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صفحه 12

به دنبال انعكاس اخبار مثبت از موقعيت اقتصادى آمريكا و كمرنگ شدن آثار بحران اقتصادى 2008

 نسيم بهبود اوضاع اقتصادى جهان اندك اندك وزيدن 
باالتر  جهان  اقتصادى  بهبود  درجه  چه  هر  است.  گرفته 
مى رود، بازار هايى كه پناهگاه اضطرارى سرمايه گذاران 

است، خالى تر مى شود. 
نسيم بهبود، طوفانى در بازار طال برپا كرده است، بازار 
خوش  تقويت  نماند.  مصون  تندباد  اين  از  نيز  داخلى 
بينى ها به خروج آمريكا از بحران حدودا 6 ساله، وحشت 
مصمم  آن  از  خروج  به  نسبت  را  پناهگاه  داخل  زدگان 
افت  دالر   25 گذشته  روز  دو  در  طال  است.اونس  كرده 
هزار   22 مدت  همين  در  نيز  آزادى  بهار  سكه  داشت. 

تومان نزول كرد. 
قيمت هر اونس طالى جهانى، اين هفته صبح، كار خود را 
با 13 دالر كاهش شروع كرد و نه تنها افت دوشنبه خود 
را جبران نكرد، بلكه كاهش بيشترى را هم متحمل شد. 
در خصوص علت افت اين هفته، عمده كارشناسان اتفاق 
نظر دارند. آنها معتقدند اخبارى كه توسط بانك مركزى 
است.  طال  قيمت  افت  اصلى  علت  شد،  منتشر  آمريكا 
وضعيت  از  را  متنوعى  آمارهاى  رزرو  فدرال  هفته،  اين 
اقتصادى اياالت متحده منتشر كرد و رييس فعلى بانك 
مركزى اين كشور، «بن برنانكه» سخنرانى كرد.سخنرانى 
پيشين «برنانكه» ، روند نزولى طال را تغيير نداد، و او نيز 
اين هفته در مورد سياست هاى مالى بانك صحبت نكرد. 
رزرو  فدرال  پولى  سياست هاى  به  «برنانكه»  عدم اشاره 
و  آورد  فراهم  را  كارشناسان  از  برخى  تعجب  موجبات 
پيش بينى هاى منفى بيشترى را نسبت به طال موجب شد. 
البته علت اصلى افت قيمت اخير طال مقادير اميدواركننده 

شاخص هاى منتشر شده عنوان مى شود. 
اياالت  از  اقتصادى  آمار  چندين  دوشنبه  روز  عصر 
متحده منتشر شد. آمارهاى اعالم شده، همگى بهتر از حد 
جلوه  مناسب  را  آمريكا  اقتصاد  وضعيت  و  بوده  انتظار 
مى دادند. مهم ترين شاخص اعالم شده به مديران خريد 
بخش كارخانه اى اختصاص داشت. به گزارش بلومبرگ، 
پيش بينى ها، حاكى از آن بود كه شاخص مزبور مقدارى 
بين 52/5 تا 54/7 را ثبت كند. مقدار واقعى اين شاخص، 
اتخاذ  اخبار  انتشار  شد.  اعالم   54/7 نوامبر،  ماه  براى 
مثابه  به  شده،  پيش بينى  بازه  در  موجود  حد  بيشترين 
و  كرد  عمل  آمريكا  اقتصادى  شرايط  از  مثبت  تبليغى 
كشيد.  پايين  هم  باز  را  جهانى  طالى  اونس  هر  قيمت 
واحد   3 حدود  قبل  ماه  به  نسبت  شاخص  اين  مقدار 
امر  اين  كارشناسان  برخى  اعتقاد  به  است.  شده  بيشتر 
حكايت از پيشرفت اقتصاد آمريكا دارد. انتشار آمارهاى 
براى  آمريكا  موفقيت  خصوص  در  پيش بينى ها  مزبور 
رسيدن به رقم 6/5 درصدى بيكارى را شدت بخشيد و 
تحليلگران بازار طال را هم به اظهار نظر واداشت. عده اى 
معتقدند قيمت اونس جهانى در مقابل سطح 1200 دالرى 
بسيار آسيب پذير است و افت به زير اين قيمت براى طال 
نشريه  سردبير  هيمن»  «سين  مقابل  در  است.  خطرناك 
«مانى نيوز» در اين باره تاكيد كرد: «طال در برابر افت 
كرد  خواهد  زيادى  مقاومت  دالر   1200 زير  به  قيمت 
ماه هاى  در  دالرى   1180 قيمت  تا  داد  نخواهد  اجازه  و 

گذشته بار ديگر تكرار شود،
ادامه در صفحه 9

على حاتمى سعدى سينماى ايران 
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عليه  المللى  بين  اقتصادى  هاى  تحريم  لغو  آغاز  با 
ايران به دليل برنامه هسته اى اش، كشورهاى متعدد 
جهان به سمت جمهورى اسالمى ايران متمايل شده 
اند تا از امكانات سرشار آن استفاده كنند، آنها تالش 
و  جايگاه  براى  تضمينى  جديد»،  «دوره  در  دارند 
سهم خود بيابند. اين چيزى است كه روزنامه عبرى 
هاآرتص از اتفاقات اقتصادى اخير ايران در پى لغو 
تحريم هاى بين المللى عليه اين كشور بر سر برنامه 

هسته اى اش بعد از توافق ژنو نوشته است.

 هاآرتص همچنين مى نويسد، هتل هاى تهران هفته 
مى  كه  بود  اى  خارجى  ميهمانان  از  مملو  گذشته 
خواستند در نشست وزراى امور خارجه كشورهاى 
نشستى  كنند،  شركت  اكو  اقتصادى  همكارى  عضو 
كه در آن ايران به رياست اكو انتخاب شد. در اين جا 
به اين موضوع توجه كنيد كه تركيه، پاكستان، هند، 
امريكاى  كشورهاى  و  جنوبى  افريقاى  آذربايجان، 
صف  به  ايران  هاى  دروازه  پشت  همگى  جنوبى 
ايستاده اند تا فرصتى بيابند كه فورا وارد بازارهاى 

پرسود و پررونق ايران شوند.  

هاآرتص در تحليل اين وضعيت مى نويسد، نمايندگان 
امضاى  چگونگى  تا  دارند  تالش  غربى  هاى  شركت 
توافق نامه هاى آتى با طرف هاى ايرانى را بررسى 
كنند، مدير عامل شركت عظيم نفتى توتال گفته است 
كه در صورتى كه تحريم هاى ايران كاهش يابند، اين 
را  خود  تجارى  قراردادهاى  تا  دارد  آمادگى  شركت 
با ايران از سر بگيرد. اما خبر خوب فورى بيش از 
همه براى شركت هاى خودروسازى پژو و سيتروئن 
بود، به ويژه كه لوران فابيوس، وزير امور خارجه 
فرانسه نيز گفت كه كشورش آمادگى دارد تا تحريم 
هاى اعمال شده عليه صنعت خودروسازى ايران را 

از ابتداى ماه دسامبر لغو كند.  

فرانسوى  هاى  شركت  سود  به  ادامه  در  هاآرتص 
بازار  اين  به  كه  طمعى  چشم  و  ايرانى  بازارهاى  از 
پرسود دوخته شده است، اشاره مى كند و در ادامه 
آينده  ماه  شش  ظرف  رود  مى  انتظار  نويسد:  مى 
ميزان فروش توليدات خودروهاى فرانسوى به ايران 
مى  انتظار  همچنين  باشد،  دالر  ميليون  بر 500  بالغ 
كشورهاى  به  را  محصوالتش  بتواند  ايران  كه  رود 
منطقه و روسيه صادر كند كه نشان از آغاز تكاپويى 
تازه در اقتصاد ايران مى دهد. اين در حالى است كه 
سرمايه  جمع  به  زودى  به  نيز  آلمانى  هاى  شركت 

گذاران خارجى در ايران خواهند پيوست.

فروش  ميزان  آينده  ماه  شش  ظرف  رود  مى  انتظار 
توليدات خودروهاى فرانسوى به ايران بالغ بر 500 
ميليون دالر باشد، همچنين انتظار مى رود كه ايران 
بتواند محصوالتش را به كشورهاى منطقه و روسيه 
صادر كند كه نشان از آغاز تكاپويى تازه در اقتصاد 

ايران مى دهد.
تازه  هاى  طرح  به  ادامه  در  اسرائيلى  روزنامه  اين 
و  كند  مى  اشاره  كانادايى  و  امريكايى  هاى  شركت 
مى نويسد: شركت هاى هوايى كانادايى و امريكايى 
درباره  تا  اند  فرستاده  تهران  به  را  نمايندگانى 
پروازهاى مستقيم به ايران و بالعكس با طرف هاى 
رفع  با  رود  مى  انتظار  همچنين  كنند.  مذاكره  ايرانى 
دسامبر  ماه  ابتداى  از  كه  هواپيما  قطعات  تحريم 
ايرانى  هوايپيمايى  هاى  شركت  شود،  مى  اعمال 
بتوانند يكصد فروند از هواپيماهاى زمين گير خود را 
بازسازى كرده و مجددا به خطوط هوايى بازگردانند 
و  كانادا  ميان  مستقيم  پروازهاى  ترتيب  اين  به  و 
امريكا، بدون توقف در اروپا، از ابتداى ژانويه آغاز 
بازارهاى  به  نگرانى  با  امريكايى  هاى  شركت  شود. 
ايران نزديك مى شوند، چرا كه بيشتر شركت هاى 
خارجى رقيب توانسته اند زودتر از آنها قراردادهاى 
باز  حال  اين  با  اما  ببندند،  كشور  اين  در  را  خوبى 
هاى  كه شركت  اين  براى  سفيد است  برنده كاخ  هم 
و  اند  بسته  را  خود  قراردادهاى  اول  دور  در  رقيب 
هستند  ها  تحريم  رفع  دوم  دور  منتظر  ها  امريكايى 

تا سهم بيشترى از بازار ايران را از آن خود كنند.

در ادامه اين تحليل به مواضع عربستان اشاره شده 
اگر  كه  كرده  اعالم  اخيرا  عربستان  است:  آمده  و 
توافق  اين  شوند،  اجرا  دقت  به  نامه  توافق  بندهاى 
نقشه  فقط  عربستان  باشد.  ايجابى  تحولى  تواند  مى 
سياسى را بررسى نكرده است بلكه چارچوب تهيه 
آن را نيز به خوبى مى داند، براى همين آمادگى دارد 
در صورتى كه ببيند اوضاع به سود آن نيست امتياز 
همين  براى  بيايد.  كوتاه  هايش  خواسته  از  و  دهد 
كوچك  مخالفان  جمع  در  ندارد  تمايل  نيز  عربستان 

توافق با ايران در كنار اسرائيل باشد.

رغم  به  نويسد:  مى  پايان  در  عبرى  روزنامه  اين 
جامعه  ويژه  به  همه  كه  اين  وجود  با  و  ژنو  توافق 
جهانى آن را دستاوردى بزرگ مى داند اسرائيل مى 
گويد كه در حال آماده سازى تسليحات هوايى خود 

براى حمله به ايران است.

تحليل هاآرتص از تحوالت اقتصادى 
پس از توافق ژنو

ايران به قطب جهان تبديل مى شود
رقيب  شركت هاى  كه  اين  براى  است  سفيد  كاخ  برنده  پرسود  بازار  اين  در 
رفع  دوم  دور  منتظر  امريكايى ها  و  بسته اند  را  خود  قراردادهاى  اول  دور  در 

تحريم ها هستند تا سهم بيشترى از بازار ايران را از آن خود كنند.

ديپلماسي منطقه اى ظريف
محمد  بار  اين  ژنو  در  هسته اى  توفيقات  كسب  از  پس 
جواد ظريف تصميم گرفته است تا با سفر به كشورهاى 
با  هسته اى  اعتمادسازى  به  خليج فارس،  حاشيه  عربى 
منطقه  امنيتى  مسائل  درباره  البته  و  بپردازد  همسايگان 

به خصوص سوريه با همسايگان رايزنى كند.
و  عمان  كويت،  به  سفر  هفته  اين  ظريف  رو  همين  از   

و  امارات  البته  و  داد  قرار  خود  كار  دستور  در  را  قطر 
دستگاه  رييس  سفر  بعدى  برنامه هاى  در  هم  عربستان 
ديپلماسى كشورمان هستند. ظريف روز يكشنبه با امير 
مسائل  خصوص  در  كشور  اين  خارجه  وزير  و  كويت 
كنفرانس  يك  در  او  داد.  انجام  مهمي  رايزني هاى  منطقه 
سياسي  گزينه  از  استفاده  ضرورت  بر  تاكيد  با  خبرى 
گزينه هاى  با  مساله  اين  حل  سوريه  بحران  حل  براي 
عازم  شب  يكشنبه  ظريف  دانست.  «توهم»  را  نظامي 

عمان شد و در مسقط با سلطان قابوس پادشاه عمان و 
وزير خارجه اين كشور ديدار كرد.  سلطان قابوس اولين 
مقامى بود كه پس از استقرار دولت يازدهم به ايران آمد 
بوده  آمريكا  سوى  از  پيامى  حامل  كه  شد  گفته  البته  و 
سفر  با  دوشنبه  صبح  ظريف  منطقه اى  ديپلماسي  است.  
در  خارجه  وزير  شد.   تازه اى  مرحله  وارد  قطر  به  او 
قطر با شيخ خليفه آل ثاني امير قطر و وزير خارجه اين 
اولويت  كه  داد  پيام  آنها  به  و  داشت  ديدارهايى  كشور 
ايران، روابط حسنه با كشورهاي منطقه است و پاره اي 

اختالف نظرات نبايد موجب غفلت از مشتركات شود. امير 
قطر هم گفت هيچگونه اختالفي نبايد مانع ادامه و تقويت 
مناسبات شود. ديدار ظريف از اين 3 كشور حاوي پيام 
صلح و دوستي ايران به كشورهاي عرب منطقه بود او 
پس از پايان اين ديدارها در توييتر نوشت: ديدارهاى من 
با رهبران كويت، عمان و قطر نشان داد كه آنچه ما را 
متحد مى كند، بسيار بيشتر از تفاوت هاى جزئى ما 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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تنها  را  شريف  انسان  يك  هرگز 
فردى  اتهام  مورد  كه  آن  براى 

شرور قرار گرفته، طرد مكن.
هنرى ششم، بخش دوم، پرده اول، صحنه سوم

Do not cast away an honest 
man for a villain’s accusation.

Henry 6, part 2, act 1,sc. 3.

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

منتقدان توافق مقدماتى 24 نوامبر با ايران بر سر برنامه هاى هسته اى اش 
به  اما  دانند.  مى  برگشت  قابل  سادگى  به  و  اتكا  نقطه  بدون  اى،  حاشيه  را 
خصوص از نگاه ايران، تغيير خارق العاده اى رخ داده است. ايران با توقف 
غنى سازى به مدت شش ماه موافقت كرده است تا به مذاكرات بيشتر براى 
دستيابى به يك توافق نهايى زمان دهد. در اين مدت بخشى از تحريم ها نيز 
لغو مى شوند. اما آنچه در مناظره ها بر سر شايستگى توافقنامه اخير از قلم 
افتاده، ابعاد اقتصادى آن است كه به طور حتم فاكتورى در محاسبات ايران 

به شمار مى رود.

اين مالحظات، بيش از انواع ايدئولوژيكى آن مى تواند در شكل گيرى چشم 
آنگونه  كه  است  بزرگ  خطاى  يك  اين  باشد.  داشته  نقش  آينده،  معامله  انداز 

كه برخى سناتورهاى آمريكايى تهديد مى كنند، معدود تحريم هاى لغو شده، 
دوباره احيا شوند يا توسعه يابند.

پيش از پيشرفت به سوى توافق هسته اى اخير، ايران در مذاكرات محرمانه 
اى كه از ماه مارس آغاز شده بود با يك مشكل مواجه بود: دست كشيدن از 
برنامه هاى هسته اى يا ادامه دادن آن و تحمل فشار فزاينده اقتصادى.  تهران 
به جاى چشم پوشى از فعاليت هاى هسته اى، تصميم گرفت دشوارى هاى 
حد  از  بيش  تواند  مى  كه  كرد  مى  تصور  تهران  بخرد.  جان  به  را  اقتصادى 

انتظار غرب در برابر تحريم ها مقاومت كند.

اما اكنون ايران توافقنامه اى را امضاء كرده كه در صورت پيشرفت در آن 
مى تواند  از حق غنى سازى با خلوص پايين برخوردار شود و در ضمن به 
كه  است  اى  معامله  اين  باشد.  اميدوار  نهايى  توافق  در  ها  تحريم  تمامى  لغو 

تندروترين نيروها در ايران نيز احتماال با آن موافقت مى كنند.

صادرات نفت ايران تحت فشار تحريم هاى سنگين دو سال اخير از 2 و نيم 
ميليون بشكه در روز به يك ميليون بشكه رسيد. توليد ناخالص داخلى نيز به 
6 تا 5 درصد سقوط كرد. نرخ تورم به 45 درصد و نرخ بيكارى به 35 درصد 
رسيد. تهران زمانى تمايل به مذاكره را نشان داد كه به حسن روحانى اجازه 
نام نويسى در انتخابات رياست جمهورى را داد. در مقابل شرايط نابسامان 
نژاد  احمدى  دولت  تند  هاى  سياست  و  مديريت  سوء  دنبال  به  كه  اقتصادى 
ايجاد شد، دولت روحانى اصالحات ساختارى را در دستور كار خود قرار داد. 
او اكنون چهره بين المللى ايران را به نحوى تقويت كرده كه مى تواند براى 

سرمايه گذاران خارجى و حتى صنعت گردشگرى جذاب باشد.

كاهش  به  تواند  مى  ژنو  اى  هسته  توافق  موجب  به  ها  تحريم  لغو  از  بخشى 
محدوديت ها در صادرات نفت و تجارت ايران كمك كند. اما با افزايش نرخ 
بيكارى جوانان، ايران همچنان به يك بخش خصوصى رو به رسد براى توليد 
صادرات غير نفتى نياز دارد. ايران در سال گذشته 18 ميليارد دالر صادرات 
اين  افزايش  امكان  بيشتر،  هاى  تحريم  لغو  صورت  در  كه  داشت  نفتى  غير 

صادرات وجود دارد.
ابعاد  افتاده،  قلم  از  اخير  توافقنامه  شايستگى  سر  بر  ها  مناظره  در  آنچه 
شمار  به  ايران  محاسبات  در  فاكتورى  حتم  طور  به  كه  است  آن  اقتصادى 

مى رود.
 بانك جهانى ايران را در جايگاه يكصد و چهل و چهارم از بين 185 كشور 
بخش  تقويت  براى  بايد  دولت  كند.  مى  بندى  رتبه  تجارت  سهولت  نظر  از 
خصوصى، براى خصوصى سازى شركت هاى دولتى ، تجديد نظر در قوانين 
بانكدارى و سرمايه گذارى ، در نظر گرفتن اعتبار ارزان، مشوق هاى مالياتى 
براى  تواند  مى  اصالحات  اين  كند.  اقدام  كارگرى،  قوانين  كردن  تر  ليبرال  و 
نهادهايى كه سهمى وسيع در بخش دولتى داشتند، خوشايند نباشد. از سوى 
ديگر قوانين كار جديد و قطع يارانه ها نيز مى تواند قشر ضعيف جامعه را 

ناراضى كند. به اين ترتيب احتمال استفاده از نيروهاى امنيتى براى مقابله با 
نارضايتى هاى ناشى از حذف يارانه هاى سوخت، برق و مواد غذايى وجود 

دارد.  
اى  هسته  هاى  برنامه  كردن  محدود  به  تمايلى  ايران  در  هايى  گروه  هرچند 
ندارند، اما مى دانند كه روند توافق هسته اى با غرب مى تواند به احياى شرايط 
اقتصادى منجر شود كه مى تواند به نفع آنها نيز باشد. به خصوص اگر اين 
اصالحات  از  ناشى  سياسى  هاى  هزينه  به  نسبت  بيشترى  وزن  انداز  چشم 

اقتصادى داشته باشد.

اين يك موضوع مورد بحث در ايران است. در صورتى كه كنگره با تصويب 
بكشاند،  نابودى  به  را  ايران  با  اى  هسته  مقدماتى  توافق  بيشتر  هاى  تحريم 
تهران به يك انتخاب دشوار باز مى گردد. تقريبا جاى ترديدى وجود ندارد 
سال  در  كه  همانگونه  كرد.  خواهد  اقدام  اقتصادى  اصالحات  براى  تهران  كه 
2010 به جاى دست كشيدن از برنامه هاى هسته اى، طرح حذف يارانه ها را 

به طور وسيعى اجرا كرد.

ايران در يك تقاطع قرار دارد. اين كشور هزينه – فايده هاى توافق هسته اى 
و اصالح اقتصادى را مى سنجد. براى اياالت متحده و ديگر كشورهايى كه به 
دنبال حل مساله هسته اى ايران هستند، بهتر است، سرمايه اقتصاد ايران را به 
ديپلماسى گره بزنند تا پافشارى بر سطحى از تحريم ها كه در نهايت ايران را 
به كنار كشيدن از معامله ، ادامه برنامه هاى هسته اى و قمار بر سر اصالحات 

اقتصادى – به جارى تجارت بين المللى – وا مى دارد.

در صورتى كه ايرن در چنين روندى گام بگذارد، شايد از سر ناچارى به ميز 
مذاكره بازگردد، اما تا آن زمان برنامه هاى هسته اى ايران با سرعت پيش 
مى رود و تهران به مرحله اى مى رسد كه متوقف كردن آن بسيار دشوار 
خواهد بود. در اين شرايط ريسك درگيرى نظامى افزايش مى يابد. اين به نفع 
آمريكاست كه به تالش خود ادامه دهد به اميد اينكه تا شش ماه ديگر به توافقى 

دايم با ايران دست يابد. توافقى كه مى تواند آينده اى امن تر را نويد دهد.

