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نزديكى ايران - امريكا در برابر دوستى چين - عربستان

مغاير  تصويرى  ايران   – امريكا  روابط  در  جديد  مسير 
ترسيم  داشت،  وجود  پيش  ماه  چند  كه  وضعيتى  با 
كرده است. با علم بر اين كه اين نخستين بار نيست كه 
نيز  قبال  دارند،  جانبه  دو  همكارى  يكديگر  با  طرف  دو 
مصالح  اساس  بر  عراق  و  افغانستان  سر  بر  طرف  دو 
مشترك همكارى كرده و دست يكديگر را فشرده بودند، 
با  ها  پرونده  آن  سر  بر  هم  بسيارى  اختالفات  چه  اگر 
يكديگر داشتند. اما اين بار حرارت دست دادن ها متفاوت 
با گذشته است، آن چه مى بينيم حكايت از نزديكى روابط 
به  پيمانى  هم  نوعى  است  ممكن  كه  است  اى  اندازه  تا 
معناى ديگر به وجود آيد. هم پيمانى ميان راس "محور 
شرارت" با راس "قدرتمندترين استكبار جهانى". و شايد 
براى  عالمت  ترين  بزرگ  اسرائيل  خشم  كه  گفت  بتوان 
اين تحول استراتژيك است كه چند ماهى است دنيا را هم 

شوكه كرده است.

بر كسى پوشيده نيست كه عربستان از نزديكى هم پيمان 
بزرگش، واشنگتن به تهران به شدت ناخرسند است و آن 
را به حساب خود و افزايش نفوذ و قدرت ايران قلمداد 
مى كند. عربستانى ها مى گويند نفوذ ايران در منطقه به 
مثابه از دست دادن نفوذ عربستانى – عربى آنها از جمله 

در سوريه، عراق، لبنان، يمن و بحرين است.

كه  شود  مى  تر  بزرگ  زمانى  آنها  براى  خطر  احساس   
به  امريكا  متحده  اياالت  وابستگى  گسست  احتمال  از 
صحبت  آينده  سال  چند  طى  انرژى  بحث  در  عربستان 
به ميان مى آيد. اياالت متحده در حال حاضر به سمتى 
مى رود كه به توليد كننده نفت تبديل شود و خودكفايى 
اش در اين زمينه به اندازه اى برسد كه حتى به نخستين 

صادركننده نفت در جهان تبديل شود.
ادامه در صفحه 2

صفحه 2

عدم توافق ميان ايران با 1+5 در ژنو بر سر برنامه هسته اى اش به اين معنا نيست كه 
صفحه جديدى كه "ديپلماسى تلفنى" اوباما و روحانى ورق زد، به سرعت بسته شد. 
همچنان انگيزه هاى الزم براى مذاكره كنندگان ايرانى و غربى براى نشستن پشت 
ميز مذاكره وجود دارد و خونى كه در شريان هاى روابط امريكا – ايران بعد از بيش 
از سى سال جريان يافت، همچنان جريان دارد. همه نشانه ها داللت بر آن دارد كه 

توافق ميان طرف ها ممكن است حتى اگر زمان ببرد.
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 مدرسه انديشه

ايران و بريتانيا كاردار 
غيرمقيم تعيين كردند

كرد  اعالم  ايران  خارجه  وزارت  سخنگوى 
محمدحسن حبيب اله زاده به عنوان كاردار غيرمقيم 
نيز  بريتانيا  است.  شده  تعيين  بريتانيا  در  ايران 
غيرمقيم  كاردار  عنوان  به  را  شارما  آجى  هم زمان 

اين كشور در ايران تعيين كرد.
 

مرضيه افخم ، سخنگوى وزارت امور خارجه ايران، 
اعالم كرد محمد حسن حبيب اله زاده از روز دوشنبه 
(16 مرداد / 6 اوت) به عنوان كاردار غيرمقيم ايران 
معرفى  كشور  اين  مقامات  به  و  تعيين  بريتانيا  در 

شده است.

اين  گفت  ادامه  در  ايران  خارجه  وزارت  سخنگوى 
و  ايران  خارجه  امور  وزراى  ديدار  از  پس  تصميم 
سازمان  عمومى  مجمع  نشست  حاشيه  در  بريتانيا 
ملل و همچنين مشورت هاى مسئوالن وزارت امور 
خارجه دو كشور در نيويورك و ژنو اجرايى شده 

است.
خارجه  وزراى  هيگ،  ويليام  و  ظريف  جواد  محمد 
ايران و بريتانيا، دوبار در حاشيه ى نشست مجمع 
عمومى سازمان ملل متحد در نيويورك در اين باره 

با يكديگر مالقات و گفت وگو كرده بودند.
گزارش  باره  اين  در  ايرنا  خبرگزارى  اين  از  پيش 
داده بود كه توافق بر سر مبادله كاردار در جريان 
آمريكاى  و  اروپا  معاون  تخت روانچى،  مجيد  ديدار 
وزير  معاون  گس،  سايمون  با  ايران  خارجه  وزير 
خارجه بريتانيا حاصل شده است. اين ديدار صبح 
انجام  ژنو  مذاكرات  حاشيه  در  مهر   24 چهارشنبه 

شده بود.
مبادله  ايران،  خارجه  امور  وزير  معاون  گفته  به 
بازگشايى  معناى  به  عمال  غيرمقيم  كاردار 
سفارت خانه هاى دو كشور است و اين كاردارها هر 
بار به مدت يك يا دوهفته در محل سفارت خانه خود 

در كشور مقابل مستقر خواهند شد.

ويليام هيگ، وزير خارجه ى بريتانيا، اوايل اكتبر در 
پارلمان اين كشور گفته بود كه دولت اين كشور در 

همان  است.  ايران  با  جديد  روابطى  برقرارى  صدد 
تعيين  سر  بر  دوكشور  توافق  از  نيز  ايران  زمان 

كاردار غيرمقيم خبر داده بود.

مرضيه افخم ، سخنگوى وزارت امور خارجه ايران، 
حبيب اله  انتخاب  پيرامون  توضيحات اش  ادامه  در 
بريتانيا  در  ايران  غيرمقيم  كاردار  عنوان  به  زاده 
گفت كه او قرار است "در آينده اى نزديك به منظور 
اسالمى  جمهورى  اماكن  و  اموال  وضعيت  بررسى 
فعاليت  بهينه سازى  همچنين  و  انگلستان  در  ايران 
اسالمى  جمهورى  سفارت  كنسولى  بخش  جارى 

ايران در لندن عازم اين كشور شود".

به  حبيب اله زاده  حسن  محمد  انتخاب  با  هم زمان 
وزارت  بريتانيا،  در  ايران  غيرمقيم  كاردار  عنوان 

ديپلمات  شارما،  آجى  نيز  بريتانيا  خارجه  امور 
كشور  اين  غيرمقيم  كاردار  عنوان  به  را  بريتانيايى 

در ايران تعيين كرد.

آجى شارما، ايران شناسى است كه رياست دپارتمان 
عهده  به  را  بريتانيا  خارجه  امور  وزارت  در  ايران 
ايران  در  بريتانيا  سفير  معاون  گذشته  در  او  دارد. 

بوده است.

سفارت  به  حمله  پى  در  روابط  شدن  تيره 
بريتانيا

روابط ايران و بريتانيا حدود دو سال پيش، در پى 
بسيجى"  "دانشجويان  به  موسوم  گروهى  حمله  ى 
در  بريتانيا  سفارت  به  احمدى نژاد  دولت  هوادار 

تهران به پايين ترين سطح خود رسيد.
 در پى اين حمله، دولت بريتانيا كاركنان سفارت اين 
در  را  خود  فعاليت  و  فراخواند  را  تهران  در  كشور 
كامرون،  ديويد  دولت  درآورد.  تعليق  حال  به  ايران 
اخراج  دستور  هم چنين  بريتانيا  نخست وزير 

ديپلمات هاى ايرانى از لندن را صادر كرد.

مقام  به  روحانى  حسن  انتخاب  از  پس 
روابط  در  تنش زدايى  ايران  رياست جمهورى 
نخست وزير  كامرون  ديويد  شد.  آغاز  دوكشور 
كه  كرد  اعالم  ايران  به  رسمى  نامه اى  طى  بريتانيا، 

خواهان بهبود روابط كشورش با ايران است.

ادامه از صفحه اول 

عربستان تلويحا گفته است كه مى خواهد از هم پيمان 
مى  آن  هاى  جايگزين  دنبال  به  و  شود  دور  بزرگش 
گردد. اما واقعيت اين است كه مدت ها است عربستان به 
دنبال جايگزينى به جاى امريكا است. كسانى كه نقشه 
اقتصاد  متغيرهاى  و  جهانى  هاى  گذارى  سرمايه  هاى 
بين الملل را بررسى مى كنند، به روشنى مى بينند كه 
هاى  زمينه  تمامى  در  چين   – عربستان  روابط  نزديكى 
نفتى، تجارى و اقتصادى و حتى سياسى رو به افزايش 
سوريه  مساله  سر  طرف  دو  كه  اين  رغم  على  است 
اختالفات بسيارى با يكديگر دارند. اگر چه پكن از روز 
نخست دائما گفته است كه با حكومت بشار اسد نيست 
اما همواره اين نكته را نيز تاكيد كرده كه از ابتدا مخالف 
دخالت در امور داخلى ديگران است و اين جزئيات مى 
تاثيرگذار  رياض  هاى  گيرى  تصميم  دايره  در  تا  رود 

شود.امروزه چين دومين وارد كننده بزرگ نفت جهان 
است و عربستان نيز بزرگ ترين صادركننده نفت جهان 
چشم  به  رياض  به  پكن  نتيجه  در  شود،  مى  محسوب 
موردى قابل اعتماد در زمينه نفت مى نگرد، عربستان 
كه  صنعتى  بزرگ  كشور  يك  عنوان  به  چين  به  نيز 
امكانات حيرت آور صنعتى و تجارى در اختيار دارد، 
مى نگرد و آن را شريك تجارى استراتژيكى براى خود 
براى  امريكا  هاى  تالش  از  شايد  چين  كند.  مى  تصور 
ناخرسند  آسيا  جنوب  و  شرق  در  كشاندنش  انزوا  به 
در  نفوذ  با  را  خسارت  اين  كه  كند  مى  تالش  اما  باشد 
سعودى  عربستان  چون  بزرگى  كشور  و  خاورميانه 
ايم،  شده  بزرگ  تحوالت  دوران  وارد  آيا  كند.   جبران 
دورانى كه در آن ايران به هم پيمانى براى امريكا براى 
مى  تبديل  عربستان   – چين  پيمانى  هم  با  رويارويى 

شود؟

جهت ارائه پيشنهادات و يا انتقادات
 ميتوانيداز طريق

شماره تلفن  07811000455 و يا
info@persianweekly.co.uk  :ايميل
با هفته نامه پرشين ارتباط برقرار نماييد.

نشست بزرگداشت علي اشرف درويشيان برگزار شد

پاسداشت پير قصه نويس
علي اشرف درويشيان، نويسنده معاصر پس از مدت ها، 
حضورچهره هاي  با  او  پاسداشت  به  كه  جلسه يي  در 
مركز  در  قصه هايش  دوستداران  و  ادبيات  برجسته 
شد.  حاضر  بود،  شده  برگزار  ادبيات  و  شعر  نشر 
راوي  درويشيان،  اشرف  علي  كه  مي شود  وقتي  چند 
ادبي  عرصه هاي  در  سابق  مثل  ماندگار  داستان هاي  

حضور پررنگي ندارد. 
نويسنده يي كه بيش از 40 سال در ادبيات ايران نوشته 
ادبيات  به  داستان هايش  با  را  بسياري  و  نوشته  و 
نويسنده  اين  بزرگداشت  در  است.  كرده  عالقه مند 
سميعي،  عنايت  چون  برجسته يي  چهره هاي  معاصر، 
در  ديگر  خيلي هاي  و  آقاجاني  شمس  بازرگان،  رضا 
رضا  بابايي،  پرويز  و  داشتند  حضور  مراسم  اين 
خندان، حسن اصغري، حسينعلي نوذري و رضا عابد 
در اين جلسه درباره آثارعلي اشرف درويشيان سخن 

گفتند. رضا خندان، نويسنده وهمكار درويشيان - در 
چند اثر پژوهشي- درباره اينكه چرا ايشان چهره مهم 
كرد.  سخنراني  است،  هنرمندي  انسان  و  تاثيرگذار  و 
و  درويشيان  اجتماعي  چهره  درباره  اصغري  حسن 
حسينعلي نوذري درباره آثار درويشيان و «سال هاي 
نيز  عابد  رضا  و  بابايي  پرويز  كردند.  ابري»صحبت 

درباره آثار او سخن گفتند. 

عليرضا  زندي،  محمد  باباچاهي،  علي  چون  شاعراني 
شعرخواني  هم  آبان  امين  و  خليلي  محمد  جباري، 
افتخار  و  سپاس  ديپلم  نيز  برنامه  پايان  در  كردند. 
اميرمحمد  موفق  هنرمند  دو  از  نقاشي  تابلوي  دو  و 
قاسمي زاده (آب مركب) و كامليا دلجو (رنگ روغن) به 
همراه  سلول 18  ابري،  سال هاي  شد.  اهدا  درويشيان 
آهنگ هاي بابام، آبشوران، فصل نان، از اين واليت، از 
ندار تا دارا، درشتي، شب آبستن از كتاب هاي ماندگار 
اوست. كتاب 19 جلدي فرهنگ افسانه هاي مردم ايران 
از  است  خندان  رضا  همكاري  با  پژوهشي  اثر  يك  كه 

ديگر آثار ارزشمند او است
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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 

مى رسد.
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در دوران جوانيم، در قضاوت، 
چقدر سبز و خونسرد بودم.

آنتونى و كلوپاترا، پرده اول، صحنه پنجم.

Thy salad days, when I 
was green in judgment, 
cold in blood.

Antony and Cleopatra, Act 1, sc. 5.

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 
بيشترى  مطالب  خواننده  پرشين،  آينده  هاى  شماره  در  شما  و  است  شده 

درباره جامعه اى كه در آن زندگى مى كنيد خواهيد بود.
هاى  سوگوارى  يا  ها  شادباش  براى  شده  گرفته  نظر  در  خاصى  بخش 
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 داشت. لذا از صاحبان مشاغل، چه آنهايى كه بودجه 
تبليغاتى ندارند وچه آنهايى 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!

ديپلماسي گوشتكوب
شهرام شهيدي

با توجه به اخبار خروجي خبرگزاري ها و نيز تفسير و پيش بيني هاي محافل 
سياسي خبري از نشست 1+5 انواع و اقسام تحليل ها ارائه شد كه خالصه يي 
سردمداري  به  آتليه  راست  جناح  نظر  مي رسد:  شما  نظر  و  سمع  به  آنها  از 
نابخردانه  تسامح  و  تساهل  و  نابجا  اعتماد  پايه  بر  همه چيز  آقابزرگ:  شبح 
هر سازي  به  و  داده ايم  باج  مذاكرات  اين  در  اينقدر  متاسفانه  مي رود.  پيش 
رقصيده ايم كه در رقص هاي عربي و سالسا هم استاد شديم. متاسفانه اين 
رقصيدن هاي پياپي باعث شده ما با شكست در اين مذاكرات درياچه اروميه 
و رودخانه زاينده رود را هم از دست بدهيم و حتي هواي تهران هم آلوده تر 
چيزي...  تهاجمي  يك  نمي رود.  پيش  بازي ها  لوس  اين  با  كه  مذاكره  شود. 
زورتان نمي رسد ال اقل قندان پرت كنيد. گاز بگيريد. باالخره يك كاري بكنيد 
خب. ديدگاه جناح چپ تاريكخانه به صدارت خانم باجي: مذاكرات با هدايت و 
سرپرستي دكتر ظريف چنان به سمت و سويي كه ما دل مان مي خواهد پيش 
مي رود كه از فردا شما مي توانيد تحريم ها را برداشته شده تلقي كنيد و اگر 
بند آخر پيش نويس را هم به آنها بقبوالنيم از پس فردا حدود ظهر قيمت هر 
ريال كشور با سه هزار دالر امريكا برابري خواهد كرد. بيانيه جناح نفوذي 
آتليه به سركردگي خوزه الگرانده: مذاكرات به نحو عجيبي در سكوت برگزار 
مي شود. دليل اين سكوت خبري چيست ؟ مگر همه دنيا مذاكره نمي كنند ؟ مگر 
سازمان C. I. A جلساتش علني نيست ؟ مگر موساد هر مسخره بازي اي در 
مي آورد تو بوق و كرنا نيست ؟ اصال پنتگون يا كا گ ب مخفي كاري دارد ؟ 
شما ديده ايد؟ همه چيزشان شفاف. همه دنيا از زور شفافيت پر از نور شده. 
پر از هاله شده. خيلي رمانتيك. اما مذاكره كنندگان ايراني با عدم شفافيت شان 
دولت  هيات  جلسات  مي كني  فكر  شما  مي زنند.  ضرر  كشور  برق  صنعت  به 
امريكا پشت درهاي بسته برگزار مي شود؟ نشست غيرعلني يعني چه ؟ اينها 
انحراف است .جناح مارموذ آتليه به پشتيباني موسيو شيطان: جناح ما معتقد 
است براي هر طرف مذاكره بايد بيانيه جداگانه بدهد. بيانيه شماره يك درباره 
هيات ايراني: زنده باد و درود بر شما و توان بااليتان. خوب حريف را كيش 
و مات كرده و بر آنها تاختيد. آثار ضربات وارده شما تا سال ها بر صورت 
كريه شان مشاهده خواهد شد. بيانيه شماره دو درباره هيات 1+5: فشار شما 
بر هيات ايراني براي كوتاه آمدن از مواضع شان مايه اميد و مباهات است. 
از اينكه آنها را آچمز كرديد بسيار ممنونيم.جناح تكنوكرات آتليه به نمايندگي 
عمو حسام: مذاكره يي كه از توش دالر بيرون نياد مذاكره نيست. مسامحه 
است. نبايد بياد پايين اين المصب. با مذاكره اوكي هستيم حرفي نيست اما با 
افت قيمت اكيدا مخالفيم. كلي سرمايه خوابونديم تو اين كار بره هوا كه چي 
بشه؟جناح مجهول الهويه تاريكخانه به نمايندگي صداي ناشناس: مذاكره از 
برو  هي  كيه؟  به  كي  ديگه  كنيم  بازي  االكلنگ  ما.  از  كفش  لنگه  پرتاب  شما 
نگو.  كه  بهش  بپاشيم  سياهي  رنگ  چنان  شب  بزن.  سفيد  رنگ  را  ديوار ها 
مذاكره بي حضور ما به پنجاه بدون پنج شباهت داره. ما هم بازي ديگه. اي 

بابا . / برگرفته از روزنامه اعتماد

ره؟!  ـَ مذاكره، مذاِگره يا مذاكـــ
 

فريور خراباتى 
 

ندانيد  بابا  مى دانيد؟!  اى  مى دانيد؟  را  مذاكره  معنى  آيا  چيست؟  مذاكره 
بدانيد  را  جوابش  شما  مى پرسيم  سوالى  يه  ما  تا  كه  نمى شه  ديگه! 
معنى  مورد  در  كه  بودند  افرادى  گذشته  در  كنيد  باور  اما  بگذريم  كه. 
پرسيدن  به  ما  دليل  همين  به  پس  بودند،  نشده  توجيه  چندان  كلمه  اين 
سواالت خود ادامه مى دهيم. آيا تا به حال فكر كرده ايد كه مسير مذاكره 
به  مذاكره  لغوى  نظر  از  شود؟  ختم  ـَره  مذاكــ يا  مذاگِره  به  مى تواند 
معنى «انجام گفت وگو با فرد يا گروهى براى گرفتن نتيجه اى مشخص 
برساند،  سرانجام  به  را  مذاكره اى  باشد  بلد  كسى  اگر  يعنى  مى باشد». 
مى تواند نتيجه اى هم به دست آورد، اما از آنجايى كه در گذشته عده اى 
بودند كه تا تصميم كبرى... نه يعنى پايان نامه دكتراى آن ها تا شروع 
مذاكرات بود. نتيجه اين شد كه مذاكره به «مذاگره» تبديل مى شد، يعنى 
در  گره اى  چنان  خانوادگى،  مسائل  تعريف  و  احوالپرسى  قدرى  از  پس 
استفاده  آن  از  ملوانى  گره  جاى  به  مى توانستيد  شما  كه  مى افتاد  كار 
يك  چگونه  اما  دهيد!  نجات  شدن  غرق  از  را  تايتانيك  كشتى  و  كرده 
مذاكره تبديل به «مذاگره» مى شود؟ دو دليل براى اين اتفاق وجود دارد؛ 
قمر  نهايتا  يا  خانم  كوكب  خانه  با  را  مذاكره  ميز  ديپلمات ها  وقتى  يك- 
خانم اشتباه مى گيرند و خاله خان باجى بازى در آورده و ذكر خاطرات 
شخصى مى كنند و بى خيال مشكالت مردم كه چشم اميد به آن ها دارند! 
دو- برخى از هيات هاى ديپلماتيك عشق سفر هستند و آنقدر به اين شهر 
و آن شهر براى مذاكره رفته بودند كه مى شد آن ها را روى داشبورد 
ديپلمات هايى  دوم،  دسته  اما  كنند!  ايفا  را  اس  پى  جى  نقش  تا  گذاشت 
شدن  َكره  اين  مى كنند،  تبديل  ـَره»  «مذاكـــ به  را  مذاكره  كه  هستند 
مذاكرات به اين دليل است كه برخى از گره ها را بايد با درايت باز كرد كه 
باز اين افراد به قدرى در سياست خبره هستند كه مى توانند سران تمام 
كشورهاى دنيا را حتى اگر بليت هواپيما هم گيرشان نيايد با اتوبوس به 
ژنو بكشاند (شايعه شده جان كرى صندلى نبوده، توى بوفه نشسته!) 
اين نوع ديپلمات ها گره را باز كرده و مذاكره كه مذاگِره شده بود را به 
مذاَكره تبديل مى كنند. حاال شما در نظر بگيريد كه نگاه تمام سياسيون و 
امورخارجه در دنيا به ژنو است، آن وقت وزير امور خارجه الكى خوش 
ژاپن پا شده سر زده اومده ايران؛ از اين اتفاق چند برداشت مى توان كرد؛ 
الف- خود ژاپنى ها آنقدر ها كه ما آن ها را جدى گرفته ايم، خودشان را 
جدى نگرفته اند، ب- ژاپنى ها خيلى غيرتى هستند، ايشان به ايران آمده تا 

به شايعات مربوط به عموى سوباسا پايان دهد،
ج- فوميو كيشيدا آمده تا به همكارى اتاق بازگانى ايران- چين اعتراض 
كند، و به چينى ها بگويد «چان چون چينگ كونگ، خيلى تك خوريد عقده ايا، 

حداقل بذار زنجبيل و دم كنى را ما وارد كنيم» و برگردد كشورش!
د- اومده بود چند تا از ضرب المثل هايى كه ما از ژاپنى ها نقل مى كنيم را 

ترجمه كند و به كشورش ببرد! / برگرفته از روزنامه آرمان
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گزارش هفته
تيراندازى در يك گروه 

موسيقى ايرانى
درگيرى و تيراندازى ميان اعضاى يك گروه موسيقى 
به  بوده اند،  ايرانى االصل  آن  اعضاى  كه  نيويورك  در 
مرگ هر چهار عضو گروه منجر شد. به نقل از پايگاه 
«ديلى نيوز»  پليس نيويورك از تيراندازى در يك گروه 
داد.  خبر  شرقى  بورگ»  «ويليامز  منطقه  در  موسيقى 
اعضاى  از  يكى  كه  تيرانداز  فرد  گزارش،  اين  بر  بنا 
و  كشته  را  گروه  عضو  سه  هر  بوده،  گروه  اخراجى 
سپس خودكشى كرده است. اين گروه در سال 2006 
بوده اند.  ايرانى االصل  آن  اعضاى  همه  و  شده  تشكيل 

هنوز نام فرد تيرانداز اعالم نشده است.

موسيقى  حوزه  در  كه  را  نفر  سه  اين  هويت  پليس 
راك فعال بودند سوروش فرازمند، 27 ساله؛ على اكبر 
محمدى رفيعى، 31 ساله؛ و على صالح زاده اعالم كرد.

 هزاران كشته در فيليپين
پس از گذشت چند روز از توفان در فيليپين كم كم عمق 
فاجعه در اين كشور مشخص تر مي شود. پليس فيليپين 
مي گويد نگران آن است كه10,000 نفر در اثر گردباد 
و توفان هايان كشته شده باشند. دولت فيليپين تاكنون 
مرگ «چند صد نفر» را پس از گردباد هايان تاييد كرده 

است.

برپايى نشست تغييرات آب و 
هوايى سازمان ملل در ورشو

در  دوشنبه  روز  جهان  دولت   200 حدود  نمايندگان 
ورشو، پايتخت لهستان براى شركت در نشست پيمان 
تغييرات آب و هوايى سازمان ملل متحد گردهم  آمدند.

گازهاى  توليد  كاهش  راستاى  در  تازه  تدابير  يافتن 
اين  در  مطرح  موضوعات  مهم ترين  از  گلخانه اى 
نشست بود.به گزارش يورو نيوز، همچنين كلى دنت از 
آكسفام به موضوعى ديگر اشاره مى كند. وى مى گويد: 
غذايى  توليدات  و  گرسنگى  بر  هوايى  و  آب  «تغييرات 
در  گذارى  سرمايه  شاهد  مى خواهيم  ما  است.  موثر 
كشورهاى در حال توسعه براى فقرا باشيم تا بتوانند 
اكنون  كه  جوى  تغييرات  اثرات  با  و  شوند  سازگار 

احساس مى كنند مقابله كنند.»

خود  نيز  اجتماعى  كنشگران  و  زيست  محيط  مدافعان 
مى رفت  انتظار  كردند.  آماده  اعتراض  ابراز  براى  را 
حضور  و  بين المللى  نشست  اين  آغاز  با  همزمان  كه 

دوربين خبرنگاران، ورشو شاهد تظاهرات باشد؟

تمديد وضعيت اضطرارى
كاخ سفيد روز سه شنبه وضعيت اضطرارى در روابط 

ديپلماتيك با ايران را يك سال ديگر تمديد كرد. 
سه شنبه  روز  سفيد  كاخ  سى ان ان،  شبكه  از  نقل  به 
مطابق معمول، وضعيت اضطرارى در رابطه با ايران 
از  وضعيت  اين  كرد.  تمديد  ديگر  يكسال  براى  را 
سوى  از  ساله  همه  و  شده  اعمال  بعد  به  سال 1979 

روساى جمهور آمريكا تمديد مى شود. 

اين  است:  گفته  مورد  اين  در  آمريكا  دولت  مقام  يك 
موضوع  نه  مى شود.  انجام  سال  هر  كه  است  تمديدى 
ژنو  مذاكرات  با  ارتباط  هيچ گونه  نه  و  است  تازه اى 
دارد. دوره قبلى هنوز به پايان نرسيده، اما ما بايد اين 

موضوع را پيش از پايان دوره قبلى تمديد مى كرديم. 
آوريل   7 روز  از  آمريكا  و  ايران  ديپلماتيك  روابط 
1980 و پس از تسخير سفارت ايالت متحده در تهران 
دستور  شد.  قطع  رسمى  طور  به   1979 نوامبر   4 در 
سوى  از  سال  هر  بايد  ايران  با  ديپلماتيك  روابط  قطع 

رئيس جمهور آمريكا تائيد شود.

هفته اى كه گذشت

بين  ژنو  اينتركنتينانتال  هتل  در  اتاقى  در  كه  نشستى 
اش  فرانسوى  همتاى  و  آمريكا  خارجه  امور  وزير 
غرب  موضع  شدن  تر  قاطع  به  نحوى  به  شد  برگزار 
در قبال پرونده هسته اى ايران منجر شد، كه ديگر اين 

موضع براى مذاكره كنندگان ايرانى قابل پذيرش نبود.

هتل  در  اتاقى  در  كه  نشستى  ايرانى:  ديپلماسى   
و  آمريكا  خارجه  امور  وزير  بين  ژنو  اينتركنتينانتال 
قاطع  به  نحوى  به  شد  برگزار  اش  فرانسوى  همتاى 
تر شدن موضع غرب در قبال پرونده هسته اى ايران 
كنندگان  مذاكره  براى  موضع  اين  ديگر  كه  شد،  منجر 
نشست  گاردين،  گزارش  نبود.به  پذيرش  قابل  ايرانى 
شنبه شب جان كرى، با لوران فابيوس،چرخشى دقيقه 
وزراى  بين  فشرده  مذاكرات  روز  سه  روند  در  نودى 
دور  تاريخ  اعالم  آن  دستاورد  تنها  كه  بود  خارجه 

بعدى مذاكرات در ژنو بود.
هتل  دولت  اتاق  در  كه  مذاكراتى  در  فابيوس 
داشت،  آمركيا  خارجه  امور  وزير  با  اينتركنتينانتال 
ايران  با  مقدماتى  توافق  متن  در  كليدى  موضع  دو  بر 
تاكيد كرد: در نظر نگرفتن هيچ تضمينى براى حق غنى 
سازى ايران و متوقف كردن فعاليت راكتور آب سنگين 
غرب  جنوب  مايلى   130 فاصله  در  راكتور  اين  اراك. 

تهران واقع شده و پلوتونيوم توليد مى كند.

به گفته يك مقام فرانسوى، كرى به اندازه كافى اعتماد 
داشت تا آنچه فابيوس مى گويد را بپذيرد. دو نكته اى 
و  شد  وارد  توافقنامه  نويس  پيش  صفحه  سه  در  كه 
كاترين اشتون، مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا 
گروه 1+5(آمريكا،  عضو  كشور  شش  از  نمايندگى  به 
آن  با  نيز  آلمان)  و  روسيه  چين،  فرانسه،  انگليس، 

موافقت كرد.
در  هايى  محدوديت  شامل  پيشنهادى  نويس  پيش  اين 
ظرفيت غنى سازى ايران و دخاير اورانيوم غنى شده 

در مقابل تعديل محدود تحريم ها نيز بود.

نويس  پيش  شب،  شنبه  دقيقه   20 و   9 ساعت  در 
توافقنامه مقابل وزراى خارجه آلمان، انگليس روسيه 
مقام  يك  گرفت.  قرار  چين  خارجه  وزير  معاون  و 
فرانسوى در اين زمينه اظهار داشت: كرى در مقايسه 
بود  تر  مشتاق  نويس  پيش  اين  ارايه  براى  فابيوس  با 
و از آن حمايت مى كرد. وزارى خارجهى گروه 5+1، 
و  ساعت 10  و  كردند  موافقت  نويس  پيش  اين  با  نيز 
50 دقيقه شب آن را مقابل محمد جواد ظريف ، وزير 
خارجه ايران قرار دادند كه به اتاق كنفرانس وارد شده 

بود.
مى  كه  كرد  تاكيد  نويس  پيش  اين  مشاهده  با  ظريف 
خواهد اشاره اى به حق غنى سازى اورانيوم در ايران 
در اين متن وجود داشته باشد. وى همچنين بر ادامه 
خاطرنشان  و  تاكيد  اراك  سنگين  آب  راكتور  پروژه 

كرد، نگرانى هاى بين المللى مى تواند با محدود كردن 
فعاليت اين راكتور، كاهش يابد.

تصميم  ها  طرف  تمامى  يكشنبه،  صبح  دقيقه   10 اما 
گرفتند كه براى مشورت به پايتخت هاى خود بازگردند 

و بار ديگر مديران سياسى تيم مذاكره كننده هسته اى 
ايران و گروه 1+5، در تاريخ 20 نوامبر در ژنو تشكيل 
جلسه دهند. بر اساس اين توافق اين نشست در سطح 

وزيران برگزار نمى شود، مگر اينكه الزم باشد.

كرى پس از بازگشت از ژنو در ابوظبى، انگشت اتهام 
خود را در مورد به نتيجه نرسيدن مذاكرات هسته اى 
به سوى ايران نشانه رفت. به گفته وى آمريكايى ها و 
فرانسوى ها براى امضاء توافقنامه آمادگى داشتند اما 

اين ايران بود كه گفت نمى تواند آن را بپذيرد.

اما ظريف براى واكنش نشان دادن به ادعاى كرى از 
آقاى  نوشت:  خود  تويتتر  در  او  كرد.  استفاده  تويتتر 
را  آمريكا  طرح  از  نيمى  كه  بود  ايران  اين  آيا  وزير، 
علنى  طور  به  جمعه  روز  و  كرد؟  رو  و  زير  پنجشنبه 
عليه آن سخن گفت؟ اشاره اى كه به نظر مى رسد به 
نقش فرانسه در مذاكرات هسته اى ايران و گروه 5+1 
، در ژنو باشد. ظريف در ادامه اين توييت به پيچيدگى 
 45 و   5 تا  پنجشنبه  بعدازظهر   6 فاصله  در  كه  آنچه 
دقيقه بعدازظهر شنبه اتفاق افتاد اشاره كرد و گفت اين 

روند اعتماد را از بين مى برد.

اتحاد  گويند  مى  غربى  مقامات  كه  است  حالى  در  اين 
تنها در شب آخر مذاكرات ايجاد شد و زمان كمى براى 
بخش  ترتيب  اين  به  ماند.  باقى  ايرانى  طرف  واكنش 
طرفين  تالش  به  مذاكرات  ديگر  ساعت   60 از  اعظمى 

براى دستيابى به موضعى مشترك سپرى شد.

ويليام هيگ، وزير خارجه انگليس، كه در اين مذاكرات 
حضور داشت، گفت: باوجود اينكه هنوز شكاف هايى 
را  نظرها  اختالف  توان  مى  دارد،  وجود  طرفين  بين 
حل كرد. وى ادامه داد، نمى توانم مادامى كه مذاكرات 
مى  اما  كنم.  صحبت  جزئيات  مورد  در  دارد،  ادامه 
توانم بگويم كه اغلب شكاف ها كمتر شده و در روند 

مذاكرات نيز كمتر خواهد شد.
غير  كاردار  تازگى  به  انگليس  كه  است  حالى  در  اين 
مقيم خود را در ايران معرفى كرده است. كارداى براى 
از  گروهى  حمله  دنبال  به   2011 سال  از  كه  سفارتى 
انگليس  برد.  مى  سر  به  تعطيلى  در  آن  به  معترضان 
پس از مذاكرات ژنو، مدير كنونى ميز ايران در وزارت 
كرد.او  معرفى  مقيم  غير  كاردار  عنوان  به  را  خارجه 
اوايل ماه آينده به تهران سفر مى كند و به اين ترتيب 
نخستين ديپلمات انگليسى پس از دو سال وارد ايران 

مى شود.
باوجود  كه  دارند  اذعان  نكته  اين  به  غربى  مقامات 

تمامى اختالف نظرها، پيشرفت هايى نيز در مذاكرات 
بوده است. يك ديپلمات عالى رتبه در اين زمينه گفت: 
توافقى حاصل نشد اما مذاكرات به شكست هم نرسيد. 
كه  است  اين  مذاكرات  از  گروه  برآورد  وى  گفته  به 

فرانسه  موضع  تنها  اين  و  است  الزم  بيشترى  زمان 
نيست.

بسيار  گويد:موضوع  مى  نيز  ديگر  غربى  ديپلمات  يك 
روز  چند  مدت  در  كه  بود  آن  از  تر  پيچيده  و  تر  فنى 
امور  وزارى  ناگهانى  حضور  وجود  اين  با  شود.  حل 
خارجه در ژنو به طور غير واقع بينانه اى سطح توقع 

ها را باال برد.

برخى گزارش ها به نقل از منابع ايرانى حاكى از آن 
از  كه  بود  خود  اى  خاورميانه  تور  در  كرى  كه  است 
وى خواسته شد در مذاكرات ژنو حضور يابد. سپس 
اشتون از او دعوت كرد و به اين ترتيب ديگر وزراى 
خارجه گروه 1+5، نيز با شتاب زياد خود را به كرى 

در ژنو رساندند.
آمريكا  و  ايران  دوجانبه  توافق  از  نگران  فابيوس 
اما  رسيد.  ژنو  به  كه  بود  اى  خارجه  وزير  نخستين 
چند ساعت بعد، موضع گيرى هايى داشت كه همه را 

غافلگير كرد.
مارك هيبز، كارشناس هسته اى در موسسه بين المللى 
صلح كارنگى تاييد مى كند كه فرانسه به طور ناعادالنه 
اى آماج حمالت قرار گرفته است. به گفته وى ، پس از 
اينكه هيجان ها فرو بنشيند، نقش فرانسه سازنده تر به 

نظر خواهد رسيد.

ژنو  در  كه  نبود  طرفى  تنها  فرانسه  كه  است  روشن 
اشتون  گفت.  سخن  ايران  همسايگان   هاى  نگرانى  از 
نيز در برخى موضع گير ى ها به نگرانى هاى اعراب، 
اسرائيل و ديگر كشورهاى خاورميانه در مورد برنامه 
چرخه  تواند  مى  كه  كرد  اشاره  ايران  اى  هسته  هاى 

هسته اى به راه بياندازد.

اما  نرسيد،  محسوسى  نتيجه  به  ژنو  مذاكرات  هرچند 
يوكيا آمانو، مدير كل آژانس بين المللى انرژى اتمى كه 
چند ساعت پس از پايان مذاكرات ايران و گروه 5+1، 
به تهران سفر كرده بود، توانست با على اكبر صالحى، 
برسد.  توافق  به  ايران  اتمى  انرژى  سازمان  رئيس 
صالحى و آمانو بر سر بازرسى از راكتور آب سنگين 

اراك و معدن گچين در بندرعباس به توافق رسيدند.

سطح  توافق  اين  گويد:  مى  زمينه  اين  در  هيبز  مارك 
نظارت ها را افزايش مى دهد اما در تعديل نگرانى هاى 
توافق  تهران  كه  كند  مى  ادعا  او  نيست.  موثر  اساسى 
گسترده تر با آژانس را براى پيشرفت در مذاكرات با 

گروه 1+5، گروگان گرفته است.

