد و ايران در همان سال، اين قرارداد را با آژانس 
به امضاء رساند. پس از آن، امريكا در سال 1967، اولين 
رآكتور تحقيقاتى 5 مگاواتى آب سبك را به ايران فروخت 
دانشگاه  در  را  رآكتور  اين   ،  (AMF) امريكايى  شركت  و 
اين  است  ذكر  .)شايان  كرد  اندازى  راه  و  نصب  تهران 
رآكتور از اورانيوم غنى شده با خلوص 93 درصد استفاده 
 5 حدود  اسالمى،  انقالب  وقوع  از  پيش  امريكا  و  مى كرد 
كيلوگرم سوخت اورانيوم غنى شده سطح باال به ايران داد 
كه تحت نظارت و تدابير حفاظتى آژانس بين المللى انرژى 
اتمى در انبار سوخت مصرف شده در محل رآكتور تهران 
نگهدارى مى شود و تا امروز مرتبًا تحت بازرسى رسمى 
بين المللى  آژانس  بازرسان  و  كارشناسان  رسمى  غير  و 

انرژى اتمى مى باشد. 

تكثير  عدم  پيمان   ،1968 سال  در  ايران  بعد،  سال  يك 
سال  در  و  پذيرفت  را   (N.P.T) هسته اى  سالحهاى 
رساند.  تصويب  به  ملى  شوراى  مجلس  در  را  آن   ،1970
انرژى  سازمان  شاه   ،(1353) سال 1974-  در  بعد  اندكى 
به  اعتماد،  دكتر  و  كرد  تأسيس  را   (A.F.O.I) ايران  اتمى 
رياست آن منصوب شد . اين سازمان با گسترش سريع 
(بوشهر  در  نيروگاه  ساخت 4  سنگين  تعهدات  دار  عهده   ،
و دارخوين )، ايجاد تأسيسات آب شيرين كن در بوشهر، 
نيروگاه ها  از  تكنولوژيكى  پشتيبانى  و  سوخت  تأمين 

استان  و  اصفهان  در  ديگر  نيروگاه   4 ساخت  قرارداد  و 
مركزى شد. اين مركز از آن پس مركز تحقيقات هسته اى 
در  نيز  تهران  دانشگاه  زمان  اين  در   . گرفت  نام   (NRC)
در  دانشجو  تربيت  و  شد  فعال  هسته اى  فناورى  زمينه  
حتى  انقالب  از  قبل  دانشگاه  اين  كرد.  آغاز  را  رابطه  اين 
كارشناسى ارشد مهندسى هسته اى ارائه مى كرد. همچنين 
دانشگاه شيراز نيز رشته مهندسى هسته اى ارائه مى داد و 
در اين راستا دانشجويانى نيز براى تحصيل در رشته هاى 
مرتبط با انرژى هسته اى به خارج اعزام شدند. (يادآورى 
مى شود، مطالعات و تأسيسات هسته اى در رژيم پهلوى 
و  اجتماعى  اقتصادى،  توسعه  ريزى  برنامه  چارچوب  در 
آن  براى  ساله   5 برنامه هاى  جزء  و  داشت  قرار  فرهنگى 
بودجه در نظر گرفته مى شد) لذا سازمان انرژى هسته اى 
ايران، مذاكره با شركت هاى امريكايى، فرانسوى و آلمانى 
الذكر  فوق  نيروگاه هاى  احداث  براى   70 دهه  اوايل  از  را 
بوشهر  بندرى  شهر  اطراف  در  نيروگاهى  همچنين  و 
هسته اى  تحقيقات  در  عطفى  نقطه   ،1974 سال  كرد.  آغاز 
اين  در  كه  چرا  مى شود،  محسوب  پهلوى  زمان  در  ايران 
امريكا  استنفورد  پژوهشى  بنياد  با  قراردادى  ايران  سال 
كه  كرد  منعقد   SRI يا   (Stanford research institute)
طى آن اين مركز پژوهشى وابسته به دانشگاه استنفورد، 
ابعاد  در  مدت  ميان  اندازى  چشم  ارائه  و  تحقيق  مجرى 
اجتماعى، اقتصادى و صنعتى براى توسعه ايران شد. بنياد 
عنوان  تحت  كه  جلدى  مطالعه 20  يك  در  نهايتًا  استنفورد 
و  صنعتى  پيشرفت   ، كرد  ارائه  ايران  به   (SRI Report)
برق  مگاوات  هزار   20 توليد  به  متكى  را  ايران  اقتصادى 
از  را  برق  مقدار  اين  توليد  اساسى   راه  و   1995 سال  تا 
كرد  قلمداد  ايران  در  هسته اى  نيروگاه هاى  تأسيس  طريق 
نوامبر 1974  در  ايران  مذكور،  مطالعه  راهكار  براساس   .
دو  احداث  قرارداد  اسالمى)  انقالب  وقوع  از  پيش  سال   5)
بوشهر  در  نصب  براى  مگاواتى،  سبك 1300  آب  رآكتور 
اين  در  و  رساند  امضاء  به  زيمنس  آلمانى  شركت  با  را 
زمينه بيش از 2 هزار متخصص آلمانى و كارشناس ايرانى 
اجراى اين طرح را كه در زمان خود يكى از بزرگترين و 
كم نظيرترين پروژه هاى نيروگاه اتمى محسوب مى شد را 
آغاز كردند و پيش بينى مى شد اين پروژه عظيم تا پايان 
آغاز  و  ايران  انقالب  وقوع  كه  شود  تكميل   1980 سال 
جنگ تحميلى ادامه آن را متوقف ساخت . در ادامه، ايران 
تمديد  قابل  ساله  ده  هسته اى  سوخت  چرخه  قرارداد  يك 
و   1976 سال  در  غربى  آلمان   ،1974 سال  در  آمريكا  با 

فرانسه 1977در سال منعقد نمود. 

(كشورهاى غربى در اين دوره براى ارائه چرخه سوخت 
رقابت  يكديگر  با  ايران  به  سازى  غنى  جمله  از  هسته اى 
 N.P.T مى كردند.) ايران همچنين در سال 1974، طبق معاهده
قرارداد دو جانبه (پادمان) و نظارت آژانس را منعقد كرد 
 (214/INFCIRC) و پذيرفت كه طبق قرارداد پادمان جامع
براساس مدل قرارداد (INFCIRC/153) ، امكان بازرسى 
. در اين راستا، ايران با هند  بدهد  را به بازرسان آژانس 
نيز (كه در اين دوره پيشرفت هاى چشم گيرى در زمينه 
هسته اى كرده بود) قرارداد همكارى هسته اى امضاء كرد. 
 Kraftwerk) در ماه اوت 1975 شركت كرافتورك يونيون

Union) ، در آلمان غربى، كار روى نيروگاه هاى هسته اى 
ايران را طبق قرارداد آغاز كرد . )جالب اينكه كنگره امريكا 
به  كه  كرد  تصويب  را  مصوبه اى   ، سال 1975  اواخر  در 
تجارى  معامالت  وارد  ايران  با  مى داد  اجازه  امريكا  دولت 
را  ايران  هسته اى  فعاليتهاى  و  شود  هسته اى  زمينه   در 
نيز  ديگرى  جهت  از   ،1975 سال  اما  كرد!(  قلمداد  طبيعى 
براى ايران اهميت داشت و آن خريد 10 درصد از سهام 
(Eurodif)-(يوروديف) مجتمع غنى سازى اورانيوم به نام

بود كه قرار بود در منطقه (تريكاستن) فرانسه احداث شود. 
 ، بلژيكى  فرانسوى،  كنسرسيوم  يك  از  بخشى  سهام  اين 
اسپانيايى و ايتاليايى بود و ايران به موجب موافقتنامه اى 
غنى  آورى  فن  به  مى توانست  كرد  امضاء  آنرا  شاه  كه 
سازى (يوروديف) دسترسى يابد و نيز موافقت شده ايران 
مقدار مشخصى از اورانيوم غنى شده از كارخانه مذكور را 
كه بشدت براى توليد راديو ايزوتوپ هاى راكتورهاى خود 
و عمدتًا براى استفاده ها ى پزشكى نياز داشت، دريافت كند. 
دالر  ميليارد  يوروديف 2  تأسيسات  در  مجموع،  در  ايران 

سرمايه گذارى كرد. 

يك ميليارد دالر سهم ايران از شركت طرف قرارداد احداث 
رآكتور هسته اى بود و يك ميليارد دالر هم بصورت وام 
با  نيز  يورويف  قرارداد  (البته   . بود  شده  گذارى  سرمايه 
ادامه  در  كه  شد  مواجه  اجرايى  چالش  با  انقالب،  وقوع 
از  پس   ،1976 سال  در  مى شود).  پرداخت  آن  به  بيشتر 
رقابتهاى بسيار و براساس قراردادى مشترك، انگليس و 
هسته اى  تأسيسات  احداث  براى  تحقيقات  مشتركًا  فرانسه 
آغاز  را  هسته اى)  سوخت  چرخه  (پيرامون  اصفهان  در 
كردند . سال 1977، سال ورود رسمى فرانسه به فعاليت 
هاى هسته اى ايران بود . در ماه اكتبر سال 1977، فرانسه 
مگاوات   900 ظرفيت  به  هسته اى  نيروگاه   2 احداث  براى 
در (دارخوين) و نزديكى اهواز با ايران به توافق رسيد كه 
شركت (فراماتوم) اجراى آنرا بر عهده گرفت . اما در همين 
 ،  1977 دسامبر  در   . كرد  تغيير  حدودى  تا  اوضاع  سال 
آلمان غربى در ازاى دريافت 4/8 ميليارد دالر مجوز ساخت 
4 رآكتور هسته اى را مجددا به شركت كرافت ورك يونيون 
KWU ، داد ، اما از آنجايى كه شاه در جنگ 1973 اعراب 
و اسرائيل، تا حدودى با انور سادات رئيس جمهور وقت 
برانگيخته  اسرائيلى ها  خشم  ريخت،  همكارى  طرح  مصر 
لذا  انداخت،  واهمه  به  ايران  شدن  اتمى  از  را  آنها  و  شد 
فشار زيادى را بر طرفين قرارداد با ايران وارد كردند و 
باعث شدند تا اجراى برخى از قراردادهاى هسته اى ايران 
با  اسالمى،  انقالب  پيروزى  با  كه  شود  مواجه  تأخير  با 
ضرر ايران فسخ شدند. از طرف ديگر شاه نيز كه در اين 
زمان از اقدامات البى اسرائيلى در عدم اجراى قراردادهاى 
جديدى  فاز  گشايش  پى  در  نبود  اطالع  بى  ايران  هسته اى 
غير  و  امريكايى  غير  كشورهاى  با  هسته اى  فعاليتهاى  از 
محرمانه  قرارداد  يك   ،1976 سال  در  لذا  و  بود  اروپايى 
سنگين براى خريد برخى تجهيزات و مواد اوليه هسته اى 
را با افريقاى جنوبى به امضاء رساند . (شايان ذكر است 
افريقاى جنوبى تا حدود يك دهه بعد از اين قرارداد، يعنى 
تا سال 1984، محدوديت هاى تخصصى آژانس بين المللى 
مواد  و  تجهيزات  از  برخى  انتقال  بر  مبنى  را  اتمى  انرژى 

تا  لذا  و  بود  نپذيرفته  ديگر  كشورهاى  به  هسته اى  اوليه 
بود)  پابرجا  ايران  با  قرارداد  اين  انقالب  پيروزى  از  قبل 
معتقد  برهه  ايران  در  متحده  اياالت  هسته اى  كارشناسان 
قرارداد  هسته اى،  هاى  ساخت  زير  ايجاد  با  شاه  بودند 
تحقيقات  جنوبى،  افريقاى  با  قرارداد  انعقاد  و  يوروديف 
كرده  آغاز  را  پايين  سطح  هسته اى  سالحهاى  توليد  براى 
و مركز تحقيقات هسته اى اميرآباد، در تهران محور اصلى 
آمده  كارشناسان  اين  هاى  گزارش  در   . است  برنامه  اين 
تسليحات  هاى  طرح  مطالعات  شامل  ايران  تحقيقات   ، بود 
غنى  برنامه  يك  با  شاه،  رژيم  محرمانه  هاى  فعاليت  اين 
ارتباط   ، شده  آغاز   1975 سال  در  كه  ليزرى  سازى 
مستقيم دارد . شايان ذكر است اين گزارش ها از آنجايى 
كه شاه هم پيمان و عامل اياالت متحده در منطقه حساس 
و  نمى شد  گرفته  جدى  زياد  مى شد،  محسوب  خاورميانه 

درنتيجه انعكاس چندانى در رسانه ها نداشت . 

امريكا حتى در اكتبر سال 1978، 4 ليزر با فعاليت حساس 
ارائه  عليرغم  همچنين  فرستاد.  ايران  به  را  ميكرون)   16)
گزارشات فوق در همين سال، وزارت امور خارجه اياالت 
متحده در يادداشتى اعالم كرد؛ ( آمريكا از تالشهاى ايران 
براى توسعه منابع انرژى غير نفتى اش و تحقيقات هسته اى 
اين كشور دلگرم شده و اميداور است توافقنامه همكارى 
گسترده انرژى هسته اى امريكا و ايران بزودى منعقد شود 
!( شاه همچنين درصدد بود تا پيش از نيمه دهه 1990، 23 
خريد  خواستار  و  كند  احداث  ايران  در  هسته اى  رآكتور 
در   . شد  فرانسه  و  آلمان  از  هسته اى  قدرت  هاى  مجتمع 
بودند،  قرارداد  تحت  كه  رآكتورى   6 از  غير  راستا  اين 
رآكتور   12 خريد  پى  در  حكومتش  سال  آخرين  در  شاه 
جديد از اياالت متحده، فرانسه و آلمان بود كه محقق نشد 
. اگر چه گزارش هايى پيرامون اقدام شاه براى دستيابى 
در  زمينه،  اين  در  تحقيقات  انجام  و  هسته اى  تسليحات  به 
توجه به بازرسى  دهه 70 ميالدى ارائه شد، اما با  اواخر 
معتبرى  اسناد  اتمى،  انرژى  المللى  بين  مكررآژانس  هاى 
وقوع  با  صورت  بهر  و  نشده اند  ارائه  هنوز  رابطه  اين  در 
انقالب و سرنگونى شاه، تحقيقات و فعاليت هاى هسته اى 
ايران با تغييرات بسيارى مواجه شد و رويه اى صلح مدار 
اگر  كه  صورتى  در   . گرفت  پيش  در  را  تسحيالتى  غير  و 
آن  بايد  داشت،  را  هسته اى  سالح  به  قصددستيابى  ايران 
موقع از NPT خارج مى شد ، زيرا زمان قابل توجيه براى 
چراكه  بود.  انقالب  پيروزى  از  بعد  دقيقًا   NPT از  خروج 
چند  و  دوجانبه  توافقنامه ها ى  همه  به  نسبت  بازنگرى 
جانبه اى كه توسط حكومت پهلوى منعقدشده بود در حال 
منطقى  الملل  بين  جامعه  براى  موضوع  اين  و  بود  انجام 
تصميم  ايران،  اسالمى  جمهورى  اما   . بود  هضم  قابل  و 
گرفت كه عضويت و پايبندى خود را به NPT و قرارداد 
پادمان و اساسنامه آژانس حفظ نمايد و خمينى در موارد 
متعددى در صحبتهاى عمومى خود سالحهاى هسته اى را 
محكوم كردند. اما با اين وجود سرنوشت خوبى در انتظار 

قراردادهاى هسته اى ايران نبود . 

تا وقوع انقالب اسالمى در فوريه 1979، رآكتور شماره يك 
بوشهر به ميزان 85 درصد و احداث رآكتور شماره دو نيز 
65 درصد پيشرفت فيزيكى داشتند، اما با پيروزى انقالب، 
دكتر  انتصاب  و  بازرگان  مهدى  رياست  به  موقت  دولت 
فريدون از فعاالن نهضت آزادى، به رياست سازمان انرژى 
عنوان  به   ، بوشهر  نيروگاه  ساخت  عمليات  ايران،  اتمى 
زمان  در  خاورميانه  هسته اى  اجرايى  پروژه  بزرگترين 
خود را متوقف ساخت و بسيارى از برنامه هاى هسته اى 
شركت  انقالب  از  پس   ! شد  كشانده  تعطيلى  به  نيز  ديگر 
آلمانى زيمنس، حاضر به تكميل نيروگاه هسته اى بوشهر 
رآكتورهايى  با  طرح  اين  تكميل  پيشنهاد  آن  بجاى  و  نشد 
كه با گاز طبيعى كار مى كردند داد، كه ايران با آن مخالفت 
كرد و از آنجايى كه در اين برهه ايران نمى توانست فشار 
مشاجره  لذا  كند،  وارد  غربى  آلمان  به  چندانى  المللى  بين 
حقوقى بر سر اين طرح ناتمام تا سال 1988 ادامه يافت و 
ايران درخواست غرامت كرد، اما سرانجام شركت زيمنس 
اين  از  پاريس،  در  المللى  بين  تجارت  كمسيون  حمايت  با 
ماجراى حقوقى پيروز بيرون آمد و هيچ غرامتى به ايران 
اين  در  ايران  هسته اى  ضررهاى  پروسه   . نشد  پرداخت 
فرانسه  (يوروديف)  سازى  غنى  تأسيسات  شامل  دوره، 
نيز مى شد . عدم اهميت سنجى و مديريت ضعيف سازمان 
 ، يوروديف!  قرارداد  يكجانبه  فسخ  با  وقت،  اتمى  انرژى 
ضرر هنگفتى را به ايران متحمل ساخت . در پى فسخ اين 
قرارداد، فرانسوى ها اقامه دعوا كردند و شركت (يوروديف) 
از آنجايى كه اين اقدام ايران را موجب عدم تحقق برنامه 
ريزى 10 ساله خود دانستند، تقاضاى خسارت كرد و در 
نهايت 900 ميليون فرانك از 2 ميليارد دالر سرمايه گذارى 
ايران به عنوان خسارت تأمين شد و بقيه سهم ايران، سالها 
بعد بصورت كاال توسط فرانسه با ايران تصفيه شد! . از 
طرف ديگر جنگ تحميلى 8 ساله نيز، باعث تخريب برخى 
تأسيسات نيمه كاره هسته اى و همچنين عدم فعاليت چشم 

گير در زمينه تحقيقات هسته اى شد .
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چگونگى آغاز فعاليتهاى هسته اى ايران

شاه و انرژى هسته اى
تاريخ 
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ضحاك ماردوش
خوانش قرن

 بيست و يكمى شاهنامه
گفتگو: محسن غفارى كهيايى / عكس: اميد مهاجرانى

ماردوش"  "ضحاك  نمايش  پرشين:  نامه  هفته 
پايانى  روزهاى  حديثى،  حسين  كارگردانى  به 
تمرين هاى خود را پشت سر مى گذارد تا براى 
و  بيست  شنبه  روزهاى  در  خودش  اجراهاى 
هشتم  بيست  دوشنبه  و  لندن  در  اكتبر  ششم 
گفتگوى  منظور،  همين  به  گردد.  آماده  اكتبر 
با  تا  داشتيم  نمايش  اين  كارگردان  با  كوتاهى 
پيرامون داستان و ايده ى اين كار، بيشتر آشنا 

شويم. 