يادداشت ولى نصر در نيويورك تايمز

تقاطع اقتصادى ايران
مترجم : آزاده افتخاري / منبع:نيويورك تايمز

كه  آنگونه  كه  است  بزرگ  خطاى  يك  اين 
مى  تهديد  آمريكايى  سناتورهاى  برخى 
دوباره  شده،  لغو  هاى  تحريم  معدود  كنند، 

احيا شوند يا توسعه يابند.
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گزارش

 بودند و با 
د. در ايران 
هان ع ن

سوم دسامبر (12 آذر) روز جهانى 
معلوالن

موانع سر راه 
معلوالن را 

برداريم
ناصر نوروزى

بيشتر  در  موجود،  آمارهاى  اساس  بر 
نفر  هر10  از  نفر  يك  حداقل  كشورها 
روانى  و  فيزيكى  معلوليت هاى  داراى 
همچنين  هستند.  حسى  اختالالت  يا 
به  جهان  جمعيت  از  چهارم  يك  حدود 
عنوان اعضاى خانواده افرادى كه دچار 
معلوليت هستند يا به مددكارى و ساير 
معلوالن  به  مربوط  خدمات  و  كارها 
تاثير  تحت  مستقيمًا  دارند؛  اشتغال 

معلوليت قرار دارند.
بود  اطالعات  و  آمار  همين  استناد  به 
كه سازمان ملل متحد براى توجه ويژه 
خانوادههاى  و  معلوالن  مشكالت  به 
آنان  فعال  حضور  موانع  رفع  و  آنان 
دهه  را  تا 1982  دهه 1972  جامعه،  در 
 1982 پائيز  در  و  نامگذارى  معلوالن 
ملل  سازمان  عمومى  مجمع    (1371)
متحد با تصويب قطعنامه اى پايان دهه 
اعالم  را  معلولين   براى  سازمان  اين 
دسامبر،  سوم  روز  تاريخ   همان  از  و 

مطابق با 12 آذر هر سال را روز جهانى 
معلولين اعالم كرد. در اين قطعنامه كه با 
اجماع آراء به تصويب رسيد با تاكيد بر  
كرامت انسانى و برابرى همه انسان ها با 
سازمانهاى  و  كشورها  كليه  از  يكديگر، 
شده  دعوت  جهانى  و   اى  منطقه  ملى، 
كمك  براى  را  خود  تالشهاى  تا  است 
كه  افرادى  وضعيت  بهبود  به  موثر 
هاى  معلوليت  دچار 
ذهنى  و  جسمى 
دهند.  افزايش  هستند 
كل  دبير  مون،  كى  بان 
نيز  ملل  سازمان  وقت 
همين  به  پيامى  طى 
به  خطاب  مناسبت 
سازمانهاى  و  دولتها 
بايد  كرد:  اعالم  جهانى 
موانعى  تا  تعهدكنيم 
در  آنها  با  معلوالن  كه 
خود  روزمره  زندگى 
و  مشاركت  زمينه  در 
دسترسى مواجه هستند 
آنان  راه  سر  از  را 

برداريم.
و  خواستها  مهمترين 
كه  معلوالن  انتظارات 
عليرغم تكرار چند ساله، 
آنها  از  بسيارى  هنوز 
شرح  به  را  نيافته  تحقق 

زير ميتوان برشمرد: 
ـ  آموزش، اشتغال، معيشت پايدار

انسانى  كرامت  حفظ  فرصتها،  برابرى  ـ 
افراد  شهروندى  حقوق  به  احترام  و 

داراى معلوليت
معمارى  و  شهرها  طراحى  در  ـ 
ساختمان هاى عمومى بايد نيازهاى همه 
شهروندان در نظر گرفته شود تا افرادى 
هم كه دچار معلوليت هاى جسمى هستند 
نقليه  وسايل  چون  امكاناتى  از  بتوانند 
و  ادارات  به  آسان  دسترسى  عمومى، 
اماكن عمومى برخوردار باشند. نبود اين 
امكانات مانع حضور و فعاليت اين افراد 
ايستگاه هاى  امروزه  ميباشد.  جامعه  در 
مسير  يا  آسانسور  به  مجهز  مترو 
سرويسهاى  و  ويلچر  عبور  مخصوص 
از  معلولين  مخصوص  بهداشتى 
اما  مى رود.   بشمار  شهر  يك  ملزومات 
پيگيرى  و  تالش  سالها  بعداز  متاسفانه 
معلوالن و جانبازان سرفراز و مسئوالن 
دلسوز، هنوز هم اكثر سازمانها و مراكز 
خدمات  ارائه  مراكز  و  بعالوه 10  پليس 
شهروند الكترونيك كه محل رجوع همه 
پايتخت  در  حتى  هستند،  مردم  اقشار 
ساختمان  باالى  طبقات  در  هم  كشور 
فاقد  آنها  اتفاق  به  قريب  و  داشته  قرار 

آسانسور هستند.  

ـ رفع مشكل مسكن معلوالن و خانواده 
هايى كه فرزند معلول دارند، با توجه به 
هزينه هاى بسيار سنگين خريد و اجاره 
خانه و در نظر گرفتن نيازهاى ضرورى 
اين افراد به امكانات ويژه و مناسبسازى 
ورود  دار  شيب  سطح  قبيل  از  محيط 
سرويس  و  آسانسور  ساختمان، 
مساعدت   .... و  مناسب  بهداشتى  هاى 
نهادهاى  و  ادارات  جدى  همكارى  و 
ميطلبد.  را  شهرداريها  در  مربوطه 
بخشودگى  اعمال  قبيل  از  تسهيالتى 
اخذ  در  معلوالن  براى  ويژه  تخفيف  و 
مجوز ساخت و تغيير كاربرى به منظور 
كمك به اقتصاد خانواده و اشتغال آنان 

بسيار مفيد خواهد بود.  
افراد  استفاده  امكان  نمودن  فراهم  ـ 
و  حمل  سرويسهاى  از  معلوليت  داراى 
نقل عمومى شهرى و بين شهر و مترو، 
پارك  جاى  تكميل  و  تسريع  همچنين 
خودرو معلوالن و تسهيل شماره گذارى 
براى  ويژه  آرم  با  معلوالن  خودرو 
محدوده  و  فرد  و  زوج  طرح  از  معافيت 
و  بيشتر  حضور  براى  ترافيك  طرح 
فعالتر معلوالن در جامعه بى ترديد مفيد 

خواهد  بود. 
به   (NGO) نهاد  مردم  سازمانهاى  ـ 
چشم  عدم  و  بانيان  خير  نيت  جهت 
و   عالقه  و  آنها  فعاالن  مادى  داشت 
فعاليت،  مورد  موضوع  به  تسلطشان 
در امر خدمترسانى موفقتر عمل ميكنند 
اندك  هزينهاى  و  بودجه  با  ميتوانند  و 
انجمنها  دهند،  انجام  بزرگى  كارهاى 
كه  هم  نهادى  مردم  سازمانهاى  و 
ميكنند  فعاليت  معلوالن  با  ارتباط  در 
معلوالن  به  رسانى  خدمت  زمينه  در 
از  بودهاند،  موفق  آنها  خانواده  و 
شوراهاى  و  مجلس  محترم  نمايندگان 
دستگاههاى  و  ادارات  مسئوالن  و  شهر 
مسائل  حوزه  در  داريم  انتظار  مربوطه 
مساعدت  و  همكارى  فرهنگى  و  شهرى 

بيشترى را با اين نهادها معمول دارند.
فرصت  روز،  اين  گاميداشت  ضمن 
تالش  از  قدردانى  و  سپاس  براى  را 
مردم  سازمانهاى  و  دولتى  مسئوالن 
و  رسانى  خدمت  زمينه  در  كه  نهادى 
ميكنند،  تالش  معلوالن  توانمندسازى 
معلوالن  گرامى  هاى  خانواده  همچنين 
كه براى كمك و همراهى با آنها  سختى 
بزرگوارانه  را  بسيارى  مشكالت  و  ها 
صبور  معلوالن  خود  و  ميكنند،  تحمل 
كشورمان كه عليرغم موانع و معضالت 
و  فرصت  هر  از  فرسا  طاقت  و  بيشمار 
استفاده  بهترين  و  بيشترين  روزنهاى 
استعدادها  شكوفايى  و  رشد  براى  را 
استفاده  خود  تواناييهاى  نماياندن  و 
ويژه  توجه  و  شمرده؛  مغتنم  ميكنند، 
دولتى،  ادارات  و  سازمانها  مسئوالن 

16 آذر روز دانشجو

جنبش دانشجويي 
در غـــــرب

ميثم سليماني

جنبش  تفاوت  درباره  شد  گفته  من  به  كه  روزي 
ياد  بنويسم،  مطلبي  غرب  و  ايران  در  دانشجويي 
اين  به  و  بودم  دانشجو  خودم  كه  افتادم  دوراني 
بود  مدتي  اما  بودم  كرده  فكر  خيلي  موضوع 
فراموشم  بحث  اين  فكري  مشغله هاي  دليل  به 
به  تا  شد  باعث  موضوع  اين  طرح  اما  بود  شده 
اما  بازگردم.  دانشجويي  دوران  دغدغه هاي 
موضوعي كه همواره ذهنم را مشغول مي كرد اين 
بود كه چرا جنبش هاي دانشجويي در ايران عمال 
همواره  و  است  شده  آغاز  فني  دانشگاه هاي  از 
پيشگام  خصوص  اين  در  فني  دانشكده هاي 
بوده اند ولي برعكس در غرب همواره جنبش هاي 
دانشجويي به نوعي از دانشگاه ها و دانشكده هاي 

علوم انساني آغاز مي شدند. 

كه  است  اين  خصوص  اين  در  بعدي  نكته 
كنار  در  همواره  ايران  در  دانشجويي  جنبش هاي 
خودشان  هيچگاه  و  كرده اند  حركت  جريان  يك 
غرب  در  برعكس  و  نبوده اند  جريان  ساز 
بوده اند  ساز  جريان  خود  دانشجويي  جنبش هاي 
و همواره مردم را در كنار خود قرار داده اند. اين 
حال  اين  با  دارد.  بحث  جاي  بسيار  موضوع  دو 
جنبش دانشجويي زماني شكل مي گيرد كه جامعه 
و حكومت نتواند به نيازهاي قشر دانشجو پاسخ 
دهد و از همين رو جرقه آغازين اين جنبش ها زده 
مي شود. با اين حال مروري كوتاه در جنبش هاي 
دانشجويي مهم در غرب و تاثير و تفاوت اين نوع 

جريان ها بيشتر مشخص مي شود.

ايران  در  شايد  مي كنيم،  آغاز  فرانسه  از  اول   -1
 68 عدد  مختلف  جاهاي  يا  كيف ها  برخي  روي 
جنبش  از  است  نمادي  عدد  اين  باشيم.  ديده  را 
دانشجويي مه  68 فرانسه كه در يكي از راهروهاي 
به  و  آغاز  فرانسه  فلسفه  دانشكده هاي  از  يكي 
خيابان هاي فرانسه كشيده شد. جامعه فرانسه در 
دوراني بود كه شهرهاي آن كشور صنعتي شده 
بودند و ديگر دانشجو بودن تنها براي قشر مرفه 
جامعه نبود بلكه از طبقه متوسط جامعه نيز وارد 
دانشگاه ها شده بودند و آنها نگران آينده خود نيز 
بودند. اگرچه جنبش دانشجويي در فرانسه منجر 
به انقالب نشد اما توانست شروعي باشد بر پايان 

فرهنگ سنتي در فرانسه.

گفت  مي توان  كه  امريكاست  بعدي  كشور   -2
مخالفان  و  بود  ويتنام  جنگ  درگير   60 دردهه 
جنگ سرتاسر جهان را دربرگرفته بودند. اگرچه 
در   1930 دهه  از  امريكا  در  دانشجويي  جنبش 
آن  در  اما  گرفت  شكل  امريكا  اقتصادي  بحران 

دهه  در  اما  داشت  صنفي  ماهيتي  بيشتر  زمان 
با  و  كرد  پيدا  جنگ  ضد  ماهيتي  ميالدي   1960
جنبش  اين  خيابان ها  در  معترض   4 شدن  كشته 
به سرتاسر شهرهاي اياالت متحده كشيده شد و 

همين عامل فشاري شد بر پايان جنگ ويتنام.

فرانسه  شبيه  بسيار  را  آلمان  جنبش  اما   -3
هستند.  يكديگر  از  برگرفته  نوعي  به  زيرا  دانست 
آلمان  دولت  سياست هاي  ميالدي   1960 دهه  در 
دانشجويان  ميان  در  فقر  بود  شده  باعث  غربي 
انجمن هاي   1966 سال  اواخر  در  كند.  پيدا  رواج 
جمعيت هاي  اين  گرفت.  شكل  دانشجويي  راديكال 
چند  ميالدي   1967 سال  اوايل  در  دانشجويي 
صورت  ويتنام  جنگ  عليه  تحصن  و  تظاهرات 
و  يافت  گسترش  اعتراضات  رفته رفته  و  دادند 
اوايل  از  حال  اين  با  شد.  شديدتر  پليس  واكنش 
به  آلمان  دانشجويي  انجمن هاي  ميالدي   70 دهه 
دو شاخه افراطي و سياسي تبديل شدند كه اكنون 

گروه سياسي به سبزهاي آلمان معروف هستند.

4- در مارس 1968 در لهستان دانشجوها متاثر 
كمونيستي  دولت  عليه  چكسلواكي  پراگ  بهار  از 
گسترش  بسيار  و  كردند  شورش  لهستان 
نفر   2725 كه  مي شود  گفته  آمار  طبق  يافت. 
و  شدند  دستگير  ورشو  دانشجويي  فعاالن  از 
اينكه  وجود  با  اما  شد.  سركوب  اعتراضات  عمال 
معتقدند  كارشناسان  اما  كرد  فروكش  اعتراضات 
تمامي اتفاقاتي كه بعدها در لهستان رخ داد، ريشه 

در وقايع 1968ورشو بوده است.

5- انگلستان اما داستاني متفاوت دارد. اين كشور 
است.  بوده  دانشجويي  تشكل هاي  بنيانگذار  عمال 
نمايندگي  شوراهاي  بريتانيا  1880در  سال  در 
دانشجويان شكل گرفت و به مرور زمان گسترش 
يافت. اما نكته مهم درباره جنبش هاي دانشجويي 
در انگلستان اين است كه اگرچه اعتراضات ضد 
اين  همواره  اما  گرفت  شكل  كشور  اين  در  جنگ 
جنبش ها به دنبال خواسته هاي صنفي خود بوده 
حال  اين  با  بوده اند.  مسائل  اين  پيگير  به شدت  و 
بايد يك نكته را درباره اين جنبش ها گفت، اگرچه 
جنبش هاي  اين  كه  مي گويند  بين  اين  در  بسياري 
اياالت  جنگ طلبانه  سياست هاي  ضد  دانشجويي 
سياست هاي  از  حمايت  در  اما  است  بوده  متحده 

شوروي نيز شكل نگرفته اند.

تاريخ  طول  در  جريان هايي  اگرچه  ايران  در  اما 
شكل گرفته است كه شكل مدرن آن را مي توان از 
دهه 1320 شمسي دانست و جريان هاي احساسي 
و  اهميت  حايز  نكته  اما  گرفت.  شكل  بين  اين  در 
غرب  و  ايران  در  جنبش ها  اين  عمده  تمايز  وجه 
نتوانسته  هيچگاه  دانشجويي  جنبش  كه  است  اين 
مردم را با خود همراه كند و حتي در واقعه يي مثل 
انقالب اسالمي جنبش دانشجويي در يك تصادف 
و تقارن تاريخي به انقالب اسالمي گره خورده اند 

و خود آنها دليل انقالب نبوده اند.
برگرفته از نشريه اعتماد
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بازتاب خبر انتشار مجدد نيوزويك در مطبوعات

بازگشت نيوزويك
 

سال گذشته مجله نيوزويك با حركت مطبوعات به سمت ديجيتال 
شدن همراه شد و نسخه كاغذي جاي خود را به نسخه اينترنتي 
داد. نيوزويك كه پس از مجله تايم دومين مجله هفتگي خبري مهم 
هفتگي  خبري  مجله  يك  عمر  ديگر  كه  تصور  اين  با  امريكاست، 
با از دست دادن خوانندگان و در پي آن تبليغات نمي تواند ادامه 
پيش  سال  يك  كرد.  محدود  اينترنت  به  را  خود  فعاليت  كند  پيدا 
شايد كسي اطمينان نداشت كه نيوزويك بتواند به حيات خود ادامه 
دهد اما موسسه مطبوعاتي آي بي تي كه سه ماه پيش امتياز مجله 
كاغذي  نسخه  با  مجله  كه  كرد  اعالم  ديروز  خريد،  را  نيوزويك 
بازخواهد گشت و در نخستين ماه هاي سال آينده چاپ خواهد شد. 
در هفته يي كه گذشت مجالت خبري امريكايي تغييرات متناقضي 
در برنامه انتشار خود داشتند. نيويورك مگزين انتشار هفتگي خود 
را به هر 15 روز يك بار محدود كرد تا انتشار اينترنتي را گسترده 
كند و چند ساعت پيش از آنكه نيوزويك خبر انتشار مجدد خود را 
اعالم كند سردبير مجله ويك هم اعالم كرد كه انتشار ساالنه خود 

را باالتر خواهد برد.
 به نظر مي رسد با وجود دسترسي سريع و آسان افراد به اخبار 
از طريق اينترنت، هنوز هم شركت هاي مطبوعاتي به بازدهي مالي 
نيوزويك  جديد  امتيازان  صاحب  دارند.  اميد  خبري  مجالت  چاپ 
يك  كه  كرده اند  انتخاب  را  سردبيري  مجله  مجدد  انتشار  براي 
خبرنگار حرفه يي و باسابقه است. جيم ايمپوكوي 50 ساله كه پيش 
از اين سردبير نيويورك تايمز بوده درباره انتشار دوباره مجله 
و تامين هزينه هاي آن گفته است: «تبليغات براي ما حاشيه است. 
هستند.  آن  مشتركان  مي كند،  ميسر  را  مجله  دوباره  حيات  آنچه 
هزينه هاي ما يقينا با درآمد مجله همخواني خواهد داشت.» او در 
ادامه گفت كه جاتان ديويس و اتين اوزاك صاحب امتيازان جديد 
مجله فرصت هاي مطبوعاتي و تجاري بسياري را در انتشار مجدد 
آن مي بينند. از اين گذشته موسسه مطبوعاتي آي بي تي اعالم كرده 
آن  بين المللي  نسخه هاي  مجله،  مالي  منابع  از  ديگر  يكي  كه  است 
خواهد بود كه مي تواند جريان مالي قابل اتكايي براي ادامه حيات 

نيوزويك باشد. 

نظر  كه  پرسيد  رابطه  همين  در  ايمپوكو  جيم  از  گاردين  خبرنگار 
او  و  چيست  آن  مجدد  انتشار  درباره  نيوزويك  قبلي  خوانندگان 
در پاسخ گفت: «نيوزويك جديد جهاني و فراگير خواهد شد. دقيقا 
داشت.»  خود  انتشار  آغاز  در  پيش  سال   80 كه  وضعيتي  همان 
نيوزويك اين روزها تبديل به بديل سرنوشت مطبوعات شده است. 
خطر  در  هم  ديگران  كه  زد  حدس  مي توان  بخورد،  شكست  اگر 
شكست قرار دارند. اما به نظر مي رسد نيوزويك به پشتوانه ميراث 
مطبوعاتي و نام معتبرش، توجه خوانندگان را باز هم به خود جلب 
انتقال  سرعت  كه  ديجيتال  عصر  در  كه  اينجاست  اما  مساله  كند. 
و دسترسي به اخبار تا اين اندازه باال رفته آيا هنوز هم كساني 
هستند كه ترجيح دهند، براي مرور اخبار، هر هفته مجله يي دست 
بگيرند و آن را ورق بزنند. زنده بودن مجالتي مثل اكونوميست 
نشان از اين دارد كه هنوز هم براي مجالت خبري جايي در ميان 

خوانندگان هست.

آمار فسـاد
 در جهـان

برتر  كشور   10 ميان  در  عربي  كشور  پنج 
قرار  جهان  حكومت هاي  فاسدترين  باشگاه 
سازمان  توسط  ساالنه  آمار  اين  گرفته اند. 
اين  كه  مي شود  منتشر  بين المللي  شفافيت 
نشان دهنده بي ثباتي در منطقه و اثرات عميق 
آن بر حكومت هاست. اين فهرست كه در روز 

كشورهاي  رده بندي  شد،  منتتشر  گذشته 
درجه  به  مربوط  شاخص  در  را  مختلف 
هرچقدر  كه  كشورهايي  مي دهد.  نشان  فساد 
بااليي  فساد  از  باشند  نزديك  صفر  عدد  به 

برخوردارند و هرچقدر به 100 نزديك باشند 
نشان از تميزي و عدم فساد در اين كشورها 
سومالي  ليبي،  عراق،  سوريه،  بود.  خواهد 
كه  هستند  كشوري   5 جمله  از  سودان  و 
شاخص آنها زير 20 قرار دارد. كارشناسان 
معتقدند بي ثباتي گسترده در اين كشورها و 
در  داخلي  جنگ  و  مسلح  گروه هاي  حضور 
اين كشورها سبب شده است كه اين رژيم ها 
نتوانند به طور موثر دربرابر فساد ايستادگي 
آسوشيتدپرس  خبرنگار  هاينريش،  فين  كنند. 
كشورها  وضعيت  به  خيلي  فساد،  مي گويد: 
همچون  كشورهايي  اگر  شما  است،  مرتبط 
وضعيت شان  كه  ببينيد  را  سوريه  و  ليبي 
كشورهايي  اينها  است،  وخيم  بسيار  اكنون 

را  كاري  موثر  طور  به  دولت شان  كه  هستند 
به  ويژه يي  خدمات  عمال  و  نمي دهند  صورت 
مردم شان ارائه نمي دهند و تنها خدمات شان 
تهيه غذا، براي زنده ماندن مردمان شان است.

كسب  پاييني  بسيار  آمار  كه  كشورهايي 
پايين  تر  شاخص  رده بندي  در  و  كرده اند 
سومالي  و  افغانستان  شامل  دارند  3را  از 
مي شود كه در آنها نيروهاي ويژه ناتو اياالت 
آنها  در  كه  است  سال  چندين  براي  متحده 

مداخله كرده است.
افغانستان  درباره  آسوشيتدپرس  خبرنگار 
كه  است  ساده  موضوع  يك  اين  كه  مي گويد 
ديده اند؟  را  ملموس  پيشرفت هاي  آنها  آيا 
غرب  كه  است  معتقد  وي  هست.  نه  جوابش 
مردمان  براي اين  نه تنها سعي كرد امنيت را 
بتواند  تا  كرد  تالش  بلكه  آورد  ارمغان  به 
اين  در  را  سرمايه داري  قانون  و  حاكميت 
نشان  بررسي ها  اما  كند.  حكمفرما  كشورها 
مي دهد ظرف چند سال گذشته سهم مردم در 
شده  بيشتر  كشورها  اين  در  رشوه  پرداخت 
در  آمارها  باالترين  از  يكي  كماكان  و  است 

جهان است.
در همين حال 10 كشور برتر در اين رده بندي 
عبارتند از كشورهاي اسكانديناوي، سويس، 

سنگاپور، كانادا، نيوزيلند و استرالياست.