گزارش گاردين از ساعاتى سرنوشت ساز

در پشت پرده مذاكرات ژنو چه گذشت؟
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يكى از بحث هاى هميشگى جمع هاى دوستانه ما و حتى دوستانه 
شما، صحبت درباره فال و اعتقاد به آن است. هميشه هم با اين 
جواب  در  و  دارين؟»  اعتقاد  فال  «به  مى شود  شروع  بحث  سوال 
تمام افراد حاضر هم با يك «نه» قاطعانه و محكم موضع خود را 
نسبت به اين پديده مشخص مى كنند. حرف را كه ادامه دهى اين 

جمالت را هم خواهى شنيد «مگه مبناى علمى داره؟» «نه بابا همش 
يه سرى خرافاته» وقتى انواع فال را نام مى برى اين نه هاى قاطعانه 
به «آره امتحان كردم» «اين قضيه اش فرق داره» و... تبديل مى شه. 
كم مى توان كسى را پيدا كرد كه براى يك بار هم كه شده فال قهوه، 

تاروت، كف بينى، گوى بينى و... را تجربه نكرده باشد. 
ذهنى  واقعيت  به  رمال  و  فالگير  جواب  اگر  هم  اول  تجربه  از  بعد 
هر  واجبات  و  اصلى  اعتقادات  از  يكى  به  تبديل  كه  باشد  نزديك 
عاليق  برخالف  شده  شنيده  آنچه  اگر  اما  مى شود،  ازچندگاهى 
كارها  اين جور  دور  قرمزى  خط  باشد  داشته هايمان  دوست  و 
مى كشيم و تا جايى هم كه مى توانيم همين تجربه را تكذيب مى كنيم 
يا ديگران را نفى. آن بعداز ظهر تابستانى هم وقتى تمام بحث هاى 
تحليل سياسى و اقتصادى و حرف از  فيلسوفانه و روشنفكرانه، 
حاكم  كافه  در  نفره مان  چند  جمع  بر  سكوت  شد  تمام  هوا  و  آب 
شد. ليوان هاى چاى هم ته كشيده بودند و نمى شد سرمان را به آن 
گرم كنيم؛ اما قيافه هاى متفكر نشان مى داد كه هركسى در مغزش 
دنبال يك سوژه تازه براى ادامه بحث مى گردد تا زودتر از بقيه 
در  از  حتى  شود.  مسابقه  برنده  و  بفشارد  زنگ  روى  را  دستش 
و ديوارهاى كافه با آن پوسترهاى روى هم و كنار هم چسبانده 
هم كمك گرفتيم. ميزهاى ديگر همه مشغول بودند، نمى شد گوش 
تيز كرد تا يك سرفصل از بين حرف هايشان كش برويم. موزيك 

فاصله ها را پر كرده بود. 
مى داديم  هم  تحويل  لبخندى  مى كرديم  هم  به  نگاهى  گاهى  هراز 
بود  پيرمردى  بچه ها»  «ببخشيد  مى رفتيم.  فرو  فكر  به  دوباره  و 
كه كنار ميز ايستاد. موهايش سفيد بود و تا روى شانه رها شده 
ديده  هم  فاصله  اين  از  كه  مرواريدى  آب  پشت  چشم هايش  بود. 

مى شد به ما خيره شد. كاغذ كوچكى را گوشه ميز گذاشت و گفت 
«اگه خواستين من اون گوشه نشستم» روى كاغذ مستطيل شكل و 
زرد نوشته بود «فال قهوه، فال رنگ، كف دست، چشم بودا». «چه 
بود  كسى  همان  اين  مى گيرد.  خنده ات  كنيم»  امتحان  بياييد  جالب! 
كه در يكى از همان بحث هاى چالشى فال و اعتقاد به آن مى گفت 
اعتقاد ندارد و حتى به نظرش مسخره مى آيد كسى بتواند از روى 
مى بيند  را  لبخندت  كند.  پيش بينى  را  آينده  دستش  كف  خط هاى 
«مى خوام  بگذره»  وقت  اين كه  واسه  كنم  امتحان  مى خوام  «فقط 
قهوه سفارش بدم، تو هم انگار بايد يه قهوه خود تو مهمون كنى» 
مى خندد.  هم  مى چيند  ميز  روى  را  قهوه  فنجان هاى  كه  پسركى 

چشمش به كاغذ پيرمرد افتاده.
 پيرمرد هنوز آن گوشه نشسته، انگار حواسش نيست اما از زير 
چشم همه جا را مى پايد. حاال چهار مشترى سر يك ميز دارد و يك 
زوج به نظر خوشبخت سر ميز ديگر كه سعى مى كنند زودتر از ما 
قهوه هايشان را سر بكشند. دستم را باال مى برم تا متوجه ما شود، 

بيايد و آينده اى كه حاال خيلى مشتاق دانستنش هستيم را نشانمان 
دهد. مسئول كافه  صدايش مى كند «دايى با شما كار دارن». دست 
به زانو مى گذارد و بلند مى شود سالنه سالنه همين پنج قدم را طى 
مى كند تا بيشتر تشنه شنيدن شويد. «همتون فال مى خواين؟» كسى 
جواب نمى دهد، منتظر نگاهش مى كنيم. چشمانش را ريز مى كند و 
«فنجونت  مى آيد.  من  سراغ  مستقيم  مى كند.  نگاه  چشم هايمان  به 
رو برگردون» نعلبكى را روى لبه فنجان مى گذارى، تا از روى ميز 
بلندش مى كنى مى گويد «دو دستى بگير و به سمت قلبت برگردون 

و نيت كن» فنجان برگشته را روى ميز مى گذارى. 
شروع  عالقه ات  مورد  رنگ هاى  مورد  در  سواالتى  با  را  كارش 
شخصيت  ناشناخته هاى  به  و  مى رود  دستت  كف  سراغ  مى كند، 
قرار  مى داند  او  بيفتند.  اتفاق  مى دانى  بعيد  كه  مى رسد  آينده اى  و 
بار  دو  مى گويد  مى ميرى.  بيمارى  يك  با  كنى،  عمر  زياد  است 
كه  فنجانى  ته  مى روى.  ايران  از  و  دارى  بچه  دو  مى كنى،  ازدواج 
نشانت مى دهد، نه جاده اى هست و نه پرنده اى، نه آدمى و نه موج 
دريايى. اما او كلى تفسير برايشان دارد. چشم بودا را برمى دارد 
دوخته،  چشم  تو  به  «بودا  مى گويد  و  مى گيرد  چشمانت  مقابل 
هميشه مراقبت خواهد بود» وردى زير لب مى خواند و تكه فلز كه 
سپندار  مى گويى «مثل  مى گرداند.  سرت  دور  را  بوداست  اسم اش 
مذ كه وقتى اسپند رو دور سر كسى مى چرخونى هواشو داره و 
مراقبشه» «نيروى بودا قوى تره» «نيرو هرچقدر هم قوى باشه بايد 
بهش اعتقاد داشته باشى» «ينى به بودا اعتقاد ندارى!؟» «به اسفند 
بيشتر اعتقاد دارم» «اسفند چى كار مى تونه برات بكنه!؟ جز اين كه 

نشون بده تو آدم خرافاتى اى هستى»!

رديابى مهاجران 
ONLINE/ SPIEGEL / ترجمه: جواد طهماسبى

 بخش سوم
فرانسه

فرانسه  خارجى  سياست  در  مساله  مهم ترين  مهاجران  موضوع  گذشته  هفته  چند  در 
و  رسانه ها  است  نفر  هزار   20 تا   15 بين  فقط  مهاجران  تعداد  اگرچه  است.  بوده 
سياستمداران اغلب جنايات و شرايط زندگى غيربهداشتى را به آنها مرتبط مى سازند. 
حتى مانوئل وال وزير كشور سوسياليست فرانسه اخيراً اعالم كرد پذيرش پناهندگان 
پناهندگان  ساركوزى،  نيكال  رياست جمهورى  زمان  همانند  درست  نيست.  امكان پذير 
به  رسانه ها  كمتر  كه  هست  مهم ترى  موضوع  اما  مى شوند.  اخراج  كشور  از  زيادى 
 73 گذشته  سال  پنج  در  فرانسه  در  پناهندگى  درخواست هاى  شمار  مى پردازند.  آن 
درصد افزايش داشته و به 61468 نفر رسيده است. مقامات كشور از اين افزايش شديد 
غافلگير شده اند. پناهجويان بايد درخواست خود را در مركز ادارى ثبت كنند. حتى در 
اين مرحله تا 70 روز طول مى كشد تا ويزاى اقامت موقت صادر شود. كل فرآيند به 
طور ميانگين 20 ماه طول خواهد كشيد. در ابتدا اداره پناهندگان فرانسه درخواست ها 
تقاضاى  يك  مورد  هر  در  تقريبًا  مى كند.  رد  را  آنها  درصد   90 تقريبًا  و  بررسى  را 
بررسى مجدد ثبت مى شود. طبق گزارش وزارت كشور حدود 37 هزار نفر هر سال 
بدون داشتن مدارك در كشور مى مانند. از آنجايى كه مكان كافى براى اقامت وجود 
ندارد مقامات 450 پناهجو را در چادرهايى در اردوگاه اسكان دادند. شرايط اين مكان 
بسيار نامناسب و غيربهداشتى بود و فقط در چند روز گذشته مقامات شهر با حكم 
دادگاه موظف شدند اردوگاه را برچينند. 271 مركز پذيرش در كشور براى 21400 نفر 
ظرفيت دارند اما طبق گفته وزارت كشور اين ظرفيت بايد به 35 هزار نفر برسد. دولت 
تعدادى از پناهجويان را در خانه هاى اجتماعى در مناطق دورافتاده روستايى اقامت 
داده است. سياستمداران به اين كار اعتراض كرده اند. حتى برخى پناهجويان به هتل ها 
مى كند.  تحميل  دولت  به  را  يورو  ميليون   550 بر  بالغ  هزينه اى  كه  شده  اند  فرستاده 
قانون  دارد  قصد  دولت  كه  است  آن  بر  دال  مطبوعات  در  هشداردهنده  گزارش هاى 

جديدى براى پناهندگى وضع كند.

بريتانيا
ستون هاى روزنامه هاى بريتانيا اغلب شكايت مى كنند كه كشورشان به بهشتى براى 
پس  بريتانيا  پناهندگى،   درخواست هاى  تعداد  نظر  از  اما  است.  شده  تبديل  پناهندگان 
از آلمان، فرانسه و سوئد در رتبه چهارم اتحاديه اروپا قرار دارد. هر سال 20 تا 25 
هزار درخواست ارائه مى شود كه 62 درصد آنها رد مى شوند. بيشترين پناهجويان به 
ترتيب از پاكستان، سريالنكا و سوريه هستند. پناهندگان حق كار ندارند و به دولت 
به  مى شوند.  ساكن  اجاره اى  صورت  به  و  مبله  منازل  در  اغلب  آنها  هستند.  وابسته 
خاطر كمبود مسكن پناهندگان در لندن و مناطق پرجمعيت جنوب انگلستان جايى ندارند 
دريافت  پوند   36/62 هفته  در  شخص  هر  مى شوند.  پراكنده  كشور  نقاط  بقيه  در  و 
مى كند و مراقبت هاى بهداشتى رايگان هستند. پاسخ به درخواست پناهندگى شش هفته 
طول مى كشد. در طول اين مدت متقاضيان بايد در مكان تعيين شده زندگى كنند و در 
دسترس مقامات باشند. حدود 10 درصد از درخواست ها به طور اضطرارى بررسى 
مستقيمًا  را  او  نيست  پيچيده  فرد  مورد  شود  مشخص  فرآيند  طول  در  اگر  مى شوند. 
اعالم  نتيجه  سوم  روز  و  انجام  مصاحبه  دوم  روز  در  مى فرستند.  پذيرش  مركز  به 
مى شود. ممكن است ظرف چند روز متقاضى از كشور اخراج شود. به دنبال بحران 
شد  مواجه  نشده  بررسى  تقاضاى  هزار   450 با  دولت  كه   2006 سال  در  پناهندگى 
موضوع اولويت ويژه اى پيدا كرد. از آن زمان كليه فرآيندها تحت كنترل قرار گرفتند. 
با  كشورشان  كه  مى كنند  القا  را  موضوع  اين  هنوز  بريتانيا  رسانه هاى  اين  وجود  با 
انبوهى از تقاضا روبه رو است. طبق تحقيقى كه توسط دانشگاه گالسكو انجام گرفت 
اغلب مطبوعات از پناهجويان به عنوان مهاجران غيرقانونى ياد مى كنند و بيشتر مقاالت 

نحوه عدم پذيرش يا بازگرداندن آنها به كشورشان را مورد بحث قرار مى دهند.

اسپانيا
شهرهاى سوتا و مليال در شمال آفريقا واقع شده  اند اما به اسپانيا تعلق دارند به همين 
به  ورود  قصد  كه  مهاجرانى  مى كنند.  جذب  خود  به  را  آفريقاييان  آهن ربا  مانند  دليل 
سپتامبر  اواسط  در  مى شوند.  مستقر  اسپانيايى  شهرهاى  اين  اطراف  در  دارند  اروپا 
مقامات شهرها با موج بزرگ جديدى مواجه شدند. ده ها آفريقايى با شنا كردن خود را 
به سوتا رساندند و ده ها نفر ديگر سيم هاى خاردار اطراف مليال را پاره كردند. حدود 
اين  اغلب  مرزبانان  مى گويند  بشر  حقوق  فعاالن  شدند.  اسپانيا  قلمرو  وارد  نفر  صد 
افراد را بازمى گردانند بدون آنكه بررسى كنند آيا تقاضاى پناهندگى آنها واقعى است 
يا خير. در سال هاى اخير اسپانيا تالش هاى خود را چند برابر كرد تا پناهجويان را 
دور نگه دارد. حصارهاى سيمى با ارتفاع شش متر در اطراف شهرها كشيده شدند و 
دوربين هاى مادون  قرمز منطقه را زير نظر دارند. كنترل هاى شديدترى نيز در درياى 
هزار  حدود 31  سال 2006  در  هستند.  نظر  تحت  سواحل  و  مى شود  اعمال  مديترانه 
نفر از شمال و غرب آفريقا با استفاده از قايق هاى دست ساز خود را به جزاير قنارى 
رساندند. از آن زمان اين تعداد به شدت كاهش يافت و در سال 2012 فقط 173 نفر 
اسپانيا  در  يافت.  ادامه  گذشته  سال  در  نزولى  روند  اين  شدند.  ورود  به  موفق 
فقط 2580 درخواست پناهندگى ثبت شد كه كمترين تعداد در 25 سال گذشته 
نيجريه  كشورهاى  و  الجزاير  سوريه،  از سمت  بيشتر  درخواست ها  اين  بود. 
و كامرون در غرب آفريقا رسيد. پناهندگان در بازداشتگاه هايى در سراسر 
دارند.  قرار  دولت  مستقيم  كنترل  تحت  مركز  چهار  مى يابند.  اسكان  كشور 
مراكز ديگر توسط سازمان هاى غيرانتفاعى اسپانيايى مانند كميسيون كمك به 
پناهندگان تاسيس شده  اند. كسانى كه موفق به دريافت پناهندگى شوند ماهانه 
51/60 يورو مى گيرند. مبالغ بيشترى نيز به خانواده ها، رفت و آمد عمومى، 

پوشاك و تحصيل تعلق مى گيرد.
ادامه دارد

با آبونمان (اشتراك)  هفته نامه پرشين،  به گسترش 
فرهنــگ و هنر ايرانـــى جداى از هرگونه گرايشهـاى 

سيـاسى و مذهبــى، كمكـــى وافر مى كنيد. 
لطفا جهت دريافت فرم اشتراك با شماره 07811000455 تماس بگيريد
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بين الملل
جاسوسى انگليس از 
سران اوپك فاش شد

الكترونيك  جاسوسى  آژانس  كرد،  فاش  اشپيگل  آلمانى  نشريه   
انگليس با استفاده از يك نسخه جعلى شبكه اجتماعى «لينكدين» كه 
مربوط به مشاغل است، تالش كرده تا اطالعات مربوط به رومينگ 
جهانى تلفن همراه و همين طور اطالعات مربوط به مديران بلندپايه 

سازمان نفتى اوپك را هك كند.
به گزارش «ايسنا»، افشاگرى هاى اخير ادوارد اسنودن، مقاطعه كار 
ارتباطات  مقر  مى دهد،  نشان  آمريكا  ملى  امنيت  آژانس  امنيتى 
دولت انگليس موسوم به GCHQ اقدام به اجراى تكنيكى به نام 
«كوآنتوم اينسرت» كرده است. اين سازمان سرورهاى خود را در 
نقاطى راهبردى قرار مى داده كه به وسيله آنها مى توانسته ترافيك 
كه  جعلى  وب سايت  يك  به  را  آنها  مسير  و  رهگيرى  را  اطالعاتى 

سرعت بيشترى نسبت به وب سايت اصلى داشت، هدايت كند. 
استفاده  ميالدى  جارى  سال  اوايل  نيز  مشابهى  تكنيك  همچنين 
كه   BICS شركت  سيستم هاى  به  بدافزار  آن  طريق  از  تا  مى شد 
يك شركت وابسته به شركت مخابرات دولتى بلژيك به نام بلگاكام 
است، تزريق كنند. اين شركت يكى از شركت هاى بزرگ ارائه كننده 
خصوص  در  است.  همراه  تلفن هاى  جهانى  رومينگ  خدمات 
كجا  از  حمالت  اين  كه  نبود  مشخص  نخست  بلگاكام  رسوايى 
كه  ساخت  فاش  اسنودن  شده  افشا  اسناد  اما  مى گيرد  سرچشمه 
اين حمالت جاسوسى ناشى از مقر GCHQ انگليس بوده است و 
سازمان اطالعات انگليس توانسته است بدافزارهاى جاسوسى را 
به سيستم هاى كارمندان بلگاكام وارد كند. سيستم رومينگ جهانى 
تلفن هاى همراه يك شركت است كه به شبكه هاى تلفن همراه اجازه 
مى دهد ترافيك مشتركان خود را با مشتركان ديگر شبكه هاى ارائه 
تنها  جهان  در  دهند.  پيوند  جهان  ديگر  نقاط  با  همراه  تلفن  كننده 
مشخص  همچنين  مى دهند.  ارائه  را  خدمات  اين  شركت  حدود 12 
شده است كه سازمان GCHQ انگليس شبكه ها و همچنين پرسنل 
كام  شركت  يعنى  ديگر  بزرگ  شركت  دو  نگهدارى  امور  و  امنيتى 
ديگر  طرف  از  مى دادند.  قرار  هدف  نيز  را  ماخ  شركت  و  فون 
ديگر  هدف  نيز  اوپك  يعنى  نفت  صادر كننده  كشورهاى  سازمان 

حمالت كوآنتوم اينسرت از سوى مقر GCHQ بوده است. 
سال  در  انگليس  جاسوسى  سازمان  شده،  افشا  اسناد  اساس  بر 
2010 توانسته است به سيستم هاى كامپيوترى 9 كارمند اوپك و 
فضاى عملياتى دبيركل اوپك نفوذ كند و همچنين از مقام عربستان 

در اوپك نيز جاسوسى كند.

******
در پى افشاى برنامه جاسوسى

قانون گذاران انگليسى سردبير 
گاردين را بازجويى مى كنند

قانون گذاران انگليسى سردبير روزنامه گاردين را به دليل ناديده 
افشاگرى هاى  انتشار  اينكه  بر  مبنى  امنيتى  مقامات  هشدار  گرفتن 
ادوارد اسنودن به امنيت ملى اين كشور لطمه وارد مى كند، استنطاق 
سردبير  روسبريجر،  آلن  رويترز،  خبرگزارى  از  نقل  به  مى كنند. 
روزنامه گاردين در برابر كميته انتخاب امور داخلى مجلس عوام 

انگليس حاضر مى شود.
آژانس  سابق  مقاطعه كار  اسنودن،  ادوارد  توسط  افشاگرى ها  اين 
و  انگليس  اطالعاتى  آژانس  فعاليت هاى  درباره  آمريكا  ملى  امنيت 

ارتباط نزديك آن با  آمريكا است.
آژانس امنيت ملى آمريكا باعث آشفتگى ديويد كامرون، نخست وزير 
انگليس و خشم قانون گذارانى از حزب محافظه كار او شده است كه 

معتقدند امنيت ملى اين كشور به خطر افتاده است.

80 تن در كره شمالى به اتهام 
تماشاى برنامه هاى كره جنوبى 

اعدام شدند
كه  بود  مردمى  ميزبان  يانگ  پيونگ  در  نفرى  هزار  ده  ورزشگاه   
اين  بودند.  آمده  هم  گرد  اعدام  تماشاى  به  متحدالشكل  لباس هاى  با 
به 80  نزديك  بود.  برقرار  نيز  شمالى  كره  ديگر  شهر  در 7  وضعيت 
تن با گلوله اعدام شدند. جوخه هاى مرگ به سر «محكومين به اعدام» 
را  نفر   80 جان  معكوس  شمارش  با  و  بودند  كشيده  سفيد  جوراب 

گرفتند.

روزنامه «كره جون گانگ ديلى» در اين باره نوشت: باالخره نخستين 
اعدام هاى دسته جمعى در دوران حكومت «كيم جونگ اون» رخ داد. 
ديدار  كشور  اين  از  تازگى  به  كه  كردند  ارائه  كسانى  را  گزارش  اين 
داشته اند. به نوشته اين روزنامه اعدام اين افراد عمدتا به دليل تماشاى 
برنامه هاى تلويزيون كره جنوبى و «توزيع فيلم هاى مستهجن» عنوان 

شده است. 
 به گفته شاهدان حادثه اين اعدام  ها در مأل عام صورت گرفته است و 
در ميان تماشاچيان كودكان و خردساالن هم ديده مى شده اند. برخى 
شاهدان هم مى گويند كه در شهر وانسون معدومين را با تيربار اعدام 

كرده اند كه چهره برخى از آنها قابل شناسايى نبوده است. 
 همچنين در تمامى استاديوم ها قبل از اعدام، يكى از آهنگ هاى بانوى 
است.  گرفته  صورت  اعدام ها  سپس  و  شده  پخش  شمالى  كره  اول 
اين  در  است.  بوده  اپرا  خوانندگان  از  جو»،  سول  «رى  اول،  بانوى 
راستا گفته مى شود كه  در ميان متهمين شهر وانسون كسانى بوده اند 

كه به جرم جريحه دار كردن اخالق عمومى 
 اعدام شده اند. 

اين شهر كه پس از پيونگ يانگ مهم ترين شهر اين كشور است قرار 
است كه در آينده اى نزديك به يك شهر توريستى تبديل شود. رهبر 
پيست  همچنين  و  فرودگاه  هتل،  شهر  اين  در  است  قرار  شمالى  كره 

اسكى راه اندازى كند. 
 پيش از اين نيز روزنامه آساهى شيمبون ژاپن نوشته بود كه در 21 
آن  در  بانو «رى»  كه  شمالى  كره  اركستر  اعضاى  از  نفر  سپتامبر 9 
مى خواند، به جرم تهيه فيلم غير اخالقى از خودشان اعدام شده اند. اين 
در شرايطى است كه بر اساس برخى ادعاها خود بانوى اول، «رى» در 
گير اين پرونده بوده است. يكى از مقامات مى گويد كه يكى از متهمين 
ما  مثل  هم  بانو «رى»  كه  است  مى كرده  اعالم  مكررا  بازجويى ها  در 

عاشق بازيگرى بوده است. 
اين  از  حكايت  است  شده  پخش  شهر  سطح  در  هم اينك  كه  شايعه اى 
موضوع دارد كه اعدام هاى اخير به اين دليل صورت گرفته است كه 
كيم جونگ اون در پى انتقام از كسانى است كه در پخش اين رسوايى 
مقامات  براى  تالش  كره شمالى  در  موجود  قوانين  در  داشته اند.  نقش 
اين كشور در سه حوزه اجازه اعدام دارند: سرنگونى دولت، خيانت 
كانال هاى  دريافت  دليل  به  بيشتر  اما  اخير  اعدام هاى  تروريسم.  و 
ماهواره اى كره جنوبى بوده است كه استفاده از اين تجهيزات در زمره 
وسايل جاسوسى قرار مى گيرد. در اين كشور تنها يك موج راديويى 
حزب  ستايش  و  مدح  در  برنامه ها  بيشتر  كه  دارد  وجود  «اف-ام» 

كمونيست و رهبر اين كشور است. 
برنامه هاى تلويزيونى اين كشور نيز همچون برنامه هاى راديويى و در 
ساعات محدودى پخش مى شود. اينترنت نيز در اين كشور به صورت 
داخلى يا «اينترانت» قابل دريافت است كه پس از بوروكراسى سخت و 
فراوان اشخاص حق دارند كه از اينترانت استفاده كنند.  كارشناسان 
مى گويند به رغم سخت گيرى هاى موجود سرعت اينترانت از مقبوليت 
فشار  زير  كه  است  سال  ساليان  شمالى  كره  است.  برخوردار  بااليى 

تحريم هاى سخت غربى ها قرار دارد. 
حزب  در  شده  منتشر  فساد هاى  و  بيگاه  و  گاه  خشكسالى هاى 
در  مى دهد.  قرار  فقير  كشورهاى  زمره  در  را  كشور  اين  كمونيست 
حالى كه سال گذشته خبرها حكايت از اين داشت كه هزينه نگهدارى 
سگ هاى «كيم جونگ ايل پدر» 12 هزار دالر بوده است و دربار اين 
غربى  كشورهاى  ديگر  و  فرانسه  ساخت  الكلى  مشروبات  از  كشور 

استفاده مى كند. 
مجازات  با  لوكس  وسايل  از  استفاده  كشور  اين  مردم  بيشتر  براى 
كه  بود  كرده  فاش  گزارشى  در  ميل  ديلى  روزنامه  اما  است  همراه 
رهبر كره شمالى در تابستان از جت اسكى هاى ساخت اياالت متحده 

استفاده مى كند. 
 همچنين «دنيس رادمن» بازيكن سابق شيكاگو بولز كه دوست نزديك 
رهبر كره شمالى به حساب مى آيد گفته است كه كيم جونگ اون در 
جزيره اى كه شبيه هاوايى است به همراه 60-70 تن از خدم و حشم 
تنها زندگى مى كند. او اعتقاد دارد كه رهبر كره شمالى شخصا آدمى 
خوش قلب است اما اين سيستم كمونيستى است كه دست و پاى او را 

بسته است و بايد غرب به او فرصت اصالحات بدهد. 

جنگ سرد قرن 21 گرم تر مى شود
روسيه و آمريكا اخيرا بر سر هر موضوعى با هم اختالف دارند. از 
ادوارد اسنودن گرفته تا سوريه، اما اين هفته جنگ سرد جديد داغ تر 

بررسى  به  تحليلى  در  تايمز  فيسكال  خبرى  پايگاه  گزارش  به  شد. 
سرد  جنگ  تيتر  انتخاب  با  و  پرداخته  روسيه  و  ناتو  نظامى  رقابت 
درحال  ناتو  در  هم پيمانانش  و  «آمريكا  مى نويسد:  چنين  اين  جديد، 
اين  هستند.  ليتوانى  و  لتونى  استونى،  در  نظامى  رزمايش  برگزارى 
سه كشور از بخش هاى قديمى شوروى هستند كه پس از فرو ريختن 
ديوار برلين، به ناتو پيوستند. حدود شش هزار نيرو از كشورهاى 
عضو ناتو در اين مانور نظامى كه توسط آندرس فوگ راسموسن، 

دبيركل ناتو، استيدفست جاز نامگذارى شده است، شركت مى كنند. 
حمله  يك  از  آن  در  كه  نظامى  مانور  اين  كه  كرد  عنوان  راسموسن 
عليه  مى شود،  جلوگيرى  انرژى  بحران  دليل  به  استونى  به  احتمالى 
كشور خاصى نيست. راسموسن گفت: البته اين يك پيام براى كسانى 
است كه بخواهند به يك هم پيمان ناتو حمله كنند اما من فكر نمى كنم 
كه روسيه چنين اقدامى اتخاذ كند، پس جايى براى نگرانى روس ها 
از اين مانور نيست. مى توان گفت كه اين رزمايش يك پيام به كسانى 
مى دهد كه ممكن است با  آن نگران شوند. اما روس ها اين موضوع را 
به دو دليل به اين سادگى نمى بينند: اول اينكه از ناتو خشمگينند زيرا 
سازمانى كه با هدف جلوگيرى از حمله روسيه به يك كشور اروپاى 
غربى تاسيس شده بود،  در حال اجراى مانور در حياط خلوت سابق 
روسيه  رئيس جمهورى  پوتين،  والديمير  است.  كشور(استونى)  اين 
هنوز از اينكه ناتو جمهورى هاى مستقل شده از شوروى سابق را به 
عضويت پذيرفته، عصبانى است و وقتى كه ناتو به چيزى كه پوتين 
پيش  از  بيش  او  مى شود،  وارد  مى داند  روسيه  نفوذ  حوزه  را  آن 
خشمگين مى شود. دوم اينكه اين اقدامات نشان دهنده رجحان نظامى 
مدرنيزه  براى  ميلياردها  مسكو  كه  چند  هر  است.  روسيه  به  ناتو 
كردن ارتش خود سرمايه گذارى مى كند اما همچنان دهه ها از فناورى 
غربى عقب است. با اين حال خود روسيه نيز مبرا نيست. مسكو در 
كرد.  برگزار  بالروس  در  را  بزرگتر  نظامى  مانور  يك  سپتامبر  ماه 
بالروس با لهستان و لتونى كه اعضاى ناتو هستند هم مرز است. با 
اين حال ديپلمات هاى روس به دليل رزمايشى كه انتظار مى رود تا 
پايان هفته به پايان برسد، خشمگينند. يك ديپلمات روس ماه گذشته 
ميالدى با اشاره به يك ماده ناتو كه در آن حمله به يكى از اعضا، 
حمله عليه همه اعضا محسوب مى شود، گفت: اين يك سناريو ماده 
پنج در مرز روسيه است. بدون شك اين اقدام سواالت بسيارى را 
نسبت به هدف برگزارى اين رزمايش در طرف روس پديد مى آورد.»
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از  بعد  هم  آن  ايران  با  تفاهم  به  رسيدن  راه  فرانسه   
برنامه  سر  بر  ژنو  فرساى  طاقت  و  سخت  مذاكرات 
هسته اى ايران را پيچيده كرد، اما در مقابل اين مواضع 
به پاريس كمك كرد تا به فكر ارتباطات استراتژيك تازه 
اسرائيل  و  فارس  خليج  حوزه  عربى  كشورهاى  با  اى 
در  فرانسه  خارجه  امور  وزير  فابيوس،  بيفتد.لوران 
مذاكرات ژنو كه تا نيمه شب شنبه طول كشيد، گفت كه 
بايد كار بيشترى براى رفع نگرانى هاى موجود بر سر 

فعاليت هاى مظنون هسته اى ايران انجام شود.

مذاكرات  پيمانانش  هم  كمك  به  تا  دارد  تالش  غرب 
طول  به  دهه  يك  از  بيش  كه  را  ايران  با  اى  هسته 
مخالف  مواضع  اما  برساند.  نتيجه  به  است،  انجاميده 
فرانسه در هفته گذشته تا اندازه اى باعث تعجب ديگر 

اعضاى مذاكره كننده در ژنو شد.
هنگامى كه فرانسوا اوالند، رئيس جمهورى فرانسه با 
حسن روحانى، رئيس جمهورى ايران در ماه سپتامبر 
نگران  ها  اسرائيلى  گرفت،  عكس  ملل  سازمان  مقر  در 
آرام  براى  كردند  تالش  فرانسوى  هاى  مقام  و  شدند 
كردن آنها مواضع سرسختانه ترى در مذاكرات اتخاذ 

كنند.   
رآكتور  فعاليت  بايد  ايران  كه  دارد  تاكيد  فابيوس 
 20 اورانيوم  ميزان  و  كند،  تعليق  را  اراك  سنگين  آب 
و  كند  خارج  خود  خاك  از  نيز  را  شده  غنى  درصدى 
سپس در ازاى آن در تحريم هاى بين المللى اعمال شده 
جدى  چالشى  كشور  اين  اقتصاد  براى  كه  ايران  عليه 
اين  شود.  گرفته  نظر  در  تسهيالتى  است،  كرده  ايجاد 
وگوهاى  گفت  آغاز  در  ها  فرانسوى  كه  بود  تقاضايى 
روز يكشنبه با طرف ايرانى مطرح كرده بودند. فابيوس 
در آن روز گفت كه ما نمى توانيم يك بازى احمقانه را 
پيروزى  يك  به  ايران  رسيدن  براى  را  كار  و  بپذيريم 

رايگان آسان كنيم.

«ما  گويد:  مى  باره  اين  در  فرانسوى  ديپلمات  يك 
هميشه  ما  مواضع  ايم.  نداده  تغيير  را  خود  مواضع 

روشن و ثابت بوده است.»

وى در ادامه مى گويد: «اگر اين احساس وجود دارد كه 
ما به خاطر روابطمان با عربستان سعودى و اسرائيل 
چنين مواضعى اتخاذ كرده ايم، امريكا با اين دو بيش از 
ما رابطه دارد و آنها بدون اين كه بخواهند سر خم كنند 
مى توانند از طريق امريكا بهتر مطالباتشان را پيگيرى 
ما  مواضع  است،  تحليلگران  حرف  ها  حرف  اين  كنند، 

هميشه يكسان بوده است.»
وتو  حق  ملل  سازمان  امنيت  شوراى  در  كه  فرانسه 
دارد، از محدود كردن داد و ستد تجارى ايران به شدت 
حمايت كرده و از حاميان سرسخت تحريم هاى نفتى 
بايد  تهران  كه  كرده  وانمود  دائما  و  بوده  ايران  عليه 

ثابت كند كه برنامه هسته اى اش صلح آميز است.  

اما نشانه هاى تازه اى بروز كرده كه باعث شده است 
از  فارس  خليج  حوزه  عربى  كشورهاى  و  اسرائيل  تا 
رويكرد مقابله آميز اياالت متحده در قبال ايران نااميد 
جاى  به  پاريس  تا  است  شده  سبب  مساله  اين  شوند، 

واشنگتن نقش مدافع آنها را بازى كند.

به  دست  اى  تازه  مشكالت  با  حاضر  حال  در  فرانسه 
برد  مى  رنج  داخلى  اقتصادى  بحران  از  است،  گريبان 
دار  سكان  كه  رود  مى  سمتى  به  آلمان  كه  بيند  مى  و 
رفته  رفته  مساله  اين  و  شود  اروپا  اتحاديه  سياسى 
دولت  براى  جدى  چالشى  به  تا  رود  مى  سمتى  به 
سوسياليست فرانسه كه با تعهد بهبود وضعيت تجارى 

بر سر كار آمده است، تبديل شود.
در  خاورميانه  امور  متخصص  جوشى،  شاشنك 
موسسه رويال يونايتد سرويس در لندن (RUSI) در 
اين باره مى گويد: «مساله فقط فروش تسليحات نيست، 
بلكه مساله نفوذ استراتژيك منطقه اى نيز مطرح است. 
تاثيرگذار  اسرائيل  و  عربستان  بر  تواند  مى  فرانسه 

باشد.»
اما يك ديپلمات نزديك به فابيوس در مذاكرات هسته اى 
مى گويد: «فابيوس تالش داشت در موضع باال باشد.»

اى  هسته  مذاكرات  بحبوحه  در  كه  است  حالى  در  اين 

كارل بيلت، وزير امور خارجه سوئد در توئيتر خود 
نوشت: «به نظر مى رسد كه گفت وگوهاى سختى در 
ژنو در جريان است، نه با ايران بلكه در درون خود 

گروه غربى.»

مساله فقط فروش تسليحات نيست، بلكه مساله نفوذ 
مى  فرانسه  است.  مطرح  نيز  اى  منطقه  استراتژيك 

تواند بر عربستان و اسرائيل تاثيرگذار باشد.
روابط فرانسه و امريكا از زمانى كه اياالت متحده در 
سال 2003 به رغم مخالفت فرانسه تصميم به جنگ 
را  تازه  تنشى  و  نهاد  تيرگى  به  رو  گرفت،  عراق  در 

رقم زد.

فرانسه زمانى از واشنگتن نااميد شد كه هنگامى كه 
مرتبط  هاى  گروه  با  مبارزه  براى  امريكا  از  اوالند 
امتناع  كار  اين  از  خواست،  كمك  مالى  در  القاعده  با 
در  كه  بود  زمانى  امريكا  از  ها  دلخورى  اوج  كرد. 
ماه آگوست دولت امريكا از حمله به سوريه بر سر 
اى  مساله  شود،  منصرف  اش  شيميايى  تسليحات 
در  را  خود  كه  چرا  كرد  خورده  سر  را  فرانسه  كه 
راس مدافعان حمله قرار داده بود. اكنون بسيارى از 
تحليلگران بر اين باورند كه فرانسه با اتخاذ رويكرد 
مخالف بر سر پرونده هسته اى ايران قصد دارد به 
باراك اوباما گوشزد كند كه اين طور نيست ما دست 
دستورات  گر  نظاره  فقط  خونسرد  و  بنشينيم  بسته 
شما باشيم، ما هم مى توانيم در كنار كنگره بايستيم.

يك سناتور فرانسوى در اين باره مى گويد: «شركاى 
امريكايى ما 15 سال دستوراتشان را به ما ديكته مى 
كردند. اآلن، وقتى كه به خاورميانه مى آيند مى بينند 
كه شكست خورده اند و كسى به آنها اطمينان ندارد 
و به رفتارهايشان به ديده ترديد مى نگرد. اين مساله 
به ما برگ برنده البته نه چندان قابل اطمينانى مى دهد 

كه به فكر تاثيرگذارى سياسى مان باشيم.»

پاريس در نظر دارد كه بتواند جاى تسليحات امريكايى 
را در خاورميانه براى كشورهاى عربى حوزه خليج 
فارس و اسرائيل بگيرد و به اين ترتيب اعتماد آنها را 

به سوى خود جلب كند.

همين هفته پيش بود كه نهادهاى اقتصادى اعالم كردند 
كه مردم فرانسه فقيرتر شده اند و فرانسه بايد فكرى 
البته  بكند.  خود  اقتصادى  رشد  كاهش  براى  جدى 
كه  است  گفته  و  است  نكرده  كتمان  را  حقيقت  پاريس 
با  خاورميانه  كشورهاى  به  محصوالتش  صادرات  از 
در  شغل  ايجاد  و  اقتصادى  رشد  براى  منبعى  عنوان 
شش  فرانسه  اكتبر  ماه  در  كند.  مى  استقبال  كشورش 
ناو جديد به همراه تعدادى تانك به عربستان سعودى 
به  هوايى  قراردادهاى  نيز  جوالى  ماه  در  و  فروخت 
ارزش يك ميليارد يورو با امارات متحده عربى منعقد 
كرد كه به موجب آن رادارهاى نظامى و موشك هاى 
مقام  دهد.  مى  قرار  كشور  اين  اختيار  در  هوايى  ضد 
هاى فرانسوى همچنين اميدوارند كه بتوانند سالح هاى 
در  بفروشند.  عربستان  هوايى  نيروى  به  را  بيشترى 
رافائل  هاى  جنگنده  بتوانند  كه  دارند  انتظار  حال  عين 

خود را نيز در اختيار قطرى ها قرار دهند.