حسين حديثى كارگردان اين نمايش، دانشجوى فوق دكتراى 
موسيقى در دانشگاه  Southampton  است كه در پروژه 
اى مشترك و به عنوان پايان نامه خود اين نمايش را آماده 

اجرا مى كند. 

پرشين: لطف بفرماييد كمى از كار ضحاك ماردوش براى 
خوانندگان ما بگوييد. 

حسين حديثى: اين كار در واقع پروژه ى فوق دكتراى بنده 
سازى  آهنگ  كار  واقع  در  و  است  كيمبريج  دانشگاه  در 
متدهاى  بررسى  كنم  مى  من  كه  كارى  است.  موسيقى 
هاى  فرهنگ  در  گويى  قصه  و  خوانى  بداهه  سازى،  بداهه 
آسياى ميانه و خاور ميانه است. بيشتر كارم هم معطوف 
در  است.  ها  سازى  بداهه  و  ها  آهنگ  چيدمان  متدهاى  به 
همين كار ضحاك هم، ما داستان را به شيوه ى امروزى و 
با هسته ى اصلى آن كه باله است، همراه با خوانش جديدى، 

روى صحنه به صورت بداهه آورده ايم. 

پرشين: اصال براى اين كار متنى داريد يا خير؟ 
فردوسى  از  همه  كار  و  باله  اين  شعرهاى  حديثى:  حسين 
داستان  ولى  است.  ضحاك  روايت  دقيقا  هم  داستان  و 
ضحاك را فردوسى نگفته است. اين داستانى است كه مثال 
در  متن  اين  و  بوده  گادها  و  زرتشتى  متون  و  اوستا  در 
طول زمان، دائما تغيير كرده است. براى مثال فردوسى مى 
گويد ضحاك عرب است در حالى كه در متون قديمى تر، 
ضحاك را از شرق و افغانستان مى دانستند. فردوسى به 
خاطر حرفى كه در زمان خودش مى خواسته بزند، از اين 
اسطوره استفاده كرده است. در واقع ما هم از اين اسطوره 
قدسى  كامال  ما  داستان  ايم.  كرده  استفاده  شكل،  همين  به 
زدايى شده و هيچ چيز آسمانى در آن نيست و كامال يك 
روايت امروزى و قرن بيست و يكمى از اين اسطوره است.

پرشين: با توجه به اين كه شما در زمينه آهنگ سازى كار 
اين  از  نمايشى  كار  يك  گرفتيد  تصميم  كه  شد  چه  كرديد، 

داستان اجرا كنيد؟ 
حسين حديثى: ببينيد اين سنت بداهه خوانى در ايران ريشه 
ى آيينى و سنتى دارد.  چون اين مراسم ها اجرايى هستند، 
پس نياز به يك آئين و مناسكى دارند. اينها هميشه به شكل 

تعزيه، رستم خوانى و عروسى و غيره بوده و دست مايه 
همه ى اين داستان ها يك سرى موارد كليشه اى هركولى 
يك  يا  و  رستم  هركول،  داراى  آنها  مثال  براى  است.  بوده 
ضحاك بد هست. در واقع اين سنت بداهه سازى، كامال با 
آن متون هماهنگ است. بيشتر اينها هم، همراه با موسيقى 
است كه به صورت تئاترى اجرا مى شوند. براى مثال، يك 
نقال با چوب دستى خودش، ده نقش مختلف را بازى مى 
كند. يك دفعه از عصاى خودش به عنوان مار استفاده مى 
اين  همه  هم  ما  است.  رستم  شمشير  ديگر  ى  دفعه  و  كند 

المان ها را استفاده كرديم. 

پرشين: چه مدت است كه بر روى اين پروژه، كار مى كنيد؟ 
پيش  سال  سه  حدود  پروژه،  اين  تحقيقات  حديثى:  حسين 
آغاز و كار بر روى آهنگسازى آن شروع شد. حدودا سال 
پيش بود كه كار بر روى متن تمام شده بود وطرح كلى كار 
آماده شده بود. االن هم حدود سه ماه است كه به صورت 
مداوم تمرين مى كنيم. اول تمرين هاى موسيقى اش بود كه 
با گروه كر ضبط شد و بعد هم بر اساس آنها، با رقصنده 

ها، مشغول كار و تمرين هستيم. 

پرشين: در آگهى هاى شما، نامى از مركز شاهنامه دانشگاه 
چه  واقع  در  شاهنامه  مركز  اين  است.  شده  برده  كيمبريج 

كارى انجام مى دهد؟ 
حسين حديثى: من از سه سال پيش كه تحقيقات ام را براى 
كار ضحاك شروع كردم، از طريق سازمان ايران هريتيج 
آن  تاسيس  از  كه  است  سال  دوازده  كه  شاهنامه  مركز  با 
مى گذرد، ارتباط پيدا كردم. آنها تقريبا كلكسيون كامل تمام 
آنها  از  خيلى  دارند.  اختيار  در  را  شاهنامه  مينياتورهاى 
نسخه ى اصلى است. بعضى از آنها ، بر روى وب سايتشان 
قرار دارد و يا به صورت ديجيتال به آنها دسترسى دارند. 
سبك  يا  و  مكان  نظر  از  مثال  را  مينياتورها  اين  تمام  آنها 
كلكسيون  اساس  بر  شما  مثال  براى  كردند.  آناليز  نقاشى 
آنها، مى توانيد بگوييد كه همه نقاشى هاى رستم، به سبك 
مغولى است و آنها همه اينها را نسخه به نسخه دارند. در 
واقع شروع اين پروژه، بر اساس اين مينياتورها بوده است. 
آنها در واقع هر كارى كه در زمينه داستان هاى افسانه اى 

و حماسى ايرانى باشند را، حمايت مى كنند. 

پرشين: آيا ايرانيان هم در اين مركز مشغول كار هستند؟ 
ايرانى  آنجا  در  هيچكس  متاسفانه  خير،  حديثى:  حسين 
نيست. تعدادى از دانشجويان ايرانى هستند كه به آنها كمك 

مى كنند ولى هيچ كدام از كارمندان مركز ايرانى نيستند. 

پرشين: عوامل اين كار چه؟ آيا اينها از كسانى هستند كه در 
مركز شاهنامه مشغول كار هستند؟ 

حسين حديثى: خير، عوامل اين كار، از مدرسه رقص هاى 
آقاى  شان،  رقص  معلم  همراه  به  كه  هستند  لندن  معاصر 
"ريك نودين" كه تخصص اصلى اش، رقص هاى بداهه مى 

باشد مشغول تمرين هستند.

پرشين: چند نفر روى صحنه اين نمايش اجرا خواهند كرد؟ 
چهار  و  داريم  خانم  رقصنده  نفر  شش  حديثى:  حسين 

خواننده كه مجموعا ده نفر روى صحنه خواهند بود. 
پرشين: در بين هنرمندان تان چه؟ آيا از هنرمندان ايرانى 

استفاده نموده ايد؟ 
حسين حديثى: متاسفانه خير. 

پرشين: با توجه به اينكه عوامل كار، حتى كارگردان حركات 
نمايشى تان، ايرانى نيست، چقدر در برقرارى ارتباط با آنها 

اين  از  خواهيد  مى  شما  كه  را  مفهومى  آن  تا  بوديد  موفق 
داستان به نمايش بگذاريد را به صورت كامل در بياوريد؟

گروه  يك  با  گذشته  سال  من  بينيد  حديثى:  حسين 
هاى  بچه  با  متاسفانه  كردم.  شروع  را  كار  ايرانى 
ايرانى، نتوانستيم آن فضاى حرفه اى كار را بسازيم. 
طبيعتا كار با آنها، يك سرى مزيت هايى هم داشت. 
ورزش  بايد  االن  شما  گفتم  مى  آنها  به  وقتى  مثال 
باستانى بكنيد، با توجه به فرهنگ و تاريخ مشتركمان، 
سريع با هم ارتباط برقرار مى كرديم. اتفاقا كار با بچه هايى 
كه از اين فرهنگ چيزى نمى دانند، به شما اجازه مى دهد كه 
يك مقدار انتزاعى تر ببينيد و يا شايد دوباره ببينيد كه مثال 
در  است.  همين  رفتن  راه  پهلوانى  روش  تنها  كنى  مى  فكر 
صورتى كه مى تواند مدل ديگرى هم باشد. در واقع من مى 
خواستم كه اين بيگانگى در اصل داستان حفظ بشود. اصل 
داستان دست نخورده باقى مانده است و فقط شيوه هاى 
اجرايى آن، متفاوت و امروزى تر است. مثل كارهاى رومئو 

و ژوليت هاى امروزى كه با شلوار جين اجرا مى شوند. 
پرشين: خب چقدر به اصل داستان، متعهد و وفادار مانديد؟ 
فريدون  كه  است  اين  داستان  پيغام  ببينيد  حديثى:  حسين 
فرخ فرشته نبود و او هم مثل ما آدم بود. اين پيغام كامال 
در داستان هست و از اول تا آخر كار، روح فردوسى در 

آن وجود دارد. ولى برخورد ما با متن، كامال امروزى است. 

روى  بر  داستان،  خوانش  در  هم  ها  رقصنده  آيا  پرشين: 
صحنه، با خواننده ها همراهى مى كنند؟  

حسين حديثى: خير، همراهى آنها بيشتر در توليد سروصدا 
هاست.  ولى قصه را چهار نقال تعريف مى كنند. چهار تا 
آقا  ديگر  نفر  دو  و  خانم  آنها  دونفراز  كه  داريم  گو  قصه 
در  و  كنند  مى  ايجاد  صحنه  روى  باالنسى  يك  كه  هستند. 
واقع يك كوارتت هستند و چون قصه گو هستند، يك سرى 

وسايل و پركاشن براى توليد صدا دارند. 

پرشين: آيا ما در تاريخ ايران نقال زن داشتيم؟ 
حسين حديثى: بله ما داشتيم ولى از دوره صفويه به اين 
هستند  امريكا  در  گردآفريد  خانم  هم  االن  نداشتيم.  سمت 
كه كار مى كنند و چند نفرى هم در سوئد و جاهاى ديگر 
نداشتيم.  و  داشتيم  زن  نقال  واقع  در  هستند.  كار  مشغول 
كه  نقالى  شكل  آن  به  شايد  ولى  داشتيم  زن  گوى  قصه 
بوده  زن  گو،  قصه  شهرزاد  مثال  اند.  نبوده  شناسيم  مى 

ضحاك،  داستان  در  كه  هستند  معتقد  بيضايى  آقاى  است. 
و  كنند  مى  صحبت  ضحاك  با  شهناز  و  ارنواز  آنجائيكه 
فريدون مى آيد، آنجا شب هزار و يكم است. اعتقاد دارند 
كه هزار سال كه ضحاك زندگى كرد و بر تخت نشست، در 
واقع قصه گوى اين داستان زنان هستند. اين اعتقاد را هم 
آقاى بيضايى، هم ساعدى و هم خود بنده و بسيارى ديگر 
كه بر روى اين داستان ها، كار كرده اند به صورت مشترك 

هست كه قصه گوهاى اين داستان، زنان هستند. 

انگلستان  ايرانيان  هنرى  جو  به  راجع  شما  نظر  پرشين: 
چيست؟ 

حسين حديثى: ببينيد اين خيلى خوب است كه ايرانيان اينجا 
يك هويتى دارند و هر موقع كه يك برنامه اى هست، همه 
را آنجا مى بينيم. و اين انگار يك قرارداد از پيش تعريف 
خواننده  فالن  كنسرت  كه  امشب  مثال  كه  است  اى  شده 
هست، همه ايرانيان آنجا خواهند بود. البته منظورم از همه، 
قشر روشن فكر و يا شبيه به روشن فكر هست كه اينجور 
برنامه هاى هنرى را دنبال مى كنند. من فكر مى كنم اگر اين 
فضا در ايران بود، كارها از كيفيت بهترى برخوردار بود. 
يعنى برفرض مثال ما كه در اينجا كار موسيقى مى كنيم، از 
كمبود رقيب سود مى بريم و كارهايى كه مى كنيم، معموال 
ايران  در  اگر  كه  كارهايى  به  نسبت  ترى،  پايين  كيفيت  از 

فضا باشد، بچه هاى هنرمند مى توانند كار كنند، برخوردار 
است.

پرشين: شما چقدر تالش كردى كه كيفيت كار خودت را باال 
ببرى؟ آيا شما هم از آن دسته اى هستيد كه از نبود رقيب 

سود مى برند؟ 
حسين حديثى: ببينيد من تمام تالشم را كرده ام كه كيفيت 
كارم را باال نگه دارم. البته من در بازار انگليسى، رقيب كم 
و  است.  محلى  هاى  المان  از  سرشار  هم  موسيقى  ندارم. 
كنم،  مى  دنبال  را  ايرانى  هاى  برنامه  اكثر  چون  من  اتفاقا 
تا  كردم  سعى  و  كنم  مى  حس  را  ها  داستان  اين  كمبود 

مخاطب ايرانى را بيشتر با اينگونه كارها، آشنا كنم. 

و  حديثى  حسين  آقاى  از  تشكر  ضمن  پرشين،  نامه  هفته 
خانم پگاه سليمى، از تمامى عوامل پروژه نمايشى "ضحاك 
مصاحبه  اين  انجام  جهت  را  الزم  همكارى  كه  ماردوش" 

انجام دادند، قدردانى مى نمايد. 

گفت و گو
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جامعه
كلوپ فرشتگان
 يك ساله شد

هميار  خيريه  بنياد  سوى  از  كه  است  محفلى  فرشتگان،  كلوپ 
جامعه  ارتقاى  جهت  در  پارس،  مراقبتى  سازمان  حمايت  با  و 
ايرانيان لندن و جلوگيرى از انزواى اجتماعى و فردى سالمندان، 

هر  در  را  آقايان  و  بانوان  مقدم  كلوپ  اين  است.  شده  تأسيس 
رده سنى، با اراده برنامه هاى متنوع گرامى مى دارد تا لحظات، 
خاطرات، گفتنى ها، شنيدنى ها و شادى هاى خود را با يكديگر 

تقسيم كنند.
سر  پشت  موفقيت  با  را  خود  فعاليت  سال  اولين  كلوپ  اين 
جهان،  سيمين  خانم  با  اى  مصاحبه  رابطه  همين  در  و  گذاشته 
از بنيانگذاران، دست اندركاران و مديران اين كلوپ، داشته ايم 

كه در ادامه مى آيد.
 

� خانم جهان، كى و چطور اين كلوپ را راه اندازى كرديد؟
كانون  ارگان  دو  همكارى  با   2012 اكتبر  از  فرشتگان  كلوپ 
ايرانيان و پارسكر، شروع به كار كرد. در جوالى سال جارى، 
كه  كسانى  همكارى  با  پارسكر  و  شد  جدا  پارسكر  از  كانون 
و  محيط  كه  كسانى  براى  را  كلوپ  اين  كردند،  مى  كار  آن  در 
فعاليت هايش را دوست داشتند حفظ كرد. به هر حال ما سعى 
كرديم شرايطى فراهم كنيم تا بتوانيم عزيزانى را كه به هر دليل 

احساس تنهايى مى كنند، دور هم جمع كنيم.

� تا جايى كه مى دانم اين كلوپ هيچ منافع مالى ندارد؛ انگيزه 
شما از اين كارى كه انجام مى دهيد چيست؟

راستش اگر آقاى زينلى كه مسئول پارسكر هستند اينجا بودند 
را  پاسكر  ايشان  دادند.  مى  توضيح  شما  براى  واضحتر  خيلى 
جامعه  به  كمكى  بتوانند  پرستار،  كردن  فراهم  با  تا  كردند  باز 
سالمندان ايرانى كه تعدادشان هم دارد بيشتر مى شود بكنند. 
تالش بر اين بود كه براى سالمندان پرستارى كه هم زبانشان 
در  اجتماعى  تأمين  سازمانهاى  كه  مشكلى  تا  كنند  فراهم  باشد 
اين خصوص دارند را حل كنند. تا حدى هم كمك بزرگى كردند. 
ديديم  چون  كنيم  اندازى  راه  را  اينجا  گرفتيم  تصميم  هم  ما 
سالمندان از خانه خارج نمى شوند و فرزندانشان هم سر كار 
مى روند و در خانه پيش آنها نيستند و به اين دليل از جامعه 

هاى  كلوپ  كه  همانطور  كه  افتاديم  فكر  اين  به  اند.  افتاده  جدا 
ديگر است و سالمندان بعضى روزها را در آنجاها مى گذرانند، 
ما هم اين دورهمى را جمعه ها گذاشتيم چون نزديك آخر هفته 
هم  موفق  خب  نبود؛و  سالمندان  براى  خاصى  برنامه  هيچ  ها 
در  تنهايى  از  را  دوستان  اين  كه  بود  اين  ما  قصد  تمام  بوديم. 

بياوريم.

�  سرمايه گذار اين سازمان كيست؟ 
سرمايه گذارى نداريم. در حال حاضر اينجا با حمايت خودمان 

يعنى آقاى زينلى، من و خواهرم نسرين گردانده مى شود.

� كمكى از طرف دولت دريافت مى كنيد؟
كانون  با  كه  زمانى  تا  راستش  وجه.  هيچ  به  حاضر  حال  در 
مى  و  داشت  كمى  بودجه  يك  كانون  داشتيم،  همكارى  ايرانيان 
توانست هزينه اجاره محل را پرداخت كند. اما از وقتى كه جدا 
يك  ثبت  فرصت  كنيم،  مى  كار  وقت  تمام  همگى  چون  شديم، 
موسسه خيريه را نداشته ايم؛ ولى به كمك نسرين كه تا حاال 
هم خيلى تالش كرده، در صدديم كه اين كار را بكنيم و بتوانيم 
از دولت كمك مالى دريافت كنيم. البته مى دانيد كه تمام بودجه 
هاى خيريه را كم كرده اند و فقط كمك خيلى كوچكى مى كنند 
تا ما بتوانيم اين جا را حفظ كنيم. در حال حاضر، همه داريم از 

جيب خرج مى كنيم.

� چه بازتابى از سوى مهمان هايتان داشته ايد تا كنون؟
بازتاب هاى خيلى مثتى داشتيم براى همين هم توانسته ايم ادامه 
بدهيم. همه راضى بودند و خيلى دوست داشته اند كه در اين 

جمع باشند.