شفافيت  سازمان  رييس  البله،  هيگوئته 
وضوح  به  منتشره  آمار  گفت  بين المللي، 
و  شفافيت  مي تواند  چگونه  كه  مي دهد  نشان 
پشتيباني و پاسخگويي، مسائلي مانند دخالت 
دولت در امور مالي و مبارزات انتخاباتي را 
قراردادهاي  بر  را  نظارت  همچنين  و  كند  كم 
دولتي بزرگ بيشتر كند به ويژه با توجه به 
فعاليت شركت هاي بزرگ در امور اقتصادي 
و دولتي. اينها مسائلي است كه مي تواند فساد 

را متوقف كند.
با توجه به معيار آزادي مطبوعات در شفافيت 
كشور   177 از  سوم  دو  از  بيش  بين المللي، 
زير 50  شاخص  نمره  سال 2013  در  جهان 
نهادهاي  مي دهد  نشان  اين  كه  گرفته اند  را 
شفافيت  و  بودن  باز  نيازمند  به شدت  دولتي 

در تصميم گيري هستند.
بخش هاي  در  فساد  كه  حالي  در  حال  اين  با 
عمومي مانند احزاب سياسي، پليس و سيستم 
باقي  عظيم  چالش  يك  عنوان  به  قضايي 
پيش  زيادي  بسيار  چالش هاي  است،  مانده 
به  پاسخگويي  براي  بين المللي  مجامع  روي 
هوايي،  و  آب  تغييرات  جمله  از  چالش هايي 
بحران هاي اقتصادي و فقر و بيكاري شديد، 
موانع جدي و عظيم پيش روي جامعه جهاني 
بين المللي  سازمان هاي  و  گروه ها  مگر  است. 
مانند G20 وارد عمل شوند و با از بين بردن 
و...  شفاف تر  شركت هاي  ايجاد  پولشويي، 
مي توانند به شدت در آينده اين روند تاثيرگذار 

باشند.
منبع: الجزيــره

خواننده گرامى
مخارج هفته نامه پرشين فقط از محل آگهى ها و حق اشتراك تامين مى شود. 
هفته نامه پرشين انتظار دارد در صورتى كه آن را مى پسنديد و ماندگارى 

آن را براى  فرهنگ و فارسى زبانان مفيد ميدانيد ما را يارى كنيد.
همانطور كه بارها نوشته ايم، در صورت ازدياد تعداد مشتركان و آگهى ها، 
هفته نامه دوام و كيفيت بهتر ميابد و به راه اطالع رسانى وكارهاى فرهنگى 
كه  است  كسانى  هاى  محبت  مرهون  پرشين  نامه  هفته  دهد.  مى  ادامه  خود 
تاكنون به درخواست ما،  آگهى دهندگان و مشتركانى به ما معرفى كرده اند.
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ايران و جهان

يادداشت فريد زكريا در تايم

دشمنان ايران بايد آرام باشند

از  آمريكا  و  ايران  روابط  معامله  اين  با  كه  كنند  مى  تصور  بسيارى 
فضاى  بنيادين  طور  به  تواند  مى  كه  روابطى  شود.  مى  سرگرفته 
و  ايران  كنار  در  آمريكا  ترتيب  اين  به  كند.  دگرگون  را  ژئوپولتيكى 
عراق شيعه قرار مى گيرد.مخالفت با توافقنامه جديد بر سر برنامه هاى 
هسته اى ايران قابل پيش بينى بود اما همچنان سردرگم كننده است. 
در صورتى كه هيچ معامله اى با ايران نمى شد، تهران به پيشرفت در 
برنامه هاى هسته اى خود ادامه مى داد و با هيچ محدوديت يا بازرسى 
موافقت نمى كرد.لزومى براى تصور اين سناريو وجود ندارد، چرا كه 
پيش تر اتفاق افتاده است. در سال 2003، ايران پيشنهاد گفت و گو بر 
سر برنامه هاى هسته اى و ديگر موضوعات را به آمريكا ارايه داد. 
دولت بوش به اين پيشنهاد روى خوش نشان نمى داد چرا كه بر اين 
باور بود ايران ضعيف است و با اعمال تحريم ها عقب نشينى مى كند 
يا اينكه در مقابل خواسته اى غرب تسليم مى شود.بنابراين هيچ معامله 
 160 تنها  سال 2003،  در  ايران  كه  شد  اين  نتيجه  و  نيفتاد  اتفاق  اى 

دستگاه سانتريفوژ داشت و امروز 19 هزار دستگاه.
اين درست است كه ايران امروز تحت فشار شديدترين تحريم ها قرار 
دارد، اما در گذشته نيز ايران طيف وسيعى از تحريم ها را تجربه كرده 
است. افزون بر اين، برنامه هاى هسته اى اش نيز همواره هدف عمليات 
تخريبى از سوى اسرائيل و سرويس هاى جاسوسى غرب قرار داشته 

است. با اين وجود شمار سانتريفوژها همچنان افزايش يافت.
نكته اينجاست كه در يك دهه اخير، ايران به طور جدى تكنولوژى هسته 
اى خود را با كمك هزاران دانشمند و كارشناس ارتقاء داده است. براى 
يك كشور غنى از نفت، هزينه هاى برنامه هاى هسته اى خيلى سرسام 
آور نيست. بنا بر برآورد آژانس اطالعات انرژى آمريكا، درآمد نفتى 
ايران حتى تحت شرايط تحريم حدود 69 ميليون دالر در سال است.
توافق ژنو فرصتى براى محك زدن اهداف ايران فراهم آورده است. 
قطعنامه  مذاكره  ميز  پاى  ايران  بازگرداندن  منظور  به  روسيه  و  چين 
هاى تحريمى شوراى امنيت را امضاء كردند. اما اكنون كه ايران اين 
اقدام را انجام داده است، از موضع حمايتى خود در مورد اعمال تحريم 

ها عليه ايران كوتاه مى آيند.
خود  مخالفت  صريح  طور  به  اسرائيل  وزير  نخست  نتانياهو،  بنيامين 
را با توافق هسته اى اعالم كرد. اين در حالى است كه وى در يك دهه 
گذشته نتوانسته مانع پيشرفت برنامه هاى هسته اى ايران شود. اما 
توافق ژنو توانست غنى سازى 20 درصدى را در ايران متوقف كند و 

ذخاير اورانيوم غنى شده با خلوص باال را نيز كاهش دهد.
رويكرد بى بى ، رفتارهاى بوش را در ذهن تداعى مى كند. او بر اين 
باور بود كه ايران با اعمال تحريم ها به سوى فروپاشى و تسليم پيش 
مى رود در صورتى كه هيچ نشانه اى اين نگاه را تاييد نمى كرد. ( بايد 
به خاطر داشت كه ايران بدون عقب نشينى 8 سال در برابر جنگ با 
عراق ايستادگى كرد.) او گمان مى كرد كه در نهايت حمله نظامى مى 
تواند برنامه هاى هسته اى ايران را براى مدتى طوالنى به عقب براند 
و سپس گزينه تغيير رژيم اجرا شود. اين تنها آرزو براى بوش بود و 

نه يك استراتژى كاربردى.
نگرانى كشورهاى عرب حوزه خليج فارس به ويژه عربستان سعودى 
و امارات متحده عربى به اندازه اسرائيل به طور علنى مطرح نشد اما 
آنچه  نيستند.  خرسند  توافق  اين  از  نيز  آنها  كه  نيست  ترديدى  جاى 
روشن نيست اين است كه چگونه توافق نكردن با ايران مى توانست 

نگرانى هاى امنيتى آنها را از بين ببرد.

اين حتى يك معامله نهايى نيست كه دستيابى به آن بسيار دشوار به 
نظر مى رسد. از سوى ديگر اين توافق اتحادهاى جديد تاريخى را رقم 
نزده است.پس چه چيزى اين مخالفت ها و موضع گيرى هاى تند را 
از  نگرانى  از  كمتر  معامله،  اين  از  ترس  كنم  مى  فكر  كند؟  مى  توجيه 
چشم انداز پس از اين توافق است. بسيارى تصور مى كنند كه با اين 
مى  كه  روابطى  شود.  مى  سرگرفته  از  آمريكا  و  ايران  روابط  معامله 
تواند به طور بنيادين فضاى  ژئوپولتيكى را دگرگون كند. به اين ترتيب 
آمريكا در كنار ايران و عراق شيعه قرار مى گيرد و اين در حالى است 
ترتيب  اين  به  دارد.  جريان  منطقه  در  همچنان  اى  فرقه  هاى  تنش  كه 
توازن قدرت در بازار نفت نيز به هم مى ريزد. جايى كه ايران پس از 

عربستان سعودى، دومين ذخاير بزرگ نفت را در اختيار دارد.  
دشمنان ايران بايد آرام باشند. اين توافقنامه مهم است، اما يك توافق 
مقدماتى بر سر برنامه هاى هسته اى ايران به شمار مى رود. اين حتى 
يك معامله نهايى نيست كه دستيابى به آن بسيار دشوار به نظر مى 
نزده  رقم  را  تاريخى  جديد  اتحادهاى  توافق  اين  ديگر  سوى  از  رسد. 
است. واشينگتن همچنان در پاره اى موارد از موضع گيرى تهران عليه 
تل آويو گرفته تا حمايت از حزب اهللا و نقش آفرينى جمهورى اسالمى 
در عراق، با ايران اختالف نظر دارد. همچنين جمهورى اسالمى نيز به 
سهم خود همچنان مواضع ضد آمريكايى خود را حفظ كرده است. اين 

دو كشور هنوز هم دشمن بنيادين يكديگر به شمار مى روند.
در سال 1972، ريچارد نيكسون و مائو زدونگ  با سرنيزه نيروهاى 
در  را  جديد  فصل  يك  و  كرده  وداع  گذشته  با  قدرتمند  ژئوپولتيكى 
روابط خود بنا نهادند. معامله با ايران در اين سطح ارزيابى نمى شود. 
مى  سابق  شوروى  جماهير  و  آمريكا  تسليحاتى  پيمان  به  بيشتر  اين 
ماند كه در آن دو كشور دشمن يكديگر زمينه اى مشترك پيدا كردند.

اما نگرانى نسبت به اين قرارداد مقدماتى  نشان مى دهد كه بسيارى 
از كشورهاى منطقه به اينكه ايران يك دشمن دائمى باشد ، عادت كرده 
اند. دشمنى كه يك ابزار سازماندهى شده براى بسيارى در خاورميانه 

تبديل شده است.
خروج ايران از جامعه مدرن در سال 1979 به اندازه اى مهيج و كامل 
بوده است كه بازگشتن از اين راه دشوار خواهد بود. در حال حاضر 
توافق مقدماتى با ايرن يك چرخش جدى نيست و تنها يك گام است. 

اما يك گام رو به جلو.
منبع : تايم

كه  شدند  متوجه  گذشته  هفته  «اوكراينى ها 
روى  قراردارد،  بدى  جاى  در  كشورشان 
معنى  بدان  اين  اما  متفاوت.  تمدن  دو  مرز 
يا  تمدن ها  برخورد  دچار  اوكراين  كه  نيست 
ساموئل  كه  گونه اى  به  است  اديان  برخورد 
هانتينگتون، انديشمند آمريكايى مطرح كرده 
واشنگتن  روزنامه  ايسنا،  گزارش  به  بود.» 
عدم  چگونگى  بررسى  به  گزارشى  در  پست 
اتحاديه  به  پيوستن  براى  اوكراين  توافق 
اروپا  «اتحاديه  مى نويسد:  و  پرداخته  اروپا 
با  تمدن  دو  مرز  در  كشورى  را  اوكراين 
حاكميت قانون و موسسات بزرگ مى داند و 
نيز  روسيه  رئيس جمهورى  پوتين،  والديمير 
استبدادى  حكومت  تمدن  را  اوكراين  تمدن 

مى داند. 

اما اين برخورد آنها يك جنگ يا درگيرى در 
كشورهاى  وزراى  نيست.  آن  سنتى  مفهوم 
دارند  را  توانايى  اين  اروپا  اتحاديه  عضو 
و  طوالنى  مذاكرات  از  پس  اوقات  گاهى  كه 
نظامى  نيروهاى  مشترك  طور  به  پيچيده 
اروپا  اتحاديه  اين  بر  عالوه  كنند.  مستقر 
جهان  در  اقتصادى  مرجع  بزرگترين  كل  در 
است،  دارايى اش با قوانين كنترل مى شود و 

نمى تواند آنها را در كوتاه مدت پخش كند. 

بر  نيز  آن  تجارى  تحريم هاى  از  استفاده 
مشخص  رويه هاى  و  قوانين  همان  اساس 
است. به زبان ديگر، وقتى كه اتحاديه اروپا 
است،  همسايه  يك  با  ارتباط  ايجاد  حال  در 
نه  و  بدهد  اغواكننده  وعده اى  مى تواند  نه 
يك  آن  جاى  به  اما  دهد.  ارائه  موثر  سهمى 
تا  مى كند  پيشنهاد  عادى  همكارى  توافق 
زمينه تجارت و ارتباط بيشتر را فراهم آورد. 
خصوص  اين  در  استونى  رئيس جمهورى 
 1995 سال  در  كشورش  وقتى  كه  مى گويد 
قرارداد همكارى با اين اتحاديه را امضا كرد، 
گفت:  وى  بود.  ناچيز  و  كم  بسيار  آن  تاثير 
چشم  آمدند.  به  بعد  سال ها  واقعى  تغييرات 
براى مثال اينكه هزاران استونيايى توانستند 
در دانشگاه هاى اروپا ادامه تحصيل دهند و 
اين  در  اكنون  كردند،  را  كار  اين  كه  آنهايى 

اتحاديه  دارند.  اختيار  در  را  سمت ها  كشور 
اروپا پنج سال است كه براى عقد قراردادى 
مشابه با اوكراين، در حال مذاكره است. اين 
قرارداد شامل بندهايى در خصوص حق كپى 
رايت، اعطاى حقوق انحصارى و قطعنامه اى 
است.  تجارى  نظرهاى  اختالف  درخصوص 

اما در آستانه عقد نهايى قرارداد كه قرار بود 
صورت  ليتوانى  ويلنيوس  در  گذشته  هفته 
رئيس جمهورى  يانوكوويچ،  ويكتور  بگيرد، 
اوكراين نشان داد كه ماجراجويى را ترجيح 
مذاكرات  ناگهان  گذشته  هفته  وى  مى دهد. 
كرد.  متوقف  را  همكارى  قرارداد  عقد  براى 

بسيارى به اشتباه تصور كردند كه اين اقدام 
يانوكوويچ به دليل درخواست اتحاديه اروپا 
نخست وزير  تيموشنكو،  يوليا  آزادى  براى 
بوده  زندان  از  سياسى اش  رقيب  و  سابق 
بود  خواسته  خود تيموشنكو  در واقع  است. 
مذاكرات  نتيجه  بر  تاثيرى  او  سرنوشت  تا 

نگذارد. اما يانوكوويچ پس از ديدار با پوتين، 
با  جداگانه  بازى  يك  در  كه  سياستمدارى 
را  مذاكرات  مى كند،  بازى  متفاوت  قوانينى 
اروپا  اتحاديه  خالف  بر  پوتين  كرد.  متوقف 
تحريم  يك  اوت  ماه  از  مى كند:  وارد  فشار 
او  است.  كرده  اعمال  اوكراين  عليه  تجارى 

اغواكننده  پيشهاد  اروپا  اتحاديه  خالف  بر 
گاز  قيمت  كه  است  كرده  پيشنهاد  مى دهد: 
و  مى دهد.  كاهش  را  اوكراين  به  صادراتى 
حتى در موارد ديگرى نيز پوتين برگ برنده 
را دارد زيرا برخالف اتحاديه اروپا مى تواند 
او  دهد.  تغيير  را  سياستش  ناگهانى  طور  به 

چند سال پيش به روشنى به اين مذاكرات تن 
در داد اما به اين نتيجه قطعى رسيد كه توافق 
به  اهانت  نوعى  به  اروپا  اتحاديه  و  اوكراين 
روسيه و تخريب چهره شخصى اش است. او 
اقتصادى  تهديدى  را  توافق  اين  است  ممكن 
اوكراينى  محسوب كند:  نيز  ايدئولوژيكى  و 

براى  شود،  اداره  قانون  حاكميت  با  كه 
حضور شركت هاى روسى كه تمايل دارند با 
بازارى  به  شود،  برخورد  قانون  فراى  آنها 
نامناسب تبديل خواهد شد. همچنين اوكراينى 
موسسات  توسط  اشخاص،  جاى  به  كه 
اداره شود، مى تواند جايگزين مناسبى براى 
روسيه اى باشد كه دچار فساد است. پس از 
روسيه،   و  اوكراين  جمهور  روساى  ديدار 
كى يف تاكتيك هايش را تغيير داد. يانوكوويچ 
وعده هاى  و  امتيازات  گرفتن  دنبال  به 
آزاروف،  نيكالى  حتى  افتاد.  اروپا  از  بيشتر 
بين المللى  صندوق  از  اوكراين  نخست وزير 

پول خواست تا پيشنهاد بهترى ارائه دهد. 

اين در حالى است كه اين صندوق يكى ديگر 
و  رويه ها  قواعد،  كه  است  سازمان هايى  از 
مديرانى دارد كه تنها مى توانند بر اشتباهات 
اصالحات  ابتدايى ترين  اجراى  در  اوكراين 
 160 گذشته  هفته  يانوكوويچ  كنند.  نظارت 
درخواست  اروپا  اتحاديه  از  يورو  ميليارد 
كرد. وى با بيان اينكه اتحاديه اروپا اوكراين 
را به سخره گرفته است، گفت: ما يك كشور 
راه  اين  كه  اينجاست  مشكل  هستيم!  جدى 
مناسبى براى مذاكره يك كشور با سازمانى 
بروكرات هايش  كه  كشور   28 از  متشكل 
رايت  كپى  مشترك  قواعد  به  زيادى  اعتقاد 
با  بايد  اروپا  اتحاديه  شايد  نيست.  دارند، 
عليه  خود  و  رفته  پيش  بيشترى  خشونت 
شايد  بيندازد.  راه  تجارى  جنگ  يك  پوتين 
اتحاديه  سران  كه  شود  باعث  موضوع  اين 
اروپا تاكتيك هاى جديدى را ياد بگيرند. ده ها 
خيابان هاى  در  كه  اوكراينى  معترض  هزار 
كى يف تجمع كرده اند تا اعتراض خود نسبت 
نشان دهند،  را  رئيس جمهورشان  تصميم  به 
مشخصا از منافع قرارداد تجارى با اتحاديه 
اروپا آگاهند. اين منافع دراز مدت و عميق اند. 
آرامى  به  رساندن،  نقد  پول  جاى  به  آنها 
تغييرات را ايجاد مى كنند. متاسفانه اوكراين 
كه  مى شود  رهبرى  سياستمدارانى  توسط 
اينكه  يا  نمى دانند  را  اروپا  اتحاديه  ماهيت 
زاست  منفعت  برايشان  فعلى  سيستم  اينقدر 

كه نمى خواهند تغيير كند.»

اوكراين، كارزار جنگ اروپا با روسيه
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قرارداد موقتى كه به تازگى در ژنو بسته شد، محدوديت 
هايى براى برنامه ِى اتمِى ايران ايجاد مى كند و در مقابل 
از فشارهايى كه روِى ايران است مى كاهد. اين واقعه را 
اين  بايد از هر جهت به فال نيك گرفت. كمترين دستاوردِ 
اتفاق اين است كه خطر حمله ِى نظامى (حداقل براى شش 
ماه) از بين رفت. اين قرارداد اين فرصت را به كشورهاِى 
درگيِر ماجرا مى دهد كه با آرامِش بيشتر به توافِق صلح ِ 

كامل ترى فكر كنند.

كه  است  گرفته  شكل  ايران  در  جديدى  دولِت  كه  اكنون 
تمايِل بيشترى به همكارى دارد و كمتر زخِم زبان مى زند، 
شايسته  كِرى  جان  خارجه  امور  وزير  و  اوباما  پرزيدنت 
ى تحسين هستند كه از اين فرصِت توافق استفاده كردند. 
اگر به مخالفت هاِى شديد دولِت اسرائيل كه موردِ حمايِت 
كنيم،  توجه  هست  هم  آمريكا  ِى  كنگره  از  بزرگى  بخِش 

ارزِش تالش هاِى اوباما و كِرى دوچندان مى شود.

شود  انجام  آينده  ماهِ  شش  طِى  است  قرار  كه  اقداماتى 
ايجاد  اتمى  سالِح  توليدِ  جهِت  در  ايران  براِى  جدى  موانِع 
خواهد كرد. اما اين كه اورانيوم به بيش از 5 درصد غنى 
تحقيقاتِى  رآكتور  و  تأسيسات  تحقيقاِت  و  فعاليت  نشود، 
اراك متوقف شود، مقداِر اورانيومى كه قبًال تا 20 درصد 
هاِى  بازرسى  ى  اجازه  و  يابد،  كاهش  است  شده  غنى 
بيشتر داده شود هيچ منافاتى با بهره مندى از انرژِى اتمِى 
صلح آميز ندارد. در عوض، برخى محدوديت ها بر ايران 
مى  آزاد  ايران  اقتصادِى  منابِع  برخى  شود،  مى  كاسته 
بيشترى  هاِى  محدوديت  كه  شود  مى  داده  تعهد  و  شوند 
عليهِ ايران وضع نشود. اما دستاورد مهم تر، چشم اندازى 
است كه در جهِت روابِط عادى تر با دنيا ايجاد شده است.

مونيخ  قرارداد  با  را  نامه  تفاهم  اين  منتقدين،  از  گروهى 
و  بريتانيا  آن،  طِى  كه  قراردادى  اند.  كرده  مقايسه   1938
فرانسه، الحاِق قسمت هايى از چكسلواكى به آلماِن نازى 
را تأييد كردند. سؤالى كه پيش مى آيد اين است كه از ديدِ 
چه كسانى اين  طور است؟ اين كه يك سرى كشورهاِى 
اظهارنظرهاِى  و  رفتارها  از  اسرائيل،  شامِل  خاورميانه 
ايران احساِس عدم امنيت و نگرانى مى كرده اند قابِل درك 

[منحصر  هست  جا  همه  تهديدآميز  رفتارهاِى  البته  است. 
به ايران نيست]. ايران در معرِض حمله ى سايبرى قرار 
اقداماِت  و  بود  اش  اتمى  دانشمنداِن  ترور  شاهدِ  گرفت، 
نظامى دورُبرد تهديدش كردند. اين تسهيالتى كه االن قرار 
كه  است  كشورهايى  طرِف  از  شود  داده  ايران  به  است 
ناوهايشان در خليج فارس، موشك ها را به سمِت ايران 
بر  عالوه  اى  اقتصادى  هاِى  محدوديت  و  رفتند  نشانه 
وضعيت،  اين  با  كردند.  وضع  ملل  سازماِن  هاى  تحريم 

واقعًا كسى مى تواند اين توافق نامه ى وزراِى خارجه را 

معادِل مونيخ 1938 بداند؟

به  روشنى  جواِب  شد  امضاء  ايران  با  كه  اى  نامه  تفاهم 
بعضى  دهد.  نمى  اورانيوم  سازِى  غنى  حِق  ى  مناقشه 
سالح  گسترِش  منِع  ى  معاهده  اين  كه  است  اين  نظرشان 
معاهده  از  قسمتى  هيچ  گويد  مى   (NPT) اى  هسته  هاِى 
"حِق مسلِم تحقيق، توليد و استفاده از انرژِى هسته اى با 
مقاصدِ صلح آميز" را تحِت تأثير قرار نمى دهد، خودش به 
معناِى نوعى محدودسازِى حِق غنى سازِى اورانيوم است. 
گروهى ديگر كه به نظِر من دليِل بهترى دارند بر اين عقيده 
هيچ  اعضاء،  كه  است  اين  روِى  تبصره  آن  تأكيدِ  كه  اند 
گونه محدوديتى در استفاده از انرژِى هسته اى را اضافه 
نگهدارى  ديگرى  طريِق  هر  به  يا  "توليد  محدوديِت  از  تر 

سالِح اتمى" نمى پذيرند. 

نكته ى جالب تر (كه دشوارفهم هم هست) آن جاست كه 
در يك تفاهم نامه ِى مشترِك كامل تر با ايران، برنامه اى 
با "چارچوبى كه هماهنگ با نيازهاِى عملى است" بايستى 
مورد بحث و تشريح قرار بگيرد و با برنامه ِى هسته اِى 
ايران مثِل همه ِى برنامه هاِى هسته اِى كشورهاِى ديگرى 

كه سالِح اتمى ندارند رفتار شود.

اين طور به نظر مى رسد كه پنج كشوِر عضِو دائم شوراِى 
امنيِت سازماِن ملل و آلمان و اتحاديه ى اروپا روِى برخى 
اى  هسته  هاِى  سالح  گسترِش  از  جلوگيرى  براِى  اصول 
توافق كرده اند. اين اصول شامِل فشارهاِى اقتصادى اما 
ِى  حمله  گيرِى  كار  به  تهديدِ  يا  گيرى  كار  به  از  دور  به 
 NPT اعضاِى  اصول،  اين  طبِق  همچنين،  است.  مسلحانه 
خودشان مى توانند انتخاب كنند كه برنامه ِى اتمى شان 
چطور بايد باشد، با اين استثناء كه برنامه بايد با نيازهاِى 

عملى در تناسب باشد.

هم  خودشان  دارند،  اتمى  سالِح  كه  كشورهايى  كاش  اى 
و  اند  رسيده  آن  به  جمعى  طوِر  به  كه  اى  فلسفه  اين  از 
ميزاِن  و  كنند  استفاده  است  جلوگيرى  و  پرهيز  بر  مبتنى 
عربستان سعودى  دهند.  كاهش  را  شان  هاِى اتمى  سالح 
و اسرائيل از اين نگران هستند كه شوراِى امنيت از ايران 
نخواسته است غنى سازى اورانيوم را به طوِر كامل كنار 
بگذارد. نگرانِى آن ها از اين است كه تا زمانى كه قابليِت 
صنعتِى غنى سازِى اورانيوم وجود دارد، ايران مى تواند 
هر روزى كه دلش خواست از توافق نامه عدول كند و به 

حدِ توليد بمب ِ اتم اورانيوم غنى سازى نمايد.