سوالى كه اكنون مطرح است اين است كه آيا فرانسه در 
صورتى كه توافقى بر سر ايران هسته اى حاصل شود 
و به مرحله نهايى برسد، آن را وتو خواهد كرد؟ مساله 
اين است كه دور جديد گفت وگوها كه قرار است در 20 
نوامبر آغاز شود با ديدار اوالند از اسرائيل و فلسطين 

هم زمان شده است.
پائول كويلس، وزير دفاع فرانسه و متحد سوسياليست 
اوالند در گفت وگو با رويترز گفته است: «سخت ترين 
قسمت اين پيچيدگى ها ميان فرانسه و ايران نيست بلكه 

ميان امريكا و ايران است.»

وى در ادامه افزوده است: «اگر رئيس جمهورى امريكا 
به دنبال مصالحه است، اين مساله مى تواند خطرناك 

باشد اگر بخواهد مانع حضور فرانسه در آن شود.»

منبع: شيكاگو تريبيون

ايران و خاورميانه

خدمات ترجمه، نرش و چاپ

طراحی و چاپ
کتاب، بروشور، پوسرت و وب سایت

جدیدترین کتابهای منترش شده  ما:
«حباب زیست» مجموعه اشعار تجلی کشاورز

 «ابراز منترش» مجموعه نقاشی های ندا دانا حا ئری
و اشعار تجلی کشاورز با ترجمه انگلیسی ژیال کشاورز
محل فروش: کتابفروشی و وبسایت های فردوسی 

در سوئد/ فروغ در آملان/ ایران بوکس در واشنگنت/
کتاب کور پ در لس آنجلس/ همچنین در 

وبسایت آمازون و دفرت انتشارات ساتراپ

500 Chiswick High Road  London W5 4RG
Tel: 0208 748 9397
Email: satrap@btconnect.com

Satrap Publishing & Translation

ترجمه فوری، رسمی و معترب برای کلیه مدارک

انتشار ديدگاه هاي رسانه هاي خارجي، به منظور انتقال ديدگاه ها و مطالب 
و نوع نگاه رسانه هاي غربي به موضوعات و مسائل ايران است و به معناي 

تاييد تمام محتواي آن نخواهد بود.

پاريس دهن كجى هاى واشنگتن را تالفى مى كند

زهر چشم فرانسه از امريكا 
در پرونده هسته اى ايران

هاى  گروه  با  مبارزه  براى  امريكا  از  اوالند  كه  هنگامى  كه  شد  نااميد  واشنگتن  از  زمانى  فرانسه 
مرتبط با القاعده در مالى كمك خواست، از اين كار امتناع كرد. اوج دلخورى ها از امريكا زمانى 
بود كه در ماه آگوست دولت امريكا از حمله به سوريه بر سر تسليحات شيميايى اش منصرف 
شود، مساله اى كه فرانسه را سر خورده كرد چرا كه خود را در راس مدافعان حمله قرار داده بود.
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15 ماه پيش در جوالى 2012، ماريو دراگى رئيس بانك مركزى اروپا 
طرح  اگر چه  مى كند.  حفظ  را  اروپا  واحد  پول  قيمتى  هر  به  كرد  اعالم 
خريد اوراق قرضه كه به همان منظور تدوين شده بود هيچ گاه در بوته 
آزمايش قرار نگرفت، بهره اوراق قرضه حكومتى پايين آمد و بحران 
هفته  بازگشت.  مزمن  وضعيتى  به  حاد  و  بد  بسيار  شرايط  از  اروپا 
گذشته آقاى دراگى موضوعى را مطرح كرد كه مى تواند دومين نقطه 
عطف در تاريخ حماسى اروپا باشد: بازرسى ترازنامه هاى 128 بانك 
بزرگى كه قرار است از اواخر سال 2014 تحت نظارت بانك مركزى 
دارايى ها»  كيفيت  «بررسى  برنامه  از  بخشى  عنوان  به  باشند.  اروپا 

مقامات بانك مركزى اروپا با همكارى متخصصان بيرون به بررسى 
وام دهى  براى  مشتركى  معيارهاى  و  پرداخته  بانك ها  ترازنامه هاى 
تدوين مى كنند. هدف اين فرآيند آن است كه مشخص شود چه بانكى 
هم اكنون قدرتمند است، كدام بانك ها به سرمايه بيشترى نياز دارند و 

كدام بانك ها بايد تعطيل شوند.
آقاى دراگى بايد سختگير باشد. حتى در كشورهاى به ظاهر آينده نگر 
ترازنامه هاى  عميق  بررسى  از  اروپايى  سياستمداران  آلمان-  مانند   -
انجام  به  را  آنها  بخواهند  آنكه  به  رسد  چه  مى كنند  اجتناب  بانك ها 
دولتى  قرضه  اوراق  درباره  است  الزم  قطعًا  كنند.  وادار  اصالحات 
اما  شود.  پرسيده  سواالتى  شده اند  خريدارى  بانك ها  توسط  اخيراً  كه 
داشته  نگه  مخفى  ناظران  ديد  از  تاكنون  كه  دارايى ها  مشكل سازترين 
شده اند در اختيار بخش خصوصى هستند. وام هاى اعطايى به خانوارها 

و شركت ها در اين گروه قرار مى گيرند. 

حشراتى موذى در زير فرش
منشاء  اما  است.  بوده  درگير  دولتى  بدهى  بحران  با  هميشه  اروپا 
تا  است  خصوصى  بخش  حد  از  بيش  گرفتن  وام  بيشتر  اروپا  بحران 
زياد  هزينه هاى  خاطر  به  يونان  كه  است  درست  دولت.  ولخرجى هاى 
دولت و كمبود درآمدهاى مالياتى به دردسر افتاد. اما در ساير نقاط 
در  مسكن  وام هاى  است.  شده  ورشكستگى  عامل  خصوصى  بخش 
مشكل آفرين  اسپانيا  و  پرتغال  در  شركتى  وام هاى  و  اسپانيا  و  ايرلند 
شده اند. در هر سه كشور قبل از بحران مجموع بدهى هاى خانوارها و 
شركت ها به بيش از 200 درصد توليد ناخالص داخلى رسيد كه از 175 

درصد آمريكا و 205 درصد بريتانيا هم فراتر مى رفت. متاسفانه منطقه 
يورو در مقايسه با مناطق ديگر گام هاى موثرى براى كاهش بار بدهى 
بخش خصوصى برنداشته است. به خاطر رشد سريع و فروش وام هاى 
مسكن، خانوارهاى آمريكايى توانستند حدود دوسوم بدهى هاى بيش 
بازپرداخت  بود  آمده  بار  به  تجارت  اوج  دوران  در  كه  را  حدى  از 
كنند. بسيارى از كشورهاى اروپايى به سه دليل نتوانستند بدهى هاى 
بر  تحميل شده  مالى  رياضت  اول،  دهند:  كاهش  را  خصوصى  بخش 
بانك هاى  دوم،  كرد.  تشديد  را  آنها  ركود  اروپا  حاشيه  كشورهاى 
ضعيف مايل نبودند به داشتن وام هاى معوق اعتراف كنند و در نتيجه 

براى وصول آن اقدامى نكردند؛ و سوم، قانون ورشكستگى اروپا در 
برنامه هاى  لذا  و  مى كند  طرفدارى  بدهكار  از  كمتر  آمريكا  با  مقايسه 
از  بسيارى  آمريكا  در  دارد.  وام ها  مجدد  ساختاربندى  براى  كمترى 
وثيقه هاى ملكى غير قابل رجوع هستند به اين معنا كه فرد بدهكار بايد 
كليد خانه را تحويل داده و آنجا را ترك كند. اما اروپاييان معموًال خود 
در قبال وام هاى مسكن پرداخت نشده مسوول هستند. رويه هاى قانونى 
ورشكستگى شركت ها نيز در اروپا كند و پرهزينه هستند و به عنوان 
مثال در ايتاليا اين فرآيند ممكن است به طور ميانگين هفت سال طول 
بكشد. مشكل بدهى شركتى در پرتغال، اسپانيا و ايتاليا شديدتر است. 
بنا به گزارش صندوق بين المللى پول به ترتيب 50، 40 و 30 درصد از 
بدهى ها در اين سه كشور متعلق به شركت هايى هستند كه قادر نيستند 
اين  بپردازند.  ماليات)  كسر  از  (پيش  خود  درآمدهاى  از  را  وام  بهره 
شركت ها نمى توانند سرمايه گذارى يا رشد داشته باشند. بيشتر آنها به 
شركت هاى زامبى تبديل شده اند. همانند شركت هايى كه در دهه 1990 

در ژاپن فراوان بودند.

در  و  رفته  باال  تعجب آورى  طرز  به  هلند  و  ايرلند  در  خانوارها  بدهى 
رسيده  داخلى  ناخالص  توليد  درصد   100 از  بيش  به  كشور  دو  هر 
است. پرداخت وام هاى مسكن امور مالى خانوارها را تحت فشار قرار 
در  كه  حالى  در  است.  داده  كاهش  را  مصرف كنندگان  مخارج  و  داده 
آمريكا سهمى كه خانوارها از درآمدشان براى پرداخت بدهى ها كنار 
در  سهم  اين  است،  رسيده  دهه  چند  در  ميزان  كمترين  به  مى گذارند 

اسپانيا بيشترين مقدار است.

اين بار تقصير دولت نيست
بار  است  الزم  يابد  بهبود  اروپا  اقتصادى  وضعيت  باشد  قرار  اگر 
صندوق  گزارش  طبق  شود.  سبك تر  خصوصى  بخش  بدهى هاى 
بين المللى پول بدهى بخش خصوصى در مقايسه با بدهى دولت مانع 
بزرگ ترى بر سر راه رشد اقتصادى اروپاست. يكى از پيش شرط هايى 
كه حتى خانم مركل صدراعظم آلمان، به آن اذعان دارد كاهش رياضت 
حداقل  به  را  خود  وام گيرى  مى كنند  تالش  دولت ها  كه  هنگامى  است. 
را  خود  بدهى هاى  خصوصى  بخش  كه  ندارد  امكان  عمًال  برسانند، 
كاهش دهد. شرط الزم ديگر آن است كه بانك ها مطالبات معوق خود 
را دوباره سازمان دهى و يا از بهره آنها صرف نظر كنند. اينجاست كه 
بازرسى كيفيت دارايى ها توسط بانك  مركزى اروپا اهميت پيدا مى كند. 
بانك مركزى بايد اطمينان دهد كه ارزيابى هايش دقيق و معتبر هستند. 
آقاى دراگى بايد با قاطعيت در مقابل فشارهاى سياسى كه قصد دارند 
بزرگى مشكل بدهى هاى معوق را كم اهميت جلوه دهند بايستد تا خطر 
بالقوه كاهش سرمايه را به حداقل برساند. همزمان سياستمداران اروپا 
بايد آماده باشند تا در صورت لزوم منابع الزم را براى تجديد سرمايه 

بانك ها فراهم كنند.
آنها  بايد  بانك ها  ترازنامه هاى  صادقانه  ارزيابى  اينكه  سرانجام 
يا  بفروشند  را  شركتى  وام هاى  يا  مسكن  وام هاى  تا  سازد  آماده  را 

بازسازى كنند. خانم مركل در مورد يونان بيشتر سختگيرى نشان داد 
تا در مورد بانك هاى آلمانى كه به يونانى ها وام داده بودند. دولت ها 
مديريت  متخصص  شركت هاى  يا  وصول كننده  بانك هاى  مى توانند 
آنها  شوند.  خالص  معوق  وام هاى  شر  از  تا  كنند  تاسيس  دارايى 
مى توانند براى وام هاى مشكل دار بازار ثانويه اى تعريف كنند كه در آن 
مقررات كمتر و معافيت هاى مالياتى بيشترى رايج باشد. عالوه بر آن، 
دولت ها مى توانند قوانين ماليات و ورشكستگى را اصالح كنند تا تجديد 
بيشتر  شود.  آسان تر  شخصى  بدهى هاى  و  شركتى  وام هاى  ساختار 
كشورها تعدادى از اين اصالحات را به اجرا گذاشته اند. اسپانيا و ايرلند 
را  ورشكستگى  قوانين  كشور  چندين  دارند.  وصول كننده  بانك هاى 
بازبينى كرده اند. پرتغال در زمينه حل و فصل مناقشات بدون مراجعه 
به دادگاه پيشگام بوده است. اما هنوز راه زيادى باقى مانده است. در 
وام هاى  يورو  ميليارد   122 از  يورو  ميليارد  دو  فقط  سال  هر  ايتاليا 
معوق به فروش مى رسد. بانك مركزى آلمان درباره هر چيز به جهان 
اين  در  منطقه اى  بانك هاى  وخيم  اوضاع  جز  به  مى دهد  گزارش  مالى 

كشور.
نمى تواند  يورو  منطقه  است.  زمان  نيازمند  امور  اين  به  ساماندهى 
است  بدهكار  حامى  حقوقى   نظام  آن  در  كه  برسد  آمريكا  به  يك شبه 
اما  دارد.  وجود  معوق  وام هاى  فروش  و  خريد  براى  بزرگى  بازار  و 
مقابله با مشكل بدهى هاى بخش خصوصى بايد در ميان اولويت هاى 
قادر  بهتر  مناسب  سرمايه  داراى  بانك هاى  گيرد.  قرار  اروپا  رهبران 
تشكيل  براى  را  راه  آنها  همچنين  دهند.  ارائه  تسهيالت  بود  خواهند 
اتحاديه بانكى هموار مى سازند. قاره اى كه پر از شركت هاى زامبى و 
خانوارهاى ورشكسته باشد هيچ گاه پيشرفت نخواهد كرد. اكنون نوبت 

آقاى دراگى است تا دست به كار شود.

اقتصاد

بحران بدهى ديگر اروپا 

بنگاه ها و خانوارها 
The Economist / ترجمه: جواد طهماسبى

بدهى خانوارها در ايرلند و هلند 
به طرز تعجب آورى باال رفته و 
در هر دو كشور به بيش از 100 

درصد توليد ناخالص داخلى 
رسيده است. پرداخت وام هاى 

مسكن امور مالى خانوارها را 
تحت فشار قرار داده و مخارج 

مصرف كنندگان را كاهش داده 
است. در حالى كه در آمريكا 

سهمى كه خانوارها از درآمدشان 
براى پرداخت بدهى ها كنار 

مى گذارند به كمترين ميزان در 
چند دهه رسيده است، اين سهم 

در اسپانيا بيشترين مقدار است.
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سمت و سوى بازار 
بعد از مذاكرات

در  يكشنبه  روز  در  دالر  تومانى   30 افزايش 
از  پيش  روزهاى  در  كه  افتاد  اتفاق  شرايطى 
ارزها  ساير  برابر  در  دالر  تقويت  وجود  با  آن 
را  معكوسى  روند  داخلى  جهانى،بازار  بازار  در 
صعودى  شيب  حالت  دالر  قيمت  و  مى كرد  دنبال 
دو  جارى  هفته  تغييرات  خصوص  در  نكرد.  پيدا 
هفته  قيمت  افزايش  برخى  دارد.  وجود  رويكرد 
بوده  بى سابقه  اخير  هفته هاى  در  كه  را  جارى 
ژنو  مذاكرات  نرسيدن  نتيجه  به  محصول  است، 
مى دانند و در مقابل گروهى مذاكرات را بى تاثير و 
تغيير قيمت 30 تومانى روز يكشنبه را محصول 

اتفاقات بازار مى دانند. 

دو ديدگاه
فضاى  دليل  به  اخير  روزهاى  در  كارشناسان  اعتقاد  به 
در  آمريكا  دالر  بود،  حاكم   1+5 برمذاكرات  كه  مثبتى 
دالر  اينكه  وجود  با  كرد.  مقاومت  قيمت  افزايش  مقابل 
بازار  در  بود،  شده  تقويت  طال  و  ارزها  عمده  برابر  در 
ايران نه تنها افزايش قيمت چندانى نداشت؛ بلكه در بعضى 
روزها كاهش قيمت را نيز تجربه كرد. حتى انتشار آمار 
كانال  به  را  طال  كه  جمعه  روز  در  آمريكا  اشتغال زايى 
را  پوند  و  يورو  برابرى  نرخ  و  كرد  وارد  دالرى   1200
دالر  داخلى  بازار  در  داد،  كاهش  شديدا  دالر  به  نسبت 
جارى  هفته  كارى  روز  اولين  در  نداشت،  چندانى  نمود 
دالر   ،1+5 مذاكرات  بر  حاكم  اميدواركننده  فضاى  پيرو 
تومان  هزار   3 مرز  به  نوسان  هفته  چند  از  پس  آمريكا 

نزول كرد و نرخ زير 3 هزار تومان را نيز تجربه نمود.
افزايش 3هزار  تومان  با 30  آمريكا  دالر  جارى  هفته  اما 
و 30 تومان به فروش رسيد. يورو و پوند انگليس نيز به 
ترتيب 5 و 15 تومان افزايش قيمت داشته اند. اختالف بين 
افزايش قيمت اين ارزهاى اروپايى و دالر از كاهش نرخ 
برابرى يورو وپوند نسبت به دالر حكايت مى كند. به عالوه 
هفته جارى يكشنبه، بازارهاى جهانى تعطيل بودند و بانك 

مركزى نرخ ارزهاى خود را ثابت نگه داشت. 

ناشى  دالر  قيمت  افزايش  كه  معتقدند  كارشناسان  برخى 
در  است.  هسته اى  مذاكرات  در  داده  رخ  مسائل  از 

عامل  يك  عنوان  به  ايران  هسته اى  مثبت  مذاكرات  واقع 
ولى  بود؛  ايستاده  دالر  نرخ  افزايش  مقابل  در  بازدارنده 
پيرومسائلى كه در مذاكرات بروز كرد، قدرت تاثيرگذارى  
آن كم شد. بامداد يكشنبه پس از سه روز مذاكره سخت 
و فشرده، نشست ژنو بدون رسيدن به توافقى پايان يافت. 
حسن  و  تالش ها  به رغم  خبرگزارى ها  گزارش  اساس  بر 
ژنو  در  توافق  حصول  شاهد  هم  باز  ايرانى  طرف  نيت 
نبوديم، البته رييس تيم مذاكره كننده ايران با 1+5 گفت: 

هنوز توافقى صورت نگرفته است، اما در مسير رسيدن 
به توافق پيشرفت هاى خوبى داشته ايم. 

محمد جواد ظريف، وزير خارجه ايران پس از برگزارى 
نشست مطبوعاتى مشترك با اشتون در جمع خبرنگاران 
خارجه  وزيران  متفاوت  اظهارات  برخى  درباره  ايرانى 
1+5 و وجود برخى اختالفات بين آنها گفت: به هر حال 
كشورها ديدگاه هاى مختلفى دارند. اشتون اين بار فرصت 
بيشترى را فراهم كرده بود تا با طرف آمريكايى جلسات 
شد.  مطرح  جلسات  در  ديدگاه ها  باشيم.  داشته  متعددى 
به نظر مى رسد آنها كه فرصت كمترى داشته اند، بيشتر 

ديدگاه هايشان را در رسانه ها علنى كرده اند. 
در  نشست  ماندن  نتيجه  بدون  معتقدند  تحليلگران  برخى 
گروهى  مقابل  در  اما  است،  بوده  موثر  دالر  قيمت  تغيير 
ديگر هستند كه تغييرات را موقت و بى ارتباط با مذاكرات 

ژنو توصيف مى كنند. 

مطالعات  مركز  مدير  و  بازار  تحليلگر  حسنى،  اميررضا 
مذاكرات  كلى  تاثير  است:  معتقد  جهانى  اقتصاد  تحليل  و 
زير  تغييرات  گفت:  وى  است.  مثبت  داخلى  بازار  براى 
به  و  نيست  اهميت  حائز  خيلى  ارز  نرخ  درصدى  پنج 
اتفاقات درونى بازار مربوط مى شود. به گفته او اگر بازار 
نرخ  دهد،  نشان  واكنش  مذاكرات  به  نسبت  مى خواست 

دالر بايد بين 5 تا 10 درصد رشد داشته باشد.
وى افزود: نتيجه گيرى بازار در مورد ادامه روند مذاكرات 
طبيعى  دست  اين  از  مذاكراتى  شدن  طوالنى  است،  مثبت 
مى دهد.  نشان  را  ايرانى  مذاكره كنندگان  توانايى  و  است 
دالر  نرخ  درصدى  يك  حدود  تغيير  كه  بود  معتقد  وى 
تغييرات  بازار  تقاضاى  و  عرضه  در  كه  مى دهد  نشان 
عمده اى به وجود نيامده است و بازار از مشكالت بروز 

كرده در مذاكرات تاثير نپذيرفته است. 

بازار سكه
تجربه  را  قيمت   افزايش   دالر  كنار  در  نيز  داخلى  سكه 
كرد. بازار داخلى سكه در روز شنبه در پى كاهش طالى 
جهانى از ارزش سكه ها كاست و قيمت سكه بهار آزادى 
در  سكه  بازار  معامالت  بود.  همراه  شديد  نسبتا  افت  با 
رسيدن  و  دالر  هيجانى  افزايش  با  همزمان  يكشنبه  روز 
بود؛  قيمت ها  رشد  شاهد  تومان،   30 و  هزار   3 به  آن 
و  تومان   940000 بهاى  با  جديد  طرح  سكه  به طورى كه 
ربع سكه با نرخ 285000 هزار تومان به فروش رسيدند 

كه حاكى از رشد 10 و 5هزار تومانى اين سكه ها بود. 

سمت و سوى بازار طال
بازار جهانى طال با 1289 دالر براى هر اونس معامالت 
پايان  در  شده  بسته  قيمت  برد.  پايان  به  را  خود  هفتگى 
دوره  اين  در  بازار  كارى  روز  اولين  با  مقايسه  در  هفته 
نشان از كاهش 25 دالرى ارزش هر اونس دارد. كاهشى 
كه بخش بااليى در دو روز آخر و پس از اعالم آمارهاى 
جديد از وضعيت اقتصاد آمريكا رخ داد. با توجه به آنكه 
شده  پيش بينى  ميزان  از  فراتر  آمريكا  در  اشتغال  ميزان 
با  متناسب  را  بازار ها  روى  پيش  تصوير  تحليلگران  بود 

شرايط جديد تحليل كردند. 

مدير مركز مطالعات و تحليل اقتصاد جهانى معتقد است: 
سياست هاى  تعديل  گذشته  ماه   25 حدود  از  آمريكا 
انبساطى مد نظر دارد. به گفته حسنى، فدرال رزرو براى 
افزايش  است.  داشته  پيش شرط  دو  منظور  اين  تحقق 
كار  بازار  در  مشخص  پيشرفت هاى  وقوع  و  تورم  نرخ 
گام  در  اساس  اين  بر  بود.  شده  مطرح  شرط هاى  پيش 
اول نبايد نرخ تورم آمريكا منفى شود. آمار منتشر شده 
منفى  نرخ  است.  درصد  تورم 1/2  نرخ  كه  مى دهد  نشان 
اعالم  آمريكا  اقتصادى  سران  تورمى  قرمز  خط  تورم 
شده است. در ماه پيش رو «دسامبر» آخرين بيانيه بانك 
مركزى آمريكا در اين خصوص منتشر خواهد شد و به 

روشن شدن اوضاع كمك خواهد كرد. 

باز مى گردد  كار  بازار  وضعيت  به  دوم  شرط 
سياست گذاران اقتصادى آمريكا دو تغيير را براى بازار 
كلى  مورد  دو  در  تغيير  دو  اين  دارند  قرار  نظر  مد  كار 
خالصه مى شود: نرخ بيكارى به 6/5 درصد و اشتغالزايى 
ماهانه به 187 هزار نفر برسد. آمار منتشر شده در روز 
ايجاد  خصوص  در  آمريكا  كه  داد  نشان  نوامبر  جمعه 8 
موقعيت هاى شغلى به موفقيت هايى دست يافته است. به 
رغم پيش بينى ها كه از به وجود آمدن 120 هزارموقعيت 
شغلى سخن مى گفتند آمار واقعى نشان داد كه 204 هزار 
بيكارى  آمار  اما  بود،  شده  ايجاد  ماه  در  شغلى  موقعيت 
منتشر شده با ميزان پيش بينى شده در قبل كامال مطابقت 
مى كرد و با 0/1 درصد افزايش نسبت به ماه پيش از آن 

7/3 درصد اعالم شد. 
سران  نظر  مد  ايده آل  مقدار  با  آمريكا  بيكارى  آمار 
ماه  در  دارد.  اختالف  درصد   0/8 كشور  اين  اقتصادى 
كشور  اين  مركزى  بانك  آمار  آخرين  رو  پيش  ميالدى 
با  مى شود.  منتشر  سال 2013  در  بيكارى  خصوص  در 
وجود اينكه دو شرط براى تعديل سياست هاى انبساطى 
مد نظر آمريكا بود، اين كشور اولويت را به بازار كار و 

موفقيت هاى حاصله در اين حوزه اختصاص داده بود. 
ناشى  جهانى  بازار  در  دالر  تقويت  است:  معتقد  حسنى 
از انتظار سرمايه گذاران در خصوص تعديل سياست هاى 
جهانى  بازار  در  دالر  تقويت  ادامه  است.  آمريكا  پولى 
منوط به آن خواهد بود كه آمريكا از ابتداى سال 2014 
تعديل سياست هاى انبساطى خود را آغاز كند. به منظور 
موثر افتادن اين اقدام الزم است كه آمريكا براى چندين 
ماه متوالى نرخ بهره خود را افزايش دهد. در اين صورت 
بازارهاى  در  طال  تضعيف  و  بيشتردالر  تقويت  شاهد 
در  پرسشى  به  پاسخ  در  حسنى  بود.  خواهيم  جهانى 
پيش رو  هفته هاى  در  جهانى  طالى  وضعيت  خصوص 
گفت: حتى اگر نرخ طالى جهانى افزايش يابد، اين افزايش 

مقطعى و زوردگذر است.

افزايش قيمت نفت به دليل 
عدم توافق غرب و ايران 

 بهاى نفت در بازارهاى جهانى براى دومين روز متوالى 
پس از عدم توافق قدرت هاى غربى با ايران بر سر برنامه 
از  پس  كه  داد  گزارش  بلومبرگ  يافت.  افزايش  هسته اى 
عدم توافق غرب با ايران در مذاكرات ژنو بهاى نفت برنت 
0/3 درصد  آمريكا  سبك  نفت  و  0/6 درصد  شمال  درياى 
اطالعات  دليل  به  همچنين  نفت  قيمت هاى  يافت.  افزايش 
دولت چين مبنى بر توسعه توليدات صادراتى اين كشور 
تحليلگر  اسپونر،  ريك  است.  يافته  افزايش  اكتبر  ماه  در 
نفتى در سيدنى استراليا گفت: بازار نسبت به روند كنونى 
مذاكرات هسته اى با ايران بيش از حد خوش بين بود. اين 
به  درخاورميانه  موجود  خطرات  يادآورى  براى  مساله 
بازار نفت كافى بوده است. بهاى نفت برنت براى تحويل 
در ماه دسامبر با 63 سنت افزايش 105 دالر و 75 سنت 
در هر بشكه معامله شد و نفت سبك آمريكا براى تحويل 
هر  در  و 87 سنت  افزايش 94  با 27 سنت  ماه  همين  در 
جمعه  روز  برنت  نفت  بهاى  شد.  فروش  و  خريد  بشكه 
بر  مبنى  آمريكا  خارجه  امور  وزير  سخنان  از  پس  نيز 
سر  بر  غرب  و  ايران  زودهنگام  توافق  بودن  غيرمتحمل 
لينچ،  مايكل  يافت.  افزايش  1/6 درصد  هسته اى،  برنامه 
تحليلگر نفتى در آمريكا گفت: كاهش تحريم ها عليه ايران 
اولين گام در جهت كاهش قابل توجه تنش هاى ژئوپلتيك و 
خطرات سياسى در بازار نفت است. كريستف دومارژرى 
كنفرانس  يك  در  توتال  نفتى  شركت  اجرايى  رئيس 
كه  صورتى  در  شركت  اين  گفت:  نيز  ابوظبى  در  انرژى 
گفت وگوهاى ديپلماتيك با ايران به لغو تحريم ها بينجامد 
وى  گرفت.  خواهد  سر  از  ايران  در  را  خود  فعاليت هاى 
خوشى  خبر  بين المللى  جامعه  به  ايران  بازگشت  افزود: 
و  دارد  توجهى  قابل  گازى  ذخاير  ايران  بود.  خواهد 
نقش  مى تواند  انرژى  جهانى  تقاضاى  افزايش  با  همزمان 

مهمى را به عنوان يك صادركننده انرژى ايفا كند.



  جمعه 24  آبان ماه 1392 -  شماره 322هفته نامه پرشين10

فرهنگ 
پژوهش جديد «پن» فاش كرد

  85 درصد نويسندگان آمريكايي در 
معرض خودسانسوري هستند

انجمن نويسندگان آمريكا موسوم به «پن» 12 نوامبر 2013 گزارش تازه اي منتشر 

كرد كه پرده از تأثيرات مخرب نظارت الكترونيك دولت آمريكا بر محتواي انديشه، 
پژوهش و توليدات نويسندگان و متفكران «دنياي نو» برمي دارد. طبق اين گزارش 
حدود 85 درصد از اين نويسندگان نه  تنها نگراِن نظارت دولتي هستند، بلكه حتي تا 
جاي ممكن از جستجوي اينترنتي درباره موضوعاتي كه ممكن است دردسرساز 

شود پرهيز مي كنند.-
 درحالي كه بيش از نيم قرن از نخستين باري كه ايده  «پليس فكر» در رمان جنجالي 
1984 جورج اورول مطرح شد، مي گذرد، زماني كه رسانه هاي غربي جوامع ديگرِي 
شرقي، مسلمان يا مستقل را به سبب سخت گيري و مميزي توليدات فرهنگي هنري 
تحت فشار مي گذارند، و در روزهايي كه حساسيت رسانه ها و مردم دنيا بعد از 
پن  انجمن  رسيده،  خود  اوج  به  صدراعظم  خانم  تلفني  مكالمات  شنود  رسوايي 
آمريكا ديروز در سايت رسمي خود گزارشي مبسوط و مستند منتشر كرد كه از 
عمق تأثيرات مخرب سيستم نظارت دولتي بر تفكر آزاد و نقض حقوق بشر خبر 
مي دهد؛ چيزي كه پيش از اين تنها در دايره  داستان هاي علمي تخيلي قابل تصور 

بود.
در  نظارتي  سخت گيري هاي  از  بارها  ما  است:  آمده  پژوهش  اين  مقدمه   در 
اما  شنيده ايم،  ديگر  كشورهاي  و   چين  يا  روسيه  چون  شرق  بلوك  كشورهاي 
آيا از سيستم هاي نظارت جديد در دولت هاي مدعي دموكراسي چيزي مي دانيم؟ 
مثل  كرده،  ايجاد  دموكراتيك  كشورهاي  در  فراگير  نظارت  كه  آسيب هايي 

نظارت هاي آژانس امنيت ملي ايالت متحده آمريكا، غالبًا ناديده گرفته شده است. 
به   FDR گروه  مستقل  پژوهشگران  با  همكاري  در  پن  انجمن   ،2013 اكتبر  در 
بررسي ميداني بيش از 520 نويسنده آمريكايي پرداخته اند تا از تاثيرات برنامه هاي 
نظارتي دولت آمريكا بر انديشه، فرايند تحقيق و نوشتار نويسندگان بيشتر بدانند. 

نتايج اين تحقيق (البته براي خود آمريكايي ها) باورنكردني است.
طبق نتايج اوليه  اين تحقيق، نويسنده ها بيش از مردم عادي (66 درصد نويسنده ها 
درمقايسه با 44 درصد از مردم عادي) به اقدام دولت نسبت به جمع آوري اطالعات 
گفتگو هاي تلفني و اينترنتي به بهانه مبارزه با تروريسم معترضند. 85 درصد از 
نويسندگاني كه در تحقيق پن شركت كردند، گفته اند از نظارت هاي دولت آمريكا 
نگراني شديد دارند، 73 درصد گفته اند هرگز تا اين حد نگران نقض حريم شخصي 
خود و آزادي مطبوعات نبوده اند. و دست آخر اين كه نظارت نه تنها به اضطراب و 
پارانوياي شديد حاصل از نظارت هاي دولتي بين نويسندگان دامن زده، كه حتى 

كار را به درجات متفاوتي از خودسانسوري كشانده است. 

طبق برآوردهاي گزارش جامع 26 صفحه اِي پن:
اجتماعي  رسانه هاي  در  فعاليت  هرگونه  از  آمريكايي  نويسندگان  از  درصد   28-
پرهيز مي كنند و 12 درصد ديگر هم گفته اند در فعاليت هايشان تجديد نظر جدي 

خواهند كرد.
-24 درصد نويسندگان گفته اند در مكالمات تلفني يا ايميل هاشان از اشاره به هر 
موضوعي كه احتمال رصد دولتي داشته باشد پرهيز مي كنند و 9 درصد گفته اند 

از اين به بعد چنين خواهند كرد.
-و يك نفر از هر 6 نويسنده از نوشتن يا حرف زدن درباره موضوعاتي كه آن ها 

را در معرض نظارت دولت قرار دهد پرهيز مي كنند. 

يكي از نويسندگان با اشاره به عواقب مخرب احساس ناامني بر روند تحقيقاتش 
مي نويسد: «احساس مي كنم كه نظارت دولتي تحقيقات من را كه بيشترش آنالين 
صورت مي گيرد،  مثل تحقيق درباره جنگ دارويي و حصرهاي گروهي، به انجماد 
فكر  چيزها  اين  به  مي كنند  فكر  خارجي  تروريسم  به  كه  آن قدر  مردم  و  كشانده. 
نمي كنند.» اين از نشانه هاي همان انجمادي است كه ادوارد اسنودن، كارمند سابق 

سازمان اطالعات مركزى آمريكا، پيش از اين درباره اش هشدار داده بود.
قابل تأمل آن كه اين تحقيق كه بيشتر از طريق ايميل و مكاتبه انجام شده، نماينده  
آراي همه  نويسندگان آمريكايي نيست چون خيلي از آن ها هرگز از ايميل استفاده 

نمي كنند!

بيشترين استقبال از رقابت 
2013 جايزه كتاب كاستا

زودي  به  كه  بريتانيا  ادبي  جوايز  معتبرترين  از  كاستا  جايزه 
با  امسال  كند،  مي  اعالم   2013 سال  براي  را  اوليه اش  فهرست 

اقبالى بيش از هر زمان ديگر روبه رو شده است.-
به نقل از بوك تريد، اين جايزه كه شامل حال نويسندگان بريتانيايي 
و ايرلندي مي شود، از معتبرترين جوايز ادبي بريتانياست و در 
بخش رمان، رمان نخست، شعر، ادبيات كودك و كتاب زندگينامه 

اهدا مي شود.
سال  در  آن  مختلف  بخش هاي  در  كاستا  جايزه  داوران  گروه 

2013 عبارتند:
داوران بخش جايزه رمان نخست يك نويسنده: راشل بيل مدير 
و  نگار  روزنامه  نويس،  رمان  بليك  فاني  لندن،  كتاب  معرفي  وب 

ويراستار كتاب و متيو كين نويسنده و مجري راديو تلويزيون
داوران بخش جايزه رمان: كلمنسى برتون هيل، نويسنده و مجرى 
راديو تلويزيون، اتين فارى منتقد و نويسنده و ويراستار، جرارد 

وودوارد نويسنده و استاد ادبيات داستانى در دانشگاه بت
داوران جايزه بخش بيوگرافى: آن دو كورسى نويسنده، كارولين 
سندرسون نويسنده، منتقد و ويراستار كتاب هاى غيرداستانى و 

پل راس روزنامه نگار و مجرى راديو تلويزيون
كول  اوليويا  نويسنده،  برنسايد  جان  شعر:  جايزه  بخش  داوران 

شاعر و روزنامه نگار و دايل الترينگام شاعر
خريدار  كوكاديس  آن  جو  كودك:  ادبيات  جايزه  بخش  داوران 
فيليپ  و  ستون نويس  و  نويسنده  كندى  اما  كودك،  كتاب  رسمى 

ووماك نويسنده و منتقد

امسال كار داورى جوايز كاستا با بررسى 617 عنوان كتاب انجام 

رقابت  اين  در  كنندگان  شركت  براى  آمار  بيشترين  كه  مى شود 
بخش  در  كنندگان  شركت  تعداد  بيشترين  همچنين  امسال  است. 
كتاب  عنوان   151 و  شده اند  رقابت  اين  وارد  نيز  كودك  ادبيات 
شركت  تعداد  نيز  رمان  بخش  در  كرده اند.  شركت  بخش  اين  در 

كنندگان 163 عنوان رمان بود. 
جايزه كاستا 2013 كه از 28 ژوئن 2013 پذيرش آثار جديد را 
آغاز كرد، چهارشنبه 27 نوامبر(6 آذر) فهرست نهايى خود را در 
هر  برندگان  اسامى  بعد  مرحله  در  كند.  مى  اعالم  نخست  مرحله 
بخش 7 ژانويه 2014 (17 دى) اعالم مى شود و برنده نهايى سه 

شنبه 28 ژانويه معرفى خواهد شد. 
هر يك از برندگان پنج گانه يك جايزه پنج هزار پوندى و برنده 

سال يك جايزه 25 هزار پوندى دريافت مى كند.
اين جايزه با هدف انتخاب بهترين اثر خواندنى سال از سال 1971 
با عنوان جايزه وايت برد شروع به كار كرد و از سال 2006 به 

جايزه كاستا تغيير نام داد. 
در سال 2012 كاستا يك جايزه داستان كوتاه نيز به جوايز خود 
اين  شود.  مى  اهدا  منفرد  كوتاه  داستان  يك  به  كه  كرد  اضافه 
داستانى  اثر  به  و  مى شود  اهدا  گانه  پنج  جوايز  كنار  در  جايزه 
سال   18 باالى  نويسنده اى  سوى  از  كه  كلمه  هزار  چهار  باالى 
نوشته و منتشر نشده باشد، اهدا مى شود. كار داورى اين بخش 
را يك گروه داورى پنج نفره برعهده دارد. جايزه برنده داستان 

كوتاه سه هزار و 500 پوند است.

