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رئيس جمهور ايران در گزارش يكصد روزه گفت: تنها براي سه روز گندم وجود داشت

«رفاه و آسايش مردم» گفتگوى نزديك به دو ساعت اظهارات 
رئيس جمهور در شبكه يك سيما بود. او برحسب وعده اى كه 
ارائه  به  يازدهم  دولت  فعاليت  روز  يكمين  و  صد  در  بود  داده 
گزارشى از وضعيت كشور در حوزه هاى مختلف ارائه كرد كه 
به گفته حسن روحانى آنچه شامگاه سه شنبه عنوان كرد تنها 
يك بخش از آنچه بود كه به اطالع مردم مى رسد و دو بخش 
روحانى  آنچه  مى  شود.  اطالع رسانى  آينده  روزهاى  طى  ديگر 
دولت  براى  قبل  دولت  ميراث  يا  كارنامه  كرد  بيان  شنبه  سه 
يازدهم بود كه به عنوان نمونه در بخش اقتصادى و در بيان 
چرايى افزايش تورم به مسكن مهر اشاره كرد كه انتقاداتى به 
آن وارد است اما در اين بخش تعهد را به ميان آورد و از ادامه 

راه گفت. 
رئيس جمهور يازدهم سه شنبه شب با مردم بسيار سخن گفت 
با  همين گونه  دولت  در  حضورش  4سال  در  كه  داد  وعده  و 
راى دهندگان 24خرداد شفاف سخن خواهد گفت. البته برخى 
موضوعات بود كه افكار عمومى انتظار داشت از سوى روحانى 
بيان شود اما رئيس جمهور بطور سر بسته از محدوديت هايش 
همان  كند؛  تبديل  دوستى  به  را  دلخورى ها  تا  گفت  سخن 
دوستى اى كه اشاره داشت از ابتداى دولت در عرصه بين المللى 

شاهد آن بوديم.
گزارش  گفت:  مردم  و  مجلس  نمايندگان  از  تشكر  با  روحانى 
هر  در  و  نيست  100روزه  برنامه   مخصوص  مردم  به  دولت 
چون  مي دهد  كار  گزارش  مردم  به  دولت  منظم،  بطور  مقطع 
تاكيد  با  وى  باشد.  پاسخگو  مردم  به  كه  مي داند  خود  افتخار 
باشند،  مطلع  دولت  برنامه  جزييات  از  بايد  مردم  اينكه  بر 
مسئوليت  نمي تواند  مردم  همكاري  بدون  دولت  كرد:  تصريح 
مردم  به  بايد  پس  رساند،  مقصد  به  را  كشور  اداره  سنگين 
هم  به  دولت  و  مردم  اطالعات،  لحاظ  از  تا  دهد  كار  گزارش 
نزديك شوند يعني مردم، از مشكالت، پيشرفت ها و برنامه هاي 

به  مردم  داد:  ادامه  رئيس جمهور  شوند.  مطلع  دولت  بلندمدت 
و  نقد  با  و  كنند  كمك  دولت  به  مي توانند  صاحب نظران  ويژه 
دولت  چون  كنند  ياري  را  دولت  پيشنهادات شان  و  نصيحت 
متعلق به مردم است و افتخار خود مي داند كه به مردم خدمت 
اقدام  «مهم ترين  اينكه  بر  مبني  پرسشي  به  پاسخ  در  وي  كند. 
فوري اقتصادي كه شما در اين 100روز انجام داديد چه بود؟» 
تصريح كرد: فوري ترين كاري كه از سوي دولت انجام گرفت، 

تامين و ذخيره قابل توجه كاالهاي اساسي در كشور بود.
انتخابات،  از  بعد  روزهاي  نخستين  در  افزود:  رئيس جمهور 
نخستين مشكلي كه با آن روبرو شديم و براي من نگران كننده 

بود، شرايط كاالهاي اساسي در كشور بود.

آن  در  و  گرفتم  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  از  گزارشي   
كشور  در  اساسي  كاالهاي  وضعيت  با  ارتباط  در  گزارش 
توضيح داده شده بود. آنچه در گزارش آمده بود، مرا بسيار 
براي  اساسي  كاالهاي  مي كرديم  فكر  ما  چراكه  كرد،  نگران 
 - سه  كه  گزارش  آن  در  ولي  دارد  وجود  انبارها  در  3-4ماه 
بود  شده  قيد  رسيد  ما  دست  به  انتخابات  از  بعد  روز  چهار 
كشور از لحاظ كاالهاي اساسي از جمله گندم دچار مشكالتي 
گندم  سيلوها  در  3روز  براي  استان ها  از  يكي  در  مثال  است، 
وجود داشت. روحانى ادامه داد: بالفاصله با مسئوالن اجرايي 
و  ارز  تامين  براي  مشكالتي  كرديم.  صحبت  دولت  همان  در 
برخي  و  راه  در  كاالها  از  برخي  بود،  اساسي  كاالهاي  خريد 
از كاالها نيز در بندر بودند و مشكالتي نيز در اين ارتباط بين 
بود  اين  ما  تالش  بود.  كشور  تجاري  بخش  و  مركزي  بانك 
كنيم.  حل  را  اساسي  كاالهاي  تامين  بحث  يعني  مشكل  اين  كه 
خوشبختانه اقدامات خوبي انجام شد و از وقتي كه اين دولت 
نيز شروع به كار كرد، يك ذخيره قابل توجه از كاالهاي اساسي 

فراهم شد. ...  ادامه در صفحه 5

رازهاى كهنه نشده از يك ترور
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يهودستيزى در اروپا در حال افزايش 
است 

شبح نژادپرستى 
بر فراز اروپا 

جديدترين نظرسنجى ها نشان مى دهد 
سه نفر از هر چهار يهودى باور دارند 
يهودستيزى  انديشه هاى  و  رفتارها 
يافته  افزايش  زادگاه شان  كشور  در 
گزينه  نفر  يك  يهودى  سه  هر  از  و 
است.  گرفته  نظر  در  را  اروپا  ترك 
پنجمين  و  هفتاد  در  نظرسنجى  اين 
«شب  به  موسوم  رخدادهاى  سالروز 
آلمان  حكومت  زمان  در  بلورين» 
«شب  است.  گرفته  صورت  نازى 
بلورين» به شب هشتم تا دهم نوامبر 
آن  در  مى گويند؛  ميالدى   1938 سال 
هماهنگ  طور  به  نازى  نيروهاى  شب 
خانه هاى  و  كنيسه ها  مغازه ها،  به 
كردند  حمله  اتريش  و  آلمان  يهوديان 
آن  از  پرداختند.  آنها  غارت  به  و 
شده  خرد  همگى  شيشه ها  كه  جايى 
پوشيده  خيابان ها،  سنگفرش هاى  و 
را  آن  كنايه  به  بود،  خرده شيشه  از 
روزهاى  در  ناميده اند.  بلورين»  «شب 
هشتم تا دهم نوامبر سال 1938 بيش 
از 30 هزار يهودى آلمان و اتريش نيز 
دستگير و به اردوگاه هاى كار اجبارى 
بلورين»  «شب  از  پس  شدند.  برده 
بود كه اقدامات نازى ها عليه يهوديان 
آلمان شدت گرفت و تا سپتامبر سال 

حمله  با  دوم  جهانى  جنگ  كه  بعد 
شد،  آغاز  لهستان  به  هيتلر  نيروهاى 
نازى ها توانسته بودند كه آزار و اذيت 
و قوانين سختگيرانه عليه يهوديان را 
گسترش بخشند و آنها را به «گتوها»، 
مرز بندى شده  محله هاى  و  مكان ها 
شهرى  هر  در  يهوديان،  مخصوص 

به  بنا  كه  نظرسنجى  اين  در  برانند. 
درخواست نهاد ناظر بر حقوق اساسى 
وابسته به اتحاديه اروپا صورت گرفته 
است، در ميان يهوديان باقى مانده در 
احساس  آنها  اتفاق  به  قريب  اروپا، 
قاره  اين  فضاى  از  ناخوشايندى 
در  شركت كننده  يهودى   5847 دارند. 
اين نظرسنجى اينترنتى، از كشورهاى 
مجارستان،  فرانسه،  بلژيك،  آلمان، 
بودند  بريتانيا  و  سوئد  لتونى،  ايتاليا، 
اروپا  يهوديان  از  درصد   90 كه  چرا 
مى كنند.  زندگى  كشور  هشت  اين  در 
ميزان  فرانسه،  و  سوئد  در  حتى 

از  كه  گفته اند  يهوديان  از  چشمگيرى 
را  آنها  بودن  يهودى  كه  نشانه هايى 
نمى كنند؛  استفاده  بياورد،  چشم  به 
 29 و  سوئد  يهوديان  از  درصد   34
درصد از يهوديان فرانسه براى مثال 
نشانه  با  گردن بندى  كردن  آويزان 
مى دانند.  خطرناك  را  داوود»  «سپر 

در  كه  دانمارك  مانند  كشورى  در 
زمينه تساهل و مدارا آوازه اى ديرينه 
خاطر  به  يهوديان  شمار  است،  داشته 
شدت  به  فزاينده»  «يهودستيزى هاى 
اكتبر  نيمه  گزارش  است.  يافته  كاهش 
امسال نشان مى دهد در هلند يهوديان 
زيادى  «تبعيض»  كه  مى كنند  احساس 
عليه آنها اعمال مى شود. يهودستيزى 
خانم  كه  است  زياد  چنان  آلمان  در 
آنگال مركل در دوم نوامبر 2013 گفت 
ديگر نمى توان حتى يك موسسه يا نهاد 
رها  بى محافظ  را  يهوديان  با  مرتبط 
دسته جمعى  مذهبى  مراسم  هيچ  كرد. 

حضور  بدون  آلمان  در  يهودى 
نمى شود.  برگزار  پليس  نيروهاى 
مى كنند  احساس  اروپايى  يهوديان 
مجازى  فضاى  در  يهودستيزى  كه 
روبه روست.  فزاينده  روند  يك  با  نيز 
در  شركت كنندگان  از  درصد   46
نگران  روز  هر  گفته اند  نظرسنجى 
به  ديگران  سوى  از  كه  هستند 
و  كالم  در  بودن شان  يهودى  خاطر 
هتك حرمت  مورد  لفظى  برخوردهاى 
درصد  حال 82  همين  در  گيرند.  قرار 
يا  بى حرمتى  مورد  كه  يهوديانى  از 
تبعيض يا حمله قرار گرفته اند، ترجيح 
نهادى  هيچ  به  و  كنند  سكوت  داده اند 
اروپا  در  يهودستيزى  نبرند.  شكايت 
اين  اقتصادى  اوضاع  وخامت  با 
مانند  كشورهايى  در  جمله  از  قاره، 
اما  دارد  ارتباط   يونان  و  اسپانيا 
الزامًا به خاطر بيكارى فزاينده و عدم 
نيست؛  اقتصادى  شاخص هاى  بهبود 
تحصيل كرده  جوانان  از  بسيارى 
وضع  بهبود  عدم  در  را  يهوديان  نيز 
در  مى دانند  مقصر  خود  اقتصادى 
واقعى  شمار  نمى دانند  حتى  كه  حالى 
يهوديان در كشورشان چند نفر است. 
مانند  كشورى  كه  است  حالى  در  اين 
نفر  ميليون  سه  از  بيش  كه  لهستان 
دوم  جهانى  جنگ  در  آن  يهوديان  از 
كشته شدند، در مبارزه با يهودستيزى 
موثرتر از بسيارى از كشورهاى ديگر 
مقابل  در  و  است  كرده  عمل  اروپايى 
يهودستيزى،  انديشه هاى  و  عملكردها 

كمترين مدارا را نشان مى دهد.

در فصل سوم سال ميالدي جاري

رشد اقتصادى بريتانيا 
سرعت گرفت

تسريع  سوم  فصل  در  بريتانيا  اقتصادى  احياى 
مسكن،  ساخت  و  سرمايه گذارى  زيرا  شد، 
دوسال  از  بيش  طى  صادرات  كاهش  بيشترين 

گذشته را جبران كرد.
به گزارش رويترز، ديروز، چهارشنبه، دفتر ملى 
داخلى  ناخالص  توليد  كرد  اعالم  بريتانيا  آمار 
در فصل سوم نسبت به فصل دوم، 0/8 درصد 
بوده  اوليه  برآوردهاى  با  مطابق  كه  كرده  رشد 
از  بيش  طى  رشد  آهنگ  سريع ترين  اين  است. 
سه سال گذشته به شمار مى رود. همچنين، رشد 
اقتصادى ساالنه بريتانيا 1/5 درصد بوده است. 
با اين وجود اقتصاد بريتانيا همچنان 2/5 درصد 
 2008 سال  اوايل  در  خود  ركورد  از  كوچك تر 

است. 
سوم  فصل  در  كارها   و  كسب  سرمايه گذارى   
كرده  رشد  درصد   1/4 دوم  فصل  به  نسبت 
رو  به  رو  درصدى   2/4 كاهش  با  صادرات  اما 
مركزى  بانك  رييس  كارنى،  مارك  است.  شده 
بريتانيا، مى گويد براى احياى اقتصادى، افزايش 
است.  ضرورى  كارها  و  كسب  سرمايه گذارى 
خوب  افزايش  كرد  اعالم  سه شنبه  روز  او 
 2014 سال  از  پيش  شركت ها  سرمايه گذارى 
رخ نخواهد داد. براساس گزارش دفتر ملى آمار 
بريتانيا، توليدات صنعتى در فصل سوم با رشد 
0/6 درصدى رو به رو شده و ساخت و ساز 1/7 
مصرف كننده  هزينه  است.  يافته  افزايش  درصد 
تشكيل  را  بريتانيا  اقتصاد  سوم  دو  حدود  كه 
سريع ترين  كه  كرده  رشد  درصد   0/8 مى دهد، 

آهنگ از فصل دوم سال 2010 تاكنون 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. 
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بيشتر با گذشت زمان مى توانيد 
فرمان برانيد تا با سالح هايتان.

اتتلو، پرده اول، صحنه دوم.

You shall more 
command with 

years than with your 
weapons.

Othello, Act 1, sc, 2.

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

سى ان ان تحليل كرد

پنج دليل مخالفان ناراضى 
از توافق با ايران

اى  ساده  دليل  هستند،  توافقنامه  اين  مخالف  كه  آنهايى 
باورند  اين  بر  آنها  ندارند.  دوست  را  ايران  آنها  دارند. 
ايران دشمن آمريكاست و سابقه تاريخى نشان مى دهد 

كه تهران به توافقنامه ها پايبند نمى ماند.

 ايران و جامعه بين المللى براى نخستين بار در 34 سال 
تواند  مى  كه  اند  يافته  دست  توافقنامه  يك  يك  گذشته 
باشد.  واشينگتن  تهران-  روابط  بهبود  جهت  در  گامى 
اما چرا برخى گروه ها از اين توافق تا اين اندازه نارحت 
اند. داليل اين نگرانى فراتر از فاكتورهايى مانند اسرائيل 
و اعراب و تندرو ها در كنگره آمريكاست. آنچه در زير 
مى  ان  ان  سى  گزارش  به  كه  است  دليلى  پنج  آيد  مى 
تواند موجب نارضايتى برخى گروه ها از اين توافقنامه 

باشد.

1)مساله ايران است
اين توافقنامه پس از آن به دست آمد كه چهره اى ميانه 
پيروزى  به  ايران  جمهورى  رياست  انتخابات  در  رو 
تاريخ  در  بار  نخستين  براى  روحانى  حسن  رسيد. 
سازمان  عمومى  مجمع  حاشيه  در  اسالمى  جمهورى 
جمهور  رئيس  با  ايران  عالى  مقام  يك  عنوان  به  ملل، 
و  علنى  هاى  تالش  سپس  كرد.  و  گفت  تلفنى  آمريكا 
آن  در  كه  زد  رقم  را   3 ژنو  مذاكرات  نتيجه  علنى  غير 
توافقنامه اى بين ايران و گروه 1+5 امضاء شد. آنهايى 
دارند.  اى  ساده  دليل  هستند،  توافقنامه  اين  مخالف  كه 
آنها ايران را دوست ندارند. سناتور جو ليبرمن، سناتور 
دشمن  ايران  كه  است  باور  اين  بر  آمريكايى  سابق 

با  ايران  خصومت  ميزان  تاريخى  سابقه  و  آمريكاست 
سرسخت  حاميان  از  كه  او  دهد.  مى  نشان  را  آمريكا 
اسرائيل است ادعا مى كند تجربه نشان داده كه ايران به 
قراردادها پايبند نمى ماند. اين در حالى است كه نخست 
تاريخى  اشتباهى  را  توافقنامه  اين  نيز  اسرائيل  وزير 
توصيف مى كند. تونى بلينكن، مشاور معاون امنيت ملى 
آمريكا ادعا مى كند كه اسرائيل حق دارد نگران باشد. 
چرا كه ايران هسته اى ، موجوديت اسرائيل را تهديد مى 
كند. اما اوباما به سهم خود از اين قرارداد دفاع كرده و 

مى گويد نمى توان در را به روى ديپلماسى بست.

2 تحريم تحريم ها
در هفت سال گذشته تحريم هاى دوجانبه و چندجانبه 
اى عليه ايران اعمال مى شود كه صنعت نفت و بانكذارى 
درآمد  ها،  تحريم  اين  نتيجه  در  است.  گرفته  نشانه  را 
نفتى ايران كاهش يافت و نرخ تورم و بيكارى با شتاب 
زيادى صعودى شد. اما به موجب توافق اخير، ايران مى 
تواند به 7 ميليارد دالر از اموال بلوكه شده خود دست 
يابد. منتقدان مى گويند اين توافقنامه متوازن نيست، چرا 
كه آنچه كه از ايران دريافت مى شود با لغو تحريم هاى 
مقدماتى  توافق  نيز  برخى  ندارد.  همخوانى  شده،  ارايه 
عقب  به  گويند  مى  و  خوانده  اشتباه  يك  را  ايران  با 
اين  به  است.  دشوار  بسيار  ها  تحريم  لغو  برگرداندن 
ترتيب به نظر مى رسد نظام اعمال تحريم ها نيز دچار 
تحريم شده است. تحريم هايى كه لغو آنها از روى نظام 
تحريم ها كارآسانى نخواهد بود.نظام اعمال تحريم ها 
نيز دچار تحريم شده است. تحريم هايى كه لغو آنها از 

روى نظام تحريم ها كارآسانى نخواهد بود.

3)مشروعيت بخشيدن به اهداف هسته اى ايران
ايران تاكيد دارد در برنامه هاى هسته اى خود اهداف 
صلح جويانه را دنبال مى كند. در عين حال اين قرارداد 
به ايران اجازه مى دهد عمليات غنى سازى را با خلوص 

مشروعيت  نوعى  شرايطى  چنين  در  كند.  دنبال  پايين 
براى اهداف هسته اى ايران در نظر گرفته مى شود كه 

منتقدان نگران آن هستند.

در  ايران  محورى  نقش  به  بخشيدن  4)مشروعيت 
خاورميانه

تحوالت خاورميانه را نمى توان از توافق هسته اى اخير 
جدا كرد. در حال حاضر بحران سوريه در منطقه ادامه 
دارد و رقابت شيعه و سنى در خاورميانه در حال شدت 
گرفتن است. ايران شيعه از بشار اسد در سوريه حمايت 
مى كند و اين درحالى است كه عربستان سعودى سنى، 
در  اعراب  برخى  كند.  مى  تجهيز  را  سورى  معارضان 
اى  هسته  توافق  حصول  با  كه  باورند  اين  بر  منطقه 
در  منطقه  در  را  خود  نفوذ  تواند  مى  ايران  ژنو،  در 
هرچند  دهد.  بحرين گسترش  و  لبنان  كشورهايى مانند 
كه مقامات سعودى و ديگر شيخ نشين هاى حوزه خليج 
فارس در محافل عمومى به طور محتاطانه اى در مورد 
محافل  در  اما  اند  كرده  بينى  خوش  ابراز  توافق  اين 

خصوصى آنها به شدت نگرانند.

5) دشمن اسرائيل دشمن من است
تحت  كه  آمريكايى  تندروهاى  كه  است  حالى  در  اين 
نفوذ البى اسرائيل قرار دارند بر اين باورند كه دشمنى 
ايران با اسرائيل به معنى دشمنى با آمريكاست. آنها 
را  خود  اى  هسته  هاى  برنامه  بايد  ايران  گويند  مى 
متوقف كند. برخى نيز بر اين باورند كه اوباما زمان 
امضاء اين توافق را به نحوى تنظيم كرد كه كشورهاى 
ترتيب  اين  به  و  باشند  هفته  آخر  تعطيالت  در  غربى 
واكنش ها به آن به حداقل برسد. از سوى ديگر اوباما 
با  اى  هسته  توافق  از  استفاده  به  متهم  آنها  سوى  از 
«اوباما  طرح  به  ها  توجه  كردن  منحرف  براى  ايران 

كر» است.

گزارش
تحليل رسانه اى گزارش 100روز آقاى روحانى

«گاليه» به جاى «گزارش»
حسين افخمى.استاد ارتباطات

در بيشتر كشورهاى دنيا رسم است مقام مسوول سه نوع گزارش ارايه كند. 
يكى گزارش به مقام مافوق، ديگرى گزارش در برابر پارلمان و سومى گزارش 
به مردم كه هر يكى از اينها اقتضائات و شرايط خود را دارد. آنچه دو شب قبل 
از تلويزيون پخش شد گزارش رسمى نبود. از نظر رسانه اى نيز نه مى توان 
آن را مصاحبه نام داد نه ميزگرد و نه هيچ شكل ديگرى. يك كارشناس، يك 
مجرى و يك مصاحبه گر روبه روى رييس جمهور نشسته بودند و با درآميختن 
آميزه اى از ژانرها، شكل جديدى را خلق كرده بودند كه تا به حال سابقه نداشت. 
اشتباه  سخنرانى  با  را  برنامه  اين  هم  رييس جمهور  شخص  خود  من  به نظر 
گرفته بود و من بيشتر دوست دارم نام اين برنامه را «گاليه» رييس جمهور به 

جاى «گزارش رييس جمهور» بگذارم.  

آقاى روحانى در اين برنامه مدام از رييس جمهور قبلى گاليه مى كرد و گاهى 
هم كه برخى موارد را نمى توانست شفاف بيان كند از بد زمانه شكايت مى كرد. 
گاهى پيش آمد كه آن سه نفر مواردى را مطرح كردند ولى هيچ كدام نتوانستند 
نهايتا  بيندازند.  اصلى اش  كانال  در  را  آن  و  ببرند  پيش  خوب  را  مصاحبه 
گفت وگوى رييس جمهور با مردم به ارايه يكسرى آمار و ارقام ختم شد كه نه 
توان اقناع نخبگان را داشت و نه مردم عادى را راضى مى كرد. مبنا قرارگرفتن 
كه  كشورهايى  در  مى رسد.  به نظر  بديع  كمى  خودش  نوع  در  هم  صد  عدد 
نظام پارلمانى دارند رسم بر اين است كه دولت ها در حوزه هايى مثل گمرك 
و ماليات گزارش هاى «ماهانه» مى دهند و اين گزارش ها مبتنى بر عدد و رقم 
است و تا به حال كمتر ديده شده كه صدروز مبناى گزارش دادن دولت قرار 

گرفته باشد. صدروز را معموال رسانه ها براى رصد عملكرد دولت ها انتخاب 
مى كنند و به مردم گزارش مى دهند در نخستين صدروز از آغاز به كار اين 
دولت اوضاع كشور بر چه منوالى پيش رفته است. چون اگر قرار باشد خود 
دولت ها گزارش بدهند اوال گزارش هاى ماهانه را انتخاب مى كنند و دوما در 
گزارش هاى  چون  مى كنند  ارايه  كيفى  گزارش هايى  فرهنگ،  مثل  حوزه هايى 
كمى مطلقا جوابگو نيست. مثال اگر آقاى روحانى به مردم اطالع مى دادند در 
همين صدروز چه تعداد اليحه به مجلس فرستاده اند يا چه قوانينى تصويب 
در  انگلستان  در  بلر  تونى  چنانچه  بود.  درك تر  قابل  و  ملموس تر  است  شده 
صدروز اول دولتش 400اليحه براى اصالح امور به پارلمان فرستاد. در زمينه 
سياست خارجى هم رييس جمهور مى توانست بهتر گزارش بدهد و مردم را 
كم  خيلى  من  نظر  به  زمينه  اين  در  كه  دهد  قرار  اوضاع  كم وكيف  جريان  در 
مانور داد. شايد هم دليلش اين باشد كه رييس جمهور گمان مى كرد داستان 
مذاكرات ژنو و توافق با 1+5 را همه مردم شنيده اند و وقتش را صرف توضيح 
مسايل ديگر كرد. در حوزه مسايل اجتماعى هم رييس جمهور به صحبت هايى 
كلى اكتفا كرد و به پرسش هاى ذهنى بيشتر شهروندان پاسخى نداد. او خيلى 
كلى گفت كه در حوزه دارو وضع بيماران بهتر شده است ولى توضيح نداد 
آيا مسووالن و آمارهاى وزارت بهداشت هم اين قضيه را تاييد مى كنند يا نه. 
در حالى كه مساله دارو و كمبود و گرانى آن يكى از دغدغه هاى اصلى مردم 
به  و  باشند  مردم  مدافع  سه نفر  آن  كه  بود  اين  تلويزيون  از  انتظارها  است. 
نمايندگى از مردم رييس جمهور را به چالش بكشند اما اين اتفاق نيفتاد. اگر 
رييس جمهور بخواهد در گزارش هاى بعدى هم مدام عملكرد دولت قبلى را نقد 

كند در درازمدت ضرر خواهد كرد. 
او بايد در گزارش به مردم آنچه براى اصالح امور انجام داده را بيان كند و 
به ذكر مصيبت اكتفا نكند. به نظر من اگر دولت و رييس جمهور بتوانند تفسير 
از  واقعى  و  شفاف  گزارش هايى  و  كنند  نهادينه  را  واقعى  داده هاى  مبناى  بر 
برسانند  مردم  گوش  به  ماهانه  زمانى  بازه  در  را  خود  زيرمجموعه  عملكرد 

مى توانند پشتوانه خوبى از اعتماد افكار عمومى براى خود بسازند.
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گزارش

 بودند و با 
د. در ايران 
هان ع ن

از  كرى  جان  كه  زمانى  گزارش،  اين  اساس  بر 
خارجه  وزارت  پست  احراز  نامزد  اوباما  سوى 
در  او  مخالفان  از  برخى  شد،  اوباما  دوم  دولت  در 
جان  داماد  كه  كردند  اشاره  واقعيت  اين  به  كنگره 
كرى ايرانى االصل است و مدعى شدند كه كرى با 
داشتن خانواده اى كه قلبش براى ايران مى تپد، نمى 
تواند براى حل بحران هسته اى ايران، يك ديپلمات 
بى طرف بماند. اما اين انتقادهاى مخالفان سياسى 
در  سابقه  با  ديپلمات  اين  گزينش  در  اثرى  كرى، 

روابط بين المللى، به پست وزارت خارجه نداشت.
به گزارش اين رسانه غربى، رسانه ها تحقيق كردند 
و معلوم شد كه داماد ايرانى االصل جان كرى دكتر 
اصيل  خانواده  يك  از  كه  است  واالناهيد  بهروز 
ايرانى است كه اصًال از خطه كرمان هستند و خود 
او در آمريكا زاده شده است. دكتر بهروز واالناهيد 
است  واالناهيد  رضا  آقاى  و  نوشين  خانم  فرزند 
كه آنها نيز در آمريكا زندگى مى كنند و سالها در 

كاليفرنيا بوده اند.

او  كوچك  آمريكايى  نام  كه  واالناهيد  بهروز  دكتر 
برايان است و نام پزشكى او برايان ناهيد، در اكتبر 
ونسا  دكتر  خانم  با  پيش  سال  چهار   ،2009 سال 
برادفورد كرى دختر كوچك جان كرى ازدواج كرد. 
اين پزشك ايرانى ايرانى كرمانى االصل، آنگونه كه 
پرآوازه  دانشگاه  از  است،  آمده  او  زندگينامه  در 
بهروز  دكتر  است.  شده  التحصيل  فارغ  آمريكا  ييل 
كار  محل  بيمارستان  در   2005 سال  در  واالناهيد 
خود در ايالت ماساچوست با دكتر ونسا كرى آشنا 
ازدواج  به  سال  چهار  از  پس  آنها  دوستى  و  شد 
دارند.  نيز  فرزند  اكنون  پزشك  زوج  اين  و  انجاميد 
اين گزارش مى افزايد: البته دكتر رضا واالناهيد پدر 
پزشك  و  ريه  متخصص  نيز  واالناهيد  بهروز  دكتر 
هيل  ميشن  بيمارستان  در  ويژه  مراقبتهاى  بخش 
خصوصى  پزشكى  كلينيك  و  است  بوده  كاليفرنيا 

نيز دارد.
ارزيابى  ترتيب  بدين  كرد:  اضافه  غربى  رسانه  اين 
خانواده  با  آمد  و  رفت  با  كرى  جان  كه  شود  مى 
محترم دكترها واالناهيد با فرهنگ ايرانى و خوراك 
دلپذير  تعارفات  با  البته  و  فارسى  ادبيات  شايد  و 
ايرانى نيز آشنايى خوبى يافته باشد و بعيد نيست 
كه كلماتى را نيز به فارسى با نوه خود سخن بگويد. 
سفير  ايرانى  همسر  به  ادامه  در  خبرى  پايگاه  اين 
انگليس در واشنگتن اشاره كرده، مى نويسد: همين 
تازگى ها بود كه رسانه هاى آمريكا خبر دادند سفير 
بريتانيا در واشنگتن در مقاله اى خواهان آن شده 
خوددارى  ايران  عليه  ها  تحريم  تشديد  از  كه  بود 
شود و هميشه براى كاربرد ديپلماسى تالش زيادى 

كرده است.
سلطنتى  حكومت  سفير  گزارش،  اين  اساس  بر 
است  ماكوت  وست  پيتر  آمريكا  در  اليزابت  ملكه 
كه همسر ايرانى او خانم سوزان نمازى از خانواده 
فارس  استان  اهل  هاى  نمازى  ثروتمند  و  مشهور 

بخاطر  را  نمازى  خاندان  ها  شيرازى  است.  ايران 
بيمارستان مشهور نمازى در اين شهر مى شناسند. 
حسن  و  سوزان  خير  پدر  هديه  كه  بيمارستانى 

نمازى به شهر زيباى زادگاه خود است.
خانم سوزان نمازى مانند پدرش خود نيز در امور 
كه  او  است.  داشته  زيادى  فعاليت  اروپا  در  خيريه 
رسانه هاى انگليس نامش را سوزى مى نويسند، در 
كنار زبان انگليسى به فرانسه هم تسلط كامل دارد 
و در بهترين دانشگاههاى اروپايى تحصيل كرده و 
همواره با بزرگان در تماس بوده و بخش بزرگى از 
زندگى اش را براى كارهاى خيريه و بشردوستانه 

وقف كرده است.

ديپلمات  نمازى  حسن  خواهر  نمازى  سوزى 
همواره  كه  است  االصل  ايرانى  آمريكايى  مشهور 
البته  است.  بوده  آمريكا  دموكرات  حزب  حامى 
دموكرات  حزب  به  اش  مالى  بزرگ  كمك  ماجراى 
در انتخابات رياست جمهورى مسايل زيادى را هم 
براى وى بوجود آورد. گرفتن يك وام كالن از يك 
پرونده  يك  شدن  گشوده  موجب  آمريكايى  بانك 
قضايى عليه اين چهره مشهور ايرانى االصل شده 
بود. از رقمى بين 74 ميليون تا 290 ميليون دالر در 
اين ماجراى حقوقى و بانكى، در گزارشهاى رسانه 

هاى آمريكا و انگليس، سخن به ميان آمده بود.
بيل  با  ابتدا  نمازى  حسن  افزايد:  مى  گزارش  اين 

دوستى  آمريكا  پيشين  جمهورى  رييس  كلينتون 
نزديكى داشت و گفته شد كه قرار بود بيل كلينتون 
وى را به عنوان سفير آمريكا در يكى از كشورهاى 
آمريكاى التين برگزيند. كلينتون تا به امروز حامى 
مهم اوباما است و هر گاه كه اوباما با سختى هاى 
دوست  كلينتون،  نفوذ  اين  شود،  مى  روبرو  زيادى 
نزديك حسن نمازى است كه به داد اوباما مى رسد.