منطقه  كه  است  اين  ريسكى  چنين  مديريِت  براِى  راه  يك 
اى در خاورميانه به وجود بيايد كه از تسليحاِت اتمى و 
خالى  پلوتونيوم  توليدِ  و  اورانيوم  سازى  غنى  تأسيساِت 
باشد. موقعيِت مناسِب چنين بحثى مى تواند در جلسه ِى 
بعدِى ان پى تى باشد كه در ساِل 2010 تصميمش گرفته 
كامل  پرهيز  شايد  شود.  مى  برگزار  هلسينكى  در  و  شد 
ساخت  روِى  زيادى  منابِع  ايران  كه  االن  سازى  غنى  از 
و توسعه ى تأسيساِت غنى سازى سرمايه گذارى كرده 
سالح  سازِى  خنثى  شايد  باشد،  دشوارى  تصميِم  است 
اتمى  سازِى  غنى  تأسيساِت  فعاليِت  توقِف  و  اتمى  هاِى 
پلوتونيوم براِى اسرائيل تصميِم دشوارى باشد،  توليد  و 
به  دسترسى  امكاِن  كه  اين  از  ِسعودى  عربستان  شايد 
سالِح اتمى را از دست مى دهد ناراحت بشود، اما چنين 

پروژه اى منافِع زيادى براِى همه ِى آن ها خواهد داشت.
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قرارداد موقتى كه به تازگى در ژنو بسته شد، محدوديت هايى براى برنامه ِى اتمِى ايران 
ايجاد مى كند و در مقابل از فشارهايى كه روِى ايران است مى كاهد. اين واقعه را بايد از 
هر جهت به فال نيك گرفت. كمترين دستاوردِ اين اتفاق اين است كه خطر حمله ِى نظامى 
(حداقل براى شش ماه) از بين رفت. اين قرارداد اين فرصت را به كشورهاِى درگيِر ماجرا 

مى دهد كه با آرامِش بيشتر به توافِق صلح ِ كامل ترى فكر كنند.

ديدگاه امريكايي ها درباره 
سياست هاي واشنگتن

پل لوييس

نقش  قدرت  و  اهميت  كه  باورند  اين  بر  امريكايي ها  اكثر 
است.  شده  كمتر  پيش  سال  از 10  جهان  در  متحده  اياالت 
بر اساس يك مطالعه طوالني مدت كشف شده است كه اكثر 
مردم معتقدند امريكا بايد درباره كسب و كار خود در سطح 
بين المللي تفكر كند. اين نخستين بار در تقريبا 4 دهه اخير 
است كه از نظرسنجي درباره نگرش سياست خارجي امريكا 
چنين احساساتي ثبت مي شود. اين يافته هاي مركز تحقيقات 
شده  انجام  خارجي  روابط  شوراي  همكاري  براي  كه  پيو 
خواستار  خود  رهبران  از  امريكايي ها  مي دهد  نشان  است، 
اتخاذ يك رويكرد كمتر مداخله جويانه هستند، اگر چه تمايل 
رو به رشدي براي توسعه بيشتر تجارت و كسب و كار در 
خارج از كشور دارند. در حال حاضر احترام به اياالت متحده 
در جهان به طور گسترده يي كمتر شده است، اما امريكايي ها 
اعتقاد دارند كه با انتخاب باراك اوباما شهرت خود را باز 
يافته اند. هر چند اكنون برداشت از چگونگي رياست امريكا 
در دوران اوباما، به طور گسترده منفي است همان طور كه 
بود؛ كه اين ممكن است  دولت جورج بوش  روز پاياني  در 
تا حدودي به دليل نزول قدرت امريكا باشد. بر اساس اين 
نظرسنجي، براي نخستين بار 53 درصد امريكايي ها معتقدند 
نفوذ ژئوپولتيك كشورشان به پايين ترين حد تاريخي خود 
رسيده است و اياالت متحده نقش كم اهميت تري از 10 سال 
امريكا  نقش  مي گويند  كه  امريكايي هايي  نسبت  دارد.  پيش 
نظرسنجي  از  بيشتر  درصد   12 بيشتر،  نه  و  شده  كمتر 
سال 2009 است و اين نسبت از سال 2004 به بيش از دو 
معتقد  درصد   20 فقط   2004 سال  در  است.  رسيده  برابر 
در  نظرسنجي  اين  است.  يافته  كاهش  امريكا  نقش  بودند 
نظامي  مداخله  از  امريكا  آن  در  كه  است  شده  انجام  حالي 
در سوريه دست كشيده و مسير ديپلماتيك را براي تضمين 
ادوارد  و  است  كرده  انتخاب  ايران  با  هسته يي  معامله  يك 
اسنودن درباره نظارت انجام شده توسط آژانس امنيت ملي 
افشاگري كرده است. به نظر مي رسد ديدگاه مردم امريكا به 
طور كلي پس از افشاگري اسنودن، درباره مسائل مربوط به 
توازن صحيح بين امنيت و آزادي هاي مدني دو دسته شده 
است. بسياري از كساني كه مورد پرسش قرار گرفتند يعني 
55 درصد مي گويند انتشار اسناد اسنودن براي نخستين بار 
در گاردين در ماه ژوئن، به منافع عمومي آسيب زد. اگرچه 
اقليت قابل توجهي يعني 34 درصد مي گويند اين افشاگري ها 

در جهت خدمت به منافع عمومي بود.شايد تعجب آور باشد 
ضد  سياست هاي  مي گويند:  كه  امريكايي ها  به  نسبت  كه 
تروريستي در اين دولت مهم تر از آزادي هاي مدني مردم 
است به طور متوسط ازجوالي از 47 درصد به 44 درصد 
رسيده است. با اين حال، كساني كه از تاثير سياست هاي 
مبارزه با تروريسم در آزادي هاي مدني انتقاد دارند هنوز 
هم بيشتر از 39 درصد هستند، امريكايي هايي كه معتقدند 
برنامه هاي امنيت ملي چندان كافي نيست. اين نظرسنجي 
با نشان دادن افزايش نگراني درباره پيامدهاي حفظ حريم 
خصوصي از تالش هاي امنيت ملي، تغيير قابل توجه در 
ژانويه  در  اخيرا  مي كند.  اثبات  را  عمومي  نگرش هاي 
سياست هاي  اينكه  از  امريكايي ها  از  درصد   58  ،2010
دولت براي حفاظت در برابر تروريسم كافي نيست ابراز 
نگراني مي كردند، در مقابل تنها 27 درصد معتقد بودند كه 
اين خطر دور شده است. در شرايط كلي، اين نظرسنجي 
درگير  از  عمومي  نگراني  دادن  نشان  با  زياد  احتمال  به 
عنوان  به  خانه،  از  خارج  مسائل  در  حد  از  بيش  شدن 
سياست  در  اوباما  رييس جمهور  محتاطانه  رويكرد  دليل 
خارجي محسوب مي شود. اين نظرسنجي هفته قبل از 6 
نوامبرانجام شد يعني قبل از قرارداد موقت ژنو با ايران 
اياالت  دولت  چالش  كه  داد  نشان  برجسته تر  طور  به  اما 
متحده در انجام توافق با تهران، مردم امريكا هستند. بر 
اساس اين نظرسنجي، 60 درصد از امريكايي ها معتقدند 
نگراني هاي  به  پاسخگويي  درباره  ايران  رهبران  كه 
بين المللي درباره برنامه غني سازي جدي نيستند. يكي از 
پيام هاي اين نظرسنجي در پاسخ به پرسشي درباره اينكه 
آيا اياالت متحده بايد در كسب و كار در سطح بين المللي 
متمركز شود و اجازه دهد كشورهاي ديگر كار خودشان 
را بكنند؟اكثريت پاسخ دهندگان يعني 52 درصد گفتند با آن 
موافق هستند، در حالي كه تنها 38 درصد مخالف بودند. 
كه  مي كنند  توصيف  بررسي  همراه  گزارش  نويسندگان 
اين نتيجه به مثابه اين است كه تعادل نامتوازن تاريخي 
به  نسبت  امريكايي ها  اذهان  در  تاكنون  قبل  سال   50 از 
كار مفيد امريكا ايجاد شده است. نتايج نشان مي دهد كه 
چقدر افكار عمومي از سال 2002 تغيير كرده است، زماني 
كه  بودند  باور  اين  بر  امريكايي ها  از  درصد  تنها 30  كه 
دهد.  تغيير  را  خود  كار  و  كسب  تفكر  بايد  متحده  اياالت 
با اين حال، ديدگاه ها درباره نفوذ ژئوپولتيك در جهان با 
برداشت هاي امريكايي ها درباره اقتصاد جهاني در تضاد 
رشد  از  پرسش شوندگان  از  چهارم  سه  از  بيشتر  است. 
نظر  كردند.  حمايت  ديگر  كشورهاي  با  اقتصادي  روابط 
نظر  به  كه  است  اين  منعكس كننده  كه  هست  هم  ديگري 
مي رسد اكثر امريكايي ها بر اين باورند كه چين يك قدرت 

اقتصادي قوي تر از اياالت متحده است.  منبع: گاردين
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لنا ادلوند و اولين كورن، دو اقتصاددان زن، چندين 
سال قبل مقاله اى با عنوان «نظريه روسپيگرى» در 
مقاله  اين  كردند.  منتشر  سياسى  اقتصاد  نشريه 
و  برجسته ترين  از  يكى  در  كه  نظر  اين  از  نه تنها 
مهم ترين نشريات پژوهشى-  اقتصادى دنيا منتشر 
شده بود بلكه به اين دليل كه همسران و روسپيان 
را به عنوان دو كاالى اقتصادى در نظر گرفته بود 
اين  در  داشت.  اهميت  دارند،  جانشينى  امكان  كه 
فروشنده  زنان  و  خريدار  مردان  اقتصادى  نظريه 

نظريه  و  مى شدند  محسوب  اقتصادى  كاالى  اين 
استوار  ساده  ديدگاه  همين  مبناى  بر  روسپيگرى 
برجسته  نوبليست  بكر  گرى  كه  زمانى  از  بود. 
اقتصادى «نظريه اقتصادى ازدواج» را مطرح كرده 
در  مقاالتى  اقتصاددانان  از  شمارى  تاكنون  بود 
مورد ازدواج تأليف كرده اند كه هر كدام از آنها از 
جنبه خاصى مورد توجه قرار داشت ولى هيچ يك 
از اين مقاالت به اندازه اى اثرگذار و شاخص نبود 
كه در نشريه اقتصاد سياسى كه از درجه اعتبار 
بااليى در ميان نشريات علمى-پژوهشى برخوردار 

است، چاپ شود.

لنا ادلوند، دانشگاه كلمبيا
نظريه ازدواج بكر

كه  ازدواج  اقتصادى  نظريه  در 
توسط بكر تاليف شده بود، وى 
به  پاسخ  براى  بازار  تحليل  از 
اين سوال استفاده كرده بود كه 

وى  مى كند.  ازدواج  دليل  چه  به  و  كجا  كسى،  چه 
يك  زندگى  شريك  «انتخاب  نوشت:  مقاله  اين  در 
كه  مى افتد  اتفاق  زمانى  تنها  ازدواج  و  است  بازار 
هر دو فردى كه در اين بازار در جست وجو هستند 
ازدواج-  از  بعد  تازه-  شرايط  در  كنند  پيش بينى 
منتفع شوند. در واقع اگر معامله ازدواج سودآور 
باشد انتظار تحقق آن وجود دارد.» بكر در نظريه 
از  كه  كرد  استفاده  غير پولى  فاكتورهاى  از  خود 
و  رمانتيك  عشق  به  مى توان  فاكتورها  اين  جمله 
تابع  در  واقع  در  كرد.  اشاره  هميشگى  همراهى 
وارد  مختلفى  غير پولى  عوامل  ازدواج  سود-زيان 
رضايت  سطح  در  آنها  از  يك  هر  كه  مى شوند 
اين  به  ورود  براى  وى  آمادگى  و  ازدواج  از  فرد 
شرايط تازه اثر گذار است. وى يكى از داليل مهم 
براى ازدواج را به دنيا آمدن فرزندانى دانست كه 
باشند.  داشته  را  والدين  عالقه  و  عشق  مى توانند 
بكر در اين مورد نوشت: «رضايت جنسى، نظافت 

منزل، تغذيه مناسب و ديگر خدماتى را كه بعد از 
مى توان  است  استحصال  قابل  ازدواج  به  ورود 
پول  كمك  با  نمى توان  ولى  كرد  خريدارى  پول  با 

عشق   وى  به  و  خريد  را  فرزندى 
ورزيد و از او انتظار عشق داشت» 
بكر معتقد است هر فردى دوست 
دارد فرزند خود را داشته باشد و 
از او مراقبت و نگهدارى كند تا به 
روزهاى بالندگى و رشد فكرى و 

جسمى برسد و همين نياز است كه باعث افزايش 
تمايل به ازدواج و حتى پايبندى به آن مى شود. 

اولين كورن، دانشگاه 
ابرهاردكارلس(توبينگن)

نظريه ادلوند و كورن
اما در مورد روسپى ها: ادلوند و كورن مى پذيرند 
در  نيستند.  هم  مثل  دقيقًا  روسپى ها  و  همسران 
بسيار  اقتصادى  نظر  از  مرد  يك  همسر  حقيقت 
رابطه  در  مى توان  و  است  روسپى  يك  از  برتر 
نسبت  بهترى  كاالى  را  وى  تعريف شده  اقتصادى 
است  كااليى  برتر  كاالى  دانست.  روسپى ها  به 
بيشتر  آن  از  استفاده  ميزان  درآمد  افزايش  با  كه 
با  هستند  فواحش  كه  پست  كاالى  و  مى شود 
افزايش درآمد تمايل به استفاده از آنها تقليل پيدا 
مى كند. ادلوند و كورن با استناد به اين نظريه بيان 
و  صنعتى  كشورهاى  در  روسپيگرى  كه  مى كنند 
اقتصادهاى ثروتمند دنيا كمتر از كشورهاى فقير 
يكى  است.  كمتر  آن  براى  تقاضا  و  مى شود  ديده 
از مهم ترين تفاوت هايى كه روسپى با همسر دارد 
به  منجر  كه  است  بارور  جنسى  رابطه  برقرارى 
تولد فرزندى در خانواده شود. همسران اين گونه 
در  فواحش  كه  حالى  در  مى كنند  برقرار  را  رابطه 
اين بخش هيچ فعاليتى ندارند. با وجود اينكه نظريه 
مسائل  است  كرده  تالش  روسپيگرى  اقتصادى 
ولى  كند  ترسيم  اقتصادى  مدل  يك  در  را  انسانى 
به نظر مى رسد رفتارهاى انسانى را بسيار ساده  
تا  است  تالش  در  نظريه  اين  است.  كرده  تعريف 
اينكه  جمله  از  دهد  پاسخ  مهم  سوال  چندين  به 
كه  حالى  در  دارند؟  بااليى  درآمد  روسپى ها  چرا 
نياز  كه  باشد  شغلى  روسپيگرى  مى رسد  نظر  به 
جارى  هزينه هاى  و  دارد  اندكى  بسيار  مهارت  به 
مشاغل  زمره  در  ولى  نيست  توجه  قابل  هم  آن 
داده هاى  مبناى  بر  است.  گرفته  قرار  پر درآمد 
و  مختلف  زمانى  دوره هاى  در  جمع آورى شده 
در مكان هاى متفاوت همواره روسپى ها در زمره 

دخترانى  از  و  بوده اند  خود  دوره  پر درآمد  افراد 
مالى  نيازهاى  تامين  براى  را  ديگر  مشاغل  كه 
دست  به  بيشترى  درآمد  برگزيده اند  خود  زندگى 
مى آورند. دوره زمانى مورد مطالعه در اين بخش 
را مى توان از قرن پانزدهم ميالدى كشور فرانسه 
دانست.  مالزى  كشور  در  ميالدى   1990 دهه  تا 
روسپيگرى  كه  كشورهايى  براى  حتى  آمار  اين 
را به عنوان شغلى قانونى پذيرفته اند نيز مصداق 
باالى  درآمد  دليل  كه  گفت  مى توان  خالصه  دارد. 
و  پر تنش  فضايى  در  كه  نيست  اين  روسپى ها 
پر خطر كار مى كنند و احتمال زندانى شدن يا بيمار 
شدن دارند، بلكه داليل ديگرى دارد كه بايد مورد 
مقاله  اين  در  كورن  و  ادلوند  بگيرد.  قرار  بررسى 
مى نويسند: «ازدواج مى تواند منبع مهمى از درآمد 
براى  روسپى  زنان  بنابراين  باشد.  زن  يك  براى 
از  خود  شغل  دليل  به  كه  فرصتى  هزينه  جبران 
دست مى دهند و فرصت ازدواج را از بين مى برد 
بايد دستمزدهاى باالترى دريافت كنند.» با وجود 
فرضياتى كه در اين مدل رياضى به منظور تالش 
براى تشريح روابط و رفتارهاى انسانى ارائه شده 
در  است.  تاريك  و  تيره  زيادى  ابعاد  هنوز  است 
واقع يكى از فرضياتى كه بايد وجود مى داشت اين 
يعنى  دارد  وجود  هم  سومى  راه  همواره  كه  است 
زنى كه كار مى كند و در شغل خود پيشرفت كرده 
است ولى ازدواج نمى كند. اين فرض در مدل ديده 
نمى شود زيرا فرض شده است كه با ازدواج تنها 
فرصت فعاليت در حوزه شغلى روسپيگرى براى 
دو  همين  فقط  دليل  همين  به  مى رود  بين  از  زن 
ديگر  طرف  از  دارند.  قرار  مطالعه  مورد  موضوع 
خانواده  در  فرزندان  وجود  مطلوبيت  بر  تاكيد 
كشورهاى  اغلب  در  است.  بحث بر انگيز  بسيار  هم 
غربى نرخ بارورى با افزايش سطح درآمد و ثروت 
خانوارها تنزل يافته است. آمارها نشان مى دهد با 
كمترى  روسپى هاى  مردان،  نه تنها  ثروت  افزايش 
داشتن  براى  تمايل شان  بلكه  مى كنند  خريدارى  را 
در  فرزندان  تعداد  و  مى شود  كمتر  هم  فرزند 
فقير  خانواده هاى  از  كمتر  ثروتمند  خانواده هاى 

است.  

نتيجه
اقتصاددان  دو  اين  زياد  تالش  وجود  با  بنابراين 
براى ورود به حوزه اى تازه از اقتصاد ولى هنوز 
بكر  گرى  توسط  كه  ازدواج  اقتصادى  تحليل  هم 
اين  به  قطعى  پاسخى  مى تواند  است  شده  ارائه 
انبار  ديدگاه  قالب  در  پاسخ  اين  و  بدهد  سواالت 
مى دهند  ترجيح  آنها  واقع  در  طالست.  كردن 
و  آتى  سال هاى  براى  طال  كردن  انبار  جاى  به 
اقتصادى  فرصت هاى  از  امروز  همين  آيندگان، 
خيلى  بعد  سال  ده ها  زيرا  كنند  استفاده  موجود 
تحليل  «آيا  نوشت:  مورد  اين  در  بكر  است.  دير 
و  مشهور تر  و  زيباتر  زنان  كه  است  درست  ما 
جذاب تر و باهوش تر تمايل دارند با مردان موفق تر 
و ثروتمند تر ازدواج كنند؟ پاسخ به اين سوال قطعًا 
زيبا  هنرپيشه هاى  و  مدل ها  تمامى  است.  مثبت 
ترجيح مى دهند با مردان ثروتمندى ازدواج كنند كه 
فاصله سنى زيادى با خودشان دارند و مطلوبيت 
در  آنها  مطلوبيت  از  بيشتر  ازدواج  اين  از  آنها 
ازدواج با فردى است كه از منابع مالى و اقتصادى 
كمترى برخوردار است ولى هم سن خودش است.» 
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Political Economy, Gary Becker, 1973-74.

3-  A Theory of Prostitution, Journal of Political 
Economy, Lena Edlund & Evelyn Korn, 2002.

اقتصاد

نگاهى به نظريه ادلوند و كورن با الهام از نظريه ازدواج گرى بكر 

اقتصاد زنان خيابانى
وقتى قضاوت هاى ارزشى از دايره علم اقتصاد بيرون گذاشته شود، ممكن است آنچه حاصل 
مى شود بسيار بى روح از آب درآيد. در دايره علم اقتصاد اثباتى، نظريه اى كه در مورد پديده 
ضداخالقى و ضدارزشى زنان خيابانى مطرح مى شود، آنها را به عنوان كاالى جانشين زنانى 
در نظر مى گيرد كه ازدواج مى كنند و مهم ترين عامل تفاوت گروه اول با گروه دوم را توانايى 
بچه دار شدن شان مى داند و به همين سادگى از بسيارى از بحث هاى ارزشى دورى مى گزيند. 
اين  واقعيت  ولى  نمى گيرد.  قرار  مردم  اكثريت  پسند  مورد  تحليل،  از  نوع  اين  كه  است  مسلم 
است كه اين نظريه ها مطرح مى شوند و گاهى در معتبرترين مجله هاى علمى دنيا نيز به چاپ 
مى رسند. در ادامه با يكى از اين دست تحليل هاى مبتنى بر علم اقتصاد اثباتى روبه رو هستيم. 
نيازى به گفتن نيست كه مقاله اى كه در پى مى آيد، به هيچ عنوان لزومى ندارد كه انعكاس دهنده 
نظرات ارزشى تهيه كنندگان اين پرونده باشد؛ لذا قضاوت بر عهده خواننده است كه نسبت به 

كارايى يا عدم كارايى آن نتيجه گيرى كند.

فحشا، صنعتى با 186 
ميليارد دالر درآمد

در  كه  دنياست  در  پردرآمد  صنايع  از  يكى  فحشا  صنعت 
زيرزمينى  اقتصاد  در  آن  درآمد  جهان  كشورهاى  از  برخى 
قانونى  شغل  يك  كشورها  از  برخى  در  و  مى شود  محاسبه 
كشور  رسمى  اقتصاد  در  معامالتش  و  مى شود  محسوب 
ثبت مى شود. طبق آمارهاى موجود در سال 2012 ميالدى 
اين صنعت درآمدى بالغ بر 186 ميليارد دالر آمريكا داشته 
دست  به  چين  كشور  در  صنعت  اين  درآمد  بيشترين  است. 
آمده است. آمار نشان مى دهد در سال گذشته درآمدى كه 
چين از صنعت فحشا داشت برابر با 73 ميليارد دالر آمريكا 
بود كه در مقايسه با دومين كشور فهرست تقريبًا سه برابر 
بود. البته سهم اين صنعت در اقتصاد چين چندان قابل توجه 
ساكن  نفر  ميليارد   1/5 بر  بالغ  اينكه  به  توجه  با  و  نيست 
كشور چين هستند مى توان درصد زنان شاغل در اين صنعت 
را در مقايسه با كل جمعيت كمتر از سه درصد اعالم كرد. 
دومين كشورى كه بيشترين درآمد را از صنعت فحشا دارد 
كشور اسپانياست. اين كشور در سال گذشته 26/5 ميليارد 
دالر از اين صنعت درآمد كسب كرد و در جايگاه دوم دنيا 
قرار گرفت. سومين كشور اين فهرست كشور ژاپن است كه 
كرد.  كسب  صنعت  اين  از  دالر  ميليارد  بر 24  بالغ  درآمدى 
در آلمان كه صنعت فحشا يك صنعت كامًال قانونى است و 
نظارت هاى دولتى بر آن وجود دارد، در سال 2012 ميالدى 
18 ميليارد دالر از صنعت فحشا درآمد ايجاد شد و اياالت 
متحده آمريكا كه بزرگ ترين اقتصاد دنياست در سال گذشته 
از اين صنعت 14/6ميليارد دالر درآمد به دست آورده است. 