هيالرى مانتل در سال 2012 براى رمان «جسدها را باال بياوريد» 
براى «ناب»  ميلر  اندرو  شد.  انتخاب  كاستا  سال  برنده  عنوان  به 
در سال 2011، جو شاپكات براى «تغييرپذيرى» در سال 2010، 
 ،2009 سال  در  پراكندگى»  از  شدن  «رها  براى  رايد  كريستوفر 
سباستين برى براى «كتاب مقدس پنهانى» در سال 2008 ، اى.ال.

«شفقت  براى  پنى  استف  و   2007 سال  در  «روز»  براى  كندى 
گرگ ها» در سال2006 برندگان سال هاى اخير اين جايزه بوده اند.
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بمناسبت سالروز درگذشت محمدعلى جمالزاده 

پدر داستان نويسى 
مدرن ايران

محمدعلى  درگذشت  سالروز  ماه  آبان  هفدهم 
جمالزاده بود؛ نويسنده اى كه «پدر داستان نويسى 
سال  جمالزاده  محمدعلى  گرفت.،  لقب  ايران»  مدرن 
1274 در اصفهان به دنيا آمد. حدود 12 سال داشت 

كه پدرش او را براى تحصيل به بيروت فرستاد. در 
بيروت چندين سال با ابراهيم پورداوود و مهدى ملك 
زاده، فرزند ملك المتكلمين، هم دوره بود. سپس به 
فرانسه رفت و ديپلم حقوق گرفت. بعد به ايران آمد؛ 
اما پس از زمانى كوتاه، به ژنو بازگشت و تا پايان 
عمر در آن جا ماند. اين نويسنده 17 آبان ماه سال 
خانه  يك  در  عمر،  طول  قرن  يك  از  بيش  با   1376
گزارش  به  درگذشت.  (سوييس)  ژنو  در  سالمندان 
ايران»،  با  روس  روابط  شايان»، «تاريخ  ايسنا «گنج 
قصه  «قصه  نيكبختى»،  گلستان  يا  سعدى  «پندنامه 
«طريقه  عوامانه»،  لغات  «فرهنگ  ناى»،  «بانگ  ها»، 
حاجى  «سرگذشت  سرايى»،  داستان  و  نويسندگى 
باباى اصفهانى»، «اندك آشنايى با حافظ»، «يكى بود، 
«دارالمجانين»،  كرباس»،  يه  ته  و  «سر  نبود»،  يكى 
«تلخ  اسرار»،  «صندوقچه  دهقان»،  ارباب،  «زمين، 
نامه»،  آب  «راه  است»،  شكر  «فارسى  شيرين»،  و 
«قصه ما به سر رسيد»، «قلتشن ديوان» و «صحراى 

محشر» از جمله آثار محمدعلى جمالزاده هستند.

انعكاس آواى گم شده مردم
نويسد:  مى  جمالزاده  درباره  ميرعابدينى  حسن 

«محمدعلى جمالزاده (1376 1271) نخستين نويسنده 
صناعت  آگاهانه  نيت  و  قصد  با  كه  است  ايرانى 
داستان نويسى اروپايى را به كار گرفت، و از سنت 
هاى كهن داستان سرايى در ايران نيز استفاده كرد 
و  آورد؛  پديد  را  فارسى  كهن  هاى  داستان  اولين  و 
هاى  تيپ  حد  تا  را  دهخدا  كاريكاتورمانند  هاى  آدم 
او، «يكى  داستان  مجموعه  اولين  داد.  ارتقا  داستانى 
بود يكى نبود» (1300) را سرآغاز ادبيات واقع گراى 

ايران دانسته اند.

سال  در  كه  است  داستان  شش  شامل  مجموعه  اين 
هاى 1293 تا 1300 نوشته شده اند. جمالزاده در هر 
داستان با نثرى شيرين به تصوير يك تيپ اجتماعى 
با  را  اجتماعى  رخوت  و  پرستى  كهنه  و  پرداخت 
كوشد  مى  او  كرد.  توصيف  غم  از  سرشار  طنزى 
اما  كند،  نزديك  محاوره  زبان  به  را  داستان  زبان 
اغلب گرفتار پرگويى مى شود و نوشته هايش را به 
حد افراط از واژه هاى عاميانه انباشته مى سازد. نثر 
جمالزاده هنوز كامال داستانى نيست و تأثير وعظ و 
جاى  به  نويسنده  يعنى  است،  آشكار  آن  بر  خطابه 
به  ها،  آدم  و  حوادث  طرفانه  بى  و  درونى  توصيف 
توضيح و تفسيرهاى پندآموز مى پردازد. «يكى بود 
آن  هنوز  داستانى  نثر  كه  دهد  مى  نشان  نبود»  يكى 
انعطاف را نيافته است كه بتواند دنياى درونى انسان 
مشروطه  دوره  نثر  همچون  و  بخشد  تجسم  را  ها 

هنوز در حال و هواى گزارش نويسى است.
نوشته هاى طالبوف، مراغه اى، دهخدا و جمالزاده كه 
در فضاى مشروطيت پديد آمده اند، سبكى گزارشى 
اهميت  دليل  اين  به  جمالزاده  آثار  دارند.  خطابى  و 
دارد كه نه تنها «حلقه نهايى در ادبيات مشروطه پيش 
رضاخان  سلطنت  با  كه  است  فرهنگى  گسستگى  از 
در  عزيمتى  نقطه  مثابه  «به  بلكه  شود»،  مى  آغاز 
شمرده  ادبيات  در  جديد  طرزى  گيرى  شكل  فرايند 
برخالف  جمالزاده  كوتاه».  داستان  شود:  مى 
«ادبيات  كوشد  نمى  مشروطه  دوره  نويسندگان 
تخيلى را در زير پوشش داستان هاى واقعى تحويل 
دهد... اين آگاهى به جنبه هنرى يا ادبيت محض اثر 
ادبى و ويژگى صرفا تخيلى آن بى ترديد حاكى از 
بلوغ و پختگى يك دوره ادبى است.»... جمالزاده در 
نخستين داستان هايش موفق مى شود آواى مردمى 
چكاچاك  و  ها  اسب  شيهه  در  ها  آن  زمزمه  كه  را 
ناله  و  آه  و  تاريخى  هاى  رمان  سرداران  شمشير 
گم  اوليه  اجتماعى  هاى  رمان  راويان  اخالقى  هاى 
شده بود، منعكس كند. او در دوره رضاشاه سكوت 
نويسندگان  اما  نكرد،  منتشر  ديگرى  اثر  و  كرد 
و  پرداختند  كوتاه  هاى  داستان  نوشتن  به  ديگرى 
خواندنى  آثارى  فرم،  تكامل  و  مضامين  توسعه  با 

به وجود آوردند.»

نقاشى چهره مردم عادى
همچنين عبدالعلى دستغيب در بررسى كار جمالزاده 
مى گويد: پس از دهخدا نوبت جمالزاده است كه نثر 
را به سوى داستان، گامى به پيش براند. در قصه 
هاى او، چهره مردم عادى و آداب و رسوم شان با 

رنگى تند نقاشى شده است. از اين گذشته جمالزاده 
بيش از ديگران به هنر داستان كوتاه نويسى توجه 
دارد. شايد او پيش از او نويسندگان فرصت اين كار 
نمى  خود  شأن  در  را  نويسى  قصه  يا  نداشتند  را 
ديدند. ولى جمالزاده و پيش از او دهخدا دريافتند كه 
در داستان، چهره واقعى ملت را بهتر مى توان نشان 
داد. اما جمال ميرصادقى معتقد است: از نظر تعهدى 
كه هر نويسنده در قبال زبان دارد، جمالزاده را بايد 
ستود و تالش و راهگشايى او را در اين زمينه ارج 
هاى  داستان  نوع  و  مضمون  و  محتوا  اما  گذاشت، 
او چنين ستايشى را برنمى انگيزد. او مى افزايد: در 
هاى  داستان  به  ندرت  به  جمالزاده،  آثار  انبوه  ميان 
واقعى و استخوان دار و ارزنده برمى خوريم. زيادى 
داستان هاى سست و بى مايه، خواننده را دلزده مى 
كند؛ داستان هاى لطيفه وارى كه با سهل انگارى و 
سرگرم  جز  هدفى  و  است  شده  نوشته  توجهى  بى 

كردن خواننده ندارد.

جمالزاده شايد در داستان هاى نخستين خود، شور 
و هيجانى براى مبارزه با خرافات و جهل و نادانى 
و  ها  عدالتى  بى  افشاگرى  وسوسه  و  است  داشته 
ناروايى هاى اجتماعى او را به نوشتن داستان هاى 
مجموعه «يكى بود يكى نبود» وادار كرده است، اما 
خود  جاى  و  پايد  نمى  ديرى  وسوسه  و  شور  اين 
را به محافظه كارى مى دهد. داستان هاى بعدى او، 
آموزشى  و  اجتماعى  مضامينى  داراى  اغلب  گرچه 
و  تيزى  و  تند  كارى،  محافظه  علت  به  اما  است، 
نبود»  يكى  بود  «يكى  هاى  داستان  انتقادى  خصلت 
به  نيز  ها  آن  هاى  موضوع  است.  داده  دست  از  را 
علت كثرت استعمال، كهنه و فرسوده شده است و بر 

خواننده تأثير چندانى ندارد.

به گفته ميرصادقى، جمالزاده هرگز نتوانست داستان 

چون  داستانى  بنويسد؛  ها  آن  تأثير  قدرت  به  هايى 
«درد دل مالقربانعلى» نه تنها در ميان داستان هاى 
هاى  داستان  از  يكى  بلكه  ندارد،  نظير  نويسنده 
هايى  داستان  است.  معاصر  ادبيات  خوب  كوتاه 
كه جمالزاده بعد از «يكى بود يكى نبود» نوشت چه 
فكاهى  و  اى  خاطره  جنبه  تر  بيش  كوتاه  چه  بلند، 
دارد. سعى نويسنده مصروف بر آن شده است كه 

اسباب تفريح و سرگرمى خواننده را فراهم آورد.

جمالزاده مبتكر نيست
مى  چنين  جمالزاده  درباره  نيز  خانلرى  ناتل  پرويز 
محمدعلى  فارسى  نويسى  نوول  پيشواى  گويد: 
جمالزاده است كه كتاب «يكى بود يكى نبود» را در 
سال 1339 هجرى قمرى در برلن منتشر ساخت. اين 
مفصل  مقدمه  در  و  است  حكايت  شش  شامل  كتاب 
آن جمالزاده بيانيه مكتب جديد را نوشته و اهميت و 
فايده قصه و رمان را كه به عقيده او «بهترين آينه 
اى است براى نماياندن احواالت اخالقى و سجاياى 
مخصوصا  و  داده  شرح  اقوام»  و  ملل  مخصوصه 
و  زندگانى  وصف  كه  را  آثار  گونه  اين  مهم  فايده 
حاالت طبقات مختلف است، در توسعه و تكميل زبان 
و ثبت الفاظ و اصطالحات عاميانه كه موجب تكثير 

لغات و تعبيرات زبان است، دانسته است.
او متذكر مى شود: بايد گفت كه در اين شيوه انشا، 
«تمثيالت»  ترجمه  از  اگر  نيست.  مبتكر  جمالزاده 
دو  هر  ذكر  كه  بابا»  «حاجى  ترجمه  و  آخوندزاده 
با  سبك  اين  ابداع  افتخار  بپوشيم،  چشم  گذشت، 
مقاالت  «صوراسرافيل»  روزنامه  در  كه  دهخداست 
«دخو»  امضاى  به  اجتماعى  انتقاد  و  هجو  دار  نيش 
در  را  عاميانه  تعبيرات  و  الفاظ  بار  اولين  و  نوشت 
و  اصول  جمالزاده  اما  داد.  ورود  اجازه  ادبى  آثار 
قواعد اين شيوه را نوشته و آن را به عنوان يكى از 

مكتب هاى ادبى فارسى اعالم كرده است.

ادبيات

برپايى نخستين جشن 
ادبى استراليا و نيوزيلند 

در لندن
بار  نخستين  لندن  تريبيون،  هرالد  سيدنى  از  نقل  به 
سال  را  نيوزيلند  و  استراليا  هنر  و  ادبيات  جشنواره 

آينده برگزار مى كند. 
اين جشنواره چهار روزه كه قرار است به گراميداشت 
بهترين هاى ادبيات، تئاتر، فيلم و موسيقى استراليا و 
نيوزيلند بپردازد، در ماه مه 2014 برگزار مى شود. 

 50 از  بيش  رود   مى  انتظار  جشنواره  اين  براى 
نويسنده از اين دو كشور راهى لندن شوند. فيلمسازان، 
نيز  ها  رشته  اين  استادان  و  موسيقيدان ها  بازيگران، 
بود.عالوه  خواهند  جشنواره  اين  ميهمانان  ديگر  از 
بيشترى  مطالب  نيز  بريتانيايى  نويسندگان  اين،  بر 
را درباره اين سرزمين هاى دور ارايه خواهند كرد. 
جمله  از  بريتانيايى  برجسته  نويسنده  بيات  اى.اس 
دارد  قصد  كرده است  اعالم  كه  است  نويسندگان  اين 
كرتسر  دو  ميشل  سفر»  هاى  «سوال  رمان  بر  نقدى 

كه به عنوان برنده جايزه مايلز فرانكلين انتخاب شد، 
بنويسد. 

كاتون  النور  جنايى،  ادبى  آثار  نويسنده  كنت  هانا 
برنده جايزه بوكر امسال، كورتنى كالينز كه با رمان 
يافت  راه  ادبى  جايزه  چند  فهرست  به   «خاكسپارى» 
موفق  و  نوقلم  نويسندگان  جمله  از  جونز  كريگ  و 
جشنواره  اين  در  كه  هستند  نيوزيلندى  و  استراليايى 

حضور خواهند داشت. 

اين جشنواره جديد پس از راه اندازى جشنواره ادبى 
از  كه  است  منطقه اى  جشنواره  دومين  آسيا،  جنوب 
لندن  در  آرتز»  «آمفورا  بينانگذار  اسالك  جان  سوى 
برگزار مى شود. اسالك در اين باره گفت: من متولد 
استراليا هستم و پدرم نيوزيلندى بود و  كودكى ام را 

در نيوزيلند گذراندم.

او سال 2003 راهى بريتانيا شد و در زمينه نشر در 
با  وسيعى  تجارت  او  پرداخت.  فعاليت  به  كشور  اين 
برخى ناشران بريتانيايى از جمله پنگوئن و ترنسورلد 
دارد. وى سال 2010 موسسه فرهنگى «آمفورا آرتز» 
آسياى  ادبيات  جشنواره  سال  همان  و  كرد  داير  را 

جنوبى را شكل داد.
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سينما
10 –انجيل به روايت متى

بر اساس فهرست منتقدين گاردين، فيلم «انجيل به روايت 
پائولو پازولينى»،  به كارگردانى و نويسندگى «پير  متى» 
مكان  در   1964 سال  در  ايتاليايى  سرشناس  فيلمساز 
دارد.  قرار  جهان  سينماى  هنرى  فيلم هاى  برترين  دهم 
با  «پازولينى»  بلند  ساخته  سومين  عنوان  به  فيلم  اين 
مذهبى  فيلم هاى  برترين  جمله  از  دارد،  كه  متفاوتى  نگاه 
و  جلوه ها  از  عارى  فيلم  مى شود.  محسوب  نيز  جهان 
مسيح  زدن  قدم  صحنه  به جز  و  است  سينمايى  حقه هاى 
است. نرفته  كار  به  ديگرى  سينمايى  جلوه  آب،  روى  بر 

صحبت  تكلفى  هيچ  بدون  و  سادگى  به  آسمان  از  خدا 
سمت  به  را  سرشان  نيز  فيلم  شخصيت هاى  و  مى كند 
آسمان برمى گردانند و گوش مى دهند.شاخصه كلى فيلم، 
نماهاى طوالنى و بدون قطع و كلوزآپ هاى زياد و تاكيد 
بر حاالت چهره است. اين فيلم با آثارى كه تاكنون درباره 
حضرت مسيح (ع) ساخته شده اند، تفاوت فراوانى دارد. 
و  فداكارى  مبناى  بر  بيشتر  داستان ها  قبلى  فيلم هاى  در 
معنويت مسيح است، در حاليكه در اين فيلم ما با مردى 
پيام  آن  كه  مى پندارد  و  دارد  پيغامى  كه  هستيم  مواجه 
خيلى مهم است و بايد آن را ابالغ كند؛ چه پسر خدا باشد 
و چه نباشد. براى پازولينى معنويت مسيح در درجه دوم 
قرار  استقبال  مورد  ايتاليا  در  فيلم  اين  دارد.  قرار  اهميت 
نظر  از  چه  پازولينى،  محبوب  فيلم هاى  از  يكى  و  گرفت 
سال  در  و  مى آيد  شمار  به  منتقدان  نظر  از  چه  و  مردم 
در  اما  شد،  ونيز  فيلم  جشنواره  طالى  شير  نامزد   1964
نهايت جايزه ويژه هيات داوران را از اين رويداد سينمايى 

بدست آورد.

9- روبان سفيد
سال  در  كه  هانكه»  «ميشل  ساخته  سفيد»  «روبان  فيلم 
2009 نخل طالى جشنواره كن را گرفت، در جايگاه نهم 
فهرست برترين فيلم هاى هنرى جاى گرفته است. اين فيلم 
سياه و سفيد تصويرى تلخ و تيره از جامعه و خانواده 
در آلمان در آستانه آغاز جنگ جهانى اول ارائه مى دهد. 
داستان فيلم در يك دهكده كوچك در آلمان به ظهور و 
اين  ريشه هاى  و  مى پردازد  فاشيسم  و  نازيسم  پيدايش 
پديده شوم را در رفتارهاى خشك و متعصبانه مذهبى، 
فقر و نظام فئوداليسمى دو دهه  منتهى به ظهور آن معرفى 
مى كند. در اين دهكده اتفاقات ناخوشايند و وحشتناكى به 
روايت معلم اين دهكده كه راوى قصه است روى مى دهد. 
رفتار ساكنين اين دهكده اعم از كشيش و پزشك و رعيت 
كه  است  وحشتناك  و  سرسختانه  چنان  فرزندانشان  با 
پيش بينى  از  و  مى پروراند  كودكان  اين  در  را  تنفر  حس 
وقوع جنگ و يا نسلى پرخاشگر، متعصب و خشونت طلب 
و  نازى  آلمانى هاى  به  بعدها  كه  نسلى  مى دهد؛  حبر 
اين  در  واقع  در  مى شوند.  مبدل  و 40  دهه 30  فاشيست 
صورت  به  اينكه  جاى  به  هنرمندانه  شكلى  به  هانكه  فيلم 
و  بروز  زمينه هاى  بپردازد،  نازى ها  نكوهش  به  مستقيم 
پديدآمدن افكار آنها را براى مخاطب به تصويز مى كشد. 
فيلمبردارى سياه وسفيد و فضاسازى و نورپردازى دهه 
1920 به همراه فيلمنامه اى درخشان و شخصيت پردازى 
مثال زدنى هانكه اين فيلم را به يكى از بهترين آثار هانكه 
تبديل كرد و به سبب سبك ساخت رمزآلود آن از جمله 
از  بيشترى  لذت  تماشا  دوم  بار  در  كه  است  فيلم هايى 
كن  طالى  نخل  عالوه بر  سفيد»  «روبان  برد.  خواهيد  آن 
نيز  را  خارجى  فيلم  بهترين  گلوب  گلدن  چون  جوايزى 
بدست آورد و در سال 2010 نامزد كسب جايزه اسكار 

بهترين فيلم خارجى اسكار نيز شد.

8 – فانى و الكساندر
برگمن»،  «اينگمار  سينمايى  شاهكار  الكساندر»،  و  «فانى 
كارگردانان  بزرگترين  از  بى شك  كه  سوئدى  كارگردان 
هنرى  فيلم هاى  برترين  هشتم  مكان  در  سينماست  تاريخ 
از ديدگاه منتقدين سينمايى گاردين و آبزرور قرار گرفته 
است. اين فيلم محصول سال 1982 به عنوان آخرين اثرى 
است  فيلمى  ساخت،  سينماها  در  نمايش  براى  برگمن  كه 
سرد  عمدتا  كه  كارگردان  اين  شاخص  آثار  ساير  از  كه 
شكل  به  بود  نخبه  مخاطب  مختص  و  خوانده  بى روح  و 
بهترى با مخاطب رابطه برقرار مى كند و به عبارت ديگر، 
برگمن  ساخته هاى  اغلب  كه  چرا  است،  مخاطب پسندتر 
خاص و بسيار نمادين هستند. اين فيلم داستان برادر و 
پس  كه  "الكساندر"  و  "فانى"  نام هاى  به  است  خواهرى 
از مرگ پدرشان تنها مى شوند و مادرشان با يك اسقف 
از  كه  خواهر  دو  اين  مى كند.  ازدواج  بدرفتار  و  خشك 
رفتار پدرخوانده شان در عذاب هستند و آزادى شان سلب 
خانواده  دوستان  از  يكى  كمك  با  نهايت  در  است،  شده 
پدرى شان خانه اسقف را به آتش مى كشند و به آغوش 
گرم خانواده پدرى شان بازمى گردند. اين فيلم در مجموع 
آنها  مهمترين  از  كه  كرد  دريافت  سينمايى  جايزه   24
 ،1984 سال  در  خارجى  فيلم  بهترين  اسكار  به  مى توان 
بهترين فيلم خارجى گلدن گلوب، سزار و همچنين جايزه 
جوايز  از  فيلمنامه  و  كارگردانى  خارجى،  فيلم  بهترين 

ديويد دو دوناتلو (اسكار سينماى ايتاليا) اشاره كرد.

7 – روزهاى بهشت
سينماى  هنرى  برگزيده  فيلم   10 ميان  در  فيلم  هفتمين 
جهان «روزهاى بهشت»ساخته «ترتس ماليك»، كارگردان 
«ريچارد  بازى  با   1978 محصول  آمريكايى  سرشناس 
گر»، «بروك آدامز»، «سام شپرد» و «ليندا مانز» است. فيلم 
داستان زن و شوهرى است كه وانمود مى كنند خواهر و 
و  مى زنند  بيرون  شيكاگو  شهرى  فضاى  از  كه  برادرند 
براى يافتن شغل فصلى در زمين هاى گندم راهى جنوب 
مى شوند. در آنجا با كشاورزى جوان مواجه مى شوند كه 
به سبب عالقه اى كه به زن پيدا كرده از آنها مى خواهد كه 
بمانند. زن و مرد نيز پس از اينكه درمى بايند مرد جوان 

سخت بيمار است و بزودى مى ميرد، براى كسب موقعيت 
و پول با درخواست ازدواجش موافقت مى كنند، اما مرد 
روى  فيلم  ادامه  در  ناپذيرى  اجتناب  حوادث  و  نمى ميرد 
مى دهد. در اين درام عاشقانه ماليك از طبيعت به بهتربن 
نحو استفاده كرده و به عنوان شخصيت داستان به آنها 
تصويربردارى  با  قدرتمند  فيلمى  است.  بخشيده  جان 
مسحور  را  مخاطب  مانز»  «ليندا  روايت  با  كه  چشم نواز 
به  «ماليك»  كارهاى  سينما  منتقدين  از  بسيارى  مى كند. 
بهشت»  «روزهاى  و  لم يزرع»  «زمين هاى  فيلم  دو  ويژه 
زمره  در  كارگردان  اين  فيلم هاى  مى دانند.  شاهكار  را 
فيلم هاى طبيعت گرا و سبك كارگردانى او نيز متفكرانه و 

دقيق شناخته مى شود.

6 – پرتقال كوكى
ساخته   مشهورترين   1971 محصول  كوكى»  «پرتقال 
در  جهان  سينماى  نابغه  كارگردان  كوبريك»،  «استنلى 
مكان بعدى فهرست دهگانه برترين آثار هنرى سينمايى 
كتاب  از  اقتباسى  كه  فيلم  اين  است.  گرفته  قرار  جهان 
اسكار  جايزه  چهار  نامزد  است،  بورخس»  «آنتونى 
بهترين فيلم، كارگردانى، فيلم نامه و تدوين شد و به عنوان 
بهترين فيلم روانشناسانه تاريخ سينماى جهان محسوب 
مى شود. داستان اين فيلم درباره «آلكس»، جوان شرور و 
خالف كارى است كه به اتهام قتل زنى به زندان مى افتد و در 
آنجا تحت درمان روش جديدى براى اصالح خالف كاران 
به خاطر  انگليس  در  فيلم  اين  اكران  هنگام  مى گيرد.  قرار 
فيلم  اول  شخصيت  كارهاى  از  جوانان  از  برخى  تقليد 
(آلكس)، كارگردان فيلم از پخش آن در انگليس جلوگيرى 
اكران  آنجا  در  كارگردان  مرگ  از  پس  فيلم  اين  و  كرد 
"خوب  تعريف  فيلم  اصلى  اخالقى  سوال  شد.  عمومى 
بودن" است و اين كه آيا استفاده از روش انزجاردرمانى 

براى پايان دهى به رفتار غيراخالقى، منطقى است؟ فضاى 
اثرى  خاص،  لوكيشن هاى  با  بى نظير  فيلمبردارى  عجيب، 
ايجاد كرده كه نه زمان دارد و نه مكانى خاص و ديدن 
اين فيلم شايد هيچوقت به نظر بيننده تكرارى نيايد. البته 
به اين نكته نيز بايد اشاره كرد كه اين فيلم عالوه بر جلب 
نظر منتقدين با مواضع كامال منفى برخى ديگر از منتقدين 

سينمايى از جمله «راجر ايبرت» نيز مواجه شد.

5 – همشهرى كين
«همشهرى كين» از برترين هاى تاريخ سينما، فيلمى كه با 
نام «اورسن ولز» بزرگ گره خورده است از نگاه گاردين 
پنجمين فيلم هنرى برتر دنياست؛ اگرچه اين فيلم در اكثر 
نظرسنجى هايى كه تاكنون انجام شده است عنوان برترين 

كه  عنوانى  است،  كرده  خود  آن  از  را  سينما  تاريخ  فيلم 
دست  هيچكاك  آلفرد  «سرگيجه»  و  فيلم  اين  بين  معموال 
جهان  سينماى  بزرگ  كارگردان  اين  مى شود.  دست  به 
اوج  بر  خود  بلند  فيلم  اولين  ساخت  با   1941 سال  در 
استفاده   فيلم سازى،  خاص  سبك  ايستاد.  شهرت  قله 
خالقانه از نور، بهره گيرى بى نظير از زاويه هاى دوربين، 
جمله  از  بلند  برداشت هاى  و  صدابردارى  تكنيك هاى 
مى شوند  محسوب  ولز  اورسن  فيلم سازى  شاخصه هاى 
كه به خوبى از همه اين شاخصه ها در شاهكار «همشهرى 
كين» بهره برده است. در واقع اين فيلم تالش اورسن ولز 
شناخت  با  فيلمسازى  از  جديدى  روش  به  رسيدن  براى 
بود.  فيلمسازى  از  مختلفى  فرم هاى  تركيب  و  استفاده  و 
خود  بازى  با  كين»  فاستر  «چارلز  درباره  فيلم  داستان 
«اورسن ولز» يك روزنامه دار ثروتمند است كه در هنگام 
و  مى آورد  زبان  بر  را  رز"  "غنچه  كلمه  يك  تنها  مرگ 
آغاز  كلمه   اين  راز  كشف  براى  تحقيقاتى  مرگش  از  پس 
مى شود و فيلم با بازگشت هاى ناگهانى به عقب به زندگى 
كين و پرده برداشتن از اسرار زندگى او مى پردازد. اين 
فيلم نامزد كسب هفت جايزه اسكار از جمله بهترين فيلم و 
كارگردانى شد، اما ولز درنهايت موفق شد جايزه اسكار 

بهترين فيلمنامه را از آن خود كند.

4 - داستان توكيو
اوزو»  «ياسوجيرو  سينمايى  شاهكار  توكيو»،  «داستان 
كارگردان صاحب نام ژاپنى محصول 1953 در اين فهرست 
است.  داده  اختصاص  خود  به  را  چهارم  جايگاه  دهگانه 
داستان فيلم درباره زن و مردى است كه براى مالقات با 
فرزندان خود راهى توكيو مى شوند، اما فرزندان آنها به 
خاطر مشغله هاى روزمره توجه چندانى به آنها نمى كنند. 
به  مادر  و  پدر  اين  عروس هاى  از  يكى  تنها  سفر  اين  در 

اين  پسر  يعنى  او  شوهر  قضا  از  كه  مى كند  محبت  آنها 
پدر و مادر سال ها پيش مرده  است. مادر پير در مسير 
بازگشت به خانه بيمار مى شود و در حالى كه فرزندان او 
در دقايق آخر بر بالينش حاضر شده اند، مى ميرد. نشريه 
سينمايى «سايت اند ساوند» سال گذشته با نظرسنجى از 
تاريخ  برتر  فيلم  فهرست 10  دنيا،  مطرح  كارگردان   358
سينما را معرفى كرد كه فيلم «داستان توكيو» در رتبه اول 
مخاطب  به  استادانه اى  طرز  به  فيلم  اين  داشت.  قرار  آن 
اجازه مى دهد تا به خوبى تنش هاى زندگى مدرن را تجربه 
كند. اين فيلم مشابه تمامى فيلم هاى «اوزو» آهنگ كندى 
دارد و بيشتر حوادث مهم در فيلم نشان داده نمى شوند 
و بعدها از طريق ديالوگ هاى فيلم آشكار مى شوند. سبك 
كه  است  گونه اى  به  فيلم  اين  فيلمبردارى  به فرد  منحصر 
دوربين در ارتفاع كم و تقريبا در تمام طول فيلم بى حركت 
تنها  فيلم  اين  در  دوربين  ايبرت»  «راجر  گفته  به  و  است 

يك بار حركت مى كند.

3 - آتاالنت
از  پيش  روز  چند  فرانسوى  كارگردان  ويگو»،  «ژان 
 29 «آتاالنت»در  نام  به  بلندش  ساخته  تنها  نمايش  آغار 
شاهكارهاى  يكى  به  نمايش  از  بعد  و  درگذشت  سالگى 
تازه  زوج  يك  زندگى  به  فيلم  اين  شد.  بدل  سينما  دنياى 
رودخانه اى  قايق  يك  در  كه  مى پردازد  كرده  ازدواج 
زندگى مى كنند. اگرچه «آتاالنت» به عنوان يك فيلم تجارى 
80 دقيقه اى سفارش شده بود، اما ويگو آن را به شعرى 
داستان  كرد.  تبديل  عشق  و  زندگى  از  نيرومند  و  غنائى 
اين  در  اما  است،  صامت  فيلم هاى  مشابه  فيلم  ساده 
به  فيلم  اين  موسيقى  و  مى زنند  حرف  شخصيت ها  فيلم 
ساخته  در سينما  اولين موسيقى هاى متن  عنوان يكى از 
فيلم  قدرت  افزايش  در  شگرفى  تاثير  ژوبرت»  «موريس 
از  سال   75 حاليكه  در  كه  گونه اى  به  است؛  كرده  ايفا 
خود  قدرت  و  زيبايى  همچنان  اما  مى گذرد،  فيلم  ساخت 
بى نقص  و  درخشان  فيلمبردارى  است.  كرده  حفظ  را 
اين  برجسته  شاخص هاى  از  يكى  نيز  كافمن»  «بوريس 
در  سياه وسفيد  خاص  فيلم  اين  مى شود.  محسوب  فيلم 
فهرست برترين هاى سينماى هنرى جهان از نگاه گاردين 

جايگاه سوم را به خود اختصاص داده است.

2 - جاده مالهالند
فيلمى  كه  جهان  هنرى  برتر  فيلم  دومين  به  مى رسيم 
جنايى  ژانر  در  آمريكايى  كارگردان  لينچ»،  «ديويد  از 
عناصر  كه  مالهالند»است  «جاده  نام  به   2001 سال  در 
سورئاليستى به معناى واقعى به تصوير كشيده شده اند. 
به  گرفت،  قرار  منتفدين  تحسين  مورد  شديدا  فيلم  اين 
طورى كه عالوه بر نامزدى بهترين كارگردانى از آكادمى 
اسكار، جايزه بهترين كارگردان را از جشنواره كن براى 
لينچ به ارمغان آورد. به نثل از ايسنا، داستان فيلم درباره 
زنى است كه به نظر دزديده شده و بر اثر حادثه تصادف 
حافظه اش را از دست مى دهد و وارد يك خانه مى شود كه 
بتى (نائومى واتس)، دخترى شهرستانى كه براى بازيگر 
دنبال  به  آنها  مى كند.  زندگى  آن  آمده،در  آنجا  به  شدن 
هويت گمشده اين زن هستند. در اين فيلم توهم و واقعيت 
وهم  و  فراطبيعى  عناصر  هستند،  ناپذير  تفكيك  اجزايى 
انگيز در تركيب با هم هستند، هويت شخصيت ها در طول 
فيلم تغيير مى كند، يا در هم ادغام مى شود و گاه برداشت 
تماشاگران تحت الشعاع توهمات شخصيت هاى قيلم قرار 

مى گيرد.

1 - آندرى روبلِف
«آندرى  ساخته   1971 محصول  روبلِف»  «آندرى  فيلم 
عنوان  روسيه  سينماى  بزرگ  كارگردان  تاركوفسكى»، 
نگاه  از  را  جهان  سينماى  خاص  و  هنرى  فيلم  برترين 
كرد.  خود  آن  از  آبزرور  و  گاردين  سينمايى  منتقدين 
اين فيلم برداشتى آزاد از زندگى «آندرى روبلِف»، نقاش 
كه  بود  راهبى  وى  است.  پانزدهم  قرن  در  روس  بزرگ 
به بزرگ ترين شمايل نگار تمام دوران  بدل شد. اين فيلم 
به  كه  فشارهايى  با  اما  داشت،  حضور  كن  جشنواره  در 
سبب مضمون سياسى و مذهبى دولت روسيه وارد كرد 
شايستگى  عين  در  و  شود  رقابتى  بخش  وارد  نتوانست 
تنها جايزه انجمن بين المللى منتقدين (فيپرشى) را بدست 
آثار  برترين  فهرست هاى  اكثر  در  كه  فيلم  اين  آورد. 
مثال زدنى  انسجامى  داراى  دارد،  قرار  جهان  سينمايى 
است.  شده  تنيده  هوشمندانه  ساختارى  در  كه  است 
گفت:  تاركوفسكى  توصيف  در  زمانى  برگمن  «اينگمار 
زبان  كه  سينماست  كارگردان  بزرگ ترين  من  براى  «او 
جديدى اختراع كرد و به ماهيت فيلم وفادار است». اگرچه 
كارنامه  اما  ساخت،  بلند  فيلم  هفت  تنها  تاركوفسكى 
سينمايى اش سرشار از جوايز و افتخارات سينمايى است 
بهترين  بافتا  جايزه  كن،  جشنواره  از  جايزه   9 كسب  كه 
فيلم خارجى (ايثار- 1988) و شير طالى ونيز تنها بخشى 

از كارنامه اوست.

به انتخاب گاردين
از روبان سفيد هانكه تا جاده مالهالند لينچ
10 فيلم  برتر هنرى تاريخ سينما
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كنسرت ريتا خواننده ايرانى تبار 
اسرائيلى در لندن

به نشانه عشق به فرهنگ ايرانى
ريتا در 24 مارس 1962 در تهران متولد شد و در سال 1970 بهمراه 

خانواده اش به اسرائيل مهاجرت كرد. والدين او يهودى ايرانى هستند.
وى را با نام ريتا كلينستاين نيز مى شناسند، اگرچه از 3 سپتامبر 2007 

از رمى كلينستاين جدا شده است.
عليرغم همه تنش هاى سياسى اخير ميان دو كشور ايران و اسراييل، 
ريتا خواننده جوان ايرانى تبار اسراييلى با انتشار آلبوم موسيقى كه كًال 
به زبان فارسى مى باشد اميدوار است كه بتواند خراش هرچند كوچكى 
البته  كه  اقدامى  بيندازد.  ها  كشور  اين  ميان  اعتمادى  بى  ديوار  اين  بر 
موجب برانگيخته شدن تعجبات بسيارى در اسراييل شده است. آلبوم 
مذكور با نام "شادى من" فروش بسيار موفقى در كشور اسراييل داشت 
و در سه هفته اول به صدر رسيد. همچنين به نظر مى رسد كه توسط 
ايميل  كه  گويد  مى  او  است.  پيگيرى  حال  در  ايران  زيرزمينى  موسيقى 
پيامى  كه  هنگامى  ولى  كند  مى  دريافت  جهان  سراسر  از  فراوانى  هاى 
از ايران دريافت مى كند مثل بچه ها مى نشيند و كلمه به كلمه پيام را 
مى خواند.عليرغم همه تنش هاى سياسى، ريتا مى گويد كه او از مردم 
ايران و سرزمين مادرى اش فقط خاطرات خوشايندى دارد. ريتا عقيده 
دارد كه اين يك آلبوم غير سياسى است كه بازگشت او به ريشه اش را 
نشان مى دهد. انتشار آلبوم به زبان فارسى براى "ريتا جهان فروز" كه 
در حدود 50 سال قبل در تهران متولد شد تبديل به يك آرزوى طوالنى 
شده بود. او معتقد است كه از يك فرهنگ اعجاب انگيز آمده كه بسيارى 
از جهانيان نمى دانند حاوى بسيارى از ويژگى هاى مهم است. بر خالف 
بسيارى از خوانندگان معروف اسراييلى، ريتا خواننده اى غير سياسى 
است. اما او فكر مى كند كه اين آلبوم به دليل اينكه مى تواند به عنوان 

پلى مردم ايران و اسراييل را به هم پيوند دهد متفاوت است.
 (  1970 سال  (در  سالگى   8 سن  در  اسراييل  به  مهاجرت  از  قبل  ريتا 
اميدوار  او  داد.  مى  گوش  زبانش  فارسى  مادر  هاى  ملودى  به  همواره 
است كه بتواند در كشور ايران خوانندگى كند و عقيده دارد كه صداى 
او مى تواند راهى براى شكستن موانع ميان ملت هاى ايران و اسراييل 
دارد.  اسراييل  مقيم  ايرانيان  از  ديگر  برخى  با  خوبى  روابط  او  باشد. 
مطابق آمار ارايه شده توسط مراجع معتبر، در خارج از اسراييل و در 
خاورميانه ايران ميزبان بيشترين تعداد يهوديان (بالغ بر 25000 نفر) 
كشور  در  تبار  ايرانى  يهودى   250000 حدود  حال  عين  در  باشد.  مى 
اسراييل زندگى مى كنند. بعضى از اين افراد مانند موشه كاتساو رييس 
جمهور سابق اسراييل، سيما باخر زن شايسته اسراييل در سال 2005 
و شاول موفاز وزير حمل و نقل اسراييل بسيار برجسته هستند. اياالت 
متحده آمريكا نيز پس از اسراييل كشورى است كه با دارا بودن 60 تا 
جهان  در  يهودى  تعداد  بيشترين  ميزبان  تبار،  ايرانى  يهودى  هزار   80
است. براى مثال جيمى دلشاد و بسيارى از ايرانيان موفق ديگر (ليست 
و  ميباشند  تبار  ايرانى  يهودى  لينك)  اين  در  سايت  ايرانيان  بخش  در 

برخى از آنها نيز هميشه به تبار ايرانى خود افتخار ميكنند.