بر اساس اين گزارش، برخى از مخالفان جمهورى 
ايرانيان  شوراى  با  را  نمازى  حسن  ايران  اسالمى 
آمريكا در ارتباط دانسته و مى گويند اين شورا به 
منزله پلى براى بهبود مناسبات ايران و آمريكا عمل 
اما  است  شده  غافل  ايران  در  واقعيات  از  و  كرده 
و  داشته  را  خود  خاص  نظرات  شورا  اين  اعضاى 
آمده  بدست  اى  هسته  توافق  از  نيز  حال  و  دارند 
با ايران حمايت مى كنند. پيتر وست ماكوت همسر 
خانم سوزى نمازى سفير بريتانيا در واشنگتن در 
مقاله خود در رسانه هاى غربى تاكيد كرده بود كه 
ديپلماسى  به  دادن  نشان  براى  فرصتى  بايد  ايران 

داشته باشد.

اين رسانه در ادامه درباره دوست شيرازى باراك 
در  اوباما  باراك  كه  زمانى  از  نويسد:  مى  اوباما 
نوامبر سال 2007 به رياست جمهورى برگزيده شد 
والرى  خانم  خود  سياهپوست  قديمى  دوست  او  و 
بومن جارت را به عنوان مشاور انتخاب كرد، محلى 
كه اين خانم فعال سياسى و اجتماعى مشهور در آن 

زاده شده است، مورد توجه قرار گرفت.
كار  بدليل  ساله   57 اكنون  آمريكايِى  خانم  اين 
والدينش، در اواخر دهه سى خورشيدى در شيراز 
از  بومن  جيمز  دكتر  پدرش  زيرا  بود  آمده  بدنيا 
بود.  شيراز  نمازى  بيمارستان  در  پزشكان  اولين 
يعنى  نمازى،  خاندان  بزرگ  كه  بيمارستانى  همان 
خود  زادگاه  شهر  به  نمازى  سوزان  و  حسن  پدر 
هديه كرد. بر اساس اين گزارش، دكتر جيمز بومن 
در  والرى  كه  بود  رفته  ايران  به  خود  همسر  با 
تحصيل  به  آمريكا  در  خود  والرى  شد.  زاده  آنجا 
در  و  پرداخت  استنفورد  دانشگاه  در  روانشناسى 
سال 1981 نيز از دانشگاه ميشيگان دكتراى حقوق 

گرفت.

انتخاب  از  قبل  سالها  از  جارت  بومن  والرى  خانم 
اوباما به رياست جمهورى، در حلقه دوستان نزديك 
او بود و هر دو در شمار چهره هاى بانفوذ در ميان 
سياه پوستان آمريكا درآمدند. اعطاى مقام مشاورت 
به والرى بومن جارت كه يكى از اولين انتصابهاى 
اوباما بود اين گمانه زنى ها را تقويت كرد كه او در 
تواند  مى  ايران  با  اوباما  ديدگاههاى  كردن  نزديك 
بود  گفته  هميشه  والرى  خانم  زيرا  كند  نقش  ايفاى 
خاطرات بسيار خوبى از ايران دارد. به نوشته اين 
رسانه غربى، برخى از رسانه هاى ايرانى در دادن 
رفتند  پيش  آنجا  تا  مشاور  بانوى  اين  به  توصيف 

كه او را خواهرخوانده شيرازى اوباما هم ناميدند.

همسران ايرانى مقامات آمريكايى
آمريكايى  مقامات  خانوادگى  ارتباطات  بررسى  به  گزارشى  در  غربى  رسانه  يك 
با ايرانيان پرداخت و نوشت: اين روزها با دستيابى ايران و قدرتهاى جهانى به 
توافق هسته اى، شايد دانستن برخى از آگاهى ها از اطرافيان رهبران جهان خالى 
از لطف نباشد. اين پايگاه خبرى درباره داماد ايرانى جان كرى نوشت: دست دادن 
بامداد  در  ظريف  جواد  محمد  اش  ايرانى  همتاى  با  آمريكا  خارجه  وزير  كرى  جان 
روز يكشنبه در برابر دوربين ها در ژنو پس از امضاى توافق هسته اى ميان ايران 
و قدرت هاى جهانى، يك رويداد تاريخى در 35 سال گذشته بود. يقين است كه آن 
دو در ديدارهاى انگشت شمار ميان خود در نيويورك و ژنو در هفته هاى گذشته، 
درون اتاقهاى مذاكرات بارهاى ديگر نيز با هم دست داده بودند اما دست دادن در 

برابر دوربين اهميتى ديگر مى يابد.
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دولت افتخار خود مي داند 
كه به مردم پاسخگو باشد

مرداد ماه با خزانه خالي مواجه بوديم
خالي  خزانه  با  ماه  مرداد  در  اينكه  بيان  با  ادامه  در  وى 
مواجه بوديم، خاطرنشان كرد: خزانه كشور جايي است 
كه درآمدهاي دولت به آنجا منتقل مي شود و مخارج هم 
ماهانه  بايد  بودجه  قانون  طبق  مي شود.  تامين  آنجا  از 
چون  مي داشتيم.  درآمد  تومان  ميليارد   500 و  17هزار 
ميليارد  210هزار  سال  در  ما  درآمد  بودجه  قانون  طبق 
تومان بوده است. روحانى افزود: روزي كه من كار خود 
را شروع كردم يعني 12مردادماه، موجودي خزانه حدود 
ميزان 7هزار  ماه،  آخر  بايد  ما  بود.  تومان  1280ميليارد 
و 500 ميليارد تومان حقوق پرداخت مي كرديم كه از اين 
موجود  خزانه  در  تومان  و 870ميليارد  فقط 2هزار  مبلغ 
بود يعني دولت بايد بيش از 4هزار و 600 ميليارد تومان 

از بانك مركزى استقراض مي كرد.

رشد تورم، مهار شده است
رئيس جمهور همچنين گفت: روند صعودي تورم هر ماه 
اخير  ماه  دو  در  اما  بوده،  2/2درصد  قبل  ماه  به  نسبت 
اين رقم به يك 1/2درصد رسيده است. در حالي كه در 
پايان مرداد و شهريور تورم نقطه به نقطه به 43درصد 
رسيده بود اين رقم در پايان مهرماه به 36درصد رسيده 
است. به گفته روحانى تورم وجود دارد اما رشد تورم، 
مهار شده و تالش دولت اين است كه تا پايان سال تورم 
از  تورم  مهار  آينده  سال  در  و  برسد  مطلوب  نقطه  به 
برنامه هاي اصلي دولت خواهد بود كه دولت تالش مي كند 
ميزان تورم را به كمتر از 35 درصد برساند. وي افزود: 
سخت تر  تورم  كنترل  سال  پاياني  ماه هاي  اينكه  با  البته 
مي شود اما در عين حال قول مسئوالن اين است كه تورم 
به 35درصد برسد بنابراين ما در ماه هاي آينده يك قدم 

مهم در بحث تورم برخواهيم داشت.

درآمد دولت هاي نهم و دهم بي سابقه بوده است
مجري  رئيس جمهور،  زنده  گفت وگوي  برنامه  ادامه  در 
 90 تا   84 سال هاي  در  ما  كه  حالي  «در  پرسيد  برنامه 
اتفاقات  اين  چطور  داشته ايم،  را  نفتي  درآمد  بيشترين 
به  دولت  براي  تعهداتي  چه  موضوع  اين  و  است  افتاده 
پرسش،  اين  به  پاسخ  در  روحاني  است؟»  آورده  وجود 
گذشته  سال  هشت  در  دهم  و  نهم  «دولت  اينكه  بيان  با 
بخش  در  حداقل  گفت:  است»،  بوده  دولت  پولدارترين 
درآمدهاي نفتي، درآمد نفتي ما حدود 600 ميليارد دالر 

بوده كه اين رقم بي سابقه است.

ممنوع القلم ها را به سريع القلم تبديل كرديم
رئيس جمهوري با بيان اينكه در امور فرهنگي بايد قانون 
شفاف داشته باشيم، گفت: ممنوع القلم ها را به سريع القلم 
تبديل كرديم. دكتر حسن روحاني افزود: هيچ فيلتري بهتر 

از افكار عمومي مردم نيست.

قبل  دولت  آخر  ماه هاى  همچون  ما  با  ملى  رسانه  رفتار 
است

باال  را  خود  تحمل  آستانه  اينكه  بيان  با  جمهورى  رييس 
يازدهم  دولت  با  ملى  رسانه  رفتار  داشت:  اظهار  ببريم، 

همچون ماههاى آخر دولت هاى قبل است.

براي مسكن مهر 43 هزار ميليارد تومان استقراض شده 
است

رئيس جمهوري با بيان اينكه بخش بزرگي از تورم مربوط 
به مسكن مهر بوده است، گفت: براي مسكن مهر 43 هزار 

ميليارد تومان از بانك مركزي استقراض شده است.

بهتر  مردم  زندگي  هم  و  مي چرخد  سانتريفيوژها  هم 
خواهد چرخيد

هم  و  مي چرخد  سانتريفيوژها  هم  گفت:  رئيس جمهوري 
زندگي مردم بهتر خواهد چرخيد.

ركورد تورمي در سال 91 در 50 سال اخير بي سابقه بود
رئيس جمهوري با اشاره به شرايطي كه دولت يازدهم كار 
سال 91  در  تورمي  ركورد  گفت:  است،  گرفته  تحويل  را 
در 50 سال كشور بي نظير بوده است. اين شرايط ركود 
و اين حد تورم در تاريخ 50 ساله كشورما بي سابقه بوده 
است و غير از سال 57 و 58 كه شرايط انقالب بود در 

50 سال گذشته چنين ركود تورمي سابقه نداشته است.

همه ملت ها از توافق هسته اى خوشحالند
رييس جمهورى خاطر نشان كرد: من خوشحالم كه همه 
دوستان ما در دنيا از اين توافق خوشحالند. به نظر من 
كن،  ولش  رژيمى،  يه  حاال  خوشحالند،  هم  ها  ملت  همه 

اشغالگر  و  است  بوده  نامشروع  كه  است  رژيمى  آن 
است و بنيانش بر ظلم، جور و دعوا و اين هاست. رييس 
جمهورى با تاكيد بر اين كه در دنيا يك عده جنگ طلب 
اغراضى  روى  از  كشور  دو  يكى  است  ممكن  و  هستند 
ناراحت باشند، اظهار داشت: ولى دنيا واقعا خوش حال 

است، ملت ها خوش حالند و آرامشى درست شد.

پولدارترين دولت بدهكارترين دولت هم شد
متاسفانه  بوده،  دولت  پولدارترين  كه  دولتي  افزود:  وي 
راستا  همين  در  من  و  است  بوده  نيز  دولت  بدهكارترين 
چند رقم از بدهي هاي دولت گذشته را بيان مي كنم. مثال 
را  دولت  ما  كه  روزي  در  بانكي  سيستم  به  دولت  بدهي 
تحويل گرفتيم، بيش از 74هزار ميليارد تومان بوده است. 
رئيس جمهور با بيان اينكه «بدهي دولت به صندوق تامين 
بوده  تومان  ميليارد  60هزار  بازنشستگي،  و  اجتماعي 
به  دولت  بدهي  بگويم  بايد  ادامه  در  كرد:  اظهار  است»، 
حدود  نيز  خصوصي  و  مختلف  بخش هاي  و  پيمانكاران 
55 هزار ميليارد تومان بوده و كل اين رقم بسيار باالتر از 

200 هزار ميليارد تومان است.

فقط 32 درصد تعهدات سفرهاي استاني انجام شد
روحاني خاطرنشان كرد: البته ما مي دانستيم دولت بدهكار 
است اما دولتي كه بيشترين درآمد ارزي را داشته، وقتي 
دولت را به منتخبين بعدي مردم تحويل مي دهد اين همه 
بدهكاري به اضافه تعهدات ديگر نيز داشته است. مثال به 
عنوان نمونه مي گويم، در هشت سال گذشته در سفرهاي 
تومان  ميليارد  211 هزار  شد،  داده  كه  تعهداتي  استاني 
است كه از اين تعهدات فقط 32 درصد انجام و اجرا شده 

است و 68 درصد براي دولت هاي بعد باقي مانده است.

عمراني  بخش  منابع  3 درصد  تنها  امسال  اول  ماه  پنج 
محقق شد

وي اضافه كرد: از سوي ديگر، از امتيازات و تسهيالتي 
كه به مردم تعهد داده شده، 30 درصد تحقق پيدا كرده و 
معناي اين موضوع آن است كه اگر همان پول و امكانات 
وجود داشته باشد، 16سال طول مي كشد تا ما آن تعهدات 
گفت:  همچنين  رئيس جمهور  كنيم.  اجرايي  و  عملي  را 
پروژه هاي عمراني كه در كشور كلنگ  زده و اجرا شده، 
400 هزار ميليارد تومان تعهد بوده است و امسال در پنج 
ماهي كه دولت قبلي وجود داشته در بخش عمراني تنها 

3 درصد منابع تحقق پيدا كرده است.

نخستين عامل بزرگ ايجاد تورم، رشد بي حساب نقدينگي 
در جامعه بود

رئيس جمهور در ادامه گفت وگوي زنده تلوزيوني خود با 
اشاره به اينكه رشد تورم حالت تنزل پيدا كرده است و 
البته طبيعي است كه تورم تا مدت ها باقي بماند و به تدريج 
به نقطه مطلوب برسد با طرح اين پرسش كه چرا تورم 
ايجاد شده است؟ توضيح داد: نخستين عامل بزرگ ايجاد 
تورم رشد بي حساب نقدينگي در جامعه بود. روحاني با 
اشاره به اينكه در سال 84 نقدينگي 68 هزار ميليارد تومان 
خرده اي هزار  و  هفتاد  و  چهارصد  به  دولت  پايان  و  بود 
ميليارد تومان رسيد، گفت: نقدينگي در طول اين مدت 7 
برابر شد. وي با اشاره اينكه بخشي از نقدينگي مربوط 
تصريح  مي شود،  بانكي  سيستم  به  دولت  بدهي هاي  به 
بانك  از  و  مي شود  اضافه  دولت  نقدينگي  وقتي  كرد: 
وجود  به  مشكالت  مردم  براي  شود،  استقراض  مركزي 
مي آيد. رئيس جمهور با بيان اينكه مسكن مهر براي افراد 
كس  هيچ  كرد:  خاطرنشان  شد،  طراحي  جامعه  كم درآمد 
منكر نيست كه ساخت مسكن براي مردم كار خوبي است، 

اما بايد بررسي كنيم كه چطور، كجا، با چه شرايط و در 
بياوريم.  كجا  از  را  پولش  و  بسازيم  مسكن  حجمي  چه 
چون درست نيست كه پول مسكن را از جيب تك تك مردم 

درآورده باشيم.

بخش بزرگي از تورم ما، از مسكن مهر نشأت مي گيرد
رئيس جمهور با اشاره به اينكه براي مسكن مهر تاكنون 
شده  استقراض  مركزي  بانك  از  تومان  ميليارد  43 هزار 
تا  پول  خلقت  اول  از  كشور  پولي  پايه  كل  افزود:  است، 
به حال 100 هزار ميليارد تومان بوده كه 43 هزار ميليارد 
بخش  يعني  است؛  شده  مهر  مسكن  صرف  آن  تومان 
بخش  و  مي گيرد  نشأت  اينجا  از  ما،  تورم  از  بزرگي 
بزرگي از تورمي كه مردم تحت فشار آن هستند، مربوط 
دولت  مسئوالن  از  ادامه  در  وي  است.  مهر  مسكن  به 

ميليارد  43 هزار  كه  دهند  توضيح  مردم  براي  خواست 
توماني كه از بانك مركزي براي مسكن مهر گرفته شده 
روحانى  است.  كرده  ايجاد  تورم  چقدر  جامعه  در  است، 
تكميل  را  مهر  مسكن  كه  نيست  اين  من  مقصود  افزود: 
نكنيم، بلكه معتقدم دولت متعهد است تا تعهدي كه دولت 
قبلي به مردم داده است، ادا كند و قراردادهايي كه دولت 

قبل با مردم داشته  است از نظر ما محترم است.

بخش بزرگي از تورم مربوط به مسكن مهر است
طرح  مردم  مسكن  براي  دولت  اينكه  به  اشاره  با  وي 
در  كرد:  اظهار  مي كند،  عرضه  را  آن  و  داشت  خواهد 
جواب اين سوال كه تورم از كجا آمده است؟ مي گويم كه 
بخش بزرگي از تورم مربوط به مسكن مهر است يعني ما 
كاري انجام داديم كه يك بخش آن به نفع مردم است اما 
چون تدبير و حساب و كتاب نباشد، نتيجه  ديگري خواهيم 
فقرا»،  ماليات  يعني  «تورم  اينكه  بيان  با  روحاني  گرفت. 
خاطرنشان كرد: آيا از مردم اجازه گرفته شده است كه 
از جيب فقرا بگيريم و براي عده اي مسكن درست كنيم؟ 
البته طبيعي است عده اي كه صاحب مسكن شده اند نفس 
راحتي كشيده اند. وي در برابر اين پرسش كه «شما گفتيد 
طرف  از  و  بوده  تورم  ايجاد  عوامل  از  يكي  مهر  مسكن 
ديگر مي خواهيد اين طرح را ادامه دهيد و از سوي ديگر 
اين  به  توجه  با  دارد؛  وجود  نيز  يارانه ها  هدفمندي  بحث 
پاسخ  كنيد؟»  كنترل  را  تورم  مي خواهيد  چگونه  مسائل 
كرديد؛  مطرح  را  مبحث  دو  خودتان  سوال  در  شما  داد: 
مي خواهد  دولت  كه  كرديد  مطرح  را  يارانه ها  بحث  يكي 
چه كند؟ من در اينجا ضروري است يك نكته را خدمت 
پرداخت  براي  دولت  كه  كنم  عرض  ايران  شريف  مردم 
يارانه نقدي به مردم هر ماه بايد سه هزار و 500ميليارد 
تومان تامين كند كه طبق قانون اين پول يارانه ها بايد از 
افزايش قيمت حامل هاي انرژي و ساير موارد كسب شود 
كه تقريبا نصف اين پول يا كمي بيشتر از آن از اين طريق 
مصوبات  طريق  از  بايد  را  ديگر  بخش  و  مي شود  تامين 
مجلس و منابع بودجه اي تامين كند و هر ماه دولت براي 

تامين اين مبلغ كسري دارد.

گزارش
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بين الملل
تايلند و دور جديد تنش ها 

 
محمد كاظمى 

 
نفرى  هزار  ده ها  تظاهرات  و  تجمعات  صحنه  اخير  روزهاى  طى  تايلند 
كشور  اين  نخست وزير  پيشنهادى  طرح  به  اعتراض  در  دولت  مخالفان 
براى عفو عمومى متهمان جرايم سياسى سال هاى اخير بوده است. ادامه 
موافقان  متقابل  واكنش  و  مخالفان  آميز  اعتراض  تجمعات  و  تظاهرات 
تا  شد  موجب  شده،  آغاز  آذرماه  سوم  يكشنبه  روز  از  كه  تايلند  دولت 
اعالم  العاده  فوق  وضعيت  شرقى  آسياى  كشور  اين  در  شنبه  سه  روز 
شود.تنش هاى سياسى و اجتماعى روزهاى گذشته، شديدترين ناآرامى ها 
در تايلند طى سال هاى اخير بوده كه دولت «ينگلوك شيناواترا» نخستين 
نخست وزير زن اين كشور را در موقعيت دشوارى قرار داده و او را به 
استفاده از اختيارات ويژه براى بازگرداندن آرامش به كشور مجبور كرده 
است.بر اساس گزارش رسانه ها، مخالفان با هدايت «سوتهب توگسوبان» 
مراكز  برخى  اخير  روزهاى  در  «دموكرات»  اپوزسيون  حزب  رهبران  از 
دولتى را اشغال كرده و براى ساعاتى كنترل وزارتخانه هايى چون امور 
خارجه و دارايى را در دست گرفته اند. البته برمبناى اين گزارش ها، در 
شمارى موارد، تجمعات اعتراضى به شكل مسالمت آميز برگزار شده و 
تالش رهبران مخالفان معطوف به وادار كردن كارمندان بخش هاى دولتى 
به نافرمانى مدنى بوده است.همزمان با اقدامات خشونت بار يا مسالمت 
شيناواترا،  دولت  دادن  جلوه  نامشروع  و  كردن  فلج  براى  مخالفان  آميز 
با  و  آمده  ميدان  به  نيز  پوشان  سرخ  به  موسوم  حاكم  ائتالف  طرفداران 
برگزارى تجمعاتى در حمايت از دولت بر سطح تنش و ناآرامى ها افزوده 
براى  شيناواترا  كابينه  تالش  دولت،  مخالفان  اعتراض  اصلى  اند.علت 
تصويب اليحه عفو متهمان جرايم سياسى سال هاى اخير در پارلمان اين 
كشور بوده است؛ اقدامى كه به زعم مخالفان براى زمينه سازى بازگشت 
نخست وزير  بزرگتر  برادر  و  پيشين  نخست وزير  شيناواترا»  «تاكسين 

كنونى، در دستور كار دولت قرار گرفته است.

بركنار  قدرت  از  ارتش  كودتاى  با   1385 سال  در  كه  شيناواترا  تاكسين 
شد، بواسطه محكوميت هاى قضايى متعدد از كشور خارج شد تا از تعقيب 
قضايى رهايى يابد. با اين حال مخالفان معتقدند پس از پيروزى انتخاباتى 
اين  با  مِوتلف  گروه هاى  و  شيناواترا  ينگلوك  رهبرى  به  «فئوتاى»  حزب 
مى شود.  اداره  تاكسين  نظارت  با  عمل  در  تايلند  تيرماه 1390،  در  حزب 
تالش  تايلند،  سناى  مجلس  در  مزبور  اليحه  نشدن  تصويب  وجود  با 
دولت براى زمينه سازى عفو عمومى مجرمان سياسى بهانه زورآزمايى 
خيابانى مخالفان را فراهم آورده و اعتراضات نسبت به خانواده سياسى 
شيناواترا در روزهاى اخير اوج گرفته است.بسيارى از مجرمان سياسى 
به  نسبت  آميز  اعتراض  ناآرامى هاى  جريان  و  اخير  سال هاى  در  تايلند 
دولت مورد حمايت كودتا و پشتيبانى از شيناواترا (به ويژه ناآرامى هاى 
سال 1389) با محكوميت هاى سياسى روبه رو شده اند.تايلند با جمعيتى 
نزديك به 67 ميليون نفر از ديرپاترين پادشاهى هاى منطقه جنوب شرقى 
آسيا به شمار مى رود. هر چند نظام سياسى تايلند حدود 80 سال پيش از 
سلطنت مطلقه به پادشاهى مشروطه تغيير يافته، اما همچون بسيارى از 
كشورهاى مجاور، تاريخ معاصر تايلند بارها شاهد وقوع كودتا و ورود 
كودتا   18 گذشته  دهه  هشت  طى  است.  بوده  قدرت  عرصه  به  نظاميان 
سال  در  شد  گفته  كه  آنچنان  آن،  آخرين  كه  پيوسته  وقوع  به  تايلند  در 
انتخاباتى،  پيروزى  از  پس  سال  يك  شيناواترا  تاكسين  و  داد  رخ   1385
مجبور به كناره گيرى از قدرت شد.از ديد كارشناسان، دليل اصلى ائتالف 
شيناواترا  سياسى  مخالفان  و  سلطنت  نهاد  حاميان  نظاميان،  همپيمانى  و 
براى سرنگونى دولت وى را بايستى در سياست هاى نخست وزير بركنار 
تا   2001 سال هاى  (بين  كابينه  رياست  تصدى  سال هاى  در  تايلند  شده 
2006 ميالدى) جست وجو كرد.به باور آگاهان مسائل اين كشور، اقدامات 
تاكسين براى كاهش فقر در نواحى روستايى شامل اعطاى وام به دهقانان 
طبقات  به  قيمت  ارزان  درمانى  و  بهداشتى  خدمات  ارائه  كشاورزان،  و 
نخست وزير  روستايى،  فقيرنشين  مناطق  در  تا  شد  سبب   ... و  فرودست 

بركنار شده تايلند هواداران فراوانى يابد.

اتهاماتى  ايراد  بر  عالوه  شيناواترا  مخالفان  شد،  گفته  آنچه  به  توجه  با 
سياست هاى  پيشبرد  به  را  وى  مالى،  فساد  و  سياسى  خودكامگى  چون 
شهرى  مرفه  طبقات  منافع  تضاد  زمينه ساز  كه  كرده اند  متهم  پوپوليستى 
و اقشار روستايى شده است. ضمن اينكه با پيشرفت امكانات دسترسى 
به اطالعات، طبقات فرودست آگاهى بيشترى نسبت به واقعيات اين كشور 
و  طبقاتى  شكاف هاى  افزايش  موجب  مساله  همين  كه  آورده اند  به دست 
اجتماعى در تايلند شده است.از اين ديدگاه، پيروزى دو سال پيش حزب 
نخست وزير  وجاجيوا»  «آبهيست  رهبرى  به  دموكرات  حزب  بر  فئوتاى 
داشت،  قرار  تايلند  در  سلطنت  نهاد  و  نظاميان  حمايت  مورد  كه  سابق 
ناشى از تداوم حمايت اكثريت روستاييان و اقشار كم درآمد تايلندى از 

سياست ها و اقدامات خانواده شيناواترا بوده است.

به باور شيناواترا و هواداران وى، اتهامات نسبت داده شده به نخست وزير 
دادن  سوق  و  سياسى  مخالفان  قتل  مالى،  فساد  زمينه  در  شده،  بركنار 
كشور به سمت تنش هاى سياسى و اجتماعى بى اساس و در واقع اتهاماتى 
و  نهادها  موقعيت  حفظ  منظور  به  شيناواترا  عليه  كودتا  و  بوده  سياسى 
گرفته  صورت  اقتصادى  و  اجتماعى  سياسى،  كار  محافظه  جريان هاى 
در  كار  محافظه  نهادهاى  و  جريان ها  شكست  از  پس  منظر،  اين  است.از 
رقابت هاى انتخاباتى، برنامه ريزى براى گسيل داشتن مخالفان به خيابان ها 
با هدف قرار دادن دولت در تنگنا، اصلى ترين دليل تحوالت روزهاى اخير 

تايلند بوده است.

عربستان آماده جنگ بزرگ 
مذهبى در منطقه مى شود

بر اساس گزارش بنياد كارنگى براى صلح بين المللى (واشنگتن) گويا عربستان 
از  متشكل  گروه  اين  است  قرار  كند.  ايجاد  مزدور  ارتش  يك  است  درصدد 

50 هزارنفر باشد كه با كمك پاكستان برپا شود و آموزش ببيند.
در گزارش «يزيد سياق» كارشناس امور سياسى گفته شده است كه گويا وظيفه 
اين ارتش ساقط كردن بشار اسد است. ادعا مى شود كه اين اطالعات مستقيما 
از دربار عربستان سعودى كسب شده است. اين گزارش با نوشته «داويد كِنِر» 
كارشناس امور خاورنزديك در سايت اينترنتى مجله «فارين پاليسى» همسان 
است. در آن مقاله تصريح شده كه شبكه حامى نقشه عربستان تركيبى است از 

دولت هاى اردن، امارات متحده عربى و فرانسه.
قرار است اين نيروى مداخله جوى عربستان در مرحله نخست داراى دو تيپ 

اين  آيا  كه  است  اين  نيست  روشن  هنوز  آنچه  باشد.  پنج هزارنفرى  (بريگاد) 
تصميم به مرحله اجرا نيز رسيده است يا نه. بنا به گفته سياق آنچه عربستان 
را به اتخاذ اين تصميم برانگيخته اختالف رياض و واشنگتن بر سر سياستى 
است كه آمريكا در مورد سوريه اجرا كرد. عربستان توقع داشت كه آمريكا 
در سوريه مداخله نظامى كند، اما آمريكا به ازبين رفتن سالح هاى شيميايى و 
از  عربستان  اين،  بر  افزون  كرد.  اكتفا  سوريه  در  آن  توليد  موسسات  تعطيل 
هم  هنوز  آمريكا  اين همه  با  است.  خشمگين  نيز  ايران  به  آمريكا  نزديك شدن 
سال هاى  در  عربستان  است.  خليج فارس  منطقه  به  اسلحه  فروشنده  مهم ترين 
نصيب  معامله  بهترين  است.  كرده  خريدارى  اروپا  از  سالح  3/3 ميليارد  اخير 
فرانسوى ها شده كه توانسته اند بيش از دو ميليارديورو اسلحه بفروشند، ايتاليا 
با فروش 435 ميليون يورو در مرتبه دوم قرار دارد، انگلستان با 328 ميليون يورو 
مقام سوم را دارد و پس از آن آلمان است كه كل فروشش به 152 ميليون يورو 
بالغ شده است. اين ارقام مربوط به سال 2010 است. در دوسال گذشته صدور 
اسلحه اروپايى به عربستان، قطر و امارات افزايش قابل مالحظه اى داشته است.

رنگ آميزى مذهبى
اسد  پرزيدنت  عليه  مسلح  گروه هاى  حامى  مهم ترين  قطر  كنار  در  عربستان 
تا  (ژانويه 2012  تمام  سال  يك  نيويورك تايمز  گزارشگران  اوست.  رهبرى  و 
مارس 2013) در پى شناخت راه هاى ارسال اسلحه از رياض به دوحه بودند. 
از  آنجا  از  و  تركيه  فرودگاه هاى  به  نخست  ارسالى  محموله هاى  عمده  بخش 
طريق راه هاى زمينى به سوريه فرستاده شده اند. رياض مقادير زيادى سالح 

رسانده  شورشيان  به  عمان  طريق  از  آنجا  از  و  كرده  خريدارى  كرواسى  از 
كه  داد  گزارش  فيگارو  خبرنگار  مالبرونت،  جورج  پيش  چندروز  همين  است. 
نمى تواند  آمريكا  موافقت  بدون  سوريه  شورشيان  دست  به  سالح  رساندن 
صورت گيرد. مالبرونت نوشت: «كليد در دست آمريكايى هاست. ماموران سيا، 
سازمان اطالعاتى آمريكا، دست در دست اعضاى ارتش آزاد سوريه و افسران 
اطالعاتى اردن همراه كاروان اتومبيل هاى حامل اسلحه هستند كه از باال نيز 
زير نظر هواپيماهاى بى سرنشين از اردن قرار دارند.» در پس پرده سعودى ها 
مسوول تامين هزينه سالح ها و رساندن آن از اروپاى شرقى به اردن هستند. 
رسانده  شورشيان  دست  به  راه  اين  از  سالح،  سال 2013، 600تن  در  «فقط 

شده است.
چالش ميان عربستان سعودى و سوريه تاريخى طوالنى دارد. صدسال پيش، 
پس از فروپاشى امپراتورى عثمانى، عربستان رو به سوى غرب، يعنى آمريكا 
آورد و بعد ها استراتژى نهضت مقاومت فلسطين عليه اسراييل را نيز پذيرفت. 
سوريه پس از جنگ جهانى اول عليه فرانسه كه قيموميت (سرپرستى) سوريه 
به آن داده شده بود، دست به مقاومت زد (تا سال 1946). پس از آن سوريه 
به  كه  گرفت،  برعهده  اسراييل  برابر  در  را،  فلسطين  مقاومت  نهضت  دژ  نقش 

ناحق سرزمين فلسطين را غصب كرده بود. در سال 2003 آمريكا از سوريه 
براى  را  خود  جاده هاى  دست كم  يا  شود  سهيم  عراق  با  جنگ  در  تا  خواست 
را  سوريه  آسمان  از  پرواز  حق  و  بگذارد  اختيار  در  آمريكا  سپاهيان  عبور 
سربازان  احتمالى  عقب نشينى  براى  را  خود  خاك  همچنين  و  بدهد  آمريكا  به 
آمريكايى در اختيار بگذارد. بشار اسد به پذيرفتن هيچ يك از اين خواست ها تن 
در نداد. سوريه و عربستان از سال 2011 سرنگونى هاى قدرت در تونس و 
ليبى و به ويژه در مصر را نظاره مى كردند و به آنها ظنين بودند. البته عربستان 
خود مدت ها پيش نقشه اى براى سست كردن ثبات در سوريه ريخته بود كه با 
نخستين آشوب در درعا آن را به كار انداخت. در آغاز ناظران حدس مى زدند 
كه در پس نقشه هاى عربستان عاليق اقتصادى خوابيده است اما امروز جنگ 
رنگ كامال مذهبى به خود گرفته است. آتش افروزان سلفى امكان دارد از طريق 
ماهواره و تلويزيون سخنرانى هاى تحريك آميز خود را در سوريه پخش كنند 
و خواستار ساقط كردن اسد و علوى ها شوند و آنها را كافر اعالم  كنند. اسد 

علوى است، همسرش سنى است و سياستمدارى است سكوالر.
اسالمى  مقدس  شهرهاى  مدينه،  حافظ  و  كعبه  پرده دار  را  خود  كه  عربستان 
مناسبات  لبنان  حزب اهللا  و  ايران  با  زيرا  مى خواند  منحرف  را  اسد  مى داند، 
از  اصيل  قرائت  و  دريافت  صاحب  كه  است  مدعى  رياض  دارد.  استراتژيك 
اسالم است. از سال 1978 كه روحانيت شيعى در ايران زمام قدرت را در دست 
قرار  از  مى بيند.  خطر  در  را  خود  موقعيت  عربستان  سلطنتى  خاندان  گرفتند 
اتمى  قدرت  برابر  در  مقاومت  توان  به دست آوردن  بهانه  به  عربستان  معلوم، 

ايران، قصد دارد به كمك پاكستان پا به عرصه صنايع اتمى بگذارد.