� تا جايى كه اطالع دارم محفل هاى اين چنينى براى سالمندان 
براى  فقط  تنهايى  مسئله  ولى  هست،  شهر  مختلف  نقاط  در 
سالمندان نيست، آيا چنين جمع هايى براى جوانان هم مى تواند 

شكل بگيرد؟
داشتيم  دوست  هميشه  و  كرديم  فكر  خيلى  مسئله  اين  به  ما 
متأسفانه  ولى  بيايند؛  هايشان  خانواده  با  آيند  مى  كه  كسانى 
اكثراً بچه هايشان مشغول كارند. البته ما در تالشيم كه يك روز 
آخر هفته را به اين كار اختصاص بدهيم كه اين دوستان با بچه 
داريم  را  قصد  اين  بيايند.  بتوانند  جوانشان  هاى  خانواده  و  ها 
كه در آينده انجام دهيم. مطمئننًا اگر برنامه اى باشد كه ساعت 

كارش به جوانها بخورد مسلمًا موفقيت آميز خواهد بود.

� حرف خاصى داريد كه در آخر اضافه كنيد؟
لندن  در  كه  آنهايى  بخصوص  ايرانيان،  همه  به  دارم  دوست 
نگذارند.  تنها  خانه  در  را  هايشان  مادر  و  پدر  بگويم  هستند، 
مجبوريد  و  برويد  كار  سر  بايد  است؛  سختى  كار  كه  دانم  مى 
اطالع  ما  به  حداقل  اما  بگذاريد،  تنها  خانه  در  را  مادر  و  پدر 
ايجا.  آوريم  مى  آنها  و  ريزيم  مى  برنامه  خودمان  ما  بدهند. 
اگر بتوانيم كمك مالى بگيريم، يك قصد ما اين است كه برويم 
خانه دوستان و به آنها سر بزنيم. موسيقى را ببريم آنجا و با 
بتوانيم  حداقل  نه،  اگر  يا  بزنيم؛  سر  ايشان  به  برويم  دوستان 
را  روز  يك  همان  بتوانند  تا  بدهيم  را  آمدشان  و  رفت  هزينه 
دست كم بيايند اينجا، فقط اگر با ما تماس بگيرند و بگويند كه 
هستند  اينجا  كه  دوستانى  اين  هستند.  شرايطى  چه  در  و  كجا 
واقعًا از سالمندان خوشبحت ايرانى هستند؛ خيلى ها هستند كه 
هستند؛  بيمارستان  در  يا  و  بخورند  تكان  خانه  از  توانند  نمى 
يا خانواده اى ندارند كه بخواهند به آنها سر بزنند و ما خيلى 

دوست داريم كه بتوانيم آنها را پيدا كنيم.
كلوپ  تأسيس  سالگرد  اولين  پرشين،  نامه  هفته  طرف  از   
فرشتگان را به شما تبريك مى گوييم و آرزوى تداوم روز به 

روز موفق تر آن را داريم.

دست اندركاران. از راست به چپ: كتى، سيمين، شيرين، نسرين
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آخرين اسلحه «آلفرد»
محيا فراهانى 

اسلحه ساز  و  صنعتگر  شيميدان،  نوبل»  «آلفرد 
سوئدى و مخترع ديناميت در  سال هاى آخر عمرش 
و  انتقادات  مورد  مرگبار  سالح  اين  توليد  خاطر  به 
وى  گرفت.  قرار  رسانه ها  جانب  از  شديدى  حمالت 
كارخانه هاى  و  صنعت  از  را  هنگفتش  ثروت  كه 
گرفت  تصميم  بود،  آورده  به دست  اسلحه سازى اش 
تا تصوير بهترى از خود در نزد آيندگان شكل دهد و 
بيشتر ثروتش را براى تامين هزينه هاى جايزه نوبل 
اختصاص داد. او در قسمتى از وصيتنامه اش نوشته 
سرمايه  به عنوان  بايد  ثروتم  اعظم  بخش   ...» است: 
سال جارى  در  كه  شود  داده  كسانى  به  جايزه 
كرده اند...»  بشريت  جامعه  به  را  خدمت  بزرگ ترين 
اين  از  بخشى   ...» است:  گفته  پزشكى  با  رابطه  در 
سرمايه بايد به كسى داده شود كه بزرگ ترين كشف 
را در زمينه پزشكى و فيزيولوژى كرده است...» از 
اين روست كه جايزه نوبل در سال 1895 به وصيت 

دكتر «نوبل» پايه گذارى شد.

انتخاب  چگونه  پزشكى  نوبل  جايزه  برندگان 
مى شوند؟

بررسى  براى  مخصوص  هيات  چهار  كلى  به طور 
نوبل  انجمن  و  مى كنند  فعاليت  جوايز  اهداى  و 
برنده  انتخاب  مسوول  كارولينسكا  موسسه  در 
معرفى شده  نامزدهاى  ميان  از  پزشكى  نوبل  جايزه 
فيزيولوژى  و  پزشكى  براى  نوبل  كميته  توسط 
اين  در  نوبل  جايزه  دريافت  براى  نامزدشدن  است. 
رشته فقط با دعوت اعضاى كميته از شخص واجد 
شرايط انجام مى شود. اعضاى كميته نوبل پزشكى 
مسووليت  انجام  گروه  هفت  در  كه  فيزيولوژى  و 
نظر  مورد  افراد  براى  محرمانه اى  فرم هاى  مى كنند، 
دريافت  نامزد  را  آنها  صورت  اين  به  و  مى فرستند 
جايزه مى كنند. انتخاب برندگان در هفت مرحله كلى 

به شرح زير انجام مى پذيرد:

محرمانه  فرم هاى  پزشكى  نوبل  كميته  سپتامبر:   -1
را براى حدود سه هزار پروفسور منتخب در سراسر 
جهان، برندگان نوبل در زمينه پزشكى و فيزيولوژى 

و اعضاى انجمن نوبل مى فرستد.
ماه  از  قبل  حتما  بايد  تكميل شده  فرم هاى  2-فوريه: 
فوريه در اختيار كميته نوبل قرار گيرد. در اين ماه 

كميته نامزدهاى اوليه را تعيين مى كند.
3- مارس-مى: در اين مدت اسامى نامزدهاى اوليه 
براى ارزيابى براى كارشناسان اين حوزه فرستاده 

مى شود.
نوشته  مربوط  گزارش هاى  ژوئن-آگوست:   -4

مى شوند.
براى  را  نهايى  نامزدهاى  نوبل  كميته  سپتامبر:   -5

انجمن نوبل مى فرستد.
با  را  برندگان  نوبل  انجمن  ماه  اين  در  اكتبر:   -6
و  مى كند  انتخاب  نهايى  نامزدهاى  گذاشتن  راى  به 

درنهايت اسامى برندگان اعالم مى شود.
پايتخت  استكهلم  در  دسامبر   10 در  دسامبر:   -7

سوئد، جوايز به برندگان اهدا مى شود.

برنده جايزه نوبل فيزيولوژى يا پزشكى امسال
يكصدوچهارمين   (2013 اكتبر   7) گذشته  دوشنبه 
«جيمز  شدند.  اعالم  رشته  اين  در  نوبل  برندگان 
براى  زودهوف»  «تامس  و  شكمن»  «رندى  راثمن»، 
وزيكول ها  ترابرى  تنظيم  ماشين  در  اكتشافشان 
كيسه هاى  وزيكول ها  شدند.  نوبل  جايزه  برنده 
براى  كه  هستند  سلولى  غشاى  جنس  از  كوچكى 
خارج  به  مواد  انتقال  و  سلول  داخل  در  مواد  انتقال 
و داخل آن استفاده مى شوند. در هر لحظه ميليون ها 
مختلف  مقاصد  به  سلول  درون  مختلف  مولكول 
مشخص  شدن  از  پيش  تا  ولى  مى شوند،  فرستاده 
نمى دانست  كسى  دانشمند،  سه  اين  تحقيقات  نتايج 
مولكول ها درون سلول از كجا مى دانند چطور و به 

كجا بروند.
يا  فيزيولوژى  نوبل  جايزه  درباره  دانستنى هايى 

پزشكى
طى سال هاى 1915، 1916، 1917، 1918، 1921،   -
1925، 1940، 1941 و 1942، واقع در  سال هاى جنگ 
جهانى اول و دوم هيچ جايزه نوبلى در اين رشته به 
كسى تعلق نگرفت. طبق اساسنامه نوبل اگر هيچ كدام 
از كارهاى علمى در حد استانداردهاى تعيين شده در 
آن نباشد، در آن سال جايزه به كسى اعطا نمى شود.

صورت  به  نفر   204  ،2013 تا   1901 سال  از   -
گروهى يا فردى برنده جايزه نوبل شدند.

تا   1901 از  پزشكى  نوبل  برندگان  ميانگين  سن   -
2012، 57 سال است.

- تاكنون جوان ترين برنده جايزه نوبل فيزيولوژى يا 
پزشكى «فردريك بنتينگ» كاشف هورمون انسولين 
به  موفق   1923 سال  در  32سالگى  در  كه  است 
دريافت جايزه نوبل شد و پيرترين برنده هم «ريتون 
روس» است كه در 87 سالگى در سال 1966 براى 
نوبل  جايزه  به  تومور  القاكننده  ويروس هاى  كشف 

دست پيدا كرد.
يا  فيزيولوژى  در  نوبل  جايزه  برنده   204 از   -
بانوان  به  جايزه  تنها 10  سال  اين 112  در  پزشكى 

تعلق گرفته است.
- «آدولف هيتلر» در سال 1939، سه دانشمند آلمانى 

از  بودند  شده  نوبل  جايزه  دريافت  نامزد  كه  را 
زمينه  در  نوبل  جايزه  نامزد  دوماك»  «گرهاد  جمله 
فيزيولوژى يا پزشكى را از دريافت جايزه منع كرد.

- در رشته پزشكى تاكنون هيچ كس بيشتر از يك بار 
برنده جايزه نوبل نشده است.

بنيانگذار  و  روانشناس  فرويد»  «زيگموند   -
شد،  نوبل  جايزه  دريافت  نامزد  32بار  روانكاوى، 
در  «فرويد»  نشد.  اعالم  برندگان  جزو  هيچگاه  ولى 
سال 1936 در رشته ادبيات هم نامزد دريافت جايزه 

نوبل شده بود.

به برندگان نوبل چه چيزى اهدا مى شود؟
در  نابغه اى  تصوير  با  پزشكى  مدال  پزشكى:  مدال 
اين علم است كه در حال جمع كردن آب در كاسه اى 
براى رفع تشنگى دختربچه اى است و در همين حين 

كتابى روى پاى او قرار دارد.

ديپلم نوبل: هر ديپلم نوبل كار هنرى خاص و يگانه اى 
است كه توسط هنرمندان و خطاطان سوئدى طراحى 

شده است.

دارايى اش  بيشتر  نوبل»  «آلفرد  مالى:  جايزه 
چهارميليون و 650هزاردالر  معادل  يعنى  را 
اين  درآمد  تا  گذاشت  باقى  سرمايه گذارى  براى 
سرمايه گذارى هر ساله به عنوان جايزه به شايستگان 
مبلغ  به   2013 نوبل  جايزه  شود.  اعطا  نوبل 

يك ميليون و200هزاردالر تعيين شده است.
به  خدمتگزاران  و  دانشمندان  از  بسيارى  اگرچه 
دريافت  به  موفق  پزشكى  يا  فيزيولوژى  جامعه 
به  بايد  همواره  همه  اين  با  نمى شوند،  نوبل  جايزه 
و  آسايش  از  عمده اى  بخش  كه  باشيم  داشته  ياد 
نوآورى هاى  و  تالش ها  مديون  ما  زندگى  راحتى 
همين انسان هاى بزرگى است كه تنها تعداد اندكى از 
آنها نايل به دريافت جايزه نوبل مى شوند و اين امر 
چيزى از ارزش كار و كوشش اكثريتى كه اين جايزه 

را دريافت نمى كنند، كم نمى كند.
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ديده  زيادى  فعاالن  و  رهبران  تجارت  عرصه  در 
كنيم.  كار  بيشتر  چگونه  مى آموزند  ما  به  كه  مى شوند 
شريل سندبرگ به زنان توصيه مى كند براى پيشرفت 
مى گويد  برنارد  جان  باشند.  داشته  بيشترى  مشاركت 
مايكل  روند.  پيش  زمان  سرعت  با  بايد  تجارى  امور 
را  خود  جايگاه  چگونه  مى گويد  فروشندگان  به  پورت 
مستحكم كنند. و اگر احساس كرديد الزم است زمانى 
را به خود اختصاص دهيد كيث فرازى به شما هشدار 
اصلى  مشكل  اما  نخوريد».  غذا  تنها  «هيچ گاه  مى دهد 
جهان تجارت كم بودن نيست بلكه زياده روى بيش از 
حد است. موارد بسيار زيادى هستند كه امور واقعى را 
ظاهر  حفظ  براى  فقط  زيادى  مى كنند، كارهاى  منحرف 
انجام مى شوند و در مجموع گرفتارى هاى زيادى وجود 
دارد. هلندى ها اعتقاد دارند زيادى تعداد جلسات زمان 
جلسه»  «بيمارى  را  وضعيت  اين  آنها  مى بلعد.  را  آنها 
كينزى  مك  موسسه  گذشته  سال  تحقيق  اما  ناميده اند. 
مى كنند.  تلف  را  زمان  بيشترين  اى ميل ها  داد  نشان 
از  بيش  دفترى  ماهر  كاركنان  پژوهش  اين  مطابق 
يك چهارم روز كارى خود را براى نوشتن و پاسخ دادن 
به اى ميل ها صرف مى كنند. اينكه كدام يك از اين قاتالن 
اما  دارد  بحث  جاى  هستند  خطرناك تر  نوين  تجارت 
آنچه واضح است اين است كه كاركنان ادارى بر روى 
اجازه  مديران  مى دوند.  بى فايده  فعاليت هاى  تردميل 
از  كاركنان  بكشند.  طول  ساعت  چند  جلسات  مى دهند 
اى ميل استفاده مى كنند چون زحمت و تفكر كمترى الزم 
دارد و به نظر مى رسد كل صنعت مديريت باعث مى شود 

اين تردميل سريع تر حركت كند. اين نوع مشاركت زياد 
منجر  اضافه كار  افزايش  به  متحده  اياالت  در  ويژه  به 
آمريكايى ها 8/5  سال 1979  با  مقايسه  در  است.  شده 
سال  نظرسنجى  مى كنند.  كار  بيشتر  هفته  در  ساعت 
نشان  بيمارى ها  از  پيشگيرى  و  كنترل  مركز  گذشته 
شش  از  كمتر  شاغل  بزرگساالن  يك سوم  تقريبًا  داد 
ساعت در شب مى خوابند. نظرسنجى ديگرى كه توسط 
شركت «فناورى خوب» عرضه كننده سامانه هاى همراه 
از  بيش  كه  داد  نشان  گرفت،  انجام  تجارت  در  ايمن 
خود  كار  اداره  ترك  از  پس  پاسخ دهندگان  درصد   80
بررسى  بدون  نمى توانند  درصد   69 مى دهند،   ادامه  را 
و  بروند  رختخواب  به  خود  الكترونيك  پست  صندوق 
38 درصد به طور منظم هنگام صرف شام اى ميل هاى 
كارى خود را مى خوانند. اين نوع فعاليت فقط كارسازى 
است نه تمركز بر كار واقعى. ترزا آمابيل از دانشكده 
زمينه  در  فراوان  مطالعات  از  پس  هاروارد  تجارت 
كار و خالقيت به اين نتيجه رسيد كه در روزهايى كه 
فشار كمتر باشد كاركنان هنگام مواجهه با تقاضاهاى 
پيش بينى نشده خالقيت بيشترى از خود نشان مى دهند. 
به  كاليفرنيا  دانشگاه  از  مارك  گلوريا   ،2012 سال  در 
همراه دو همكارش 13 نفر را در بخش فناورى اطالعات 
به مدت پنج روز از داشتن اى ميل محروم كردند و آنها 
را به دقت مورد مطالعه قرار دادند. آنها متوجه شدند 
بدون اى ميل افراد بيشتر مى توانند بر وظايفشان تمركز 
كنند و استرس كمترى خواهند داشت. اكنون زمان آن 
رسيده است كه راهبرد متفاوتى را آزمايش كنيم: عقب 
كشيدن  عقب  سنت  درباره  مشاركت.  جاى  به  كشيدن 

نخست وزير  ملبورن  لرد  دارد.  وجود  زيادى  پيشينه 
«بى فعاليتى  مزاياى  مورد  در  ويكتوريا  ملكه  محبوب 
در  آسكيت  هربرت  است.  كرده  قلم فرسايى  ماهرانه» 
كار خود از سياست «صبر كن و ببين» استفاده مى كرد. 
كار  حد  از  بيش  نبايد  داشت  اعتقاد  نيز  ريگان  رونالد 
را  كسى  زياد  كار  كه  است  «درست  او  گفته  به  كرد. 
عقيده  عقيده من الزم نيست كسى اين  به  اما  نمى كشد 
انبوه  ميان  در  سنت  اين  متاسفانه  اما  كند».  تجربه  را 
اينكه  از  قبل  تا  است  الزم  شد.  دفن  پيغام ها  و  جلسات 
خود را به كشتن دهيم اين سنت را دوباره احيا كنيم. 
عقب  راهبرد  از  را  استفاده  بيشترين  خالق  كاركنان 
در  كه  هستند  افرادى  همان  آنها  برد.  خواهند  كشيدن 
يك  دهه1990  اوايل  در  دارند.  قرار  نوين  اقتصاد  قلب 
مى تواند  آيا  كه  پرسيد  خالق  فرد   275 از  روانشناس 
براى نوشتن كتابش با آنها مصاحبه كند. يك سوم آنها 
به خود زحمت ندادند حتى پاسخ دهند و يك سوم ديگر 
مديريت  استاد  دراكر  پيتر  نپذيرفتند.  را  مصاحبه  نيز 
وضعيت «امتناع كردن» را توصيه مى كند. به عقيده او 
«يكى از اسرار بهره ورى آن است كه سطل زباله بزرگى 
براى  باشيد».  داشته  دعوت نامه ها  انداختن  دور  براى 
افراد خالق مهم ترين سرمايه زمان است، به ويژه زمان 
كسانى  دشمنان  بزرگ ترين  و  انقطاع،  بدون  طوالنى 
اى ميل  طريق  از  را  زمان  اين  مى كنند  تالش  كه  هستند 
يا جلسه بدزدند. در واقع برخالف ديدگاه رايج مديران 
را  بهره ورى  بيشترين  هنگامى  خالق  افراد  كم تجربه، 
نمى دهند.  انجام  كارى  هيچ  مى رسد  نظر  به  كه  دارند 
كسانى  مى شوند.  بهره مند  وضعيت  اين  از  نيز  مديران 