ريتا آن قدر در اسراييل مقبوليت دارد كه در سال 1998 براى خواندن 
نتانياهو  بنيامين  درخواست  به  كشور  اين  اصلى  جشن  در  ملى  سرود 
سالگى   60 جشن  در  بعد  سال   10 شد.  انتخاب  اسراييل  وزير  نخست 
كشور اسراييل او به عنوان بهترين خواننده زن كشور اسراييل از زمان 
تشكيل اين كشور انتخاب شد. به نظر مى رسد كه عالقه او به ايران و 

"صلح" هيچ تاثيرى در محبوبيت او در كشور اسراييل نداشته است.

درگذشت سر جان تاونر 
آهنگساز بريتانيايى

كه  بود  معاصرى  آهنگسازان  معدود  از  يكى  او 
گذشته  كالسيك  موسيقى  دنياى  مرز  از  شهرتش 

بود و محبوبيتى فراگير داشت.
او در 28 ژانويه 1944 در لندن به دنيا آمد و از نسل 

جان تاورنر، آهنگساز قرن شانزدهم بود.
به  (وال)   The Whale بزرگ  اثر  با  تاونر  آقاى 
متعلق  اپل  ليبل   ،1968 سال  در  كه  رسيد  شهرت 

بيتل ها آن را منتشر كرد.
(نقاب   "Protecting Veil" قطعه   ،1992 سال  در 
پرفروش  آثار  صدر  در  ماه  چندين  تا  نگهبان) 
در  او  از  ديگرى  اثر  اجراى  و  گرفت  قرار  كالسيك 
مراسم تدفين شاهزاده ديانا در سال 1997شهرت 

او را بيشتر كرد.
 The Lamb از آثار شاخص او اثرى است با عنوان
ويليام  سروده  آن،  همنام  شعرى  از  الهام  با  (بره) 
بليك و A New Beginning (شروع تازه) كه در 
ساختمان  در  جديد،  قرن  آستانه  در  و  سال 1999 

ملينيوم لندن اجرا شد.
او دو بار نامزد جايزه موسيقى مركورى (در سال 
1992 و 1997) شد و در سال 2000 به لقب "سر" 
مفتخر شد.او همچنين در سال 2002، جايزه بهترين 
 Lamentations and اثر كالسيك معاصر را براى

Praises (سوگوارى ها و ستايش ها) را برد.
پرسباتريان  كليساى  در  نوجوانى  در  تاونر  جان 
لندن ارگ مى نواخت و از همان زمان پيشرفت در 

هنر موسيقى را آغاز كرد.
در  و  بود  اى  برجسته  نواز  ارگ  و  پيانيست  او 

آكادمى سلطنتى موسيقى تحصيل كرده بود.
به  سال 1977  در  و  بود  مذهبى  فردى  تاونر  جان 

نقل  او  از  بود.  گرويده  روسى  ارتدوكس  كليساى 
نوشتن  خدا  سوى  به  من  "راه  بود:  گفته  كه  شده 
خدا"  "جوهر  را  موسيقى  زمانى  بوده."او  موسيقى 
هاى  سنت  در  كه  بود  معتقد  بود.او  كرده  توصيف 
شرق، جوهره اى وجود دارد كه در غرب از دست 

رفته است.
بين  جشنواره  در  تاونر  جان  تازه  آثار  از  اثر  سه 
و  شد  اجرا  امسال  تابستان  در  منچستر  المللى 
نخستين اجرا از آخرين اثر او با عنوان "غزل هاى 
جامع  كليساى  در  جمعه  روز  است  قرار  شكسپير" 

ساتواك لندن اجرا شود.
او در بخش زيادى از عمرش، وضع جسمى خوبى 
نداشت و در سال هاى 1979 و 2007 سكته قلبى 

كرده بود.
رنج  مختلفى  قلبى  هاى  نارسايى  از  كه  تاونر  آقاى 
مى برد، در خانه اش در شهر دورست، در جنوب 

غربى انگلستان درگذشت.
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تاريخ
تهران  در  متمادى  قرون  طى  (ع)  حسين  امام  عزادارى 
افزوده  آن  شكوه  به  ساله  همه  و  است  بوده  مرسوم 

مى شود. (1)
طايفه   عزادارى  به  بتوان  شايد  را  مراسم  اين  تاريخ 
بنى اسد برگرداند كه هنگام به خاكسپارِى شهداى كربال، 
شيعيان  آن ها،  از  پس  كردند.  مويه ها  آنان  مزاِر  سر  بر 
سوگوارى  به  آشكارا  صفويه،  و  ديلميان  دوره  در 
پرداختند و همواره براى آن ارزش ويژه اى قايل بودند؛ 
اما نوع سوگوارى و شيوه  آن، در طول صدها سال دچار 

دگرگونى هاى فراوانى شد. (2)
همه ساله از نيمه  ماه ذى الحجه كه نوجوانان پارچه هاى 
عالمت هاى  مى كردند،  چوب ها  سر  بر  را  سياه  و  سبز 
حلبى يا تخته اى را بر سر دست مى گرفتند و در كوچه ها 
به راه مى افتادند، مساجد، تكايا و حسينيه هاى شهر براى 

عزادارى آماده مى شدند.

حتى  كه  بود  چنان  گذشته  در  حسينيه ها  سياهپوشى 
نشده  پوشيده  سياه  از  كه  نيم آجرى  مقدار  به  جايى، 
باشد هم، به نظر نمى رسيد. حسينيه ها و تكايا عالوه بر 
قاليچه ها، پرده ها، مخمل ها، زربفت ها، پارچه هاى گرانبها 
امام  از  شمايل هايى  با  خامه دوزى شده،  بيرق هاى  و 

حسين (ع) و حضرت عباس (ع) آزين مى شدند. (3)
مى گذشت،  حسينيه ها  اين  در  محرم  ايام  در  آنچه 
بود  تعزيه هايى  كربال،  حماسه   سوگوارى  بر  افزون 
ريزه كارى هاى  و  تعزيه خوانان  جان پرور  الحان  با  كه 
نوازندگان كارآزموده، هر مرد و زنى را بى قرار مى كرد 
و روضه هايى كه با اصوات داوودى روضه خوانان، دل 

هر شنونده اى را به تپش مى آورد.
آغاز  ظهر  به  مانده  ساعت  چهار  از  تعزيه ها  اين  روضه  
مجدداً  مى رسيد.  اتمام  به  گذشته  ظهر  از  كمى  و  مى شد 
شب  از  ساعت  سه  دو،  تا  و  مى شد  شروع  بعد ازظهر  از 
روضه ها  اين  اعظم  قسمت  تقريبًا  مى يافت.  ادامه   گذشته 
و تعزيه ها در روزهاى اول محرم، در مقابل شاه انجام 
قبيل  از  انعام ها  و  خلعت ها  يازدهم،  روز  در  و  مى گرفت 
ميان  شاه  دسِت  با  ترمه،  طاقشال هاى  و  پول  كيسه هاى 
تعزيه خوانان تقسيم مى شد و القابى همچون نقيب السادات 

و فخرالذاكرين به آن ها اعطا مى شد. (4)
بود  اين  تهران،  قديِم  روزگاِر  در  محرم  رسوم  ديگر  از 
تن  از  سياه،  جز  به  لباس  رنگ  هر  آن،  اول  روز  از  كه 
همه بيرون مى آمد و از سر تا به  پا سياه پوش مى شدند. 
اين امر سنتى تغييرناپذير بود، تا آنجا كه تهيدست ترين 
افراد كه از مال دنيا به جز قباى تن چيزى نداشتند، همان 
مبادله  سياهى  كهنه  با  مى خريدند،  سياه  مى فروختند،  را 

مى كردند(5) يا حتى با جوهر رنگ مى كردند. (6)
از ديگر تغييرات اين ماه آن بود كه كسب و كار دنيوى 
كه  مشغله اى  هر  از  مردم  مى شد.  تعطيل  قشرى  هر  در 
خدمت  وقف  را  خود  اوقات  و  مى كشيدند  دست  داشتند 
به حسين (ع) مى كردند؛ چراكه تنها آن حضرت بود كه 

شفيع دنيا و آخرتشان مى شد.
صورت  به  گاهى  كه  قديم  زيباى  رسوم  از  ديگر  يكى 
بادبزن هاى  با  حسينيه ها  كردن  خنك  درمى آمد،  هم  نذر 
بزرگ سقفى بود. بدين صورت كه قطعه الوارى را كه بر 
لبه هاى آن از دوسو، پارچه هاى زمختى به صورت چند 
طنابى  مى آويختند،  چادر  زير  از  بود،  شده  كوبيده  اليه 
آنگاه  مى رساندند.  بام  طرف  يك  به  و  مى بستند  آن  بر 
آن  از  تا  مى كرد،  رها  و  مى كشيد  را  آن  زورمندى  مرد 

بادى بوزد.
يكى ديگر از آيين هاى ماه محرم در تهران قديم، راه اندازى 
دسته هاى سنگ زنى بود كه افراد آن هر يك دو قلوه سنگ 
به دست مى گرفتند و با نواى نوحه خوان و صداى سنج، 
يكى را نزديك زمين، يكى را در حالت ايستاده و ديگرى 
را باالى سر مى كوفتند. به اين نشانه كه در روز عاشورا 
از جانب دشمنان چنين سنگ هايى بر سر، پا، سينه  و بدن 

امام و ياران شهيدش خورده بود.

راه  به  قديم  تهران  در  محرم  ويژه   مراسم  از  ديگر  يكى 
افتادن دسته هاى عزادارى نام و نشان هايى خاص بودند. 

در  كه  بود  عرب ها  سينه زنى  دسته   دسته ها،  اين  از  يكى 
لباس  و  عبا  پوشيدن  با  و  مى گرفت  شكل  عاشورا  شب 
ديدن  با  مى شد  گفته  مى پرداختند.  سوگوارى  به  اعراب 
كربال  جانسوز  واقعه   دسته،  اين  سوگوارى  صحنه هاى 

تداعى مى گرديد. (7)
  رسوِم ديروز، آيين هاى منسوِخ امروز

روزگاِر  در  كم وبيش  و  شد  گفته  كه  رسومى  بر  عالوه 
حاضر تهران نيز مشاهده مى شوند، آيين هايى هم بودند 
تقريبًا  كربال  واقعه   عظيم  روح  با  منافات  دليل  به  كه 

منسوخ شدند و تنها نامى از آن ها بر جاى مانده است.
  قمه زنى و تيغ زنى

قمه زنى و تيغ زنى يكى از نذرها بود كه در آن مردم به 
همدردى با شهادت حضرت اباعبدا...(ع) خود را مجروح 
تماشايى ترين  از  دسته ها  اين  كه  طورى  به  مى ساختند، 
دسته هايى مى شد كه در اين ايام حركت مى كرد. در اين 

دسته ها، مردان كفن پوشيده  حمايل بسته با قمه و قداره  
و همچنين كودكان و نوجوانان 6 تا 15، 16 ساله  سراپا 

سفيد حضور داشتند.
كتل  و  بيرق  چند  با  عاشورا،  روز  سحرگاه  قمه زنان، 
تكيه  شان  و  حسينيه  به  را  خود  بى باكى،  و  ُپردلى  با  و 
ناظمان  آنگاه  مى دادند.  دسته  تشكيل  و  مى رساندند 
سرهاى  جلوى  به  تيغ  چند  سلمانى،  تيغ هاى  با  هيات ها 
و  مى زدند  نذرشده  تازه  اطفال  و  مبتديان  تراشيده  
حركتشان مى دادند. وقتى زمان به ظهر عاشورا نزديك 
مى شد، نوحه خوان ها، سنج زن ها و سينه زن ها آواى خود 
را سر مى دادند و قمه زن ها نيز با نواى «حسين(ع) تنها به 
ميدان مى رود ا... اكبر / براى دادن جان مى رود ا... اكبر» 
اولين  حسين»  «يا  فرياد  با  و  مى ايستادند  دسته  مياندار 
فرود  بار  چند  با  و  مى آوردند  فرو  خود  سر  بر  را  قمه 
آوردن آن، جلوى  كفن را آغشته به خون مى كردند و هر 
دم، ضربه اى به ضربات مى افزودند. (8) اگرچه رسم بر 
اين بود كه هركس به اندازه نذر خود قمه بزند، اما هميشه 
در ميانه  كار عده اى از خود بى خود مى شدند (9) و در 
آخر، توسط بزرگ ترهاى دسته از زدن باز مى مانند. (10)

  شبيه زين العباد (ع)
در گذشته افرادى نذر مصيبت حضرت زين العابدين (ع) 
را داشتند. به اين صورت كه از مدت ها پيش از شروع ماه 
محرم، مچ پا، بيخ بازوان و حلقه  گردن خود را با زخم 
نيشتر مجروح مى ساختند، در روز عاشورا سوار بر شتر 
به  زنجير  و  غل  با  را  مجروحشان  مواضع  و  مى شدند 
نشانه  اسارت امام (ع) و اينكه ايشان را با چنان حالتى به 

بارگاه يزيد بردند، مى بستند.

  قفل آجين
آن  و  مى كردند  قفل آجين  نذر  كه  بودند  افرادى  ديگر، 
نيز چنين بود كه از مدتى قبل اندام خود را با داروهاى 
گردن  از  بدن  قسمت هاى  مى كردند،  بى حس  كرخ كننده 
نيزه  تيغ،  قفل،  آن  از  و  مى كردند  سوراخ ها  را  پايين  به 
زحمت  و  حدت  از  كه  جايى  تا  مى گذراندند،  شمشير  و 
جراحات و سنگينى آالت، آنان را سوار بر اسب مى كردند 
آهستگى  به  آن ها  از  مراقبت  خاطر  به  دسته،  و   (11)

حركت مى كرد.(12)

  شمع آجين
شهداى  و  اسرا  بالياى  از  ديگر  يكى  نشانه   به  كار  اين 
به  اطفال  و  زنان  با  را  امام  خيمه   آن  در  كه  بود  كربال 
آتش كشيدند. به همين دليل اين افراد نقاطى از بدن خود 
و  مى كردند  روشن  شمع  آن ها  بر  مى كردند،  سوراخ  را 
حتى با تمام شدن شمع، فتيله  آن از چربى بدنشان روغن 

مى گرفت. (13)
محرِم تهراِن قرن حاضر به شيوه  سال هاى پيش از  ماهِ 
بسيارى  شد  گفته  كه  همان گونه  نمى شود.  برگزار  اين 
اذهان  يا  كتاب ها  سطور  ميان  در  تنها  رسوم،  اين  از 
تهرانيان قديم باقى مانده اند و مراسم سوگوارى حسينى، 
اين روزها، بدون شمايل، قمه زنى، تيغ زنى و ... همچنان 

پابرجاست.

و  شاه  فتحعلى  دوره  در  خصوص  به  خوانى  شبيه 
كه  ساختمان هايى  و  تكيه  برپايى  با  شاه  الدين  ناصر 
جهت برقرارى تعزيه خوانى تاسيس شده بودند رسم و 
رسوم و شيوه خاص خودش را پيدا كرد. در سال 1248 

با  دولت  تكيه  قاجار  شاه  ناصرالدين  دستور  به  شمسى 
گنجايش 20 هزار تماشاگر ساخته شد.

 
تنوع  بيشترين  قاجار  دوره  كه  باورند  اين  بر  بسيارى   
عالوه  كه  چرا  كرد،  مرسوم  را  عزادارى  هاى  گونه  در 
زنى،  تيغ  خانه؛  سقا  پايى  بر  تعزيه،  و  خوانى  شبيه  بر 
تشت  مراسم  كربال،  شهداى  دفن  مراسم  سخنورى، 

گذارى و.. . نيز در اين دوره مرسوم شد.
 

پس از قاجاريان و با به تخت نشستن رضا شاه، دوره 
شد،  شروع  عزادارى  هاى  هيئت  و  جات  دسته  ركود 
اين  و  شد  عزادارى ممنوع  و  بسته  تكيه ها  دوره  اين  در 
عزادارى  از  ديگرى  گونه  كه  شد  آن  به  منجر  رويكرد 
بيشترى  كنند  رشد  خانگى  عزادارى  هيئت هاى  قالب  در 
و اين جلسات به صورت هفتگى يا ماهانه برقرار شود. 
كرد  چه  هر  شاه  محمدرضا  اما  دوم  پهلوى  دوره  در 
نتوانست با قدرت و تاثير گذارى هيئت هاى مذهبى و دهه 
كليد  بسيارى  باور  به  كه  اى  گونه  به  كند.  مقابله  محرم 
انقالب اسالمى از دهه “ 1340و به ويژه محرم “ 1342در 
در  ميليونى  راهپيمايى  اين  بر  عالوه  شد.  زده  ايران 
تهران و سراسر ايران در روزهاى تاسوعا و عاشوراى 
حسينى در سال 57 به مثابه تير خالصى بود به حكومت 

شاهنشاهى كه پايان آن را حتمى كرد.
پس از صفويان در دوره هاى زنديه و قاجار نيز برپايى 
مراسم دهه محرم و عاشورا همچنان پر رونق باقى مى 

ماند، به عنوان نمونه در دوره زنديه چون شخص كريم 
از  تقليد  به  و  بود  مذهبى  مراسم  و  آداب  به  مقيد  خان 
شاهان صفوى در ماه محرم دسته جات عزادارى را برپا 
مى كرد  در دوره قاجار نيز  كه علماى بزرگ نفوذ فراوان 
داشتند و قاجاريه به تقليد از شاهان گذشته اين مراسم 
گسترده شد، خصوصًا در عهد ناصرى دهه اول محرم 

عزادارى و حركت دسته ها در مساجد و تكايا و برگزارى 
مراسم ديگر به اوج خود رسيد كه عامل اصلى اين امور 
علماى بزرگ شيعه بودند كه در تهران و شهرستانها اين 
آيين را همراه با اطعام و پذيرايى از عزاداران سيدالشهداء 

رواج دادند.
 

هاى  شيوه  و  سبك  برآمدن  سرآغاز  اما  قاجار  دوران 
نوينى در مراسم عزادارى محرم و عاشورا بود،  چر ا 
كه از اين تاريخ  نوع جديدى از عزادارى به نام " شبيه 
در  اساس  اين  بر  مى شود،  اضافه  مراسم  به   " خوانى 
حادثه  بازسازى  جهت  مراسمى  پايى  بر  به  عزادارى 
امروزى  تئاترهاى  مانند  عده اى  و  مى پرداختند  عاشورا 
عزادارى  نوع  اين  البته  مى كردند  بازى  را  افراد  نقش  
شعرهاى خاص خود را داشت و اين گونه عزادارى در 
ديگرى  زمان  هر  از  بيش  شاه  فتحعلى  و  قاجاريه  دوره 

رواج پيدا مى كند.

منابع:
 ،(1357) جعفر  شهرى باف؛   .13 و   11  ،10  ،8  ،5  ،3  ،1

طهران قديم، تهران: انتشارات معين، جلد پنجم.
2. ماهنامه الكترونيكى بهارستان.

تهران:  قديم،  طهران   ،(1357) جعفر  شهرى باف؛   .4
انتشارات معين، جلد اول.

6، 9 و 12. تارنماى راديو تهران. 7. تارنماى اندبيل.

سوگوارِى امام حسين (ع) در ايران ديروز و امروز
در گذشته افرادى نذر مصيبت حضرت زين العابدين (ع) را داشتند. به اين صورت 
كه از مدت ها پيش از شروع ماه محرم، مچ پا، بيخ بازوان و حلقه  گردن خود را با 
زخم نيشتر مجروح مى ساختند، در روز عاشورا سوار بر شتر مى شدند و مواضع 
مجروحشان را با غل و زنجير به نشانه  اسارت امام (ع) و اينكه ايشان را با چنان 

حالتى به بارگاه يزيد بردند، مى بستند.

يك نقاشى از دوران قاجار كه عزادارى امام حسين را نشان مى دهد و هم اكنون در 
موزه بروكلين نگهدارى مى شود
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گوناگون
مرگ بيش از 6/5 ميليون كودك زير پنج سال 

جهان در 2012 

حق زنده ماندن 

موسسه «كودكان را حفظ كنيد» در گزارش جديدى كه 
سراسر  در  كودكان  مير  و  مرگ  تعداد  به  كرده  منتشر 
اين  است.  پرداخته  پيشگيرى  قابل  عوامل  اثر  بر  جهان، 
سازمان تخمين مى زند در سال 1990 حدود 12 ميليون 
كودك زير پنج سال در سراسر جهان بر اثر بيمارى هاى 
قابل درمان، جان خود را از دست داده اند. اين رقم، باز 
به 6/6  سال 2012  در  سازمان،  همين  برآورد  طبق  هم 
ميليون كودك كاهش يافته است. رقمى كه اگرچه كاهش 
هيچ وجه  به  هم  هنوز  اما  مى دهد  نشان  را  قابل توجهى 
را  هدفى  سال 1990  در  ملل  سازمان  نيست.  قبول  قابل 
تعيين كرده بود كه بر اساس آن نرخ مرگ و مير كودكان 

زير پنج سال تا قبل از سال 2015 بايد حداكثر به 
يك سوم ميزان اوليه برسد؛ هدفى كه حاال مى دانيم احتماًال 
محقق نخواهد شد. شاخص ها همچنين حاكى از آن است 
مى كنند  زندگى  پرخطر  كشور   20 در  كه  كودكانى  كه 
نسبت به ساكنان كشورهاى ديگر پنج برابر بيشتر احتمال 

اين  بدهند.  دست  از  را  خود  جان  بيمارى  اثر  بر  دارد 
گزارش همچنين تاكيد مى كند عمده مشكل اين كشورها 
فقدان افرادى با حداقل اطالعات پزشكى است كه بتوانند 
مراقبت هاى  تحت  را  مادران  و  واكسن  زده  كودكان  به 
حداقلى دوران باردارى قرار دهند. در اين كشورها حتى 
بسيارى ازكودكان بر اثر اسهال و بيمارى هاى مشابهى 
كه به سهولت و با هزينه اندك قابل درمان هستند، جان 
خود را از دست مى دهند. اين گزارش تخمين مى زند در 
سراسر جهان 3/5 ميليون نفر پزشك، پرستار و بهيارانى 
با توانايى هاى حداقلى براى امدادرسانى مورد نياز است. 
همچنين نياز به ايجاد زيرساخت ها و تاسيس درمانگاه ها 
هم در اين كشورها وجود دارد. اين گزارش همچنين بر 
عملكرد موفق نيجر تاكيد مى كند. نيجر به رغم اينكه يكى 
از فقيرترين كشورهاى جهان محسوب مى شود، توانسته 
با ايجاد زيرساخت هاى مناسب به نرخ هدف سازمان ملل 
دست پيدا كند. اين كشور با ارائه خدمات رايگان دوران 
باردارى به مادران و مراقبت هاى كودكان و همچنين با 
برقرارى برنامه تغذيه مناسب، توانسته نرخ مرگ و مير 
دهد.  كاهش  يك سوم  به  را  خود  سال  پنج  زير  كودكان 
قبل  كودك  موفق، 326  زايمان  هزار  يك  هر  از  سال  در 
به   2012 سال  در  رقم  اين  كه  مى مردند  سالگى  پنج  از 

114كودك رسيد.

طبقات  تمام  در  كاهش  اين  اينكه  همه  از  تاثيرگذارتر 
اجتماعى و درآمدى تقريبًا به يك نسبت مشاهده مى شود 
در  تفاوتى  افراد  درآمد  سطح  كه  معناست  آن  به  اين  و 
كشورهاى  در  نمى كند.  ايجاد  آنها  به  خدمات رسانى 
بنگالدش و كامبوج نيز ميزان مرگ و مير قابل پيشگيرى 
اين  متاسفانه  اما  است  يافته  كاهش  شدت  به  كودكان 
كاهش فقط در گروه هاى باالى درآمدى مشاهده مى شود 
مير  و  مرگ  درصد  همچنان  محروم  طبقات  كودكان  و 
تغييرى  چندان  بعد  به   1990 سال  از  كه  دارند  بااليى 
نكرده است. رئيس سازمان «كودكان را حفظ كنيد» يكى 
از ماموريت هاى اين سازمان را اطمينان از اين موضوع 
كه «كودكان در هر خانواده اى كه باشند شانس برابرى 
در  متاسفانه  مى كند.  عنوان  دارند»  ماندن  زنده  براى 
صحراى  جنوب  كشورهاى  خصوصًا  كشورها  بسيارى 
آفريقا وضعيت كودكان و شكاف بين ميزان مرگ و مير 
كودكان فقير و غنى، از دهه 90 تاكنون، حتى بدتر شده 

است. 

هشدار در باره ضرر 
سيگارهاى الكترونيكى 

كارشناسان 
هشدار مى دهند ضرر سيگارهاى الكترونيك كه جايگزين 
سالمى براى سيگار كشيدن لقب گرفته اند، بيشتر از نفع 

آنهاست.
سيگارهاى الكترونيك با باترى كار مى كنند و معموال به 

شكل سيگارهاى واقعى هستند.
در سيگارهاى الكترونيك يك المنت گرم كننده، مايع پر 
از نيكوتين موجود در كارتريج را به غبار بخارى تبديل 

مى كند كه استنشاق مى شود.

ايجاد  واقعى  كشيدن  سيگار  شبيه  حسى   ، وضعيت  اين 
مى كند با اين تفاوت كه فاقد مواد شيميايى سرطانزايى 

است كه در توتون سيگارهاى معمولى ديده مى شود.
هاى  كارتريج  در  موجود  مواد  درصد   90 از  بيش 
پروپيلن  شيميايى  ماده  حاوى  الكترونيك  سيگارهاى 

گليكول است تا بتواند مايع نيكوتينى را بخار كند.

سالمت  آموزش  فدرال  مركز  مدير  پوت  دكتراليزابت 
در كولن واقع در آلمان كه مطالعه بر روى سيگارهاى 
 : گفت  مورد  اين  در  است،  داده  انجام  را  الكترونيكى 
به  رساندن  آسيب  موجب  سيگارها  اين  از  استفاده 

سيستم تنفسى مى شود.
آمريكا،  غذاى  و  دارو  اداره  محققان   2009 سال  در 
تحليل  و  تجزيه  را  الكترونيك  سيگارهاى  هاى  كارتريج 
ساير  و  زا  سرطان  نيتروزآمين  از  هايى  رده  و  كردند 

مواد بالقوه مضر را به همراه اتانول و گلسيرين كشف 
كردند.

با اين وجود شركت هاى سازنده سيگارهاى الكترونيك 

اعالم كردند كه نيتروزآمين موجود در سيگارهاى واقعى 
بسيار بيشتر از سيگارهاى الكترونيك است.

وسايل  رده  در  الكترونيك  سيگارهاى  حاضر  حال  در 
رده  در  را  آنها  توان  نمى  بنابراين  ندارند  قرار  پزشكى 

محصوالت جايگزين نيكوتين قرار داد.
گروه  پزشكان  سلطنتى  كالج  از  بريتون  جان  پروفسور 
يك  با  الكترونيك  سيگارهاى  تنظيم  مشاورتوتون، 

استاندارد تضمين شده را خواستار شد.
وى افزود: مواد موجود در سيگارهاى الكترونيك را بايد 
تا درجه اى تنظيم كرد كه اطمينان يابيم نيكوتين موجود 

در سيگارهاى الكترونيك در سطح معقول قرار دارد.
استراليا  كانادا،  در  الكترونيك  سيگارهاى  از  استفاده 
تازگى  به  و  شده  ممنوع  آمريكايى  هاى  ايالت  برخى  و 
نيز  آلمان  خودروهاى  و  ها  اداره  در  آنها  از  استفاده 

ممنوع اعالم شده است.
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در  گذشته  سه شنبه  شامگاه  غفارى»  «ابوالقاسم  دكتر 
106سالگى درگذشت. او از تبار نخستين دانش آموختگان 
جوان و مستعد ايرانى است كه چندين سال پيش و در 
آغاز دوران شكوفايى و رشد علوم جديد در دهه هاى 
آغازين و ميانى قرن بيستم به مراكز علمى و پژوهشى 
تحسين برانگيز  عملكرد  با  و  يافته  راه  دنيا  پيشتاز 
محققان  از  گسترده اى  خيل  ورود  براى  را  راه  خود 
نقش  ايفاى  و  مراكز  قبيل  اين  در  ايرانى  دانشمندان  و 
دهه هاى  در  بشرى  دانش  مرزهاى  در  آنها  ستودنى 
پيشكسوت ترين  و  مسن ترين  وى  كرد.  هموار  بعد 
و  فيزيك  رياضيات،  زمينه  در  ايرانى  معاصر  استاد 
غفارى»  «ابوالقاسم  مى رود.  به شمار  فضايى  صنايع 
سرچشمه  محله  در  1285هجرى شمسى  25خرداد 
غفارى»،  «ميرزاحسين خان  پدرش  آمد.  به دنيا  تهران 
(دادگسترى)  عدليه  وزارت  كارگزينى  اداره  ارشد  دبير 
و  آموخت  روحانى  يك  نزد  را  نوشتن  و  خواندن  بود. 
تاسيس  «اشراف»  نام  به  ابتدايى اى  مدرسه  كه  بعدها 
شد، در اين دبستان به تحصيل ادامه داد. در دارالفنون 
به طور جهشى دو كالس را در يك سال تمام كرده و در 
تابستان 1307 خورشيدى موفق به اخذ ديپلم متوسطه 
شد. پس از آن در امتحان كنكور اعزام به خارج شركت 
بعد  سه سال  رفت.  فرانسه  به  آن  در  قبولى  با  و  كرد 
پس  «غفارى»  گرفت.  دانشگاه  اين  از  را  خود  ليسانس 
ستاره شناسى  فيزيك،  در  عالى  مدرك  سه  دريافت  از 
فرشه»  پروفسور «موريس  تحت نظر  رياضى،  آناليز  و 
دانشگاه  علوم  دانشكده  در  رياضى فيزيك  تحصيل  به 

پاريس پرداخت.
فرانسه  نانسى  دانشگاه  از   1311 خرداد  در  وى 
به  موفق  آن  از  پس  و  گرفت  رياضى  كارشناسى 
دريافت دكتراى ستاره شناسى و آناليز عالى رياضيات 
از دانشگاه سوربن پاريس شد. «غفارى» پس از اتمام 
در  و  بازگشت  ايران  به  فرانسه  در  خود  تحصيالت 
1315 به اعضاى هيات علمى دانشگاه تهران پيوست. در 
رياضيات  آموزش  بر  عالوه  استاد «غفارى»  زمان  آن 
ايراد  هم  باارزشى  سخنرانى هاى  ژئودزى،  و  عمومى 

مى كرد. او در دوره خدمت سربازى (از سال 1319 تا 
1324) در بخش ژئودزى اداره جغرافيايى ستاد ارتش 
اداره  اين  در  او  كارهاى  جمله  از  داشت.  فعاليت  ايران 
مى توان به تقسيم مثلثاتى و تسطيح منطقه شمالى تهران 

اشاره كرد.
دكتر «غفارى» در سال 1328 به دعوت كينگزكالج لندن 
رياضيات  دانشكده  در  بعد  سال  دو  رفت.  انگلستان  به 
زمينه  در  درخشانش  دفاعيه  به خاطر  لندن  دانشگاه 
روش  و  سرعت  روش  و  سرعت  تصحيح  «عوامل 

هودوگراف در ديناميك گازها» درجه دكترا گرفت.
دانشگاه  دعوت  با   1329 سال  در  «غفارى»  دكتر 
در  را  تحقيقاتى  و  كرد  مكان  نقل  آمريكا  به  هاروارد، 
ديناميك  مسايل  حل  نيز  و  ديفرانسيل  معادالت  زمينه 
گازى به انجام رساند. او طى سال هاى 1330 تا 1331 
در  پيشرفته  مطالعات  انستيتو  موقت  عضو  به عنوان 
در  رياضيات  تحقيقاتى  دستيار  نيز  و  پرينستون 
دانشگاه ايالتى پرينستون انتخاب شد. در همين انستيتو 
و  همكارى  اينشتين»  «آلبرت  مثل  بزرگانى  با  كه  بود 
با   1342 تا   1337 سال  از  وى  داشت.   نشر  و  حشر 
سمت استادى، رياضيات و آمار را در دانشگاه دولتى 
واشنگتن تدريس مى كرد. آشنايى وى در آنجا با دكتر 
سازمان  به وجودآمدن  از  پس  تا  شد  باعث  «درايدن» 
فضايى ناسا، «درايدن» او را براى كار به ناسا دعوت 
پايگاه  در   1343 از  «غفارى»  دكتر  به اين ترتيب  و  كند 
فضايى «گودارد» ناسا مشغول فعاليت شد. پس از آن 
ارشد،  رياضيدان  سمت  با  و  پيوست  آپولو  برنامه  به 
رهبرى گروهى را بر عهده داشت كه انجام محاسبات 
در  ماه  مدار  به  آپولو  ناو  انتقال  مسير  به  مربوط 
را  مسير  در  اشتباهات  اصالح  يا  زمان  كوتاه ترين 
انجام مى دادند و به پاس خدماتش در جريان ماموريت 

آپولو-11 مدال افتخار دريافت كرد.
«غفارى» عالوه بر نوشتن بيش از 50اثر تحقيقى درمورد 
رياضيات نظرى و عملى در آمريكا، انگليس و فرانسه، 
اين  دانشگاه هاى  در  كه  است  نوشته  درسى  كتاب  سه 

كشورها تدريس مى شود.

به بهانه درگذشت استاد «ابوالقاسم غفارى»

آنكه مسير «آپولو» را هموار كرد
سيروس برزو . سردبير سابق مرزهاى بيكران فضا
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اين كمپاني كه به اطالعات وسيع و آماري دقيق در حوزه 
فناوري  پيشگامان  از  دارد،  دسترسي  نوين  فناوري هاي 
تاكنون   1979 سال  از  و  مي شود  محسوب  اطالعات 
ارائه  و  تحليل  پژوهش،  و  تحقيق  مختلف  حوزه هاي  در 
اين  مي كند.  فعاليت  سازمان ها  به  مشاوره اي  خدمات 
شركت عالوه بر آگاه شدن از نيازهاي متقاضيان و روند 
پيشرفت شركت ها، توانايي ارائه آمارهايي دقيق وهمچنين 
را  اقتصادي  پيشامدهاي  و  عواقب  بررسي  و  آينده نگري 
 ITXPO نام  به  سمپوزيومي  ساله  هر  گارتنر  دارد.  نيز 
فناوري  بر  متمركز  گردهمايي  بزرگ ترين  و  مهم ترين  كه 
حضور  با  را  مي شود  محسوب  ارتباطات  و  اطالعات 
جهان  سراسر  از  متخصص  ارشد  مديران  و  محققان 
برگزار مي كند و در طول آن، تحليلگران اين شركت حدود 
200 حوزه فناوري را مورد بررسي و تحليل قرار مي دهند. 
شهر  در  كه  نيز  شركت  اين  گردهمايي  آخرين  در 
حاكم  فناوري  روند  شد،  برگزار  فلوريدا  ايالت  اورالندو 
قرار  بررسي  مورد  ميالدي  سال 2014  در  سازمان ها  بر 
گرفت.از مهم ترين اين موارد مي توان به گسترش و تداوم 
تحوالت در حوزه فناوري اطالعات اشاره كرد كه به طور 
فزاينده اي تكنولوژي پردازش هاي ابري و تلفن هاي همراه 
را تحت تأثير قرار مي دهد. به نوعي مي توان گفت بخش ها 
و  مي كند  دگرگون  را  سازمان ها  انفورماتيك  مراكز  و 
سيستم هاي  براي  برنامه  ريزي  و  مديريت  آن،  دنبال  به 

اطالعاتي سازمان ها، بيش از پيش پيچيده خواهد شد. 
خود،  پيش بيني هاي  اساس  بر  گارتنر  شركت  تحليلگران 
10 موضوع فناوري را به سازمان ها و شركت ها توصيه 

كرده اند تا بر اساس آن برنامه ريزي كنند. 

مراقب كارمندان بازيگوش باشيد 
تلفن هاي  همراه،  تلفن  گوشي هاي  تنوع  و  تعداد  افزايش 
هوشمند، تبلت ها و... با سيستم هاي عامل مختلف از جمله 
آينده،  سال  است  ممكن  آندرويد  و   IOS ويندوزفون، 
شركت ها را با مشكالتي مواجه كند. در سال 2014 تعداد 
كاري  محيط هاي  بر  سرگرمي  با  مرتبط  شخصي  لوازم 
غالب شده و به همين دليل ممكن است عملكرد كارمندان 
به طور  و...  وب نوردي  بازي،  با  شدن  سرگرم  دنبال  به 
چشمگيري پائين بيايد. كارشناسان و تحليلگران گارتنر به 
شركت ها هشدار داده اند كه ممكن است كارمندان ساعات 
گوناگون  برنامه هاي  به  را  خود  كاري  اوقات  از  زيادي 
براي  مي تواند  امر  اين  كه  دهند  اختصاص  سيستم ها  اين 
صاحبان شركت ها زيانبار باشد. اين كارشناسان نسبت به 
پيامدهاي احتمالي اين روند هشدار داده  و به شركت ها و 
سازمان ها توصيه كرده اند تا براي كارمندان، سياست هاي 
الزم را در خصوص كار با سخت افزارهاي شخصي اتخاذ 

كنند تا دچار شكست يا افت مالي نشوند. 