نگرانى از افشاگرى هاى بيشتر اسنودن
مقامات اطالعاتى آمريكا و انگليس بابت اينكه ادوارد اسنودن مجموعه 
كرده  ذخيره  را  شده  رمزگذارى  و  فوق محرمانه  اطالعات  از  بزرگى 
در  منابع  ديگر  و  آمريكا  سابق  و  حاضر  مقام   چندين  نگرانند.  باشد، 
احتماال  مجموعه  اين  كردند،  اعالم  رويترز  خبرگزارى  با  گفت وگو 
شامل اسناد با نام هاى پرسنل اطالعاتى آمريكا و متحدانش است. به 
به  مجموعه  اين  نشود،  برده  آنها  از  نامى  خواستند  كه  منبع  دو  گفته 
است،  عبور  رمز  چند  نيازمند  آن  كردن  باز  و  شده  رمزگذارى  شدت 
حداقل سه نفر اين رمزهاى عبور را در اختيار دارند كه تنها در مدت 
كوتاهى از روز معتبر است. به گفته يكى از منابع، اين مجموعه اسناد، 
نوعى «سياست بيمه» براى ادوارد اسنودن، مقاطعه كار سابق آژانس 
كيت  است.  تهديدات  ساير  يا  دستگيرى  برابر  در  آمريكا  ملى  امنيت 
اسنودن  احتماال  كه  گفت  آمريكا  ملى  امنيت  آژانس  رئيس  الكساندر، 

در اين ماه بين 50 تا 200 هزار سند محرمانه را از  آژانس امنيت ملى 
اسنودن  است.  كرده  دريافت   (GCHQ) انگليس  اطالعاتى  سازمان  و 
اطالعات  به  دستيابى  براى  بى اطالع  افراد  عبور  كلمه  از  اوقات  گاهى 
محرمانه استفاده كرده است. ژگلن گرين والد، يكى از خبرنگارهايى كه 
اسنودن اطالعات محرمانه آژانس امنيت ملى آمريكا را به او داد، گفت: 
افراد  كه  شود  مطمئن  تا  كرد  اتخاذ  را  زيادى  احتياطى  اقدام  اسنودن 
مدارك  و  داشته  اختيار  در  را  آرشيو  اين  جهان  سراسر  در  مختلفى 
به طور حتم منتشر خواهند شد. به گفته منابع، ليست نامه ها و رزومه 
پرسنل آژانس امنيت ملى آمريكا و سازمان جاسوسى انگليس، از جمله 
اسنادى است كه اسنودن به دست آورده اما تاكنون افشا نكرده است. 
افشاگرى هاى اسنودن از اطالعات آژانس امنيت ملى آمريكا كه از ماه 
موضوع  اما  داشت  دنبال  به  را  مختلفى  واكنش هاى  شد،  آغاز  ژوئن 
جاسوسى اين آژانس از رهبران برخى كشورهاى جهان، باعث تيره 

شدن روابط واشنگتن و برخى از هم پيمانانش شد.
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لرزه  زمين  زندگى  در  هرگز  من  عربى-  متحده  امارات 
كه  كسى  احساس  مى دانم  اما  نكرده ام،  تجربه  را  بزرگى 
چنين زلزله اى را تجربه كند، شبيه حالتى است كه اين هفته 
بر عربستان و امارات متحده عربى گذشته است. مذاكرات 
از  بخشى  برداشتن  براى  آمريكا  محوريت  با  كه  موقتى 
تحريم ها در مقابل پايان دادن به هرگونه توانايى ساخت 
بمب ايران در ژنو انجام شد، براى جهان عرب و اسرائيل 

همانند زلزله اى ژئوپلتيك بوده است.
بر  را  تاثير  بيشترين  آيد،  دست  به  توافقى  چنين  چنانچه 
منطقه از زمان پيمان صلح «كمپ ديويد» و انقالب اسالمى 
ايران در دهه 1970ميالدى، كه در مجموع نظم نوينى به 

خاورميانه بخشيدند، بر جاى خواهد گذاشت. 
چرا؟ اگر احساسى سخن بگوييم، بايد گفت زمانى كه در 
اين  داد،  رخ  ايران  در  اسالمى  انقالب  سال 1979ميالدى، 

رفت  بيرون  خانه  از  كه  بود  بزرگى  برادر  همانند  كشور 
و در را پشت سر خود محكم بست. همه افراد خانواده به 
گرفته  را  خوابش  اتاق  برخى  بودند.  كرده  عادت  او  رفتن 
بودند؛ و برخى ديگر دوچرخه اش را صاحب شده بودند؛ 
و 34 سال بود كه همه از توجه و مهربانى ناب عمو سام 
برادر  برگشتن  به  كردن  فكر  حتى  اكنون،  مى بردند.  لذت 

بزرگ يعنى ايران و برقرارى روابط مستقيم با آمريكا، 
سعودى،  عربستان  همچون  آمريكا  عرب  متحدان  همه 
حاشيه  به  را  اردن  و  مصر  [فارس]،  خليج  كشورهاى 

رانده است. 
حمله  از  دارد:  گوناگونى  نشانه هاى  عصبانيتى  چنين 
در  كه  گرفته  بيروت  در  ايران  سفارت  به  گذشته  هفته 
آن 23 نفر كشته شدند، تا مقاله اخير عبدالرحمان راشد، 
يكى از روزنامه نگاران مطرح خليج [فارس]، در روزنامه 

نظامى،  ديدگاه  «از  است:  نوشته  كه  «الشرق االوسط»، 
بود  خواهد  مجبور  سعودى  عربستان  نظرى،  و  سياسى 
يا  كند،  محافظت  ايران  هسته اى  برنامه  برابر  در  خود  از 
منطقه اى  قدرت  توازن  كه  توافق هايى  با  يا  اتمى  سالح  با 

را حفظ كند .» 
 76 با  ايران  است:  مطرح  اينجا  در  زيادى  بسيار  مسائل 
عربستان  است؛  بزرگ  [كشورى]  جمعيت،  نفر  ميليون 
سعودى با 28 ميليون نفر جمعيت، [كشورى] كوچك است. 
عربستان سعودى بزرگ ترين ذخاير نفت و گاز خاورميانه 
را داراست؛ و ايران درست در رتبه بعدى قرار دارد. آيا در 
صورت برداشته شدن كامل تحريم ها، ايران سهم اعراب 
خليج [فارس] را در بازار از چنگ آنها خارج خواهد ساخت 
؟ بيشتر كشورهاى خليج [فارس] سنى هستند؛ ايران شيعه 
هستند؛  بومى  هسته اى  فن آورى  صاحب  ايرانى ها  است. 

اعراب چيزى ندارند. 
كه  برمى دارد  گوناگونى  منافع  از  پرده  ژنو  گفت وگوهاى 
آمريكا و متحدان منطقه اى اش در برابر ايران داشته اند و 

تحريم ها آنها را پنهان نگه داشته بود. 
دنيل برومبرگ، استاد مسائل خاورميانه در دانشگاه جرج 
طرف هاى  به  تحريم  سال هاى  اين  تمام  مى نويسد  تاون، 
عربستان  اسرائيل،  آمريكا،  متفاوت،  منافع  با  مختلف 
سعودى، اعراب ديگر خليج [فارس]، اروپا، روسيه و چين 
حرف  ايران  راهبرد  مورد  در  كنند  «وانمود  تا  داد  اجازه 
مورد  در  آنها  كه  بود  حالى  در  اين  و  دارند؛  يكسانى 
هدف نهايى مذاكرات و نقشى كه تحريم ها مى توانست در 
رساندن يا نرساندن ما به آن اهداف ايفا كند، اختالف نظر 

داشتند.» 
حفظ  اينجا  در  را  خود  روابط  مى خواهد  آمريكا  اگر 
موجب  ايران  هسته اى  توافق  كه  شود  مطمئن  و  كند 
بايد  نهايى  و  موقت  توافق هاى  نمى شود،  بى ثباتى  تشديد 
صورتى  در  تنها  بايد  تحريم ها  باشند.  خوبى  توافق هاى 
سرزده،  كافى  بازرسى هاى  بر  افزون  كه  شوند  برداشته 
براى از بين بردن امكان فعاليت پنهانى ايران براى دست 
يافتن به بمب اتمى، بتوانيم اين كشور را به دست برداشتن 

از سوخت هاى غنى شده واداركنيم. 

كار  اين  بپذيرند،  را  توافقى  چنين  ايرانى ها  اگر  حتى  اما 

خيانت به متحدان ما خواهد بود. مقامات آمريكايى معتقدند 
منطقه،  براى  ايران  تهديد  خطر  بردن  بين  از  راه  تنها  كه 
رفتار  تغيير  يا  كشور  اين  هسته اى  برنامه  كردن  خنثى 
هستند.  ارتباط  در  هم  با  دو،  اين  و  است،  آن  حكومت 
به  رسيدن  صورت  در  اميدوارند  آمريكا  رسمى  مقامات 
توافق هسته اى قطعى، كه راه را براى بازگشت مجدد ايران 
به اقتصاد جهانى بازمى كند، گروه هاى ذى نفع گوناگونى، 
و  آمريكا  با  ستد  و  داد  گرم  سر  كه  بانكدارانى  همچون 
رفتار  تغيير  و  تقويت شوند  ايران  داخل  در  هستند،  غرب 

نظام را آغاز كنند. 
بندى  شرط  اما  نباشد،  بخش  نتيجه  است  ممكن  راه  اين 
ايران،  رفتار   تدريجى  تغيير  تنها  زيرا  است؛  ارزشمندى 
به  كشور  اين  همسايگان  براى  را  واقعى  امنيت  مى تواند 

همراه داشته باشد. 

ما  شود،  متوقف  ايران  توانمندى هاى  اگر  بنابراين، 
مى توانيم به اميد تحقق چنين شرطى به زندگى ادامه دهيم؛ 
يافتن  پايان  مى تواند  توافق  اين  كه  علت  اين  به  ويژه  به 
جنگ سرد ايران-آمريكا را ساده تر كند؛ جنگى كه مانع از 
همكارى هاى ما در مسائل منطقه اى شده است. در مقابل، 
متحدان ما به ايران هيچ اعتمادى ندارند و بنابراين، تغيير 
تدريجى در اين كشور را قبول ندارند. آنها مى خواهند تا 
زمانى كه در ايران تغيير رفتار صورت گيرد، اين كشور 

از هر گونه فناورى هسته اى محروم شود. 
با  مى توانيم  تنها  كنيم.  پر  را  شكاف  اين  نمى توانيم  ما 
شفاف بودن در مورد اهدافمان، آن را مديريت كنيم: رها 
كردن سياست درون ايران تا آنجا كه ممكن است؛ و در 
كه  جايى  تا  كشور  اين  هسته اى  برنامه  مهار  حال،  همين 
متحدان  از  حمايت  ادامه  سرانجام  و  باشد  داشته  امكان 

عرب و اسرائيلى خود. 
به همين علت است كه احتماال افزون بر جان كرى، وزير 
براى  خاص  خارجه  امور  «وزارت  يك  به  خارجه،  امور 
خاورميانه» نيز نياز داشته باشيم؛ زيرا بازگرداندن روابط 
از  پس  كشور  دو  اين  روابط  يخ  ذوب  و  آمريكا  و  ايران 
است  خاورميانه  نظام  به  ناگهانى  شوك  چنان  سال،   34
كه نيازمند مشورت هاى بى وقفه و حفظ پيوندمان با همه 

دوستان عرب و اسرائيلى مان است. 
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برادر! برادر بزرگ بازگشته است
توماس فريدمن / منبع: نيويورك تايمز

بمب افكن هاى آمريكايى 
بر فراز جزاير مورد مناقشه 

چين و ژاپن
مناقشه  مورد  جزاير  سر  بر  چين  و  ژاپن  ميان  تنش 
ظاهرا  بار  اين  گرفت.  باال  ديگر  بار  كشور،  دو  اين 
راه  به  ژاپن  از  حمايت  براى  نمايشى  آمريكايى ها 
درياى  فراز  بر  را  خود  بمب افكن هاى  و  انداخته اند 
البته  امر  اين  ريشه  درآورده اند.  پرواز  به  چين  شرقى 
اقدام روز شنبه چين بود. چين روز شنبه با گسترش 
به  را  ژاپن  با  اختالف  مورد  جزاير  خود،  هوايى  حريم 
محدوده دفاع هوايى خود افزود. به گزارش بى بى سى، 
آنطور كه مقام هاى آمريكايى گفتند دو فروند بمب افكن 
بى-52 آمريكا بر فراز جزاير مورد مناقشه چين و ژاپن 
در درياى شرقى چين و در محدوده دفاع هوايى چين 
به پرواز درآمدند. تنش در روابط چين و ژاپن از سال 
2012 باال گرفت. در سال 2012 ژاپن سه جزيره از پنج 
جزيره مورد مناقشه با چين در درياى شرقى چين را 
كه به مالكان خصوصى ژاپنى تعلق داشت از آنها خريد 
و به اين ترتيب در مناسبات اين دو كشور مناقشه اى 
اين سو  به  جهانى دوم  جنگ  پايان  از  كه  گرفت  شكل 
دبيركل  گذشته  روز  حال  همين  در  نداشت.  سابقه 
سازمان ملل از چين و ژاپن خواست به تنش هاى ارضى 
فزاينده ميان دو كشور پايان دهد. ژاپن، تايوان و چين 
در  كه  را  چين  شرقى  درياى  در  مناقشه  مورد  جزاير 
ژاپن «سنكاكو» و در چين «ديااويو» خوانده مى شوند، 
مهم  مسيرهاى  در  جزاير  اين  مى دانند.  خود  به  متعلق 
نفت  بالقوه  ذخاير  به  نزديك  و  دارند  قرار  كشتيرانى 

و  اياالت متحده  ميان  رقابت  افزايش  با  هستند.  گاز  و 
اقيانوسيه،  آسيا-  منطقه  در  نظامى  برترى  براى  چين 

اين جزاير از لحاظ استراتژيك نيز پراهميت شده اند.

ادعاى ژاپن
از  خالى  نوزدهم  قرن  در  جزاير  اين  كه  مى گويد  ژاپن 
از  بخشى  به عنوان  ژانويه 1895  در 14  و  بوده  سكنه 
شده اند.  افزوده  ژاپن  قلمرو  به  شوتو»  «نانسى  جزاير 
پس از جنگ جهانى دوم و با قرارداد سانفرانسيسكو، 
جزاير نانسى شوتو تحت قيوميت آمريكا قرار گرفت و 
در سال 1971 مجددا به ژاپن بازگشت. ژاپن مى گويد 
سانفرانسيسكو  قرارداد  به  اعتراضى  هيچ  چين  در 
نداشت و فقط از دهه 1970 كه مساله منابع نفت در اين 
منطقه مطرح شد، مقامات چينى و تايوانى ادعاى مالكيت 

خود بر اين جزاير را مطرح كردند.

ادعاى چين
از  بخشى  قديم  از  «ديااويو»  جزاير  كه  مى گويد  چين 
استان  ماهيگيرى  مهم  مناطق  از  يكى  و  بوده  خاكش 
تايوان به حساب مى آمده است. به گفته وزارت خارجه 
چين اين موضوع از لحاظ تاريخى قابل اثبات و از نظر 

قانونى نيز موجه است.  

نقش آمريكا
 - امنيتى  توافقنامه اى  ژاپن  و  آمريكا   1960 سال  در 
دفاعى امضا كردند كه بر اساس آن آمريكا متعهد شد 
از تماميت ارضى ژاپن در مقابل هر تجاوزى دفاع كند. 
جزاير  و  كرد  بازنگرى  پيمان  اين  در  اخيرا  واشنگتن 
مورد مناقشه را به عنوان جزيى از قلمرو ژاپن مشمول 
به  واقع  در  و  شناخت  كشور  دو  دفاعى  پيمان  قانون 

چين اعالم جنگ كرد.
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اگر  چيست؟  مركزى  بانك  رئيس  اصلى  وظيفه 
پرسيد ه  د رخيابان  و  عاد ى  مرد م  از  سوال  اين 
كرد ن  مهار  مى د هند :  پاسخ  زياد   احتمال  به  شود  
روساى  كه  است  آن  عمومى  د رك  و  باور  تورم. 
بانك هاى مركزى متخصصانى هستند  كه د ر د هه 
از  را  ثروتمند   جهان  اقتصاد هاى  توانستند    1980
چنگال تورم نجات د هند . اعتبار اين افراد  بر مبناى 
پايين نگه د اشتن نرخ تورم است و بنابراين الزم 
قيمت ها  مباد ا  تا  باشند   آماد ه  هميشه  آنها  است 

است.  شد ه  قد يمى  د يگر  د يد گاه  اين  اما  برود .  باال 
جهان  مركزى  بانك هاى  مشكل  بزرگ ترين  اكنون 
است.  يافته  كاهش  حد   از  بيش  تورم  كه  است  آن 
سازمان  عضو  كشورهاى  د ر  تورم  نرخ  ميانگين 
همكارى هاى اقتصاد ى و توسعه 1/5 د رصد  است 
كه از ميانگين 2/2 د رصد ى سال 2012 و هد ف 2 
د رصد ى بانك هاى مركزى بسيار كمتر است. اين 
است  هشد ارد هند ه  يورو  منطقه  د ر  بيشتر  كاهش 
د ر  مصرف كنند ه  بهاى  ساالنه  تورم  نرخ  كه  چرا 
ماه اكتبر به 0/7 د رصد  رسيد ؛ رقمى كه د ر زمان 
مشابه سال گذشته 2/5 د رصد  بود . علت اصلى اين 
امر كاهش قيمت كاالهاى تجارى بود . اما حتى اگر 
بگذاريم  كنار  را  سوخت  و  غذا  د ر  قيمتى  تحوالت 
 0/8 به  يورو  منطقه  د ر  پايه  تورم  نرخ  هم  باز 
مشترك  پولى  واحد   تشكيل  زمان  از  كه  مى رسد  
پايين ترين مقد ار است. د ر آمريكا نرخ اصلى تورم 
ماه سپتامبر 1/2 د رصد  است كه د ر مقايسه با نرخ 
2د رصد ى ماه جوالى كاهش يافته است. نرخ تورم 
همان  د ر  فد رال رزرو  گزارش  اساس  بر  نيز  پايه 
1/2 د رصد  ثابت شد ه است. برخى از مقامات فد رال 
رزرو خواهان تسهيل بيشتر د ر سياست هاى پولى 
هستند . ژاپن وضعيتى رو به بهبود  د ارد  و به نظر 
مى رسد  از افت 15ساله قيمت ها خارج شد ه باشد  
صفر  پايه  تورم  نرخ  نيز  كشور  اين  د ر  حتى  اما 
است. تنها اقتصاد  بزرگى كه د ر آن قيمت ها اند كى 
تورمى  كه  بريتانياست  بود ه اند   افزايش  به  رو 

معاد ل 2/7 د رصد  د ارد . 

احساس غرق شد ن 
كاهش  خطر  آشكارترين  نگران كنند ه اند .  ارقام  اين 
تورم  معرض  د ر  اقتصاد   كه  است  آن  قيمت ها 
مرتب  طور  به  قيمت ها  و  گيرد   قرار  معكوس 
نشان  ژاپن  تجربه  كه  طور  همان  يابند .  كاهش 
ضعيف  اقتصاد هاى  د ر  معكوس  تورم  مى د هد  
د ارد .  مخرب  بسيار  اثرى  سنگين  بد هى  د اراى  و 

سقوط  است  ثابت  وام ها  شرايط  كه  آنجايى  از 
ميزان د ستمزد ها و قيمت ها بار بازپرد اخت آنها را 
انتظار  مرد م  كه  آنجايى  از  و  مى سازد   سنگين تر 
خود   خريد   كند   پيد ا  كاهش  هم  باز  قيمت ها  د ارند  
را به تاخير مى اند ازند  و با اين كار اقتصاد  باز هم 
د ر  پد يد ه اى  چنين  بروز  خطر  مى شود .  ضعيف تر 
جنوب اروپا جد ى شد ه است. بهاى مصرف كنند ه 
د ر يونان و اسپانيا به شد ت كاهش يافته است و 
اين د ر حالى است كه ماليات ها روند ى رو به رشد  

د اشتند . 
هنوز  معكوس  تورم  اروپا  شمال  و  آمريكا  د ر 
رشد   به  رو  اقتصاد ها  اكثر  نيست.  جد ى  خطرى 
و  است  اند ك  آنها  رشد   سرعت  چند   هر  هستند  
نظرسنجى ها نشان مى د هد  مصرف كنند گان انتظار 
د ارند  تورم د ر ميان مد ت اند كى باالتر از نرخ هد ف 
نرخ  كه  اقتصاد ى  اگر  اما  باشد .  مركزى  بانك 
را  كند   رشد   طوالنى  مد ت  به  د ارد   بااليى  بيكارى 
تجربه كند  قيمت ها و د ستمزد ها د ر نهايت سقوط 
سال  هفت  معكوس  تورم  اثرات  ژاپن  د ر  مى كنند . 

پس از تركيد ن حباب د ارايى ها آشكار شد ند .
فوق العاد ه  تورم  وخيم،  عواقب  بروز  بد ون  حتى 
د اشت.  خواهد   پرهزينه اى  جانبى  اثرات  اند ك 
اقتصاد  ضعيف تر و نرخ بيكارى بيشتر خواهد  شد . 
د ر حال حاضر نرخ بيكارى د ر آمريكا، فرانسه و 
است.  د رصد   ترتيب 7/2، 11/1و 26/6  به  اسپانيا 
قيمت ها  مجد د   افزايش  صورت  د ر  اين،  بر  عالوه 

د رآمد  اسمى افراد  با همان سرعت افزايش نمى يابد  
بازپرد اخت  د ر  خانوارها  و  د ولت  بنابراين  و 
كاهش  مى شوند .  مواجه  مشكل  با  بد هى هايشان 
شد يد  نرخ تورم باعث مى شود  كشورهايى كه د ر 
با  نتوانند   د ارند   قرار  مشترك  پولى  واحد   منطقه 
يكد يگر رقابت كنند  و د ستمزد ها را به طور نسبى 
يكسان سازند . اكنون كه نرخ تورم د ر آلمان 1/3 
اسپانيايى  و  ايتاليايى  شركت هاى  است  د رصد  
با  بتوانند   تا  د هند   كاهش  را  د ستمزد ها  مجبورند  

همتايان آلمانى خود  رقابت كنند .
مهم تر از همه آن است كه تورم بسيار اند ك توانايى 
از  را  ركود   با  مقابله  براى  مركزى  بانك  روساى 
بين مى برد . معموًال د ر زمان رشد  بانكد ارها نرخ ها 
را باال مى برند . اما هم اكنون نرخ هاى سياستى بهره 
بانك  روساى  بنابراين  و  شد ه اند   نزد يك  صفر  به 
باشند   متكى  غيرمتعارف  اقد امات  به  بايد   مركزى 
تا بتوانند  شرايط پولى را باز هم ساد ه تر كنند . د ر 
ميان اين اقد امات مى توان به «تسهيل كمى» (چاپ 
پول براى خريد  اوراق قرضه) و «هد ايت آتى» (قول 
براى پايين نگه د اشتن نرخ ها د ر د رازمد ت و ايجاد  
انتظار تورمى د ر آيند ه) اشاره كرد . اگر اقتصاد  به 
ركود  كشيد ه شود  روساى بانك مركزى عمًال به 

طور غيرمنتظره اى ناتوان خواهند  ماند .

د يد گاهى براى اوج گيرى 
رود   باالتر  اند كى  مصر ف كنند ه  قيمت هاى  اگر 
به  رو  ثروتمند   كشورهاى  اقتصاد ى  وضعيت 
اند ازه  چه  «اند ك»  مقد ار  اين  اما  مى گذارد .  بهبود  
است و چگونه روساى بانك هاى مركزى مى توانند  
از  را  آنها  كنترل  آنكه  بد ون  ببرند   باال  را  قيمت ها 
د ست بد هند ؟ اغلب د ر گذشته تورم اند ك به تورم 
همراه  به  ناگوار  عواقبى  كه  مى شد   منجر  زياد  
مركزى  بانك هاى  هم  شرايط  آن  د ر  البته  د اشت. 
بى توجه نبود ند . ترازنامه هاى فد رال رزرو و بانك 
مركزى ژاپن د ر حال انفجار بود . آن شرايط باعث 
شد  ارزش د ارايى ها باالتر رود  و بسيارى منتظر 
طرز  به  مصرف كنند ه  بهاى  تورم  تا  باشند   آن 

خطرناكى باالتر رود . 
مورد   رسمى  تورم  نرخ  كه  است  آن  حل  راه  يك 
هد ف باالتر رود  و به عنوان مثال از 2 به 4 د رصد  
ستون  د هه ها  آنچه  د ر  تغيير  هرگونه  اما  برسد . 
استوار بانك مركزى بود ه است ممكن است تاثير 
آشفته  را  مالى  بازارهاى  و  باشد   د اشته  معكوس 
كند . اين نوع تند روى هنوز الزم نيست. اولين گام 
روساى بانك مركزى بايد  تالش براى رسيد ن به 
هد ف تورمى كنونى باشد . بانك مركزى اروپا كه 
ماه  د ر  د رصد   به 0/25  از 0/5  را  خود   بهره  نرخ 
نوامبر كاهش د اد  هنوز مى تواند  مهم ترين نقش را 
ايفا كند . اقد امات جسورانه اى مانند  تسهيل شرايط 
و  قرضه  اوراق  گسترد ه  خريد   جمله  از  مالى 
تسهيالت مالى ارزان قيمت براى بانك ها ضرورى 
به نظر مى رسند . عالوه بر اين بانك مركزى اروپا 
بايد  تاكيد  كند  كه نرخ تورم هد ف براى منطقه يورو 
2 د رصد  است هرچند  نرخ تورم د ر آلمان بيشتر 

از آن باشد . 
فد رال رزرو كه هم اكنون ماهيانه 85 ميليارد  د الر 
افزايش  به  نيازى  مى كند   خريد ارى  قرضه  اوراق 
«تسهيل كمى» ند ارد  اما مى تواند  سياست «هد ايت 
آتى» خود  را تغيير د هد . بحث هاى جارى بر سر آن 
را  بيكارى  نرخ  آستانه  بايد   رزرو  فد رال  كه  است 
قبل از افزايش نرخ ها پايين بياورد  و آن را از 6/5 
به 6 د رصد  برساند . اين نظر منطقى است. رئيس 
آيند ه فد رال رزرو، جانت يلن، مى تواند  نرخ تورم 
هد ف را 1/75 د رصد  تعريف كند . د ر اين صورت 
افزايش  بيشترى  سرعت  با  قيمت ها  است  ممكن 

يابند  و او بتواند  نرخ ها را باالتر ببرد . 
نرخ  كه  نيست  معنا  بد ان  بحث ها  اين  از  هيچ كد ام 
اين  اما  شد .  نخواهد   مخاطره آميز  هيچ گاه  تورم 
كه  كسانى  تمام  نيست.  امروز  به  مربوط  مشكل 
هنگام اجراى اقد امات غيرمتعارف توسط بانك هاى 
مى د اد ند   هشد ار  تورم  افزايش  به  نسبت  مركزى 
اكنون بايد  اعمال خود  را مورد  بازنگرى قرار د هند  
كم كارى  غربى  سياستمد اران  كه  باشند   متوجه  و 
هميشه  باشند .  كرد ه  زياد ه روى  اينكه  نه  كرد ه اند  
بايد  از تورم ترسيد  اما اگر تورم به شد ت كاهش 

پيد ا كند  خطرات بسيار بيشتر خواهند  بود .

اقتصاد

هراس از كاهش تورم اقتصاد  جهان 
The Economist  / ترجمه: جواد طهماسبى

بانك هاى  توسط  غيرمتعارف  اقد امات  اجراى  هنگام  كه  كسانى  تمام 
اعمال  بايد   اكنون  مى د اد ند   هشد ار  تورم  افزايش  به  نسبت  مركزى 
سياستمد اران  كه  باشند   متوجه  و  د هند   قرار  بازنگرى  مورد   را  خود  
غربى كم كارى كرد ه اند  نه اينكه زياد ه روى كرد ه باشند . هميشه بايد  
از تورم ترسيد  اما اگر تورم به شد ت كاهش پيد ا كند  خطرات بسيار 

بيشتر خواهند  بود .

بانك مركزى اروپا نرخ 
بهره را كاهش داد 

از  را  بهره  نرخ  غيرمنتظره،  اقدامى  در  اروپا  مركزى  بانك 
0/5 درصد به 0/25 درصد كاهش داد. اين نهاد اقدام فوق را 
در پاسخ به كاهش بى سابقه نرخ تورم در سطح كشورهاى 
در  عضو  كشورهاى  متوسط  تورم  نرخ  داد.  انجام  اتحاديه 
ماه اكتبر به ساالنه 0/7 درصد رسيده كه بسيار كمتر از نرخ 
هدف دو درصد است. اين كاهش نرخ تورم، نگرانى از امكان 
وقوع تورم منفى در اتحاديه را افزايش داد. كاهش نرخ تورم 
همچنين اثر شديدى بر كاهش ميزان سودآورى كسب وكار 
بانك  رئيس  البته  داشت.  خواهد  اشتغال  ميزان  نتيجه  در  و 
دانست.  منتفى  را  منفى  تورم  وقوع  احتمال  اروپا  مركزى 
تعداد  قيمت  كاهش  منفى،  تورم  از  منظور  اگر  كرد  تاكيد  او 
زيادى از كاالها در بخش اعظم كشورهاى عضو است، اين 
امر اتفاق نخواهد افتاد؛ البته امكان كاهش قيمت شمارى از 
كاالها در معدودى از كشورها وجود دارد كه از آن نمى توان 
به وقوع تورم منفى تعبير كرد. او البته همچنين دستيابى به 
نرخ تورم دو درصد را هدفى ميان مدت يا بلندمدت دانست 
با  حتى  كوتاه مدت،  در  آن  به  دستيابى  امكان  كرد  تاكيد  و 
وجود كاهش اخير نرخ هاى بهره، وجود ندارد. اين اقدام بانك 

مركزى اروپا، بحث هاى زيادى را بر انگيخت. 