به  كردن  فكر  جاى  به  است  بهتر  هستند  صدر  در  كه 
امور اجرايى به راهبرد ها بينديشند و به جاى اينكه آيا 
شركت مطابق برنامه هايش پيش مى رود به آن فكر كنند 
كه آيا شركت در مسير صحيح قرار دارد يا خير. جك 
ولش هنگامى كه رئيس جنرال الكتريك بود يك ساعت 
در روز را به «تماشاى بيرون پنجره» اختصاص مى داد. 
بيل گيتس هنگامى كه رئيس مايكروسافت بود «دو هفته 
تفكر» را در سال به خود اختصاص مى داد و در آن دو 
هفته خود را در كلبه اى دور افتاده محبوس مى كرد. جيم 
كالينز به تمام روسا توصيه مى كند كه «فهرست توقف 
كار» داشته باشند و مطابق آن ببينند آيا جلسه اى هست 
كه لغو شود يا مى توان از يك ضيافت شام اجتناب كرد؟

بيشتر يا كمتر؟ 
مديران سطوح پايين تر نيز بايد از اين اندرز پيروى كنند. 
كيث مورنيگان در كتاب «كارى نكن» استدالل مى كند كه 
بهترين مديران توجه خود را بر تدوين مقررات مناسب، 
استخدام افراد داراى صالحيت و ايجاد بهترين انگيزه ها 
متمركز مى كنند و سپس خود را كنار مى كشند. او در 
پرداخته  حد  از  بيش  مديريت  مشكل  به  كه  كتاب  اين 
روزهاى  در  كداك  ايستمن  درباره  را  داستانى  است 
يك  ساختار  تجديد  فرآيند  در  مى كند.  نقل  اوجش 
شركت، اداره كوچكى فراموش شد بدون آنكه رئيسى 
داشته باشد يا الزم باشد به اداره مركزى گزارش دهد. 
كه  شد  اداره  اين  وجود  متوجه  هنگامى  تنها  كل  مدير 
يكى از مشتريان از عملكرد خوب آن تقدير كرده بود. 
البته نبايد در كار نكردن اغراق كرد. مديران نقش مهمى 
دادن  انضباط  و  پيچيده  فعاليت هاى  هماهنگ سازى  در 
خود  حال  به  را  خالق  افراد  برخى  اگر  دارند.  افراد  به 
بگذاريد هيچ گاه كارها را به اتمام نمى رسانند. اما مطمئنًا 
داليل زيادى براى كمتر كار كردن وجود دارد. مى توان 
اى ميل ها را اولويت بندى كرد، جلسات را كاهش داد و 
از شر مديران وسواسى خالص شد. مشاركت بيش از 
حد نتايج منفى به بار مى آورد. اكنون زمان آن رسيده 
است كه راهبرد «عقب كشيدن» مورد توجه قرار گيرد.
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مد ايرانى
 اكونوميست تنها نشريه خارجى نيست كه در يك ماه اخير، نوع 
كرده  تحليل  ارائه  و  گزارش  نگارش  دستمايه  را  ايران  در  حجاب 
نشريات  از  يكى  عنوان  به  كه  نيز  الشرق االوسط  روزنامه  باشد. 
مدعى  كه  گزارشى  در  مى شود،  شناخته  عرب  جهان  پرطرفدار 
است، مشاهدات عينى گزارشگر اين روزنامه است، به تفاوت هاى 
پوشش ايرانيان، پيش از انقالب، زمان جنگ و دهه اخير پرداخته 
عنوان  به  عمومى  عرصه هاى  در  لباس ها  رنگ  تنوع  و  تغيير  از  و 
«انقالب رنگين!» ياد كرده است... رويكرد اين دو نشريه در تحليل 
مد،  عرصه  در  اخير  سال هاى  تحوالت  و  ايرانى  جوانان  مدگرايى 

بيش از آنكه فرهنگى باشد، داراى رنگ و بوى سياسى است. البته 
رسانه هاى  و  تحليلگران  سوى  از  فقط  نه  رويكرد  اين  نشانه هاى 
خارجى كه در ايران نيز شايع است. آن گونه كه «حجاب» گروهى 
خاصيت  ناظران،  و  سياستمداران  برخى  نگاه  در  ايران  زنان  از 
فرهنگى- اجتماعى خود را از دست داده و به مثابه سوژه اى صرفًا 

سياسى- امنيتى به آن نگريسته مى شود. 

اين نگرش اكنون در اواخر تابستان كه تنوع رنگ ها در لباس ها و 
پوشش هاى زنانه به اوج رسيده و البته در شرايطى كه تن پوشى 
به نام «ساپورت» با رنگ ها و طرح هاى متنوع به پوشش دختران 
و زنان زيادى تبديل شده، شدت گرفته است. تصور اين است كه 
كسانى در خارج از مرزهاى ايران براى تضعيف بنيان خانواده و 
تهاجم فرهنگى، استفاده از اين نوع پوشش را ترويج مى كنند. براى 
مثال، برخى سايت هاى تندرو، پاى برخى رسانه هاى فارسى زبان 
خارجى مانند شبكه «من و تو» را نيز به ميان كشيده اند. تحليل اين 
رسانه ها چنين است كه مجريان اين شبكه با پوشيدن «ساپورت» 
و «شلوارهاى بدن نما و چسبان» قصد ترويج و تخريب ارزش ها و 
باورهاى جامعه ايرانى را دارند. از سوى ديگر، برخورد نهادهاى 
انتظامى با كسانى كه اقدام به پوشيدن مانتوهاى رنگى و به ويژه 

ساپورت كرده اند نيز تشديد شده است.

 اگرچه در روزهاى منتهى به انتخابات و پس از انتخابات، حضور 
نيروهاى موسوم به «گشت امنيت اخالقى» در سطح شهرها روبه 
حواشى  از  اخير  ماه هاى  در  كه  تصاويرى  اما  گذاشت؛  كاهش 
برگزارى كنسرت ها در فضاى مجازى منتشر مى شود، گواهى بر 
تشديد برخوردهاست. برخوردهايى كه البته به نظر مى رسد، فاقد 
معيارى مشخص است كه نه تنها دارندگان پوشش هاى تنگ يا كوتاه 
كه صاحبان پوشش هاى رنگى را نيز در بر گرفته است. اما اكنون 
اين «ساپورت پوشان» هستند كه بيش از سايرين در مظان برخورد 
گشت ارشاد قرار دارند؛ همان گونه كه درگذشته، بانوان چكمه پوش 
بودند. سال 1386 بود كه «سردار اسماعيل احمدى مقدم» فرمانده 
بلند  چكمه هاى  كه  كسانى  با  برخورد  توجيه  در  انتظامى  نيروى 
به پا مى كردند، آن را مصداق «تبرج» يا «خودنمايى» دانست. اما 
و  كشيدند  بيرون  چكمه ها  نوع  اين  از  را  پايشان  ايرانى  بانوان  نه 
البته  آوردند.  پايين  ويترين هايشان  از  را  كاال  اين  فروشندگان،  نه 
ممكن است برخى از انواع پوشاك مانند «شلوار كوتاه» يا «مانتوى 
كوتاه» كه در سال هاى مختلف با اخم ماموران گشت امنيت اخالقى 
مواجه شده است، با كاهش تقاضا در بازار نيز مواجه شده باشد؛ 

ساپورت ها از كجا 
ساپورت مى شوند؟

گزارشگران نشريه «اكونوميست» در  شماره  
دختران  و  زنان  «ساپورت»  سپتامبر،   14
ايرانى را «سوژه» نگارش يكى از گزارش هاى 
خود قرار داده اند. البته اين هفته نامه اقتصادى 
ايران  در  مد  وضعيت  به  نگاهى  بهانه  اين  به 
انداخته است. به تغيير ذائقه ايرانى ها در نوع 
تن پوش  توصيف  در  اكونوميست  پوشش. 
«در  است:  آورده  ايران  مردم  از  بخشى 
تابستان كوتاه تر و  سال هاى اخير لباس هاى 
تنگ تر شده است؛ اما بسيارى از خانم ها اخيراً 
انتظامى،  نيروى  داشتن  نگه  راضى  براى 
مانتوهاى گشادتر و بلندتر را انتخاب مى كنند. 
آنها با وجود پوشيدن لباس هاى گشاد و بلند، 
مى گذارند...»  نمايش  به  را  پاها  پايين  قسمت 
گزارش  اين  از  ديگرى  بخش  در  نشريه  اين 
اشاره مى كند: «محافظه كاران خواستار تعيين 
هستند  زنان  پوشش  براى  استانداردهايى 
ابراز  ساپورت ها  اين  مورد  در  آنان  كل  در  و 

نگرانى مى كنند.»

طرح از اكونوميست
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اما ترديدى نيست كه اين كاهش تقاضا به دليل برخورد نيروى 
انتظامى رخ نداده است، بلكه ظهور مدهاى جديد، موجب كاهش 
طرفداران اين نوع پوشش ها شده است. حال در شرايطى كه اين 
نوع كاالها در بازار به وفور يافت مى شود، پرسش اينجاست كه 
چرا اين مصرف كنندگان هستند كه همواره با برخورد نيروهاى 
يله  عرضه،  طرف  كه  شرايطى  در  يا  مى شوند؟  مواجه  انتظامى 
پرسش  و  است؟  شدنى  تقاضا  طرف  كنترل  است،  شده  رها  و 
ديگر اينكه وقتى تقاضا براى كااليى رو به افزايش است، مى توان 
با برخوردهاى قهرى از مصرف آن جلوگيرى كرد يا در برابر 
عرضه قانونى يا غير  قانونى آن سد بست؟ اگرچه تاكنون اشكال 
حجاب و مدگرايى در ميان مردم ايران از ابعاد سياسى، امنيتى، 
در  ما  اما  است،  گرفته  قرار  واكاوى  مورد  اجتماعى  و  فرهنگى 

پرونده پيش رو قصد داريم از زاويه «اقتصاد» به آن بنگريم. 

ساپورت چيست؟
ايرانيان  كه  كااليى  «ساپورت»  كه  مى شود  اندى  و  سال  يك 
آن  بر  را  «جوراب شلوارى»  عنوان  دور،  نه چندان  درگذشته اى 
حاال  چرا  كه  نيست  معلوم  كسى  بر  است.  شده  مد  مى نهادند، 
آن را ساپورت مى خوانند؛ واژه اى انگليسى كه در زبان فارسى 
به «حمايت كننده» معنا مى شود. ساپورت در گذشته به صورت 
ساده، با كفه و در رنگ هاى مختلف عرضه مى شد و بعدها نمونه 
منقش و بدون كفه آن نيز به بازار آمد. نرخ اين كاال نيز متفاوت 
براى  كه  تومان  هزار   200 تا  تومان  هزار   15 حدود  از  است؛ 

نمونه هاى مرغوب آن قيمت گذارى شده است. 

ساپورت ها از كجا ساپورت مى شوند؟
اما ساپورت هايى كه به اين حد از فراوانى رسيده است، چگونه 
سر از بازار ايران در مى آورد؟ اين پرسش در شرايطى مطرح 
محدوديت هاى  كاهش  براى  دولت  پيش  ماه   10 حدود  كه  است 
ارزى، ثبت سفارش 77 قلم كاال را ممنوع كرد كه از قضا، پوشاك 
حالى  در  بود.  شده  گنجانده  ممنوعه  اقالم  اين  فهرست  در  نيز 
اين  كه  مى دهد  نشان   1392 سال  در  گمرك  آمار  به  نگاهى   كه 
ممنوعيت براى واردات «جوراب شلوارى» كه ممكن است از نوع 

ساپورت هاى موجود در بازار باشد، صادق نبوده است.

 بر اساس اين آمار در سال 1392 حدود 5228 دالر كاال با عنوان 
(براى  درجه بندى شده  تراكمى  جوراب آالت  «جوراب شلوارى، 
يا  كش باف  كفه،  بردن  كار  به  بدون  واريس)،  جوراب هاى  مثال، 
قالب بافى شده» و با وزن 63 كيلوگرم از مبداء «ايتاليا» وارد شده 
 129,601,852 حدود  نيز  كاال  اين  واردات  ريالى  ارزش  است. 
اعداد  اين  در  اندكى  چنانچه  حساب،  اين  با  است.  بوده  ريال 
اين  به  تخصيص يافته  ارز  كه  درمى يابيم  شويم،  دقيق  ارقام  و 
جوراب شلوارى ها، از نوع مبادالتى بوده است. آمار واردات اين 
كاال و كاالهايى با عناوين مشابه در سال 1391 نيز رقمى معادل 
يا  آمار  اين  مى رسد  نظر  به  البته  كه  مى دهد  نشان  را   11/152
دست كم بخشى از آن مربوط به پيش از اعمال ممنوعيت ها در 
سال 1391 بوده است. آنچه بديهى به نظر مى رسد، حجم واردات 
پنج هزار دالرى جوراب شلوارى تكافوى تقاضاى موجود در بازار 
درصد   60 حدود  مى شود،  گفته  ديگر  سوى  از  داد.  نخواهد  را 
مى شود.  تامين  داخل  توليد  از  بازار  در  موجود  ساپورت هاى 
بنابراين با در نظر گرفتن 60 درصد سهم توليد داخل در بازار 
اين كاال مى توان نتيجه گرفت كه بخش بزرگى از ساپورت هايى 
كه در اختيار مصرف كنندگان قرار مى گيرد، جزو كاالهاى قاچاق 
است كه ممكن است هم پارچه و هم كاالى نهايى از طريق قاچاق 
وارد كشور شود و كسى جلودار ورود اين محموله ها به كشور 

نيست.

صورت  به  نيز  كاال  اين  توليد كنندگان  كه  اينجاست  جالب  اما   
حمل  عرضه،  كه  مى دانند  آنان  شايد  مى كنند.  فعاليت  زير زمينى 
و نقل و نگهدارى البسه قاچاق و لباس هاى خالف عفت عمومى، 
جرم و قابل تعقيب است.1 اگرچه، جست وجوى يك هفته اى براى 
يافتن توليد كنندگان اين نوع پوشاك تقريبًا به بن بست رسيد؛ اما 
پرس وجوها به اطالعاتى جزيى منتهى شد؛ اينكه قيمت تمام شده 
بيش  به  ايران  توليدى  واحدهاى  در  توليد شده  ساپورت هاى 
اين  نرخ  كمترين  آنكه  حال  نمى رسد  تومان  هزار  سه  تا  دو  از 
ساپورت ها در بازار 14 يا 15 هزار تومان است. از اين گذشته، 
قيمت ماشين هاى پارچه بافى كه پارچه كشباف و همچنين پارچه 
ميليون   60 تا   50 حدود  مى كند،  توليد  را  ساپورت ها  نوع  اين 
تومان است و در روز 300 كيلو پارچه مى بافد و نوع پيشرفته 
آن، حجم توليد پارچه را به 500 تا 600 كيلو در روز مى رساند. 
در اين صورت مى توان تصور كرد كه توليد كنندگان ساپورت در 

اين بازار پر تقاضا چه سودى كسب مى كنند.

آشنايى با عوامل اصلى كه 
مانع كاهش وزن مى شوند

توصيه  آمريكا  در  عمومى  بهداشت  كارشناسان 
حتى  و  غذايى  الگوى  كردن  محدود  كه  مى كنند 
ورزش كردن در چند سال اخير زندگى، فاكتورهاى 
كافى براى كاهش وزن نيستند بلكه تالش براى الغر 
شدن بايد روندى مداوم باشد كه تمام عادات روزانه 
نت  مديسين  اينترنتى  سايت  شود.  شامل  را  زندگى 
در اين مقاله به شش عامل اصلى اشاره كرده است 
كه مانع از عملكرد و تاثير مناسب برنامه هاى كاهش 

وزن مى شوند. اين عوامل عبارتند از:
وزن  كاهش  مانع  كه  اصلى  وزن،عوامل  كاهش 

مى شوند ،رژيم غذايى
1-  رژيم غذايى غلط؛ شايد شما از خوردن غذاهاى 
آيا  اما  كنيد  خوددارى  ادويه دار  و  كرده  سرخ 
آن  براى  سبوس دار  غالت  مانند  مناسبى  جايگزين 
با  كه  مى كنيد  تصور  اگر  بعالوه  گرفته ايد؟  نظر  در 
رژيم  به  مى توانيد  غذايى  وعده  دو  يا  يك  نخوردن 
فقط  كار  اين  كه  بدانيد  بايد  كنيد  كمك  خود  الغرى 
بهترين  مى شود.  روز  طول  در  پرخورى  به  منجر 
برنامه غذايى براى هر فرد سه وعده در روز غذاى 
اصلى همراه با ميان وعده هاى مغذى و مناسب بين 

اين سه وعده است.
وزن  كاهش  مانع  كه  اصلى  وزن،عوامل  كاهش 

مى شوند ،رژيم غذايى
2- پايين بودن فعاليت قلبى؛ اگر تصور مى كنيد يك 
كافى  روز  در  كردن  ورزش  براى  مشخص  زمان 
و  دلخواه  نتيجه  به  دستيابى  كه  بدانيد  بايد  است 
مناسب نياز دارد فعاليت بدنى خود را تا حدود 65 تا 
85 درصد افزايش دهيد به طورى كه ضربان قلبتان 

تند شده و به حداكثر برسد.
وزن  كاهش  مانع  كه  اصلى  وزن،عوامل  كاهش 

مى شوند ،رژيم غذايى
3- مصرف زياد كالرى مايع؛ مصرف زياد هر نوع 
ميوه هاى  آب  يا  قهوه  چاى،  الكل،  مثل  مايع  كالرى 
كاهش  براى  را  شما  زحمات  تمام  مى تواند  شيرين 
از  مى شود  توصيه  بنابراين  بدهد.  هدر  وزن 
آب  يا  چرب  بدون  شير  مثل  سبك  نوشابه هاى 

سبزى جات استفاده كنيد.

به  تالش ها  اين  تمام  نهايت  در  اراده؛  نداشتن   -4
اراده شما براى تداوم انجام برنامه هاى كاهش وزن 
بستگى دارد. اگر به اندازه كافى براى اين كار انگيزه 
را  ما  توصيه  هستيد،  منفعل  تالشگر  يك  يا  نداريد 
باور كنيد كه به نتيجه نخواهيد رسيد. با قلب و ذهن 
خود روى تالشتان متمركز شويد اما هيچگاه اراده 
را با زياده روى و افراط اشتباه نگيريد گاهى اوقات 
كاهش اراده نشانه اين است كه بدنتان به استراحت 
استرس ها  و  فشارها  از  يافتن  بهبود  براى  زمانى  و 

نياز دارد.
وزن  كاهش  مانع  كه  اصلى  وزن،عوامل  كاهش 

مى شوند ،رژيم غذايى
چه  قالبى  هر  در  استرس  حد؛  از  بيش  استرس   -5
جسمى و چه روانى يك مانع اصلى براى ثمربخشيدن 
توليد  برنامه هاى كاهش وزن است. استرس موجب 
هورمون كورتيزول در بدن مى شود كه حاصل آن 
كاهش مقاومت انسولينى و افزايش تجمع چربى ها در 
بدن است. براى پيشگيرى از استرس از تكنيك هاى 

آرامش بخش استفاده كنيد.