استفاده از اپ ها همچنان رو به افزايش 
ارتقاي  با   ،2014 سال  كه  است  كرده  پيش بيني  گارتنر 
تلفن هاي  كاربردي  برنامه هاي  اسكريپت،  جاوا  عملكرد 
طرفي  از  و  مي يابد  گسترش  نيز   HTML5 در  همراه 
و  شده  رايج  نيز  همراه  تلفن هاي  در  اپ ها  از  استفاده 
شركت  اين  تحليلگران  بنابراين  يافت.  خواهند  افزايش 
و  ايجاد  بر  نرم افزارها  توسعه دهندگان  كرده اند،  توصيه 
گسترش مدل هاي رابط كاربر مانند كيفيت صدا و تصوير 
با  بتوانند  كاربران  تا  كنند  فعاليت  و  تمركز  ويدئوها  يا 
به  و  كرده  برقرار  ارتباط  غني تر  و  نوين  روش هايي 

اطالعات دست يابند. 

نفوذ اينترنت در همه لوازم 
گوناگون  خودروهاي  از  اشيا،  تمامي  آينده  ماه  چند  طي 
گرفته تا يخچال فريزر، تلويزيون و ساير وسايل كوچك 
لوازم  همه  بنابراين  مي شود  مجهز  اينترنت  به  بزرگ،  و 
اين  دنبال  به  كرد.  خواهند  پيدا  دور  راه  از  كنترل  قابليت 
به  تا  كه  توليدكنندگاني  و  شركت ها  است  ممكن  تحول 
امروز از قافله عقب  مانده اند با خطر ورشكستگي و سقوط 
بايد  كارخانه ها  و  نهاد ها  همه  رو  اين  از  شوند.  روبه رو 
آمادگي سازگار شدن با اين طرح سازماني و عملياتي را 
داشته باشند، زيرا تحولي اساسي و بنيادين است كه منافع 
و مزاياي انكارناپذيري براي همگان به دنبال خواهد داشت. 

پردازش هاي ابري فراموش نشود 
انقالبي  ابري  رايانش  كه  است  باور  اين  بر  شركت  اين 
است كه آينده فناوري اطالعات را متحول خواهد ساخت. 
رايانش ابري به محاسباتي گفته مي شود كه با استفاده از 
 IT فناوري هاي اينترنتي قابليت هاي مقياس پذيري و پويايي
به عنوان يك سرويس به كاربر ارائه مي شود. رايانش ابري 
تأمين كننده  يك  توسط  ابري  خدمات  ارائه  به  نيز  عمومي 
طرف سوم به كاربران خارجي اشاره دارد. رايانش ابري 
خصوصي نيز حاكي از آن است كه دسترسي به ابر فقط 
تركيبي  ابري  رايانش  مي شود.  محدود  داخلي  كاربران  به 
با  عمومي  ابري  رايانش  خدمات  از  تركيبي  به  (هيبريد) 
خدمات  يا  خصوصي  ابري  (خدمات  داخلي   IT خدمات 
و  گستردگي  فراواني،  دليل  به  دارد.  اشاره  سنتي)   IT

گوناگوني قابليت هاي رايانش ابري، تركيب انواع محاسبات 
ابر  خصوصي  سرويس هاي  با  داخلي  يا  شخصي  ابري 
بنابراين  شد.  خواهد  تبديل  الزام آور  امر  يك  به  خارجي 
طراحي  زمينه   در  بايد  حاال  از  سازمان ها  يا  شركت ها 
سيستم ها و سرويس هايي  با برنامه هاي گوناگون رايانش 
ابري آمادگي داشته باشند، تا بعدها دچار دردسر نشوند. 
اشكالي  در  مي توانند  ابري  پردازش  تركيبي  سرويس هاي 
گوناگون از نسبتًا ساكن تا بسيار پويا تشكيل شوند. در 
نتيجه مديريت و تنظيم تركيب رايانش هاي ابري گوناگون، 
بارهاي  افزايش  هنگام  پردازش ها  از  بخشي  ريختن  مانند 
بر  همگي  خارجي،  منابع  روي   ،(cloudburisting) ابري 
واسطه  يا  كارگزار  ابر  نام  به  جديدي  سرويس هاي  عهده 
(CSB مخفف Cloud Services Broker) است. بنابراين 
يكپارچه سازي،  مديريت،  كارگزار،  سرويس هاي  نقش 
است.  اطالعات  سفارشي سازي  و  دسته بندي  همگرايي، 
روشن است، شركت هايي كه در حال گسترش محاسبات 
از  آينده  در  الزام  حسب  بر  هستند  خود  ابري  تركيبي 
كرد.  خواهند  (CSB)استفاده  ابر  خصوصي  سرويس هاي 
انفجار  حال  در  (ابر  مانند  عباراتي  روند،  اين  گسترش  با 
توصيف  براي   (Overdrafting) يا   (-cloudburisting

چگونگي تركيب محاسبات ابري رايج خواهند شد. 

معماري پردازش ابري سرويس گرا 
پس از معماري سرور سرويس گرا اين بار نيز، پردازش 
ابري سرويس گرا client روي كار آمد ه  است. يك كاربر 
يك  از  مرورگر  وسيله  به  سرويس گرا،  ابري  رايانش 
استفاده  محلي  پردازشي  نرم افزار  يا  دور  راه  نرم افزار 
ذخيره شده  سرويس هاي  و  اطالعات  همزمان  و  مي كند 
مي گيرد.  كار  به  نيز  را  سنتر  ديتا  يا  شركت  سرور  روي 
و  همراه  تلفن هاي  قابليت هاي  توسعه  با  آينده  در 
بخشي  اجراي  براي  شركت ها  باند،  پهناي  محدوديت هاي 
از پردازش هاي خود به سوي پردازش ابري سرويس گرا 
خواهند رفت. ولي بيشتر كاربران به دليل راحتي، ترجيح 
روي  را  خود  عمليات  و  كاربردي   برنامه هاي  مي دهند 

سرور انجام دهند. 

پردازش ابر شخصي 
و  سرويس ها  كه  است  كرده  پيش بيني  گارتنر  همچنين 
شد،  خواهند  تبديل  اولويت  يك  به  ابري  پردازش  خدمات 
بنابراين كاربران مي توانند از طريق دستگاه هاي گوناگون 
شخصي مانند تلفن هاي همراه، گوشي  هاي هوشمند، تبلت 
رايانه ها  هوشمند،  پوشيدني  هاي  رايانه اي،  لوح هاي  يا 
باشند.  داشته  دسترسي  سرويس ها  اين  به  و...   PC يا 
دستگاه  يك  به  فقط  اطالعات  به  اتصال  امكان  نوعي  به 
راه هايي  طريق  از  بلكه  نمي شود  محدود  جانبي  لوازم  يا 

گوناگون مي توان به اطالعات دست يافت. 

 (SDX) نرم افزار معرف
نرم افزار معرف مفهومي جديد است، برنامه اي كه توانايي 
استانداردهاي  بر  مبتني  كه  چيزي  هر  معرفي  و  ترجمه 
بر  اتوماسيون  انواع  با  نيز  آينده  در  و  باشد  دنيا  فعلي 
مبناي محاسبات ابري مرتبط باشد، را خواهد داشت. در 
نتيجه اين استانداردها بايد قابليت برنامه ريزي و پيكربندي 

زيرساخت ها را ارتقا دهند. 

فناوري اطالعات در غول هاي وب 
غول هاي   2014 سال  تا  كه  است  كرده  تأكيد  كمپاني  اين 
وب مانند آمازون، گوگل، فيس  بوك و... نيز قابليت ارائه 
در  داشت.  خواهند  را  ابري  پردازش  عظيم  سرويس هاي 
كرده  اختراع  را  اطالعات  فناوري  از  جديد  روشي  نتيجه 
و سيستم هايي كارآمد، قدرتمند و پرسرعت را كه داراي 
مزيت ها و قابليت هايي نامحدود و بي انتها هستند را طراحي 
كرده و در دسترس قرار مي دهند. همچنين پيش بيني شده 

است اگر شركت ها از اين مدل ها كه بر اساس روندها و 
در  بگيرند  الهام  است،  اطالعات  فناوري  نوين  معمارهاي 

زمينه رقابت با ديگران، به قدرتي مطلوب خواهند رسيد. 

روي كار آمدن ماشين هاي هوشمند تا سال 2020 
تحليلگران شركت گارتنر در زمينه پيشرفت هايي گسترده تر 
كه تا سال 2020 يعني 7سال ديگر اتفاق مي افتد نيز گفته اند 
گسترش  چشمگيري  به طور  هوشمند  سيستم هاي  كه 
ثانيه  چند  در  را  اطالعات  ميلياردها  كه  به طوري  مي يابد 
مديريت مي كنند و راهنمايي  به جاي انسان ها پردازش و 
مطمئن براي بشر خواهند شد. عالوه بر مزيت هاي فراواني 
كه اين نوع ماشين ها به همراه خواهند داشت مي توان به 
تأثيرات مثبتي كه روي كسب و كارها نيز مي گذارند، اشاره 
خصوص  اين  در  گارتنر  تحقيقاتي  مدير  برانت  كنت  كرد. 
مي گويد: بيشتر انديشمندان و محققان در خصوص بازار 
ماشين هاي  آينده  سال هاي  در  كه  كرده اند  پيش بيني  كار 
كاري  فرصت هاي  و  شغل  هزاران  ايجاد  باعث  هوشمند 
جديد خواهند شد. وي همچنين تأكيد مي كند: اگرچه ظهور 
ماشين هاي هوشمند و خودكار باعث از بين رفتن بسياري 
از مشاغل مي شوند ولي اين در حالي است كه فرصت هاي 
شغلي جديدي نيز در خصوص اين سيستم ها، پا به عرصه 
ظهور خواهند گذاشت. بنابراين شركت گارتنر هشدار داده 
است كه مديران شركت ها با آگاهي از تأثيرات مثبت انواع 
ماشين هاي  هوشمند روي كسب و كارها و كاهش بيكاري، 
فكر  به  هم اكنون  از  بايد  محصوالت  اين  با  تطابق  براي 

تغييراتي در فرآيندهاي عملياتي خود باشند. 

 (3D) چاپ سه بعدي
و  تحوالت  دستخوش  هم  چاپ  دنياي  روزها  اين 
از  مي توان  كه  به طوري  است  شده  كلي  پيشرفت هايي 
اشيا، تصاويري سه بعدي را چاپ و منتشر كرد. همچنين 
تبديل  عمومي  ابزاري  به  امروزي  چاپگرهاي  يا  پرينترها 
شده اند كه در دسترس مردم قرار مي گيرند و در بخش هاي 
در  گارتنر  هستند.  كارآمد  بسيار  نيز  صنعتي  تخصصي 
پيش  بيني   2014 سال  تا  چاپگرها  اين  عرضه  خصوص 
كرده است كه به رشدي حدود 75درصد خواهند رسيد. به 
هرحال در صورت درست بودن استدالل  و پيش بيني هاي 
عظيم تر  پيشرفت هايي  و  فناوري ها  انتظار  در  بايد  گارتنر 
در عرصه هاي مختلف تجاري، صنعتي و...باشيم كه دنيا 

را متحول مي كنند.

تكنولوژى و فناورى
گارتنر پيش بيني مي كند

10 عامل موفق بودن در سال 2014
كه  محصوالتي  و  نوين  فناوري  درباره  بحث  ميالدي،  نو  سال  به  شدن  نزديك  با  سال  هر 
شناسايي  با  تا  مي كنند  تالش  بسياري  و  مي شود  داغ  شده اند  ساخته  آن  از  استفاده  با 
تكنولوژي هاي فراگيرتر، توليدات سال آينده خود را بر پايه آن هدف گذاري كنند. يكي از 
شركت هايي كه هرسال با پيش بيني هاي مستدل و منطقي خود، راهكارهايي مناسب براي 

حضور موفق سازمان ها و شركت ها در عرصه هاي مختلف ارائه مي كند، گارتنر است . 
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مشاغل
دبرا ريسنتل، مدير اجرايى شركت بهداشتى «پالو آلتو» 
در چند ماه گذشته تالش كرده بودجه شركت را با كمك 

سرمايه گذاران افزايش دهد. 
دستگاه  توليد  براى  مالى  تامين  كار  اين  از  او  هدف 
بيوفيدبك است كه ميزان انتشار دى اكسيد كربن را اندازه 
مى گيرد و به افراد آموزش مى دهد، چگونه درست نفس 
مديريت  را  خود  اضطراب  اختالالت  بتوانند  تا  بكشند 
درس هاى  راه  اين  در  كه  مى گويد  ريسنتل  خانم  كنند. 

سرمايه گذاران  به  آوردن  روى  مورد  در  را  مهمى 
سرمايه گذارانمان  با  را  جلساتى  «ما  است.  فراگرفته 
مشكلى  شركت،  موسس  مورد  در  تا  كرديم  برگزار 
تحقيقات  و  توليد  هزينه   بوديم،  روبه رو  آن  با  كه 
اما  كنيم،  گفت وگو  كسب وكارمان،  ايده  مورد  در  عملى 
ما  كه  بدانند  فورى  خيلى  مى خواستند  سرمايه گذاران 
دقيقا چه چيزى مى فروشيم و چه كسى قرار است آن را 
بخرد؟» در نتيجه خانم ريسنتل فهميد كه بايد فورا روى 
اين موضوع متمركز شود. كارآفرينانى كه اين فرآيند را 
تجربه كرده اند، چه به سرمايه گذارى هاى مشترك روى 
بياورند و چه سرمايه گذاران فرشته (فردى كه سرمايه 
در  شركا  برخالف  و  مى كند  فراهم  را  نوپا  شركت هاى 
نحوه مديريت شركت دخالتى نمى كند) و چه دوست و 
خانواده، بر اهميت ارائه يك سخنرانى واضح، ارزيابى 
نوع  چه  به  بالقوه  سرمايه گذاران  اينكه  دانستن  و  رقبا 

اطالعاتى نياز دارند، تاكيد مى كنند. 

مخاطب خود را بشناسيد
وارد  مى خواهند  كه  افرادى  و  فرشته  سرمايه گذاران 

يك سرمايه گذارى مشترك با شما شوند، در زمان هاى 
فرآيند  وارد  مختلف  اهداف  و  نيازها  با  مختلف 
سرمايه گذارى مى شوند. ريسنتل در اين باره مى گويد: 
«سرمايه گذاران فرشته اى كه طى مراحل پيش بردن ايده 
با آنها مالقات كرديم، به روال پروژه ما عالقه مند شدند 
و تحريك شدند به عنوان بخشى از هدفى كه به دنبال 
آن بوديم، به ما بپيوندند و حتى با سواالت بى پاسخى 

يك  جزئيات  به  آنها  واقع  در  آمدند.  كنار  داشتند،  كه 
ما  وقتى  مى دانستند  و  نداشتند  نياز  ساله  پنج  برنامه 
را  خود  ارزش  آنها  سرمايه  برسيم،  سودآورى  به 
مى خواهند  كه  افرادى  مقابل،  در  مى آورد.»   دست  به 

مى دهند  ترجيح  باشند،  داشته  مشترك  سرمايه گذارى 
ضمن  در  اما  كنند،  سرمايه گذارى  را  بيشترى  پول 
مى خواهند اطالعات كاملى داشته باشند و بدانند شركت 
مى گويد:  ريسنتل  مى رسد.  سودآورى  به  زمانى  چه 
در  جزئيات  دانستن  خواهان  مشترك  «سرمايه گذاران 
جريان  طرح هاى  كسب وكار،  مدل  بازار،  اندازه  مورد 
مشترى  كردن  پيدا  روش  و  فروش  عطف  نقطه  نقدى، 

هستند.»

جزئيات دقيق ارائه كنيد
 Second پيت هيگينز، از شركاى شركت سرمايه گذارى
مورد  در  گذشته  سال  پنج  طى   ،Avenue Partners
براى  و  كرده  كسب  اطالعاتى  جديد  محصول  صدها 
او  است.  كرده  سرمايه گذارى  آنها  درصد  هفت  حدود 
توضيحات  سرمايه گذارى ها  اين  مورد  در  كه  مى گويد 
كه  كارآفرينانى  است  معتقد  و  شده  داده  او  به  دقيقى 
مى توانند مجموعه پيچيده اى از تكنولوژى ها يا محصول 
باهوشند،  كه  مى دهند  نشان  دهند،  توضيح  را  جديدى 
خوبى  ارتباطى  قدرت  و  داده اند  انجام  كاملى  تحقيقات 
دارند  همه اين فاكتورها براى آينده يك شركت حياتى 

هستند. 
خانم ريسنتل از 10 تا 15 نمايش  اساليد براى توضيح 
به سرمايه گذاران استفاده مى كند و در صورتى كه در 
تحليل هاى  يا  توليد  هزينه هاى  مانند  موضوعاتى  مورد 
اساليدها  تعداد  شود،  مطرح  عميقى  سواالت  رقابتى 
كسب وكار،  بايد  «شما  او  گفته  به  مى كند.  بيشتر  را 
تكنولوژى و علم را بهتر از هر كس ديگرى در آن اتاق 
در  شويد،  اصلى  جلسه  وارد  اينكه  از  قبل  بشناسيد. 
فعاليت  صنعت  اين  در  كه  حرفه اى تان  دوستان  مقابل 

كنيد.»  تمرين  كنند،  نقد  را  شما  مى توانند  و  مى كنند 
به  تيم  و  رهبرى  كيفيت  عرضه  است  معتقد  هم  هيگينز 
گاهى  دارد.   اهميت  ايده  خود  اندازه  به  سرمايه گذار، 
تنها چند جمله متقاعدكننده مى تواند بودجه يك ايده را 
تضمين كند. هيگينز مى گويد: «سال گذشته، فردى با ما 
تماس گرفت و گفت كه قصد داريد خود را كه اين امكان 
را فراهم مى كند كه قطعات آهنگ هاى يك كنسرت زنده 
شدند  خارج  سالن  از  مردم  اينكه  از  بعد  درست  كه  را 
قابل دانلود كردن است، به ما بفروشد. اين كار از نظر 
درآمدزايى  كنسرت گذار  براى  است،  ساده  بسيار  فنى 
به  كه  است  افرادى  براى  قيمت  ارزان  يادگارى  و  دارد 
دقيقه  پنج  ظرف  مى گويد:  هيگينز  رفته اند.»  كنسرت  آن 

تصميم گرفتم در اين پروژه سرمايه گذارى كنم. 

رقابت را بشناسيد
به گفته هيگينز، در كنار ليست كردن اسامى شركت هايى 
و  شناخت  مى كنند،  فعاليت  شما  شركت  حوزه  در  كه 
است.  حياتى  موضوعى  رقابتى  چشم انداز  توصيف 
انجام  شما  كار  مشابه  كارى  ديگر  شركت هاى  «اگر 
داده اند و شكست  خورده اند، بايد دليل شكست آنها را 
به سرمايه گذار بگوييد. همچنين اگر رقباى فراوانى در 
دهيد  توضيح  سرمايه گذار  به  بايد  دارند،  وجود  بازار 
كه شما قرار است چه كار بهترى انجام دهيد.» توصيه 
هيگينز به كارآفرينان اين است كه تنها زمانى خواستار 
يك  مى توانند  كه  شوند  خود  پروژه هاى  مالى  تامين 
يا  جديد  توزيع  روش  يك  جديد،  تحولى  تكنولوژى 
كردن  كپى  قابل  راحتى  به  كه  بهتر  هزينه اى  ساختار 

نباشد، ارائه دهند. 

انتظار رويدادهاى ناگوار را داشته باشيد
سرمايه  تامين  دور  اولين  در  نيوراى  گيلبرت  جولى 
براى شركت خود توانست 1/5 ميليون دالر جمع آورى 
كند و آماده است تا دور دوم تامين سرمايه را شروع 
كه  است  نرم افزارى  مى كند،  ارائه  او  كه  خدماتى  كند. 
به روزرسانى خدمات مراكز بهداشتى حرفه اى به مراكز 
مى كند.   تقويت  را  كودكان  و  سالمندان  از  نگهدارى 
بالقوه  سرمايه گذاران  با  اينكه  از  قبل  مى گويد:  نيوراى 
قبال  آنها  آيا  مى كند.  تحقيق  آنها  مورد  در  كند،  مالقات 
پاسخ  اگر  كرده اند؟  سرمايه گذارى  صنعت  اين  در 
بيشتر  جزئيات  به  ورود  براى  را  خود  باشد،  منفى 
پولشان  با  همراه  سرمايه گذاران  اين  مى كند.  آماده 
دانش  آنها  شايد  مى آورند؟  خود  با  ديگرى  ارزش  چه 
فنى، ارتباطات و توصيه هايى در زمينه محصول جديد 
داشته باشند. اهداف سرمايه گذار هم بسيار مهم است. 
مشخصى  مبلغ  دريافت  دنبال  به  سرمايه گذارى  «اگر 
اما  است،  مشخص  تاريخ  يك  در  خود  پول  بازدهى  از 
شما فعال فقط به رشد فكر مى كنيد و مى خواهيد سود 
خود را هم دوباره سرمايه گذارى كنيد، در آن صورت 
ارزش هاى شما با هم همخوانى ندارد.»  نيوراى تالش 
مى كند با شركت هاى ديگرى كه اين سرمايه گذاران در 
مورد  در  و  گرفته  تماس  كرده اند  سرمايه گذارى  آن 
اين  با  همچنين  او  كند.  پرس وجو  آنها  مشاركت  نحوه 
سرمايه گذاران بالقوه قبل از جلسه رسمى ديدار مى كند. 
را  آنها  شخصيت  «مى توانيد  مى گويد:  باره  اين  در  او 
بشناسيد و به شكلى غيررسمى تر دليل سرمايه گذارى 

را از آنها بپرسيد.»

برقرارى ارتباط 
با سرمايه گذاران

نويسنده: جولى ويد/ مترجم: مريم رضايى
New York Times :منبع
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بهداشت و سالمت
پاييز كه از راه مي رسد، فصل سرماخوردگي و 
تب و سرفه هم شروع مي شود. سرماخوردگي 
كه  هستند  هميشگي  بيماري   2 آنفلوانزا  و 
سراغ همه مي آيند و راه هايي طبيعي براي فرار 
پزشكان  كه  شده  شناخته  آن  ويروس هاي  از 
از  كمتر  مي?توانيم  راه ها،  اين  با  مي گويند 
در  را  راه ها  اين  بخوريم.  سرما  ديگر  آدم هاي 

اين راهنما بخوانيد...
براي  را  بدن  كه  دارويي  است.  گياهي  داروي  يك  1.گل 
عاليم  ديدن  محض  به  اگر  و  مي كند  آماده  عفونت ها  با  مبارزه 
سرماخوردگي، دمنوش اين گياه را بنوشيد، براساس تحقيقات 
اگر  البته  مي شوند.  كم  يا  محو  عاليم  روز   2 يا   1 از  بعد  تازه 
پزشك  با  بايد  چاي  اين  نوشيدن  براي  داريد،  خاصي  بيماري 
اضافه  بيماري هايتان  به  دارويي  تداخل  تا  كنيد  مشورت  خود 

نشود. 

2.قرص هاي ضدسرماخوردگي كه تركيبات روي دارند، يكي از 
راه حل هاي پيشگيري از سرماخوردگي اند. تحقيقات نشان داده 
بخوريد،  را  آبنباتي  قرص هاي  اين  اول،  ساعت   24 در  اگر  كه 
عاليم بيماري كمتر مي شود و سالمت خود را زودتر به دست 

مي آوريد. 

ثابت  ديگر  سرماخوردگي،  با  مبارزه  براي   C ويتامين  3.تاثير 
شده است اما به تازگي در تحقيقاتي مشخص شده كه اگر در 
كاري  و  محيطي  استرس هاي  كه  شرايطي  در  و  سرما  فصل 
زيادي داريد، هرروز ويتامين C بخوريد، احتمال سرماخوردگي 
از  گرفتن  كمك  براي  توصيه  بهترين  مي شود.  نصف  شما 
آب پرتقال،  ليوان  يك  صبح  به  صبح  است؛  اين  هم   C ويتامين 

ليموشيرين بخوريد يا در چاي خود ليموترش بچكانيد. 

4.بعد از تجربه بي نظير مادربزرگ ها و سوپ مرغ هايي كه در 
حاال  و  كرده اند  تحقيق  پزشكان  داده اند،  ما  به  سرماخوردگي 
تنفسي  مجراي  شدن  باز  باعث  مرغ  سوپ  بخار  مي گويند، 
نجات  بيماري  در  كم آبي  بحران  از  را  بدن  آن  آب  مي شود، 
مي دهد و درنهايت هم التهاب دستگاه تنفسي را كاهش مي دهد. 

12 راه طبيعي فوق?العاده براي مبارزه ب

تب ولرز

فرمول خوشحالى
كودكى ما نقش به سزايى در تنظيم سطح اوليه خوشحالى 
دارد. 40% خوشحالى افراد مرتبط است با اينكه آيا افراد 

كودكى شادى داشته اند يا خير.
خوشبختانه راههايى براى افزايش سطح طبيعى و اوليه 

خوشحالى وجود دارد: 

راه اول:
درباه  اساسى  و  بنيادى  اعتقاد  چند  يا  يك  ما  از  يك  هر 

خودمان، ديگران، و زندگى داريم.
براى مثال " زندگى، امن نيست".

"من اضافى هستم".
"ديگران قابل اعتماد نيستند".

فرد  بنيادى  اعتقادات   ،CBT درمانى،  رفتار  مشاوره  در 
شكسته ميشود و فرد اعتقادات جديدى را جايگزين ميكند. 
شامل  غالبا  انگلستان  در  مشاوره  هاى  هزينه  متاسفانه 
بيمه نميشود و هزينه هاى سنگين مشاوره باعث اجتناب 
خوشبختانه  است.  شده  گزينه  اين  انتخاب  از  مراجعين 
 low سرويس  ارايه  با  روانشناس  مشاورين  از  گروهى 
counselling تا حد بسيارى  اين مشكل را حل كرده اند.

راه دوم:
بلكه  نميباشد  تمركز  معناى  به  مديتيشن  مديتيشن: 
افكار  به  و  درون  دنياى  به  شدن  وارد  يعنى  مديتيشن 
و احساسات اين اجازه  را دادن كه وجود داشته باشند. 
بى آنكه تالش و تقال كنيم كه ذهن را ساكت نگه داريم. 
يك مثال خوب براى توضيح مراقبه يا مديتيشن اين است 
شده  خوابى  بى  دچار  كه  آوريم  خاطر  به  را  شبى  كه 

فرو  خواب  به  كه  ميكرديم  سعى  بيشتر  چه  هر  بوديم. 
چه  هر  مديتيشن  در  ميشد.  دشوارتر  خوابيدن  رويم، 
بيشتر تالش كنيم كه افكار و احساسات مزاحم را حذف 
كمترى  كارايى  نتيجه  و  شده  دشوارتر  مديتيشن  كنيم، 

خواهد داشت.
دومين فاكتور در فرمول خوشحالى "شرايط زندگى" نام 
دارد. قطعا تغيير شرايط زندگى از بد به خوب يا از خوب 
به خوبتر منجر به افزايش شادمانى ميشود اما تحقيقات 
نشان داده كه نقش اين فاكتور در افزايش شادمانى تنها 
به  اندازه 7-12 درصد است. از سويى، شادمانيى كه از 
كوتاه  نسبتا  دوام  ميشود  حاصل  زندگى  شرايط  تغيير 
مدتى دارد. اين نوع از شادمانى به اندازه چند ساعت تا 
چند روز دوام ميابد و پس از آن به سوي تغيير ديگرى 
وارد  آن  به  أشكالى  قطعا  كه  ميداريم  بر  گام  زندگى  در 

نيست.
سومين عامل در فرمول خوشحالى داوطلبانه شاد كردن 
بى  كه  است  اقدامى  داوطلبانه،  از  منظور  است.  ديگران 
شخص  شادكردن  جهت  به  تنها  و  پاداش  انتظار  هيچ 
ديگرى انجام ميدهيم. نقش اين عامل در افزايش شادمانى 

شخصى ما به اندازه 50% است. 
فرمول شادمانى فرمولى كامل و جامع به نظر ميرسد تا 

اينكه رنج از راه ميرسد. 
رنج كجا ست؟ محل رنج كجا واقع شده؟ 

در 1- حافظه و در 2- تخيل
نگه  حافظه  در  را  گذشته  تلخ  خاطرات  رنج   آدميزاد 

ميدارد و ترس از آينده را در تخيل.
و چه راههايى براى رهايى از اين رنج وجود دارد؟ 

هر  سمينارهاى  در  كه  است  موضوعاتى  از  يكى  اين  
يكشنبه ساعت 4 در خانه فردوسى بحث ميشود.

لطفا براى اطالعات بيشتر با
 zhaleh_rab @yahoo.com تماس فرماييد.

استديو فلت در منطقه شمال غرب لندن

ارائه دهنده خدمات مسكن به كسانى كه از 
كمك هاى دولتى استفاده مى كنند

در شرايط ما، اجاره از پيش و چك كردن 
حسابهاى بانكى و ضامن الزامى نيست.

برخى فلت ها فقط با وديعه 400 پوند و 
بعضى حتى بدون نياز به پيش پرداخت 

اجاره داده مى شوند. 
كمسيون ما براى هر نوع سايز فلت، فقط 

200 پوند مى باشد.
براى اطالعات بيشتر، لطفا با شماره زير تماس 

حاصل نماييد. 

07462923085
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5.نوشيدن چاي همان خاصيت هاي تسكين دهنده سوپ مرغ را 
سياه،  چاي  و  سبز  چاي  در  موجود  آنتي اكسيدان هاي  و  دارد 

براي مبارزه بدن با ويروس بسيار معجزه آساست. 

6.اگر چاي سبز را با عسل و ليمو بنوشيد، همان خاصيت چاي 
خواب  به  سياه،  چاي  برعكس  اما  دارد،  درمان  براي  را  سياه 
لطمه اي نمي زند و باعث مي شود خوابي عميق به درمان بيماري 

شما كمك كند. 

به  بخوريد،  سيرتازه  روزانه  اگر  كرده  مشخص  7.تحقيقات 
مبارزه بدن شما با ميكروب ها كمك مي كند و كمتر از يك انسان 

عادي گرفتار ويروس ها و بيماري ها مي شويد. 

8.اگر يك دستگاه بخار آب را در اتاق بگذاريد يا آب داغ حمام را 
باز كنيد و براي مدتي در بخار حمام نفس بكشيد، ذرات ريز و 
داغ آب باعث مي شود گرفتگي در مجراي بيني، برطرف و تنفس 

شما راحت تر شود. 

9.يك چهارم قاشق چايخوري نمك و يك چهارم قاشق چايخوري 
جوش شيرين را در يك ليوان آب حل و با سرنگ كوچكي اين 
را  خود  بيني  كار،  اين  با  كنيد.  تزريق  بيني،  داخل  به  را  مايع 
شستشو مي دهيد و راه تنفسي را از ويروس ها و گرده ها پاك 
بيماري،  دوران  در  و  مي شوند  رقيق  هم  بيني  مخاط  مي كنيد. 

راحت تر نفس مي كشيد. 

10.اگر 4 بار در روز، آب نمك قرقره كنيد، ميكروب ها از دستگاه 
تنفسي شما دور مي شوند و رشد نمي كنند. 

باشد.  ضعيف  بدنتان  كه  مي آيد  شما  سراغ  زماني  11.بيماري 
و  خواب  هم،  بدن  ضعف  با  مقابله  روش هاي  مهم ترين  از  يكي 
استراحت كافي است. هيچ وقت از خواب عميق و استراحت خود 
را  خود  تختخواب  سرد،  فصل  در  و  نشويد  دور  كار  بهانه  به 

گرم نگه داريد. 

زمستان  فصل  در  و  نگيريد  قرار  آلوده  محيط هاي  12.در 
حواستان باشد هوا در فضا جريان داشته باشد و هواي ساكن 
به  هستند،  رفت و آمد  حال  در  كه  ويروس هايي  و  گردوغبار  با 
محيط تنفسي شما وارد نشود. وقتي در محيط هاي آلوده هستيد 
آب نمك قرقره و با اسپري نمك و جوش شيرين به بيني، مجراي 

تنفسي خود را تميز كنيد.

با سرماخوردگي و آنفلوانزا در فصل سرد 

 دور شو!

5 راهكار ساده براى 
داشتن دندان هاى سالم

است.  بدن  عمومى  سالمت  از  نشانه اى  دهان  سالمت 
دندان هاى سفيد و درخشان و داشتن لبخندى زيبا باعث 

مى شود فرد جذاب تر به نظر برسد.
است.  بدن  عمومى  سالمت  از  نشانه اى  دهان  سالمت 
دندان هاى سفيد و درخشان و داشتن لبخندى زيبا باعث 

مى شود فرد جذاب تر به نظر برسد.

5 راهكار ساده براى داشتن دندان هاى سالم

حفظ سالمت دهان و دندان نه تنها بر زيبايى ظاهرى فرد 

مى افزايد بلكه بر سالمتى بدن نيز موثر است.

رعايت  اصلى  دليل  آمريكايى  كارشناسان  اعتقاد  به 
نكردن بهداشت دهان و دندان عدم آگاهى است. در اينجا 
5 راهكار ساده براى مراقبت از دندان ها ذكر شده است:

1- دو بار در روز مسواك بزنيد. بهتر است حداقل دو 
بار در روز مسواك بزنيد يك مرتبه قبل از خواب و يك 
زدن،  مسواك  براى  زمان  بهترين  صبح.  هنگام  نيز  بار 
بعد از صرف غذاست. همچنين زبان خود را نيز مسواك 
بزنيد اين عمل باعث پيشگيرى از بوى بد دهان مى شود.

2- مسواك خود را عوض كنيد. بسيار مهم است كه هر 
دو يا سه ماه مسواك خود را عوض كنيد. عدم رعايت 

اين امر باعث آسيب به لثه مى شود.

3- از دهان شويه استفاده كنيد. بهتر است پس از صرف 
هر وعده غذايى از دهانشويه استفاده كنيد و در صورتى 
آب  از  مى توانيد  نيست  شما  دسترس  در  دهانشويه  كه 

براى شست وشوى دهان استفاده كنيد.

4- مصرف مواد خوراكى شيرين را محدود كنيد. مواد 
كه  مى شود  دهان  در  اسيدى  توليد  باعث  شيرين  غذايى 
اگر به مدت طوالنى در دهان باقى بماند، باعث پوسيدگى 

و ايجاد حساسيت در دندان ها مى شود.

5- سيگار را ترك كنيد. استعمال دخانيات نه تنها باعث 
زرد شدن دندان ها مى شود بلكه ممكن است باعث خشكى 
نيز  دهان  سرطان  و  لثه ها  حساسيت  دندان،  درد  دهان، 

شود.
اهميت  يكبار  ماه   6 هر  دندان ها  معاينه  اين  بر  عالوه 

بسيارى دارد.
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خانواده
براى  و  نشيند  مى  كاناپه  روى  كوفته  و  خسته  زن 
از  بيرون  كار  بندد..  مى  را  هايش  چشم  اى  لحظه 
منزل، بچه دارى، شوهردارى و كارهاى خانه امانش 
را بريده، زندگى شغلى و شخصى او از تعادل خارج 
شده و ديگر هيچ وقتى براى خودش ندارد.آيا بايد 
ادامه دهد يا از خير سال ها كار، تحصيل و تجربه 

بگذرد.

وضعيت زندگى امروزه به خصوص در كالن شهر 
ها به گونه اى است كه كار كردن مرد به تنهايى نمى 
تواند كفاف زندگى را بدهد و زنها مجبورند همپاى 
و  زندگى  مخارج  پس  از  بتواند  تا  كنند  كار  مردها 
بر  ها  بچه  مدرسه  شهريه  و  منزل  اقساط  پرداخت 

آيند.
در گذشته هايى بسيار دور مردم زندگى هاى بسيار 
و  كردند  مى  زندگى  جمعى  دسته  و  داشتند  ساده 
و  نبود  امروزه  هاى  چشمى  هم  و  چشم  از  خبرى 
كارها همه مردانه بود و زنان به دليل داشتن جسمى 
كم  اما  بودند  گرفته  دست  به  را  خانه  امور  ضعيف 
كم با پيشرفت جامعه و به وجود آمدن كارهايى كه 
زنان هم مى توانستند انجام دهند زنان نيز به جامعه 
راه پيدا كردند ولى همچنان نقش خود را در منزل به 
عنوان همسر و مادر حفظ كردند و اينگونه شد كه 
امروزه ما در جامعه با زنانى مواجه هستيم كه هم 
را  مضاعفى  فشار  و  كارمند  هم  و  هستند  دار  خانه 

تحمل مى كنند.

توانايى هماهنگ كردن زندگى حرفه اى خسته كننده 
است؛  شاهكار  يك  منظم  كامال  خانوادگى  زندگى  با 

مخصوصا اگر خانم خانه، مادر هم باشد.
امروز در اكثر كشورهاى پيشرفته 85 درصد زنان 
25 تا 49 سال دركنار زندگى خانوادگى خود، زندگى 
حرفه اى شان را نيز دنبال مى كنند. مادران شاغل 
يا  مهدها  يا  بچه  پرستار  از  كنند  مى  تالش  عموما 
اطرافيان براى هماهنگ كردن كار و كودكشان، كمك 

بگيرند.

و  شود  مى  زياد  استرس  شرايط  اين  در  معموال 
اگر رسيدگى به والدين سالمند و مشكالت مالى هم 
مختل  شدت  به  خانم  شخصى  زندگى  شود  اضافه 
راه  تنها  تعادل  ايجاد  و  اوضاع  كنترل  شود.  مى 
برگرداندن شادى به زندگى است كه البته كار راحتى 

هم نيست اما شدنى است.

ثابتى  كار  ساعت  كه  كارهايى  شيفتى،  مشاغل 
بين  مشاغل  پليس)،  ويا  پزشكى  گروه  ندارند(مثل 
باشند،ساعات  الين  آن  دايم  بايد  افراد  كه  المللى 
در  تغيير  و  اجبارى  كار  اضافه  و  طوالنى  كارى 
نقش خانوادگى (مثل نگهدارى از بچه ها در بعضى 
مى  باعث  همگى  پدر)  توسط  روز  شبانه  ساعات 
با  ارتباط  و  خود  به  رسيدگى  براى  زنان  شوند 
و  شوند  رو  روبه  وقت  كمبود  با  دوستان  و  فاميل 
همين كاهش ارتباطات خانوادگى و تضعيف سيستم 
حمايتى روحيه زنان را كسل كرده و آنها را خسته 
دادن  دست  از  روحى،  و  جسمى  خستگى  كند.  مى 
ها،  تولد  مثل  زندگى  ناپذير  برگشت  و  زيبا  لحظات 
شب يلدا، سالگرد ازدواج و...، كم شدن دوستان به 
تدريج فرد را تك بعدى كرده و بعد از مدتى سردى 
بر زندگى حاكم مى شود كه عواقب خوبى به همراه 
ندارد. براى ايجاد تعادل زودتر دست به كار شويد.