موثر  تورم  افزايش  در  بهره  نرخ  كاهش  آيا  اينكه  جمله  از 
دهد؟  پايان  را  بحران  مى تواند  اقدام  اين  آيا  و  بود؟  خواهد 
به  همه  تقريبًا  اما  دارند  متفاوتى  نظرات  البته  كارشناسان 
هر  معتقدند؛  تورم  افزايش  بر  بهره  نرخ  كاهش  بودن  موثر 
نخواهد  رفع  را  بحران  خطر  اقدام،  اين  زياد  احتمال  به  چند 
بى اثر  معنى  به  مسلمًا  بحران  كامل  رفع  عدم  اما  كرد. 
شرايط  بهبود  در  اروپا  مركزى  بانك  سياست هاى  بودن 
نيست. البته بحث ها در مورد مفيد و يا مناسب بودن تورم 
ايجاد شده پا برجاست. در حالى كه مقامات اقتصادى فرانسه 
با  آلمانى  مقامات  كردند،  استقبال  بهره  نرخ  كاهش  اين  از 
را  آن  اروپا  مركزى  بانك  اقدام  اين  خواندن  «غيرمنتظره» 
باعث كاهش ارزش سپرده هاى بانك ها و ايجاد حباب قلمداد 
كردند. در واقع آلمان و بسيارى از اقتصاددانان ديگر، وقوع 
تورم منفى را غيرممكن دانسته و هيچ تهديدى از اين جانب 
حس نمى كنند. آنان دليل كاهش نرخ تورم را كاهش دستمزد 
نيروى كار در كشورهايى مثل يونان و اسپانيا مى دانند كه 
نه تنها نشانه بدى نيست، بلكه حاكى از كاهش قيمت تمام شده 
مى تواند  خود  كه  است  كشور  دو  اين  در  توليدى  كاالهاى 
باعث رقابت پذيرى صنايع آنها شود. اين اختالف نظر تا جايى 
خواهان  اروپا،  مركزى  بانك  در  آلمان  نماينده  كه  پيش رفت 
جمع آورى اطالعات بيشتر از بازارها پيش از اتخاذ تصميم 
شد. تقاضايى كه البته مورد قبول قرار نگرفت. دسته اى ديگر 
نرخ  كه  مى كنند  استدالل  اين طور  تصميم،  اين  مخالفان  از 
بهره فعلى، هنوز بحرانى نيست و بانك مركزى با اين كاهش، 
گزينه هاى در اختيار خود براى تغيير وضعيت هاى به مراتب 
وخيم تر را كاهش داده است. در واقع به عقيده آنها اين بانك 
بسيار زود از اين اقدام براى كنترل نرخ تورم استفاده كرده 
بهره بردارى  اقدام  اين  از  مى توانست  بهتر،  زمان بندى  با  و 
در  يورو  تصميم،  اين  اعالم  از  پس  باشد.  داشته  موثرترى 
حدود يك درصد ارزش خود در برابر دالر را از دست داد 
كه تا اينجا، نتيجه خوبى محسوب مى شود و مى تواند باعث 

افزايش صادرات اروپا شود.
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اين  سرمايه گذاران  ذهن  در  هميشه  سال 2013  ابتداى  از 
سوال وجود داشت كه صعودهاى طال كى خاتمه مى يابد؟

قرون  طى  درخشندگى هايش  و  جذابيت ها  همه  به رغم  طال 
و  نيست  سرمايه گذارى  كاالى  يك  جز  چيزى  مختلف، 
مالكيت آن تنها در صورت بازدهى مالى اش، مى تواند مفيد 
واقع شود. طال طى 12 سال پياپى روندى مثبت داشته و 
اين امر سوال پيش رو را داراى درجات باالترى از اهميت 
مى كند؟ كه چه موقع اين روند خاتمه مى يابد و چه موقع 

بايد از بازار طال خارج شد؟
جمله  از  كه  مى كرد  طلب  را  اتفاقاتى  وقوع  طال  قيمت  افت 
است.  رزرو  فدرال  پولى  سياست هاى  در  تغيير  بروز  آن 
انتظاراتى كه قيمت طال را باال نگه داشته اين بار در جهت 
در  كه  بود  انتظارات  همين  حقيقت  در  كردند.  عمل  عكس 
سال 2011، قيمت طال را به نزديك 2000 دالر در هر اونس 
آن  در  بازار  انتظارات  شدن  عدم برآورده  از  بعد  رساند. 

زمان، طال ديگر هيچ وقت به باالى 1900 دالر بازنگشت. 
اين نشان از وابستگى شديد طال به اين موضوع دارد. پس 
اگر در سال 2013 بايد تحولى در قيمت طال رخ مى داد، آن 
اتفاق به برنامه خريد اوراق قرضه آمريكا مربوط بود. آن 
به خصوص  آمريكا،  اقتصادى  شرايط  بهبود  به  منوط  هم 
آمار بيكارى اين كشور و رسيدن آن به 6/5 درصد است. 
شكل   2012 سال  در  آمريكا  كار  بازار  وضعيت  بهبود 
سال  ابتداى  در  بيكارى  نرخ  گرفت.  خود  به  مشخص ترى 
رسيد.  درصد   7/8 به  سال  انتهاى  در  و  بود  درصد   8/7
همين كافى بود كه عده بسيارى را به اين نتيجه برساند كه 
اقتصاد آمريكا دوباره به روزهاى خوب خود بازگشته و 
به اين ترتيب دير يا زود زمان كاهش خريد اوراق قرضه 
فرا خواهد رسيد. در كنار اين خبر، بازارهاى سهام آمريكا 
نيز رشد خود را شروع كردند. اين امر سبب شد كه اعتماد 
به اين بازار بيشتر شود. اين خبر خوبى براى طال نبود. با 
اين اوصاف گويى در بازار، بسيارى به اين نتيجه رسيده 
بودند كه در رابطه با طالى زيادى كه در اين سال ها انباشته 
بايد  وقت  چه  نمى دانستند  اما  كنند،  كارى  بايد  كرده اند، 
وارد عمل شوند. اولين خبر جنجالى در اين زمينه خروج 
«سوروس» و «بيكن»، دو سرمايه گذار بزرگ از بازار طال 
در اوايل سال 2013 بود. البته سرمايه گذار عمده ديگرى به 
نام آقاى «پاولسون» بر ماندن در بازار طال اصرار داشت 
و اين نشان مى داد كه ديد همه سرمايه گذاران در آن زمان 
مشابه نبود. بازار بعد از اعالم اين خبر تا مدتى در نرخ هاى 
اما  ماند،  باقى  اونس  هر  در  دالر   1600 تا   1500 حدود 
اتفاق مهمى كه جرقه سقوط انفجارى طال را زد، ماجراى 
قبرس و بحران بدهى اين كشور بود. طى پيشنهادى قرار 
بازار  به  بدهى  اش  جبران  براى  كشور  اين  طالهاى  شد 
عرضه شود و ترس همه اين بود كه اين روش مدلى براى 
ديگر كشورهاى بحران زده حوزه يورو نيز بشود. همين 
موضوع در كنار تبليغات وسيع چند شركت سرمايه گذارى 
سقوط  آن،  فروش  به  همگان  دعوت  و  طال  فروش  براى 
طال  قيمت  در  دوم  شديد  كاهش  زد.  رقم  را  طال  تاريخى 
چند هفته بعد صورت گرفت. سخنرانى برنانكه كه تصوير 
بهترى از اقتصاد آمريكا مى داد و به طور ضمنى به كاهش 
خريد اوراق قرضه اشاره كرد كاهش بيشتر قيمت طال را 

موجب شد. 
اين كاهش شديد قيمت طال دو اثر متفاوت داشت. يكى اينكه 
تصميم سرمايه گذارانى را كه منتظر زمانى براى خروج از 
بازار طال بودند، جلو انداخت. اين خبر در عوض سيلى از 
خريداران را روانه بازار كرد كه اين زمان را بهترين زمان 
براى خريد طال و جواهر مى دانستند. از همين رو در برابر 
در  جواهر  تقاضاى  سرمايه گذارى،  تقاضاى  شديد  افت 
نيمه دوم سال 2013 به شدت افزايش پيدا كرد، اما خروج 
كه  بود  شديد  و  حجيم  آنقدر  طال  بازار  از  سرمايه گذاران 
كند.  جبران  را  آن  نتوانست  جواهرآالت،  تقاضاى  افزايش 
وجود  با  كه  مى دهد  نشان  طال  تقاضاى  سوم  فصل  آمار 
اينكه ميانگين قيمت طال در فصل سوم كمتر از فصل دوم 
بود، تقاضاى جواهرات به شدت كاهش يافت و اين نشان 
پايين  قيمت هاى  برابر  در  بازار  اوليه  عطش  كه  مى دهد 
همراه  تاخيرى،  با  نيز  مصرفى  بازار  و  يافته  خاتمه  طال 
بازار سرمايه گذارى به اين نتيجه رسيده است: مى توان به 

قيمت هاى پايين تر چشم داشت.
مناسبت هاى  به  طال  تاكنون،  شديد   سقوط هاى  از  بعد 
مختلف افت و خيزهاى مداومى را تجربه كرده است ولى 
نتوانسته است نه به كانال قيمتى 1400 دالر در هر اونس 
وارد شود و نه به زير 1200 دالر در هر اونس سقوط كند. 
حاال سوال اين است كه آينده طال چيست؟ آيا بازار اعتقاد 
دارد كه قيمت طال بايد باال برود يا بر عكس پايين بيايد؟ در 

ادامه هر دو ديدگاه بررسى شده اند.

چرا قيمت طال بايد باال برود؟ 
كه  مى كنند  اشاره  داليلى  تداوم  به  ديدگاه  اين  موافقان 
تاكنون قيمت طال را باال نگه داشته است. از مهم ترين اين 
داليل سياست هاى انبساطى آمريكا و ساير كشورها است. 
دو  هر  رزرو  فدرال  بعدى  رييس  خانم «يلن»  و  «برنانكه» 
نشان داده اند كه وضعيت اقتصاد آمريكا را در وضعيتى 

ميانى مى دانند و به همين دليل اعتقاد دارند كه برنامه خريد 
در  اين  بر  عالوه  باشد.  داشته  تداوم  بايد  قرضه  اوراق 
اتخاذ  است  ممكن  مشابهى  سياست هاى  نيز  يورو  حوزه 

شود. 

چرا قيمت طال بايد پايين تر برود؟
اقتصاد  كه  دارند  اعتقاد  طال  قيمت  بيشتر  كاهش  موافقان 
آمريكا به طرز محسوسى رو به بهبودى است و اين كشور 
توانسته بر بسيارى از مشكالت پس از بحران مالى سال 
خريد  برنامه  زود  يا  دير  دليل  همين  به  و  آيد  فائق   2008
كه  است  درست  البته  مى شود.  متوقف  نيز  قرضه  اوراق 
اين اتفاق هنوز نيفتاده است؛ اما به هر حال رفتار بازارها 
بازار  كه  همين  و  مى گيرد  شكل  بازيگرانشان  انتظارات  با 
متوقف  زودى  به  قرضه  اوراق  خريد  كه  دارد  اطمينان 

خواهد شد، به اين خبر پيشاپيش واكنش نشان مى دهد.
 البته مسابقه براى خروج سريعتر از بازار طال ممكن است 
كه سقوط هاى اين بازار را شديدتر از معمول كرده باشد، 

نوعى  به  باز  يابد  تداوم  قرضه  اوراق  خريد  اگر  حتى  اما 
قرضه  اوراق  خريد  تداوم  زيرا  بود  خواهد  طال  زيان  به 
به  رو  سهام  بازار  و  اقتصادى  خوب  آمارهاى  كنار  در 
رشد دليل ديگرى است كه سرمايه گذاران نياز كمترى به 
دارند  طال  طريق  از  سهام  بازار  سقوط  مخاطرات  پوشش 
بازدهى  كمترى  ريسك  و  بيشتر  اطمينان  با  مى توانند  و 
نكته  همين  كه  بازار سهام جست وجو كنند  در  را  باالترى 

دوباره به زيان طال است. 
در مورد استدالل ديگر كه كشورهاى ديگر هم سياست هاى 
انبساطى دارند و همين تقاضا براى طال را افزايش مى دهد، 

مى توان به عنوان نمونه به ژاپن اشاره كرد.
دالر  به  شديد  سقوط هاى  وجود  با  طال  قيمت  حقيقت  در   
كرده  تجربه  ژاپن  ين  به  نسبت  را  كمترى  سقوط  آمريكا، 
است از آن جهت كه ين ژاپن در اين مدت نيز خود سقوط 
شديدى را به دليل برنامه خريد اوراق قرضه در اين كشور 
داشته است، اما جالب آنكه سقوط ين، نه تقاضاى جواهر 
بايد  چنانكه  آن  را  ژاپن  در  سرمايه گذارى  تقاضاى  نه  و 

افزايش نداده است كه يك دليل آن ناشى از تفاوت ديدگاه 
و جايگاه طال در ميان ژاپنى ها نسبت به هندى ها يا چينى ها 
است. در ضمن سقوط هاى اصلى طال دقيقا زمانى رخ داده 
دنيا  اقتصادهاى  بزرگ ترين  از  يكى  كه  ژاپن  در  كه  است 
قرضه  اوراق  خريد  برنامه هاى  بزرگ ترين  از  يكى  است، 
است  آنها  براى  نااميد كننده اى  خبر  اين  است.  شده  آغاز 
انبساطى  سياست هاى  بين  محكمى  رابطه  دارند  سعى  كه 
در نقاط ديگر دنيا و ارزش طال به دالر آمريكا نشان دهند. 
در عوض بيشتر تقاضاى طال در اين مدت در كشورهايى 
بوده است كه دقيقا سياست هاى انبساطى چندانى نداشته اند، 
اما به طور سنتى مردمانشان به طال توجه خاص دارند و 
قيمت هاى پايين را فرصتى براى خريد ديده اند؛ ولى تداوم 
ريزش قيمت طال، آنها را نيز متقاعد كرده است كه در فصل 

سوم سال 2013 تقاضاى كمترى داشته باشند.
بخش ديگر استدالل اين گروه آن است كه طال تنها بازارى 
نيست كه به بهبود اقتصاد آمريكا و انتظار كاهش و توقف 
خريد اوراق قرضه واكنش نشان داده است. مهم تر از بازار 
طال، بازار اوراق قرضه است كه افت شديدى را در همين 
مدت تجربه كرده است.  اين افت شديد ارزش اوراق قرضه 
يا افزايش بازدهى آنها دقيقا بيانگر انتظار بازار به افزايش 
نرخ بهره در آمريكا است كه اين احتمال، آينده طال را بدتر 
آمريكا،  اقتصاد  از  مثبت  سيگنال هاى  اين  كنار  در  مى كند. 
اما تورم اين كشور نتوانسته آنچنان كه بايد رشد داشته 

باشد. 
تورم پايين در كنار كاهش خريد اوراق قرضه كه برنامه اى 
پايين  تورم  كه  مى كند  ايجاد  را  نگرانى  اين  است،  تورم زا 
تبديل  حتى  و  شود  ايجاد  آمريكا  اقتصاد  در  مزمنى 
بد  خبرهاى  به  بايد  نيز  را  خبر  اين  شود.  منفى  تورم  به 
آن  اهداف  از  يكى  كه  كرد  اضافه  طال  بازار  براى  ديگر 
خيلى  فوق  موارد  تمامى  است.  تورمى  مخاطرات  پوشش 
از سرمايه گذاران را نيز به اين نتيجه رسانده است كه طال 
حتى ممكن است كه قيمت 1000 دالر در هر اونس و حتى 
مى توان  مشهور  افراد  ميان  از  كند.  تجربه  نيز  را  پايين تر 
به پروفسور روبينى اشاره كرد كه شهرت خود را بيشتر 

مديون پيش بينى بحران مالى سال 2008 است. 
اكثر موسسات مالى مشهور و بانك ها نيز در زمره همين 
را  طال  قيمت  ساكس  گلدمن  بانك  مثال  دارند.  قرار  گروه 
پيش بينى  سال 2013  پايان  براى  انس  هر  در  دالر   1050
كرده است. يا بانك كرديت سوئيس ميانگين 1150 دالر در 
هر اونس را براى نيم سال دوم 2013 پيش بينى كرده است. 
با اين توضيحات به نظر مى رسد كه تاكنون كفه ترازو به 
سمت گروه دوم بوده است و طال هنوز روند نزولى خود 
اعداد  روز  هر  بازارها  بازيگران  اما  است،  كرده  حفظ  را 
جديدى را مى شنوند و بر اساس آنها ممكن است رفتار و 

انتظارات خود را تغيير دهند.

طال سال را چگونه تمام مى كند
بلومبرگ در آخرين هفته هاى سال 2012 ميالدى، مصاحبه اى با 8 مدير سرمايه گذارى انجام 
داد و نظر آنها را در مورد برنامه هاى سال آينده شان جويا شد. جواب هاى آنها نشان مى داد 
كه تمايل زيادى به سرمايه گذارى در بازار سهام دارند و درعوض طال را از گزينه هاى پيش 
رويشان حذف كرده اند. اين در حالى است كه در انتهاى سال 2012 اميد به رشد قيمت طال در 
سال 2013، تقاضاى اين فلزگرانبها را افزايش داده بود. سوال پيش روى ما همچنان اين است 

كه طال چه آينده اى را پيش رو دارد؟ 
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فرهنگ 
زندگينامه مارگارت تاچر جايزه برد

كتاب زندگينامه مارگات تاچر كه پس از درگذشت وى به بازار آمد، موفق به 
كسب جايزه انجمن زندگينامه نويسان بريتانيا شد./

«مارگارت  عنوان  با  مور  چارلز  كتاب  از  نخست  جلد  سلر،  بوك  از  نقل  به 
تاچر: زندگينامه مجاز» موفق به كسب جايزه بهترين زندگينامه سال از سوى 

انجمن زندگينامه نويسان بريتانيا شد.
هزار  پنج  رقابت  اين  داوران  گروه  شد،  برگزار  لندن  در  كه  مراسمى  در 
پوندى، با معرفى كتاب مور به عنوان برنده آن را اثرى «مطلق... كه دليلى بر 

پيروزى اراده است» خواندند.
نفر دوم اين رقابت، هريت تاكى براى كتاب «اورست: نخستين صعود» بود. 
در اين مراسم كتاب آلن جانسون با عنوان «اين پسر» نيز شايسته قدردانى 
جايزه  نهايى  فهرست  به  اين  از  پيش  تاچر  مارگات  زندگينامه  شد.  خوانده 
يافته  غيرداستانى تعلق مى گيرد، راه  به بهترين كتاب  ساموئل جانسون كه 
به  و  لوتيان  تونى  ياد  به  كه  نيز  طرح  بهترين  پوندى  هزار  دو  جايزه  بود. 
براى  تورنتون  الين  به  شود  مى  اهدا  نويسنده  يك  بيوگرافى  كتاب  نخستين 
بخش،   اين  در  گرفت.  تعلق  نوشته است،  بير  آمليا  زندگى  درباره  كه  طرحى 
النور فيتسيمونز براى طرح كتاب «ميل افتخار:زندگى و مرگ تراژيك هريت 

شلى» جايگاه دوم را كسب كرد. 
يك  جايزه  نيز  فقيد  پينتر  هارولد  همسر  فريزر  آنتونيا  ليدى  مراسم  اين  در 
كه  شد  اعالم  حال  همين  در  كرد.  دريافت  را  بيوگرافى  خلق  به  خدمت  عمر 
كتاب بعدى اين بانوى نويسنده با عنوان «تاريخ من: سال هاى اوليه زندگى 
آنتونيا فريزر» كه درباره خاطرات كودكى وى است، سال 2015 منتشر مى 

شود.
***********

بزرگداشت شيموس هينى از سوى 
بزرگان ادبيات بريتانيا

جمله  از  اوبراين  ادنا  و  آرميتاج  سيمون  مالدون،  پل  دافى،  آن  كارول 
نويسندگانى بودند كه ياد شيموس هينى را در مراسمى كه در رويال هال 
لندن برگزار شد، گرامى داشتند.به نقل از تلگراف، شيموس هينى قرار بود 
پاييز امسال سخنرانى اى در مركز ساوت بانك لندن ارايه كند. اما با درگذشت 
او در اواخر اوت(اوايل شهريورماه) امسال اين سوال مطرح شد كه چگونه 
بايد ياد او را، آن هم در جايى كه قرار بود سخنرانى اش را ارايه كند، گرامى 

داشت؟
و  همكاران  دوستان،  سوى  از  گردهمايى  يك  برگزارى  با  سوال  اين  پاسخ 

تحسين كنندگان هينى در مركز ساوت بانك لندن عملى شد.
مراسم  اين  در  بريتانيايى  شاعران  برجسته ترين  از  جمعى  كه  حالى  در 
زندگى  و  شعر  درباره  اسكاتلندى  نويسنده  اوهاگان  اندرو  داشتند،  حضور 

هينى سخنرانى كرد.
در جمع شركت كنندگان در اين مراسم كه حضور گسترده شاعران در آن 
به خوبى محسوس بود، كارول آن دافى ملك الشعراى بريتانيا به شعرخوانى 
پرداخت. تام پائولين، كريستوفر رايد، برنارد اوداناهو و مايكل النگلى نيز به 
روخوانى شعرهاى سال هاى اوليه فعاليت هينى پرداختند كه به نوعى ارايه 

كننده چشم اندازى از زندگى شاعر در آن سال ها بود. 
در اين مراسم، پل مالدون نيز شعر «مرگ يك طبيعت گرا» را روخوانى كرد.

عالوه بر اين ترجمه اى كه هينى از شعر لئوس جاناشك با عنوان «خاطرات 
كسى كه تنبيه شد» كرده بود، در قالب نمايشى به روى صحنه رفت. 

موسيقى فولكلور ايرلندى از ديگر برنامه هايى بود كه در اين مراسم براى 
تجليل از ياد اين شاعر فقيد ايرلندى اجرا شد. 

شيموس هينى شاعر 74 ساله ايرلندى، جوايز متعددى در طول عمرش كسب 
كرده بود و جايزه نوبل را نيز در كارنامه داشت. آخرين مجموعه شعر او در 
سال 2010 با عنوان «زنجيره انسانى» منتشر شد. شعر اصلى اين مجموعه 

با عنوان «معجزه» با تمركز بر بيمارى او نوشته شده بود.

فهرست نهايى جايزه 
كاستا اعالم شد

فهرست نهايى نامزدهاى جايزه كاستا در بخش هاى مختلف اعالم 
يك  نام  اعالم  با  كاستا  كتاب  جايزه  اينديپندنت،  از  نقل  شد./به 
را  خود  فيناليست هاى  نامزدهايش،  ميان  در  درگذشته  نويسنده 

شناخت.

برناردين بيشاپ كه تابستان امسال درگذشت، براى كتاب «درس 
هاى غيرمنتظره از عشق» به عنوان يكى از نامزدهاى بخش رمان 

كاستا انتخاب شده است.
دوران  اوايل  در  رمان  دو  داشت،  سال   73 فوت  هنگام  كه   او 
كارى اش نوشت و سپس به عنوان  آموزگار به كار پرداخت. اما 
نويسندگى  به  دوباره  سرطان  بيمارى  با  شدن  رو  رودر  از  پس 
رمان  دو  و  شده  منتشر  يكى  كه  نوشت  رمان  سه  و  آورد  روى 

ديگر در دست چاپ هستند. 

اين  است.  رمان  بخش  فيناليست  چهار  از  يكى  لندن  از  بيشاپ 
نام  دربرگيرنده  است،  زن  نويسندگان  از  متشكل  كه  فهرست 
كيت آتكينسون براى «زندگى پس از زندگى»، مگى اوفارل براى 
«دستورالعملى براى موج گرما» و ايو وايلد براى «همه پرندگان 

مى خوانند» است.
اين جايزه كه به نويسندگان بريتانيايى اهدا مى شود، به پنج بخش 
و  رمان، بيوگرافى، شعر  رمان نخست،  شامل  كه  گيرد  تعلق مى 

كتاب كودك است. 
در  و  مى كند  دريافت  پوندى  هزار  جايزه 5  يك  بخش،  هر  برنده 
هزار  جايزه 30  نهايى  برنده  برنده،  پنج  اين  ميان  از  بعد  مرحله 
پوندى، انتخاب مى شود. برنده نهايى در مراسمى كه ماه ژانويه 

در لندن برگزار مى شود، معرفى مى شود. 

در سال هاى پيش، همواره جايزه نهايى از يكى از دو بخش رمان 
يا رمان نخست انتخاب شده است. سال پيش هيالرى مانتل براى 

«جسدها را باال بياوريد» به عنوان برنده انتخاب شد.
انتخاب  داوران  راى  به  كننده  شركت  ميان 617  از  فيناليست ها   
شده اند.در ميان 20 فيناليست امسال، پنج نويسنده، نوقلم هستند 

و براى نوشتن نخستين رمان خود انتخاب شده اند. 

فهرست بخش هاى مختلف كاستا چنين اعالم شده است:
زندگى»،  از  پس  «زندگى  براى  آتكينسون  كيت  رمان:  بخش  در 

مگى  عشق»،  از  غيرمنتظره  «درس هاى  براى  بيشاپ  برناردين 
وايلد  ايو  و  گرما»  موج  براى  هايى  «دستورالعمل  براى  اوفارل 

براى «همه پرندگان مى خوانند»

كيت  خاص»،  «عالقه  براى  بايرز  سام  نخست:  رمان  بخش  در 
كالنچى براى «نشست با جناب اينگليش»، ناتان فيلر براى «شوك 

پاييز» و ساتنام سانگرا براى «مصالح ازدواج»

جايزه زندگينامه: گوين فرانسيز براى «امپراتور قطب جنوب: يخ، 
«هانس  براى  هاردينگ  توماس  امپراتور»،  پنگوئن هاى  و  سكوت 
شاعر،  دانونسو،  «گابريله  براى  هيوز-هالت  لوس  رودولف»،  و 
اغواگر و واعظ جنگ» و اوليويا لينگ براى «سفرى به چشمه اكو»

در بخش شعر: كليو جيمز براى «دانته، كمدى الهى»، هلن مورت 
و  دردها»  «تپه  براى  رابرتسون  رابين  تقسيم»،  «خيابان  براى 

مايكل سيمسونز رابرتز براى «فروشنده مواد شيميايى» 

جايزه بخش كتاب كودك : راس مونتگمرى براى «آلكس، سگ و 
در بازنشدنى»، سارا نوتون براى «مرد به دارآويخته برمى خيزد» 
، كريس ريدل براى «دختر بز و روح موش» و اليزابت وين براى 

«رز زير آتش».
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  هيالرى مانتل: 

زندگينامه فيتزجرالد 
بهترين كتاب سال

هيالرى مانتل نويسنده مشهور بريتانيايى كه دو جايزه 
بوكر در كارنامه اش دارد يك كتاب زندگينامه را به عنوان 

بهترين كتاب سال 2013 انتخاب كرد./
كتاب  خبرگزارى  گزارش  به 
ايران(ايبنا) به نقل از گاردين، هيالرى 
«پنه  كتاب  بريتانيايى  نويسنده  مانتل 
به  را  زندگى»  يك  فيتزجرالد:  لوپه 
در  شده  منتشر  كتاب  بهترين  عنوان 

سال 2013 انتخاب كرد.
اين كتاب كه نوشته هرمونى لى است 
از سوى اين نويسنده مشهور به عنوان 
ادبيات  از  استفاده  با  كه  زندگينامه اى 
فرم  او  و  شد  خوانده  شده  خلق  غنى 
سبك  حاصل  كه  را  كتاب  هنرمندانه 

ادبى يك هنرمند است، ستود.
پنه لوپه فيتزجرالد كه در سال 2000 
و  بوكر  ادبى  جايزه  برنده  درگذشت 
و  نويس  مقاله  شاعر،  نويس،  رمان 
بيوگرافى نويسى بريتانيايى بود. مجله 

تايم وى را در شمار يكى از 50 نويسنده برتر بريتانيايى 
از سال 1945 به بعد جاى داد و آبزرور در سال 2012 
آخرين رمان وى با عنوان «گل آبى» را به عنوان يكى از 
10 رمان برتر تاريخى خواند. با اين حال او مى گويد : اما 
شايد بهتر باشد عنوان بهترين رمان سال نصيب كتابى 
كتاب  از  بايد  صورت  اين  در  باشد؟  زمان  آينه  كه  شود 
خود  دور  و  ها  طرح  سياست،  از  دهه  يك  قدرت:  «سفر 
كتاب  اين  برد.  نام  برايد  مك  داميان  نوشته  چرخيدن ها» 
و  اخالقى  ورشكستگى  به  است  بكبايت  انتشارات  از  كه 
ورشكستگى روشى مى پردازد و كتابى است بى نظير از 

زودرنجى و خودفريبى كه مثل نور ستاره كريسمس از 
هر برگ آن ساطع مى شود. 

نويسندگان  مطرح ترين  از  يكى  عنوان  به  مانتل  هيالرى 
بريتانياى امروز شناخته مى شود و در سال هاى اخير دو 
جايزه بوكر را براى نوشتن دو رمان تاريخى «تاالرگرگ» 
و «جسدها را باال بياوريد» به افتخارهاى قبلى اش افزوده 
است. وى در حقيقت از زمانى كه در سال 2009 نخستين 
دريافت  گرگ»  «تاالر  كتاب  براى  را  خود  بوكر  جايزه 
در  بريتانيايى  نويسندگان  برجسته ترين  از  يكى  به  كرد، 
سراسر جهان بدل شد، اما او پيش از اين 
نيز موفقيت هاى متعددى كسب كرده بود. 
نخستين  از  غزه»  خيابان  در  ماه  «هشت 
كتاب هاى او در سال 1988 منتشر شد و 
«فلود» در سال 1989 براى اين نويسنده 
آورد  همراه  به  را  هالتبى  وينفرد  جايزه 
و جايزه چتنهايم را نيز از آن خود كرد. 
كتاب «جايى براى امنيت بيشتر» در سال 
1992 جايزه ساندى اكسپرس را برايش 
«تغيير  آن  از  پس  او  و  داشت  همراه  به 
آب و هوا» را در سال 1994منتشر كرد. 
 1995 سال  در  عشق»  در  تجربه  «يك 
كتاب  و  شد  هورند  هاوت  جايزه  برنده 
به   2003 سال  در  ارواح»  كشيدن  «باال 
او  گرفت.  لقب  سال  فكرى  كتاب  عنوان 
با كتاب «پشت سياه» در سال 2005 به 
فهرست نهايى جايزه كشورهاى مشترك المنافع راه يافت 
و جايزه اورنج همان سال را دريافت كرد و در فهرست 
اوليه جايزه بوكر هم جاى گرفت. وى سرانجام با «تاالر 
گرگ» در سال 2009 برنده جايزه بوكر شد و جايزه سر 
والتر اسكات را كه به بهترين رمان تاريخى سال اهدا مى 
شود، از آن خودش كرد. «جسدها را باال بياوريد» هم در 
سال 2012 دومين جايزه بوكر را براى او به همراه آورد 

و جايزه كتاب سال كاستا را هم برد. 
در  و  است  انگلستان  در   1952 متولد  مانتل  هيالرى 
مدرسه اقتصاد لندن در رشته حقوق تحصيل كرده است.

مايكل مورپورگو نويسنده بريتانيايى از مسووالن 
همه  به  را  قصه گويى  وقت  خواست  كشور  اين 
به  ها  بچه  كه  گفت  و  بازگردانند  كشور  مدارس 

زمانى براى تامل نياز دارند./
به نقل از تلگراف، مايكل مورپورگو ملك الشعراى 

پيشين كودكان بريتانيا گفت كه كودكان بايد وقتى 
اينكه  بدون  باشند  داشته  روز  طى  در  تامل  براى 

آزمونى براى اين كار از آنها گرفته شود.
مورپورگو نويسنده رمان هايى براى نوجوانان و 
پروانه»  «شير  جنگى»،  چون  «اسب  آثارى  خالق 
فرا  اين  زمان  كه  گفت  شخصى»  «آرامش  و 
بدون  قصه گويى  براى  زمانى  كه  رسيده است 
گفت:  وى  يابد.  تخصيص  آن  درباره  پرسشى 
تخصيص چنين وقتى به كودكان بدون برگزارى 
آزمون يا پرسشى در اين باره بهترين راه براى 

آموزش عشق به مطالعه در كودكان است. 

كتاب ها  با  مدرسه اى ها  بچه  بيشتر  گفت:  وى 
و  تلفظ  و  كلمات  هجى  يادگيرى  دليل  به  صرفا 

نوشتن ديكته آشنا مى شوند.
مورپورگو كه در آيين گشايش يك كتابخانه جديد 
لندن  غرب  در  بركنبرى  ابتدايى  مدرسه  در  كه 

نيم  بايد  گفت:  بود،  كرده  شركت  شده،  ساخته 
گويى  قصه  به  را  روز  هر  وقت  آخر  در  ساعت 

صرف اختصاص داد.
اين كتابخانه با جمع آورى 95 هزار پوند از سوى 
خانواده ها و با طراحى مادر يكى از دانش آموزان 
كه آرشيتكت است، در اين مدرسه گشايش يافت. 

وى همچنين از مدرسه ها خواست تا با دعوت از 
درس  كالس هاى  در  مادربزرگ ها  و  پدربزرگ ها 
اين  به  گفت:  او  شود.  استفاده  آن ها  تجربيات  از 
كودكانمان  به  مى توانيم  را  كمك  بيشترين  ترتيب 

بكنيم.