اول  دهه  در  آمريكا  در  اقتصادى  رشد  كه  اينجاست  جالب 
قرن جارى و بهبود شرايط اقتصادى مردم در سال هاى اخير 
سبب شده است تا تقاضا براى اين صنعت و محصولى كه 
عرضه مى كنند سير كاهشى داشته باشد. آمار نشان مى دهد 
گذشته  سال  در  آمريكا  كشور  در  فاحشه گرى  براى  تقاضا 
14 درصد نسبت به سال 2010 ميالدى كمتر بود. كشورهاى 
كره جنوبى، هند، تايلند، فيليپين و سوئيس در جايگاه ششم 
تا دهم قرار دارند. در مجموع 10 كشور اول فهرست شش 
كشور آسيايى هستند كه مجموع درآمدشان از اين صنعت 
برابر با 129/8 ميليارد دالر بوده است و 70 درصد از كل 
درآمد اين صنعت را به خود اختصاص داده اند. سهم باالى 
درآمدى كه كشورهاى آسيايى از اين صنعت كسب مى كنند 
در مقايسه با ديگر كشورهاى دنيا نشان دهنده سطح باالى 
تقاضا براى اين صنعت در كشورهاى قاره آسياست. كشور 
تركيه در اين فهرست جايگاه يازدهم را دارد و درآمد حاصل 
از اين صنعت در تركيه در سال گذشته برابر با چهار ميليارد 
دالر بود. تركيه اقتصادى در حال توسعه دارد و سهم صنعت 
فحشا در درآمد كسب شده در اقتصاد اين كشور بالغ بر هفت 
درصد است. در اين سال اندونزى برابر با 2/25 ميليارد دالر 
از صنعت فحشا درآمد داشت و در جايگاه دوازدهم جدول 
چه سطح اقتصادى  هر  داشت. مطالعات نشان مى دهد  قرار 
يك كشور ضعيف تر باشد و شرايط حاكم بر زندگى ساكنان 
در  عرضه شده  محصول  تقاضا براى  باشد  كشور سخت تر 
هم  نازل ترى  قيمت هاى  با  البته  و  است  باالتر  صنعت  اين 
و  اخالقى  ابتذال  مى دهد  نشان  مساله  اين  مى شود.  عرضه 
و  ناپايدارتر  اقتصادى  شرايط  كه  كشورهايى  در  اجتماعى 
نامناسب ترى دارند بيشتر از اقتصادهاى قدرتمندى است كه 
زمينه را براى تامين رفاه خانوارها در كشور فراهم مى كنند.

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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ادامه از صفحه اول

بهبود اوضاع اقتصادی جهان
دالر  از 1200  كمتر  به  طال  قيمت  كاهش  صورت  در  ولى   
در هر اونس نيز فكر نمى كنم، اين روند براى مدت زيادى 

ادامه يابد.» 
آمريكا  سهام  ارزش  تقويت  در  را  طال  افت  علت  عده اى 
صعودى  روند  كه  باورند  اين  بر  آنها  مى كنند.  جست وجو 
شاخص سهام آمريكا در سال 2014 ميالدى ادامه خواهد 
يافت و اين مساله فشار زيادى را بر قيمت طال وارد خواهد 
كرد. «ديويد كاستين» كارشناس ارشد موسسه مالى «گلدمن 
ساكس» تاكيد كرد، شاخص سهام «اس اند پى» آمريكا از 
و  داشته  افزايش  25درصد  از  بيش  تاكنون  امسال  ابتداى 
به نظر مى رسد اين روند در سال 2014 ميالدى نيز ادامه 
يابد. بر اين اساس افزايش شاخص سهام آمريكا در سال 
طال  جهانى  قيمت  بر  بيشترى  فشار  مى تواند  2014ميالدى 
تحت  تاكنون  ميالدى   2013 سال  در  طال  قيمت  كند.  وارد 
چشمگيرى  كاهش  با  سهام  بازار  وضعيت  بهبود  تاثير 
جاى  به  مى دهند  ترجيح  سرمايه گذاران  و  شده  روبه رو 
سهام  بازار  در  گرانبها  فلزات  بازار  در  سرمايه گذارى 
پولى  محرك  شدن  متوقف  از  نگرانى  كنند.  سرمايه گذارى 
فدرال رزرو آمريكا نيز تاثير منفى زيادى بر قيمت جهانى 
پيش بينى  معتقدند  كارشناسان  بعضى  داشت.  خواهد  طال 
دقيق آينده طال ممكن نيست و بايد منتظر انتشار آمارهاى 
در  رزرو  فدرال  نشست  آخرين  و  هفته  اين  در  اقتصادى 
سال 2013 بود، تا آينده فلز گرانبها قدرى روشن شود. طال 
تنها چيزى نبود كه تحت تاثير اخبار اميدوار كننده از اقتصاد 
اقتصادى  وضعيت  از  منتشرشده  آمار  گرفت.  قرار  آمريكا 
كرد.  عوض  نيز  را  برابرى  نرخ هاى  تغييرات  روند  آمريكا، 
انگليس  پوند  و  يورو  به  نسبت  دالر  برابرى  نرخ  هفته،  اين 
كه  بود  روزى  چند  يافت.  افزيش  قابل توجهى  مقدار  به 
گرفته  پيش  را  دالر  مقابل  در  تقويت  مسير  يورو  و  پوند 
بودند، اما اين هفته دالر آمريكا در بازار جهانى تقويت شد. 
از  اميدوار كننده  اخبار  انتشار  ادامه  معتقدند،  كارشناسان 
نيز  را  دالر  بيشتر  تقويت  جارى،  هفته  در  آمريكا  اقتصاد 
به دنبال خواهد داشت. در بحبوحه تغيير نرخ هاى برابرى 
يورو  از  بيشتر  مبادالت  حجم  بودن  دارا  زمينه  در  يوآن 

پيشى گرفت. 

قيمت سكه باز هم پايين آمد 
قيمت انواع سكه و طالى 18 عيار در بازار داخلى اين هفته 
كاهش يافت. كارشناسان تضعيف طال در بازار داخل را، با 
تقويت دالر و تضعيف طالى جهانى مرتبط مى دانند. بعضى 
مدتى،  تا  بايد  داخل  سكه  بازار  معتقدند  كارشناسان  از 
بازار  در  ضعيف تر  به صورتى  را  جهانى  طالى  تغييرات 
داخل منعكس كند تا عقب ماندگى قيمتى سكه جبران شود، 
اما سكه به رغم دالر در بازار داخل قابل كنترل نيست. با اين 
وجود عده اى معتقدند اقداماتى براى كنترل تغييرات سكه در 
بازار داخل، بايد صورت گيرد. در حال حاضر كارشناسان 
طبيعى  عملكرد  عده اى  مى شوند:  تقسيم  كلى  گروه  دو  به 
بازار را موجب پيشرفت آن مى دانند و عده اى ديگر معتقدند 
كه با افزايش مصنوعى تقاضا و كاهش عرضه، بايد بازار 
سكه داخل را به نقطه مناسب رساند و پس از آن به بازار 

اجازه داد تا روند طبيعى خود را بپيمايد. 

ثبات بازار ارز 
يافت.  كاهش  هفته  اين  داخلى  بازار  در  آمريكا  دالر  قيمت 
كاهش قيمت يورو در كنار دالر آمريكا حاكى از آن است 
كه بازار ارز تهران، تغييرات بازار آزاد جهانى را به طور 
مستقيم منعكس نمى كند. نرخ عمده ارزهاى ديگر در بازار 
به  را  بازار  ثبات  از  نشانى  و  ماند  ثابت  هفته  اين  داخل 
داده،  رخ  تغييرات  مقابل  در  مركزى  بانك  كشيد.  تصوير 
نرخ دالر خود را افزايش و از قيمت عمده ارزهاى اروپايى 
علل  از  يكى  دارند،  اعتقاد  صرافان  از  عده اى  كاست.  خود 
اينكه نرخ دالر در بازار داخل زياد پايين نمى آيد و قيمت ها 
مى گويند،  آنها  است.  طال  كاهشى  روند  بازگشت پذيرند، 
مردمى كه از طال نااميد شده اند، عمدتا به دالر روى خواهند 
آورد و اين افزايش تقاضاى دالر مانع از پايين آمدن نرخ 
نمى تواند  و  است  گذرا  امر  اين  آنها  اعتقاد  به  مى شود.  آن 
قيمت دالر را براى مدت طوالنى ثابت نگه دارد. وقتى تركيب 
را  الزم  تغييرات  مردم  سرمايه گذارى  سبدهاى  در  كاالها 
متحمل شد، ديگر تقاضاى دالر كم مى شود و در آن زمان 
عوامل  معتقدند  نيز  عده اى  آيد.  پايين  مى تواند  دالر  نرخ 
جزئى  بسيار  شده  ذكر  مورد  و  هستند  تعيين كننده  ديگرى 
است. به هر حال سياست كلى بانك مركزى بر ثبات بازار 
ارز  نرخ  ناگهانى  تغييرات  با  نهاد  اين  است.  شده  نهاده 
مخالف است؛ ولى صيانت از ارزش پول ملى را نيز 
در دستور كار خود دارد. از اين رو كاهش نرخ دالر، 
اگر بنا باشد مشكل ساز نشود، بايد كنترل شده و به 

آرامى صورت گيرد.

اقتصاد
افت و خيز طال در بازار

 

افت و خيزهاى طال اين روزها بسيارى را سردرگم كرده است كه آيا اآلن زمان مناسبى 
نگه  دست  است  بهتر  طال،  قيمت  كاهش  تداوم  با  يا  است  طال  بازار  به  شدن  وارد  براى 
داشته و منتظر قيمت هاى پايين تر بود؟ شايد اين حرف چند ماه پيش، به خصوص بعد از 
سقوط هاى تاريخى طال، در بازار جواهرات زياد مورد توجه قرار نمى گرفت و ديد غالب 
اين بود كه قيمت طال به سرعت بازخواهدگشت و بهتر است كه از اين فرصت ايجادشده 
استفاده كرده و طال خريدارى كرد؛ اما تداوم قيمت هاى پايين و حتى در سراشيبى قرار 
گرفتن دوباره قيمت از همان سطوح، خريداران جواهر را نيز به اين نتيجه رساند كه بايد 
پيش فرض هاى خود را در مورد بازار طال كنار بگذارند و تحليل بهترى از بازار طال داشته 
باشند. «دنياى اقتصاد» در گزارشى به دنبال پاسخى به اين سوال بوده است كه چگونه 
مى توان آينده بازار را حدس زد. پاسخ به اين سوال از اين رو اهميت دارد كه در بازار 
داخلى نيز همزمان با افت اونس جهانى، ارزش سكه نيز در حال نزول است. افت سكه 
در هفته جارى به گونه اى بوده است كه برخى از فعاالن بازار نسبت به تناسب افت سكه 
نسبت به ارزش اونس هشدار داده اند. به گفته آنان، اگر روند بى تناسبى شكل بگيرد، سكه 

طال به خارج از كشور قاچاق مى شود.
بازار ارز و سكه با دو اتفاق متفاوت روبه رو است، در بازار ارز فاصله قيمت خريد و 
فروش نسبت به قبل كاهش يافته است، عالمتى كه صرافان آن را به معناى تثبيت قيمت ها 
در سطح كنونى مى دانند، اما در بازار سكه بى تناسبى افت قيمت با اونس جهانى هشدار 
نسبت به عكس شدن مسير قاچاق را به دنبال داشته است. به گفته فعاالن اگر قيمت سكه 
همچنان و بدون تناسب با افت اونس كاهش يابد، احتمال قاچاق سكه طال به خارج از ايران 
تشديد مى شود. اونس طال نيز روز گذشته كماكان مسير افت را دنبال كرد، گرچه از شدت 

آن در مقايسه با روزهاى قبل كاسته شده است. 
قيمت سكه طرح جديد در بازار تهران، اين هفته قدرى باال رفت. اين در حالى بود كه نرخ 
هر اونس طالى جهانى اين هفته نيز مسير نزولى خود را دنبال مى كرد. نيم سكه و ربع 
سكه نيز، در روز چهارشنبه افت قيمت ثبت كردند. در خصوص نوسانات قيمت سكه و 
رابطه اش با طالى جهانى اظهار نظرهاى متنوعى صورت گرفته است. عده اى از صرافان 

راسته بازار معتقدند مساله قيمت سكه در درجه اول تابع عرضه و تقاضاست و نمى توان 
دليل خاصى براى هر نوسان قيمتى كه سكه متحمل مى شود، پيدا كرد.يكى از صرافان نيز 
درخصوص آينده سكه گفت: اگر قيمت سكه بيش از حد كاهش يابد، كشورهاى خارجى 
به وارد كردن سكه ما روى خواهند آورد. به نظر كارشناسان اين امر معقول نيست. وقتى 
كشور ايران نيازمند ذخاير طال است، صادر كردن آن به خارج به هيچ وجه منطقى نيست. 
در هفته هاى اخير چندين بار ديده شد كه سكه با احتساب نسبت وزنى آن به اونس، كاهش 
شديد ترى از قيمت جهانى طال داشته است. در اين حالت سكه با سرعت بيشترى نسبت 
به اونس پايين خواهد آمد. فعاالن اقتصادى ايران صادرات طال را غير منطقى و به ضرر 
اقتصاد كشور مى دانند. آنها معتقدند صادرات طال پيامد هايى منفى در پى خواهد داشت 
و بايد جلوى قاچاق آن را گرفت.دالر آمريكا در بازار داخلى، چهارشنبه صبح ، افزايش 
پيش  را  ثبات  به  رو  مسيرى  تهران  بازار  معتقدند  صرافان  كرد.  ثبت  قابل توجهى  قيمت 
گرفته و اين امر در كاهش اختالف نرخ خريد و فروش دالر قابل رويت است. آنها بر اين 
باورند كه اگر اين اختالف باز هم كمتر شود، نشانه اى مثبت از پويايى و ثبات توام بازار 

را به تصوير خواهد كشيد.

قيمت هر اونس طالى جهانى، اين هفته، براى چندمين روز متوالى كاهش يافت. افت قيمت 
آمريكا  پولى  محرك  سياست  قطع  خصوص  در  نگرانى ها  گسترش  واسطه  به  كه  طال، 
نگرانى ها  مى كند.  دنبال  را  خود  نزولى  مسير  بى وقفه  كه  است  مدتى  بود،  شده  شروع 
نسبت به متوقف شدن محرك پولى 85 ميليارد دالرى فدرال رزرو آمريكا تاثير زيادى 
بر افت شديد قيمت طال در روزهاى اخير داشته و موجب شده تا قيمت اين فلز زرد به 
جمعه  روز  است  قرار  آمريكا  كار  وزارت  برسد.  اخير  ماه   5 در  خود  سطح  پايين ترين 
تازه ترين گزارش خود در خصوص وضعيت بيكارى و اشتغال در ماه نوامبر را منتشر 
كند. نظرسنجى رويترز از كارشناسان اقتصادى نشان مى دهد كه آمريكا طى ماه گذشته 
183 هزار فرصت شغلى جديد ايجاد كرده است. اين رقم با مقدار هدف گذارى شده توسط 
مورد  اقتصادى  سطح  به  آمريكا  آمدن  نايل  است.  متناسب  كشور  اين  اقتصادى  سران 
نظر مسووالن اين كشور به معنى افزايش احتمال قطع محرك پولى و افزيش نرخ بهره 
در آمريكا است؛ يعنى اگر آمريكا به مقادير مورد نظرش رسيده باشد، انقباضى كردن 
سياست هاى پولى خود را شروع خواهد كرد و اين امر براى طال بسيار خطرناك است؛ 
چراكه بخش قابل توجهى از تقويت طال در سال هاى اخير به واسطه اجراى محرك پولى 

توسط فدرال رزرو حادث شده است. 
بسيارى از كارشناسان اقتصادى بر اين باورند كه قيمت طال در آينده نزديك با كاهش 
بيشترى روبه رو خواهد شد و به كمتر از 1200 دالر خواهد رسيد. تحليلگران اقتصادى 
معتقدند كه عدم افزايش قيمت طال به بيش از 1226 دالر نشانگر ادامه روند نزولى تقاضا 
بود.  خواهد  دالر   1195 طال  براى  بعدى  مقاومتى  سطح  و  است  جهانى  بازارهاى  در 
كارشناسان اقتصادى بانك «مريل لينچ» آمريكا رشد نرخ بهره بانكى، تقويت ارزش دالر 
و نا اطمينانى ها به كاهش محرك پولى آمريكا را سه دليل سقوط قيمت طال به 1100 دالر 
روند  كه  باورند  اين  بر  نيز  اقتصادى  تحليلگران  از  ديگر  برخى  مى دانند.  سال 2014  در 
صعودى شاخص سهام آمريكا در سال 2014 ميالدى نيز ادامه خواهد يافت و اين مساله 

فشار زيادى را بر قيمت طال وارد خواهد كرد. 
اخير «وال  گزارش هاى  از  يكى  به  مى توان  داخلى،  بازار  براى  مثبت  اخبار  خصوص  در 
استريت ژورنال» نيز اشاره كرد. بر اساس گزارش مزبور چند شركت آمريكايى و اروپايى 
در حال آماده شدن براى حضور مجدد در بازار ايران، پس از كاهش تحريم ها، به موجب 
توافق ژنو هستند. تاثير ناشى از كاهش تحريم ها بر كاالهايى كه اين شركت ها مى فروشند، 
چندان قابل توجه نيست؛ اما با توجه به تسهيل محدوديت ها در زمينه پرداخت ها مى تواند 

موجبات گشايش در تجارت ايران با كشورهاى خارجى را فراهم آورد.
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فرهنگ 
دفاع نويسندگان از طرح آزادى 

مطبوعات بريتانيا
گيليام،  ترى  دالدرى،  استفن  آپتد،  مايكل  كنار  در  پاتر»  خالق «هرى  جى.كى.رولينگ 
مونيكا الى و هلن فيلدينگ از جمله نويسندگانى هستند كه از طرح آزادى مطبوعات در 

اين كشور دفاع كردند.
شمارى  ريپورتر،  هاليوود  از  نقل  به 
و  هنرمند   100 ميان  در  نويسندگان  از 
چهره هاى  و  علوم  هنر،  برجسته   چهره 
دانشگاهى جاى دارند كه به اتفاق بيانيه اى 
نشر  جديد  سيستم  از  كه  كردند  امضا  را 

بريتانيا حمايت مى كند.
اين طرح كه ابتدا پارسال مطرح شد و به 
شناخته  لويسون  پرونده  گزارش  عنوان 
مذاكرات  تداوم  از  حمايت  به  مى شود، 
مطبوعات  سياسى  استقالل  تثبيت  براى 
باز مى گردد.فهرست چهره هاى مشهورى 
همچنين  كرده اند،  امضا  را  بيانيه  اين  كه 
شامل چهره هاى مطرحى چون جان كليز 
ريز  موسيقيدان،  آدامز  برايان  كمدين، 
مجرى  بالدينگ  كلر  و  موسيقيدان  احمد 
چون  نويسندگانى  است.  تلويزيونى 
ولش  ايروين  و  بويد  ويليام  و  بنت  آلن 

رمان نويس و كارگردان از ديگر امضاكنندگان اين بيانيه هستند. 
امضاى اين بيانيه به اين معناست كه روزنامه هاى بريتانيا بايد با سيستم خودتنظيم 
كننده اى حمايت شوند. طرفداران اين نظم مى گويند اين سيستم بايد روزنامه ها را از 

دخالت دولتى در امان نگه دارد.
امضا كنندگان مى گويند مطبوعات آزاد، زيرساخت دموكراسى هستند و در صورت 

بروز هر نوع فساد، قدرت را  به پاسخ دهى وامى دارند. 
اين بيانيه را هيو گرانت بازيگر بريتانيايى سينماى آمريكا تهيه و منتشر كرده است.

رمانى درباره رودكى استاد شعر فارسى 
جايزه بوكر روسيه را برد

گروه داروى جايزه بوكر روسى رمان «بازگشت به پنج رود» نوشته آندرى وولوس 
را به عنوان رمان برنده اين جايزه معتبر ادبى انتخاب كرد.

به نقل از ريا نووستى، اين جايزه كه روز چهارشنبه در مسكو برنده خود را شناخت، 
به رمانى تعلق گرفت كه با تمركز بر زندگى رودكى شاعر پارسى گوى نوشته شده 

بود. 
جايزه بوكر روسى كه از مهمترين جوايز ادبى اين كشور است و همپاى بوكر در 

زبان انگليسى ارزش دارد، از سال 1992 تاكنون هر سال اهدا مى شود. 
اى  جايزه  شد  انتخاب  اثر   6 نام  از  متشكل  فهرستى  ميان  از  كه  جازه  اين  برنده 
ديگر  به  كند.  مى  دريافت  دالر)  هزار   45 (حدود  روبل  ميليون  نيم  و  يك  ارزش  به 
نامزدهاى راه يافته به فهرست نهايى نيز هر يك 150 هزار روبل (حدود 4500 دالر) 

اهدا مى شود. 
رودكى  زندگى  روزهاى  آخرين  درباره  وولوس  رود»  پنج  به  «بازگشت  رمان  در 
(941-858 ميالدى ) مى پردازد. او در اين كتاب بر اين مساله تاكيد كرده كه رودكى 
كه زمانى از سوى سلطان بخارا تحسين مى شد، در آخر از چشم او افتاد، شكنجه 

شد ، كور شد و از كاخ شاهى اخراج شد. 
در اين رمان رودكى نابينا به پنج رود شهر كوچك زادگاهش باز مى گردد و در طى 
اين سفر دانش و آگاهى اش را با پسرى كه به عنوان راهنما همراهش بوده در ميان 

مى گذارد و از روزهاى اوج و افتخارش سخن مى گويد. 
و  رودكى  به  متخلص  آدم  بن  عبدالرحمن  بن  حكيم  بن  محمد  بن  جعفر  ابوعبداهللا 
مشهور به استاد شاعران (زاده 244، رودك - درگذشته 329 هجرى قمرى) نخستين 
شاعر مشهور ايرانى-فارسى در دوره سامانى در سده چهارم هجرى قمرى و استاد 

شاعران اين قرن در ايران است.
او در روستايى به نام َبُنج رودك (پنجكنت در تاجيكستان امروزى) در ناحيه رودك 
نزديك نخشب و سمرقند به دنيا آمد. رودكى را نخستين شاعر بزرگ پارسى گوى و 
پدر شعر پارسى مى دانند و ريچارد فراى عقيده دارد كه رودكى در تغيير خط از خط 
پهلوى به خط فارسى نقش داشته است. از تمام آثار رودكى كه گفته مى شود بيش از 
يك ميليون و سيصد هزار بيت و نيز شش مثنوى بوده است، فقط ابياتى پراكنده همراه 

چند قصيده، غزل و رباعى باقى مانده است.
رودكى در دربار امير نصر سامانى بسيار محبوب شد و ثروت بسيارى به دست 

آورد، اما در سه سال پايانى عمر مورد بى مهرى امرا قرار گرفت.

جايزه بوكر امسال فهرست اوليه خود را متشكل از نام 24 نويسنده انتخاب كرد. و 
سوم اكتبر (11 مهر) اسامى 6 نفر راه يافته به فهرست نهايى را اعالم كرد. 

را  بوكر  جايزه  اهداى  دور  دومين  و  بيست  داورى  گروه  رياست  دميتريف  آندرى 
برعهده داشت. وى رقابت امسال را در ده سال اخير جدى تر از هميشه خوانده بود. 
پوگورالينانا  يلنا  فيلسوف،  و  نويس  رمان  كانتور  والديمير  امسال  داورى  گروه  در 
و  اورال  ادبى  مجله  سردبير  و  ادبى  منقد  بلياكوف  سرگى  شاعر،  و  نگار  روزنامه 

يوگنى مارگوليس موزيسين راك حضور داشتند. 
پيش  سال  و  است  سال 1917  از  غيردولتى  ادبى  جايزه  نخستين  بوكر  ادبى  جايزه 
آندرى ديميتريف نويسنده 56 ساله مسكويى را براى نوشتن رمانى به نام «روستايى 

و نوجوان» به عنوان برنده خود انتخاب كرده بود.

كتاب ايروين ولش بهترين رمان 
پنجاه سال اخير ايرلند

كرده است  روايت  مخدر  مواد  درباره  كه  قصه اى  با  ولش  ايروين 
اسكاتلند  در  اخير  سال  پنجاه  داستانى  اثر  بهترين  خالق  عنوان  به 
انجام  با  اسكاتلند  كتاب  بنياد  گاردين،  از  نقل  به  شد.  انتخاب 

راى گيرى، بهترين كتاب پنجاه سال اخير اسكاتلند را انتخاب كرد.
رمان  محبوب ترين  عنوان  به  اعتياد  درباره  رمانى  يابى»  «رگ 

اسكاتلند در 50 سال اخير به راى مردم انتخاب شد. 
و  رنتون  مارك  نام  به  هرويينى  معتاد  درباره  كه  كتاب  اين 
از  راى   8800 كسب  با  است،  ضداجتماع  ديگر  شخصيت هاى 
دست  به  را  جايگاه  اين  جهان،  سراسر  كتابدوست  اسكاتلندى هاى 
آليسدر  نوشته  اسكاتلند)  در  كوچك  شهرى  «لنارك»(نام  آورد. 
گرى نيز كه تركيبى از فانتزى و واقعيت در گالسكو است، عنوان 
دومين كتاب محبوب كتابدوستان را كسب كرد. هشتمين رمان يان 
رنكين با عنوان «سياه و آبى» كه درباره كارآگاه ربوس شخصيت 
محبوب  كتاب  سومين  به عنوان  نيز  شده است  نوشته  او  داستانى 

اسكاتلندى ها شناخته شد.
كتابدوستان از ميان فهرستى كه شامل نام 50 رمان از نويسندگان 
اسكاتلندى بود و به انتخاب استوارت كلى منتقد ادبى و بنياد كتاب 

اسكاتلند تهيه شده بود، آراى خود را اعالم كردند.