براى آنكه رييس خود را هميشه راضى نگاه داريد 
و به او اثبات كنيد كه بسيار موثر هستيد روزهايى 
كه وقت بيشترى داريد زودتر به محل كار بياييد و 
ديرتر آن را ترك كنيد تا اگر روزى مجبوريد كمى 
ديرتر بياييد و زودتر به خانه بازگرديد، كسى شما 

را سرزنش نكند

اولويت هاى زندگى تان را مشخص كنيد
مشخص كردن اولويت ها به طور واضح و روشن، 
در  تعادل  حفظ  در  مرحله  ترين  ضرورى  و  اولين 
كه  است  آن  زمينه  اين  در  مهم  نكته  است.  زندگى 
شما  واقعى  هاى  اولويت  خواهيد  مى  كنيد  مشخص 
چه باشند نه اين كه فكر و تخيل خود را از اولويت 

مطرح كنيد. براى تمرين مشخص كنيد. اگر قرار باشد 
زندگى تان فقط و فقط بر روى يك چيز متمركز شود، 
آن چيست؟ و دومين، سومين، چهارمين و پنجمين؟ 
اگر صادقانه و با فكر پاسخ دهيد پنج اولويت اصلى 
شما مشخص مى شود كه ممكن است اين موارد را 
شامل شود: فرزندان، شوهر، شغل، ارتباطات، مسا 
يل مذهبى، سالمت، ورزش، هنر، سرگرمى و سفر. 
تمام  اولويت  هر  روى  كار  حين  در  بگيريد  ياد  حاال 
تمركزتان را فقط روى همان داشته باشيد مثال وقتى 
با بچه ها هستيد به كار فكر نكنيد و تمام فكرتان با 

آنها باشد.

كارهاى غيرضرورى را حذف كنيد
شويد  مى  متوجه  كرديد،  مشخص  اولويت  وقتى 
وقت  زياد  ندارند  اولويت  كه  كارهايى  بعضى  روى 
صرف مى كنيد. مثال بعد از بچه دار شدن بهتر است 

تماشاى تلويزيون را كمتر كنيد.

زمان را مديريت كنيد
بهترين  تواند  مى  زمان  باشيد  داشته  ريزى  برنامه 
دوست و بهترين دشمن شما باشد. در صورتى كه 
است  بهتر  شاغل  زن  يك  هم  هستيد  مادر  هم  شما 
را  خانه  كارهاى  ببريد.  را  بهره  بهترين  زمان  از 
سازماندهى كرده و با برنامه انجام دهيد. براى پخت 
غذا و خريد، فهرست تهيه كنيد تا اتالف وقت نشود 
تمامى  براى  جمعه  روز  در  شاغل  زنان  از  بسيارى 
هفته غذا مى پزند و آنها را در فريزر آماده نگاه مى 
دارند تا هر روز مجبور نباشند ساعاتى را به پخت 
غذا اختصاص دهند و شب كه باز مى گردند به جاى 
آنكه غذا درست كنند مى توانند تنها غذا را گرم كرده 

لباس  آماده كردن  به  را  خود  مانده  باقى  ساعات  و 
ها و برنامه هاى درسى فرزندشان اختصاص دهند.

از  زودتر  ها  صبح  كنند  مى  سعى  ديگر  سوى  از 
خواب بيدار شوند و برخى از كارهاى ضرورى مثل 
دهند.  انجام  ادارى  وقت  اول  در  را  و...  بانكى  امور 
از كارتان ندزديد مادربودن به اين معنى نيست كه 
شما كمتر از يك حقوق بگير بدون فرزند كار كنيد. 
جالب است بدانيد مادران شاغل بيش از زنان شاغل 
مى توانند تمركز و تحرك داشته باشند. براى آنكه 
او  به  و  داريد  نگاه  راضى  هميشه  را  خود  رييس 
اثبات كنيد كه بسيار موثر هستيد روزهايى كه وقت 
بيشترى داريد زودتر به محل كار بياييد و ديرتر آن 
را ترك كنيد تا اگر روزى مجبوريد كمى ديرتر بياييد 
سرزنش  را  شما  كسى  بازگرديد،  خانه  به  زودتر  و 
بگيريد  درنظر  را  موضوع  اين  هميشه  البته  نكند. 
در  نبايد  و  داريد  هم  خانوادگى  زندگى  يك  شما  كه 
صورت اصرار همكاران، ساعات متعلق به اعضاى 
باشيد  شناس  وقت  ببخشيد.  كارتان  به  را  خانواده 
راضى  را  خود  رييس  هم  و  خانواده  هم  آنكه  براى 
نگه داريد بهترين راه حل آن است كه هر كارى را در 

زمان خودش انجام دهيد. 

در خانه كارهاى ادارى را فراموش كنيد و در اداره 
مرتبا به خانه زنگ نزنيد. بدين ترتيب شما مى توانيد 
موثر  و  ببريد  خود  ساعات  از  را  استفاده  بيشترين 
بوديد  مجبور  روزى  شما  كه  صورتى  در  باشيد 
كارهاى اداره تان را به منزل ببريد بهتر است صبح 
اين موضوع را با اعضاى خانواده در ميان بگذاريد 
و نظر آنها را جلب كنيد. از سوى ديگر اگر كودكان 

به  بعدازظهرها  دليلى  هيچ  بدون  دارند  عادت  شما 
محل كار شما بيايند، بهتر است اين عادت را متوقف 
آمد،  پيش  ضرورى  كار  كه  صورتى  در  تنها  كنيد. 
كارتان  محل  به  توانند  مى  تان  ه  خانود  اعضاى 
در  برعكس  بگيرند.  تماس  شما  با  يا  كنند  مراجعه 
صورتى كه رييس و همكارانتان عادت دارند، خارج 
از وقت ادارى با شما تماس بگيرند بهترين كار اين 
را  همراهتان  تلفن  هستيد  خانه  در  وقتى  كه  است 
خاموش كنيد يا تنها به sms جواب دهيد. استراحت 
زندگى  صرف  را  خود  انرژى  تمامى  نبايد  كنيد 
خانوادگى و كارى تان كنيد. گرچه هر دوى آنها به 
شما نياز مبرم دارند اما فراموش نكنيد كه شما هم 

بايد براى خودتان وقتى قايل شويد.

هويت تان را فراموش نكنيد
مادربودن، همسربودن و يك زن شاغل بودن نبايد 
موجب شود كه شما تبديل به يك برده شويد. شما 
از  بسيارى  كنيد.  حفظ  هميشه  را  خود  زنانگى  بايد 
تا  كنند  فداكارى  و  بزنند  خود  از  دارند  عادت  زنان 
ديگران در آسايش باشند. اما اين كار چندان صحيح 
نيست. لذت هاى زنانه را هميشه در خود زنده نگاه 
داريد. هرچند وقت يك بار به آرايشگاه برويد و براى 
زن  يك  شما  بخريد.  شيك  هاى  لباس  هم  خودتان 

هستيد و سعى كنيد با غرور يك زن باقى بمانيد.
هم  نيست  قادر  زنى  هيچ  ندانيد  مقصر  را  خودتان 
بدون  را  خود  ادارى  كارهاى  هم  و  منزل  كارهاى 
هيچ كم و كاستى با هم هماهنگ كند. خود را مقصر 
آشپزى  نيستيد  قادر  و  ايد  خسته  امروز  اگر  ندانيد. 
پيتزا  بار  يك  وقت  هرچند  اگر  ندارد  اشكالى  كنيد، 

سفارش دهيد يا غذاى حاضرى بخوريد

زمان شخصى داشته باشيد
اگر كار، انجمن اوليا و مربيان و يا وقت دكتر برايتان 
شخصى  زمان  براى  اندازه  همان  به  بايد  است  مهم 
با  روابط  براى  شويد.  قايل  ارزش  هم  خودتان 
ديگران حتما وقت خاصى در نظر بگيريد و نگذاريد 
كار مانع شود. اگر دايما كار، ساعات شخصى شما 
ساعت  كنيد:  ايجاد  تغيير  كارتان  در  زند  مى  بهم  را 
يا حجم آن را كم كرده، مسووليت تان را كمتر كرده 
و هر تغييرى كه به نفع ساعات شخصى است انجام 
دهيد چون حفظ زمان شخصى باعث رضايت بيشتر 
در كار و زندگى شخصى شده، خالقيت و توليد را 

باال مى برد.

اين  دارد.  احتياج  ريزى  برنامه  به  آرامش  و  تفريح 
دو جزو اصول ضرورى يك زندگى متعادل هستند. 
مى  تعريف  اختصاصى  كس  هر  براى  موضوع  اين 
صرف  يوگا،  هنرى،  كارهاى  موسيقى،  كالس  شود: 
عصرانه با همسر يا دوست قديمى بيرون از منزل. 
ورزش را فراموش نكنيد چون تاثير آن عالى است. 
در  موضوع  مهمترين  كه  باشيد  داشته  باور  اگر 
زندگى شادى است براى اين كارها وقت در نظر مى 

گيريد.

روى كمك همسرتان حساب باز كنيد
به  شما  كه  است  تصميمى  كاركردن  بگيريد  كمك 
در  او  از  پس  ايد.  گرفته  را  آن  همسرتان  همراه 
كارهاى خانه و رسيدگى به امور فرزندان نيز كمك 
بگيريد. شستن ظروف، آماد ه كردن غذا، جاروكردن، 
كردن  حمام  و  مدرسه  به  كودكان  آوردن  و  بردن 
با  را  آنها  است  بهتر  كه  هستند  وظايفى  كوچولوها 
صورتى  در  باشيد.  موفق  تا  كنيد  تقسيم  همسرتان 
كه شما كمبود مالى نداريد مى توانيد از پرستار بچه 
كمك  نيز  منزل  امور  به  رسيدگى  براى  خدمتكار  يا 
بگيريد. بدين ترتيب شما وقت آزاد بيشترى خواهيد 
داشت. خودتان را مقصر ندانيد هيچ زنى قادر نيست 
هم كارهاى منزل و هم كارهاى ادارى خود را بدون 
هيچ كم و كاستى با هم هماهنگ كند. خود را مقصر 
آشپزى  نيستيد  قادر  و  ايد  خسته  امروز  اگر  ندانيد. 
پيتزا  بار  يك  وقت  هرچند  اگر  ندارد  اشكالى  كنيد، 

سفارش دهيد يا غذاى حاضرى بخوريد.

مامان نان هم داد
وضعيت زندگى امروزه به خصوص در كالن شهر ها به 
گونه اى است كه كار كردن مرد به تنهايى نمى تواند 

كفاف زندگى را بدهد و زنها مجبورند همپاى مردها كار 
كنند تا بتواند از پس مخارج زندگى و پرداخت اقساط 

منزل و شهريه مدرسه بچه ها بر آيند.
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ترجمه: صنم بياناتى

يك  خوردنش  كه  اى  ميوه  سيب، 
«بايد» است...

شايد تا به حال درباره فوايد سيب 
زياد خوانده و شنيده باشيد اما در 

اين مطلب عالوه بر اينكه با ويژگى 
شويد،  مى  آشنا  سيب  مثبت  هاى 

درباره برخى زيان هاى احتمالى آن هم 
اطالعات جديدى به دست خواهيدآورد...

هايى  ميوه  آن  از  سيب  حال  هر  به 
است كه به نوعى يك خوراكى پاييزى 
پاييزى  در  بنابراين  شود  مى  شناخته 

هميشه  از  بيش  سيب  است  قرار  كه 
آن  درباره  نيست  بد  باشد،  تان  ميوه  سبد  مهمان 
خوشمزه  هاى  سيب  بال،  فراغ  با  و  بدانيد  بيشتر 
پاييزى را گاز بزنيد و از مزه شان لذت ببريد. البته 
بعد از خواندن اين مطلب قطعا به اين نتيجه خواهيد 
رسيد كه بايد اين ميوه ظاهرا ساده و دم دستى را 

خيلى جدى تر از قبل بگيريد!

سيب، يك جنگجوى واقعى در برابر آلزايمر
حتما تا به حال متوجه شدت گرفتن بيمارى آلزايمر 
به خصوص در بين افراد سالخورده شده ايد. نگران 

نباشيد، چون ساده ترين راه حل ها البته در طوالنى 
مدت، مى توانند خطر ابتال به اين بيمارى را به حداقل 
برسانند. اتفاقا همين جاست كه اهميت خوردن سيب 
پررنگ مى شود. سيب حاوى آنتى اكسيدانى قوى به 
هاى  سلول  از  محافظت  با  كه  است  نام «كورستين» 
مى  اگر  شد.  خواهد  آنها  رفتن  بين  از  مانع  مغزى، 
پيش  از  بيش  سيب  ضدبيمارى  منفعت  از  خواهيد 

بهره ببريد، حتما اين ميوه را با پوست ميل كنيد.

سيب، سدى محكم برابر سرطان روده
تبخير  روده  در  سيب  در  موجود  طبيعى  فيبر  وقتى 

مى شود، از خود ماده اى شيميايى توليد 
سلول  گرفتن  شكل  برابر  در  كه  كند  مى 
جنگ  يك  روده،  در  سرطانى  هاى 
موضوع  اين  ندازد.  ا  مى  راه  واقعى 
شده  انجام  تحقيقات  آخرين  طبق 
ساير  است.  شده  ثابت  آلمان  در 
مطالعه ها هم مشخص كرده اند 
سيب  در  اكسيدان  آنتى  نوعى 
مى  ناميده  «پروسيانيدين»  كه 
را  سرطانى  هاى  سلول  شود، 
از  را  آنها  و  كند  مى  شناسايى 

بين مى برد.

نگه  ثابت  را  قندخون  سيب 
مى دارد

كند  با  كه  دارد  حالل  فيبر  سيب 
كردن روند هضم غذا، مانع از ورود 
خون  جريان  به  گلوكز  كلى  و  سريع 
رسيده  نتيجه  اين  به  محققان  خواهدشد. 
يك  متوسط  طور  به  روزانه  كه  زنانى  اند 
سيب مى خورند، 28 درصد كمتر از آنهايى كه 
اين ميوه در برنامه غذايى شان نيست، به ديابت 

دچار خواهند شد.

سيب، ضامنى براى سالمت لثه ها
سيب مدت هاست كه مسواك طبيعى دندان ها شناخته 
مى شود. البته اين بدان معنا نيست كه خوردن سيب 
مى تواند دندان ها را تميز كند اما گاز زدن و جويدن 
اين ميوه ضمن اينكه لثه ها را تحريك مى كند، باعث 
ترشح بزاق دهان خواهد شد كه اين بزاق با كاهش 
پوسيدگى  از  مانع  دهان،  در  موجود  هاى  باكترى 
يك  روزانه  خوردن  رو  اين  از  شود.  مى  ها  دندان 
سيب براى حفظ سالمت لثه و دندان توصيه اى است 

كه نبايد از كنار آن به راحتى گذشت.

سيب از فشارخون باال جلوگيرى مى كند
منظم  را  سيب  كه  افرادى  است  داده  نشان  تحقيقات 
در برنامه غذايى خود مصرف مى كنند، 37 درصد 
كمتر از ديگرانى كه چنين برنامه اى ندارند، گرفتار 
بيمارى فشارخون خواهند شد. پس اگر مى خواهيد 
از فشارخون مصون بمانيد، حتما حداقل روزى يك 

سيب در روز نوش جان كنيد.

اگر مى خواهيد وزن كم كنيد، سيب بخوريد
سيب متشكل است از فيبر و آب؛ بنابراين اگر سيب 
بخوريد براى ساعت هاى طوالنى سير خواهيد بود 
انجام  تحقيقات  كنيد.  نمى  پيدا  خوردن  به  تمايلى  و 
شده در اياالت متحده و برزيل نشان داده افرادى كه 
روزانه 3 سيب مى خورند، به مرور مى توانند شاهد 
خوردن  الغرى،  داغ  تب  در  پس  باشند.  وزن  كاهش 

روزانه سيب را فراموش نكنيد.

سيب مانع از ابتال به بيمارى هاى قلبى خواهد شد
آل  ايده  اى  وعده  ميان  تواند  مى  تازه  سيب  يك 
آنتى  غنى  منبع  ميوه  اين  باشد.  واقعى  معناى  به 
به  ابتال  از  كه  است  «فالونوييد»  نام  به  اكسيدانى 
مى  اگر  البته  كند.  مى  جلوگيرى  قلبى  هاى  بيمارى 
خواهيد از اين خاصيت بهره مند شويد، بايد سيب را 

با پوست ميل كنيد.

سيب با چربى خون باال در جنگ است
سيب در عين حال كه بسيار كم كالرى است، درصد 
باال  مانع  فيبر  اين  دارد.  محلول «پكتين»  فيبر  بااليى 
آسيب  باعث  تواند  مى  كه  خون  بد  كلسترول  رفتن 
ديدگى شريان ها شود، خواهد شد. پس افرادى كه از 
كلسترول باالى خون نگران هستند، بهتر است حتما 
جاى  خود  غذايى  منظم  برنامه  در  را  سيب  خوردن 

دهند.
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با  مقايسه  در  را  خودمان  هم  اگر 
داليل  بدانيم،  تر  عقب  كمى  ديگران، 
كافى براى افسردگى داريم. به هر حال 
ما  و  شود  مى  گرفته  جدى  بحران  اين 
برخورد  ساده  خيلى  آن  با  نبايد  هم 
اين  با  مواجهه  كه  صورتى  در  كنيم. 
مى  شود،  انگاشته  ساده  انتقالى  دوره 
ميانه  در  عميق  افسردگى  يك  به  تواند 
 10 مطلب  اين  در  شود.  تبديل  زندگى 
استفاده  با  بتوانيد  تا  داريم  پيشنهاد 
بحران  اين  سراغ  مجهزتر  كمى  آنها،  از 
ندانسته  يا  دانسته  كه  بحرانى  برويد، 

سراغ همه ما مى آيد.

1. آلترناتيوها را به ياد بياورد

شما هنوز زنده ايد. مى توانيد اين را يك 
دستاورد به حساب بياوريد. به اين فكر 
فوت  ميانسالى  در  حاال  همين  اگر  كنيد 
مى  كه  زيادى  افراد  با  مقايسه  در  كنيد، 
چيز  اند،  شده  جوانمرگ  و  شناختيد 

بيشترى داشته ايد.

پستان  سرطان  اى  سرفه  هر   .2
نيست

الزم نيست هر بار كه يك نشانه بيمارى 
خودتان  در  ساعت   12 از  بيشتر  براى 
ديديد شتابان سراغ پزشك برويد. با اين 
كنيد  مى  پركارتر  را  پزشكان  فقط  كار 
شود  مى  گفته  شما  به  كه  بار  هر  چون 
اين چيزى كه شما مى گوييد نشانه يك 
بيمارى مرگبار نيست، دوباره در ويكى 
نشانه  كنيد  مى  سعى  اينترنت  و  پديا 
به  ايد  ديده  خودتان  در  كه  را  ديگرى 
بعد  و  كنيد  مرتبط  مرگبار  بيمارى  يك 
بيمارى بسيار خطرناكى پيدا مى كنيد كه 
هيچ پزشكى نمى تواند تشخيصش دهد.

3. به زندگى مشترك پايبند باشيد
يا  خانم  آن  ديگر  شما  همسر  شايد 
برانگيز  اشتياق  و  جذاب  جوان  آقاى 
به  هم  نگاهى  اما  نباشد،  قبل  هاى  سال 
با  اگر  حتى  صورت  اين  بيندازيد.  آينده 
سيلى هم سرخ شود، صورت يك جوان 
بنابراين  نيست  فريبا  و  كننده  وسوسه 
خودتان را با اختالط هاى خارج از عرف 
با افرادى كه شايد 2 دهه از شما جوان 

تر هستند شرم زده نكنيد.

4. اينقدر درباره كار وسواسى فكر 
نكنيد

اين  به  اما  نباشيد  جمهور  رييس  شايد 

كه  بيكار  افراد  همه  اين  ميان  كنيد  فكر 
خيلى هايشان جوان تر و پرانرژى تر از 
شما هستد، شما شانس داشتن يك شغل 
را داريد. حتى اگر كار نداريد، به اين نكته 
خيلى  افراد  روز  هر  كه  كنيد  فكر  مثبت 
زيادى بيكار مى شوند و يكى مثل شما 

جانشين آنها خواهد شد.

5. خيلى به فكر درمان نباشيد
در  جلسه  يك  با  را  درمانى  روان  شايد 
هفته شروع كنيد. بعد از 6 ماه به اين فكر 
مى كنيد كه اتفاقى نيفتاده است. مشاور 
شايد به شما بگويد فالن مشكل خاص را 
داريد و بايد به جاى هفته اى يك جلسه، 
2 جلسه مشاوره داشته باشيد. در همان 
جلسه و جلسه هاى بعدى خيلى در اين 
كنيد  مى  فكر  كه  كنيد  مى  صحبت  باره 
در  اما  باشيد  داشته  نياز  دوم  جلسه  به 
شود.  مى  برقرار  هم  دوم  جلسه  نهايت 
فكر  اين  به  دوباره  ديگر،  ماه   6 از  بعد 
بعد  افتد.  نمى  اتفاقى  هيچ  چرا  كنيد  مى 

گذارد  مى  دست  نكته  اين  روى  مشاور 
 3 بايد  و  داريد  حادى  مشكالت  شما  كه 
جلسه در هفته مشاوره داشته باشيد. به 
همان داليلى كه 2 جلسه در هفته را قبول 
كرديد، دوباره اين پيشنهاد را قبول مى 
كنيد. بعد از 6 ماه، پيشنهاد جديد 4 جلسه 
در هفته روى ميز است. در اين مرحله به 
يك فرد از نظر روانى و مالى ورشكسته 
آسايشگاه  به  بايد  و  شويد  مى  تبديل 
افرادى  از  يكى  شما  اينجا  برويد.  روانى 
در  را  شان  ميانسالى  بحران  كه  هستيد 

آسايشگاه پشت سر مى گذارند.

ها  بچه  به  را  هايتان  افسوس   .6
منتقل نكنيد

اينقدر بچه ها را اذيت نكنيد كه رياضى 
فوتبالشان  هاى  تمرين  در  بخوانند، 
سخت تر كار كنند يا كالس موسيقى را 
جدى تر بگيرند. قرار نيست همه بچه ها 
بشوند،  شريف  دانشگاه  رياضى  استاد 
نوازنده  يا  باشند  مادريد  رئال  مهاجم 
سولوى اركستر سمفونى ورشو بشوند. 
بچه هاى شما هم به احتمال خيلى زياد، 
بچه هايى معمولى هستند مثل بچه هاى 
كه  كارى  تنها  شناسيد.  مى  كه  ديگرانى 
پشتيبانشان  كه  است  اين  بكنيد  بايد 
باشيد و اجازه بدهيد خودشان راهشان 
كنند.  پيدا  هايشان  توانايى  براساس  را 

محدودى  استعدادهاى  شما  بچه  اينكه 
آن  و  دارد  كننده  قانع  دليل  يك  دارد، 
اندازه  هم  و  شماست  بچه  كه  است  اين 
باشيد.  داشته  انتظار  او  از  بايد  خودتان 
قبول كنيد و همين طور  اين موضوع را 

بچه هايتان را همان طور كه هستند.

را  ميانسالى  هاى  بازى  اسباب   .7
فراموش كنيد

يك  سوار  كه  ميانسال  مرد  يك  ديدن 
ماشين اسپرت آلبالويى شده و از بدنش 
طال و جواهر و ساعت هاى گران جوان 

پسند آويزان است در هيچ كجاى جهان 
بخشى طبيعى از جامعه نيست. قبال خيلى 
راحت مى شد اين افراد را با ماشين هايى 
كه سوار شده اند تشخيص داد. حاال اما 
اين ماشين ها جاى خود را به چيزهاى 
قيمت  گران  هاى  دوچرخه  مثال  ديگرى 
قبول كنيد. شما يك  را  داده اند. واقعيت 
دوچرخه سوار حرفه اى نيستيد؛ فقط يك 

مرد با اضافه وزن 
كم يا زياد هستيد 
كه واكنش هايتان 
كه  آنطور  ديگر 
بودند،  جوانى  در 
فكر  اگر  نيستند. 
اين  با  كنيد  مى 
قرار  دوچرخه 

اشتباه  سخت  برگرديد  جوانى  به  است 
مستقيما  را  شما  دوچرخه  اين  كنيد.  مى 

به بيمارستان مى برد.

8. گوشى تلفن همراهتان را خاموش 
كنيد

اگر نمى توانيد شب ها كه در خانه هستيد 
تلفن همراهتان را خاموش كنيد، دست كم 
در تعطيالت آخر هفته اين كار را بكنيد. 
خانواده  اما  باشد،  سخت  باورش  شايد 
شما ترجيح مى دهند به جاى اينكه شما

بگيريد،  ناديده  هايتان  تماس  با  را  آنها 
خودشان شما را ناديده بگيرند. اگر قرار 
باشد اخراج شويد، مى توانيد شنبه صبح 
روشن  را  همراهتان  تلفن  كه  وقتى  هم 
كرديد اين خبر را بشنويد، اما دست كم 
تان  خانواده  با  را  خوب  هفته  آخر  يك 

گذرانده ايد.

9. براى بيرون رفتن وقت بگذاريد
خيلى از ما مى خواهيم همين كه بچه ها 
به رختخواب رفتند، خيلى آرام بنشينيم، 
پاهايمان را روى ميز بگذاريم و كمى در 
اين  جاى  به  اما  كنيم،  استراحت  آرامش 
كار سعى كنيد با همسرتان يا دست كم 
بهترين  در  برويد.  بيرون  دوستانتان  با 
حالت، مى توانيد درباره لحظات شيرينى 
كه در گذشته داشتيد صحبت كنيد و در 
زود  و  گيرد  مى  خوابتان  حالت،  بدترين 

به خانه برمى گرديد.

10. اوضاع بهتر خواهد شد
اما  بيايد  نظر  به  دنيا  انتهاى  شايد 
بيهودگى  درباره  شما  احساسات 
ميانسالى  در  زندگى  اگزيستانسياليستى 
خبر  رسيد.  خواهد  پايان  به  باالخره 
به  را  خود  جاى  آنها  كه  است  اين  بد 
اگزيستانسياليستى  بيهودگى  احساس 
خواهند  زندگى  انتهاى  دوره  در  زندگى 
با  موقع  آن  كه  چيزى  حال  هر  به  داد. 
آن روبرو هستيد، ديگر بحران ميانسالى 

نيست.
منبع: گاردين

سالمت روان

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

10 راهكار عملى براى اينكه بحران ميانسالى را پشت سر بگذاريم

وسواس فكرى را كنار بگذاريد
بحران ميانسالى از 2 سو مى تواند براى ما مضر 
شده  زندگى  و  كار  درگير  زود  خيلى  اگر  باشد؛ 
باشيم، پيامد آن ابتال به بحران ميانسالى زودرس 
است كه بزرگ ترين پيامد شروع زودهنگام زندگى 

مدرن در دوران معاصر است...
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(Torres de Serranos) قلعه سرانوس
و  تاريخى  بناهاى  از  يكى  سرانوس  قلعه 
كشور  در  والنسيا  شهر  در  زيبا  معمارى 
اسپانياست. اين قلعه به سبك معمارى گوتيك 
طراحى و ساخته شده است و در طول تاريخ 
استفاده هاى مختلفى از آن شده است. در حال 
تجهيزات  موزه  عنوان  به  قلعه  اين  از  حاضر، 
سرانوس،  قلعه  شود.  مى  استفاده  دريايى 
قاره  سراسر  در  شهرى  دروازه  ترين  بزرگ 
شده  طراحى  گوتيك  سبك  به  كه  اروپاست 
ميالدى   14 قرن  اواخر  در  قلعه  اين  است. 
ساخته شده است. برج هاى بلند اين قلعه نماى 
نشان  را  شهر  از  آورى  حيرت  و  زيبا  بسيار 
مى دهند. از باالى اين برج ها، مى توان بخشى 
از شهر والنسيا و همچنين رودخانه توريا را 

مى توان ديد.

(Plaza del Mercado) پالزا دل ماركادو
ساختمان  سه  از  متشكل  ماركادو،  كاخ 
خاصى  استفاده  مورد  كدام  هر  كه  مجزاست 
دارند. اين ساختمان به زيبايى در كنار يكديگر 
گوتيك  معمارى  سبك  به  و  اند  گرفته  قرار 
افراد  ساالنه  ماركادو،  كاخ  اند.  شده  طراحى 
والنسيا  شهر  و  اسپانيا  كشور  به  را  بسيارى 
شامل  كاخ  اين  هاى  ساختمان  كشاند.  مى 
سلطنتى  كليساى  ابريشم،  تجارت  ساختمان 
غذايى  مواد  فروشگاه  ترين  بزرگ  و  گوتيك 

بسيار تازه در سراسر اروپا هستند.

لونجا د ال سدا
ابريشم  بازار  عنوان  با  كه  سدا»،  ال  د  «لونجا 
نمونه  بهترين  از  يكى  شود  مى  شناخته  نيز 
بنا  اين  است.  گوتيك  سبك  به  معمارى  هاى 
از نظر طراحى در ميان ديگر بناهاى معمارى 
اين  نيز  يونسكو  است.  همه  سرآمد  گوتيگ، 
معرفى  جهانى  ميراث  عنوان  به  را  ساختمان 
باستانى  هاى  قلعه  شبيه  بنا  اين  است.  كرده 
نيز  آن  ديوارهاى  و  است  وسطى  قرون 
ساختمان  اين  است.  سنگى  ها،  قلعه  همچون 
به 4 بخش مجزا تقسيم مى شود. اين بخش ها 
شامل، برج، درختان پرتقال، اتاق هاى حلزونى 

و اتاق «كانسوالدو دل مار» هستند.
درختان  لونجا،  ساختمان  برجسته  ويژگى 
هاى  سالن  اطراف  كه  هستند  بلندقامتى  نخل 
گرد را پوشانده اند. مناره ابريشم نيز زيربناى 
مستطيلى شكل دارد و فضايى حدود دوهزار 

مترمربع را به خود اختصاص داده است.

سانتوس خوآنس
دل  خوآن  «سان  يا  خوآنس»  «سانتوس 
مركادو» يكى از قديمى ترين كليساهاى شهر 
كليسا،  اين  اسپانياست.  كشور  در  والنسيا 
گنبدى عظيم با نقاشى هاى ديوارى بسيار زيبا 
دارد. اين نقاشى ها بر زيبايى معمارى كليسا 
سلطنتى  كليساى  خوآن،  سانته  اند.  افزوده 
سنت جان است. اين كليسا بسيار زرق و برق 
دار و به معناى واقعى كلمه كليساى سلطنتى 
ساخته  باروك  سبك  به  كليسا  اين  است. 
كليساى  ميالدى،   1947 سال  در  است.  شده 
تاريخى  بناى  عنوان  به  خوآنس»  «سانتوس 

ملى معرفى شد.

مركادو سنترال

مركادو سنترال، يكى از شاهكارهاى معمارى 
مدرن شهر والنسيا است. اين بازار رنگارنگ 
و زيبا، فضايى حدود 8 هزار متر مربع را به 
فروشگاه  اين  در  است.  داده  اختصاص  خود 
انواع ميوه، سبزيجات و گوشت تازه فروخته 

مى شود.

(Plaza de la Virgen) «ميدان «ويرجن
ميدان ويرجن نيز از جمله ميدان هاى تاريخى 
و قديمى است كه يادآور دوران رومى ها در 
رو  روبه  از  ميدان  اين  است.  والنسيا  شهر 
مربعى شكل است. در وسط ميدان يك استخر، 
وجود  متعدد  هاى  فواره  و  زيبا  هاى  مجسمه 

دارند كه باعث زيبايى بيشتر آن شده اند.

 Museo) پنجم  پيو  سان  زيبا  هنرهاى  موزه 
(de Bellas Artes San Pio V

از  يكى  پنجم،  پيو  سان  زيباى  هنرهاى  موزه 
كشور  در  زيبا  هنرهاى  هاى  موزه  بهترين 
هاى  باغ  نزديكى  در  موزه  اين  اسپانياست. 
سلطنتى والنسيا واقع شده است. در اين موزه 
انواع مجسمه هاى بسيار زيبا و مشهور براى 
هنرمندان بزرگ نگهدارى مى شود. تابلوهاى 
نفيس  جزو  نيز  موزه  اين  در  موجود  نقاشى 
دوران  از  مانده  باقى  تجسمى  آثار  ترين 
گوتيك است. در اين موزه عالوه بر آثار هنرى 
بسيارى قديمى، آثار هنرمندان معاصر را نيز 
موزه  اين  ظاهرى  نماى  كرد.  پيدا  توان  مى 
موزه  است.  جذاب  و  زيبا  خود  خودى  به  نيز 
معمارى  براى  پنجم،  پيو  سان  زيبا  هنرهاى 

جهان  در  زيبايش  تجسمى  هنرهاى  آثار  و 
شهرت دارد.

ِريِز»  لو  د  ميگوئل  «سان  صومعه 
 Monasterio de San Miguel de los)

(Reyes
صومعه «سان ميگوئل د لو ِريِز»، در قرن 16 
كاليبرى  دوك  نام  به  فردى  توسط  ميالدى 
قديمى  صومعه  اين  است.  شده  پيدا  و  كشف 
هاست.  سيسترسى  به  متعلق  كهنسال  و 
رنسانس  معمارى  سبك  به  صومعه  اين 
بيرونى  و  داخلى  طراحى  است.  شده  ساخته 
اساس  بر  ِريِز»،  لو  د  ميگوئل  «سان  صومعه 
دستورالعمل هاى جديد معمارى رنسانس در 

قرن 16 ميالدى ساخته شده است.

 La Ciudad de las) علم»  و  هنر  «شهر 
(Artes y las Ciencias

هاى  گاه  تفريح  و  معمارى  بناهاى  جمله  از 
والنسيا، «شهر هنر و علم» است. اين شهر، در 
واقع يك مجتمع فرهنگى بزرگ است . معمارى 
مدرن و بسيار زيبايى دارد. «شهر هنر و علم» 
در امتداد رودخانه قديمى «توريا» قرار دارد. 
اكتبر   9 به  ساختمان  اين  ساخت  اتمام  تاريخ 

سال 2005 ميالدى بر مى گردد.
مجتمع «شهر هنر و علم»، يك سرى ساختمان 
هاى در هم با معمارى پيچيده و مدرن دارد. 
از جمله آنها مى توان به سينماى «آى مكس» 
اشاره كرد. اين سينما ويژگى هاى تصويرى 
ديگر  بخش  دارد.  اى  العاده  فوق  صوتى  و 
اپرا  تئاتر،  نمايش،  هاى  سالن  به  مجتمع  اين 

و موسيقى اختصاص دارد. ارتفاع اين مجتمع 
حدود 70 متر است. البته برج هاى والنسيا نيز 
زيبا  العاده  فوق  مجتمع  اين  ديگر  هاى  بخش 
و جذاب و در عين حال عجيب را تشكيل مى 
و  ارتفاع 308، 266  سه  در  ها  برج  اين  دهند. 

220 متر قرار دارند.

(La Catedral) كليساى جامع
ترين  قديمى  از  يكى  والنسيا  جامع  كليساى 
كليساهاى شهر والنسيا در كشور اسپانياست. 
اين كليسا به دليل معمارى فوق العاده زيبا و 
افراد  ساالنه  جذابش،  ورودى  هاى  درب 
هر  كند.  مى  جذب  خود  سمت  به  را  بسيارى 
سه  به  قديمى  كليساى  اين  ورودى  درب  سه 

سبك معمارى متفاوت از يكديگر ساخته شده 
هاى  ورودى  از  يكى  نام  قصر  دروازه  اند. 
كليساى جامع والنسيا است كه به سبك رومى 
طراحى و ساخته شده است. دروازه آيرونز به 
سبك باروك و دروازه حواريون نيز به سبك 
ساخته  و  طراحى  گوتيك  معمارى  شيوه  و 

شده اند.

(El Miguelete) «برج «ال ميگولِت
برج ناقوس «ال ميگولِت» از جمله ديدنى هاى 
شهر والنسيا به شمار مى رود. شكل اين برج 
هشت ضلعى است و در 4 طبقه ساخته شده 
است. ارتفاع سقف هر چهار طبقه يكسان است. 
طبقه آخر آن 8 پنجره دارد كه ناقوس در ميان 
آن قرار دارد. جذابيت جالب آن، اين است كه 
ارتفاع برج با محيط هشت ضلعى برابر است.

«ال ميگولِت»
اين  است.  ناقوس  برج  ميگولِت»،  «ال  بناى 
دل  «توِر  نام  با  ها  محلى  ميان  در  برج 
برج  اين  شود.  مى  شناخته  ميگولِت»  ميكالِت 
سبك  به  والنسيا،  جامع  كليساى  همچون  نيز 
برج  اين  زيربناى  است.  شده  معمارى  گوتيك 
احتساب  با  و  است  ضلعى  هشت  شكل  به 
زيربنا، ارتفاع آن بيش از 50 متر است. جالب 
نيز  ضلعى  هشت  اين  محيط  كه  اينجاست 
همين 50 متر است. اين برج چهار طبقه دارد 
طبقه  آخرين  است.  يكسان  تا  هر 4  ارتفاع  كه 
دارد  پنجره  يا  دريچه  والنسيا، 8  ناقوس  برج 
كه سالن ناقوس ناميده مى شود. هر كدام از 
بنا  ضلعى  هشت  اضالع  از  يكى  در  ها  پنجره 
ترين  بزرگ  از  برج  اين  نام  اند.  شده  ساخته 
زنگ و ناقوس آن زمان به نام «ميگوئل» گرفته 
شده است. اين ناقوس حدود 10 تن وزن دارد 
و قدمت آن به سال 1532 ميالدى بر مى گردد.

داخل برج ناقوس حدود 207 پله مارپيچ وجود 
دارد. اين پله از پايينى ترين بخش ساختمان تا 
باالى ناقوس ادامه دارند. از باالى برج ناقوس 
مى توان نماى زيبايى از شهر والنسيا و دريا 

را ديد و لذت برد.