ادبيات
مايكل مورپورگو:

 وقت قصه گويى را به مدارس بازگردانيد
برنده جايزه 

نمايشنامه نويسى بريتانيا 
معرفى شد

آنا جوردن جايزه 16 هزار پوندى نمايشنامه نويسى 
برانتوود را برد

به  اين  از  پيش  كه  جوردن  بى.بى.سى،  از  نقل  به 
در  كه  مراسمى  در  مى كرد،  فعاليت  بازيگر  عنوان 
كه  اين  از  گفت  شد،  برگزار  منچستر  سلطنتى  تئاتر 

برنده اين جايزه شده است كامال سرافراز است. 
نوشتن  براى  را  جايزه اش  نويس  نمايشنامه  اين 
گروه  كرد.  دريافت  «ين»  عنوان  با  نمايشنامه اى 

داوران اين اثر را نمايشى از ژرفا و ارتباط خواند. 
 2005 سال  از  برانتوود  نمايشنامه نويسى  جايزه 
براى  جديد  استعدادهاى  به  و  كرده  كار  به  شروع 

خلق آثار بديع اهدا مى شود. 
جوردن كه زاده لندن است سه نمايشنامه ديگر نيز 
به  بريتانيا  مختلف  تئاترهاى  در  آثارش  و  نوشته 

روى صحنه رفته اند. 

و  هنچ  نام  به  نوجوانى  بر  تمركز  با  او  نمايش  اين 
برادر بزرگترش نوشته شده كه بايد مادر الكلى شان 
چون  موضوع هايى  نمايش  اين  در  كنند.  اداره  را 
قرار  برسى  مورد  كودكى  مرگ  و  خشونت  عشق، 

گرفته است. 

نمايش  اين  موضوع  است،  ساله   34 كه  جوردن  آنا 
را با الهام از يك ماجراى واقعى برمبناى زندگى دو 
پسر جوان كه بر اثر موقعيت نابه هنجار خانوادگى به 

جرم هاى متاثركننده روى مى آورند، خلق كرد.
ماريان اليوت كارگردان «اسب جنگى» كه از داوران 

و  چالشى  واقعا  امسال  رقابت  گفت:  بود  رقابت  اين 
درباره دوران جوانى در بريتانيا بود. 

وجود  رقابت  اين  براى  كننده  شركت   1800 امسال 
داشت و گروه داورى برنده خود را از ميان فهرست 

نهايى مشتمل بر 10 نفر انتخاب كرد. 

موفقيت هاى  جايزه  اين  پيش  سال هاى  برندگان 
از  كه  آورده اند  دست  به  كارشان  در  توجهى  قابل 
جمله آنها آليستر مك دووال برنده سال 2011 اين 
جايزه است كه به عضويت تئاتر رويال كورت لندن 
اين   2005 سال  كه  مك ميالن  دانكن  درآمده است. 
جايزه را كسب كرد براى اقتباس از «1984» جورج 
اورول كه به تازگى تور نمايشى آن در بريتانيا به راه 

افتاده با اقبال منتقدان روبه رو شده است.
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سينما
يك جزيره هديه تولد براد پيت

قيمت 12,2  به  شكل  قلبى  اى  جزيره   ، برد  به  عشقش  دادن  نشان  براى  آنجلينا 
ميليون دالر براى سالگرد تولد 50 سالگى اش خريد.

به گزارش ديلى ميل ، عشق اين دو به يكديگر هيچوقت زير سوال نرفته و ظاهراً 
آنجلينا براى نشان دادن عمق احساساتش به برد، برايش جزيره اى به شكل قلب 
به  شكل  قلبى  اى  جزيره   ، برد  به  عشقش  دادن  نشان  براى  است.آنجلينا  خريده 

قيمت 12,2 ميليون دالر براى سالگرد تولد 50 سالگى اش خريد. 

نشان  براى  آنجلينا  ظاهراً  و  نرفته  سوال  زير  هيچوقت  يكديگر  به  دو  اين  عشق 
دادن عمق احساساتش به برد، برايش جزيره اى به شكل قلب به نام پترا خريده 

و بابتش 12,2 ميليون دالر پول داده است. 
اين جزيره در 50 مايلى نيويورك سيتى قرار دارد و دو ملكى كه در آن وجود 
دارد توسط معمار محبوب برد يعنى فرانك لويد رايت طراحى شده اند. يكى از 
به  جزيره  اى  فهميد  آنجلينا  اينكه  محض  «به  گويد:  مى  آنجلينا  به  نزديك  منابع 
فروش گذاشته شده ترتيب بازديد از اونو داد. اون خيلى تحت تأثير قرار گرفت. 
اين خونه براى تعطيالت رمانتيك يا استراحتگاه خانوادگى ايده آله. چون خيلى 
خصوصيه و آنجلينا مى دونه كه شكل قلبى اون براى برد خيلى معناداره.» خانه 
شد و ملك بزرگترى كه حاال  ساخته  در سال 1950  در اين جزيره  اصلى واقع 
وجود دارد از روى يكى از نقشه هاى رايت در سال 2008 يعنى 48 سال پس از 

مرگش ساخته شد.

 اين خانه نماهاى پانوراميكى از مناطق اطراف دارد، سقف آن از جنس ماهوگانى 
مرغوبى است و پنجره هايى كه روى سقف تعبيه شده اند، نور طبيعى فراوانى 
به داخل راه مى دهند. آشپزخانه وسيع آن تركيبى از سبك قديمى و جديد است.

براى زادروز بروس لى 
نابغه سينماى رزمى

تولد  سالروز  وسومين  هفتاد  نوامبر   27 سه شنبه 
رزمى  فيلم هاى  و  اكشن  ستاره سينماى  لى  بروس 

سينماست.
فيلم هاى  بازيگر  رزمى،  هنرهاى  استاد  لى،  بروس 
رزمى و بنيانگذار سبك «جيت كوان دو» متولد 27 
شكل  به   1973 جوالى   20 كه  است   1940 نوامبر 
به  كوتاهش  عمر  طول  در  و  درگذشت  مشكوكى 
يك  و  بيستم  قرن  رزمى كار  تاثيرگذارترين  عنوان 
در  لى  بروس  است.  شده  شناخته  فرهنگى  نماد 
اواخر  تا  و  آمد  دنيا  به  كاليفرنيا  سانفرانسيسكوى 
نوجوانى اش در هنگ كنگ سپرى كرد و در فيلم هاى 
توليد هاليوود بازى كرد. وى موجب ارتقاى سطح 
را  عامه  تحسين  و  شد  هنگ كنگ  رزمى  فيلم هاى 
به  عالقه مندى  از  موجى  توانست  و  برانگيخت 
فيلم هاى هنرهاى رزمى چينى را در جهان غرب به 
وجود آورد. وى به يك چهره نمادين به خصوص 
براى چينى ها تبديل شد، زيرا در فيلم هايش به عنوان 
افتخار ملى براى چين و ملى گرايى چينى ظاهر شد 
چينى  رزمى  هنرهاى  يادگيرى  به  امر  ابتداى  در  و 
(كونگ فو) پرداخت. پدر بروس لى هوى چون يك 
ستاره مشهور اپراى كانتونيايى بود و بروس لى از 
طريق پدرش به سينما راه پيدا كرد و اولين نقشش 
 6 در  او  كرد.  بازى  كالسكه  در  نوزاد  عنوان  به  را 
و  كرد  بازى  را  شاهزاده  نقش  و  شد  گريم  ماهگى 
در 6 سالگى نقش كودكى دزد و در 11 سالگى فيلم 

«غازهاى وحشى» را بازى كرد.
ادامه  منظور  به  سالگى   19 سن  در  لى  بروس 
اياالت  وارد  كشتى  با  دالر   100 با  تنها  و  تحصيل 
متحده آمريكا شد و در مدرسه فنى اديسون ثبت نام 
مشغول  فلسفه  رشته  در  تحصيل  به  سپس  و  كرد 
و  آمريكا  به  ورودش  ابتداى  در  لى  بروس  شد. 
رستوران  در  ناگزير  تحصيلش  هزينه  تامين  براى 
در  كار  اين  مى كرد  احساس  چون  اما  مى كرد،  كار 
شان وى نيست آن را رها كرد و تصميم به آموزش 
دوستانش  فراوان  استقبال  با  و  گرفت  فو  كونگ 

مواجه شد.

آموزش  از  بعد  رزمى  فيلم هاى  نامدار  ستاره  اين 
نشان  و  كاراته  مسابقات  در  شركت  به  تصميم 
و  گرفت  رزمى  هنرهاى  در  خود  توانايى هاى  دادن 
بدين منظور در سال 1964در ميدان ورزشى «النگ 
و  سرعت  با  نمايشى  حركت  چند  اجراى  با  بيچ» 
بعد  افتاد.  زبان ها  سر  بر  نامش  خيره كننده  قدرتى 
از اين نمايش چشم نواز يك كارگردان كه اتفاقا در 
و  رفت  لى  بروس  مالقات  به  داشت  حضور  سالن 
ايفاى  به  سبز»  «زنبور  سريال  در  خواست  وى  از 
مقدمه اى  اين  و  پذيرفت  هم  بروس  و  بپردازد  نقش 
سينما.  به  نام  جوياى  جوان  اين  ورود  براى  شد 
بروس لى بعد از بازى در چند سريال و فيلم مانند 
در   .... و  استريت»  «النگ  «مارلو»،  سبز»،  «زنبور 

آمريكا تصميم گرفت به هنگ گنگ بازگردد و براى 
با  بالفاصله  كه  كند  بازى  فيلم  چند  نيز  هموطنانش 
استقبال شركت هاى فيلمسازى همراه شد. وى ابتدا 
وى  لو  كارگردانى  به  كوهتانگ»  «راهب  فيلم  در 
و  پرداخت  نقش  ايفاى  به  چينى  معروف  فيلمساز 
سپس در فيلم هاى «رئيس بزرگ» و «مشت خشم» 
سينماهاى  فروش  ركورد  فيلم ها  اين  كه  پرداخت 
تصميم  حاال  كه  لى  بروس  شكست.  را  كنگ  هنگ 

گرفت بود كه خودش فيلم بسازد، 

نام  به  خود  فيلمسازى  شركت   1972 سال  در 
خود  و  كرد  داير  را  كنكورد»  فيلمسازى  «شركت 
اژدها»  «بازگشت  يا  اژدها»  «راه  فيلم  كارگردانى 
مجدداً  كنگ  هنگ  در  فيلم  اين  و  گرفت  عهده  به  را 
ركورد فروش فيلم هاى قبلى بروس را شكست. در 
اين دوران بروس لى با موج پيشنهادات شركت هاى 
فيلمسازى مواجه شد و در چهارمين فيلم معروف 
در  اما  پرداخت،  نقش  ايفاى  به  مرگ»  «بازى  خود 
و  ناگهانى  فوت  دليل  به  فيلم  اين  ساخت  جريان 
نامشخص در اوج محبوبيت و شهرت براى هميشه 
با دنياى سينما بدرود گفت و در سياتل آمريكا به 
هاله اى  در  هنوز  وى  مرگ  علت  شد.  سپرده  خاك 
از ابهام باقى مانده، اما شايعترين نظريه خونريزى 
بروز  بدليل  شده  تجويز  دارو هاى  اثر  بر  مغزى 

حساسيت است.

توسط هاليوود ريپورتر انجام شد

معرفى نامزدهاى سينماى 
مستقل و هنرى سينماى امريكا 

و فيلمهاى خارجى

شده  آغاز  مسيحى  سال  اخر  سينمائى  جوايز  فصل 
است و بزودى نامزدهاى بهترين هاى سال سينماى 
امريكائى  مشهور  نشريه  شود.  مى  اعالم  اروپا 
هاليوود ريپورتر، فهرست 5 نامزد رشته هاى مختلف 
فيلمهاى  و  امريكا  سينماى  هنرى  و  مستقل  سينماى 

خارجى زبان را منتشر كرد. 

جهان  مستقل  سينماى  هاى  بهترين  جايزه  برگزيدگان  فهرست 
مى  اعالم  آنجلس  لس  در  اسكار  مراسم  از  قبل  روز  يك  هرسال 
مارس  ماه  اول  سال 2104  در  مراسم  اين  برگزارى  تاريخ  شود. 

تعيين شده است. دربين نامزدهاى سالهاى قبل از سينماى ايران 
فيلم ( جدائى نادر از سيمين) اثر اصغر فرهادى اعالم شده بود. 
امسال از بين فيلمهاى مهم جهان كه در امريكا به نمايش درآمدند، 

نامى از سينماگران ايرانى ديده نمى شود.

 ليست پنج نامزد بهترين فيلم خارجى سال به اين ترتيب اعالم شده 
است: 1- لمس گناه (از چين) ساخته جيانگ زامگه - كه درجشنواره 
كن جايزه بهترين فيلمنامه را برده بود. 2- زندگى آدل (از فرانسه) 
اثر عبدالطيف كشيش - برنده نخل طال. 3- زيبائى بزرگ (از ايتاليا) 
ساخته پائو سورنتينو - كه در كن جايزه اى نيز دريافت كرده بود. 
4- شكار (از دانمارك) اثر توماس ويتنبرگ - كه در مسابقه كن 
امسال حضور داشت. 5- گلوريا (از شيلى) اثر سباستيان لليو - كه 
بود.  آورده  دست  به  را  زن  بازيگرى  جايزه  برلين  جشنواره  در 
كارگردانى،  فيلم،  بهترين  هاى  رشته  در  امريكائى  فيلمهاى  براى 
در  جوايزى  زن  و  مرد  بازيگرى  و  مونتاژ  فيلمبردارى،  سناريو، 
نظر گرفته شده است. بر همين اساس خبرهايى از گوشه و كنار 
شنيده شده كه به احتمال فراوان فيلم "12 سال بردگى" اثر استيو 

مك كوئين، بيشترين جايزه ها را به دست خواهد آورد.

جهان  مستقل  سينماى  هاى  بهترين  جايزه  برگزيدگان  فهرست 
مى  اعالم  آنجلس  لس  در  اسكار  مراسم  از  قبل  روز  يك  هرسال 

شود.

تعيين  مارس  ماه  اول  سال 2014  در  مراسم  اين  برگزارى  تاريخ 
شده است.

دربين نامزدهاى سالهاى قبل از سينماى ايران فيلم ( جدائى نادر 
از سيمين) اثر اصغر فرهادى اعالم شده بود.

امسال از بين فيلمهاى مهم جهان كه در امريكا به نمايش درآمدند، 
نامى از سينماگران ايرانى ديده نمى شود.

اعالم  ترتيب  اين  به  سال  خارجى  فيلم  بهترين  نامزد  پنج  ليست 
شده است:

1- لمس گناه (از چين) ساخته جيانگ زامگه - كه درجشنواره كن 
جايزه بهترين فيلمنامه را برده بود.

2- زندگى آدل (از فرانسه) اثر عبدالطيف كشيش - برنده نخل طال.
كن  در  كه   - سورنتينو  پائو  ساخته  ايتاليا)  (از  بزرگ  زيبائى   -3

جايزه اى نيز دريافت كرده بود.
4- شكار (از دانمارك) اثر توماس ويتنبرگ - كه در مسابقه كن 

امسال حضور داشت.
5- گلوريا (از شيلى) اثر سباستيان لليو - كه در جشنواره برلين 

جايزه بازيگرى زن را به دست آورده بود.
كارگردانى،  فيلم،  بهترين  هاى  رشته  در  امريكائى  فيلمهاى  براى 

سناريو، فيلمبردارى،
مونتاژ و بازيگرى مرد و زن جوايزى در نظر گرفته شده است. بر 
همين اساس خبرهايى از گوشه و كنار شنيده شده كه به احتمال 
بيشترين  كوئين،  مك  استيو  اثر  بردگى"  سال   12" فيلم  فراوان 

جايزه ها را به دست خواهد آورد.
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تاريخ
نيم قرن از مرگ مرموز جان اف كندى مى گذرد و هنوز 
مانده  برجا  قتل  اين  از  بسيارى  مهر  به  سر  رازهاى 
است. هنوز كه هنوز است در روز قتل كندى پرچم هاى 
مى آيند.  در  اهتزاز  به  متحده  اياالت  در  برافراشته  نيمه 
كندى  ترور  ماجراى  كه  است  اين  بر  عقيده  را  بسيارى 
يك الپوشانى بزرگ است كه هنوز انگيزه هاى ترور او را 

مشخص نكرده است. 

به رغم اينكه «لى هاروى اسوالد» به عنوان قاتل مشخص 
شد، اما مرگ مرموز او در زندان به ابهام ها بيش از پيش 
افزود. اين كميسيون كه «وارن» نام داشت با سرعت باور 
نكردنى علت تامه مرگ و قاتل را اعالم كرد. اين سرعت 

رييس جمهورى  پنجمين  و  سى  مرگ  شبهات  بر  نيز 
از  ساعت   7 از  پس  تقريبا  اسوالد  افزود.  متحده  اياالت 
ترور دستگير و به عنوان قاتل كندى معرفى شد. در حالى 
كه او مدعى شده بود كه به كسى تيراندازى نكرده است 
و در عكس ها سر او را به جاى كس ديگرى گذاشته  اند. 
معرفى  نامشخص  هدف  يك  را «طعمه» ى  خود  بارها  او 
كرده بود. اسوالد اما به بى گناهى خود اصرار مى كرد و 
در كشاكش تحقيقات بود كه از داخل زندان خبر رسيد 
او توسط شخصى به نام «جك روبى» كشته شده است. 
و  كرد  فوت  زندان  در  روبى  جك  خود  نيز  بعد  چندى 
حوادث،  سلسله  اين  شد.  اعالم  ذات الريه  او  مرگ  علت 
مى كرد.  تقويت  توطئه  يك  درخصوص  را  گمانه زنى ها 
پس از مرگ كندى كه معاونش به جاى او نشست سريعا 
يك كميته را براى بررسى مرگ كندى تشكيل داد كه اين 
كرد.  معرفى  كندى  مرگ  عامل  تنها  را  اسوالد  نيز  كميته 
اين در شرايطى است كه در بررسى هاى بيشتر مشخص 
شده است كه جان اف كندى از سمتى ديگر تير خورده 

است و دست كم دو نفر در ترور او دست داشته اند. 

روز مرگ هوا آفتابى بود
بر  سوار  جذاب  و  خوشبخت  زوج  يك  دلپذير،  روز  يك 
براى  كه  مردمى  احساسات  ابراز  به  روباز  خودرويى 
ديدن آنها آمده اند با لبخند پاسخ مى دهند. كندى در هتل 
پاالزا، رو به «جكى» همسر خود مى كند و مى پرسد: «روز 
همراه  به  هتل  در  نگهبان  نيست؟».  اينطور  است،  خوبى 
محافظين او را تا خودرويش مشايعت مى كنند. كندى به 
همراه جكى عقب خودرو مى نشيند و خودرو به حركت 
رسيده است و از 12 ظهر  خود  به اوج  روز  در مى آيد. 
حركت  حال  در  خيابان  وسط  در  خودرو  است.  گذشته 
است و دو طرف خودروى حامل رييس جمهورى اياالت 
متحده مردم ايستاده اند و براى كندى و همسرش «هورا» 
سر مى دهند. در ميان اين همهمه ناگهان صداى زوزه يك 
گلوله به گوش مى رسد. در لحظه اى كه بانوى اول اياالت 
متحده صداى اين زوزه را مى شنود باور نمى كند كه اين 

صداى گلوله اى است كه در سر همسرش جا خوش كرده 
است. در پى اصابت گلوله اول، او مات و مبهوت به همسر 
خود نگاه مى كند. گلوله دوم او را به خود مى آورد و او به 
پشت خودرو حركت مى كند و در تصاوير ديده مى شود 
كه او به يكى از محافظينشان التماس مى كند كه به كمك 
به  نزديك  زمانى  در  كال  لحظات  اين  بشتابند.  همسرش 
و  سى  عمر  به  نهايت  در  كه  مى شود  خالصه  ثانيه   26
پنجمين رييس جمهورى اياالت متحده خاتمه مى دهد. اين 
زمان حساس اما توسط كسى ضبط شده است كه هنوز 
پس از 50 سال اين لحظات را شوك آور مى داند؛ «آبراهام 
زاپ رودر». او كسى است كه فاصله لبخند كندى تا مرگ 

او را فيلمبردارى كرده و نام خود را به عنوان مهمترين 
متحده  اياالت  براى  تاريخى  تلخ  لحظه  اين  كننده  ضبط 

ثبت كرده است. 

چه كسى از «جان اف كندى» مى ترسيد؟
به رغم اينكه اسوالد به عنوان قاتل كندى معرفى شده است، 
برخى مى گويند كه اگر حتى او قاتل رييس جمهورى سابق 
كسى  چه  او  عامرين  يا  عامر  باشد،  بوده  متحده  اياالت 
بوده است؟ نخستين قربانى در جنگ سرد كه مى توانست 
بود.  «كمونيست»  كند  آرام  را  پرسش  از  پر  ذهن هاى 
داشته  جوانى ياغى و 24 ساله كه با كمونيسم سمپاتى 
كه  موضوع  اين  كردن  باور  سال   50 از  پس  اما  است، 
نخستين رييس جمهورى كاتوليك اين كشور به دست يك 
«عشق به كمونيست» كشته شود سخت است. بسيارى از 
مردم البته همچنان اسوالد را به عنوان قاتل كندى معرفى 
مى كنند. در بين طرفداران اين تئورى، مى توان افرادى از 
روزنامه نگاران، بازرسان، دانشجويان و اساتيد دانشگاه 
را ديد. تئورى هاى توطئه در آن زمان بيشتر حول چند 
شوروى،  افراطى،  راست هاى  مى چرخيد:  مشخص  اسم 
كوبايى ها و خود معاون اول جان اف كندى، يعنى «ليندون 
بى جانسون». در نظر اين افراد اسوالد در بين هيچكدام 
استون،  تام  نمى گنجد.  شده  برده  نام  اسم هاى  اين  از 
شناسى»  «ترور  زمينه  در  كه  كسى  و  دانشگاه  استاد 
تدريس مى كند مى گويد: «در نظر من اين پرونده اى است 
كه هرگز بسته نخواهد شد و تا ابد در ذهن بسيارى از 
خواهد ماند». اين  به صورت پرسش باقى  مردم آمريكا 
استاد دانشگاه مى گويد كه هرگز از پاسخ كميسيون وارن 
در  ديگرى  انگيزه هاى  دنبال  به  بايد  و  است  نشده  قانع 
ترور كندى گشت. برخى رد پاى جانسون را در اين ترور 
بيشتر مى بينند. جانسون در رقابت هاى داخلى انتخابات 
رياست جمهورى اياالت متحده در بين دموكرات ها رقابت 
به  را  داخلى  رقابت  نهايت  در  و  داشت  كندى  با  سختى 

در  كه  بود  داده  قول  جانسون  به  كندى  كرد.  واگذار  او 
خواهد  خود  نخست  معاون  را  او  كناره گيرى  صورت 
كرد. كندى براى جمعى آورى راى جنوبى ها به جانسون 
نيازمند بود. او در بين جنوبى ها محبوبيت عجيبى داشت. 
را  جانسون  نقش  توطئه  پردازان  تئورى  از  دسته  اين 
در  اين  مى دانند.  عوامل  باقى  از  بيشتر  ترور  اين  در 
شرايطى است كه «جس واكر» نويسنده كتاب «پارانوياى 
موجود  پوپوليسم  در  را  تئورى ها  اين  ريشه  آمريكايى» 
در اياالت متحده مى داند. او مى گويد: «گاهى اوقات مردم 
راستا،  اين  در  مى زنند».  دامن  توطئه چينى  نظريات  به 
«تئورى هاى  كتاب  نويسنده  فنستر»،  «مارك  پروفسور 

متحده»  اياالت  در  قدرت  و  رازآلودگى  فرهنگ  توطئه؛ 
با  قدرتى  تمركز  هر  به  كه  هستيم  مردمى  «ما  مى گويد: 
ديده بدگمانى به قضاوت مى نشينيم». او اعتقاد دارد كه 
مردم آمريكا در مورد نحوه رسيدن به قدرت و تمركز 

قدرت را بدون توطئه چينى غيرممكن مى دانند. 

سوال هايى تازه از يك راز كهنه
آمريكايى  كارگردان  استون»  اوليور   »  ،1991 سال  در 
درخصوص  و  ساخت  فيلمى  دارد  چپ  گرايشات  كه 
مطرح  كندى  اف  جان  قتل  پيرامون  توطئه   تئورى هاى 
كرد. او در اين فيلم با رجوع به مستندات محكم، نتيجه 
فيلم  انتهاى  در  و  برد  سوال  زير  را  وارن  كميسيون 
قاتل  تنها  نمى تواند  اسوالد  كه  است  شده  نتيجه گيرى 
موضوع،  اين  بردن  سوال  زير  با  او  باشد.  بوده  كندى 

و  سى  قاتل  تنها  عنوان  به  اسوالد  زمان  آن  اينكه  دليل 
پنجمين رييس جمهورى اياالت متحده معرفى شده است 
را بازى رسانه اى اعالم مى كند و رسانه ها را عامل اصلى 
در  مى گويد:  استون  مى كند.  معرفى  ترور  اين  الپوشانى 
صداقت  ميزان  خصوص  در  نظرسنجى  يك  سال 1964 
گرفته  صورت  كندى  ترور  پيرامون  آمريكا  رسانه هاى 
بودند  گفته  قاطعانه  شوندگان  نظرسنجى  قاطبه  كه  بود 
مورلى»،  «جفرسون  بودند.  بى اعتماد  رسانه ها  به  كه 
استون  اليور  با  نيز  پست  واشنگتن  سابق  خبرنگار 
ترس  از  رازها  از  خيلى  كه  مى گويد  او  است.  هم عقيده 
سركوب سازمان «سيا» سر به مهر مانده است. يك سال 

پيش مورلى اقدام به افتتاح سايتى كرد كه در آن از مردم 
خواسته شده بود كه شواهد و مستندات خود را در باب 
اين قتل براى اين سامانه اينترنتى بفرستند. او از مردم 
مدنظرشان  كه  را  توطئه اى  تئورى هاى  تا  است  خواسته 
است با مستنداتشان اعالم كند. او مى گويد: در يك سال 
گذشته پاسخ هاى بسيارى به اين سايت فرستاده شد و 
ترور  در  تنهايى  به  اسوالد  كه  دارند  اعتقاد  مردم  عمده 
 10 روزانه  است  مدعى  كه  او  است.  نداشته  نقش  كندى 

«زمانى  مى گويد:  مى كنند،  بازديد  او  سايت  از  نفر  هزار 
سازمان هاى  شد  دستگير  نيز  اسوالد  و  كشته  كندى  كه 
امنيتى اياالت متحده مشكالت بزرگى داشتند كه آنها را 
در  نتيجه گيرى ها  «اين  مى افزايد:  او  سپردند».  خاك  به 
است».  حقايق  خاك سپارى  همان  از  ناشى  حاضر  زمان 
ترور  تحقيقاتى  تيم  وكيل  ليزر،  جيمز  مورلى،  همپاى 
جان اف كندى، اعتقاد دارد كه سيا در آن زمان بسيارى 
موضوع  همين  و  است  كرده  دستكارى  را  تحقيقات  از 
يا  ديگر  كس  بلكه  كمونيست،  نه  را  ترور  عامل  مى تواند 

عوامل ديگر دانست.
 

رازهاى 
كهنه نشده 
از يك ترور

حسين موسوى

اياالت  رييس جمهورى  پنجمين  و  سى 
سفر  جريان  در  ساعت 12:30  در  متحده 
به تگزاس، در حالى كه به همراه همسر 
خود در يك خودروى روباز به احساسات 
استقبال كنندگان پاسخ مى داد هدف دو يا 
سه گلوله قرار گرفت و در جا كشته شد. 
در اين شهر هنوز خطى را وسط خيابان 
ترسيم كرده اند كه نشانگر نقطه اى است 
نقطه  اين  است.  شده  كشته  كندى  كه 
است  بى شمارى  توريست هاى  ميزبان 
رييس جمهورشان  ترور  دليل  هنوز  كه 

بى پاسخ مانده است.

نيم قرن از مرگ مرموز جان اف 
كندى مى گذرد و هنوز رازهاى 

سر به مهر بسيارى از اين قتل برجا 
مانده است. هنوز كه هنوز است 

در روز قتل كندى پرچم هاى 
نيمه برافراشته در اياالت متحده 
به اهتزاز در مى آيند. بسيارى را 
عقيده بر اين است كه ماجراى 

ترور كندى يك الپوشانى بزرگ 
است كه هنوز انگيزه هاى ترور او 

را مشخص نكرده است. 

شرح عكس: لى هاروى اسوالد مظنون به قتل جان اف كندى



تا شقايق هست زندگى بايد كرد
هموطنان محترم،

ضمن سالم
اطالعات زير، در باره كودك 16 ساله (عليرضا كرمعلى) ايرانى 
نيازمند  زندگى،  ادامه  و  بيمارى  درمان  براى  كودك  اين  است. 
كمك مالى ميباشد. تمام هزينه كنسرت رستاك براى مداواى اين 

كودك مى باشد.

"محمد  خيريه  موسسه  است  ذكر  شايان 
موثق  منابع  از  را  زير  اطالعات  صالحى" 

گردآورى نموده است. 

اين موسسه، غير سياسى و به هيچ حزب 
و گروه و دولتى وابسته نيست.

زير  هاى  لينك  به  بيشتر  اطالعات  براى 
مراجعه فرماييد :

موسسه خيريه محمد صالحى :
www.irancharity.org.uk 

با همت خود لذت زندگى و زيستن را به ديگرا ارزانى داريم
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گوناگون

ساختمان واكى تاكى ، نامى است كه ساكنان شهر لندن به يك 
سنت  جامع  كليساى  نزديكى  در  متفاوت  ظاهرا  آسمانخراش 
دليل  به  امسال  شهريور  اوايل  آسمانخراش  اين  اند.  داده  پل 

شايعاتى باورنكردنى مدتى در صدر اخبار قرار گرفت.
ساختمان واكى تاكى ، نامى است كه ساكنان شهر لندن به يك 
سنت  جامع  كليساى  نزديكى  در  متفاوت  ظاهرا  آسمانخراش 
دليل  به  امسال  شهريور  اوايل  آسمانخراش  اين  اند.  داده  پل 

شايعاتى باورنكردنى مدتى در صدر اخبار قرار گرفت.
نماى  از  شده  منعكس  نور  كه  داشت  آن  از  حكايت  ها  روايت 
شيشه اى بنا باعث ذوب آيينه هاى بغل و قسمتى از داشبورد 
جلوى يك ماشين جگوار ايكس جى كه در خيابان مجاور پارك 

بوده، شده است.
جگوار ايكس جى، خودرويى است كه ساخت نخستين مدل آن 
انگلستان  جگوار  خودروسازى  كمپانى  توسط   1347 سال  از 

گذشته  به  نسبت  خودرو  اين  هاى  نمونه  شد.جديدترين  آغاز 
باكيفيت تر، عريض تر و در عين حال جادارتر است، اما اين كه 
آيا براستى نور خورشيد مى تواند خساراتى تا به اين حد جدى 
به يكى از پرسابقه ترين محصوالت خودروسازى جهان وارد 

كند، هنوز براى برخى باوركردنى نيست.

شكل گيرى كانون هاى حرارتى
ساده  بسيار  جهاتى  از  غيرممكن  ظاهرا  رويداد  اين  توضيح 
است. اصل داستان درست شبيه اين است كه يك دانش آموز 
بخواهد براى درست كردن آتش با يك ذره بين، نور را در يك 

نقطه متمركز كند.
بندى  جمع  چنين  مدارك،  مجموع  بررسى  از  بعد  ها  فيزيكدان 
كرده اند كه در خيابان فن چرچ لندن ـ گرم ترين نقطه شهر ـ 
به جاى عدسى ها، 33 هزار مترمربع شيشه هاى رو به جنوب 
آسمانخراش كه با شدت هرچه تمام تر نور را منعكس مى كنند، 

وارد عمل شده اند.
اين مساله زمانى منطقى تر جلوه خواهد كرد كه ساخت مقعر 
يا اصطالحا توگود اين بناى 37 طبقه نيز مدنظر قرار گيرد. از 
نظر فيزيكدان ها تطبيق اشكال و مصالح سبب شده است عمال 
يك كانون ايده آل براى جمع شدن مقدار باورنكردنى از انرژى 

خورشيدى در يك محوطه كوچك فراهم شود.
قادر  فقط  نه  شرايط  اين  تحت  العاده  خارق  انرژى  ميزان  اين 
پالستيك  ذوب  براى  كافى  حرارت  درجه  گرما،  توليد  با  است 
روكش آيينه هاى بغل اين خودروى اسپورت گرانقيمت را فراهم 
كند، حتى مى تواند تخم مرغ را بسوزاند، روكش يك دوچرخه 
را  مغازه  يك  جلوى  پادرى  حتى  يا  دهد  شكل  تغيير  را  فلزى 

سوراخ كند.
برخى  در  نامتعارف  ظاهرا  حوادث  اين  همه  بدانيد  است  جالب 

نقاط گرم مجاور بناى واكى تاكى پيشتر گزارش شده بود.
قواعد ساده فيزيك را دست كم نگيريد

مى  لندن  كالج  امپريال  از  فاستر  سيمون  نام  به  فيزيكدان  يك 
گويد كه اين اتفاق از نظر علمى درست شبيه قاعده اى است كه 

سال گذشته براى روشن كردن مشعل المپيك استفاده شد، زيرا 
در آن زمان نيز با استفاده از يك جام سهمى شكل انعكاسى، 
متمركز  بخصوص  نقطه  يك  روى  را  خورشيد  نور  تشعشعات 

كردند و سپس مشعل روشن شد.
پروفسور فاستر خاطرنشان كرد كه احتماال ارشميدس نيز از 
ناوگان  براى  آتش  كردن  روشن  در  فيزيك  ساده  قاعده  همين 

رومى در حدود 2000 سال پيش بهره گرفته.