6- خواب نامناسب؛ بى خوابى هم مثل استرس توليد 
مى دهد.  افزايش  را  چربى  كننده  ذخيره  هورمون 
بعالوه هر نوع اختالل الگوى خواب مى تواند موجب 

اضافه وزن شود.
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خانواده

 البته درباره اين رفتارها بايد نظر و ديدگاه آقايان را هم 
پرسيديم  و  رفتيم  ها  آن  سراغ  دليل  همين  به  شد؛  جويا 
آنها  براى  همسرشان  رفتارهاى  كدام  همه  از  بيشتر 
و  ها  گفته  اين  همه  از  نهايت  در  و  است  تحمل  غيرقابل 
شنيده ها و شكايت ها پرتكرارترينشان را انتخاب كرديم، 

كه در ادامه مى خوانيد:

تمام وقت تو براى من است
اين كامال درست است كه يك زن دوست دارد تا حد ممكن 
احساس  وقت  هيچ  او  نگذارد  و  كند  محبت  همسرش  به 
تنهايى كند؛ طبيعتا مردها تا اينجا هيچ مشكلى ندارند اما 
گله آن ها از آن جا آغاز مى شود كه مى گويند: «برخى 
خانم ها فكر مى كنند تمام وقت مردشان تنها بايد به آنها 
اختصاص داشته باشد و نه هيچ چيز ديگر. اين موضوعى 
است كه براى ما آزاردهنده است.» مرد مى تواند عاشق 
همسرش باشد ولى در عين حال گاهى مدت زمان كوتاهى 
را به خودش اختصاص دهد و به دنبال كارها و تفريحاتى 
از  ساعتى  مثال  عنوان  به  برد؛  مى  لذت  آنها  از  كه  برود 

روز را صرف يك فعاليت ورزشى يا هنرى كند.

شكستن ناخن دليل منطقى براى گريه نيست!
شدن  خرد  يا  كفش  پاشنه  شدن  شل  يا  ناخن  شكستن 
شيشه عطر و... هيچ يك دليل نمى شود كه مقابل همسرتان 
گريه كنيد. ابراز احساسات زياد براى موضوعات كوچك 
آن  بيشتر  مردها  اما  باشد  عادى  امرى  زنان  براى  شايد 
را يك نمايش اغراق آميز مى دانند؛ سعى كنيد نسبت به 
موضوعاتى كه مهم نيست، احساسات كمترى نشان دهيد.

وقتى مدام به او زنگ مى زنيد
مردانى هستند كه مى گويند از اين كه همسرشان هر نيم 
ساعت يك بار به آن ها تلفن مى زند يا مدام پيامك هاى 
تمام  در  كه  اين  از  اند؛  شده  كالفه  فرستد  مى  محتوا  بى 
طول روز همسر آنها زنگ مى زند و مكان آنها را چك مى 
كند، اذيت مى شوند. قبل از اين كه بخواهيد براى چندمين 
بار در طول روز به همسرتان زنگ بزنيد كمى فكر كنيد 
كه آيا واقعا كار شما آن قدر مهم هست كه بخواهيد سر 
كار با او صحبت كنيد و وقتش را بگيريد و ذهنش را از 

مسائل كارى منحرف كنيد؟

جيغ بنفش ممنوع!
بريده  نفس  با  مدام  يا  زدن  حرف  بلند  صداى  و  خنده  با 
تعريف  را  جالب  چندان  نه  ماجراهاى  (براثرخنده)  بريده 
مهم  كه  موضوعى  براى  نيست.  خوشايند  هميشه  كردن، 
نيست نبايد خيلى شلوغ كنيد. در حقيقت صداى بلند و زياد 

حرف زدن درباره موضوعات سطحى و بى معنى براى 
همه آزاردهنده است.

چرا در كارهاى خانه كمك نمى كنى؟
به نظر خودتان آيا واقعا الزم است كه مدام به همسرتان 
غر بزنيد كه چرا در كارهاى خانه كمك نمى كند در حالى 
كه خودش مى گويد نهايت تالشش را براى كمك به شما 
انجام مى دهد. ياد بگيريد از شوهرتان براى كمك هايى 
كه به شما مى كند، تشكر كنيد؛ وقتى او متوجه شود از 
رفتارش قدردانى مى شود به طور قابل مالحظه اى سعى 
مى كند همان فردى شود كه شما دوست داريد، پس لطفا 

كمتر غر بزنيد و بيشتر قدرشناس باشيد.

شما يك جاسوس نيستيد
يكى از اتفاقات بدى كه مى تواند براى يك مرد بيفتد، اين 
در  وجو  جست  حال  در  همسرش  ببيند  ناگهان  كه  است 
وسايل شخصى مثل كيف و گوشى تلفن همراهش است 
يا ايميل هاى شخصى او را مى خواند! چرا فكر نمى كنيد 
اين يك رفتار كامال غيراخالقى است. به ياد داشته باشيد 
كه چنين رفتارهايى نه تنها او را پنهان كارتر مى كند بلكه 
كم كم چيزهايى را هم كه به شما مى گفت ديگر نمى گويد. 

چرا كه ديگر احساس امنيت نمى كند.

االن به چه فكر مى كنى؟
«االن به چه فكر مى كنى؟» اين جمله اى است كه خيلى از 
خانم ها در طول روز بارها از شوهران خود مى پرسند؛ 
چه  خاص  لحظه  فالن  در  او  كه  است  مهم  چرا  واقعا  اما 
فكرى در ذهن دارد و به چه مى انديشد، اگر كمى منطقى 
فكر كنيد متوجه مى شويد كه اين سؤال چقدر بى فايده 
است و مى تواند براى شخص مقابل آزاردهنده باشد و او 

را از دنياى آرام خودش خارج كند!

عصبانيت مردان از 7 رفتار زنان
شما به عنوان يك زن بهتر مى دانيد كه چه رفتارهايى مى تواند بيشتر از 
هر چيزى يك مرد را آزار دهد؟ اما آيا تا به حال با خود فكر كرده ايد 
كه كدام رفتارهاى شما به شدت همسرتان را آزرده خاطر كرده و حتى 

موجب دور شدن او از شما شده است؟
پنج خاصيت 
غذاهاى تند!

بهتر است طعم غذاها را كمى تند كرده 
تا از خواص تند آن ها بهره مند شويم.

را  ما  اشك  گاهى  كه  تندى  غذاهاى 
فراوانى  خواص  داراى  درمى آورند 
هستند كه در اينجا به 5 مورد از آن ها 

پرداخته ايم:

1- سالمت بهتر قلب: فلفل هاى تند از آن جا 
را  بد  كلسترول  از  حاصله  تخريب  اثرات  كه 
در بدن كاهش مى دهند مى توانند خطر ابتال به 
مغزى  سكته  نيز  و  عروقى  قلبى  بيمارى هاى 

را كاهش دهند.
عامل  كه  التهاب  با  قرمز)  (فلفل  كپسايسين 
اصلى بيمارى هاى قلبى است، مبارزه مى كند.

2- كاهش فشارخون: نتايج بررسى ها نشان 
كه  دارد  وجود  تركيبى  فلفل،  در  دهد،  مي 

همچنين  مى شود.  فشارخون  كاهش  موجب 
در اين بررسى مشخص شد كه مصرف فلفل، 

موجب آرامش رگ هاى خونى نيز مى شود.

3- كاهش وزن فلفل قرمز: مصرف زياد فلفل 
مى تواند منجر به كاهش چربى ها و در نتيجه 
فلفل ها  مى گويد،   تحقيقات  شود.  وزن  كاهش 
كه  هستند  كپسايسين  نام  به  ماده اى  داراى 
داراى خاصيت گرمازايى بوده و پس از هر 
وعده غذايى با توليد حرارت، بدن را وادار به 

سوزاندن كالرى هاى بيشترى مى كند.

بررسى  يك  طى  سرطان:  از  پيشگيرى   -4
كپسايسين  كه  شد  مشخص  گرفته،  صورت 
موجود در فلفل هاى تند، قابليت كشتن برخى 

از سلول هاى سرطانى را دارند.
عالوه بر آن، فلفل هاى تند، سرماخوردگى هاى 
معمولى را بهبود بخشيده و از ابتال به چاقى 

و همچنين سكته مغزى پيشگيرى مى كنند.

غذاهاى  مى شود  گفته  اعصاب:  آرامش   -5
احساس  (هورمون هاى  سرتونين  توليد  تند، 
ترتيب  اين  به  و  مى دهند  افزايش  را  خوبى) 
عصبانيت و افسردگى را از بدن دور مى كنند.
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افسردگى  و  خستگى  احساس  خيلى ها  مى رسد  كه  پاييز 
نور  و  مى كند  غروب  زود  خورشيد  كه  همين  مى كنند. 
انگار  مى گيرد.  را  آدم  سراغ  نيز  افسردگى  مى شود  كمتر 
زور  به  چشم ها  مى شود  كه  صبح  و  ندارند  جان  پاها 
همه  سرما  فصل  و  پاييز  رسيدن  فرا  مى شوند.با  باز 
«افسردگى  را  اسمش  واقع  در  است.  طبيعى  چيزها  اين 
عالئم  از  يكى  هم  زياد  خستگى  كه  گذاشته اند  فصلى» 
همين افسردگى است. خوشبختانه براى اين كاهش انرژى 
در  را  چاره  راه  بايد  دارد.  وجود  راه حل هايى  خستگى  و 
بشقاب هايتان جست وجو كنيد. با ما باشيد تا با چند ماده 

غذايى نيروبخش و ضدخستگى آشنا شويد. 
 

ميوه هاى خشك
تكانتان  «بمب  اصطالح  به  روز  طول  در  مى خواهيد  اگر 
ندهد» زردآلوى خشك، آلوى خشك يا كشمش را دريابيد. 
ضد  خواص  و  هستند  آهن  از  سرشار  خشك  ميوه هاى 
نسبت  بيشترى  معدنى  مواد  ميوه ها  اين  دارند.  خستگى 
ميوه هاى  خوردن  با  واقع  در  دارند.  تازه شان  انواع  به 
اگر  كرد.  خواهيد  جذب  پتاسيم  و  كلسيم  منيزيم،  خشك 
اين روزها بى انرژى و كسل شده ايد حتمًا به سراغ اين 
ميوه ها برويد. البته بايد بدانيد كه ميوه هاى خشك سرشار 
از قند هستند و نبايد در مصرف آن ها زياده روى كنيد. در 

واقع ميوه هاى خشك انرژى و كالرى فراوانى دارند.

 موز
منيزيم  و   C  ،B6 ويتامين مانند  موز  ويتامين هاى  ميزان 
بين  در  نيز  ميوه  اين  كه  است  شده  باعث  گلوسيدها  و 
بهتر  باشد.  داشته  جا  انرژى بخش  و  نيروزا  غذايى  مواد 
چه  هر  چون  كنيد  انتخاب  را  سبز  نسبتا  موزهاى  است 
موز رسيده تر باشد ميزان ويتامين هاى آن كاهش مى يابد 
و قندهاى دير جذب موجود در آن به قندهاى زود جذب 
در  نبايد  شويد  چاق  نمى خواهيد  اگر  مى شود.  تبديل 
مصرف اين ميوه زياده روى كنيد چون يكى از ميوه هاى 
بايد  هستيد  ورزش  اهل  مى شود.اگر  محسوب  پركالرى 
بدانيد كه مصرف موز قبل از شروع فعاليت تان فوق العاده 

است به خاطر اينكه انرژى تان را دوبرابر مى كند.

كيوى
 C ويتامين  كه  گفته ايم  خودمان  بخش  همين  در  بارها 
بايد  است.  بيشتر  هم  پرتقال  از  حتى  كيوى  در  موجود 
بدانيد كه ويتامين C براى اينكه در فصل سرما احساس 
واقع  در  است.  ضرورى  و  الزم  كنيد  نشاط  و  شادابى 
است.  فوق العاده  ضدخستگى  ويتامين  يك  ويتامين  اين 
ويتامين C براى جذب آهن نيز الزم است. براى همين بايد 
مواد غذايى سرشار از آهن را به همراه مواد غذايى حاوى 
ويتامين C ميل كنيد. بايد بدانيد كه آهن نيز نقش موثرى 

در توليد انرژى و شادابى بدن دارد.

گوشت قرمز
كمبود آهن، شما را دچار خستگى زودگذر يا حتى خستگى 
مزمن مى كند و باعث مى شود مدام احساس ضعف كنيد. 

قرمز،  گوشت  كنيد  تامين  را  آهن  به  نيازتان  اينكه  براى 
گوشت مرغ و گوشت بوقلمون را دريابيد. آهن موجود در 
گياه خوار  افراد  مى شود.  بدن  جذب  بهتر  غذايى  مواد  اين 
سبزى هاى  يا  عدس  مانند  حبوباتى  مصرف  با  بايد  نيز 

برگ سبز، آهن مورد نياز خود را تامين كنند.
 

آجيل
از  سرشار  و   3 امگا  حاوى  صدفى،  ميوه هاى  تمام 
ويتامين ها و مواد معدنى هستند. در واقع آجيل ها تامين 
كننده ويتامين هاى E،B1 و B6 و همچنين پتاسيم و آهن 
هستند. البته آجيل از پروتئين نيز بى بهره نيست. اين مواد 
كسب  مضاعف  نيروى  بدنتان  كه  مى شوند  باعث  مغذى 
چربى  از  سرشار  آجيل ها  كه  باشد  حواستان  اما  كند. 
دغدغه  اگر  هم  همين  براى  دارند  بااليى  كالرى  و  بوده 
زياده روى  آنها  مصرف  در  است  بهتر  داريد  اضافه وزن 

نكنيد.

پاستا
و  كينوا  برنج،  گندم،  مانند  كامل  غالت  ديگر  و  پاستاها 
يعنى  هستند  پيچيده  كربوهيدرات هاى  از  سرشار  غيره 
جزو قندهاى دير جذب هستند. براى همين هم به تدريج 
جذب بدن مى شوند و انرژى طوالنى مدتى ايجاد مى كنند. 
اين  سبوس دار  و  كامل  انواع  بايد  كه  باشيد  داشته  توجه 

مواد غذايى
را انتخاب كنيد نه انواع تصفيه شده كه فاقد ويتامين ها و 

مواد معدنى هستند.

پرتقال
گفتيم كه ويتامين C پرتقال كمتر از كيوى است با اين حال 
همين پرتقال 80 درصد نياز روزانه ما به اين ويتامين را 
تامين مى كند. براى همين نبايد از آن صرف نظر كنيد. بهتر 
است يك روز پرتقال و روز ديگر كيوى ميل كنيد و البته 
زمستان  و  پاييز  تا  نكنيد  فراموش  نيز  را  ديگر  مركبات 

امسال شاداب و پرانرژى باشيد.

 شكالت سياه
شكالت  كه  مى دانند  خوب  خيلى  خوش خوراك  آدم هاى 
ماده  يك  هم  منيزيم  است.  منيزيم  از  سرشار  سياه 
ضدخستگى بسيار قوى محسوب مى شود. بايد بدانيد كه 
دور  شما  از  را  افسردگى  و  است  نشاط آور  شكالت  اين 
مى كند. البته بايد در انتخاب شكالت سياه دقت كنيد. هر 
چه ميزان كاكائوى موجود در آن بيشتر باشد بهتر است 

چون در اين صورت چربى كمترى هم دارد.

 ماهى
امگا  از  سرشار  ديگر  چرب  ماهى هاى  مانند  آزاد  ماهى 
و  سالمتى  يار  هم  نيز  چرب  اسيدهاى  اين  است.    3
خوش اندامى هستند. ماهى آزاد همچنين حاوى پروتئين، 
ويتامين D، ويتامين B6 ،B12 و پتاسيم مى باشد. همه اين 
در  را  انرژى تان  و  مى كنند  مقابله  خستگى  با  ويتامين ها 

طول روز باال مى برند.

با  و  داريد  چربي  پوست  هم  شما  اگر 
درگير  تان  صورت  آرايش  در  مشكالتي 
هستيد، براي رفع اين مشكالت با ماه همراه 
شويد. وقتي صحبت از آرايش پوست چرب 
آرايش  مناسب  شيوه  كردن  پيدا  مي شود 

كمي  مات  و  شفاف  پوستي  داشتن  براي 
سخت مي شود!

آرايش  هر  از  قبل  و  صبح  روز  هر   -  1
پاك كننده  ژل هاي  با  را  پوستتان  بايد  حتما 
كه  آنهايي  البته  و  چرب  پوست  مخصوص 
روي پوست شما تاثيرگذارند بشوييد و بعد 
از شستشو با يك حوله نرم آب هاي اضافي 

روي پوستتان را بگيريد.

مخصوص  تونر  با  بعدي  مرحله  در   -  2
پوست چرب و با كمك مقداري پنبه، عمليات 
پاكسازي را كامل كنيد. پنبه آغشته به تونر 
دقيقه   5 و  بكشيد  صورتتان  تمام  روي  را 
صبر كنيد. تونر عالوه بر پاك كردن باقي ژل 
شستشو به رفع و برداشته شدن سلول هاي 

مرده از روي پوست كمك مي كند.

كامل كردن  از  بعد  و  آرايش  از  قبل   -  3
يك  از  الزم  مقدار  به  پاكسازي  عمليات 
روي  چرب  پوست  مخصوص  نرم كننده 
پوستتان بزنيد و آن را ماساژ دهيد تا روي 

پوست نماند.

4 - از محصوالت آرايشي استفاده كنيد كه 
چرب  پوست هاي  براي  را  فرمول  بهترين 

دارند.

مخصوص  كرم هاي  با  آرايش  از  قبل   -  5
چرب  نواحي  مخصوصا  كنيد.  زيرسازي 
صورتتان مثل ناحيه T شكل، پيشاني، چانه 
ماندگاري  عمر  كردن،  زيرسازي  بيني.  و 
آرايش روي پوست را بيشتر و از درخشش 

نواحي چرب جلوگيري مي كند.

6 - به جاي كرم پودر از كانسيلر استفاده 
كنيد كانسيلرها چربي كمتري دارند. بيش از 

حد پودر و پنكيك نزنيد.

از  بعد  باشد  مات  آرايشتان  چقدر  هر   -  7
گذشت زمان، نقاط چرب پوست حالت براق 
اين  خوب  راه حل  يك  مي گيرند.  خود  به 
آرايشي  چربي گير  دستمال هاي  از  كه  است 
نقاط  روي  كنيد.  باز  را  آنها  كنيد.  استفاده 
از  آرام  و  دهيد  فشار  كمي  بگذاريد،  چرب 
به  دستمال ها  اين  برداريد.  صورتتان  روي 
جمع  را  پوست  روي  اضافه  چربي  راحتي 

مي كنند.

مي كنيد  استفاده  ضدآفتاب  از  وقتي   -  8
از  بعد  چربي-  فاقد  ضدآفتاب هاي  -البته 
زدن آن، يك دستمال كاغذي تميز را روي 
روي  كمي  دست  با  كنيد.  پهن  صورتتان 
صورتتان فشار دهيد و بعد آن را بلند كنيد. 
گرفته  هم  آن  چربي  كمترين  ترتيب  اين  به 

مي شود.