پارك گاليور
پارك گاليور نيز يكى ديگر از جاذبه هاى شهر 
والنسيا است. اين پارك ، محبوب ترين پارك 
اسپانيا به شمار مى رود. پارك گاليور، همان 
طور كه از نامش مى توان حدس زد، بر اساس 
ها  پوت  لى  لى  شهر  و  گاليور  زيباى  كارتون 
نزديكى  در  نيز  پارك  اين  است.  شده  ساخته 
رودخانه توريا واقع شده است. در اين پارك 
مى توانيد مجسمه اى از گاليور را ببينيد كه در 
حاليكه كه روى زمين دراز كشيده بود، توسط 
كوتوله هاى شهر لى لى پوت با طناب به زمين 

بسته شده است.

كالم آخر
 52 پذيراى  متوسط  طور  به  ساالنه  والنسيا 
شهر  است.  سال  در  گردشگر  نفر  ميليون 
والنسيا در اسپانيا، پيشينه قوى در زمينه علم 
بسيارى از نويسندگان و علماى  دارد.  هنر  و 
و  شده  متولد  شهر  اين  در  مشهور  و  بزرگ 
زيبايى،  بر  عالوه  شهر  اين  اند.  كرده  رشد 
جمله  از  دارد.  نيز  توجهى  جالب  هاى  جشن 
جشن هاى زيباى والنسيا مربوط به روزهاى 
با  مردم  جشن،  اين  در  است.  زمستان  پايانى 
مى  جشن  بازى  فشفشه  و  چوب  سوزاندن 
چهارشنبه  شبيه  گفت،  توان  مى  تقريبا  گيرند. 
سورى ايرانى ها است كه مردم از روى آتش 
مى پرند و شادى مى كنند. تاريخچه اين جشن 
كارگاه  كه  گردد  مى  بر  وسطى  قرون  به  نيز 
و  چوب  همچون  خود  اضافات  صنعتى  هاى 
را  آنها  اى  عده  و  ريختند  مى  دور  را  كاغذ 
جمع آورى مى كردند و در پايان زمستان به 
مناسبت فرا رسيدن بهار مى سوزاندند. بعدها 
چوب  مردم  و  درآمد  سنت  يك  شكل  به  اين 
ها رنگ مى كنند يا شكل هاى خاصى به آنها 
مى بخشند و در آخر مى سوزانند و رقص و 

پايكوبى مى كنند.

 شهر هنر و علم گاوبازها!
والنسيا، سومين شهر بزرگ و پرجمعيت كشور اسپانيا به شمار مى رود. اين شهر، مكان هاى ديدنى متعددى دارد و ساالنه 
افراد بسيارى به آن مسافرت مى كنند. شهر والنسيا در شرقى ترين قسمت اسپانيا واقع شده و از نظر تعداد گردشگران نيز 
جزو شهرهاى پربازديد اسپانيا است. هر گوشه و قسمت شهر والنسيا حتما چيزى براى بازديد وجود دارد. در كنار زيبايى 

هاى طبيعى، سازه هاى معمارى و ساختمان هاى تاريخى اين شهر، تقريبا هر قشر و سليقه اى را به خود جذب مى كنند.
والنسيا نمونه بارز زيبايى طبيعى و زندگى شهرى مدرن است. همين تلفيق جالب، ساالنه هزاران نفر را به سمت اين شهر 
روانه مى كند. با اينكه اسپانيا شهرهاى گردشگرى و زيباى ديگرى نيز دارد، اما بسيارى از مسافران ترجيح مى دهند ابتدا از 
والنسيا ديدن كنند.در اين شهر انواع پارك ها، باغ ها، موزه ها، بناهاى معمارى فوق العاده زيبا و مناظر طبيعى حيرت آورى 

مى توان ديد.

سمسارى لندن 
تمام وسايل منزل و محل كار شما را اعم 
از انواع قالى، موكت دستى و ماشينى، 
مبلمان نو يا قديمى، لوازم آشپزخانه، 

لوازم اتاق خواب كودك و بزرگ سال 
و لباسهاى استفاده شده را خريدارم. 

سمسارى لندن براى تمام لوازم برقى و ديجيتال، 
تابلوهاى  و  موسيقى  آالت  شخصى،  كتابخانه 

نقاشى و عكس شما پيشنهاد  خريد دارد . 

در صورت تغيير نوع كار يا دفتر يا انبار خود 
لندن  سمسارى  بگيريد.  تماس  ما  با  توانيد  مى 
خدمات بسته بندى و جابجايى لوازم شما را با 

يهترين قيمت انجام مى دهد.

هر آنچه شما ديگر نياز نداريد ما مى خريم. 
تجربيات  از  گيرى  بهره  با  لندن  سمسارى 

كارشناسان مجرب مى كوشد تا بهترين پيشنهاد 
و  بازديد  نمايد.  ارائه  شما  به  را  ممكن  قيمتى 
ممكن  قبلى  هماهنگى  و  وقت  با  گذارى  قيمت 
قيمت  و  كارشناسى  امر  شدن  ساده  جهت  است. 
گذارى مى توانيد عكس و مشخصات اقالم مورد 
نظر را به آدرس زير ايميل يا پيام تلفنى كنيد. 

cashforhousewares@gmail.com

Tel:  07926119287
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ورزش
«بالتر» در ابوظبى بمب خبرى منفجر كرد

احتمال برگزارى 
چند ديدار جام جهانى 

2022 در ايران
به نظر مى رسد حضور دوروزه بالتر، رييس فيفا در 
ايران، بتواند تا حدودى مشكالت پرتعداد فدراسيون 
فوتبال ايران را حل كند. به غير از مساله بلوكه شدن 
پول هاى فدراسيون و نبود نماينده اى از ايران در فيفا 
دست  به  مى تواند  كه  ديگر  مشكالت  از  بسيارى  و 
بالتر درست شود، فوتبال ايران با مشكل ديگرى به 
روبه رو  بين المللى  تورنمنت هاى  برگزارى  عدم  نام 
چند  مشكالت  اين  حل  براى  ايران  فدراسيون  است. 
گزينه در دست بررسى دارد: تقاضاى ميزبانى جام 
فوتسال   2020 جام جهانى   ،2019 آسيا  ملت هاى 
سه  هر  كه  ايران  در  ساحلى  فوتبال  جام جهانى  و 
خبرى  اما  گذاشتند.  ميان  در  فيفا  رييس  با  را  مورد 
ميزبانى  از  فراتر  كرد  اعالم  بالتر  سپ  ديروز  كه 
جام ملت هاى آسيا و فوتسال و فوتبال ساحلى بود. 
در  جام جهانى 2022  بازى  چند  انجام  احتمال  از  او 
ايران سخن گفت. رييس سوييسى فوتبال جهان كه 
در  17سال  زير  جام جهانى  فينال  برگزارى  از  قبل 
كنفرانسى خبرى در ابوظبى شركت كرد دراين باره 
گفت: «اين سوالى است كه عالمت سوال بزرگى در 
مقابلش قرار دارد. من به ايران رفتم و حتى از نظر 
سياسى هم آنها اعالم كردند خوشحال مى شوند كه 
داشته  را  جام جهانى  بازى هاى  از  برخى  ميزبانى 
باشند. نظر من اين است كه نه تنها كشورهاى حوزه 

گزينه  مى تواند  هم  ايران  بلكه  خليج فارس،  جنوبى 
حساب  هم  امارات  روى  مى توان  باشد.  مناسبى 
من  عالوه  به  داده اند.  نشان  زيادى  عالقه  آنها  كرد؛ 
بدرفتارى ها  مورد  در  وارده  انتقادات  به  مى خواهم 
شود.  داده  پايان  نيز،  قطر  در  كارگران  حقوق  با 

براى  زيادى  زمان  برويم.  پيش  گام به گام  بايد  ما 
تصميم گيرى تا سال 2022 باقى مانده است و 9سال 
چطور  ببينيم  كه  است  اين  اول  گام  داريم.  زمان 
مى شود جام جهانى را در فصل زمستان برگزار كرد 
شد.  خواهد  بحث  دراين باره  بعدى  جام جهانى  تا  و 

مسايل  هم  ديگر  بحث  بگيريم.  مشورت  همه  از  بايد 
تلويزيونى  پخش  و  رسانه اى  ماركتينگ،  اقتصادى، 
است. اما برگزارى جام جهانى در چندين كشور ايده 
تازه اى نيست و خيلى هم جذاب خواهد بود.» مطمئنا 
جام جهانى  درباره  بالتر  كه  صحبت هايى  اين  در 

برگزارى  به  آن،  بخش  جذاب ترين  داد  انجام  قطر 
پيش  برمى گردد.  ايران  در  جام جهانى  ديدارهاى 
بود  داده  پيشنهاد  يوفا  رييس  پالتينى  ميشل  اين  از 
كه بازى هاى جام ملت هاى اروپا در سال 2020 در 
توافقاتى  به  كه  شود  برگزار  اروپايى  كشور  چندين 

فينال  ورزشگاه  حتى  و  است  رسيده  اعضا  با  هم 
به نظر  و  است  شده  اعالم  لندن  ويمبلى  هم  بازى ها 
جام جهانى  براى  مشابهى  فرمول  هم  فيفا  مى رسد 
را  قطر  جام جهانى  مى خواهد  و  دارد  سر  در   2022
ايران  البته  كند.  تبديل  «خاورميانه»  جام جهانى  به 
با  ايران  در  جام جهانى  بازى  چند  برگزارى  براى 
مشكالت زيادى مواجه است، ابتدا سخت ويزا دادن 
به  مناسب  سرويس دهى  همچنين  و  توريست ها  به 
آنها براى سفر و اقامت در ايران، مساله دوم كمبود 
براى  كه  است  ايرانى  ورزشگاه هاى  در  امكانات 
مناسب  هم  آسيايى  معتبر  تورنمنت هاى  برگزارى 
حل  حدودى  تا  بتوان  را  مشكالت  اين  شايد  نيست. 
كرد، اما مشكل بزرگى كه شايد در همين ابتداى كار، 
 2022 جام جهانى  از  بازى  چند  در  ميزبانى  شانس 
قطر را از ايران بگيرد، عدم اجازه به حضور بانوان 
ايرانى در ورزشگاه هاى كشور است، هرچند رييس 
مجلس در ديدار با بالتر قول داده تا اين مشكل حل 
شود، اما با توجه به پيچيدگى هاى زياد، اين موضوع 
برگزارى  از  كه  مرتبه اى  اولين  باشد.  زمان بر  شايد 
چند ديدار جام جهانى قطر در ايران صحبت به ميان 
آمد حدود سه سال پيش بود؛ زمانى كه على سعيدلو، 
رييس وقت سازمان تربيت بدنى، در مالقات با امير 
مقطع  آن  در  كرد.  مطرح  را  پيشنهادى  چنين  قطر 
پيشنهاد سعيدلو بيشتر به يك شوخى شباهت داشت 
بالتر  سوى  از  پيشنهاد  اين  ارايه  با  هم اكنون  اما 
برگزارى  شاهد  بعد  9سال  شايد  مى شود  مشخص 

چند ديدار جام جهانى در ايران باشم.
در  امارات  در  خود  مطبوعاتى  كنفرانس  در  بالتر 
استفاده نكردن  جمله  از  ديگرى  موضوعات  مورد 
هم  فيفا  نقشه هاى  از  بعضى  در  خليج فارس  نام  از 
صحبت كرده و آن را يك موضوع سياسى دانسته 

كه به فدراسيون جهانى فوتبال مربوط نمى شود.

بازگشت منچستر به 
صف مدعيان

در حالى كه همه منتظر لغزشى از مويس و شاگردانش 
در بازى با آرسنال بودند تا فاتحه اين فصل را براى 
شاگردان  اين  سرانجام  اما  بخوانند،  سرخ  شياطين 
آن  از  را  هفته  بزرگ  بازى  كه  بودند  مويس  ديويد 
خود كردند. آرسنالى ها هم با اينكه در نيمه دوم بازى 
هم  حدودى  تا  اما  گذاشتند  نمايش  به  خود  از  خوبى 
بدشانس بودند. با اين همه آنها جاى خود را در صدر 
اين  با  هم  منچستريونايتد  البته  و  كردند  حفظ  جدول 
برتر  ليگ  يازدهم  هفته  در  آرسنال  برابر  پيروزى 
و  رساند  عدد 20  به  را  خود  امتيازهاى  جمع  انگليس 
پنج  تنها  كرد.  صعود  رده بندى  جدول  پنجم  رده  به 
امتياز كمتر از آرسنال صدرنشين. جالب اينكه تك گل 
«وين  ارسال  روى  فن پرسى  هم  را  يكشنبه شب  بازى 
بازيكنى  رساند؛  به ثمر  كرنر  ضربه  روى  از  رونى» 
كه در صحبت هاى قبل از بازى آرسن ونگر او را يك 

آرسنالى خوانده بود. 
پس  منچستر  سرخپوشان  سرمربى  مويس،  ديويد 
گفت:  لندن  توپچى هاى  بر  شاگردانش  پيروزى  از 
فن پرسى  و  مى زنند  خاصى  گل هاى  بزرگ  «بازيكنان 
اين  كسب  رفته  هم  روى  است.  فوق العاده اى  بازيكن 
سه امتياز مهم بود. فكر نمى كنم در ليگ برتر هيچ تيمى 
رقابت ها  اين  در  و  باشد  داشته  پيش  در  ساده اى  كار 
رقابت  امسال  هستيم.  زيادى  فرازونشيب هاى  شاهد 
نزديك  خيلى  ليگ برتر  قهرمانى  عنوان  كسب  براى 
با  كه  دادند  نشان  بازيكنان  اينكه  از  است.  تنگاتنگ  و 
اميدوار  بايد  و  خوشحالم  شده اند  هماهنگ  يكديگر 
آرسن  دهيم.»  ادامه  را  روند  اين  مى توانيم  كه  باشيم 
ونگر هم كه نتيجه تساوى را عادالنه تر مى دانست در 
يك  روى  ما  «دروازه  گفت:  بازى  از  بعد  صحبت هاى 
كامال  بزرگ  ديدارهاى  در  بازى  شد.  باز  غافلگيرى 
عصبى  كمى  نيمه نخست  در  ما  به نظرم  است.  متفاوت 
بود.»  شده  خارج  دستمان  از  بازى  كنترل  و  بوديم 
اين  از  پيش  كه  لندن  توپچى هاى  فرانسوى  سرمربى 
بازى موفق به شكست ليورپول و دورتموند شده بود 
كنند  هضم  را  شكست  اين  تيمش  بازيكنان  بايد  گفت 
اين  ترتيب  هر  به  دهند.  ادامه  كارشان  به  قدرت  با  و 

به  را  آنها  و  بود  يونايتد  براى  دوباره  تولدى  نتيجه 
جمع مدعيان برگرداند.» وين رونى عنوان كرد اين تيم 

دوباره به صدر جدول مى رسد.

در ليگ ايتاليا هم يوونتوس دست به كار بزرگى زد و 
در حساس ترين ديدار هفته دوازدهم با سه گل ناپولى 
را شكست داد. آنتونيو كونته، سرمربى يوونتوس از 
پيروزى قاطعانه تيمش برابر ناپولى بسيار خوشحال 
بود و به ستايش از عملكرد شاگردانش پرداخت: «كسى 
كه بگويد يوونتوس در اين بازى عملكرد خوبى نداشته 
قطعا آدمى نابيناست. بازى بسيار خوبى را به نمايش 
در  بوديم.»  قاطعانه  پيروزى  اين  شايسته  و  گذاشتيم 
آبى وانارى پوشان  هفته  سيزدهمين  در  و  اسپانيا  ليگ 
توقف  و  بتيس  خانه  در  قاطعانه  برد  يك  با  كاتالونيا 
زرد،  زيردريايى  برابر  مادريد  قرمزوسفيد پوشان 

جايگاه خود را در صدر جدول محكم تر كردند.

بر  نتيجه 4  با  بارسلونا  هفته  اين  بازى  مهم ترين  در   
كرد  پيدا  دست  پيروزى  به  بتيس  رئال  خانه  در  يك 
بارسلونا  تعقيب كننده  نزديك ترين  اتلتيكومادريد،  و 
در خانه تيم ويارئال به يك امتياز تساوى يك بر يك 
بارسلونا  به  نسبت  كمتر  سه امتياز  با  تا  كرد  بسنده 
بازى هاى  نكته  مهم ترين  بايستد.  جدول  دوم  رده  در 
اين هفته مصدوميت مسى در اواسط نيمه اول بود كه 
از  دور  هفته  هشت  مسى  شد.  ميدان  ترك  به  مجبور 
ميادين خواهد بود.  البته مارتينو در اين خصوص گفت 
تيمش بازيكنان ديگرى هم دارد كه آنها هم خوب بازى 

مى كنند و جاى نگرانى نيست.

اهداي عالى ترين نشان 
فيال به فرانس بكن باوئر

خود  نشان  عالى ترين  (فيال)  كشتى  جهانى  فدراسيون 
را به فرانس بكن باوئر چهره مشهور فوتبال آلمان و 

جهان اهدا كرد.
خطر  در  ورزش  اين  كه  كشتى  بحرانى  روزهاى  در 
افراد  بود،  گرفته  قرار  المپيك  بازى هاى  از  حذف 
ورزشى  رشته  از  حمايت  كمپين  به  نامى  صاحب 
المپيك  در  ورزش  اين  سرانجام  تا  پيوستند  كشتى 
ماندنى شود.يكى از اين مردان بزرگ فرانس بكن باوئر 
اسطوره فوتبال آلمان بود. حاال پس از گذشت چند ماه، 
فيال  نشان  باالترين  اهداى  با  كشتى  جهانى  فدراسيون 
كه يك گردنبند طاليى است از بكن بائر قدردانى كرده 

است. اين مراسم در سالزبورگ اتريش برگزار شد.
جراحى  دليل  به  فيال  صربستانى  رييس  اللوويچ  نناد 
يك  در  اما  كند،  شركت  مراسم  اين  در  نتوانست  بازو 

پيام ويدئويى ويژه براى بكن باوئر صحبت كرد.
اللوويچ در اين پيام گفت: «بكن باوئر قابل احترام ترين 
(صربستان)  من  كشور  در  ورزشكار  محبوب ترين  و 
است، اگر چه او در زمين فوتبال بسيارى از هموطنان 

است.  فرستاده  خانه  به  اشك آلود  چشمانى  با  را  من 
اما  شود،  كشتى گير  مى خواسته  او  كه  گفت  فرانس 

مربى اش به او پيشنهاد كرده به دليل فيزيك جسمانى 
ورزش  است  بهتر  خود،  الغر  و  استخوانى  بسيار 
خوشحال  بسيار  جهان  هم  حاال  كند.  انتخاب  ديگرى 

است كه فرانس اين توصيه را گوش كرده است.»

وزارت ورزش و جوانان 
در خانه آخر 

 
بهمن فروتن 

 
جوانان  و  ورزش  وزارت  پيشنهادى  وزير  بازهم 
نتوانست راى اعتماد كسب كند، اين جريانات مشخص 
مى كند كه ورزش و جوانان ما مهم نيست ! جاى تاسف 
امر  ابتداى  در  روحانى  آقاى  كه  روزى  صد  كه  دارد 
خواسته بودند گذشته و هنوز ورزش كشور متصدى 
آدرس  سمت  به  را  درستى  افراد  متاسفانه  ندارد. 
و  گذشته  روز  صد  اين  كرده اند.  رهنمود  نادرستى 
روزهاى ديگرى هم مى گذرند و اتفاق خاصى نمى افتد. 
در هر كشورى مقوله هاى ورزش و جوانان از اهميت 
بسزايى برخوردار است. اول جوانان و سپس تندرستى 
و خشنودى اين قشر در باالترين درجه اهميت كشورها 
قرار دارد. وزير اين وزارتخانه مى بايست در همان روز 
اول راى اعتماد مى گرفت. به نظر مى رسد دكتر روحانى 

بدون مطالعه دست به انتخاب زده چرا كه افراد معرفى 
شده يكى پس از ديگرى توسط مجلس شوراى اسالمى 
مردود مى شوند ! سطانى فر، صالحى اميرى و نصر ا... 
سجادى افراد درستى هستند كه به ورزش آمدند ولى 
برنامه  و  است  مشكالتى  چه  داراى  ورزش  كه  نگفتند 
علنى  فوتبال  در  فساد   ! نديدم  هيچكدام  از  مشخصى 
شد و بحث هايى به راه افتاد اما از كانديداهاى وزارت 
ورزش و جوانان در اين خصوص صحبتى نداشتند. اين 
روزها اخبار ما حول مذاكرات 1+5 و انرژى هسته اى 
اين  از  ورزش  و  جوانان  اهميت  من  نظر  به  مى چرخد. 
مباحث  اين  خصوص  در  روز  هر  نيست.  كمتر  مورد 
صد  گذشت  از  بعد  نتوانسته ايم  ولى  مى كنيم  صحبت 
روز در مورد انتخاب وزير اين وزارتخانه به جمع بندى 
دست يابيم. صادقانه و بى پرده بگويم اين اتفاق يكى از 
معضالتى است كه عقب افتادگى كشور را رقم مى زند. 
خانه  در  را  جوانان  و  ورزش  وزارتخانه  متاسفانه 
خسته  نمايندگان  روزى  باالخره  كه  داده ايم  قرار  آخر 
وزراى پيشنهادى رئيس جمهور  از  به يكى  و  مى شوند 

راى اعتماد مى دهند.
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 طالع بينى 
هفتگى

متولدين فروردين:
و  كار  ميان  تعادلى  توانيد  نمى 
كنيد.  برقرار  شخصيتان  زندگى 
كار  مشغول  دائم  طرف  يك  از 
در  را  وقتتان  بيشتر  و  هستيد 
مى  سپرى  كارتان  محل  يا  اداره 
دوست  ديگر  طرف  از  و  كنيد 
با  را  بيشترى  زمان  داريد 

خانواده تان سپرى كنيد.

متولدين ارديبهشت:
مشكلى  مالى  مديريت  نظر  از 
كه  است  وقتى  چند  ولى  نداريد 
برخالف هميشه، بدون فكر خرج 
هزين  به  نسبت  خيلى  و  كرده 
ههايى كه ممكن است پيش بيايد، 
كار  كه  حاال  هايد.  نداشت  توجه 
پشيمانى  ديگر  و  گذشته  كار  از 
سودى ندارد، يادتان باشد از اين 
لتان  پو  برنامه  با  هميشه  بعد  به 
را خرج كنيد تا از اين نظر مشكلى 

برايتان پيش نيايد.

متولدين خرداد:
اما  هستيد،  سخاوتمند  انسانى 
كنيد  تصور  گاهى  است  ممكن 
است.  ضررتان  به  سخاوت  اين 
را  شما  افكارى  چنين  گاهى 
باشيد  مطمئن  اما  دهد،  مى  آزار 
ويژگيهاى  از  يكى  سخاوتمندى 
اطرافيانتان  و  شماست  مثبت 
دارند.  آگاهى  آن  به  نسبت  هم 
ها  غريبه  با  برخورد  در  البته 
پشيمان  تا  كنيد  دقت  بيشتر  بايد 

نشويد.

متولدين تير:
كارهايتان  همه  براى  كه  اين  با 
خيلى  اما  كنيد،  مى  ريزى  برنامه 
حتما  نميدهيد.  اهميت  آنها  به 
اولويتبندى  را  وظايفتان  و  كارها 
موقع  به  مهم  كارهاى  تا  كنيد 
را  شما  اينقدر  و  شود  انجام 
نگران نكند. با افراد جديدى آشنا 
شد ه يا ميشويد كه اين دوستيها 
ميتواند به شما كمك زيادى بكند.

متولدين مرداد:
مورد  در  كه  صورتى  در 
اطالعات  خاص  موضوعى 
آن  در  است  بهتر  نداريد،  كافى 
اين  نكنيد.  بحث  خيلى  زمينه 
ناراحتى  موجب  ميتواند  بحثها 
و  شود  شما  بيشتر  آزردگى  و 
ساز  زمينه  هم  نبودنتان  آگاه 
اشتباه  برداشتهاى  و  سوءتفاهم 

از آن موضوع خواهد شد.

متولدين شهريور:
احساس  است  ممكن  هفته  اين 

غرق  زندگى  مشكالت  در  كنيد 
پيچد  مى  هم  در  كارها  ايد.  شده 
پيش  بايد،  كه  آنطور  زندگى  و 
و  نظمى  بى  همه  اين  نميرود. 
آشفتگى ميتواند باعث خستگيتان 
را  خود  كنترل  نبايد  اما  شود، 
و  باشيد  آرام  بدهيد.  دست  از 
را  مشكالت  حوصله  و  صبر  با 
و  صبورى  كنيد.  حل  ترتيب  به 
كمك  شما  به  تواند  مى  شكيبايى 
زيادى كند تا اين وضع، زندگيتان 

را خيلى دستخوش تغيير نكند.

متولدين مهر:
نداريد  تمركز  ميرسد  نظر  به 
گذشته  روزهاى  براحتى  و 
انجام  را  كارهايتان  نميتوانيد 
موجب  ميتواند  وضع  اين  دهيد. 
كه  شود  زيادى  مشكالت  بروز 
را  آن  جلوى  بايد  حاال  همين  از 
بگيريد و نگذاريد زندگيتان را به 

هم بريزد .

متولدين آبان:
خيلى  نتوانيد  روزها  اين  شايد 

برقرار  ارتباط  ديگران  با  خوب 
باعث  نبايد  مساله  اين  اما  كنيد، 
تنهايى و گوشه گيرى شما شود. 
كمى به خودتان فرصت بدهيد و 
كه  زمانى  كنيد.  استراحت  بيشتر 
ذهنتان آر متر است بهتر ميتوانيد 
و  باشيد  ارتباط  در  ديگران  با 

دوستان جديدى پيدا كنيد.

متولدين آذر:
پشت  را  خوبى  هاى  هفته 
خوبى  حس  و  ايد  سرگذاشته 
تفريح  البته  داريد.  آنها  به  نسبت 
شده  باعث  مكرر  استراحتهاى  و 
كمى بى انرژى و بى انگيزه باشيد 
حاال  همين  از  است  خوب  ولى 
دست به كار شويد و دوباره مثل 

سابق به كارهايتان برسيد.

متولدين دى:
آيد  مى  پيش  برايتان  مشكالتى 
كرد،  خواهد  نگرانتان  كمى  كه 
اما اين مسائل به هيچ عنوان مهم 
نيست و نبايد به آنها اجازه دهيد 
به احساساتتان صدمه وارد كند. 

با  و  كنيد  حفظ  را  خود  آرامش 
روحى هاى قوى با اين مشكالت 

بجنگيد.

متولدين بهمن:
آشنايان  و  دوستان  روزها  اين 
است  ممكن  بينيد.  مى  را  زيادى 
به  شما  يا  بيايند  ديدنتان  به  آنها 
آنها سرى بزنيد. در هر حال اين 
شود  مى  باعث  بازديدها  و  ديد 
و  باشيد  داشته  بهترى  روحيه 

هفته خوبى را سپرى كنيد .

متولدين اسفند:
نيست  چيزى  محبت  و  دوستى 
باشد  كالم  و  حرف  در  فقط  كه 
بلكه در عمل هم بايد آن را نشان 
مورد  در  كردن  صحبت  دهيد. 
ساده  خيلى  مهربانى  و  دوستى 
ابراز  و  كردن  مهربانى  از  تر 
كنيد  سعى  پس  است.  دوستى 
كمى بيشتر به اين موضوع توجه 

داشته باشيد.

طراحى وب سايت
07811000455

جدول و سرگرمى

انجام كليه امور برقى  و تعميرات الكتريسيته 
kitchen, Bathroom  كليه امور

شامل:
 Kitchen Tiling, 

 Cupboard Fitting, Flooring, …
07807805218 -  07853228313

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



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
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راز سرزمين من
داستان مهاجرت ايرانيان به خارج از ايران، داستانى قديمى 
است. نخستين گروه ايرانيان مهاجر آنگونه كه تاريخ آن را 
ثبت كرده است، ايرانيانى بودند كه پس از هجوم اعراب به 

ايران به هند رفتند.
داستان مهاجرت ايرانيان به خارج از ايران، داستانى قديمى 
است. نخستين گروه ايرانيان مهاجر آنگونه كه تاريخ آن را 
ثبت كرده است، ايرانيانى بودند كه پس از هجوم اعراب به 

ايران به هند رفتند.

را  خود  هنوز  آنان  سال،  چهارصد  و  هزار  از  پس  امروز 
و  جان  با  هرچند  و  دارند  ايرانى  اسامى  دانند،  مى  ايرانى 
كهن  هاى  ريشه  ولى  وفادارند  هند  دومشان  وطن  به  دل 
خود را از ياد نبرده اند. پس از اسالم نيز ايرانيان مسلمان 
حتى تا چين بار سفر بستند و تجار مسلمان ايرانى بودند 
را  چين  درياى  تا  هند  اقيانوس  مناطق  و  جزاير  تمام  كه 
دريانوردان  نخستين  كردند.  آشنا  اسالم  ناب  جوهره  با 
شرق  در  خود  راه  سر  در  بودند،  هند  عازم  كه  پرتغالى 
زنگبار  در  كه  شدند  روبرو  مهاجرى  ايرانيان  با  آفريقا 
اقامت داشتند و آنان كه بازماندگان شاهزادگانى از فارس 
بودند در تانزانياى كنونى تمدنى را پايه ريزى كرده بودند 
كه در شرق آفريقا بى همتا بود. حزب شيرازى نخستين 
حزبى بود كه استقالل تانزانيا را پايه ريزى كرد و در زمان 
حاكم  حزب  ديگر  حزب  چند  با  ائتالف  با  حزب  اين  نيرره 

پس از استقالل تانزانيا شد.

در اين سرزمين چه رازى نهفته است كه فرزندانش حتى 
اگر آن را نديده باشند دل در گروى آن دارند؟

پاسخ اين پرسش را هنگامى مى توان يافت كه از آن دور 
بود. راز سربه مهرى كه گشودن آن فقط در دل است.

در جهانى كه مرزها خاصيت پيشين خود را از دست داده 
اند و فقط به خطوطى در نقشه تبديل شده است، حتى نسل 
در  دل  هنوز  نيز  كشور  از  خارج  ايرانيان  چهارم  و  سوم 
گروى ايران دارند و در آرزوى بازگشت به ميهن هستند. 
فراهم آوردن امكان بازگشت آنان اما معمايى پيچيده است 
مى  نظر  به  ولى  دارند  آن  راز  گشودن  در  سعى  همه  كه 
رسد هنوز اين معما الينحل باقى مانده است. ايران به همه 
فرزندان خود تعلق دارد و به نظر مى رسد كه در سالهاى 
كه  آنان  است.  شده  حاصل  مورد  اين  در  گشايشى  اخير 
را  گامهايى  بايد  خود  سهم  به  نيز  اند  كرده  وطن  جالى 
بردارند. مهاجرت ايرانيان ممكن است كه آنان را از خاك 
خود دور كرده باشد ولى آنان كه هنوز دل در گروى اين 
آن  در  سالها  كه  كسانى  غم  و  شادى  در  بايد  دارند  خاك 

ساكن بوده اند نيز شريك باشند.

ايرانى  اگر  و  است  ايرانيان  همه  سهم  همانند  آنان  سهم 
در ميهن ،تحصيلكرده اى در ميان كوير و يا در دشتهاى 
پربرف و كوه هاى سربه فلك كشيده درد دل هموطن خود 
گردند  بازمى  كه  آنانى  ندارد  دليلى  داند،  مى  خود  درد  را 
نيز چنين راهى را انتخاب نكنند. اگر دل براى وطن مى تپد، 
پس بايد پذيرفت كه همه جاى ايران سراى من است و فقط 
آرامش و اطمينان در شهرهاى بزرگ ايران مدنظر نيست.

برسد،  باور  اين  به  كشور  از  خارج  ايرانى  كه  هنگامى 
آغوش ميهن به روى آنان گشوده است و سايه غم دورى 

از ميهن نيز از زندگى آنان برخواهد تافت.

فرانسه بايد راه 
بريتانيا را دنبال كند

نبيل رمضاني

فرانسه  دولت  نژادپرستي  درباره  بحث  براي 
شهر  در  شده  منتشر  تازه  ويديو  يك  انتشار 
كودكاني  فيلم  است.  موثر  كامال  آنگره  غربي 
كه توسط پدر و مادر گرفته شده و با افتخار 
نشان مي دهد كه به وزير دادگستري دو رگه با 
طعنه پوست موز نشان مي دهند و شعارهاي 
«نژادپرستانه  مي دهند.  ميمون  درباره  زشتي 
را  آن  چگونگي  است»،  بازگشته  فرانسه  به 
هري روسلمك با يك طيف وسيعي از شواهد 
به نظر  چرا  اينكه  مي كند.  بررسي  لوموند  در 

مي رسد افسران پليس به متلك ها اعتنا نمي كنند، 
من  نمي دهند.  انجام  مقابله  براي  تالشي  هيچ 
پاريس  در  كه  هستم  فرانسوي الجزايري  يك 
بزرگ شدم و در حال حاضر مقدار زيادي از 
وقتم را در لندن، مي گذرانم و غالبا مي بينم كه 
اينجا نسبت به فرانسه اقدامات بيشتري براي 
تقابل با نژادپرستي مي شود. من اوايل 1973 
متولد شدم كه مك دونالد نخستين سخنگوي 
كه  زماني  شد.  بريتانيا  سفيد  و  سياه  رگه  دو 
هنوز اراذل و اوباش در ورزشگاه ها به سوي 
اما  مي انداختند.  ميوه  پوست  رنگين  بازيكنان 
حداقل براي بريتانيا تغييري ايجاد شده است. 
برابري  براي  كميسيون  مانند  نهادهايي  ايجاد 
در  هنوز  است.  شده  ايجاد  دهه 70  از  نژادي 
فرانسه به زبان و رفتار افراد در خيابان توهين 
دولت  در  ملي  هويت  بحث  در  تفرقه  مي شود. 
محافظه كار  رييس جمهوري  ساركوزي  نيكال 

قبلي و در دولت فرانسوا اوالند رييس جمهور 
سوسياليست فرقي نكرده است. در نظرسنجي 
راستگرا  حزب  كه  مي كنند  پيش بيني  هم  هنوز 
است  ضدمهاجرت  اساس  در  كه  افراطي  و 
مه  اروپايي  انتخابات  در  آرا  از  درصد  با 24 
و  اقتصادي  ركود  شد.  خواهد  پيروز  آينده 
افزايش بي اعتمادي از نمايندگان منتخب قطعا 
در  است.  شده  منجر  افراط گرايي  پرورش  به 
به  رسيدگي  بر  تمركز  بيشتر  اوالند  دولت 
اين  مي شود.  ساركوزي  دوران  سوء مديريت 
غيرسفيد  افراد  معمول  به طور  هنوز  كه  است 
و  بسيار  موانع  با  خارجي  نام  با  يا  پوست 
روبه رو  فرانسه  در  پيشرفت  براي  بزرگي 
هستند. در جايي كه من بزرگ شدم 45 درصد 

از افراد زير 25 سال بيكار هستند.

خبرنگار مستقل/ منبع:گاردين

غزليات حافظ
ترجمه: هنرى ويلبرفورس كالرك

گردآورى و ويرايش: دكتر بهروز همايون فر

ساقيا برخيز و درده جام را
خاك بر سر كن غم ايام را
ساغر مى بر كفم نه تا ز بر
بركشم اين دلق ازرق فام را
گر چه بدناميست نزد عاقالن
ما نمى خواهيم ننگ و نام را

باده درده چند از اين باد غرور
خاك بر سر نفس نافرجام را

دود آه سينه ناالن من
سوخت اين افسردگان خام را

محرم راز دل شيداى خود
كس نمى بينم ز خاص و عام را
با دالرامى مرا خاطر خوش است

كز دلم يك باره برد آرام را
ننگرد ديگر به سرو اندر چمن

هر كه ديد آن سرو سيم اندام را
صبر كن حافظ به سختى روز و شب

عاقبت روزى بيابى كام را

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

O Saki! arise; and give the cup:
Strew dust on the head of the grief of time.
In my palm, place the cup of wine so that, from my breast,
I may pluck off this patched garment of blue color.
Although in the opinion of the wise, ill-fame is ours,
Not name nor fame, do we desire.
Give wine! with this wind of pride, how long,
Dust on the head of useless desire?
The smoke of the sigh of my burning heart
Consumed these immature ones.
Of the secret of my distraught heart, a friend,
Among high and low, none, I see.
Glad is my heart with a heart’s ease,
Who, from my heart, once took ease.
At the cypress in the sward, again looketh not
That one, who beheld that cypress of silvern limb.
Hafez! day and night, be patient, in adversity:
So that, in the end, thou mayst, one day, gain thy desire.

مرور آثار اصغر فرهادي 
در جشنواره فيلم 

«اسب طاليي»
نماينده  فيلم«گذشته»اش  كه  فرهادي  اصغر 
سينماي ايران در اسكار امسال است، اين روزها 
فيلم«اسب  بين المللي  جشنواره  در  فيلم هايش 
مي آيد. در  نمايش  به  تايوان  كشور  در  طاليي» 

«شهر  غبار»،  در  «رقص  سينمايي  فيلم  شش 
و  فارابي  سينمايي  بنياد  تهيه كنندگي  به  زيبا»، 
نادر  الي»، «جدايي  «چهارشنبه سوري»، «درباره 
پخش كننده  سوي  از  «گذشته»،  و  سيمين»  از 
بر  مروري  عنوان  با  ويژه يي  بخش  در  خارجي 

آثار اصغر فرهادي به روي پرده مي روند.
مقام  در   1962 سال  از  كه  جشنواره  دوره  اين 

مهم ترين رويداد سينمايي تايوان به ثبت رسيده 
است، از 17 آبان ماه شروع شده و تا 7 آذر ماه 
سال جاري در كشور تايوان ادامه خواهد داشت.

اسكار  در  ايران  سينماي  نماينده  «گذشته»  فيلم 
ايراني  كارگردان  تنها  او  همچنين  است،   2014
غيرانگليسي  فيلم  بهترين  اسكار  جايزه  كه  است 
زبان را براي «جدايي نادر از سيمين» در اسكار 
جشنواره  نقره يي  خرس  كرد.  دريافت   2012
براي  كارگردان  بهترين  عنوان  به  برلين  فيلم 
فيلم درباره الي و خرس طاليي جشنواره برلين 
ديگر  از  سيمين  از  نادر  جدايي  فيلم  خاطر  به 

افتخارات او است.
خارجي  فيلم  بهترين  جايزه  برنده  همچنين  وي 
به  ميالدي  سال 2012  گلدن گلوب  جشنواره  در 
نادر  جدايي  فيلم  نويسندگي  و  كارگرداني  خاطر 
از سيمين شد. او نخستين فيلمساز ايراني است 
كه توانسته است اين جايزه را به خود اختصاص 

دهد.