بتواند  شخصى  تجربه  يك  ذكر  «شايد  افزود:  ادامه  در  فاستر 
حال  در  امسال  تابستان  اوايل  كند،  تر  جالب  را  داستان  اين 
آموزش مجموعه اى از قواعد ساده فيزيك به دانش آموزان يك 
مدرسه بودم. ساده ترين آزمايشى كه به آنها نشان دادم اين 
بود كه چگونه مى توانند با يك سهمى كه از ورقه هاى نازك 
قلع پوشيده شده، تخم مرغ را سفت كنند و حاال مشابه آن در 

دنياى واقعى اتفاق افتاده و برخى حتى علت آن را نمى توانند 
حدس بزنند.»

تبعات ناخواسته طراحى بنا
هاى  حرف  هنوز  است،  نوآورانه  بنا  اين  طرح  آيا  كه  اين  در 
زيادى وجود دارد. اما جالب اينجاست كه چگونه يك ساختمان 
كه براى طراحى آن ميلياردها تومان پول خرج شده، اشكالى به 

اين بزرگى دارد و توانسته چنين اتفاقى را رقم بزند.
گويد  مى  لندن  فيزيك  موسسه  از  فيزيكدان  يك  شفرد  كريس 
سطوح يكنواخت مسطح هيچ نقطه كانونى ايجاد نمى كنند، پس 
شگفت آور نيست كه بيشتر آسمانخراش ها از الگويى مشابه 

آنها تبعيت مى كنند.
آنچه  نظير  خارجى  هاى  منحنى  از  استفاده  حال  عين  در 
شود  مى  باعث  فقط  رفته،  كار  به  لندن  گركين  ساختمان  در 
مقعر  سطوح  كه  حالى  در  شود،  پراكنده  خورشيد  تشعشعات 
تشعشعات  تجمع  به  منجر  برعكس  تاكى  واكى  ساختمان 
خورشيدى مى شود و تبعات ناخواسته اى را نظير آنچه ذكر 
دو  يكى  تبعات  اين  متاسفانه  داشت.  خواهد  دنبال  به  رفت،  آن 
مورد نيست و مهم تر اين كه تاثير اين پديده اغلب به مدت دو 

ساعت در طول روز دوام خواهد داشت.
ردياب هاى حرارتى در اين محل حتى درجه حرارت هاى 93 
درجه سلسيوس را در يك جعبه پالستيكى سياه و 107 درجه 
نقاط  از  يكى  در  كه  دوچرخه  يك  صندلى  روى  را  سلسيوس 

كانونى گرما پارك شده بود، به ثبت رسانده اند.
است،  سلسيوس  درجه  در 100  ذوب  نقطه  كه  اين  به  توجه  با 
محيطى  چنين  در  سى  وى  پى  پالستيك  كه  است  طبيعى  پس 

براحتى در هم پيچيده شود.
آورده  شانس  واقعا  محله  اين  كسبه  فاستر،  پروفسور  گفته  به 
اند كه در هواى اغلب بارانى لندن فقط دو يا سه هفته تابستان 
را مجبورند با چنين گرماى طاقت فرسايى سپرى كنند اما بدون 
ترديد چنين اشتباهاتى در طراحى ساختمان در اقليم هاى گرم، 

مى تواند فاجعه بار باشد.

ساختمانى كه پوست جگوار را كند
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اطالعات هر پرواز در تصوير 
يك بيلبورد تعاملى

 (British Airways)ايرويز بريتيش  هوايى  خطوط 
از  كه  است  كرده  طراحى  تعاملى  بيلبورد  يك  انگليس 
تصوير يك كودك براى جلب توجه بينندگان استفاده 

مى كند. 
در اين بيلبورد تبليغاتى تعاملى از يك فناورى نظارتى 
صفحه  تعامل  امكان  كه  است  شده  استفاده  پيشرفته 
نمايش ديجيتال با اطالعات هر پرواز را فراهم مى كند. 
اطالعات  و  كرده  هواپيما  رهگيرى  به  اقدام  سيستم 

دريافت  شركت  سايت  از  مستقيم  به طور  را  پرواز 
جلب  براى  مى دهد.  نشان  نمايش  صفحه  روى  بر  و 
اين  در  كودك  يك  تصوير  از  بينندگان،  بيشتر  توجه 
بيلبورد استفاده شده است؛ هنگامى كه يك هواپيما در 
جا  از  كودك  است،  منطقه  آسمان  فراز  از  عبور  حال 
برخاسته و به سمت هواپيماى در حال پرواز اشاره 
مى كند و سپس اطالعات پرواز بر روى صفحه نمايش 

درج مى شود. مسووالن خطوط هوايى بريتيش ايرويز 
معتقدند، اين بيلبورد تعاملى، تبليغ مناسبى براى نشان 
دادن لذت سفرهاى هوايى از نگاه يك كودك محسوب 

مى شود.

منچسترى ها تا آستانه تكرار 
سانحه هوايى مونيخ پيش رفتند

در  منچستريونايتد   - بايرلوركوزن  ديدار  آستانه  در 
مونيخ  هوايى  سانحه  بود  نزديك  اروپا  قهرمانان  ليگ 

1958 تكرار شود. تيم فوتبال منچستريونايتد كه براى 
گروهى  مرحله  برگشت  دور  از  بايرلوركوزن  با  ديدار 
ليگ قهرمانان اروپا به آلمان سفر كرده است تا آستانه 
سانحه اى هوايى پيش رفت، مشابه همان اتفاقى كه براى 

آنها در سال 1958 افتاده بود.
در حالى كه هواپيماى حاوى شياطين سرخ قصد فرود 
در فرودگاه كلن آلمان را داشت ناگهان 400 متر مانده 
به فرود خلبان  متوجه شد كه هواپيمايى ديگر روى باند 
موردنظر است به همين منظور بالفاصله واكنش نشان 
داد و هواپيما مجددا اوج گرفت تا از بروز هرگونه اتفاق 

احتمالى جلوگيرى كند.

 سانحه هوايى مونيخ روز  6 فوريه سال 1958 اتفاق 
افتاد. پرواز شماره 609 هواپيمايى بريتيش يوروپين در 
سومين تالش خود براى پرواز از فرودگاه پوشيده از 
برف و گل و الى شهر مونيخ آلمان غربى سقوط كرد كه 

در اين سانحه 23 نفر كشته شدند.

شرح عكس: اشاره كردن به هواپيما و نمايش اطالعات پرواز بر روى صفحه نمايش ديجيتال

به ياد داشته باشيد هزينه هاى اين نشريه از سوى آگهى 
دهندگان معتبر و حامى فرهنگ ايرانى تامين مى شود 

ما را به صاحبان مشاغـل معرفى نمائيـد
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اين خبر فقط يك نام را به ياد مى آورد و آن فردريك سانجر 

در  دستاوردهايش  كه  بود  فردى   (Frederick sanger)
كشف ساختمان DNA سبب تحولى عظيم در دنياى ژنتيك 
شد.  شيمى  نوبل  جايزه  دريافت  به  موفق  بار  دو  او  شد. 
نخستين بار سال 1958 جايزه نوبل را به خاطر كارهايش 
كرد  دريافت  انسولين  بخصوص  ها  پروتئين  ساختار  روى 
نوكلئيك  اسيدهاى  توالى  تعيين  خاطر  به  سال 1980  بعد  و 

جايزه دوم را از آن خود كرد.
در  انگلستان  در  كوچك  اى  دهكده  در   1918 سال  وى 
كارخانه  دختر  مادر،  و  عمومى  پزشك  پدر  كه  اى  خانواده 
دار ثروتمند بود و برادرى بزرگ تر و بعد يك خواهر كوچك 
سانجر  زياد  عالقه  دادند.  مى  تشكيل  را  هايش  همبازى  تر 
به زيست شناسى و شيمى باعث شد او تحصيالتش را در 
سال  دو  همان  در  كند.  آغاز  كمبريج  كالج  در  شيمى  رشته 
اول تحصيل شاهد حادثه ناگوار فوت پدر و مادرش بر اثر 
تخصصى  دكترى   ،1943 سال  سرانجام  اما  بود،  سرطان 

خود را دريافت كرد.

او چه خدمتى كرد؟
 توالى يابى DNA (ماده وراثتى) به روش پايان زنجيره يا 
chain Termination كه توسط او ابداع شد، پايه دستگاه 
يا اسكنر ژنى سلول( sequncer) است. توالى يابى دى.ان.
از  قطعه  يك  نوكلئوتيدهاى  ترتيب  تشخيص  فرآيند  ى،  ا
را  دانشمندان  يابى  توالى  اين  است.  وراثتى)  (ماده   D NA
قادر ساخت ژنوم انسان را تحت پروژه بزرگ ژنوم انسانى، 
تعيين توالى كنند و   سال 2003 بيش از 3 ميليارد كد ژنتيكى 
اثر  دارويى  و  پزشكى  حوزه  بر  كه  كردند  رمزگشايى  ا  ر
فراوانى گذاشت. ازجمله اين كه دانشمندان امروزه براساس 
هاى  بيمارى  مسئول  كه  هايى  ژن  ند  توان مى  ها  يافته  ين  ا
مختلف هستند، شناسايى كنند. ازجمله كاربردهاى اين توالى 
يابى مى توان در حوزه هاى پزشكى قانونى براى شناسايى 
مجرمان يا تعيين ابوت، در حوزه پزشكى شناسايى ژن ها 
و بحث ژن درمانى و كاربرد سلول هاى بنيادى براى درمان 
بيمارى هاى سخت، در حوزه كشاورزى با موضوع افزايش 
برداشت و بهينه سازى محصوالت و مقاومت آنها در مقابل 
از  بسيارى  توليد  دارويى  حوزه  ر  د و  ها  يكروارگانيسم  م

كنيد،  مى  مشاهده  شما  روز  هر  كه  بيوتكنولوژى  داروهاى 

اعم از واكسن ها و داروهاى ضد سرطان اشاره كرد. در 
حقيقت روش توالى يابى DNA سانجر به ما امكان داد زبان 
زندگى را بخوانيم و تعبير كنيم و از اطالعات به دست آمده 
در جهت ارتقاى سالمت جامعه بهره جوييم. همه اين خدمات 
باعث شده از پروفسور سانجر به عنوان فردى الهام بخش 
و قهرمان ماندگار ياد شود. بى شك در زندگى اين آدم نكات 
آموزنده فراوانى وجود دارد كه به برخى از آنها اشاره مى 

كنيم.
اين كه پدرش پزشك موفق و مشهورى بود، وى برحسب 
برگزيد  شيمى  را  خود  آينده  كار  و  تحصيلى  رشته  عالقه، 
و همين انگيزه و عالقه به كسب دستاوردهاى عظيم منجر 
شد. وى با اين كه بزرگ ترين جايزه بين المللى علمى جهان 
(نوبل شيمى) را در چهل سالگى، دريافت كرد، اما هيچ وقت 
مغرور نشد و در شرايط سخت جنگ جهانى دوم دست از 
تالش نكشيد و به دريافت جايزه دوم نوبل وى در شصت و 

دو سالگى منجر شد.
افق ديد وى، آنجا مثال زدنى است كه به ابداع تكنيكى منجر 
شد. كه در حوزه ژنتيك، مهندسى ژنتيك انقالبى پايدار ايجاد 
عنوان  به  بلكه  شد،  مشخص  آن  ثمرات  تنها  نه  كه  كند  مى 
نيز  وى  فوت  از  بعد  آن  كارگشاى  محصوالت  پويا،  لمى  ع
و  بازنشستگى  از  بعد  همچنين  وى  است.  رونمايى  حال  در 
پايان ظاهرى دوران كارى، تجربيات خود را به صورت يك 
جوان  نسل  تجربيات  به  انتقال  براى  بنيان  دانش  وسسه  م

ارائه كرد.
او مردى بى حاشيه و آرام بود كه با امتناع از فعاليت هاى 
تبليغاتى و مصاحبه هاى پى در پى، بيشتر اوقات خود را به 
دانشجويان  به  كمك  و  مدارس  در  آموزان  دانش  راهنمايى 
عالقه مند در آزمايشگاه هاى علمى مى كرد، خود هيچ گاه 
حاضر نشد وى را شواليه يا ِسر (sir) لقب دهند و از پذيرش 
اين مقامات خوددارى كرد و خود را نخبه نناميد و در پايان 
وى در همه جا عنوان مى كرد   كه همه پيشرفت هايش را 
مديون همسرش است كه با فراهم كردن يك خانه امن مملو 
آورده  فراهم  وى  براى  را  رشد  امكان  شادى  و  آرامش  از 
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به بهانه درگذشت فردريك سانجر، دانشمند بزرگ علم ژنتيك  

درس هايى كه بايد از سانجر آموخت
هفته پيش خبرى روى تلكس خبرگزارى ها با اين مضمون منتشر شد: «دانشمند 
بزرگ ژنتيك و كسى كه ثمره زندگى او به حل معماهاى پايه اى بشر در پاسخ به 

پرسش آفرينش منجر شد،  بيستم نوامبر 2013 در نود و پنج سالگى درگذشت.»

بروكسل مجازي 
همچنان رو به رشد

پايتخت  نوعي  به  بلژيك  كشور  پايتخت  بروكسل  شهر 
اروپا نيز محسوب مي شود چرا كه و مقر اصلي اتحاديه 
مجموع  در  كه  بروكسل  است.  شده  واقع  آن  در  روپا  ا
1/8 ميليون نفر را در خود جا داده است، از پايان جنگ 
جهاني دوم به قطب سياسي اروپا تبديل شد و هم اكنون 
مركز  دفتر  اروپايي،  بانك هاي  تمامي  مركزي  فتر  د
«سازمان پيمان آتالنتيك شمالي» (NATO) و بسياري 
از سازمان هاي بين المللي را در خود جا داده است و به 

نوعي توجه همه جهانيان به آن است. 

اين شهر به خاطر موقعيت بين المللي خود بسيار مورد 
شهردار  همواره  بلژيك  دولت  و  است  گرفته  قرار  توجه 
آن را با دقت فراوان انتخاب مي كند تا اين شهر از نظر 
خدمات منطقه اي و جهاني در بهترين سطح قرار گيرد. اين 
تمركزها و تأكيدات باعث شد مديران اين شهر از ابتداي 
را  بروكسل  مجازي  نسخه  راه اندازي  طرح   2000 سال 
ارائه دهند. طرح بروكسل مجازي نخستين بار در سال 
2000 با نام e-Brussels معرفي شد و مقامات بلژيكي 
تمامي  با  مجازي  جامع  شهر  يك  آن  طي  كردند  سعي 
اين  اگرچه  بگذارند.  مردم  اختيار  در  را  حقيقي  مكانات  ا
شهر در مراحل نخست براي ارائه خدمات الكترونيكي به 
شهروندان راه اندازي شده بود، اما پس از گذشت مدتي 
توجه مراكز سياسي را نيز به خود جلب كرد و در نهايت 
باعث شد تا سازمان هاي بزرگي از جمله اتحاديه اروپا 
وارد آن شوند و دفاتر فعال خود را در اين شهر تأسيس 
كنند.بروكسل مجازي شامل خدمات سرگرمي و رفاهي، 
دولتي،  سازمان هاي  تجاري،  خدمات  آموزشي،  خدمات 
نقشه  مجازي،  جهانگردي  سيستم  بانكداري،  يستم  س
احتمالي  مشكالت  رفع  براي  ويژه  بخش  و  لكترونيكي  ا
شهروندان مي شود و هر يك از آن ها زيرمجموعه هايي 
را در خود جا داده است كه تمام نيازهاي زندگي روزمره 

كاربران را برطرف مي كند. 

مجازي  بروكسل  در  دولتي»  «سازمان هاي  خش  ب

زيرمجموعه  اي را با نام «سفارت ها و كنسول ها» شامل 
مي شود كه نياز مردم براي مراجعه به تمام سفارت هاي 
موجود در اين كشور را از بين مي برد. اين بخش تمام 
خدمات سفارت هاي مربوط به كشورهاي مختلف را در 
شده،  ارائه  توضيحات  اساس  بر  و  است  داده  جا  خود 
شهروندان  به  مربوط  خدمات  تا  گرفته  رواديد  ارائه  ز  ا
مي دهد.بخش  ارائه  الكترونيكي  صورت  به  را  ارجي  خ
خدمات آموزشي در بروكسل مجازي به گونه اي تعريف 
كشور  اين  سراسر  در  بلژيكي ها  كليه  كه  است  ده  ش
مي توانند از مزاياي آن بهره ببرند. اين بخش تمام خدمات 
آموزشي از دوره پيش از دبستان گرفته تا تخصص هاي 
دانشگاهي را به صورت مجازي ارائه مي دهد و حضور 
خدمات  مي كند.بخش  فراهم  نيز  را  خارجي  انشجويان  د
عالوه  كه  است  شده  ارائه  گونه اي  به  بروكسل  جاري  ت
و  دولتي  شركت هاي  به  مربوط  سرويس هاي  ارائه  ر  ب
خصوصي، امكان جذب و همكاري با شركت هاي داخلي 
و خارجي را نيز فراهم مي آورد و عالوه بر فراهم كردن 
شهر  در  دفتر  تأسيس  شرايط  سرمايه گذاري،  مكان  ا

مجازي بروكسل را نيز فراهم مي آورد. 

اين شهر مجازي در بخش «سازمان هاي دولتي» امكان 
فراهم  را  كشوري  مقامات  كليه  با  مردم  مستقيم  ارتباط 
سازمان  از  كوچكي  شعبه  اين،  بر  عالوه  و  ي آورد  م
آن  در  كه  مي شود  شامل  را  اروپا  اتحاديه  ركزي  م
كاربران مي توانند به صورت مجازي در برخي جلسات 
صورت  به  خود  نمايندگان  با  و  يابند  حضور  لني  ع
مستقيم صحبت كنند.اين شهر مجازي همچنين يك نقشه 
الكترونيكي با تمام جزئيات را در اختيار مردم مي گذارد 
جهانگرد  يك  تا  مي كند  فراهم  مالحظه اي  قابل  شرايط  و 
بتواند به صورت مجازي در همه نقاط شهر، از موزه ها 
آن ها  خدمات  از  و  يابد  حضور  تفريحي  مراكز  تا  گرفته 
بهره ببرد.به طور كلي مي توان گفت كه بروكسل مجازي 
نمونه كوچك شده از يك شهر حقيقي محسوب مي شود 
كه بسيار جامع طراحي شده است و اين عادت را براي 
كاربر فراهم مي كند تا به صورت روزانه از خدمات آن 
بهره مند شود و سر زدن به آن را جزو وظايف روزانه 
طرح  كه  كردند  اعالم  بلژيك  مقامات  دهد.  قرار  ود  خ
«بروكسل مجازي» تا سال 2020 ادامه پيدا مي كند و اين 

شهر همچنان در حال تكميل شدن است.



  جمعه 8  آذر ماه 1392 -  شماره 324هفته نامه پرشين20

و  منافع  كسب و كار،  رشددادن  يا  سعه بخشيدن  تو
تنوع بخشى،  براى  فرصت  دارد.  آشكارى  اياى  مز
و  محصوالت  انداختن  جا  كارى،  رقابت  در  ارزه  مب
براى  فرصت هايى  مهياكردن  نيز،  و  جديد،  خدمات 
به  مى توانند  و  هستند  جذاب  همگى  پرسنل،  قى  تر
درك اهداف و روياهاى تان براى كسب و كار كمك 

كنند. 
نقشه  گسترش  و  رشد  براى  آنكه  از  قبل  چند  هر
پاسخ  كليدى  سوال  چند  به  كه  است  مهم  شيد،  بك
گروه  يك  اعضاى  از  يكى  مك فادن،  پاتريك  يد.  ده
هم انديشى آزاد، و مشاور بازاريابى و وبالگ نويس 
تعيين كننده  «چقدر  مى نويسد:  ناگزير»  ازاريابى  «ب
از  كارتان،  و  كسب  توسعه بخشى  از  پيش  كه  است 
هر حيث آماده شويد؟ رشددادن كسب و كارتان هم 

خود  از  بايد  مى برد.  بسيار  برنامه ريزى  هم  و  كار 
بپرسيد؛ الزم است چه چيزهايى را آماده كنم؟»

آماده شويد
برايان موران، مولف كتاب «در منزل، همراه با مجله  
آزاد  هم انديشى هاى  شركت كنندگان  از  و   «21 قرن 
بهتر  چه  «هر  مى گويد؛  كسب و كار،  بازاريابى  در 
براى توسعه و رشد آماده شويد، شانس تان براى 
توسعه  موفقيت آميز بيشتر خواهد بود.» او پيشنهاد 
و  طراحى  اجرايى،  يا  عملياتى  نقشه   يك  كه  مى كند 
به  زودتر  چه  هر  كند  كمك  شما  به  كه  شود  داع  اب

نقطه اى كه مى خواهيد برسيد.

يك  مثل  را  عملياتى تان  «نقشه   مى گويد:  ران  مو
سيستم جى.پى.اس (سيستم موقعيت ياب جهانى) در 
نظر بگيريد. هرچه نقشه  شما (يا به عبارتى، كيفيت 
و ميزان رشد يا توسعه از كسب و كار موجود فعلى 
به سمت كسب و كارى جديد) دقيق تر و ويژه تر باشد، 

احتمال كمترى براى شكست وجود دارد.»
علوم  و  كسب و كار  مدرسه   رييس  گيليارد،  ى  رج
سال   16 طى  كه  چاپمن،  دانشگاه  تصادى  اق
زمينه   در  بوستون  مشاوره   گروه  در  ير،  اخ
مشغول  شركت ها  براى  رشد  توسعه استراتژى هاى 
بوده است، مى افزايد: «بدون يك نقشه  واضح، فرآيند 
توسعه  كسب و كارتان مى تواند فاجعه آفرين باشد. 
توسعه  كسب و كارتان بدون آماده سازى هاى الزم و 
مناسب، به مشترى يا به مناسبات بين فروشندگان، 

قابليت  به  بالقوه،  به طور  و  پرسنلى،  روحيه   به 
ادامه،  در  مى زند.»  ضربه  كار  و  كسب  ددهى  سو
براى  گيليارد  نظر  به  كه  مى كنيم  ذكر  را  گام  سه 

آماده سازى كسب و كارها در راه رشد 
و توسعه مفيد هستند:  

تعيين  كسب و كار  رشد  براى  دست يافتنى  اهداف   .1
كنيد. موران در هم انديشى آزاد بازاريابى و مديريت، 
يك  با  را  توسعه تان  «نقشه هاى  كه  مى كند  پيشنهاد 
باشد  دستيابى  قابل  كه  سنجش پذير  ويژه   ف  هد
جديد  صورت  حساب  ده  مثل  طرح هايى  كنيد،  از  آغ

در سال 2013، يا يك ميليون دالر سود براى بازه  
زمانى مشخص. سپس يك نقشه  عملياتى يا اجرايى 
را با نقشه  نظرى تان تركيب كنيد. سوال اين است كه 
چطور مى خواهيد از جايى كه اكنون هستيد به جايى 
برويد كه خيالش را در سر داريد؟ مساله  مهم اين 
است كه با توجه به يك مبناى متعارف به نقشه تان 
برگرديد و در صورت لزوم در طرح هاى تان اعمال 
مناسب  منابع  همچنين،  كنيد.  نظر  تجديد  و  بازبينى 

و به جايى براى اجراى موفقيت آميز نقشه تان داشته 
باشيد.»

نقشه  كوچك  كسب و كارهاى  دوام  با  رشد  براى   .2
پاينده  دوام،  با  كه  توسعه اى  نقشه   باشيد.  شته  دا
خود  از  مهم تر  حتى  بسا  چه  باشد،  تاب آوردنى  و 
قيمت؟  چه  به  توسعه  است:  توسعه  به  دست يافتن 
گيليارد مى گويد: «برنامه ريزى براى رشد با دوام و 
تحمل پذير با تعيين يك هدف عقالنى از رشد متناسب 
براى كسب و كار شروع مى شود، و با تحليل دقيقى 
عملى كردن  براى  پرسش ها  از  مجموعه اى  باره   در
اهميتى  هيچ  گيليارد،  گفته   به  مى يابد.»  ادامه  هدف 
نمونه،  (براى  باشد  چه  هر  باشد،  چه  هدف  ارد  ند
براى  سال  هر  در  كار  و  كسب  درصدى  رشد  15 
پنج سال آينده) شما دو مجموعه سوال ذيل را طرح 

كرده و به آن پاسخ خواهيد داد:

بگيريد.  نظر  در  را  شركت تان  عمليات هاى  ف)  ال
مى توانيد  عملياتى  لحاظ  از  «آيا   مى پرسد  ليارد  گي
كنونى تان،  زيرساخت  توجه  با  را  رشد  از  نرخ  اين 
فروشندگان، سرمايه  انسانى، قدرت مانور مديريتى 
و ... حفظ كنيد؟ آيا براى زيرساخت جديدى كه در 
در  سرمايه گذارى  به  دستيابى  امكان  داريد،  ر  نظ

و  تهيه كنندگان  به  آيا  داريد؟  را  معقول  سطح  يك 
در  انسانى  سرمايه   ظرفيت  يا  اضافى  فروشندگان 
زمان هايى ويژه دسترسى داريد؟ منابع بالقوه براى 
نقشه   و  هستند؟  چه  تصاعدى/افزايشى  ظرفيت  اين 

شما تامين فروشندگان يا افراد جديد چيست؟»

توجه  بسيار  دقت  با  مالى تان  بودجه هاى  به  ب) 
گيليارد مى پرسد: «با در نظر گرفتن وضعيت  كنيد. 

بدهى ها يا دارايى ها/سهام كنونى تان، و نيز با توجه 
لحاظ  از  هدف  رشد  نرخ  آيا  سود تان،  حاشيه   به 
از  پشتيبانى  براى  آيا  نه،  اگر  مى آورد؟  دوام  مالى 
به  توسعه تان  براى  نياز  مورد  مايه گذارى هاى  سر
از  بيش  بايد  آيا  و  داريد،  دسترسى  الزم  مايه   سر
اين بدهكار بشويد يا به دنبال سهام بيشتر باشيد؟ 
يا، آيا مى توانيد حاشيه  سودتان را افزايش دهيد تا 

بتوانيد از داشته هاى تان كار بكشيد؟»

3. نقشه  توسعه  كسب و كارتان را همچنان كه پيش 
برنامه ريزى  دهيد.  قرار  بازنگرى  مورد  مى رويد، 
يك جور  نيازمند  است  ممكن  دوام  با  رشد  اى  بر
گيليارد  كه  همانطور  باشد.  دوباره  اسبه كردن  مح
مى گويد، «همانطور كه شما از خالل پاسخ هايى كه 
به سوال هاى پيش رو مى دهيد كار را جلو مى بريد، 
مى توانيد نياز به بازنگرى و تجديد نظر در نرخ رشد 

هدف را نيز پيدا كنيد.»
توسعه   و  رشد  به  شروع  آنكه  از  پيش  اده شدن  آم
كسب و كارتان كنيد، به شما كمك مى كند يك توسعه  
متوازن، قابل اطمينان و بى دردسر را تجربه كنيد و 
كارش  به  موفقيت  با  همچنان  بتواند  كسب و كارتان 

ادامه دهد.

مشاغل

سه شيوه براى رشد كسب و كار
نويسنده: Julie Bawden Davis / مترجم: سيمين راد
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بهداشت و سالمت
مي كنند؛  عمل  بدن  در  دولبه  تيغ  مانند  درست  غذايي  مكمل هاي 
يعني اگر آنها را براي رفع كمبودهاي تغذيه اي كه به داليل مختلف 

با آن مواجه شده ايد...
مصرف كنيد، هم نياز بدنتان را برآورده و هم به حفظ سالمتتان 
كمك كرده ايد اما مصرف بيش از اندازه، خودسرانه و ناآگاهانه 
انواع مكمل هاي غذايي، باعث ايجاد مسموميت مي شود و نه تنها 
براي سالمت مفيد نيست، بلكه آن را به خطر هم مي اندازد. بين 
كمبودهاي  به دليل  آنها  از  گروهي  مختلف،  غذايي  مكمل هاي 
ساير  از  بيشتر  دارد،  وجود  جامعه  افراد  ميان  در  كه  تغذيه اي 
بررسي  به  دليل  همين  به  مي شوند.  مصرف  و  تجويز  مكمل ها 

چگونگي مصرف رايج ترين مكمل هاي غذايي پرداخته ايم.

C 1. مكمل ويتامين
ايمني  سيستم  قدرت  افزايش  براي   C ويتامين  مكمل  معموال 
مانند  ويروسي  بيماري هاي  بهبود  روند  سريع تركردن  يا  بدن 
و  پوست  متخصصان  هم  گاهي  مي شود.  تجويز  سرماخوردگي 
مو، مصرف يك يا دو دوره از مكمل هاي ويتامين C را براي حفظ 

شادابي پوست به بيماران خود توصيه مي  كنند.
اين  حاوي  نوشيدني هاي  با  را   C ويتامين  مكمل  اگر  توصيه:   •
و   A ويتامين هاي  حاوي  خوراكي هاي  و  نوشيدني ها  يا  ويتامين 
E مصرف كنيد، جذب آن در بدن بيشتر و بهتر صورت مي گيرد. 
اگر  مي شود.  بدن  از   C ويتامين  دفع  باعث  دخانيات،  استعمال 
مكمل ويتامين C مصرف كرده ايد، براي پيشگيري از دفع آن از 
بدن، تا حدود 2 ساعت از مصرف چاي، قهوه و نسكافه خودداري 
و  ضدبارداري  استروييدي،  داروهاي  مسكن ها،  ضمن،  در  كنيد. 
ضدافسردگي باعث ايجاد اختالل در جذب ويتامين C مي شوند. 
همچنين بهتر است مكمل ويتامين C را حدود يك ساعت پيش از 

صرف غذا، مصرف كنيد.
تجويزشده،  حد  از  بيشتر  نبايد   C ويتامين  مكمل  هشدار:   •
مصرف بشود زيرا افزايش سطح اين ويتامين در بدن، باعث ابتال 

به اسهال و افزايش ترشح شيره هاي گوارشي مي شود.

2. مكمل روي
كمبود روي در بدن باعث ايجاد خستگي، كوتاهي قد در بچه ها، 
بدن  زخم هاي  جاي  بهبود  در  تاخير  و  قاعدگي  دردهاي  افزايش 
مي شود. از اين رو، مصرف مكمل روي براي افرادي كه از كمبود 
آن رنج مي برند يا رژيم غذايي آنها از نظر وجود اين ماده معدني 

فقير است، ضروري به نظر مي رسد.
مصرف  كنيد.  ميل  ساده  آب  با  بايد  را  روي  مكمل  توصيه:   •
همزمان،  به صورت  منگنز  و  مس  آهن،  كلسيم،  با  روي  همزمان 
بدن  در  معدني  عناصر  اين  تمام  جذب  در  اختالل  ايجاد  باعث 
نام  كه  مكمل هايي  ساير  و  روي  مكمل  دليل  به همين  مي شود. 