نكنيد.  استفاده  اسكراب  از  حد  از  بيش   - 9
را  چرب  پوست  آنها،  از  زياد  استفاده 
تحريك مي كند و غدد پوست چربي بيشتري 
ريختن  بيرون  باعث  حتي  و  مي كنند  توليد 

جوش ها مي شود.

به  را  آرايشتان  حتما  خواب  از  قبل   -  10
و  كنيد  پاك  پوستتان  روي  از  كامل  طور 
انجام  را  پوست  پاكسازي  مراحل  تمام 
دهيد. اگر پوستتان با گذشت زمان چرب تر 
مي شود، حتما به متخصص مراجعه كنيد تا 
با توجه به ويژگي هاي پوستتان، راه حل هاي 

مناسب تري به شما ارائه دهد.

 10 توصيه آرايشي براي پوست هاي چرببا خستگى پاييزه چه كنيم؟  
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آيا آنقدر خسته هستيد كه حال و حوصله انجام 
هم  را  زناشويى  رابطه  حتى  كارى،  هيچ  دادن 
تغذيه اى  مساله  يك  پاى  حتما  باشيد؟  نداشته 
مارتا  دكتر  چون  نكنيد  تعجب  است.  ميان  در 
كه  مى گويد  تافت  دانشگاه  پژوهشگر  موريس، 
احساسات  روى  مى توانند  هم  مختلف  غذاهاى 

جنسى ما تاثير بگذارند.

1.تغذيه
طور  به  باشد  پايين  شما  خون  فوالت  سطح  اگر 
رابطه  برقرارى  به  هم  شما  تمايل  و  انرژى  حتم 
زناشويى كمتر خواهد بود. تحقيقات جهانى نشان 
مى دهند كه خانم ها به طور معمول به اندازه كافى 

اين  و  نمى كنند  دريافت  را   B گروه  ويتامين هاى 
موثر  آنها  جنسى  ميل  كاهش  در  مى تواند  مساله 
باعث  مى تواند  هم  آهن  كمبود  عالوه،  به  باشد. 
بدخلق شدن خانم ها و پايين آمدن ميل جنسى شان 
بشود. بنابراين شما مى توانيد با مصرف به اندازه 
غذاهاى حاوى آهن و فوالت مانند اسفناج، عدس، 
انواع گوشت ها و حبوبات، هميشه ميل جنسى خود 
را زنده نگه داريد. با اين حساب، مى بينيد كه گاهى 
مى تواند  افتاده  پا  پيش  و  ساده  مساله  يك  اوقات 
در كاهش يا افزايش ميل جنسى شما بسيار موثر 
باشد و زندگى زناشويى تان را به شدت تحت تاثير 
تاثيرگذار  عوامل  مى خواهيد  اگر  بدهد.  قرار  خود 
هم  را  زناشويى تان  زندگى  با  رابطه  در  ديگر 
به  نگاهى  كه  مى كنيم  پيشنهاد  شما  به  بشناسيد. 

اين مقاله و 7 توصيه اش بيندازيد.

2.ماساژ
كار  محل  از  برگشتن  از  پس  شاغل  افراد  بيشتر 

استرس  و  راه  ترافيك  و  كار  از  قدر  آن  خود، 
ناشى از آنها خسته هستند كه ترجيح مى دهند به 
جاى داشتن يك رابطه زناشويى لذت بخش، بدون 
خوردن شام بخوابند تا اين طورى از دست خستگى 
روان شناسان  نظر  اما  شوند.  خالص  روزانه شان 
است.  ديگرى  چيز  جنسى  سالمت  متخصصان  و 
ماساژ  با  مى توانند  آقا  يا  خانم  كه  معتقدند  آنها 
دادن شانه و گردن همسر خود، هم خستگى كار 
و استرس روزانه را از او دور كنند و هم با تماس 
پوستى كه از اين طريق ايجاد مى كنند، او را براى 
برقرارى يك رابطه زناشويى خوب، آماده سازند. 
راستى! يادتان باشد كه تنها 10 دقيقه ماساژ دادن 
براى آمادگى پيش از رابطه زناشويى، كافى است.

3.ورزش
اندام  خانم ها  هرچقدر  كه  داده اند  نشان  تحقيقات 
داشتن  به  تمايلشان  باشند،  داشته  متناسب ترى 
برقرارى  از  پس  رضايت  و  زناشويى  رابطه 
رابطه شان هم بيشتر مى شود. دكتر جوديس گربر، 
ورمونت  پزشكى  دانشكده  روانشناسى  استاد 
مى گويد:  و  داده  انجام  زمينه  اين  در  را  تحقيقى 
رابطه  از  كه  ساله اى   55 تا   45 خانم هاى  «بيشتر 
متناسب  اندامشان  دارند،  رضايت  خود  زناشويى 
نمى برند».  رنج  مفرط  الغرى  يا  چاقى  از  و  است 
شايد بعضى ها فكر كنند كه ورزش كردن قبل از 
ساعت خواب مى تواند باعث به هم خوردن نظم و 
دكتر  نظر  صورتى كه  در  شود.  آنها  خواب  زمان 
او  است.  ديگرى  چيز  روان شناس  هايد،  ژانت 
مى گويد: «35 تا 40 دقيقه ورزش كردن با شدت 
متوسط، درست قبل از خوابيدن، جريان خون را 
در بدن شما منظم تر و كاركرد سيستم عصبى تان 

را هم بهتر مى كند. با منظم شدن جريان خون و 
بهتر شدن كاركرد سيستم عصبى هم،  تمايل شما 
از  پيش  لذت بخش  زناشويى  رابطه  يك  داشتن  به 

خوابيدن دوچندان مى شود».

4.برانگيختگى
رابطه  شروع  براى  بايد  كه  مى كنند  فكر  خيلى ها 
 3 تا   2 حتما  لذت،  اوج  به  رسيدن  و  زناشويى 
و  باشند  داشته  رابطه  از  پيش  معاشقه  ساعت 
ندارند،  زيادى  زمان  كه  وقت  هر  خاطر  همين  به 
با  رابطه  برقرارى  خير  از  تمايل شان  به  رغم 
دانشگاه  پژوهشگران  اما  مى گذرند.  خود  همسر 
پنسيلوانيا مى گويند كه تنها 7 تا 13 دقيقه معاشقه 
تمايل  برانگيختن  براى  زناشويى  رابطه  از  پيش 
شما  و  است  كافى  همسرش  و  فرد  خود  جنسى 
نبايد با فكر طوالنى و خسته كننده بودن رابطه، به 

طور كلى آن را كنار بگذاريد!

5.عصبانيت
هرگز با عصبانيت يا ناراحتى به رختخواب نرويد! 
عصبانيت يا ناراحتى مى تواند باعث به هم خوردن 
خلق وخوى همسر شما هم بشود و به اين ترتيب 
ممكن است شما نتوانيد رابطه زناشويى خوبى را 
برقرار كنيد يا حداقل اينكه هيچ  كدامتان از رابطه اى 
كه داريد، لذت نبريد. بنابراين بهتر است كه قبل از 
خوابيدن در مورد موضوعى كه باعث عصبانيت 
كنيد  صحبت  همسرتان  با  شده  شما  ناراحتى  يا 

تا زندگى زناشويى تان تحت تاثير آن قرار نگيرد.

6.شناخت
باعث  است  ممكن  كه  مسائلى  مهم ترين  از  يكى 
بشود،   همسرتان  يا  شما  جنسى  تمايل  كاهش 
جنسى  تمايالت  مورد  در  كافى  شناخت  نداشتن 
هر  شما  كه  نيست  بد  بنابراين  است.  مقابل  طرف 
چند وقت يك بار در مورد تمايالت جنسى خود با 
رابطه  در  مشكلى  اگر  و  كنيد  صحبت  همسرتان 
زناشويى تان وجود دارد، حتما همسرتان را از آن 
روز  به  روز  كوچك،  مشكالت  اين  تا  كنيد  مطلع 
و  سرد  هم  به  نسبت  را  شما  و  نشوند  بزرگ تر 

دلزده نكنند.

7.بوهاى مختلف
كه  بشنويد  اگر  باشد  جالب  برايتان  شايد 
يا  كاهش  در  مى توانند  هم  مختلف  رايحه هاى 
تاثيرگذار  همسرتان  يا  شما  جنسى  ميل  افزايش 
باشند! مثال تحقيقات جديد نشان داده اند كه بوى 
 13 تا  مى تواند  بچه  پودر  و  شيرين بيان  خيار، 
حلوايى  كدو  پاى  و  اسطوخدوس  بوى  و  درصد 
خانم ها  در  را  واژينال  خون  سطح  درصد   11 تا 
باال ببرد و باعث افزايش تمايل جنسى آنها بشود. 
حلوايى  كدو  پاى  مقدارى  مى توانيد  شما  بنابراين 
را به عنوان دسر بعد از شام ميل كنيد يا مقدارى 

خيار حلقه  شده را كنار تخت تان قرار بدهيد.

سالمت

درمان همه مشكالت: 
رفع وحشت و اضطراب از پرواز, حل مشكالت خانوادگى , اضطراب - افسردگى , 
ترك عادتهاى ناخواسته ,ترس ها - نگرانى ها , كسب اعتماد بنفس و رفع خجالت 

, ترك سيگار در يك ساعت , ترميم غم از دست رفته ها و اتفاقات

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

فارغ التحصيل در رشته روانكاوى و مشاوره
 ( London University ) هيپنوتراپى تائيد شد ه از 

توسط  وزارت بهدارى انگلستان قاضى دادگاههاى فرجامى در بيمارستانهاى اعصاب لندن
عضو جامعه روانكاوى انگلستان استاد تعليم هيپنوتيزم درمانى و دادن مدرك تائيد شد ه از 

كنسول هيپنوتراپى لندن
برگزار كنند ه سمينارهاى تجربى و روانكاوى
www.advancehypnotherapy.com

سريعترين روش روانكاوى از طريق هيپنوتراپى - روانكاو و هيپنوتراپيست 
هيپنوتيزم درمانى

توسط خانم دكتر روحى شاهين

7 عامل موثر برسردى روابط زناشويى

عامل «افسردگي نوجواني» 
شناسايي شد

نوجواناني  دريافتند  جديد  مطالعه  يك  در  روانپزشكان 
مواجه  افسردگي  عالئم  با  بلوغ  سن  به  رسيدن  از  پس  كه 
 مي شوند به احتمال زياد عامل اين اختالل در آنها از دوران 

جنيني و از مادرانشان به آنها سرايت كرده است.
درمان هاي  انجام  انگليسي  روانپزشكان  يافته هاي  طبق 
در  افسردگي  به  مبتال  زنان  براي  شده  كنترل  دارويي 
بروز  خطر  كاهش  در  موثري  نقش  بارداري  دوران  طول 
«افسردگي نوجواني» دارد.در اين مطالعه روانپزشكان روي 
فرزندان بيش از 8000 زن كه به افسردگي پس از زايمان 
يا پيش از زايمان مبتال بودند، مطالعه كردند.اين مطالعه كه 
شرح آن در مجله روانپزشكي JAMA منتشر شده نشان 
داد: افزايش ترشح هورمون استرس در بدن زنان باردار و 
افسرده تاثير سوء در روند رشد جنين دارد و اين كودكان 
پس از تولد و رسيدن به سن بلوغ بيشتر با خطر ابتال به 
ارزيابي  با  تحقيق  مي شوند.اين  مواجه  نوجواني  افسردگي 
دهه  مطالعه  در  آنها  والدين  و  كودكان  به  مربوط  اطالعات 
آرانگو»،  گرفت.«سلسو  انجام  انگليس  كودكان  موسسه   90
نشان  خاطر  مطالعه  اين  نتايج  درباره  اسپانيايي  پروفسور 
هورمون  ترشح  افزايش  كه  مي كند  تاييد  يافته  اين  ساخت: 
افسردگي  به  ابتال  خطر  تشديد  در  تولد  از  پيش  استرس 
افسردگي  به  كه  زناني  كرد  تاكيد  دارد.وي  نقش  نوجواني 
درمان  براي  شدن  باردار  از  پيش  بايد  حتما  هستند  مبتال 
اين اختالل اقدام كنند و به بهداشت رواني فرزند آتي خود 
بروز  در  متعددي  عوامل  معتقدند  محققان  بدهند.   اهميت 
افسردگي پس از زايمان و پيش از زايمان دخيل هستند كه 
از آن جمله مي توان به فاكتورهاي زيست محيطي همچون 

حمايت هاي اجتماعي اشاره كرد.
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Academy Sate Agency
Comercials and residential
Sales and Lettings
26 Queens Parade 
Friern Barnet Rd N11 3DA

Tell: 02083610555 -  07930315175

مغازه هاى خالى براى ايجاد هرگونه كسب و كار
- رستوران، كافى شاپ، پيتزاشاپ، در نقاط مختلف لندن براى فروش

- كافى شاپ در شمال لندن بدون سرقفلى
North Finchley كافى شاپ و پتزاشاپ با درآمد كافى در -

- رستوران در North Finchley با سرقفلى £75000
- پيتزاشاپ در North Finchley با سرقفلى £20000

- سالن آرايش و زيبايى در North Finchleyبا سرقفلى £16000
 Friern Barnet سوپرماركت بدون سرقفلى در -

اتاق  سه  و  سرقفلى  بدون  وسايل  كليه  با  زيبايى  و  آرايش  سالن   -
مسكونى در طبقه اول ساختمان

- كافى شاپ در Swiss Cottage با سرقفلى £40000
- رستوران و قهوه خانه و قليان خانه در شمال لندن، نقد و اقساط

براى جلوگيرى از هرگونه ضرر و زيان مالى، 
براى خريد ملك قبًال با ما مشورت كنيد.

07930315175

پربازديدترين جاذبه 
هاى گردشگرى دنيا

مناطقى در دنيا وجود دارند كه ساالنه ميليون ها گردشگر 
توريستى  مناطق  جزو  و  كنند  مى  ديدن  آنها  از  مسافر  و 
بسيار مهم و ارزشمند دنيا به شمار مى روند. اين ديدنى 
ها كم نيستند و در همه جاى جهان پراكنده شده اند. اگر 
كشورهاى  و  داريد  بسيار  عالقه  المللى  بين  سفرهاى  به 
بسيارى را از نزديك مشاهده كرده ايد، شايد نام برخى از 
اين مناطق برايتان آشنا باشد. مكان هايى همچون برج ايفل 
فرانسه، برج كج پيزا، سافارى آفريقا يا اهرام ثالثه مصر 
نام هايى هستند كه هميشه و همه جا نام آنها را شنيده ايم 

كشور  از  خارج  به  گردشگرى  سفرهاى  براى  دانيم  مى  و 
بايد يكى از آنها را انتخاب كنيم. اما جاهايى هم هستند كه 
بسيارى از مردم نمى شنانسند و شايد چندان اطالعاتى در 

مورد آنها نداشته باشند.
براى اينكه پربازديدكننده ترين جاذبه هاى گردشگرى دنيا 
را بهتر بشناسيد در اين مطلب كه به صورت سريالى و در 

5 قسمت تهيه شده است، با ما همراه باشيد.

1. ميدان تايمز - نيويورك
تعداد ساالنه بازديدكننده ها: 39,200,000

ساالنه حدود 40 ميليون گردشگر به ميدان تايمز در شهر 
نيويورك مى روند تا از نزديك شاهد نور و چراغ و فلش 
و  تئاتر  است.  كرده  مجزا  را  خيابان  اين  كه  باشند  هايى 
تفرج گاه برادوى، فروشگاه هاى بزرگ و چشم اندازهاى 
سال 2009  از  اند.  شده  ميدان  اين  جذابيت  باعث  عمودى 
ميالدى، عبور و مرور وسايل نقليه در اين قسمت از شهر 
ممنوع شد. كافه ها ميزهاى خود را در پياده روها چيدند 
اين  در  كردند.  جذب  خود  براى  بسيارى  هاى  مشترى  و 
ميدان انواع هتل ها با قيمت هاى متفاوت براى هر بودجه 
اى وجود دارد. براى رسيدن به آنجا نيز مى توانيد از انواع 
وسيله نقليه همچون مترو، قطار، اتوبوس و تاكسى استفاده 

كنيد.

2. پارك مركزى - نيويورك
تعداد ساالنه بازديدكننده ها: 38,000,000

به  كدام  هيچ  اما  دارد  بسيارى  سبز  فضاهاى  نيويورك 
اندازه پارك مركزى مشهور نيستند. اين پارك حدود 3.5 
كيلومتر مربع مساحت و در منطقه منهتن محلى براى تفريح 
و گردش محلى ها و گردشگران - قرار دارد. در آنجا مى 
وحش  باغ  از  شويد.  سوار  اسبى  هاى  كالسكه  بر  توانيد 
ديدن كنيد. قلعه Belvedere كه متعلق به قرن 19 ميالدى 
است را از نزديك ببينيد يا در ميان درختان و سرسبزى 

ها قدم بزنيد.

3. ايستگاه ايالتى - واشنگتن دى سى
تعداد ساالنه بازديدكننده ها: 37,000,000

اين ايستگاه در سال 1907 ميالدى گشايش يافته است و 
روزانه  كه  است  دنيا  آهن  خط  ترين  شلوغ  و  ترين  بزرگ 
12 هزار و 500 مسافر را داخل و خارج شهر جابه جا مى 
گردشگران  توجه  مورد  بسيار  همچنين  ايستگاه  اين  كند. 
معمارى  از  بازديد  براى  مردم  از  بسيارى  دارد.  قرار  نيز 
ساختمان اين ايستگاه به آنجا مى روند. از سبك كالسيك 
گرفته تا هنرهاى مستظرفه و باروك همه در اين ايستگاه 
قابل مشاهده هستند. بخشى اعظمى از جمعيتى كه به سمت 
اين ايستگاه مى روند، از 70 فروشگاه ايستگاه قصد خريد 

دارند.

4. الس وگاس
تعداد ساالنه بازديدكننده ها: 29,467,000

الس وگاس به عنوان شهر بى قانون مورد توجه بسيارى 
از گردشگران در سراسر دنيا قرار دارد و نمايشگاه هاى 
متعددى نيز در اين شهر برگزار مى شوند. پس از موفقيت 
وگاس  الس  در  فيلم  ماجراى  كه  «خمارى»  سينمايى  فيلم 
پيش مى رفت، اين شهر شهرت بيشترى يافت و مسافران 

بيشترى به آن سفر كردند.

5. آبشار نياگارا - نيويورك و اونتاريو
تعداد ساالنه بازديدكننده ها: 22,500,000

اين آبشار در مرز ايالت متحده آمريكا و كانادا قرار دارد و 
در هر دقيقه حدود 6 ميليون پا مكعب آب را از ارتفاع 21.3 
تا 57.3 مترى به سمت پايين مى ريزد. با اينكه 500 آبشار 
بلندتر از نياگارا در دنيا وجود دارند اما مردم جذب قدرت 

و هيبت اين آبشار مى شوند. در ضمن، دسترسى سريع 
تر و راحت ترى هم نسبت به ديگر آبشارهاى دنيا دارد.