دست  به  را  اسكاتلندى  كتابدوستان  آراى  بيشترين  كه  رمانى   10
آوردند عبارتند از :

«رگ يابى» نوشته ايروين ولش
«لنارك» نوشته آليسدر گرى 

«سياه و آبى» نوشته يان رنكين
«پل» نوشته يان بنكس

«يك روز خوب در ميانه شب» نوشته كريستوفر بروكماير 
«اكسشن»  نوشته يان ام.بنكس

«مورون كاالر» نوشته آلن وارنر
«44 خيابان اسكاتلند» نوشته آلكساندر مك كال اسميت
«لم كار نگه داشتن نفس است» نوشته جنيس گالووى

«دوكرتى »  نوشته ويليام مك آيونى

برنده جايزه كتاب نخست 
گاردين انتخاب شد

به نقل از گاردين، دونال ريان رمان نويس با رمان «قلب چرخان» كه 
تصويرگر زندگى خشن روستايى در ايرلند است، به عنوان برنده 
جايزه كتاب گاردين انتخاب شد. در مراسم اهداى اين جايزه كه در 

سالن تيت مدرن لندن برگزار شد نويسنده گفت كه برايش سخت 
است باور كند كه برنده اين جايزه شده است.او گفت: نمى توانم باور 

كنم. مى دانم همه همين را مى گويند، اما من واقعا نمى توانم.
وى اين جايزه را به همه نويسندگانى كه در آغاز كارشان هستند 
براى  حس  سخت ترين  و  بزرگترين  اغلب  ترس  گفت:  و  كرد  تقديم 

فائق آمدن بر مشكل است. 

ريان متولد 1977 است و نخستين پيش نويس رمانش را سال 2010 
زير  و  بود  كار  بى  داشت،  سال  زير 30  هنوز  كه  نوشت  زمانى  و 

فشار سخت اقتصادى به سر مى برد. 

«قلب چرخان» از نامزدهاى فهرست نخست جايزه بوكر و درباره 
دخترى 17 ساله است كه قصد ترك خانه پدرى اش را دارد. 

با اين موفقيت، ريان جايزه 10 هزار پوندى اين رقابت را دريافت 
كه  شد  انتخاب  رقابت  اين  برنده  عنوان  به  حالى  در  ريان  كرد. 
نووايولت بوالوايو رمان نويسى كه به فهرست نهايى بوكر نيز راه 
يافته بود از جمله پنج نويسنده اى بود كه براى دريافت جايزه كتاب 

نخست گاردين نامزد شده بود.

بوالويو با «ما به نام هاى جديد نياز داريم»، «حقوق تدفين» نوشته 
هانا كنت، لوتى موگاچ با «اول مرا ببوس» و «جنسيت و قلعه نظامى» 
بودند.  جايزه  اين  دريافت  نامزدهاى  ديگر  الفكى  شيرين  نوشته 
غيرداستانى  يا  داستانى  آثار  شامل  گاردين  نخست  كتاب  جايزه 

مى شود و به اثر نخست يك نويسنده نوقلم تعلق مى گيرد.
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معرفى برنده جايزه كتاب 
كودك بريتانيا

سام گيتون براى كتاب «تاجر برف» موفق به بردن 
جايزه كتاب كودك بريتانيا با عنوان تاور هملتز شد.

برنده  عنوان  به  گيتون  سام  تريد،  بوك  از  نقل  به 
هفتمين دوره اهداى اين جايزه انتخاب شد. 

در روز اهداى اين جايزه بيش از 160 دانش آموز 
در  كه  جشنى  در  دبيرستان،  و  دبستان   21 از 

مدرسه سوانلى برگزار شد شركت كردند.

بيش از 35 مدرسه با صدها راى دانش آموزان خود 
برنده امسال را انتخاب كردند. اين جايزه با هدف 
تشويق دانش آموزان به شركت در رقابت هاى ادبى، 

با راى آن ها برنده خود را انتخاب مى كند. 
دوره  دانش آموزان  تاييد  با  گيتون  سام  كتاب 
اين  شده است.  رو  روبه  دبيرستان  و  دبستان 
نويسنده در مراسم اهداى جايزه به امضاى كتاب 
آنها  سوال هاى  به  و  پرداخت  آموزان  دانش  براى 

درباره اين كتاب پاسخ گفت. 

تجربه  را  خود  سال  هفتمين  امسال  كه  جايزه  اين 
بهترين  به  ساله  تا 8  آموزان 5  دانش  راى  با  كرد 

كتاب منتشر شده سال پيش اهدا مى شود. 
كوترل  فرانك  نوشته  نشدنى»  فراموش  «كتاب 
بويس، «اتفاق وحشتناكى كه براى بارنابى بروكت 

رخ داد» نوشته جان بوين، «تاجر برف» نوشته سام 
«گوبلنز»  پاالچيو،  جى  آر  نوشته  «شگفت»  گيتون، 
كاترين  نوشته  نور»  «شمشير  ريو،  فيليپ  نوشته 
رابرتز و «معماى خاكستر و دژ فتح نشده» نوشته 
ساروات چادا ديگر رقيبان دريافت اين جايزه بودند.

آمازون از برنامه هاى جديدش براى چاپ شعرها 
ادبى  مجله  در  جديد  گمنام  كوتاه  داستان هاى  و 

ويژه خودش سخن گفت./
به گزارش خبرگزارى كتاب ايران(ايبنا) به نقل از 
به  دارد،  نام  يك»  «روز  كه  مجله  اين  تريد،  بوك 
صورت يك نشريه هفتگى ديجيتال منتشر خواهد 
در  شعر  يك  و  كوتاه  داستان  يك  شامل  كه  شد 
در  آثار  شامل  مى تواند  آثار  اين  مى شود.  هفته 
حال ترجمه از نويسندگان تازه كار و با استعداد 
از  اصلى  طراحى هاى  همچنين  و  دنيا  سراسر  از 

هنرمندان و طراحان مختلف شود. 

سايمون پراسر ناشر آثار ادبى داستانى كه مدير 
زيرشاخه هاى  از  هميتلون،  هميش  نشر  شعبه 
آثار  حال  به  تا  و  است  هاوس  رندوم  پنگوئن- 
افرادى مانند ريموند چندلر، ژرژ سيمنون و زادى 
به  ژورنال  اين  گفت:  كرده است،  چاپ  را  اسميت 
كه  خودشان  ادبى  مجله  براى  رقيبى  عنوان  هيچ 
«پنج عقربه» نام دارد و به صورت رايگان به چاپ 
مى رسد نيست و افزود: يك ژورنال ادبى هفتگى 
با يك داستان كوتاه و شعر تازه كار؟ خب، من به 
هفتگى  كردن  چاپ  مى فرستم.  درود  پشتكارشان 
يك مجله، كارى بسيار جاه طلبانه است. ما زمان 
بسيار زيادى را صرف آماده كردن «پنج عقربه» 
با  مى دهيم.  انجام  ماهانه  را  كار  اين  و  مى كنيم 
است.   طوالنى تر  بسيار  نشرآن  مراحل  حال  اين 
او از ابتكار آمازون كه اعالم كرده است «هر چه 
تالش ها براى نشر نوشته هاى خوب بيشتر باشند 

بهتر است»، تمجيد كرد. 

نخستين نسخه مجله «روز يك» شامل يك داستان 
ربكا  نوشته  كه  مى شود  «شيال»  عنوان  با  كوتاه 
علمى  نويسندگى  فارع التحصيالن  از  رايت،  آدامز 
و  است  ميشيگان  دانشگاه  از  فانتزى  و  تخيلى 
پشمالوى  سگ  و  مسن  بيوه  زن  يك  ميان  رابطه 
مى كند.  بررسى  را  شيال  داشتنى اش  دوست 
زك  نوشته  درآمده»  شكل  «به  شعر  همچنين 
استريت نيز در اين نسخه به چاپ خواهد رسيد. 
استريت فارع التحصيل دانشگاه ويچيتا و شعرش 
شاعرانه  ايماژ   از  آن  در  كه  است  عشق  درباره 

كنايه  آميز استفاده كرده است.

سرويس   - پتى  ريد  اجرايى  رييس  دنى  نيل 
غيرداستانى  و  كوتاه  داستان  آنالين  اشتراكى 
به  گفت:  مى پردازد-  فعاليت  به  بريتانيا  در  كه 
نشريه  اين  نخست  نسخه  براى  مى رسد  نظر 
آن ها از نويسندگان جوان و مدرن استفاده كرده 
باشند. چون جوان هاى بازار ادبى كه همان نسل 
هستند،  هوشمند  گوشى هاى  از  استفاده كنندگان 
ساخت  براى  اگر  باشند.  تاثيرگذار  مى توانند 
جمعيتى براى ادبيات كوتاه داستانى تالش نكنيم، 
تحسين  قابل  هدفى  اين،  مى بينيم.  ضرر  بعدها 

است.
همه  يا  و  كيندل ها  به  مستقيم  طور  به  يك»  «روز 
و   مى شود  فرستاده  خوان  كيندل  برنامه هاى 
است.  يورو)   6) دالر   9,99 آن  ساالنه  عضويت 
قرار است اين مجله در تاريخى كه بعدا مشخص 
مى شود به قيمت كامل 19,99 دالر افزايش قيمت 

پيدا كند.

فرهنگ
آمازون مجله ادبى منتشر مى كند

ويليام بويد: 

دو زندگينامه، بهترين كتاب سال
ويليام بويد نويسنده مشهور بريتانيايى كه چندين جايزه 
معتبر در كارنامه اش دارد، دو كتاب زندگينامه را به عنوان 

بهترين كتاب هاى سال 2013 انتخاب كرد.
به نقل از گاردين، ويليام بويد در اين باره گفته است: يك 
زمينه  در  امسال  كه  كتابى  دو  شد   باعث  عجيب  تصادف 
هنر خوانده ام در عنوانشان واژه صبحانه را داشته باشند.
جوردى  نوشته  لوسين»  با  شامل «صبحانه  كتاب  دو  اين 
ساتبى»  در  «صبحانه  و  كيپ  جاناتان  انتشارات  از  گريگ 

نوشته فيلپ هوك از انتشارات پارتيكوالر هستند. 
صميمانه  خيلى  زندگينامه  يك  گريگ  كتاب  مى گويد:  وى 
اين  زندگى  درباره  روشنگر  كتابى  و  فرويد  لوسين  از 
داشتم،  فرويد  درباره  كه  را  سوالى  هر  من  و  است  چهره 
پيدا  كتاب  اين  در  فضوالنه،  شايعات  تا  زيبايى شناسى  از 
كردم. وى مى گويد: اين كتاب به همه اين مسايل پاسخى 

توام با عدالت و دقت را داده است.

لوسين فرويد  (8 دسامبر 1922 - 20 ژوئيه 2011) نقاش 
و  برجسته ترين  از  و  آلمان  متولد  بريتانيايى  واقع گراى 

جنجالى ترين نقاشان معاصر بود. 

بويد مى گويد: كتاب هوك هم ديدگاهى كامل نسبت به هنر 
و از زاويه ديد يك متخصص حراج هنرى است. از الف تا 
ياى مطالبى از اين دست را مى توان در  كتاب يافت و در 
واقع، اين كتاب آموزش كامال هنرى در حجم كمتر از 350 

صفحه است. 
نويسى  فيلمنامه  و  نويس  رمان   1952 متولد  بويد  ويليام 
غنا  در  است،  ملكه  نشان   داراى  كه  او  است.  بريتانيايى 
و  غنا  در  را  زندگى اش  نخست  سال هاى  و  شده  متولد 
و  فرانسه  نيس  دانشگاه  در  او  است.  گذرانده  نيجريه 

دانشگاه گالسكو و آكسفورد تحصيل كرده است. 

نخستين رمان او  با عنوان «يك مرد خوب در آفريقا» در 
سال 1981 منتشر شد و سال 2005 نشان لياقت دريافت 

كرد. رمان هاى وى نامزد دريافت جوايز مهمى شده اند، و او 
سال 1983 به عنوان يكى از 20 رمان نويس جوان و برتر 
درباره  تحقيقى  آفريقا»  در  مرد  شد. «يك  انتخاب  بريتانيا 

است  غربى  آفريقاى  در  بريتانيايى  ديپلمات  يك  زندگى 
سال  موام  سامرست  جايزه  و  وايت برد  جايزه  برايش  كه 
1981 را به همراه آورد. «جنگ بستنى» با پس زمينه اى از 
جنگ نخست جهانى نوشته شده و جايزه جان لولين ريس 
را دريافت كرده و در سال 1982 در فهرست جايزه بوكر 
جاى داشت. «ساحل برازاويل» در سال 1991 كه درباره 
تحقيق يك محقق زندگى شمپانزه ها در آفريقا نوشته شده، 
نوشته  نگارانه  روزنامه  قالب  در  كه  بشرى»  قلب  «هر  و 
از  شد  بوكر  جايزه  دريافت  نامزد  سال 2002  در  و  شده 

ديگر آثار وى است.
شود  متوجه مى  كه  درباره زنى است  كه  نيز  قرار»   «بى 
فعاليت  جاسوس  عنوان  به  دوم  جهانى  جنگ  در  مادرش 
رمان  جايزه  و  شد  منتشر  سال 2006  در  كرده است،  مى 
كاستاى همان سال را دريافت كرد. بويد جديدترين كتابش 
را با عنوان «نوشتن براى طلوع» اوايل سال 2012 به بازار 

فرستاد. 
بويد نويسنده جديدترين رمان جيمزباند است كه سپتامبر 

2013 با عنوان «سولو» وارد بازار كتاب بريتانيا شد.
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سينما
14 آذر سالمرگ على حاتمى، ايرانى ترين سينماگر ايرانى 
است. در ميانه اوضاع و احوال آشفته اين روزهاى سينما 
و درگرماگرم حمالت سنگين به سينماى بحران زده ايران، 
بازخوانى جزييات يكى از ايرانى ترين آثار على حاتمى مى 
تواند يادآور بزرگى و حشمت سينماى شريف ابران باشد.

سينماگر  ترين  ايرانى  حاتمى،  على  سالمرگ  هفدهمين  
ايرانى است. در ميانه اوضاع و احوال آشفته اين روزهاى 
سينما و درگرماگرم حمالت سنگين به سينماى بحران زده 
على  آثار  ترين  ايرانى  از  يكى  جزييات  بازخوانى  ايران، 
حاتمى مى تواند يادآور بزرگى و حشمت سينماى شريف 

ابران باشد.
على حاتمى به داليل متعدد، ايرانى ترين سينماگر كشورمان 
است. سينماگرى كه در جاى جاى آثارش دغدغه فرهنگ و 

هويت و تاريخ ايران موج مى زند.

نگاه دلنگران حاتمى به حفظ ساختار سّنتى خانواده ايرانى 
براى  وظيفه  احساس  و  هويداست  او  آثار  از  بسيارى  در 
دوره  ويژه  به  تاريخ،  گوناگون  زواياى  كردن  دراماتيك 
قاجاريه به اين سو، دستمايه بسيارى از فيلم ها، فيلمنامه 
به  حاتمى  دلبستگى  است.  گرفته  قرار  او  هاى  قصه  و  ها 
ادبيات و نثر فاخر پارسى و آشنايى او با فرهنگ فولكلور 
ايرانى موجب شده است كه نشانه هاى ايرانى به وضوح 
خود را چه در مضمون و چه در ساختاِر فيلم هايش، نشان 

دهد.
اصرار ارزشمند حاتمى بر نمايش و تائيد مفاهيمى چون 
و  اخالق  سنن،  و  آداب  حفظ  ايرانى،  هاى  آئين  پاسداشت 
منش ايرانى، استفاده وافر از امثال و ِحَكم و حكايت هاى 
اصيل  هنرهاى  نمايش  ايرانى،  فاخر  نثر  بستر  در  پارسى 
و  جوانمردى  بزرگان،  تكريم  چون  آدابى  ترويج  ايرانى، 
پهلوانى، تاكيد بر هويت ايرانى، نمايش زيبايى هاى خط و 
زبان ايرانى، اصرار بر معمارى، دكوراسيون، اكسسوار و 
لباس ايرانى و بسيارى دقت هاى ويژه، على حاتمى را از 

تمامى سينماگران ايرانى متمايز كرده است.
مرگ  از  كه  هايى  سال  همه  در  حاتمى  على  درباره 
احمد  اما  شده  گفته  بسيارى  هاى  گذرد،حرف  مى  او 
بخشى،دستيار او، حرف هايى دارد كه كمتر شنيده شده يا 

تاكنون ناگفته مانده است.
مرگ  از  كه  هايى  سال  همه  در  حاتمى  على  درباره 
احمد  اما  شده  گفته  بسيارى  هاى  گذرد،حرف  مى  او 
بخشى،دستيار او، حرف هايى دارد كه كمتر شنيده شده يا 

تاكنون ناگفته مانده است.
ها  گفتنى  اگر  مخصوصًا  نيست،  آسان  گفتن  حاتمى  از 
آثارش  در  كه  سينماگرى  شناخت  شنيدنى.  و  باشند  زياد 
حسرت  نگاهى  با  و  نشست  گذشته  ستايش  به  دريغ  بى 
خوارانه به زمان از دست رفته نگريست، قطعًا به آسانى و 

ارزانى حاصل نخواهد شد
على حاتمى كار خود را با ساخت فيلم هاى تبليغاتى شروع 
كرد و به تلويزيون رفت. اولين كار مهم او در تلويزيون، 
عنوان  به   (1347) جنگل  تلويزيونى  مجموعه  در  فعاليت 

شمار  به  كودكان  براى  كارى  كه  بود  بازيگر  و  نويسنده 
مى رود. وى سرانجام فعاليت خود را در سينما از سال 
به عنوان نويسنده و كارگردان با فيلم حسن كچل   1349
آغاز كرد. شيوه ديالوگ نويسى وى، خيلى زود او را از 
فيلم  يك  عنوان  به  را  او  و  جدا  دوران  آن  مبتذل  سينماى 
ساز مستقل مطرح كرد.عالقه او به فرهنگ و تاريخ ايرانى 
و فرهنگ فولكلوريك كشورمان در زمان كوتاهى مخاطبان 
بسيارى را با فيلم هاى او همراه كرد و صف هاى طوالنى 
فيلم  تماشاى  براى  زمان  آن  سينماهاى  مقابل  تماشاگران 
هاى حاتمى كشيده شد. او در سال هاى اول فيلم سازى 
منتقدان  از  بسيارى  توجه  كه  ساخت،  را  باباشمل  فيلم 
انقالب  زمزمه  كه  هايى  سال  در  اما  كرد.  جلب  را  سينما 
اسالمى در ايران در ميان مردم باال مى گرفت، على حاتمى 
رسالت خود را فراموش نكرد و با ساخت فيلمستارخان به 
تقويت روحيه انقالبى و ظلم ستيزى مردم پرداخت. حاتمى 
توانست در ميان سينماگران نيز محبوبيت زيادى بيابد و 
همكارى  او  با  كه  داشتند  آرزو  سينما  اهالى  از  بسيارى 
كنند. سال 1356 در حالى كه شور انقالبى مردم هم چنان 
از  پس  سال  اولين  كشورمان،  سينماى  و  بود  ور  شعله 
انقالبى بزرگ را تجربه مى كرد على حاتمى فيلمسوته دالن 

را ساخت.

اين فيلم ساز شخصيت هاى بزرگى را در سينماى ايران 
انگشتى،  شش  چون:  هم  هايى  شخصيت  كرد؛  ماندگار 
رضا تفنگچى، شعبان استخوانى، هزار دستان،كمال الملك، 
تاريخ  عاشق  كه  حاتمى  كرد.  خلق  و...را  واشنگتن  حاجى 
سينمايى  شهرك  تالش  سال   8 طى  بود  ايرانى  فرهنگ  و 
را ساخت و سريال هزار دستان را در آن جلوى دوربين 
برد. وى در اين سريال توانست يك مجموعه از هنرمندان 
بازيگران  تمام  گردآورد.  جا  يك  در  را  ايران  سينماى 
ياد  به  هاى  شخصيت  سريال  اين  در  ايران  سرشناس 
پروژه  ترين  بزرگ  دستان  هزار  كردند.  خلق  را  ماندنى 
ما  دلشدگان  رود.  مى  شمار  به  انقالب  از  پس  تلويزيونى 
بود  ايرانى  اصيل  موسيقى  به  ساز  فيلم  اين  عالقه  حصل 
اصيل  موسيقى  بزرگان  همكارى  با   1370 سال  در  كه 
ساز  فيلم  اين  آثار  از  ديگر  يكى  مادر  شد.  ساخته  ايرانى 
به  كه  است  كشورمان  و  ايرانى  فرهنگ  يك  نمايشگر  نيز 
گرد  گوناگون  عقايد  و  فرهنگ  با  و  خانواده  يك  صورت 
كنند.  مى  تجربه  را  مادرى  عالقه  و  عشق  و  آيند  مى  هم 
زنده ياد على حاتمى قرار بود فيلم پيامبر(زندگى حضرت 
محمد ص) را جلوى دوربين ببرد كه موفق نشد. او ساخت 
فيلم تختى را هم كه به نيمه رساند، در ميانه كار و در 14 
آذرماه 1375 چشم از جهان فرو بست. بسيارى اين شاعر 
سينماى ايران را سعدى سينماى ايران دانستند كه با زبان 
تصوير و خلق شخصيت هايى شاعرانه توانست سينماى 
سازى  فيلم  كارنامه  در  بخشد.  ديگر  اى  جلوه  را  ايرانى 
او فيلم هاى؛ دلشدگان، مادر،كمال الملك، حاجى واشنگتن، 
سوته دالن، خواستگار، ستارخان، قلندر، بابا شمل، حسن 

كچل، طوقى و سريال هزار دستان به چشم مى آيد.

هفدهمين سالمرگ

سعدى سينماى ايران

3 دسامبر زادروز آخرين غول بازمانده از 
سينماى مولف

فيلمسازى كه از 
نفس نيفتاده!