برديم، نبايد باهم مصرف شوند.
• هشدار: اين مكمل را نبايد با شير يا دوغ مصرف كرد. آب هاي 
سخت و معدني هم باعث ايجاد اختالل در جذب روي مي شوند. 
فيتات موجود در حبوبات هم جذب روي را مختل مي كند و از دو 
ساعت قبل تا دو ساعت بعد از مصرف مكمل روي، نبايد حبوبات 
دفع  داليل  از  هم  اسهال  به  ابتال  و  فراوان  فيبر  مصرف  خورد. 

بيشتر روي از بدن هستند. ميزان و زمان مصرف روي نيز به 
نظر و تجويز پزشك بستگي دارد.

3. مكمل آهن
مكمل آهن براي افراد مبتال به كم خوني ناشي از فقر آهن كه مدام 
دچار خستگي هاي مزمن، سردرد، سرگيجه و سستي بدن هستند، 

تجويز مي شود.
• توصيه: اين مكمل را مي توان با آب ساده يا آب مركباتي مانند 
حاوي  كه  دوغ  يا  شير  با  آن  خوردن  اما  كرد  مصرف  پرتقال، 
كلسيم هستند، توصيه نمي شود زيرا كلسيم باعث ايجاد اختالل 
 2 يا  ناشتا  يا  را  آهن  مكمل  است  بهتر  مي شود.  آهن  جذب  در 
ساعت پس از صرف غذا مصرف كرد. اگر وقتي مكمل آهن را 
ناشتا مصرف مي كنيد دچار دل درد و معده درد مي شويد، آن را 2 

از يخ تا سيگار

10 دشمن دندان
عادت هاي مخربي كه به سالمت دهان و دندان 
به  و  نيستند  يكي دوتا  مي رسانند،  آسيب  ما 
نمي شوند؛  محدود  هم  خاصي  سال  و  سن 
كودكي  دوران  در  شير  شيشه  به  عادت  از 
شكالت  و  چيپس  خوردن  به  عادت  تا  گرفته 
در دوران نوجواني و عادت به سيگار و قهوه 
مي توانند  همه وهمه  بزرگسالي،  و  جواني  در 
در  باشند.  ما  دندان هاي  پوسيدگي  زمينه ساز 
«دهان و دندان» اين هفته با «10 دشمن دندان» 

آشنا خواهيد شد...

1. يخ
ماده اي  يخ  چون  كنيد  تصور  است  ممكن 
اما  ندارد  است،  ضرر  قند  بدون  و  طبيعي 
ترك  باعث  مي تواند  يخ  قطعه هاي  جويدن 
خوردن يا حتي شكستن دندان ها شود و اگر 
به جويدن يخ ادامه دهيد، بافت نرم داخل دندان 
تحريك مي شود و ممكن است باعث حساسيت 
يا درد مداوم دندان شود. بهتر است هنگامي 
كه احساس كرديد تمايل به خوردن يخ داريد، 

آدامس بدون شكر بجويد.

2. ورزش بدون محافظ دهان
ورزش هايي مانند فوتبال، بوكس و هر ورزش 
ديگري كه در آن امكان ضربه ديدن صورت 
انجام  دندان  محافظ  بدون  دارد،  نبايد  وجود 
قطعه  يك  از  است  عبارت  محافظ  اين  شود. 
پالستيكي نرم و شكل پذير كه از رديف باالي 
محافظ،  اين  بدون  مي كند.  محافظت  دندان ها 
شود،  وارد  صورت  به  سنگيني  ضربه  اگر 
محافظ  كند.  خرد  را  دندان ها  دارد  امكان 
مناسب دهان و دندان را از دندان پزشك خود 

بگيريد.

3. خواباندن كودك با شيشه شير
اگر به كودك يك شيشه آبميوه، شير يا شير 
بخوابد،  آن  خوردن  هنگام  تا  بدهيد  خشك 
در  خواب  طول  در  او  روييده  تازه  دندان هاي 
قند خيس مي خورد و مي پوسد پس بهتر است 
كودك را به اين روش عادت ندهيد و قبل از 

خوابيدن، شيشه شير را از او بگيريد.

4. شكالت هاي چسبناك
احتمال  افزايش  باعث  شيرين  مواد  همه 
شكالت هاي  اما  مي شوند  دندان  پوسيدگي 
سفت و چسبناك به دندان مي چسبند و قند را 
براي ساعت هاي طوالني روي آن نگه مي دارند 
پالك  باكتري هاي  تاثير  از  حاصل  اسيد  و 
مي شود.  دندان  پوسيدگي  باعث  ميكروبي، 
اگر تمايل به خوردن اين شكالت ها داريد، آنها 

آنچه بايد درباره ويتامين C، روي، آهن

6 مكمل، 6 توص
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ساعت پس از غذا ميل كنيد. در ضمن، مكمل آهن را هر روز سر 
ساعت مشخصي مصرف كنيد تا دريافت و جذب آن در بدنتان 

به بهترين نحو باشد.
همراه  يبوست  به  ابتال  با  آهن  مكمل  مصرف  معموال  هشدار:   •
و  سبزي ها  ميوه ها،  مي توانيد  مشكل،  اين  از  رهايي  براي  است. 
غالت سبوس دار كه حاوي فيبر هستند،  همراه آب فراوان و روغن 

زيتون در برنامه غذايي تان داشته باشيد.

4. مكمل اسيدفوليك
مصرف مكمل اسيدفوليك براي پيشگيري از ابتال به كم خوني از 
توصيه  خانم ها  به  زايمان  از  پس  مدتي  تا  شدن  باردار  از  پيش 

مي شود.
حاوي  خوراكي هاي  با  را  اسيدفوليك  مكمل  شما  اگر  توصيه:   •

آن مانند اسفناج، كلم بروكلي، كلم سبز، كاهو، مركبات، حبوبات 
افزايش  بدنتان  در  آن  جذب  كنيد،   مصرف  سبوس دار  غالت  و 
خواهد يافت. اسيدفوليك هم مانند آهن، بايد هرروز سر ساعت 
مشخصي مصرف شود. سر ساعت خوردن اين مكمل در طول 
روز، چندان مهم نيست اما اگر برايتان ممكن است، بهتر است آن 

را حدود نيم ساعت پيش از خواب مصرف كنيد.
• هشدار: مصرف بيش از 1000 ميكروگرم اسيدفوليك در روز 
دريافت  نمي شود.  توصيه  شرايطي  هيچ  تحت  و  فردي  هيچ  به 
ويتامين  كمبود  نشانه هاي  ماندن  پنهان  باعث  مكمل  اين  باالي 
B12 در بدن مي شود كه اين كمبود هم مي تواند مشكالتي مانند 
آسيب هاي عصبي را در پي داشته باشد. افراد باالي 50 سال و 
كساني كه انواع گوشت ها را از برنامه غذايي خود حذف كرده اند، 
 B12 جزو كساني هستند كه بدنشان در معرض كمبود ويتامين
قرار دارد بنابراين بايد درمورد دوز اسيدفوليك حتما با پزشك 

مشورت كنند.

5. مكمل امگا3
مصرف مكمل امگا3 به افراد مبتال به ناراحتي هاي قلبي، آنهايي 
كه چربي خوب يا همان HDL بدنشان پايين است، بيماران مبتال 
به افسردگي، فشار خون و تري گليسريد باال، كساني كه نياز به 
تمركز بيشتري در طول روز دارند و بچه هاي بيش فعال، توصيه 

مي شود.
• توصيه: مكمل امگا3 بايد همراه با غذا و با يك ليوان آب مصرف 
مي تواند  مكمل  اين  خودسرانه  و  اندازه  از  بيش  مصرف  شود. 
آن  نبايد  دليل  به همين  باشد،  داشته  مغز  سالمت  بر  منفي  تاثير 
را خودسرانه يا بيشتر از دوزي كه پزشك توصيه كرده است،  

مصرف كرد.
و  تهوع  حالت  اسهال،  دچار  مكمل  اين  مصرف  با  اگر  هشدار:   •
دل درد شديد، حتما موضوع را با پزشك خود در ميان بگذاريد. 
به هيچ وجه در دوران بارداري بدون نظر پزشك معالج، مكمل هاي 
حاوي  مكمل ها  اين  انواع  از  برخي  زيرا  نكنيد  مصرف  را  امگا3 

جيوه و براي مادر و جنين مضر هستند.

6. مكمل منيزيم
و  استخوان ها  سالمت  بدن،  مختلف  ارگان هاي  صحيح  عملكرد 
بدن  در  گرم   25 حدود  كه  ريزمغذي  اين  وجود  به  ما  اعصاب 

وجود دارد، وابسته است.
توصيه: حبوبات، غالت سبوس دار، اسفناج، سبزي هاي برگ سبز 
تيره و ساير سبزي ها، دانه ها و مغزها، سرشار از منيزيم و فيبر 
مي توانند  شوند،  مصرف  منيزيم  مكمل  با  همراه  اگر  و  هستند 
جذب اين ريزمغذي را در بدن باال ببرند. مصرف مكمل منيزيم 
مي تواند براي افراد بيش فعال كه به تمركز بيشتري در طول روز 

نياز دارند هم مفيد باشد.
• هشدار: مكمل منيزيم بايد با آب ساده ميل شود و خوردن آن 

با ساير مكمل ها، دوغ يا شير توصيه نمي شود.

WebMD :ترجمه: ندا احمدلو/ منبع

ترشح  تا  بخوريد  غذا  اصلي  وعده  از  قبل  را 
شدن  كنده  به  خوردن،  غذا  هنگام  بزاق  زياد 
شكالت و شسته شدن اسيد از روي دندان ها 

كمك كند. 

5. نوشيدني هاي انرژي زا
اين نوشيدني ها معموال موادقندي زيادي دارند 
به  اسيدي  حمله  باعث  آنها،  زياد  نوشيدن  و 
ميناي دندان و پوسيدگي آن مي شود. بهترين 
ورزش،  هنگام  بدن  به  آبرساني  براي  راه 

نوشيدن آب است.

6. آبميوه
و آنتي اكسيدان  ويتامين  از  سرشار  آبميوه ها 
زيادي  قند  آنها  بيشتر  متاسفانه  اما  هستند 
بنابراين  هستند،  شيرين  ميوه ها  خود  دارند. 
آنها  به  شكر  كه  باشيد  آبميوه هايي  دنبال  به 
ميزان  مي توانيد  همچنين  باشد.  نشده  افزوده 
كاهش  آب  با  آبميوه  كردن  رقيق  با  را  شكر 

دهيد.

7. چيپس
احتمال گير افتادن خوراكي هايي مانند چيپس 
بنابراين  است  زياد  دندان ها  فواصل  در 
غذاهاي  و  چيپس  خوردن  از  بعد  است  بهتر 
مسواك  را  خود  دندان هاي  حتما  نشاسته دار 
حاصل  اسيد  چون  بكشيد  دندان  نخ  و  بزنيد 
و  نشاسته  اي  غذاهاي  بر  باكتري ها  تاثير  از 

تجزيه آنها، 20 دقيقه بعد از خوردن اين غذاها 
به دندان ها حمله مي كند.

8. جويدن مداد و خودكار
هستيد،  مطالعه  يا  كار  غرق  كه  هنگامي  آيا 
خرد  مثل  مي جويد؟  را  خود  مداد  يا  خودكار 
مي تواند  هم  عادت  اين  دندان،  زير  يخ  كردن 
باعث ورقه ورقه شدن اليه هاي دندان يا ترك 
خوردن آن شود. اگر احساس نياز به جويدن 
بهتري  انتخاب  شكر  بدون  آدامس هاي  داريد، 

هستند. 

9. قهوه
رنگ تيره قهوه، طي زمان مي تواند باعث تغيير 
رنگ دندان ها شود. خوشبختانه از بين بردن 
اين تغيير رنگ با استفاده از انواع روش هاي 
سفيد كردن دندان (بليچينگ) آسان است. اگر 
از تغيير رنگ دندان هاي خود نگران هستيد، با 

دندان پزشك مشورت كنيد.

10. سيگار
سيگار مي تواند باعث تغيير رنگ دندان ها و از 
دست دادن آنها به دنبال بيماري هاي لثه شود. 
سرطان  به  ابتال  احتمال  مي تواند  همچنين 
براي  اگر  دهد.  افزايش  را  زبان  و  لب  دهان، 
ترك سيگار فقط يك دليل مي خواهيد، به لبخند 

خود فكر كنيد.

، اسيدفوليك، امگا3 و منيزيم بدانيد

صيه، 6 هشدار

ر آ م و ت ي پ ا م  و ز ش   ک
 

نحوه استفاده از اينترنت، ايميل، فيس بوک، 
 تايپ فارسی،  آيپد، موزيک و فيلم .........

 
  13:30تا  12.00شنبه ها از ساعت 

 
سی  ي گل ا ن   ا ن  آ مو ز ش   ز ب

 
کالس گروهی در محيطی آرام توسط معلم با 

 تجربه ی تدريس در کالج های لندن
 

 11:30تا  10:00شنبه ها از ساعت 
 

 

ظ    ا ف ه   ،   ح ا م ن ا ه ا خت   ش ن ا ی   ش کال س   ه
ی   . . . . . .   خو ا ن

 
. جهت  21:30تا  19:30دوشنبه ها از ساعت 

اطالعات بيشتر و محل برگزاری کالس ها با 
 تماس بگيريد. 07846 508 534شماره 

 

 
ا ن   و    و د ک ا ی   آ م و ز شی   ک کال س   ه

ا ن  و ج و ا ن  ن
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Trinity Church Golders, 90 Hodford Road 
Golders Green 
London NW11 8EG            Tel  07846 508 534        

 
ا ی   آ مو ز شی   ب ز ر گ سا ال ن   کال س   ه

ا ر سی  ا ن   ف  آ مو ز ش   ز ب
 

  و   GCSEکالس های فارسی از سطح ابتدايی تا
ALevel  توسط دبيران با تجربه 

 
 17:00تا  14.00شنبه ها از ساعت 

 
اضی   آ مو ز ش   ر ي

 
  و   GCSEکالس های رياضی از سطح ابتدايی تا

ALevel  توسط معلم با تجربه ی تدريس در
 دبيرستان های  لندن

 
 15:30تا  14:00شنبه ها از ساعت 

 

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

 
  18:00تا  17:00شنبه ها از ساعت  

 

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

 

 مدرسه انديشه
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خانواده
نيازى به چشم كبود و بدن ضرب خورده نيست. حتى اگر در 
دعواهاى زن و شوهرى جسم همسرتان را خراش ندهيد،حتما 
همسرى نمونه نيستيد. روانشناسان مى گويند همسر آزارى 
به  اعتماد  است  كافى  شود.  نمى  خالصه  لگد  و  مشت  در  تنها 
نفس و آزادى را از همسرتان بگيريد يا آنكه اجازه دهيد زندگى 
بيشتر از آنچه در توان همسرتان است او را در تنگنا قرار دهد. 
نمى خواهيم پيشاپيش در مورد شما قضاوت كنيم، اما نشانه 
مردان  دست  به  تنها  ما  جامعه  در  همسرآزارى  گويند  مى  ها 
و  هستيد  كار  كجاى  بدانيد  خواهيد  مى  اگر  شود.  نمى  انجام 
چه آسيب هايى به همسرتان مى رسانيد، در ادامه اين مطلب 

با ما باشيد.

زندگى شطرنج نيست
بزنيد،  زبانى  بى  زبان  به  را  تان  حرف  گاهى  اگر  ندارد  اشكالى 
يا  ناراحتى  دليل  شما  هاى  كنايه  از  همسرتان  بخواهيد  اينكه  اما 
نگرانى تان را بفهمد، به معناى همسر آزار بودن تان است. اگر 
براى بيان ناراحتى هاى تان، اشتباهات او را در قالب كنايه بيان 
مى كنيد يا پاى اطرافيانش و اشتباهات شان را وسط مى كشيد، 

نبايد انتظار داشته باشيد كه او به همسرى ايده آل تبديل شود.
يك راه ديگر: يادتان باشد كه زندگى ميدان شطرنج نيست و دليلى 
ندارد همسرتان براى فهميدن دليل هر حركت شما ساعت ها فكر 
كند. پس صادقانه سر اصل مطلب برويد و اگر از او رنجيده ايد 
يا انتظارى داريد، با صراحت آن را به زبان بياوريد. وقت صحبت 
را  شما  منظور  همسرتان  كه  شويد  مطمئن  تان  هاى  خواسته  از 

فهميده است تا بعدا او را به خاطر سوءتفاهم ها سرزنش نكنيد.

از كتك بدتر
شديدترين جلوه همسر آزارى، برخورد فيزيكى است. اما گمان 
نكنيد اگر همسرتان از شما كتك نمى خورد، شما او را آزار نمى 
دهيد. گاهى اوقات رفتار و كلمات شما مى تواند تاثيرى بيشتر از 
برخورد فيزيكى داشته باشد. اگر در هر رفتار همسرتان به دنبال 
يك اشتباه مى گرديد تا او را سرزنش كنيد و اشتباهات خودتان 

را هم به گردنش مى اندازيد، قطعا يك همسر آزاريد.

تان  هاى  سرزنش  با  را  همسرتان  آنكه  از  قبل  ديگر:  راه  يك 
آن  موقعيتى  چه  در  و  چرا  كه  كنيد  فكر  اين  به  دهيد،  شكنجه 
اشتباه را مرتكب شده و شما چه كمكى به او مى توانيد بكنيد. اگر 
همسرتان يك اشتباه را هميشه تكرار مى كند و درس نمى گيرد، 
با يك مشاور موضوع را در ميان بگذاريد. شايد او مشكالتى دارد 

كه تنها يك روانشناس قادر به حل شان است.

به جاى «مغز فندقى» بگو «كوچولوى من»
با كمك كدو، باقالى، گالبى و... مى توانيد خوراك هاى خوشمزه 
اى را درست كنيد. اما هرگز اين ميوه ها و سبزيجات هيجان انگيز 
را به صفتى براى همسرتان تبديل نكنيد. شايد شما مى خواهيد با 
او صميمى تر شويد و شايد گمان مى كنيد كه در عالم زناشويى، 
اين شوخى هاى بى ضرر تنها چند لحظه اى شما را مى خنداند 

اما اشتباه مى كنيد!

او  به  همسرتان  روى  گذاشتن  اسم  با  توانيد  مى  ديگر:  راه  يك 
بشناسيد.  را  گذاشتن  اسم  رسم  و  راه  بايد  اما  شويد  تر  نزديك 
واژه هاى محبت آميزى كه همسرتان دوست شان دارد يكى از 
اين راه هاست، اما راه ديگر، ابداع اسمى است كه تنها مخصوص 
را  نامش  توانيد  مى  شود.  شنيده  شما  زبان  از  تنها  و  باشد  او 
مخفف كنيد و شايد هم به خالقيت بيشتر و ساختن يك واژه تازه 

نياز داشته باشيد.

صدايت را پايين بياور
كم نيستند كسانى كه مى خواهند با صداى بلند، ديگران را مجبور 
به شنيدن خواسته هايشان كنند. اگر شما هم با فرياد، همسرتان 
را به انجام دادن خواسته هاى تان مجبور مى كنيد و اگر بحث 
هاى ميان شما، با آلودگى صوتى اى كه ايجاد مى كنيد تمام مى 
فراموش  كنيد.  نظر  تجديد  تان  هاى  واكنش  در  است  بهتر  شود، 
نكنيد كه تاثيرگذار بودن يك راه، به معناى درست بودنش نيست!

يك راه ديگر: راه هاى مديريت خشم را ياد بگيريد و هر روز يك 
قدم به ياد گرفتن شيوه هاى درست بحث و گفت وگو نزديك تر 
شويد. به همسرتان بگوييد كه هميشه درست در لحظه بحث نمى 
پرتنش  لحظات  در  او،  كمك  با  و  برسيد  قطعى  نتيجه  به  توانيد 
زندگى گفت وگو را متوقف كنيد و باقى بحث را در زمانى كه هر 

دوى شما به آرامش رسيده ايد انجام دهيد.

مقابله به مثل نكن
در بحث ها تمام تالش تان را براى آزار دادن او به خرج مى دهيد 
و وقتى در زمان صلح از شما به دليل اين رفتار گله مى كند، مى 

خانواده  دعوت  كردم؟  چنين  كردى  ام  عصبانى  تو  چون  گوييد 
تو  چون  گوييد  مى  كند  مى  اعتراض  وقتى  و  كنيد  مى  رد  را  او 
فالن روز به خانه مادرم نيامدى چنين كردم؟ اگر شما به بهانه 
ايرادهاى او، رفتارهاى نادرست تان را توجيه مى كنيد بدانيد كه 

همسر آزاريد.
پس  نيست،  نقص  و  عيب  بى  انسانى  شما  همسر  ديگر:  راه  يك 
او  ايرادهاى  تان،  اشتباه  توجيه  براى  و  بپذيريد  را  موضوع  اين 
همسرتان  رفتار  به  نسبت  شما  اگر  نياوريد.  چشمش  پيش  را 
اعتراض داريد، نه با مقابله به مثل، بلكه با توضيح انتظاراتى كه 
از او داريد براى تغيير دادنش تالش كنيد. يادتان نرود كه خودتان 
مشغول ساختن بازى مقابله به مثل هستيد و دير يا زود بازنده 

اين بازى مى شويد.

خط و نشان نكش
حق شماست كه حساسيت هاى تان را به همسرتان گوشزد كنيد 
بخواهيد  هم  او  از  هستيد،  احساساتش  مراقب  كه  طور  همان  و 
شما را نرنجاند اما مراقب باشيد اين حق، شما را به يك زورگو 
تبديل نكند. عبارت «اگر» كه قبل از بيان محدوديت ها مى آيد را از 
واژه هاى تان حذف كنيد و «به شرطى كه ...» را هم فراموش كنيد. 
براى آنكه همسرتان را به مرد روياهاى تان تبديل كنيد، نيازى به 

بازى كردن نقش زورگو نداريد.
يك راه ديگر: به جاى تهديد كردن، داليل تان را براى همسر خود 
هم  شايد  و  نيست  شما  نيازهاى  متوجه  او  شايد  دهيد.  توضيح 
شرايط به او اجازه برآورده كردن آنها را نمى دهد. پس مثل يك 
زن و شوهر بالغ با هم در مورد خواسته هاى تان حرف بزنيد و 

به يك تصميم مشترك برسيد.

خط نكشيد
بايد  ايد،  گفته  او  به  كه  اى  بله  خاطر  به  همسرتان  نكنيد  گمان 
گوش به فرمان همه خواسته هاى تان باشد. شما حق نداريد به 
او بگوييد كجا برود و كجا نرود، با كه حرف بزند و با كه نه، چه 
شغلى را انتخاب كند و چه شغلى را نه. اگر شما در رابطه تان 
محدوده ها و خط قرمزها را مشخص كرده ايد، ديگر دليلى براى 

اين همه خط و نشان كشيدن و تعيين تكليف وجود ندارد.
يك راه ديگر: يادتان باشد كه قرار نيست شما با هر كسى ازدواج 
كنيد و اميدوار باشيد كه بعد از عروسى، همه رفتارها و عاليقش 
را تغيير دهيد. شما مى توانيد در گفت و گو با همسرتان برخى 
را  باشيد  وفادار  آنها  به  او  و  خودتان  داريد  دوست  كه  اصولى 
تعيين كنيد اما نمى توانيد خودتان را مادر و او را يك كودك بى 

دست و پا تلقى كنيد و مدام برايش تعيين تكليف كنيد.

مراقب نگاهت باش
شما به آن مى گوييد يك هشدار ساده، اما تهديد غيركالمى يكى 
از شايع ترين شيوه هاى همسر آزارى در فرهنگ ماست. اينكه 
شما به دليل ترسى كه همسرتان دارد او را از رفتارى منصرف 
تكرار  صورت  در  كه  بفهمانيد  او  به  غره،  چشم  يك  با  يا  كنيد، 
بودن  آزار  همسر  معناى  به  رسيد،  خواهيد  را  او  حساب  كارش 

تان است.
هاى  موقعيت  در  تان  هاى  حساسيت  كنيد  سعى  ديگر:  راه  يك 
مختلف را براى همسرتان توضيح دهيد و به مرور او را متوجه 
موضوعاتى كه شما را آزار مى دهد كنيد. تمرين صبر كنيد و بعد 
از تمام شدن جلسه مى توانيد با آرامش اشتباهاتش را توضيح 
توضيحات  و  ايد  شده  حساس  حد  از  بيش  شما  هم  شايد  دهيد. 
او در مورد رفتارش بتواند شما را قانع كند. پس گوش هاى تان 

را نگيريد.

مهربانى واقعى يا دروغى؟
اگر هر قدمى كه براى همسرتان برمى داريد را يك امتياز تلقى مى 
كنيد و انتظار داريد كه او در مقابل هر لطف شما يك قدم بردارد 
اشتباه مى كنيد. نقشه كشيدن، امتياز دادن و باج گرفتن و معامله 
مهم  كرد.  خواهد  تبديل  آزار  همسر  يك  به  را  شما  همسرتان  با 
نيست شما چه لطف هايى را در حق او كرده باشيد، مهم اين است 

كه پشت مهربانى هاى شما چه انگيزه اى وجود داشته باشد.
يك راه ديگر: انتظار نداشته باشيد هر هديه شما را با هديه اى 
جبران كند و گمان نكنيد هر بار كه به خانه مادرش مى رويد، بليت 
يك روز وقت گذراندن با خانواده خود را مى خريد. تنها نيازهاى 
تان را با او درميان بگذاريد و بدون شرط و شروط، انتظارات تان 
شيوه  به  همسرتان  كه  نكنيد  فراموش  اين،  از  گذشته  بگوييد.  را 
هديه  ذوق  او  شايد  كند.  مى  جبران  را  شما  هاى  لطف  خودش 
خريدن را نداشته باشد اما بار كارهاى خسته كننده خانه را از 
آن  خاطر  به  و  بشناسيد  را  شيوه  اين  پس  بردارد.  شما  دوش 

قدردان همسرتان باشيد.

را  تان  هاى  حساسيت  كه  شماست  حق 
طور  همان  و  كنيد  گوشزد  همسرتان  به 
هم  او  از  هستيد،  احساساتش  مراقب  كه 
باشيد  مراقب  اما  نرنجاند  را  شما  بخواهيد 
اين حق، شما را به يك زورگو تبديل نكند. 
محدوديت  بيان  از  قبل  كه  عبارت «اگر» 
ها مى آيد را از واژه هاى تان حذف كنيد 
و «به شرطى كه ...» را هم فراموش كنيد. 
روياهاى  مرد  به  را  همسرتان  آنكه  براى 
كردن  بازى  به  نيازى  كنيد،  تبديل  تان 

نقش زورگو نداريد.

احتياجى به كتك كارى نيست! 

حرفهايتان را به 
زبان

 بى زبانى بزنيد
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جدايى  از  بعد  زنان  گويند  مى  برخى 
وفا،  بى  مردان  و  شوند  مى  تر  افسرده 
و  كنند  مى  فراموش  زود  را  چيز  همه 
اى  عده  روند؛  مى  ديگرى  رابطه  سراغ 
هم معتقدند مردها كم طاقت ترند و تنها 
درون  عميق  هاى  زخم  پركردن  براى 
مى  ميان  به  را  ديگرى  زن  پاى  شان، 
چندان  گويند  مى  روانشناسان  آورند. 
فرقى نمى كند كه شما زن باشيد يا مرد، 
از  بعد  كه  است  كسى  كمتر  آنها  نظر  از 
اما  نشود؛  دچار  افسردگى  به  جدايى، 
افسردگى بعد از طالق، قرار نيست تا ابد 
زندگى شما را مختل كند. اگر نشانه هاى 

هاى  راه  از  و  بشناسيد  را  اختالل  اين 
محوكردن شان باخبر شويد، مى توانيد 
اين بار با قدرت و تجربه اى بيشتر قدم 

برداريد.

جيب تان را خالى نكنيد
درست است كه افسردگى بعد از طالق، 
را  اتفاق  اين  كه  هايى  آدم  اغلب  سراغ 
هاى  بحران  اما  آيد  مى  كنند  مى  تجربه 
تشديد  داليل  ترين  اصلى  از  يكى  مالى 
افسردگى و اضطراب براى مطلقه هاست. 
به  يا  هستيد  جدايى  شرف  در  اگر  پس 
بيشتر  بايد  ايد،  داده  پايان  تان  ازدواج 
از هر زمانى به فكر پول توى جيب تان 
را  طالق  برگه  پاى  آنكه  از  قبل  باشيد. 
قبول  قابل  درآمد  با  كارى  كنيد،  امضا 
است  ممكن  تان  براى  اگر  و  كنيد  پيدا 
پيداكردن  فكر  به  كنيد.  انداز  پس  كمى 
كنيد  زندگى  آن  در  است  قرار  كه  محلى 
را  شما  همسرتان  هنوز  اگر  و  باشيد 
از  قبل  كه  بخواهيد  او  از  كند،  مى  درك 
طالق به شما براى فراهم كردن شرايط 
حداقلى زندگى كمك كند. اگر هم كار از 
كار گذشته و جدا شده ايد، هرچه زودتر 
از نظر مالى روى پاى خودتان بايستيد 
و با تمام توان كار كنيد. كاركردن زياد 
بلكه  كند،  نمى  كمك  شما  جيب  به  تنها 
كه  سختى  روزهاى  از  هم  را  تان  توجه 

مى گذرانيد منحرف مى كند.

تا مدتى دل نبنديد
بسيارى از آدم ها گمان مى كنند تلخى 
دست  به  با  توان  مى  را  دادن  دست  از 
اما  برد  بين  از  تازه  شريك  يك  آوردن 
ورود  در  عجله  معتقدند  روانشناسان 
را  شما  مشكالت  ديگر،  رابطه  يك  به 
دوباره  آنكه  از  قبل  كند.  مى  برابر  چند 
پذيرش  براى  خودتان  به  شويد،  عاشق 
پشت  كه  اتفاقاتى  و  داريد  كه  شرايطى 
سر گذاشته ايد فرصت دهيد. اشتباهات 
كنيد  مرور  را  تان  مقابل  طرف  و  خود 
اين  به  را  شما  مسيرى  چه  كه  ببينيد  و 
پايان رسانده است. بگذاريد افسردگى و 
اهداف  و  شود  تر  كمرنگ  تان  اضطراب 
و آنچه از زندگى مى خواهيد را يك بار 
ديگر مرور كنيد. با عجله در ساختن يك 
قرار  فردى  كنار  در  شما  ديگر،  زندگى 

مى گيريد كه بايد بار خستگى تان را به 
با  تنها  اشتباه،  به  گاهى  و  بكشد  دوش 
ديدن تفاوت هاى يك فرد با همسر سابق 
تان، گمان مى كنيد كه فرد ايده آلى براى 
خواهيد  نمى  اگر  شماست.  با  زندگى 
تا  الاقل  برگرديد،  نقطه  همين  به  دوباره 

يك سال دست نگه داريد و دل نبنديد.

تست افسردگى طالق
ايد  شده  جدا  همسرتان  از  تازه  اگر 
اين  از  زيادى  تعداد  به  شما  پاسخ  و 
اطمينان  با  الاقل  يا  است  مثبت  سؤاالت 
به  احتماال  كنيد،  رد  را  آنها  توانيد  نمى 

هستيد.  مبتال  طالق  از  پس  افسردگى 
بيرون آمدن از اين بحران ناممكن نيست 
اما گذشته از معجزه گذشت زمان، شما 
هم مى توانيد براى عبور سريع تر از اين 

روزهاى سخت تالش كنيد.
آرام  براى  را  اى  توصيه  آنكه  از  قبل 
مطمئن  بايد  كنيم،  مطرح  تان  ترشدن 
شويد كه با افسردگى بعد از طالق درگير 
شده ايد يا نه. اگر بيشتر از 8 مورد زير 
را در خودتان مى بينيد، ادامه اين مطلب 

را بخوانيد.

زير بار حرف زور نرويد
بپذيريد  و  باشيد  داشته  نفس  به  اعتماد 
ديگران  به  ايد.  رفته  اشتباه  را  مسير  كه 
اجازه ندهيد كه در مورد شما قضاوتى 
با  باشند.  داشته  هستيد،  آنچه  خالف 
آنها  به  و  كرده  صحبت  تان  خانواده 
كمك كنيد كه اين واقعيت را بپذيرند. اگر 
مختل  را  تان  زندگى  دوره،  اين  در  شما 
ديگران  نگيريد،  فاصله  دنيا  از  و  نكنيد 
شرايط  و  گيرند  مى  تصميم  تر  راحت 
روانشناسان  كنند.  مى  درك  را  شما 
نفس  به  اعتماد  كه  كسانى  معتقدند  هم 
گرفته  منطقى  تصميمى  و  دارند  باالترى 
اند كه توان دفاع از آن را دارند، زودتر 
طالق  از  بعد  سخت  روزهاى  ديگران  از 

را سپرى مى كنند.