6. ترمينال بزرگ مركزى - نيويورك
تعداد ساالنه بازديدكننده ها: 21,600,000

برخالف مسافرانى كه با عجله از ميان زيبايى هاى معمارى 
اين ترمينال عبور مى كنند، گردشگران با حوصله هنرهاى 
زيبا و نقاشى هايى كه در سقف اين ايستگاه نقش بسته اند 
نمايشگاه  و  فروشگاه  ترمينال  اين  در  كنند.  مى  تماشا  را 
هاى متعددى نيز وجود دارد كه باعث جذب گردشگر مى 

شود.

7. بازار تاالر Faneuil - بوستون
تعداد ساالنه بازديدكننده ها: 18,000,000

تجمع  محل   Faneuil تاالر  ميالدى،   1742 هاى  سال  در 
مردم براى شنيدن سخنرانى افراد بزرگى همچون ساموئل 
تاالر  اين  امروزه،  است.  بوده  واشنگتن  جورج  و  آدامز 
نوع  يكصد  از  بيش  و  است  شده  تبديل  مركزى  بازار  به 

فروشگاه در زمينه هاى مختلف آنجا حضور دارند.

8. دنياى جادويى ديزنى - اورالندو
تعداد ساالنه بازديدكننده ها: 16,972,000

اعضاى  همه  كه  دنيا  هاى  مكان  ترين  جادويى  از  يكى 
عجايب  سرزمين  ببرند،  لذت  آن  از  توانند  مى  خانواده 
سرزمين،  اين  هاى  بخش  زيباترين  از  يكى  است.  ديزنى 
قصر سيندرال است كه بسيار باشكوه و بلند ساخته شده 

است و حدود 58 متر ارتفاع دارد.

9. پارك ديزنى لند - آناهيم كاليفرنيا
تعداد ساالنه بازديدكننده ها: 15,980,000

اين پارك به عظمت دنياى جادويى ديزنى با مساحت 0.344 
كيلومتر مربع نيست اما ساالنه گردشگرانى بيشمارى را به 
سمت خود جذب مى كند و دومين پارك ساختگى دنيا از 
اين  هاى  جذابيت  از  يكى  است.  ها  بازديدكننده  تعداد  نظر 
پارك، ماجراجويى ايندين جونز است كه از ميان گدازه ها 

و سوسك هاى بزرگ عبور مى كند.

10. بازار بزرگ - استانبول
تعداد ساالنه بازديدكننده ها: 15,000,000

نفتى،  هاى  چراغ  و  فانوس  ساز،  دست  هاى  سراميك 
فرش ها و قاليچه هاى دست بافت و رنگى، وسايل مسى، 
كه  بيشترى  متعدد  محصوالت  و  بزانتين  و  طال  جواهرات 
اين  كنند.  مى  جذب  خود  به  را  ها  بازديدكننده  همه  توجه 
و  است  شده  ساخته  ميالدى   15 قرن  در  مسقف  بازار 
ها  محلى  خريد  محل  همچنان  بازار  اين  دارد.  غنى  پيشينه 
نيز هنوز هست و براى استراحت مى توانيد به رستوران و 

كافه هايى كه در اطراف آن قرار دارند، برويد

روياى التارى، 
سوداى آمريكا!

دريافت اقامت آمريكا از آن قصه هايى است كه خيلى ها 
را اسير خودش كرده. نه تنها در ايران، خيلى ها در تمام 
نقاط جهان براى اين رويافروشى آمريكايى سر و دست 

مى شكنند.
«ثبت نام براى الترى گرين كارت 2015 آمريكا آغاز شد.» 
اين خبرى است كه هر سال با نزديك شدن به ماه آبان 
مهاجرت  شنويم.  مى  مختلف  هاى  رسانه  و  ها  سايت  از 
زندگى  سوداى  هاست  سال  كه  كسانى  براى  آمريكا  به 
شرايط  فاقد  اما  دارند  سر  در  را  كشور  اين  در  كردن 
الزم براى مهاجرت اند، بيشتر شبيه روياست. اين دسته 
مثابه  به  را  آمريكا»  كارت  گرين  كشى  «قرعه  ها  آدم  از 
در  شدن  برنده  كه  بينند  مى  خود  زندگى  طاليى  موقعيت 
به  دوباره  را  رفته  دسات  از  روياهاى  همه  تواند  مى  آن 

آنها برگرداند!
هايى  قصه  آن  از  آمريكا  اقامت  دريافت  و  كارت  گرين 
است كه خيلى ها را اسير خودش كرده است. نه تنها در 
ايران، بسيارى در ديگر نقاط جهان براى اين رويافروشى 
آمريكايى سر و دست مى شكنند و براى اخذ گرين كارت 
ساله  هر  كنند.  مى  نام  ثبت  التارى  سايت  در  دنيا  ينگه 
كشى  قرعه  اين  در  برنده  عنوان  به  نفر  هزار   50 حدود 
ساالنه انتخاب مى شوند و راه به سوى سرزمينى ديگر و 

روياى هاليوودى را انتخاب مى كنند.

قرعه اى كه به نام تو مى افتد
در سال 2011 در حالى كه مشكالت اقتصادى آمريكا روز 
براى  آمريكا  دولت  هاى  تالش  و  شد  مى  بيشتر  روز  به 
برون رفتن از اين مشكالت به نتيجه اى نرسيده بود. در 
قرعه كشى كه براى دريافت گرين كارت سال 2012 انجام 
كرده  شركت  دنيا  سرتاسر  از  نفر  ميليون  حدود 20  شد 
ميليون   20 خوانديد،  درست  را  رقم  نكنيد  تعجب  بودند. 
بدانيد  است  جالب   ... ابهام  از  پر  اى  آينده  براى  متقاضى 

در حالى كه ايرانى هاى بسيارى بعد از سال هاى زندگى 
در شهرهايى مانند كاليفرنيا، بوستون و ... از اين توفقان 
ديگرى  كشورهاى  به  و  اند  نمانده  نصيب  بى  اقتصادى 
براى  كه  هستند  كسانى  هم  باز  اما  اند؛  كرده  مهاجرت 
التارى ثبت نام مى كنند. سهم ايرانى ها از اين 20 ميليون 
قرعه  به  نسبت  كه  بوده  هزار   548 حدود  كننده  ام  ثبت 
كشى سال قبل، تعداد ايرانى هاى شركت كننده در قرعه 
كشى حدود 28 درصد افزايش پيدا كرده بوده است. طبق 
همين آمار، ايرانى ها هفتمين كشورى هستند كه بيشترين 
ثبت نام را انجام داده بودند و بنگالدش، نيجريه و اوكراين 

درصدر اين ليست هستند.
از  هم  سال 2015  كارت  گرين  دريافت  براى  كشى  قرعه 
چندى پيش آغاز شده و تا 13 آبان ماه ادامه خواهد داشت 
و نتيجه آن بين ماه هاى ارديبهشت تا تير ماه سال آينده 
اعالم خواهدشد. همين اتفاق باعث شده خيلى ها از آب گل 
آلود ماهى بگيرند و براى ثبت نام در اين التارى به شكل 

هاى مختلفى جيب مردم را خالى كنند. 

ايميل هاى تقلبى التارى
«شما شانس دريافت گرين كارت آمريكا و داشتن زندگى 
چند  از  هر  كه  است  پيامى  اين  ايد.»  كرده  پيدا  را  بهتر 
گاهى از آدرس هاى ناشناس و به زبان انگليسى به ايميل 
هايمان ارسال مى شود. پيام هايى كه در حال زياد شدن 
كه  است  اين  دهنده  نشان  ارسالى  هاى  گزارش  و  است 
كاربران اينترنت با مشاهده اين نوع پيام ها وسوسه مى 
شوند كه فرم مربوط را پر كنند و عده اى هم به راحتى 
فريب اين تبليغات را مى خورند و با پرداخت مبالغ اعالم 

شده، به دام كالهبرداران مى افتند.
و  عادى  هاى  نامه  اين  سر  پشت  در  كه  كالهبردارانى 
دولت  عنوان  به  را  خود  دارند،  قرار  تقلبى  الكترونيكى 
وراديد  متقاضيان  از  مبالغى  تا  اند  زده  جا  متحده  اياالت 
كالهبردارى  قربانى  اينكه  از  اجتناب  براى  كنند.  اخاذى 

شويد، خواهشمند است اطالعات زير را مطالعه كنيد.
از طرف ديگر برخى از اين ايميل ها اسپم است و در اغلب 
شده  ارسال  برايش  شدن  برنده  پيغام  كه  كاربرى  موارد 
به سايت مورد اشاره در ايميل حتى يك بار هم مراجعه 

نكرده است. 
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ورزش

چه كسى مى خواهد اين پرونده 
مختومه شود؟

مقدمه رفتار واكنشى جامعه در ايران تابعى است از فضاى روانى. 
تهران  هاى  خيابان  خلوتى  رفتارى  چنين  تر  ملموس  هاى  نمونه  از 
فرداى سهميه يى شدن بنزين بود، درحالى كه هنوز بنزين آزاد در 
مندى  هدف  طرح  اعالم  صبح  يا  سوخت.  مى  ها  اتومبيل  كاربراتور 
يارانه ها از سوى احمدى نژاد، كه كرايه هاى تاكسى دو برابر شد. 
لحظه ثبت نام رييس تشخيص مصلحت نظام براى رياست جمهورى 
هم، نرخ دالر كه تا آن روز باال و باالتر مى رفت، صد تومان ارزان 
شد. اينكه سياست و اقتصاد سياست زده يك جامعه بر اساس داده 
ها و متغيرهاى فضاى روانى آن جامعه تعريف مى شود نشان دهنده 
اين واقعيت است كه «حس عمومى» در عمل، موثرتر از شاخص هاى 

اقتصادى است.
خيابان  كف  كه  آكادميك،  نمودارهاى  در  نه  ابتكارعمل،  يعنى  اين 
احساسى»  «جامعه  قالب  در  رفتارى  ويژه  مدل  اين  شايد  هاست. 
توجيه مى شود، يا «جامعه عجول»، كه براى «تفكر» صبور نيست و 
براى «عكس العمل»، نه عمل، حريص است و معموال موقعيت مكانى 
و زمانى اين دو را هم، به ويژه در بزنگاه هاى اثرساز جامعه، جابه 
جا مى گيرد و به جاى فكر، عمل مى كند يا برعكس! [توجه كنيم كه 
اجتماعى  روزمره  زندگى  در  موثر  هاى  واكنش  و  ها  كنش  درباره 
حرف مى زنيم، پس از روى احساس دچار تورم رگ گردن نشويم و 
پاى حماسه هاى تاريخى را، كه به دست همين جامعه رقم زده شده، 

به اين بحث باز نكنيم.

كه حماسه ها نيز شق نسبتا بالغ و خالص شده ترى از همين حس 
جمعى اند كه فارغ از پيامدهاى بعدشان ماندنى شده اند.] از بزنگاه 
تب  باالبردن  عمومى»،  «حس  برانگيختن  جاى  به  كه  اثرساز  هاى 
جامعه و ايجاد موج، نيازمند «تعقل»، تفكر و متانت است؛ زمان هايى 
اختالس  مثل  اقتصادى،  فساد  هاى  پرونده  به  پرداختن  مثل  است 
مشهور سه هزار ميلياردى، يا چيزهايى مشابه كه حساسيت جامعه 
را در ابتدا در مقابل دارد اما در ادامه، سرانجام اش تابعى از فضاى 
روانى مى شود، كه الجرم «مصلحت انديشى» را ايجاب مى كند؛ به 
هرچه  اختتام  و  زمان  فاكتور  روانى،  فضاى  مديريت  كه  معنى  اين 
زودتر! اولويت باالترى نسبت به حقيقت يابى، شناسايى ريشه ها و 
رسيدن به هسته اصلى پيدا مى كند و اين سواى ترسى است كه از 
معموال  چراكه  دارد.  وجود  شده  حفاظت  آبادهاى  ناكجا  به  رسيدن 
شده  مطرح  پديده  و  جامعه  روانى  العمل  عكس  بين  منطقى  تناسبى 

به اصل موضوع را  تعادل، نظم رسيدگى  عدم  موجود نيست و اين 
بر هم مى زند.

متن نمونه به روز چنين چالشى، فضاى داغ شده اين روزهاى فوتبال 
ايران پيرامون تبانى و فساد در ليگ هاى ايران است. نزديك به يك 
دهه است كه كسى از اهل فوتبال شكى ندارد كه برخى از نتيجه هاى 
هاى  تبانى  از  شود،  مى  تعيين  بازى  زمين  از  بيرون  جايى  فوتبال 
گوناگون تا فساد مالى بخش جدايى ناپذير اين سال هاى فوتبال ايران 
بوده كه جز مقاطعى زودگذر هميشه مسكوت مانده كه از علت هاى 
بينى  پيش  عدم  و  جامعه  روانى»  «فضاى  همين  از  ترس  اش  اصلى 

پيامدها است.
يك چاقوى تيز دو لبه و فوتبال ايران، با دو سرنوشت مطلقا متفاوت؛ 
جراحى غده [غدد] سرطانى يا خودكشى! امروز اسم هايى كه ردپايى 
فضاى  تشويش  قصد  به  دارند،  فوتبال  ناپاكى  در  شناسايى  قابل 
روانى، مدعى پاكسازى شده اند تا با دو هدف ايجاد حاشيه امن براى 
خود و دسته شان و الزام كنترل فضاى روانى، پرونده قطور فساد 
فوتبال ايران را در همان ورق هاى ابتدايى مختومه كنند. جلسه هاى 
جلسه  فوتبال،  يى  حرفه  تخلفات  به  رسيدگى  ستاد  شده  يى  رسانه 
مطرح  هاى  بحث  از  بعضى  و  برخى،  با  مجلس   90 اصل  كميسيون 
اشتباهى،  سيگنال  با  كه  بود  نادرست  هاى  نشانى  همين  از  شده، 
ناآگاهانه براى اين پرونده «خط قرمز» تعريف مى كند و اسباب بازى 

با فضاى روانى مى شود.

با  ديدار  براى  شانسى  ايران  فوتبال  فساد  بررسى  كه  نكته  اين  فهم 
چهر ه هاى مطرح فوتبال، عكس يادگارى و آمدن به تيتر يك خبرها 
آگاهى،  صبورى،  تحمل،  جرات،  درستى،  صداقت،  كنار  در  نيست! 
سكوت، خبررسانى به وقت، و اندكى «ضريب هوشى» از نيازمندى 
سازى  پاك  سمت  به  كه «ناخواسته»  است  راهى  مبرم  و  اوليه  هاى 
كه  افرادى  صالحيت  و  سابقه  دقيق  بررسى  بازشده؛  ايران  فوتبال 
و  منافع  از  چشمپوشى  اند،  شده  فوتبال  فساد  به  رسيدگى  مسوول 
خريدن  حتى  و  فردى  هاى  حساب  تسويه  از  عبور  شخصى،  روابط 
خطر تعليق به جان فوتبال ايران هم، از الزامات بررسى برگ به برگ 

پرونده فساد فوتبال ايران است.
اين  خواهند  مى  كه  كسانى  بازى  به  ورود  عدم  اهميت  درك  درآخر 
برخورد  [براى   90 برنامه  براى  پربيننده  يى  سوژه  صرفا  پرونده 
اين  حل  براى  نهايى  كليد  بماند،  باقى  مساله!]  با  تر  احساسى  هرچه 
معادله چند مجهولى است. و رسيدن به جوابى روشن براى اين سوال 

كه چه كسى [كسانى] مى خواهد پرونده را مختومه كند؟ و چرا؟

پايان دور بالتكليفى كشتى ايران
ماه  از 23  پس  مى شود.  مشخص  كشور  اول  ورزش  سرنوشت  آبان  اول 
بالتكليفى و اداره شدن فدراسيون كشتى با سرپرست، چهارشنبه هفته  آينده 
از  مدت  اين  در  ايران  كشتى  مى شود.  برگزار  كشتى  فدراسيون  انتخابات 
لحاظ مديريتى مشكالت بسيارى به خود ديد و اتفاقاتى رخ داد كه بى سابقه 
بوده، اما افراد فنى حاضر در كشتى اجازه ندادند اين نابسامانى مديريتى 
به سطوح فنى و تيم هاى ملى رسوخ پيدا كند و بر روى نتايج تيم هاى ملى 

اثر بگذارد.

پس از المپيك، محمد بنا نتوانست شرايط را تحمل كند و كنار كشيد تا كشتى 
نتايج  كه  خادم  رسول  ديگر  سوى  در  دهد.  دست  از  را  الزم  ثبات  فرنگى 
المپيك برايش راضى كننده نبود، تصميم گرفت كارش را به نتيجه  برساند 
و كشتى را رها نكند؛ موضوعى كه در مسابقات جهانى بوداپست به حقيقت 
پيوست و تيم خادم پس از 11 سال قهرمان جهان شد. خادم در اين مدت 
حتى  و  شود  وارد  ملى  تيم  به  فدراسيون  مشكالت  ندهد  اجازه  كرد  سعى 
درون فدراسيون جزيره اى خودمختار تشكيل داد و سعى كرد تا كمبودهاى 
فدراسيون را تا حدودى جبران كند. در واقع خادم فراتر از حيطه فنى، به 
كشتى كمك كرد هر چند برخى مواقع نيز رفع نيازها از توان او هم خارج 

بود كه نمونه اش اعزام نشدن كشتى گيران به مسابقات تداركاتى بود.

پس از اين افت و خيزها، انتظار 23 ماهه به سر آمده و كشتى بايد رييس 
خود را بشناسد. حجت اهللا خطيب، اميررضا خادم، محمدرضا يزدانى خرم 
انتخابات  در  شركت  به  چشم  كه  هستند  نفراتى  جمله  از  جديدى  عباس  و 
صالحى  از  بايد  بودن  بازنشسته  دليل  به  خرم  يزدانى  كه  چند  هر  دارند. 
را  مداركش  يكشنبه  روز  خرم  يزدانى  شنيده مى شود  بگيرد.  مجور  اميرى 
نظر  به  است.اما  اميرى  صالحى  تصميم  منتظر  حاال  و  داده  وزارتخانه  به 
مى رسد يكى از گزينه هاى اصلى براى رياست، اميررضا خادم باشد و حتى 

گفته مى شود جلسات متعددى در اين رابطه برگزار شده است.
رييس  آينده  هفته   چهارشنبه  كه  فردى  حال  اين  با  «ايسنا»،  گزارش  به 
مى شود، بايد با مسائل مختلفى دست و پنجه نرم  كند. موضوع اول بدهى هاى 
هيچ كدام  جوانان  و  ورزش  وزارت  نه  و  فدراسيون  نه  كه  است  فدراسيون 

واضح اعالم نكرده اند، فدراسيون كشتى چقدر بدهكار است. 