به  و  گدار  فيلم هاى  درباره  منتقدان  نظرات 
افتاده»  نفس  «از  از  پس  وى  سينماى  ويژه 
كمى ضد و نقيض به نظر مى آيد؛ براى مثال 
فيلم  نمايش  مناسبت  به  تروفو»  «فرانسوا 
«چند چيزى كه من درباره او مى دانم» درباره 
نيست  كارگردانى  تنها  گدار  است:  گفته  گدار 
كه فيلم با او زندگى مى كند، بلكه كسى است 
كه سينما با او بهتر زندگى مى كند. او سرعت 
عمل روسلينى، حس موسيقيايى اورسن ولز 
و تاثيرگذارى هيچكاك را دارد و در عين حال 

به عنوان يك انسان بسيار گستاخ است.
با اين حال «فيليپ راث»، رمان نويس آمريكايى 

به عنوان فردى كه در واقع از سينماى گدار 
نفرت دارد تفاوت زيادى با نظر پيشين دارد. 
فيلم سازى  سبك  وى  اينكه  با  حال  عين  در 
تحمل  قابل  غير  سبكى  شك  بدون  را  گدار 
مى داند، اما با اين حال فيلم «از نفس افتاده» را 

استثنايى بر اين قاعده مى بيند.
 1930 دسامبر  سوم  روز  گدار»  لوك  «ژان 
چشم  ثروتمند  خانواده اى  در  پاريس  در 
به  را  سينمايى اش  فعاليت  گشود.  جهان  به 
همراه كارگردانان بزرگ ديگرى چون «اريك 
رومر»، «فرانسوا تروفو» و «ژاك ريوت» در 
مجالت  در  نقد  نوشتن  با  و   1950 سال هاى 
و  "هنرها"  سينما"،  دو  "كايه  مانند  مشهورى 

"روزنامه فيلم" شروع كرد.
ساخت  به  شروع  گدار  زمان  همين  در 
فيلم هاى كوتاهى با فرمت 16 ميلى مترى كرد. 
سال  در  را  بتن»  «عمليات  كوتاه  مستند  وى 
1954 پيرامون فرايند ساخت سد "ديكسنس" 
فيلم   همچنين  كرد.  كارگردانى  سوييس  در 
«شارلوت و ورونيك» حاصل همكارى وى با 
اريك رومر است و «تاريخچه آب» را نيز گدار 

با همكارى فرانسوا تروفو ساخت.
«از نفس افتاده» نخستين فيلم بلند گدار است 
كه وى آن را در سال 1959 كارگردانى كرد. 
گدار  براى  بزرگ  موفقيتى  تنها  نه  فيلم  اين 
فيلم هاى  از  يكى  به  بلكه  مى آمد،  حساب  به 
سينماى  در  جريانى  كننده  شروع  شاخص 
در  نو"  "موج  به  بعدها  كه  شد  مبدل  فرانسه 

سينماى فرانسه شهرت يافت.
گدار همچنين در سال 1960 فيلم بلند ديگرى 
جنگ  موضوع  با  كوچك»  «سرباز  نام  با  را 
الجزاير ساخت و سپس كمدى موزيكال «زن، 

اين  در  وى  كرد.  كارگردانى  را  است»  زن 
سال ها فعاليت سينمايى اش را به سرعت ادامه 
ديگرى  موفق  فيلم هاى  سال  هفت  طى  و  داد 
«زن  «تفنگدارها»،  زندگى اش»،  «زيستن  چون 
«زن  مذكر»،  «مونث،  «آلفاويل»،  شوهردار»، 
چينى» و «آخر هفته» را تا سال 1967 ساخت.

هفت سال فعاليت بى وقفه و جدى در سينماى 
شده  شناخته  كارگردانى  به  را  گدار  فرانسه 
مهم  كارگردان  نخستين  نه تنها  كه  كرد  تبديل 
دنيا در آن زمان به شمار مى آمد، بلكه نامش 
به عنوان يكى از چهره هاى پيشرو در جهان 

هنر و روشنفكران در دنياى هنر مطرح شد.
اما در همين هنگام نمايش برخى فيلم هاى گدار 
ساخته هاى  بين  تعارض  شدن  نمايان  موجب 
باعث  امر  اين  و  بود  سينما  ساختار  و  وى 
شد گدار در عرصه سياست و نمايش آن در 
شناخته  راديكال  فردى  عنوان  به  فيلم هايش 

شده و به حاشيه  رانده شود.

پير  «ژان  همكارى  با  گدار  زمان،  اين  از  پس 
كرد  پايه گذارى  را  سياسى  سينماى  گرى» 
نام  تحت  مجموعه اى  در  را  فيلم هايشان  و 
كرد.  منتشر  ژيگاورتوف»  «گروه  مستعار 
دوران  اين  در  گدار  كه  فيلم هايى  واقع  در 
كارگردانى كرده بود كمتر به صورت رسمى 
منتشر شدند. در نهايت گدار در سال 1974 با 
ساخت ويديو و همكارى با تلويزيون از دنياى 

سينما فاصله گرفت.
اين چهره سرشناس بارديگر در سال 1980 
با ساخت فيلم «هركى، هركى» يا «زندگى» به 
دنياى هنر هفتم بازگشت. ساخت اين فيلم به 
كه  را  پررنگى  نقش  و  اعتبار  توانست  تنهايى 

دست  به  سينما  در   1960 سال هاى  در  وى 
آورده بود بار ديگر به او برگرداند.

فعاليت  گدار   1980 پايانى  سال هاى  در 
سينمايى  مجموعه  ساخت  بر  را  سينمايى اش 
كه  كرد  معطوف  سينما»  «تاريخچه  نام  به 
مى پرداخت.  سينمايى  فيلم  تاريخ  روايت  به 
ساخت اين مجموعه در سال 1998 به پايان 

رسيد.
«در  فيلم هاى  با   2000 سال هاى  در  گدار 
و «سوسياليسم»  ما»  عشق»، «آهنگ  ستايش 
فعاليت سينمايى اش را ادامه داد. وى همچنين 
در اين سال ها يك نمايشگاه از ماكت هايش را 

در مركز "ژرژ پمپيدو" در پاريس برپا كرد.
طالى  خرس   1965 سال  در  گدار  لوك  ژان 
«آلفاويل»  فيلم  براى  را  برلين  جشنواره 
افتخار  نشان  دو  همچنين  وى  كرد.  كسب 
يك  و   1998 و   1987 سال هاى  در  را  سزار 
شير طالى جشنواره ونيز را در سال 1982 
براى مجموعه فعاليت هاى سينمايى اش و يك 
شير طالى ديگر را در سال 1983 براى فيلم 
«نام كوچك؛ كارمن» در جشنواره ونيز كسب 
كرد. عالوه بر آن، در سال 2010 يك اسكار 
افتخارى نيز براى قدردانى از تمام فعاليت هاى 

سينمايى گدار به وى اعطا شد.
فيلم،  ساخت  عالوه بر  گدار  لوك  ژان 
نمايشنامه، كتاب و رمان هاى بسيارى را نيز 
و  هنرى  كارنامه  به  نگاهى  با  است.  نوشته 
سينمايى گدار مى توان پى برد كه اوج فعاليت 
وى  ورود  ابتدايى  سال هاى  در  وى  سينمايى 
اتفاق   1960 سال هاى  در  و  سينما  دنياى  به 
 ،IMDB رتبه بندى  اساس  بر  بود.  افتاده 
وى  فيلم  بهترين  زندگى اش»  «زيستن  فيلم 

اپيزودى از  روايتى 12  محسوب مى شود كه 
را  پاريسى  زن  يك  مساله دار  زندگى  داستان 

بيان مى كند.
با اينكه گدار هرگز در هيچ يك از فيلم هايش 
زندگى اش  روايت  به  مستقيم  شكل  به 
از  برخى  در  دقت  با  حال  اين  با  نپرداخته، 
با  رابطه  در  عناصرى  مى توان  فيلم هايش 
زندگى شخصى او يافت. براى مثال شخصيت 
با  افتاده»  نفس  «از  فيلم  در  پوآكار"  "ميشل 
سرقت پول از يكى از دوستانش "ليليان"، در 
گدار  شخصيت  وجوه  از  يكى  نوعى  به  واقع 
عالوه بر  و  مى گذارد  نمايش  به  جوانى  در  را 
كوچك»  «سرباز  فيلم  اصلى  شخصيت  آن 
به  عالقه  و  خاص  سياسى  تعصبات  با  نيز 
شخصيتى  واقع  در  گرانقيمت  خودروهاى 
به  را  گدار  لوك  ژان  خود  با  نزديك  بسيار 

تصوير مى كشد.
همچنين گدار در فيلم «نام كوچك؛ كارمن» در 
نقش عمو جان، فيلم سازى كه در بيمارستان 
كشيده  تصوير  به  را  مى شود  بسترى  روانى 
شخصيت  با  جان  عمو  مشترك  وجه  است. 
در  نيز  گدار  كه  است  آن  گدار  خود  اصلى 
سال 1953 براى مدتى در بيمارستان روانى 

بسترى شده بود.
جهان  سينماى  عرصه  در  گدار  سينماى 
منبعى براى ساير كارگردانان ديگر محسوب 
تالش  فيلم هايش  در  نيز  گدار  اما  مى شود، 
خود  از  پيش  فيلم هاى  سكانس هاى  از  كرده 
«رنوا»  چون  نقاشانى  نقاشى  آن  عالوه بر  و 
طراحى  در  معروف  نقاشى هاى  ديگر  و 

صحنه هاى فيلم هايش بهره ببرد.
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در  تار  نوازندگي  شيوه هاي  بررسي  از  پيش درآمد:پيش 
موسيقي ايراني بايد دو حوزه متفاوت موسيقايي را مورد 
بررسي قرار دهيم. در دوراني كه من به هنرستان موسيقي 
داشت.  وجود  ايراني  موسيقايي  حوزه  چندين  شدم  وارد 
يك حوزه مربوط به هنرستان موسيقي و وزارت فرهنگ 
و هنر و بعد از آن تاالر رودكي مي شد كه شامل هنرمندان 

مختلفي چون وزيري، صبا، خالقي، معروفي، پايور، ظريف 
و هنرمندانش  راديو  به  مربوط  هم  ديگر  حوزه  و  بود  و... 
كه خصوصيت هاي خاص خود را داشتند. البته ناگفته نماند 
كه هر يك از اين حوزه هاي موسيقايي ايراني، تفكر، اخالق، 
منش و اسلوب خاصي را در بر مي گرفت كه اين روش ها 
و اسلوب ها به شاگردان و بالطبع ما منتقل مي شد. تفاوت 
بين اين دو حوزه تا حدي بود كه حتي وقتي هنرمندي از 
هنرستان يا وزارت فرهنگ و هنر به راديو مي رفت، اسلوب 
فردي  جهان بيني  در  چه  و  نوازندگي  در  چه  روشش  و 
هنرستان  هنرمندان  كه  چرا  مي شد  تغييراتي  دستخوش 
موسيقي،  اجراي  براي  نت  از  استفاده  لحاظ  به  موسيقي 
شيوه هاي تكنيكال نواختن ساز، اتود زدن، بداهه نوازي و... 
هنرمندان  مي گرفتند.  قرار  راديو  هنرمندان  مقابل  نقطه  در 
نوعي  به  و  مي زدند  ساز  بداهه  صورت  به  بيشتر  راديو 
كه  حالي  در  مي كردند،  ارائه  عاميانه  و  مجلسي  موسيقي 
روح اهللا  موسيقي  هنرستان  در  تحصيلكرده  نوازندگان 
خالقي تحت تعليم مكتب وزيري به نواختن از روي نت و 

رعايت اصول نوازندگي و تكنيك بسيار اهميت مي دادند.

شاگرد  من  كه  زمان  آن  تا  ظريف  هوشنگ  :استاد  درآمد 
او بودم در هنرستان موسيقي كار مي كرد و از اين رو در 
زمره هنرمندان اين حوزه قرار مي گرفت. او در اين سال ها 
ضمن تدريس در هنرستان موسيقي و آموختن كتاب هاي 
سال اول و دوم هنرستان به ما دانش آموزان در اركستر 
مرحوم پايور هم ساز مي زد و منش هنرمندان هنرستان و 
وزارت فرهنگ و هنر را با خود به همراه داشت. اما نقطه 
عطف زندگي هنري استاد ظريف به زماني برمي گردد كه 
به نوعي در كار هنري اش تغيير رويه داد و به سبك راديو 
جليل  چون  استاداني  نوازندگي  با  كه  سبكي  شد.  نزديك 
شهناز و فرهنگ شريف، فضاي اجتماعي- موسيقايي ايران 
را تا حد زيادي به خود جذب كرده بود. استاد ظريف هم با 
توجه به اين شرايط در سال هاي 1349-1348 به اين سبك 
و سياق گرايش پيدا كرد و به لحاظ تكنيكي تغيير روش داد.

نظر  از  نوازندگي  در  ظريف  هوشنگ  روش  رهاب:تغيير 
تكنيكي جاي بحث فراوان دارد اما اگر بخواهيم به اجمال 
مضراب  نوع  در  تغيير  به  بايد  كنيم  بررسي  را  قضيه  اين 
موسيقي،  افكت هاي  بر  تاكيد  نوازندگي،  سرعت  زدن ها، 
گاهي  من  كنيم.  اشاره  و...  ساز  سونوريته  و  صدادهي 
اوقات در سخنراني هايم پيرامون موسيقي ايراني و تفاوت 

و  جدي  موسيقي  كردم،  ذكر  كه  موسيقايي اي  حوزه  دو 
و  مي كنم  مطرح  كالسيك»  «موسيقي  عنوان  با  را  تكنيكي 
موسيقي هنرمندان راديو را با عنوان «موسيقي رمانتيك» 
موسيقي  نوع  اين  كه  چرا  مي دهم  قرار  بررسي  مورد 
ريتم هاي  و  تاثيرگذار  حالت هاي  حس ورزي ها،  مالش ها، 
سنگيني دارد كه خاص خودش است. به هر روي به نظر 
من استاد هوشنگ ظريف تا يك دوره پيرو سبك مرحوم 
علينقي وزيري و موسي خان معروفي بودند و بعد از آن 
هر  آوردند.  روي  شريف  فرهنگ  و  شهناز  جليل  شيوه  به 
چند من بعد از ورود به دانشگاه و اقامت چند ساله ام در 
خارج از ايران چندان ارتباط نزديكي با اين هنرمند نداشتم 
اما مي دانم كه در كالس هايشان هنوز هم قطعات وزيري را 

تدريس مي كنند.

آقاي  و  من  كه  زماني  تا  ايشان  تدريس  كرشمه:شيوه 
به  هرگز  و  بود  نت  براساس  بوديم،  شاگردشان  عليزاده 
يادم  خوبي  به  نمي كردند.  كار  (شنيداري)  گوشي  صورت 
دوم  و  اول  كتاب هاي  ابتدا  در  سال ها  آن  در  كه  هست 
هنرستان را با ما كار كردند و وقتي اين كتاب ها تمام شد 
از روي دست نوشته هاي مرحوم موسي خان معروفي كه 
خالصه يي از رديف بود، ساز مي زديم. اين خالصه رديف 
ايراني  موسيقي  رديف  مهم  و  اصلي  گوشه هاي  مبناي  بر 
بود و فكر مي كنم از 100 صفحه تجاوز نمي كرد. اين دست 
موسيقي  هنرستان  كتابخانه  در  خان  موسي  نوشته هاي 
كتابخانه  از  را  آنها  نداشت  حق  كسي  اما  بود  موجود 
فرهاد  آقاي  زمان  آن  كه  هست  يادم  خوبي  به  كند.  خارج 
فخرالديني، مسوول كتابخانه بود و ما اين دست نوشته ها را 
از او مي گرفتيم و به صورت دستي از روي آن مي نوشتيم 
به  دست نوشته ها  اين  بعدها  مي كرديم.  كپي برداري  و 
كوشش حسين عليزاده به عنوان كتاب سوم هنرستان به 
نوشته  دست  و  شده  خالصه  رديف  از  غير  رسيد.  چاپ 
موسي خان، همزمان ما اتودهايي از نصراهللا زرين پنجه در 
ماهور، بيات ترك، ابوعطا، دشتي و... را هم براي پيشرفت 
در  كمي  وقتي  رفته رفته  مي نواختيم.  نوازندگي  در  بيشتر 
نوازندگي پيشرفت كرديم و دست مان روان تر شد به سراغ 
باز»، «دخترك  چون «بند  قطعاتي  و  رفتيم  وزيري  قطعات 
كار  استادمان  با  را  و...  موزيكال»  ژيمناستيك   » ژوليده»، 
رديف  كتاب  قسمت هاي  از  بعضي  هست  يادم  و  كرديم 
موسي  خان معروفي كه توسط وزارت فرهنگ و هنر چاپ 
دارم  عقيده  امروزه  من  هرچند  كرديم.  كار  را  بود  شده 

رديف موسي خان معروفي به دليل اينكه مي خواسته چيزي 
از قلم نيفتد و همه گوشه ها را داشته باشد، تكرار مكررات 
است و چندان منسجم نيست. هر چند كه در نهايت عصاره 
و مبناي رديف موسيقي ايراني يكسان است و رديف ها و 
روايت هاي گوناگون در اصل موضوع تفاوت هاي اساسي 
با هم ندارند. به هر روي من به عنوان يك شاگرد تار در 
آن سال ها سعي كردم هر نتي را كه وجود داشت بنوازم 

و مدام كار كنم.

هنرمند  هر  مثل  ظريف  استاد  هنري  فعاليت  اوج:دوران 
با  مقارن  را  آن  من  كه  داشت  اوج  دوره  يك  ديگري، 
كه  زماني  در  مي دانم.  پايور  استاد  گروه  با  همكاري اش 
عده يي به موسيقي غربي گرايش پيدا كرده بودند و عده يي 
هم موسيقي پاپ گوش مي دادند و عده يي مجذوب موسيقي 
راديو بودند، حضور هنرمندي چون فرامرز پايور منحصر 
مي شناخت،  خوبي  به  را  قديم  رپرتوار  پايور  بود.  فرد  به 
شاگردان  از  بود،  كرده  كار  را  ضربي  قطعات  و  تصانيف 
حوزه  در  و  مي رفت  شمار  به  صبا  خان  ابوالحسن  خوب 
برجسته  موزيسين هاي  از  موسيقي  هنرستان  موسيقايي 
به شمار مي رفت. وقتي گروه (اركستر) پايور تشكيل شد، 
زمان  آن  برجسته  نوازندگان  از  همه  كه  گروه  اعضاي 
اسماعيلي  محمد  ظريف،  هوشنگ  بديعي،  (رحمت اهللا  بودند 
پايور  مرحوم  حساسيت هاي  به  توجه  با  ناهيد)،  حسن  و 
با  را  تكنيكي  قطعات  گروه  اين  مي كردند.  تمرين  بسيار 
اجرا  رفته  شسته  و  ژوست  بسيار  و  خاص  سرعت هاي 
را  زمان  آن  اجراهاي  بهترين  من  عقيده  به  كه  مي كردند 
داشتند. مرحوم پايور در تنظيم قطعات (مثل قطعات عارف 
و شيدا) شيوه خاص خودش را داشت و جواب آوازهاي 
نوازندگان  كه  مي كرد  طراحي  را  پاساژهايي  و  تكنيكال 
گروه از نواختن آنها (درست از آب درآوردن شان) بسيار 
و  گروه  اين  موفقيت  در  كه  ديگري  نكته  مي بردند.  لذت 
نوازندگان آن مهم بود اين است كه همه نوازندگان گروه 
پايور چه به لحاظ منش و رفتار و چه به لحاظ سبك كاري 
با هم همخواني داشتند و منش و شيوه نوازندگي شان به 

هم مي خورد.

فعاليت  طول  در  ظريف  هوشنگ  استاد  روي  هر  به  فرود: 
در  هم  و  بود  موفق  نوازندگي  زمينه  در  هم  خود  هنري 
زمينه تربيت شاگردان موسيقي. او هنوز هم به امر آموزش 

اهميت مي دهد و همچنان هم شاگردان برجسته يي دارد.

بمناسبت زادروز استاد ظريف
بررسي زندگي هنري استاد هوشنگ ظريف

دو دوره و 
دو سبك

داريوش طاليي

موسيقى
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آمدن  گردهم  براى  مجمعى  ايران  كمونيست  حزب 
رهروى  در  بار  نخستين  براى  كه  بود  خط شكنانى 
و  انداختند  راه  به  ايرانى  تشكيالتى  كمونيسم  آرمان 
عمدتًا  «افرادى  ايران.  در  چپ گرايى  پيش قراوالن  شدند 
حرف  اهل  و  جامعه  فرودست  و  تهى دست  گروه هاى  از 
گونه گون، اما عمدتا از كارگران.» دلبستگان مرام اشتراكى 
استالينى  شوروى  امنيتى  تشكيالت  دهليز  در  چون  كه 
گرفتار آمدند، ره به جايى نبردند جز اردوگاه هاى اجبارى 
مخفى  پليس  چكمه هاى  زير  خاموش  مرگى  و  استالين 
شوروى، كه برادر بزرگتر را غم اين تودة ساده دل نبود. 
روايتى مستند به اسناد تازه ياب و منتشرنشده از سرنوشت 

اين كمونيست هاى دلداده كه مهاجرت به سرزمين شورا ها 
واپسين عزيمت زندگى شان شد، موضوع مقاله اى است از 
حزب  تاسيس  «سالگرد  پروندة  قالب  در  كه  اتابكى  تورج 
توده» در شمارة اخير مجلة «انديشه پويا» به چاپ رسيده 
است. مقاله اى كه در كنار آن دو نامة منتشرشدة احسان اهللا 
است؛  رسيده  چاپ  به  نيز  استالين  به  دوستدار  خان 
كشورى  رهبر  به  بى پناهى  و  استيصال  سر  از  نامه هايى 

كه كعبة آمال چپ هاى دوران بود.
 تورج اتابكى، استاد تاريخ اجتماعى خاورميانه و آسياى 
مركزى در دانشگاه اليدن هلند، روايت خود را از روزهاى 
آغاز  مهرماه 1320  در  ايران  تودة  حزب  تاسيس  نخست 
جبهه اى  هويت  با  «حزبى  بود  قرار  كه  جايى  است؛  كرده 
از  متشكل  حزبى  شود.»  برپا  فاشيسم  با  مقابله  براى 
كمونيستم  دلدادة  برخى  كه  فكرى  گوناگون  نحله هاى 
بودند و برخى ديگر چون سليمان ميرزا اسكندرى، «اداى 
فرايض دينى را به ماندن در جلسات تاسيس حزب ترجيح 

مى دادند.»
 تاسيس حزب توده دو دهه پس از نخستين كنگرة حزب 
كه  مى كرد  متبادر  ذهن  به  را  سوال  اين  ايران  كمونيست 
چرا اتحاد شوروى نخواست براى احياى «حزب كمونيست 
در  كه  شرايطى  در  هم  آن  دهد.  صورت  اقدامى  ايران» 
بسيارى از كشور ها احزاب كمونيست از پى سركوب هاى 
پياپى و فراز و فرود ها، همچنان با    همان هويت پيشين برپا 

مانده بودند.
 عالوه بر تصويب قانون منع فعاليت اشتراكى در دوران 
رضاشاه و هراس شوروى از اينكه تكيه آشكار بر فعاليت 
تضعيف  و  متفقين  اردوگاه  در  شكاف  سبب  كمونيستى 
است  معتقد  اتابكى  شد،  خواهد  فاشيسم  عليه  مقاومت 
كمونيستى  جنبش  پيشينه  در  بايد  را  پرسش  اين  پاسخ 

ايران جستجو كرد.

  افشاى امنيتى، سركوب رضاخانى و مهاجرت 
كمونيستى

 در سال هاى آغازين جنگ دوم جهانى هنگامى كه شوروى 
و بريتانيا برنامة اشغال ايران را در سر مى پروراندند، در 
«حزب  احياى  از  سخن  شوروى  اتحاد  رهبرى  جلسات 
سرخ  ارتش  حضور  زمينه سازى  براى  ايران»  كمونيست 
حزب  اين  نابودى  از  حاكى  اما  بررسى ها  آمد.  ميان  به 
در ايران بود چرا كه «اكثريت قريب به اتفاق رهبران اين 
حزب كه در سال هاى دهه 1920 و 1930 در شوروى بسر 
مى بردند، در جريان تصفيه هاى خونبار استالينى نيمه دوم 
رهبرانى  بودند،  شده  سپرده  اعدام  جوخه  به   1930 دهه 
مرتضى  ذره،  ابوالقاسم  نيك بين،  كريم  سلطان زاده،  چون 
علوى، كامران اسدى، عبدالحسين حسابى، كامران آقازاده، 
حسين شرقى و رضا الدبن اسفنديارى (برادر نيما يوشيج) 
و ديگران. تنى چند نيز روانه اردوگاه هاى كار اجبارى در 
سيبرى شده بودند كه اكثرشان زندگى سخت اردوگاه را 

تاب نياوردند و از پاى درآمدند.»
 

اين گروه از كمونيست هاى ايرانى قربانيان رفتار امنيتى و 
ادوار  در  همسو  احزاب  با  شوروى  جماهير  اتحاد  پليسى 
دامن گير   1362 سال  در  كه  همان  شدند،  تاريخ  مختلف 
سفارت  سوم  دبير  سال  اين  «در  شد.  هم  توده  حزب 
در  ب  گ.  ك.  ارشد  ماموران  از  يكى  ايران  در  شوروى 
تمام  و  شد  پناهنده  غرب  به  كوزيچكين  والديمير  تهران، 
ايران  در  شوروى  اطالعاتى  شبكة  به  مربوط  اطالعات 
امنيتى  سازمان هاى  واسطة  به  را  توده  حزب  فعاليت  و 
غربى به حكومت ايران داد. برخى از اين اطالعات قطعًا به 
جاسوسى و خبرچينى اختصاص داشت؛ اما بخش مهمى 
از آن تنها طرح سازمانى و تشكيالتى يك حزب سياسى 

بود.» اطالعاتى كه منجر به برخورد با حزب توده و اعالم 
انحالل آن شد.