ورزش يعنى خروج از افسردگى
تيلور، يكى از استادان دانشگاه استنفورد 
هاى  شيوه  از  يكى  ورزش  است  معتقد 
طالق  افسردگى  از  خروج  براى  موثر 
بدن  بر  ورزش  مثبت  تاثيرات  است. 
اما  گيرد  مى  قرار  توجه  مورد  همواره 
تحقيقات مشخص كرده است افرادى كه 
ورزش مى كنند با تقويت حافظه و روحيه 
احساس رضايت بيشترى از زندگى مى 
كنند. ورزش با كاهش استرس و افزايش 
شادابى موجب احساس بهتر و رضايت 
مى  زندگى  وضعيت  از  افراد  در  بيشتر 
شود. متخصصان معتقدند ورزش مانند 
و  كند  مى  عمل  ضدافسردگى  داروى 
راه  سريع  دقيقه   30 روزانه  چنانچه 
بروند يا به طور منظم ورزش كنند، پس 
از 10 روز تاثير آن را در بهبود وضعيت 
از  ديد.  خواهند  خود  شادابى  و  روحى 

مدت  به  ورزش  چنانچه  ديگر،  طرف 
روزانه  ثابت  هاى  فعاليت  در  طوالنى 
گنجانده شود، موجب عملكرد بهتر مغز 
داشتن  مسئول  شيميايى  مواد  و  شده 
احساس بهتر و رضايت وارد خون مى 

شود.

دوستى كنيد
روابط  جمع  از  دورى  و  انزوا  جاى  به 
دوستانه را گسترش دهيد. به ياد داشته 

باشيد دوستى ها شادى ها را مضاعف 
روابط  كند.در  مى  تقسيم  را  ها  غم  و 
و  دارد  وجود  ورزيدن  مهر  دوستانه 
خواهد  مفيد  بسيار  تان  براى  امر  همين 
بود. حتى اگر در يك لحظه جز خودتان 
وجود  ورزيدن  مهر  براى  ديگرى  كس 
شما  به  را  مهرورزى  امكان  يا  نداشت 
توانند  نمى  كه  افرادى  بدانيد  داد.  نمى 
خودشان را دوست داشته باشند، هرگز 
نيز  ديگران  به  كردن  محبت  به  قادر 
اما  كنيد  شروع  خودتان  از  پس  نيستند. 
سعى كنيد رفت و آمد با افراد گوناگون 
حتى  ترتيب  اين  به  كنيد.  تجربه  نيز  را 
مى بينيد كه افراد خصوصيت ها و نقاط 
مثبت و منفى زيادى دارند و از اين رو 
تان  براى  نيز  ديگران  و  خود  بخشيدن 

ساده تر مى شود.

در اين دوران در زندگى تان تغيير كلى 
ندهيد

هرقدر هم كه اين جدايى زندگى شما را 
توانيد  نمى  هم  باز  باشد،  كرده  زخمى 
براى فرار از آن خود را به چاله ديگرى 
سفر  به  مدتى  توانيد  مى  شما  بيندازيد. 
برويد اما بهتر است فكر مهاجرت را از 

به  توانيد  مى  شما  كنيد.  بيرون  سرتان 
نمى  اما  ببريد  پناه  بيشتر  كار  يا  درس 
قيد  يا  دهيد  انصراف  دانشگاه  از  توانيد 
آدم  با  توانيد  مى  شما  بزنيد.  را  كارتان 
هاى تازه روبه رو شويد اما نمى توانيد 
قطع  تان  عزيزان  با  و  برنجانيد  را  همه 
شما  درد  كه  نرود  يادتان  كنيد.  ارتباط 
اگرچه عميق و آزاردهنده است اما موقت 
زود  خيلى  شما  گوييم  نمى  گذراست.  و 
مى  فراموش  را  گذشته  روزهاى  همه 
كنيد اما اگر هوشيارانه براى بهبود حال 
بلكه  درد،  نه  بعد  مدتى  كنيد،  تالش  تان 
خواهيد  مشاهده  را  زخم  اين  اثر  تنها 
كرد. پس اگر توان انجام كارهايى را كه 
نياز  شما  كامل  هوشيارى  و  تمركز  به 

به  نداريد،  دارند، 

قهر  يا  فراركردن  و  چمدان  بستن  جاى 
كردن با دنيا، چند هفته اى از محل كار يا 
يك ترم از دانشگاه تان مرخصى بگيريد. 
البته باز هم به جمالت قبل برمى گرديم 
و به شما توصيه مى كنيم تا آنجا كه مى 
كنيد،  بيشتر  را  تان  هاى  فعاليت  توانيد 

نه كمتر.

گاهى حرف زدن معجزه مى كند
نگيريد  كم  دست  را  زدن  حرف  معجزه 

و البته براى هر كسى حرف نزنيد. قرار 
نيست همه آدم ها از ريز و درشت زندگى 
تان باخبر باشند اما مى توانيد سفره دل 
تان را براى يك دوست صميمى(نه گروه 
هاى دوستى تان) باز كنيد يا اگر اطراف 
تان كسى را نمى بينيد كه بدون قضاوت 
كردن به شما گوش دهد، از يك مشاور 
كمك بگيريد و در كنار تخليه احساسات 
و هيجانات تان در جلسات مشاوره، از 
اين  كردن  كمرنگ  براى  او  هاى  توصيه 
كه  نرود  يادتان  بگيريد.  كمك  ها  آسيب 
خسته،  ناراحت،  تامدتى  داريد  حق  شما 
با  پس  باشيد،  عصبانى  يا  خورده  زخم 
سرزنش خود و انتظارات نا به جا، خود 

را خسته نكنيد.

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

افسردگى طالق را هم 
طالق بدهيد!

يا  باشيد  زن  شما  كه  كند  نمى  فرقى  چندان  گويند  مى  روانشناسان 
مرد، از نظر آنها كمتر كسى است كه بعد از جدايى، به افسردگى دچار 
را  شما  زندگى  ابد  تا  نيست  قرار  طالق،  از  بعد  افسردگى  اما  نشود؛ 

مختل كند.
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نسلى بى خيال در راهند!
مرتضى واحديان (كارشناس اجتماعى)

نسل  به  نگاهى  كم  از  ناشى  پيامدهاى  شدن  رو  آرام  آرام  اين  در 
در  دارد  فانوسى  نور  همچون  اى  تازه  هاى  جامعه،نگرانى  امروزين 
چشم مى زند كه اگر از تندى اين نور،سر به پايين اندازيم و راه خود 
برويم،صورت مساله پاك كردن را انتخاب كرده ايم و اگر سر روبه 
روى نور نگه داريم،در حالى كه چشممان بينا باشد،طاقت نمى آوريم 

و اين يعنى بايد كارى كرد.
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ورزش
هيچ؛ سوغات فدراسيون كفاشيان از بهترين هاى آسيا 

 ايران دست خالى برگشت
 

مقر  در   2013 سال  در  آسيا  فوتبال  بهترين هاى  انتخاب  مراسم 
كنفدارسيون فوتبال آسيا برگزار شد. در اين مراسم كه در كواالالمپور 
برگزار شد، ايران در 6 بخش نامزد دريافت بهترين ها بود كه تيم ملى 
فوتبال  تيم ملى  فر،  كامرانى  حسن  طيبى،  حسين  پسند،  گيتى  فوتسال، 
در  و  كنند  خود  آن  از  را  اول  عنوان  نتوانستند  نكونام  جواد  و  ايران 
و  كفاشيان  على  كه  حالى  در  ماندند.  ناكام  كشورها  ساير  با  رقابت 
مى دانند  مدعى  ملتها  جام  ميزبانى  كسب  براى  را  خود  فدراسيون 
افتاد  اتفاق  آنچه  بود.  هيچ  آسيا  بهترين هاى  جمع  در  ايران  سهميه 
آسيا  فدراسيون  بهترين  را  خود  كه  است  فدراسيونى  تالش  حاصل 
مى دانست و دلخوش نتايج بود. آنچه بدست آمد حاصل عدم توانايى 

فدراسيون فوتبال ايران در برقرارى ارتباط با ساير كشورهاست. حاال 
به جز عدم توانايى در تامين درآمد، جذب اسپانسر، برنامه ريزى براى 
كارنامه  در  نيز  آسيا  بهترين هاى  مراسم  نتايج  تداركاتى،  ديدارهاى 

فدراسيون كفاشيان ثبت شد.

ناكامى هاى ايران
در تاريخ برگزارى مراسم گزينش بهترين بازيكن فوتبال آسيا، فوتبال 
ساليانه  جوايز  اهداى  آغاز  از  است.  شده  بهترين  بار  چهار  ايران 
بازيكنان  و  ايرانى ها  ژاپنى ها،  آسيا  سال  بازيكن  بهترين  به   AFC
عربستان سعودى، نقش فعال ترى در اين ميان داشته اند. مهدى مهدوى 
ايرانى ها  ميان  كرده،در  خود  آن  از  را  انفرادى  جايزه  سه  كه  كيا 
زننده  و  آسيا  جوان  بازيكن  بهترين  آسيا،  سال  مرد  است.  ركوردار 
بهترين گل سال آسيا سه جايزه انفرادى مهدوى كياست. همچنين وحيد 
شمسايى نيز دو بار بازيكن سال فوتسال آسيا شده كه او هم در ميان 
فوتسالى ها ركورد است. تا پيش از اين در ساير بخش هاى بهترين هاى 
روز  مراسم  در  ولى  مى رسيد  ايرانى  يك  به  بهترين  عنوان  نيز  آسيا 
چهارشنبه تيم فوتسال ايران كه قهرمانى آسيا را يك بار ديگر از آن 
 20 زير  و  ژاپن  تيم ملى  با  رقابت  در  ماند.  ناكام  نيز  بود  كرده  خود 
سوال  انتخاب  يك  در  تا  افتاد  عراقى ها  نام  به  قرعه  عراق  ساله هاى 
برانگيز اين كشور عنوان بهترين تيم مردان آسيا را از آن خود كند. 
(چين)  ژى  ژانگ  و  (ايران)  نكونام  (كره جنوبى)،جواد  سونگ  دائه   ها 
نامزدهاى دريافت جايزه بهترين بازيكن آسيا بودند كه اين عنوان به 
دايي،  علي  عزيزي،  خداداد  گذشته  سال هاى  در  رسيد  چينى  بازيكن 
جايزه  اين  صاحب  بودند  توانسته  كريمى  على  و  كيا  مهدوي  مهدي 

ارزشمند شوند.

افغانستان پديده فوتبال آسيا
انتخاب  مراسم  در  آسيا  فوتبال  كنفدراسيون  رئيس  سلمان  شيخ 
برترين هاى سال 2013 آسيا اظهار داشت: ما در سطح قاره بازيكنان و 
مربيان خوبى داريم و بايد تالش هايمان را ادامه دهيم تا سطح فوتبال 
آسيا را باال ببريم.وى افزود: فوتبال آسيا و دنيا بايد ارتباط نزديكى با 
هم داشته باشند تا ما بتوانيم خودمان را به سطح اول دنيا برسانيم. 
مطمئنا ما به اين همكارى پايبند بوده و تالش خود را انجام مى دهيم. 
اين فرصت بسيار خوبى براى رشد آسياست و اميدواريم همه اركان 
به  افغانستان  از  پايان  در  كند.وى  تالش  بزرگ  قاره  اين  در  فوتبال 
تيم ها  همه  كرد  اميدوارى  ابراز  و  برد  نام  آسيا  فوتبال  پديده  عنوان 

بتوانند سطح كيفى خود را فراتر از آسيا ببرند.

تبريك بالتر به ايران
ژوزف سپ پالتر رئيس فدراسيون جهانى فوتبال در اين مراسم گفت: 
ضمن ابراز خوشحالى از حضورم در اينجا به همه مسئوالن بلندپايه 
فدراسيون فوتبال آسيا و اعضاى كميته آسيا خوش آمد مى گويم سعى 
اگر  زيرا  كنم  رعايت  را  گويى  گزيده  مسئولين  نام  بردن  در  مى كنم 
بخواهم اسم همه مسئولين را نام ببرم شما بايد تا شب اينجا باشيد. 
وى ضمن تقدير از دستاوردهاى فوتبال آسيا و فعاليت هاى ديگر در 
زمينه اجتماعى گفت: به كواالالمپور و آسيا خوش آمد مى گويم. رئيس 
كه  جنوبى  كره  و  ژاپن  استراليا،  ايران،  به  فوتبال  جهانى  فدراسيون 
گفت.  تبريك  شده اند  برزيل   2014 جهانى  جام  به  يابى  راه  به  موفق 
بالتر با اشاره به موفقيت هاى اقتصادى كشورهاى آسياسى در زمينه 
اقتصادى گفت: همانگونه كه با اقتصاد در حال تسخير جهان هستيد با 
توجه به اينكه نيمى از جمعيت جهان در آسيا وجود دارد شما مى توانيد 

فوتبال جهان را نيز تسخير كنيد.

بهترين تيم ملى فوتسال سال آسيا
1- تيم ملى ايران
2- تيم ملى تايلند
3- تيم ملى ژاپن

برنده جايزه: تيم ملى تايلند

بهترين تيم فوتسال سال آسيا
1- چونبورى بلويو (تايلند)

2- گيتى پسند (ايران)
3- ناگويا اوشنز (ژاپن)

برنده جايزه: چونبورى تايلند

بهترين بازيكن فوتسال سال آسيا
1- حسين طيبى (گيتى پسند - ايران)

2- نائورو موريوكا (ناگويا اوشنز - ژاپن)
3- سوفاووت توئنك النگ (چونبورى - تايلند)

برنده جايزه: سوفاووت از تايلند

جايزه بهترين كمك داور سال آسيا در بخش مردان
1- حسن كامرانى فر (ايران)

2- ناگى توشيوكى (ژاپن)
3- ساگارا تورو (ژاپن)

برنده جايزه: ناگى توشيوكى

بهترين تيم فوتبال مردان آسيا
1- تيم فوتبال زير 20 سال عراق

2- تيم ملى فوتبال ايران
3- تيم ملى فوتبال ژاپن

برنده جايزه: تيم فوتبال زير 20 سال عراق

بهترين بازيكن سال آسيا
1- ها دائه سونگ (اف سى سئول - كره جنوبى)

2- جواد نكونام (استقالل - ايران)
3- ژانگ ژى (گوانگژو اورگرانده - چين)

برنده جايزه: ژانگ ژى از چين

قوچان نژاد در كنار ستارگان
 بزرگ جام جهانى 

 
سايت بليچر ريپورت در گزارشى به معرفى 32 بازيكن برتر 32 تيم حاضر در 
رقابت هاى جام جهانى 2014 برزيل پرداخته و قوچان نژاد را بهترين بازيكن 
ايران در اين ديدارها معرفى كرده است. اين سايت در گزارش خود در اين 
حال  در  ايران  تيم ملى  ساله  بازيكن 26  نژاد  قوچان  رضا  است:  نوشته  باره 
حاضر براى باشگاه استاندارد ليژ بلژيك بازى مى  كند. وى در اين فصل در 
و  است  سرعتى  بازيكن  يك  وى  است.  رسانده  ثمر  به  گل  دو  بازى  هشت 
مى تواند با هر دو پايش از فاصله دور يا نزديك شوت بزند. قوچان نژاد در 
راهيابى تيمش به رقابت هاى جام جهانى 2014 نقشى كليدى داشت و توانست 
سه بار براى ايران گلزنى كند. قوچان نژاد در مسابقات مقدماتى جام ملت هاى 
آسيا 2015 با پنج گل زده بهترين گلزن تيمش است. اين سايت از بازيكنان 

زير به عنوان بهترين بازيكن ساير تيم هاى حاضر در جام جهانى نام برده 
بواتنگ  پرينس  كوين  (كامرون)،  اتوئو  ساموئل  (الجزيره)،  بوقرا  مجيد  است: 
جديناك  مايل  (نيجريه)،  ميكل  اوبى  جان  عاج)،  (ساحل  دروگبا  ديديه  (غنا)، 
وينسنت  (كره جنوبى)،  سون  مين  هيونگ  (ژاپن)،  كاگاوا  شينجى  (استراليا)، 
فرانك  (انگليس)،  جرارد  استيون  (كرواسى)،  مودريچ  لوكا  (بلژيك)،  كمپانى 
(يونان)،  ميتروگلو  كنستانتينوس  (آلمان)،  اوزيل  مسعود  (فرانسه)،  ريبرى 
(پرتغال)،  رونالدو  كريستيانو  (هلند)،  پرسى  فان  روبين  (ايتاليا)،  پيرلو  آندرا 
شكيرى  ژردن  (اسپانيا)،  اينيستا  آندرس  (روسيه)،  كرژاكوف  الكساندر 
مسى  ليونل  (آمريكا)،  بردلى  ميشائيل  (مكزيك)،  پرالتا  اورايب  (سوئيس)، 

(آرژانتين)، نيمار (برزيل)، لوئيس سوارز (اروگوئه).

ادامه اعتراض ها به
 انتخاب  هاى «اى اف سى»

سه شنبه، شب تلخى براى فوتبال ايران در كواالالمپور رقم خورد. از 22جايزه 
كنفدراسيون فوتبال آسيا هيچ عنوانى به ايران، يكى از چهار نماينده قاره كهن 
كه  برگشت  مالزى  از  خالى  دست  شرايطى  در  ايران  نرسيد.  جام جهانى  در 
در شش بخش نامزد شده بود اما در شرايطى كه چندين و چند كشور قاره، 
نرفتند.  صحنه  روى  هم  بار  يك  ايرانى ها  شدند  بيشتر  يا  عنوان  دو  صاحب 
نكونام  جواد  داشتند  توقع  ايران  در  فوتبال  هواداران  كه  است  حالى  در  اين 
شود.  انتخاب  تيم  بهترين  به عنوان  ايران  تيم ملى  و  بازيكن  بهترين  عنوان  به 
كمك داور  بهترين  عنوان  شايسته  را  كامرانى فر  حسن  هم  گروهى  همچنين 
سال 2013 مى دانستند. مصاحبه ها عليه كنفدراسيون فوتبال آسيا دقايقى پس 
نتيجه  را  ايران  جايزه نبردن  فوتبال  اهالى  اكثر  شد.  شروع  مراسم  پايان  از 
دانستند.  كشورها  ساير  البى  و  آسيا  فوتبال  كنفدراسيون  در  عرب ها  نفوذ 
به  شديدا  و  مى دانستند  بازيكن  بهترين  جايزه  كسب  مستحق  را  نكونام  آنها 
انتخاب هاى AFC اعتراض دارند. يكى از معترضان خود نكونام است كه در 
گفت وگو با «ايران» از خورده شدن حقش گفته: «از اينكه اين مقام به من تعلق 
نگرفت ناراحتم، چون حق من بود. فوتبال چين نه تنها به جام جهانى صعود 
نكرده وضعيت خوبى نيز در جام ملت هاى آسيا ندارد، اما بيشتر جوايز را 
دريافت كرد و حق ايران را به چينى ها دادند. نكونام گفت كه تنها فدراسيون 
فوتبال در اين امر نقش ندارد بلكه بايد ساختار فوتبال ايران تغيير كند. روابط 
بايد  شود.  تقويت  بايد  آسيا  فوتبال  كنفدراسيون  با  ايران  فوتبال  فدراسيون 
به گونه اى تالش كنيم تا حقمان را نخورند.» ديروز خيلى ها در اين باره صحبت 
كردند. على فتح اهللا زاده مديرعامل استقالل معتقد است كه فوتبال ايران از البى 
چنين  كفاشيان  على  كه  است  حالى  در  اين  نيست.  برخوردار  آسيا  در  كافى 
كنفدراسيون  انتخابات  در  نقشى  البى  و  نفوذ  دارد  تاكيد  و  ندارد  اعتقادى 
هم  جاللى  مجيد  فوتبال،  كارشناسان  اكثر  برخالف  ندارد.  آسيا  فوتبال 
اعتقادى به نقش البى در اين انتخابات ندارد. او در اين باره به مهر گفت: «من 
بهترين ها،  شش بخش  در  ما  وقتى  اينكه  به لحاظ  ندارم  قبول  را  چيزى  چنين 
توانسته ايم  ما  كه  است  خوب  اين  ماست.  پيشرفت  نشان  اين  شديم  كانديدا 
در شش بخش كانديداى كسب بهترين ها شويم. اگر فوتبال ساحلى ما زودتر 
قهرمان مى شد اين موضوع مى توانست در كسب يك جايزه براى ما تاثيرگذار 
در  اينكه  يعنى  ببينيم  كلى  را  موضوع  بايد  ما  گفتم  كه  همان طور  ولى  باشد 
شش بخش كانديدا شده ايم و همين مساله براى نشان دادن پيشرفت ما كافى 
است.» به هر حال ايرانى ها در شرايطى به اين انتخابات اعتراض مى كنند كه 
در سال هاى قبل هنگامى كه جوايز را به دست مى آوردند، خبرى از البى نبود!
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 طالع بينى 
هفتگى

متولدين فروردين:
همه  به  را  خود  توجه  كنيد  سعى 
هفته  اين  برنامه  در  كه  كارهايى 
كنيد.  معطوف  ايد،  ه  داد  قرار 
نظر  از  هفته  اين  بدانيد  همچنين 
بسيار  هفته  شما  براى  كارى 
مى  اگر  و  بود  خواهد  سنگينى 
موفق  كارهايتان  تمام  در  خواهيد 
ساير  از  بيشتر  قدرى  بايد  باشيد 

روزها و هفته ها كار كنيد.

متولدين ارديبهشت:
گاهى اوقات اصرار و پافشارى ما 
زندگى  پاافتاده  پيش  مسائل  روى 
ميتواند آرامشمان را بر هم بريزد 
برايمان  دلهره  و  تنش  آن  جاى  و 
در  نباشد  بد  شايد  اما  كند.  ايجاد 
زندگى به جاى اصرار ورزيدن به 
يك موضوع خاص پيشنهاد ساير 
بشنويم  هم  را  خانواده  اعضاى 

شايد  تا  كنيم  فكر  درموردشان  و 
بتوانيم بهترين تصميم را بگيريم.

متولدين خرداد:
فرد  همواره  خواهيد  مى  اگر 
از  قبل  است  بهتر  باشيد،  موفقى 
انجام هر كارى درباره آن تحقيق 
كار  در  شديد  متوجه  اگر  و  كنيد 
وارد  نداريد  تخصص  نظر  مورد 
آن كار نشويد. شايد توجه به اين 
اين  از  را  شما  بتواند  كوچك  نكته 

گرفتارى ها رها كند.

متولدين تير:
از  بعضى  به  ايد  نتوانسته  اگر 
نبايد  برسيد،  خود  آرزوهاى 
اصلى  عامل  يا  مقصر  را  خانواده 
نكنيد  فراموش  بدانيد.  وضع  اين 
تصميم  كه  هستيد  شما  هميشه 
نهايى را مى گيريد و زندگيتان را 

براساس آن پيش ميبريد.

متولدين مرداد:
از نظر مالى در وضع خوبى قرار 
نيستيد.  راضى  هم  باز  اما  داريد، 
تنها  نه  و  است  ناشكرى  كار  اين 

خانواده  اعضاى  بلكه  شما،  خود 
است  بهتر  دهد.  مى  آزار  نيز  را 
تمام ساعات روز را به كا ركردن 
هم  را  زمانى  و  ندهيد  اختصاص 
با  همراه  تفريح  و  استراحت  براى 

خانواده در نظر بگيريد.

متولدين شهريور:
حدى  به  را  شما  اخير  اتفاقات 
احساس  كه  است  كرده  ناراحت 
با  مقابله  توان  ديگر  كنيد  مى 
نداريد.  را  خود  روى  پيش  زندگى 
اما يادتان باشد بايد به خدا توكل 
كنيد و بسيار قوى باشيد تا بتوانيد 

اين روزها را پشت سر بگذاريد .

متولدين مهر:
فكر  كه  مدتهاست  مهمى  موضوع 
اما  است.  كرده  مشغول  را  شما 
در  اشتباه  احتمال  كه  بدانيد  بايد 
براى  پس  است.  زياد  مسير  اين 
موضوع  مشكل،  اين  از  جلوگيرى 
ميان  در  خود  خانواده  با  را 
مى  كارى  مخفى  بدانيد  و  بگذاريد 
جبران  غيرقابل  اشتباهى  به  تواند 

تبديل شود.

متولدين آبان:
شايد از اتفاقات اخير ناراحت شده 
باشيد، اما بدانيد هميشه زندگى به 
مهم  نكته  و  بود  نخواهد  شما  نفع 
اخبار  همه  هميشه  كه  است  اين 
در  نيست.  شما  ضرر  به  هم  بد 
آرامش  و  شادى  آينده  روزهاى 
و  گشت  خواهد  باز  شما  به  قبل 
را  لذتى  سراسر  زندگى  دوباره 

تجربه مى كنيد.

متولدين آذر:
براى  هاى  تاز  تصميم  روزها  اين 
آينده خود گرفته ايد و بهتر است 
در اين مورد مصمم باشيد. بدانيد 
از اين شاخه به آن شاخه پريدن، 
فقط وقت و انرژى شما را از بين 
كمى  بار  اين  بنابراين  برد.  خواهد 
تصميم  و  آينده  باره  در  بيشتر 

خود فكر كنيد.
متولدين دى:

ناخوشايندى  احساس  روزها  اين 
فراموش  اما  كنيد.  مى  تجربه  را 
نكنيد همين مشكالت است كه شما 
تبديل  محكم  و  قوى  فردى  به  را 

خواهد كرد. سعى كنيد اراده خود 
باشيد  بردبار  و  كرده  تقويت  را 
مشكالت  اين  مقابل  در  بتوانيد  تا 
هدفتان  به  و  كنيد  ايستادگى  هم 

برسيد.

متولدين بهمن:
كه  هم  بار  يك  براى  است  بهتر 
را  خود  اشتباهات  مسئوليت  شده 
خود  گناه  نكنيد  سعى  و  بپذيريد 
بيندازيد.  ديگران  گردن  به  را 
مسئول  هميشه  ما  نكنيد  فراموش 
كارهايى هستيم كه انجام م يدهيم 
و به همين دليل هم نمى توانيم از 
باشيم  داشته  انتظار  ديگر  افراد 
خواهيم  مى  ما  هرطور  هميشه 

رفتار كنند.

متولدين اسفند:
سرزنده و شاداب باشيد و بيشتر 
از قبل در جمع خانواده و دوستان 
اين  باشيد  مطمئن  يابيد.  حضور 
براى  ها  شيوه  بهترين  از  يكى 
كسب آرامش است. فراموش نكنيد 
و  كردن  زندگى  براى  ما  فرصت 

شاد بودن محدود است.

Pizza Shop for Sale/Rent
 In Nottingham

مغازه پيتزايى براى فروش يا اجاره
واقع در ناتينگهام 

به همراه يك فلت 4 خوابه
اجاره 10800£  - فروش £65000

 NO Rate
4000_3500 Taking

07872929761

براى حفظ و 
تداوم انتشار 

هفته نامه پرشين 
ما را به مشاغل و  
آگهى د هندگان 

معرفى نمائيد.
 به ياد داشته 

باشيد هزينه هاى 
اين نشريه از 

سوى آگهى د 
هندگان معتبر و 

حامى فرهنگ 
ايرانى  تامين

 مى شود .

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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از رنجي كه مي بريم و 
جايزه اي كه نمي گيريم

هيچ  جالل،  ادبي  جايزه  داستان  بخش  در 
اثري حتي شايسته تقدير هم نشد

جايزه ادبي «جالل آل احمد» يكي از جوايز ادبي اي 
است كه در طول سال برگزار مي شود. اين جايزه 
معرفي  منظور  به   كه  است  دولتي  ادبي  جايزه  يك 
آثار برگزيده ادبيات داستاني در ايران پايه گذاري 
آل احمد  جالل  نام  به  جايزه  اين  است.  شده 
نويسنده ايراني نام گذاري شده است و با تصويب 
اين  دوره  نخستين  فرهنگي  انقالب  شوراي عالي 
آل احمد  تولد  سالروز  در  و  سال 1387  در  جايزه 
آغاز شد. در اين جايزه آثار در بخش هاي داستان، 
توسط  تاريخ نگاري  و  مستندنگاري  ادبي،  نقد 
اثر  يك  آثار  ميان  از  و  مي شوند  ارزيابي  داوران 

انتخاب شده يا در بخش تقديري قرار مي گيرد. 

تولد  روز  در  سال  هر  طرف،  اين  به   87 سال  از 
جالل آل احمد، اين رويداد ادبي برگزار مي شود و 
به برگزيده، جايزه اي بالغ بر 110سكه اهدا خواهد 

شد. اما ميزان جايزه ادبي يكي از نكات قابل تامل 
آن است. در دوره اول، اين جايزه ادبي، برگزيده اي 
دوره  در  و  شد  تقدير  كتاب ها  برخي  از  و  نداشت 
دوم، سوم و چهارم نيز اين جوايز البته با حواشي 
جايزه  اين  گذشته  سال  گرفت.  تعلق  حدودي  تا 
دبيرخانه  گذشته  سال  بود.  همراه  حاشيه هايي  با 
جشنواره نويسنده اي را به اشتباه به عنوان نفر اول 
دعوت كرد و بعد عنوان كردند كه اشتباهي صورت 
گرفته است! البته روابط عمومي خانه كتاب اين نوع 
دعوت را اشتباه يكي از خبرگزاري ها خواند و در 
كه  هفت»  «حافظ  نويسنده  صحرايي»  «اكبر  نهايت 
قرار بود 110 سكه بگيرد، جايزه بخش تقديري در 

بخش داستان جالل را دريافت كرد. 

بود  قرار  و  شد  برگزار  جالل  جايزه  نيز  امسال 
خانه  مدير  شجاعي صائين»  «علي  اعالم  اساس  بر 
كتاب، اين دوره نيز با داوري كتاب هايي كه در سال 
گذشته منتشر شدند و در نهايت انتخاب يك اثر در 
هر بخش برگزار  شود. در اين دوره از جايزه ادبي 
آنها  ميان  از  كه  شده  داوري  اثر  درمجموع 4138 
4138 يعني 1455 اثر در حوزه داستان، 660 اثر در 
مستندنگاري  حوزه  در  اثر  ادبي، 1114  نقد  حوزه 
به  كتاب   39 و  تاريخ نگاري  حوزه  در  اثر   909 و 
مرحله دوم راه يافتند. كتاب  هاي راه  يافته به مرحله 

دوم از سوي 156 داور از اساتيد و صاحب نظران 
جايزه  ششمين  اما  است.  شده  بررسي  حوزه  هر 
كار  به  گذشته  روز  حالي  در  آل احمد  جالل  ادبي 
خود پايان داد كه امسال هم همانند چند دوره ديگر 
اين جايزه از جمله دوره پنجم، هيات داوران هيچ 
اثري را حايز رتبه برگزيده تشخيص نداد و تنها به 

معرفي آثار شايسته تقدير اكتفا كرد. 

داستان  حوزه  در  امسال  كه  است  حالي  در  اين 
حتي اثر شايسته تقدير هم معرفي نشد! در حوزه 
نقد ادبي، كتاب «سبك شناسي، نظريه ها، رويكردها 
انتشارات  از  فتوحي  محمود  تاليف  روش ها»  و 
كه  است  جالب  شد.  شناخته  تقدير  شايسته  سخن 
برگزيده نشد  هيچ اثري  در حوزه داستان نه تنها 
بلكه هيچ كتابي هم از سوي هيات داوران به عنوان 
سالي  سومين  اين  نشد.  معرفي  تقدير  شايسته 
جايزه  بدون  آل احمد  جالل  ادبي  جايزه  كه  است 
وسواس  مي دهد  نشان  اين  مي رسد.  پايان  به  اول 
آن  از  بيشتر  اول،  جايزه  انتخاب  دست اندركاران 
است كه بخواهند 110 سكه را به راحتي به كتابي 
كم  خيلي  مي كنند  سعي  جايزه  اين  داوران  بدهند! 
البته  و  كنند  صحبت  انتخابشان  نحوه  درباره 
كمتر كسي مي داند كه معيارهاي انتخاب اثر برتر 
چيست. بايد ديد اين جايزه براي سال آينده هم به 

 110 اين  باالخره  يا  شد  خواهد  طي  منوال  همين 
سكه به خانه نويسنده اي مي رود!