موضوع مهم ديگر حفظ نيروهاى فنى كارآمد و ترميم نقاط ضعف است. 
اگر  و  شده  وارد  برنامه  با  كه  كرده  ثابت  اخير  سال  دو  در  خادم  رسول 
برخواهد  طاليى اش  روزهاى  به  را  ايران  كشتى  شود،  مهيا  برايش  شرايط 
گرداند، هر چند كه تيم او امسال قهرمان جهان هم شد تا ايران موقتا آقاى 
كشتى جهان شود. بايد ديد آيا رييس جديد مى تواند محمد بنا را به كشتى 
در  و  شده  گذاشته  خالى  ملى  تيم  در  او  جاى  هنوز  كه  هرچند  برگرداند 
مسابقات جهانى بوداپست، چمن گلى به عنوان مربى ارشد هدايت تيم ملى 

فرنگى را بر عهده گرفت نه سرمربى!

7 تيم ديگر مسافر 
برزيل شدند

شدند.  برزيل  جام جهانى  راهى  ديگر  تيم  هفت 
در  حاضر  21تيم  هم اكنون  برزيل  احتساب  با 
جام جهانى 2014 مشخص شده اند. در قاره اروپا تيم 
فوتبال بوسنى وهرزگوين شگفتى ساز ظاهر شد و با 
شكست يك بر صفر ليتوانى بليت سفر به برزيل را 
«اوكى» كرد. به اين ترتيب بوسنى وهرزگوين موفق 
گروه  نخست  تيم  به عنوان  25امتياز  كسب  با  شد 
فوتبال  تاريخ  در  اولين بار  براى  و  مستقيم  به طور 
هم  يونان  و  كند  صعود  جام جهانى  به  كشور  اين 
پيدا  راه  پلى آف  به  كمتر  گل  تفاضل  و  25امتياز  با 
كند. در ساير بازى ها انگليس در ديدارى حساس و 

نفسگير در ومبلى لندن ميزبان لهستان بود.

براى  كه  هاجسون»  شاگردان«روى  بازى  اين  در   
برزيل  جام جهانى  پايانى  مرحله  به  مستقيم  صعود 
لهستان  صفر  بر  شدند 2  موفق  داشتند  نياز  برد  به 
دست  به  را  برزيل  به  سفر  بليت  و  دهند  شكست  را 
بياورند. صعود سه شيرها در اين دوره آنقدر حياتى 
بود كه سرمربى تيم ملى انگليس تاكيد كرد رساندن 
اين تيم به مرحله پايانى رقابت هاى جام جهانى 2014 
برزيل بزرگ ترين دستاورد دوران حرفه اى اش بوده 
است. از سوى ديگر وين رونى در اين بازى با گلى 
در 55  را  خود  ملى  گل هاى  تعداد  رساند  ثمر  به  كه 
بهترين  همچنان  و  رساند   28 عدد  به  رسمى  بازى 
گلزن سه شير در رقابت هاى رسمى اين كشور باقى 

ماند.
 در ديدارى ديگر آلمان كه پيش از اين صعودش به 

مرحله نهايى جام جهانى را مسجل كرده بود در خانه 
سوئد 5 بر 3 به برترى رسيد. دانمارك هم با وجود 
گذشت  مالت  سد  از  صفر  بر  خود 6  خانه  در  اينكه 
ولى به دليل اينكه كمترين امتياز را در بين تيم هاى 

دوم منطقه اروپا داشت از راهيابى به مرحله پلى آف 
اروپايى  تيم هاى  ديگر  اسپانيا  و  روسيه  ماند.  باز 
بودند كه سه شنبه شب جشن صعود گرفتند. روسيه 
از  باالتر  آذربايجان  خانه  در  يك  بر  يك  تساوى  با 
گرجستان  گل  دو  با  هم  اسپانيا  گرفت.  قرار  پرتغال 
را  فرانسه  و  برود  جام جهانى  به  خودش  تا  برد  را 
اروپا  منطقه  از  ترتيب  اين  به  بفرستد.  پلى آف  به 
تيم هاى هلند، ايتاليا، بلژيك، سوييس، آلمان، روسيه، 

بوسنى وهرزگوين، انگليس و اسپانيا به طور مستقيم 
كرواسى،  تيم هاى  كردند.  صعود  جام جهانى  به 
و  اوكراين  يونان،  پرتغال،  ايسلند،  رومانى،  سوئد، 
انجام  با  تا  يافتند  راه  پلى آف  مرحله  به  هم  فرانسه 

اين بازى ها تكليف چهارتيم ديگر صعود كننده از قاره 
آمريكاى جنوبى  منطقه  در  شود.  مشخص  هم  سبز 
و  شد  پيگيرى  انتخابى  بازى هاى  سه شنبه شب  هم 
پس از آرژانتين و كلمبيا تيم هاى ملى فوتبال شيلى 
صعود  برزيل   2014 جام جهانى  به  هم  اكوادور  و 
كردند. در مهم ترين بازى اروگوئه در خانه خود به 
به  صعودش  اين  از  پيش  كه  رفت  آرژانتين  مصاف 
اين  شد  موفق  اروگوئه  بود.  شده  قطعى  جام جهانى 

بازى را با نتيجه 3 بر 2 به سود خود پايان دهد و 
به عنوان پنجمى گروهش برسد.

 2 مارتينس»  ملى«خوليو  ورزشگاه  در  هم  شيلى   
به عنوان  تا  برداشت  رو  پيش   از  را  اكوادور  يك  بر 
سومى اين گروه برسد و به جام جهانى صعود كند. 
بهتر  گل  تفاضل  دليل  به  و  با 25امتياز  هم  اكوادور 
منطقه  اين  چهارم  تيم  به عنوان  اروگوئه  به  نسبت 
ترتيب  اين  به  كرد.  كسب  را  برزيل  به  سفر  بليت 
به طور  اكوادور  و  شيلى  كلمبيا،  آرژانتين،  تيم هاى 
رقابت هاى  پايانى  مرحله  به  منطقه  اين  از  مستقيم 
مرحله  در  هم  اروگوئه  و  كردند  صعود  جام جهانى 
نماينده  اردن،  مصاف  به  بايد  بين المللى  پلى آف 
شمالى،  آمريكاى  منطقه  بازى هاى  در  برود.  آسيا 
فوتبال  تيم ملى  هم  كاراييب  درياى  حوزه  و  مركزى 
هندوراس كه به يك امتياز براى صعود نياز داشت 
آورد  به دست  جاماييكا  مقابل  كه  امتيازى  يك  با 
به عنوان تيم سوم اين منطقه و براى سومين بار در 
برزيل   2014 جام جهانى  به  كشورش  فوتبال  تاريخ 
صعود كرد. در ديدارى ديگر مكزيك در خانه مقابل 
كاستاريكايى كه پيش از اين صعودش به جام جهانى 
تا  داد  يك  بر   2 شكست  به  تن  بود  شده  مسجل 
حريف نيوزيلند، نماينده اقيانوسيه در مرحله پلى آف 
كونكاكاف  منطقه  از  ترتيب  اين  به  شود.  بين المللى 
تيم هاى آمريكا، كاستاريكا و هندوراس جواز حضور 
در مرحله پايانى جام جهانى برزيل را كسب كردند و 
مكزيك اگر بر نيوزيلند غلبه كند مى تواند به جمع اين 
تيم ها ملحق شود. پيش از اين چهار تيم ژاپن، ايران، 
كره جنوبى و استراليا هم از منطقه آسيا صعود كرده 
چهار  اروپايى،  اضافه 9تيم  به  تيم  چهار  اين  بودند. 
تيم آمريكاى جنوبى و سه تيم منطقه كاراييب 20تيمى 
را تشكيل مى دهند كه به جام جهانى صعود كرده اند. 
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 طالع بينى 
هفتگى

متولد فروردين (بره):
مسائل  مى كنيد  احساس  هفته  اين  شما 
تان  زندگى  مورد  مبهمى  در  و  جديد 
خبر  وجودش  از  هنوز  كه  دارد  وجود 
براى  بيشتر  هرچقدر  ولى  نداريد. 
كمتر  مى كنيد  تالش  آن  كردن  كشف 
نيستيد،  صبور  اگر  مى رسيد.  جواب  به 
مورد  در  رازى  هيچ  نمى توانيد  هرگز 
اين  باوجود  كنيد.  كشف  را  جهان  اين 
باشيد  داشته  پايدارى  و  استقامت  اگر 
زيادى  حقايق  و  شده  عوض  چيز  همه 

برايتان آشكار مى شود.

متولدين ارديبهشت (گاو):
بازگشته  تان  نشانه  به  ماه  هفته  اين 
بهرام  و  بين  خوش  ژوپيتر  با  و  است 
باوجود  مى شود.  هماهنگ  گرا  واقع 
را  دقيقى  و  اساسى  نكات  شما  اينكه 
از دست داده ايد، ولى بدون اينكه تمام 
جزئيات را بدانيد مى توانيد موفق شويد. 
است  اين  برايتان  كار  ترين  مهم  االن 
كنيد،  اطمينان  خود  حس  و  غريزه  به 
نتوانند  است  ممكن  ديگر  افراد  چراكه 

پس  دهند.  نشان  بهتان  را  درست  راه 
را  خود  شانس  و  باشيد  داشته  ايمان 

امتحان كنيد.

متولدين خرداد (دوقلوها):
اين هفته افراد ديگر قادر نيستند آنچه را 
ممكن  بنابراين  ببينند،  مى بينيد  شما  كه 
كنند.  تبعيت  شما  از  زود  خيلى  است 
شما  براى  موضوع  اين  اينكه  باوجود 
وقتى  آنها  ولى  ندارد،  چندانى  اهميت 
كه بعدها فهميدند شما دقيقًا راه درست 
را مى رفتيد از شما تقدير خواهند كرد. 
و  تجزيه  را  چيز  همه  كه  لزومى  ندارد 
كه  است  اين  كار  بهترين  كنيد،  تحليل 

نگرش ها ساده ترى داشته باشيد.

متولدين تير (خرچنگ):
اين هفته دوستانتان خيلى به شما توجه 
خواهند كرد، بنابراين قبل از اينكه ازآنها 
فكرهايتان  خوب  كنيد  كمك  درخواست 
را بكنيد. شما دوست نداريد خودتان را 
در موقعيت هاى حساس قرار دهيد، ولى 
دوستش  كه  فرى  با  شود  موجب  اگر 
مفيد  برايتان  كنيد  دهمكارى  دارى 
در  كار  اين  اينكه  باوجود  بود.  خواهد 
نهايت شما را به آرامش مى رساند، ولى 
االن مى توانيد با اطمينان خاطر و بدون 
نصيحت  به  كار  نتيجه  به  كردن  فكر 
اطمينان  نامزدتان  يا  و  دوست  خوب 

كنيد.

متولدين مرداد (شير):
باشيد  نداشته  دوست  اگر  حتى  شما 
اند  وابسته  بهتان  كه  ديگرى  افراد  از 
مجبوريد  هفته  اين  ولى  كنيد،  حمايت 
نقش سرپرست و محافظ آنها را بازى 
كنيد. شما اين تونايى را داريد كه بفهميد 
و  داد  انجام  بايد  وقت  چه  را  كار  چه 
اطرافيانتان  زودى  به  موضوع  همين 
را طرفدارتان خواهد كرد. مادامى كه با 
درستى و صداقت كار مى كنيد از ادامه 
دادن هراس نداشته باشيد. همچنين اگر 
به حس ششم خود اطمينان كنيد اشتباه 

نخواهيد كرد.

متولدين شهريور (سنبله):
شما اين هفته بيشتر از قبل به خودتان 
و همچنين به نتيجه كارهايى كه مى كنيد 
به  كمى   قبًال  اگر  حتى  داريد.  اطمينان 
باالخره  هفته  اين  داشتيد  شك  خودتان 
اين  با  ولى  مى شود.  عوض  نظرتان 
را  خودتان  راحتى  به  نمى توانيد  وجود 
افراد  كه  برويد  را  راهى  كنيد  متقاعد 
ديگر هم مى روند، ولى اگر يك بار اين 
كار را بكنيد نتايج شگفت انگيز كار خود 
عنوان  به  زودى  به  و  ديد  خواهيد  را 

رهبر و مدير انتخاب خواهيد شد.

متولدين مهر (ترازو):
براى  شما  معنى  بى  كارهاى  هفته  اين 
است،  شده  تعجب  مايه  هم  خودتان 
اعتماد  شما  به  ديگران  اينكه  براى 
دارند و مى خواهند بهتان تكيه كنند. به 
جديد  موقعيت هاى  كردن  تفسير  جاى 
به  شما  خود،  اولويت هاى  اساس  بر 
اندازه كافى عاقل هستيد كه نگرش ها و 
ايده هاى خود را از واقعيت جدا كنيد. اما 
دليل اين كارتان فقط اين است كه شما 
عمل  آن  اساس  بر  و  مى بينيد  را  ظاهر 
اجازه  بهتان  موضوع  همين  و  مى كنيد 
نمى دهد كه برنامه هاى افراد ديگر را هم 

در نظر بگيريد.

متولدين آبان (عقرب):
و  رشد  كه  مى كنيد  احساس  شما 
ايجاد  مانع  برايتان  يكنواخت  پيشرفت 
مى كند، چون شما مى خواهيد رويه خود 
برويد.  جلو  سريعتر  و  بگيريد  پيش  را 
برج  در  اكنون  هم  ژوپيتر  اين  باوجود 
جدى مطمئن و هشتمين خانه تان يعنى 
و  دارد  قرار  صميميت  و  دوستى  خانه 
كه  حال  عين  در  مى دهد  اجازه  بهتان 
بدون هيچ مقاومتى در مورد احساسات 
ناآشناى خود صحبت مى كنيد، حمايتى 
سوى  از  را  هستيد  محتاج  بدان  كه 

خانواده خود دريافت كنيد.

متولدين آذر (كمان):
است  اين  شما  اصلى  مشكل  هفته  اين 
زمان  هم  طور  به  شما  كه  حالى  در  كه 
خانوادگى  زندگى  در  مى خواهيد  هم 
شريك باشيد و هم عضوى از يك گروه 
منسجم باشيد، نمى دانيد كه چگونه اين 
رفتار عجيب خود را توجيه كنيد. گويى 
فراغت  اوقات  از  بخشى  بايد  شما  كه 
به  بتوانيد  تا  بدهيد  دست  از  را  خود 
چيزهايى كه آرزويش را داشتيد نزديك 
بشويد. سعى نكنيد كه براى حل كردن 
را  روشى  فقط  كنيد.  اقدام  مشكل  اين 
به  بتوانيد  آن  واسطه  به  كه  كنيد  پيدا 
داشته  نظر  تبادل  ديگر  افراد  با  راحتى 

باشيد.

متولدين دى (بز):
بيشتر  شما  تالش هاى  اينكه  باوجود 
مؤثر  مى كرديد  فكر  كه  چيزى  آن  از 
واقع خواهند شد، اما زياد نمى توانيد به 
چشمان خود اعتماد كنيد! شما مى دانيد 
كه چيز مهمى  را از دست داده ايد، ولى 
چيز  آن  كه  بگوييد  دقيقًا  نمى توانيد 
دنبال  به  نكنيد  سعى  هفته  اين  چيست. 
كار  سر  به  فقط  باشيد؛  رازها  كشف 
برگرديد و تا جايى كه امكان دارد سعى 
كنيد به خوبى از پس وظايفتان بربياييد.

متولدين بهمن (ظرف آب):
باشيد  كرده  شروع  اگر  حتى  هفته  اين 
كارهايى كه بايد انجام دهيد را شناخته 
كه  ساعت  هر  ولى  كنيد،  بررسى  و 
را  خود  اطمينان  بيشتر  مى گذرد 
امكانات  و  راه ها  مى دهيد.  دست  از 
مى شوند  سبز  راهتان  جلوى  ديگرى 
كه هر كدامشان هم مزايا و خوبى هاى 
بايد  شما  نهايت  در  دارند.  را  خودشان 
بهترين تصميم را بگيريد كه اهدافتان را 
با اهداف كسانى كه با شما در ارتباطند 
كردن  كار  خودخواهى  با  دهيد.  پيوند 
كرد،  نخواهد  راضى  نيز  را  شما  خود 
هم  را  خود  همكاران  نيازهاى  بنابراين 

نيز در نظر بگيريد.

متولدين اسفند (ماهى):
اين هفته شما مجبوريد حتى به مسائل 
كه  چرا  كنيد،  توجه  هم  جزئى  خيلى 
آشفته  زندگيتان  صورت  اين  غير  در 
براى  مهلتى  اگر  مى شود.  بى نظم  و 
كارهايتان در نظر گرفته شده خيلى مهم 
است كه به آن اهميت بدهيد، براى اينكه 
باعث  موضوع  اين  به  شما  توجه  عدم 
شما  عمل  دستتان  زير  افراد  مى شود 
با  نبايد  اكنون  هم  كنند.  تعبير  سوء  را 
رئيس خود بحث كنيد، فقط بايد تا جايى 
كه مى توانيد به نحو احسن وظايف خود 

را انجام دهيد.

جدول و سرگرمى

زمين فروشى
يك قطعه زمين بسيار استثنايى براى فروش 220 متر 
در شمال ايران ، سرخرود، مجاور محمود آباد، كمپ 

وزارت نفت به علت نياز، به فروش مى رسد. 
قيمت 30000 پوند

07988937679

خدمات لوله كشى آب و گاز 
خدمات نقاشى ساختمان

تعميرات ساختمان كلى و جزيى

07780814374
خدمات لوله كشى و نجارى

خدمات نقاشى ساختمان
تعميرات كلى و جزيى ساختمان

07874001725

سالم، بنده دخترى اهل استانبول تركيه و ساكن لندن مى باشم. 
عالقمند به شروع يك رابطه جدى با يك آقاى اهل آذربايجان 

ايران و ساكن لندن هستم. 
اولويت هاى بنده با شخصى بلند قد، زيبا روى و با اخالق، مجرد 

و قادر به صحبت به زبان تركى مى باشد. (سن47-33)
لطفا در صورت تمايل با اين شماره تماس بگيريد. 

07598436541
No Voicemail, No Text, Only Telephone Call 



IKB Travel & Tours, 230 Edgware Road, London, W2 1DW All Prices are from & subject to availability and change.

74553

Travel &Tours LTD to the middle east
Cheapest flights

www.YouShouldTravel.com
0207 724 8455
Open Monday to Saturday 9.30am till 6.00pm

Call us now or book online
& c harges

A i r

Tehran

I ran

Direct

f r  £460
i nc luding al l  tax

Return

Shiraz

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £441
Return

Mashad

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £441
Return

Dubai

i nc luding al l  tax
& c harges

Gulf
Air

f r  £378
Return

Tehran

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £430
Return

Tabr iz

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £478
Return

Baghdad
& Sulaymaniyah

i nc luding al l  tax
& c harges

I raqi
Airways

f r  £438
Return

Tehran

i nc luding al l  tax
& c harges

Bus iness
Class

f r£1038
Iran Air

Return