 بازخوانى تاريخ چپ در ايران و اسناد انتشار يافته دربارة 
مى دهد،  نشان  ايران  در  شوروى  اطالعاتى  فعاليت هاى 
براى  ديگر  يكبار  هم  پيش  دهه  از 8  بيش  شرايطى  چنين 
اعضاى حزب كمونيست ايران پيش آمد و زمينة مهاجرت 
ايشان به سرزمين هاى شمالى را فراهم آورد: «در دى ماه 
1308 يكى از جاسوسان ارشد اتحاد شوروى به نام ژرژ 
سرگى يويچ آقابكوف به فرانسه پناهنده شد و خاطراتش 
را در روزنامة لوماتن چاپ پاريس منتشر كرد. آقابكوف 
آن  امنيتى  سرويس  در  اينكه  ضمن  تركستان،  ارامنة  از 
ارتباط  بود،  ارشد  عضو  او.  پ.  گ.  شوروى،  زمان 
تنگاتنگى نيز با كمينترن داشت. آقابكوف مدت طوالنى در 
و  عربى  كشورهاى  تركيه،  ايران،  قفقاز،  مركزى،  آسياى 
او  بود.  مشغول  شوروى  براى  جاسوسى  به  افغانستان 
پس از پناهندگى به غرب، البته اطالعات خود را كه در طول 
چند سال فعاليت مخفى شوروى در حوزه هاى ماموريتش 
سياهه اى  همراه  به  بود،  آورده  دست  به  ايران  جمله  از 
در  بودند،  شوروى  و  او  با  ارتباط  در  كه  كسانى  نام  از 
اختيار سرويس هاى اطالعاتى غرب نهاد. اين اطالعات به 
دست دولت وقت ايران نيز رسيد و از فعاليت هاى گسترده 

اطالعاتى شوروى در ايران پرده برداشت.»
به  دستيابى  با  رضاشاه  حكومت  كه  پيداست  ناگفته   
خطر  احساس  ايران  در  شوروى  فعاليت  از  حجم  اين 
و  تهران  در  گسترده اى  دستگيرى هاى  آن،  پى  از  و  كرد 
شهرستان هايى چون مشهد، قم، رشت، اصفهان، تبريز و... 
به راه افتاد. آنچنان كه بر اساس آمار به دست آمده در 
از  بيش  و  تهران  در  تن  دستگيرى ها «حدود 250  جريان 
130 تن در مشهد به اتهام همكارى با شوروى بازداشت 
شوروى  براى  جاسوسى  جرم  به  تن   4 ميان  اين  از  و 
تيرباران شدند. محمدعلى ميرزا خاقانى رئيس ادارة رمز 
نخست وزيرى و سه برادر عضو حزب زحمتكشان ارمنى 
طويل المدت  زندان هاى  به  ديگر  شمارى  و  شدند  اعدام 

محكوم شدند.»
 همين شد انگيزه اى براى تدوين «قانون مجازات مقدمين 
 1310 خرداد  در  كه  مملكت»  استقالل  و  امنيت  عليه 
بعد  سال ها  تا  كه  قانونى  رسيد.  تصويب  به  خورشيدى 
قانونى  مستند  اشتراكى»  «مرام  دانستن  جرم  واسطة  به 

برخورد با چپ گرايان ايران باقى ماند.
 

 وقتى زندان رضاخان آرزو مى شود!
گستردة  سركوب  به  آقابكوف  اطالعات  افشاى  چند  هر   
اما  انجاميد  آنان  از  بسيارى  شدن  زندانى  و  كمونيست ها 
شايد آنان كه از پى اين واقعه راهى زندان هاى رضاخانى 
شدند، نسبت به هم مسلكانى كه راه مهاجرت به سرزمين 
بعد ها  چنانكه  بودند.  خوش اقبال  گرفتند،  پيش  در  موعود 
استالينى  كشتار  به  اشاره  با  پيشه ورى  جعفر  ميرزا 
بود:  گفته  شوروى  در  ايران  كمونيست  حزب  رهبران 
ما  سال هاى 1930  در  كه  بيامرزد  را  رضاشاه  پدر  «خدا 

شوروى  در  اگر  كه  چرا  انداخت.  زندان  به  ايران  در  را 
مانده بوديم بى هيچ ترديد به جوخة تيرباران سپرده شده 

بوديم.»
شدت  به  كه  آقابكوف  سياهة  اتابكى،  تورج  نوشتة  به   
 1310 سال  از  اشتراكى  مرام  پيروان  مار  و  تار  گرفتن 
نيز  شمسى   1362 در  بعد  قرن  نيم  و  انجاميد  بعد  به 
مى آورد  ذهن  به  را  سوال  اين  شد،  تكرار  ديگرى  جور 
به  مربوط  اطالعات  به  شوروى  جاسوس  «چگونه  كه 
داشته  دسترسى  ايران  كمونيست  حزب  تشكيالتى  شبكه  
و فعاليت حزبى در ايران چرا بايد با رفتار ارگان امنيتى 

تنها  آقابكوف  كه  چرا  بخورد؟...  گره  ديگر،  كشورى  در 
سياهة نام جاسوسان شوروى در ايران را منتشر نكرد، 
بلكه از شبكة حزب كمونيست ايران و اعضا و فعاالنش نيز 
نام برد. بسيارى از اين افراد جاسوس شوروى نبودند و 
دلبستگى شان به مرام اشتراكى آنان را به حزب كمونيست 

ايران كشانده بود.»
شرايط  كه  است  اين  ديگر  نكتة  پرسش،  اين  از  گذشته   
اعضاى  بر  عالوه  ببند ها،  و  بگير  اين  اثر  در  آمده  پيش 
حزب كمونيست ديگرانى را هم باالجبار به آنجا كشاند كه 
«تيرك چادر مهاجرت سياسى را در سرزمين شورا ها بپا 
داشتند»، از جمله باقى ماندة انقالبيون جنگل و در راسشان 

احسان اهللا خان دوستدار. 
 

دوستدار؛ از نهضت جنگل تا زندان استالين
جناح  رهبر  كه  سرخ»  «رفيق  به  ملقب  خان  احسان اهللا   
جمهورى  تجربة  آنكه  از  پس  بود،  جنگل  نهضت  راديكال 
انجاميد،  شكست  به  گيالن  در  ميرزا]  [عليه  كودتايى اش 
راهى  شوروى  وقت  سفير  روتشتاين،  تئودور  توصية  به 
در  را  خويش  سياسى  طريقت  تا  شد  شورا ها  سرزمين 
با  ورود  هنگامة  در  او  از  كند.  بازسازى  همسايه  خاك 
اعطاى حق فعاليت محدود سياسى استقبال شد و او نيز 
در فرصت پيش آمده همراه يارانش محمدجعفر كنگاورى، 
احمد مسافر و آشورى، گروهى زير عنوان «كميته� انقالب 
آزادكننده ايران» تاسيس كرد كه سوداى اعالم «جمهورى 
ايران» را در ذهن مى پروراند، چنان كه چند نامه نيز خطاب 
به رضاخان سردار سپه نوشتند و خواهان «انجام وظيفة 
اما  شدند.  او  توسط  جمهورى»  «اعالم  و  ميهنى»  و  ملى 
دولت ايران كه به تازگى از در دوستى با اتحاد شوروى 
درآمده بود، چندى بعد خواهان تحديد فعاليت هاى او شد 
و زمينة مهاجرتش به مسكو را فراهم آورد. او در برابر 
فشار ها براى انزواپيشگى، بار ديگر علم مبارزه با دولت 
مركزى ايران برداشت و ضمن بازگشت به باكو، مقدمات 
نوعى جنگ چريكى را براى به زير كشيدن رضاخان فراهم 
در  و  ايران  دولت  بيگاه  و  گاه  تهديدات  حال  اين  با  كرد. 
منگنه قرار گرفتن از سوى دولت ميزبان، شرايطى سخت 

را براى دوستدار فراهم آورد.
شد.  دستگير  باكو  در   1315 آذر   24 در  سرانجام  او   
شوروى،  ضد  فعاليت هاى  در  داشتن  «دست  اتهامش 
در  عضويت  آلمان،  بعد ها  و  بريتانيا  براى  جاسوسى 
ضد  و  كمينترن  ضد  فعاليت  زينويف،  تروتسكى-  محفل 
حزب كمونيست ايران» بود. او بيش از دو سال در زندان 
شوروى بود و در اين سال ها نامه هاى بسيارى خطاب به 
مقامات وقت شوروى نوشت و با رد اتهامات و بازخوانى 
سوابق مبارزاتش در ايران خواهان اجراى عدالت دربارة 

خود شد.
«انديشه  مجلة  كه  نامه ها  اين  از  يكى  در  خان  احسان اهللا   

پويا» براى نخستين بار به چاپ رسانده است، خطاب به 
استالين كه از او با عنوان «رهبر فقراى جهان» ياد كرده، 
لنين  امر  حسب  بر  من  هستيد  مسبوق  «البته  مى نويسد: 
ضد  بر  مبارزه  مدت ها  از  پس  شوروى  خاك  به  شما  و 
انگليس و حكومت شاهى ايران مهاجرت كردم. به خوبى 
در  مى دانيد چه عواملى باعث اين مهاجرت گرديد. مجرداً 
سال 1921 به خاك شوروى آمدم، در تمام مدت پانزده 
زن  نفر  يك  و  طفل  چهار  با  ميسيونر  نفر  يك  مثل  سال 
زندگى مى كردم. اينك چهار ماه در بادكوبه محبوس بودم، 
ميزانى  را  من  پا  و  سر  گرفته،  من  از  را  خواب  ماه  يك 
نگاهم داشته، به زور ظلم از من امضا گرفته من جاسوس 
انگليس و آلمانم، استنطاق تمام روسى بوده، من هم زبان 
روسى بلد نيستم. سه هفته است در محل سكونتم از ظلم... 
خويش در تحت معالجة دكتر هستم. امر بفرماييد از روى 

عدالت كار مرا رسيدگى كنند.»
 او در تاريخ 29 اوت 1938، ده ماه پس از آنكه به زندان 
از  «پس  مى نويسد:  دردمندانه  استالين  به  خطاب  مى افتد، 
سى سال مبارزه بر ضد انگليس و حكومت شاهى ايران 
شوروى  خاك  به  مهاجرت  سال  پانزده  و  روسيه  تزار  و 
و  ايران  حكومت  و  انگليس  [ى]  جاسوس  [به]  مرا  امروز 
آلمان متهم مى كنند... من از حبس و مرگ نمى ترسم زيرا 
مدت هاست من بايد دست حكومت ايران و انگليس كشته 
مى شدم... من يكى از فداييان حكومت شوروى هستم. با 
نظر مقامات عاليه به خاك شوروى مهاجرت كردم. امروز 

حبس ام. امر فرماييد به كارم رسيدگى نمايند.»
  

ميهمانان  يونانى؛  و  ايرانى  كمونيست هاى 
ناكام برادر بزرگ

 كسى نمى داند آن نامه ها كه حاال نيم قرن بعد با افسوس 
و حيرت خوانده مى شوند، به دست استالين رسيد يا نه. 
اندكى  كه  چرا  نديد  عدالتى  دوستدار،  خان  احسان اهللا  اما 
بعد در پى محاكمه اى كه كمتر از 20 دقيقه به طول انجاميد 
مجرم شناخته شد و ساعاتى بعد تيرباران گرديد. جز او 
استالين  سياه  سال هاى  در  نيز  ايرانيان  از  ديگر  بسيارى 
گروهى  كه  انقالبيونى  شدند.  به  نيست  سر  و  سركوب 
زمان  آن  كارخانه ها ى  يا  و  ادارى  مراكز  دانشگاه ها،  «در 
جمهورى هاى شوروى، كار مى كردند» و گروهى ديگر «در 
مسكو با انترناسيونال سوم يا كمينترن همكارى داشتند».

 
سال 1938    همان سالى كه احسان اهللا خان دوستدار فرشتة 
مرگ را در آغوش كشيد سالى سياه براى مهاجران ايرانى 
تبعيديان  كه  چرا  بود  جهان  كمونيست هاى  ميعادگاه  در 
و  محاكمه  استالينى  دادگاه هاى  در  گروه  شوروى «گروه 
آرمان  به  عمر  آخر  لحظات  تا  افراد  اين  شدند.  تيرباران 
كمونيسم وفادار بودند و از اتهاماتى كه در دادگاه هاى 15، 
حيرت  در  بود،  شده  وارد  آن ها  به  استالينى  دقيقه اى   20
بود.  حيرت آور  هم  راستى  به  اتهامات  اين  مى كردند.  سر 
كمونيست ها و انقالبيون ايرانى تبعيدى متهم به جاسوسى 
در  مى شدند.  انگلستان  يا  و  آلمان  يا  ايران  دولت  براى 
دادگاه اتهامات مسخره اى به آنان وارد مى شد. مثال يكى 
از آن ها را متهم كردند كه جاسوس ايران است و وظيفه 
دارد اگر جنگ جهانى دربگيرد، نان مردم شهر را به زهر 
آلوده سازد. ديگرى را كه در اداره آب كارمند بود، متهم 
كردند كه جاسوس انگليس است و قصد دارد با زهرآلود 
بفرستد.  مرگ  كام  به  را  شوروى  مردم  شهر،  آب  كردن 
غرب  پنجم  ستون  و  خواندند  تروتسكيست  را  گروهى 
و  ناسيوناليست  يا  و  منشويك  را  گروهى  و  امپرياليسم 

مزدور كشورهاى همسايه.»
 1938 سال  «در  كه  بود  علوى  مرتضى  آن ها  از  يكى   
ميالدى در تاشكند به اتهام واهى جاسوسى تيرباران شد. 
هر چند كه در برائت نامه اى كه سال ها پس از مرگ استالين 
صادر شد، تاريخ مرگ او را ژوئية 1941 و آن هم به دليل 
چنين  ثبتى  كردند،  ذكر  زندان  در  ماالريا  بيمارى  به  ابتال 

نادرست، البته رسم زمانه بود.»

نهايى  «شمار  اينكه  اعالم  با  خود  مقالة  در  اتابكى  تورج   
اين تصفيه ها در دست پژوهش است»، نوشته است: «اما 
مى دانيم كه در فاصله سال هاى 1939 ـ  1935 صد ها تن از 
اتحاد  شهرهاى  ديگر  و  مسكو  تاشكند،  باكو،  در  ايرانيان 
شوروى به مرگ و يا زندان هاى بلندمدت محكوم شدند. 
در مسكو ايرانيان را همراه ديگر كمونيست ها از مليت هاى 
گونه گون، پس از صدور حكم اعدام، با ماشينى سياه به 
خانة  پيش تر  كه  حومة مسكو  در  نام كوموناركا  به  باغى 
ييالقى ياگودا، رئيس وقت گ. پ. او، بود مى بردند و پس 
آثار  مى كردند.  دفنشان  دسته جمعى  گور  در  تيرباران  از 
از  ديدارم  در  برپاست.  هنوز  دسته جمعى  گورهاى  اين 
با  را  آورده اند  آنجا  به  كه  را  كسانى  سياهة  كوموناركا 
اسناد ديگر موجود در بايگانى هاى شوروى مقايسه كردم. 
بيشترين  يونانيان،  كنار  در  كمونيست  و  انقالبى  ايرانيان 

به خاك افتادگان تصفيه هاى استالينى را تشكيل مى دهند.»
برگرفته از سايت تاريخ ايران
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تاريخ

روايت ناپديدشدگان 
چه بر سر چپ هاى ايرانى در شوروى آمد؟

«در دى ماه 1308 يكى از جاسوسان ارشد اتحاد شوروى به نام ژرژ سرگى يويچ آقابكوف به فرانسه 
پناهنده شد و خاطراتش را در روزنامة لوماتن چاپ پاريس منتشر كرد. آقابكوف از ارامنة تركستان، 
ضمن اينكه در سرويس امنيتى آن زمان شوروى، گ. پ. او. عضو ارشد بود، ارتباط تنگاتنگى نيز 
با كمينترن داشت. آقابكوف مدت طوالنى در آسياى مركزى، قفقاز، ايران، تركيه، كشورهاى عربى و 
افغانستان به جاسوسى براى شوروى مشغول بود. او پس از پناهندگى به غرب، البته اطالعات خود 
را كه در طول چند سال فعاليت مخفى شوروى در حوزه هاى ماموريتش از جمله ايران به دست آورده 
بود، به همراه سياهه اى از نام كسانى كه در ارتباط با او و شوروى بودند، در اختيار سرويس هاى 
گسترده  فعاليت هاى  از  و  رسيد  نيز  ايران  وقت  دولت  دست  به  اطالعات  اين  نهاد.  غرب  اطالعاتى 

اطالعاتى شوروى در ايران پرده برداشت.»



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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كشورهاى  از  بسيارى  در  سيگار  ضد  قوانين  گرفتن  شدت  با 
اروپايى و خصوصًا به دنبال افزايش سرسام آور بهاى سيگار 
از  جلوگيرى  منظور  به  اروپا  اتحاديه ى  و  دولت ها  سوى  از 
يعنى  سيگار،  از  شهروندان  پيش  از  بيش  استفاده ى  توسعه ى 
پرطرف دارترين و پرفروش ترين ماده ى مخدره ى قانونى جهان، 
نوع  سوى  به  كنندگان  مصرف  از  بسيارى  اخير  سال هاى  در 

جديدى سيگار روى آورده اند.
فرآورده ى  كه  بود  يكم  و  بيست  قرن  نخست  دهه ى  اوايل  در 
بدين  شد.  امريكايى  و  اروپايى  بازارهاى  راهى  چين  از  نوينى 
ترتيب، بسيارى از شهروندان اين مناطق، جذب تبليغات بسيار 
جذاب كارخانه هاى چينى و پخش كننده هاى اروپايى و امريكايى 
به  فرآورده اى  شدند.  "انقالبى"  اصطالح  به  فرآورده ى  اين 
درست  آن،  سازندگان  گفته ى  به  كه  الكترونيكى"  "سيگار  نام 
بسيار  واقع،  در  و  مصرف  قابل  همواره  ولى  بود،  سيگار  مثل 
ارزان قيمت و خصوصًا بدون اثرات سوء و عواقب مضر سيگار 
و  سرطان زا  شيميايى  مواد  جمله  از  كنندگان،  مصرف  براى 

خصوصًا مسئله ى اعتياد به نيكوتين.
حتى در آغاز ورود سيگار الكترونيكى به بازار، بسيارى معتقد 
كمك  آن ها  به  مى تواند  چينى  فن آورى  شاهكار  اين  كه  بودند 
فروش  ترتيب،  بدين  بگذارند.  كنار  را  سيگار  مصرف  كه  كند 
اين سيگارهاى الكترونيكى در اروپا به شدت افزايش يافت، به 
طورى كه بنا به آخرين آمار و ارقام وزارت بهداشت فرانسه، 
در اين كشور بيش از يك ميليون نفر مصرف كننده ى "سيگار 
الكترونيكى" شده اند. گرچه تا به حال جنبه هاى مضر و زيان بار 
"سيگار الكترونيكى" ثابت نشده بود، مقامات بهداشتى با بدبينى 
به اين جايگزين الكترونيكى عامل اصلى بسيارى سرطان ها در 

جهان، يعنى سيگار عادى، چشم دوخته بودند.

فرانسه  در  مختلف  نوع  دو  به  الكترونيكى  سيگار  ترتيب،  بدين 
تقسيم بندى شده:

به  ميلى گرم   10 از  نيكوتين شان  ميزان  كه  آن هايى  اول  گروه 
ملى  "آژانس  آزمايشگاه هاى  تأييد  مورد  حتمًا  بايد  كه  باالست 
درج  با  مى توانند  مجوز  اخذ  با  و  گيرند  قرار  فرانسه"  دارويى 
عالمت اتحاديه ى اروپا به روى پاكت آن، به فروش برسند؛ و اما 
نوع دوم، يعنى تمام سيگارهاى الكترونيكى كه حاوى كم تر از 
10 ميلى گرم نيكوتين هستند، به عنوان دارو به حساب نمى آيند 

و مى توانند آزادانه به فروش برسند.
بدين ترتيب، مصرف كنندگان تا به حال به استناد به اطالعاتى 
ترك  براى  يا  و  بى ضرر  كشيدن  سيگار  براى  بود،  موجود  كه 
سيگار، بدون واهمه از سيگارهاى الكترونيكى استفاده مى كردند. 
ولى روز دوم سپتامبر سال جارى ميالدى، در كنگره ى ساالنه ى 
جامعه ى اروپايى بيمارى هاى تنفسى، پژوهش گران يونانى نتايج 
تحقيقات خود را پيرامون سيگار الكترونيكى منتشر ساختند و 
براى نخستين بار مضر بودن اين فرآورده براى سالمتى انسان 

و بهداشت جامعه رسمًا به اثبات رسيد.
بنا به نتايج اين تحقيقات، زيان بارترين اثرات استفاده از سيگار 

و  تنفسى  بيمارى هاى  به  مبتال  افراد  با  ارتباط  در  الكترونيكى، 
خصوصًا آسم است و هم چنين مى تواند افراد سالم را به بيمارى 
آسم مبتال سازد. پژوهش گران يونانى براى تحقيقات خود، افراد 
دادند.  قرار  آزمايش  مورد  را  مختلفى  غيرسيگارى  و  سيگارى 
افرادى  و  آسم  به  مبتال  افراد  گروه،  دو  هر  در  ميان،  اين  در 
بدون ناراحتى تنفسى نيز حضور داشتند. در تمامى اين افراد، 
مجارى  الكترونيكى،  سيگار  از  استفاده  دقيقه   10 تنها  از  پس 
تنفسى افراد تنگ شده، ناگهان در برابر تنفس و استشمام هوا 
و اكسيژن مقاوم مى شدند، به طورى كه نزد افراد غيرسيگارى 
و سالم، اين مقاومت و كم رسيدن هوا و اكسيژن به ُشش، بيش 
از 200درصد حالت طبيعى تنفس عادى افزايش مى يافت و نزد 

افراد سيگارى به بيش از 220درصد مى رسيد.
دنبال  به  كه  شدند  متذكر  يونانى  پژوهش گران  ترتيب،  بدين 
نتايج حاصله از اين تحقيقات، بدون شك مى توان گفت كه بايد 
با سيگار الكترونيكى نيز همانند سيگار عادى مبارزه كرد و نه 
از  كم ضررتر  و  بهتر  الكترونيكى  فرآورده ى  اين  مصرف  تنها 
بيش  تنفسى،  مشكالت  بروز  با  ارتباط  در  بلكه  نيست،  سيگار 
از سيگار به ُشش مصرف كنندگان ضرر مى رساند و بيش از 

سيگار عادى، اكسيژن رسانى به شش ها را كاهش مى دهد.
از سوى ديگر، در پاسخ به تحقيقات انجام گرفته به درخواست 
آن  از  حاكى  كه  الكترونيكى  سيگارهاى  ساخت  كارخانه هاى 
هيچ يك  حاوى  فرآورده  اين  عادى،  سيگار  خالف  بر  كه  بودند 
شيميايى  تركيبات  در  موجود  مضر  ماده ى  چهارهزار  از 
اروپايى  جامعه ى  نيست،  عادى  سيگار  توتون  و  فيلتر  كاغذ، 
بيمارى هاى تنفسى ياد آورى مى كند كه حضور مواد شيميايى 
اندازه ى  به  مى تواند  الكترونيكى،  سيگارهاى  تركيبات  در  ديگر 
مواد زيان بار در سيگار عادى، براى سالمت مصرف كنندگان 

خطرساز باشد.
باعث  كه  الكترونيكى  سيگارهاى  تركيبات  در  مثال،  طور  به 
مى شود نيكوتين استنشاق شده و بخارى كه مصرف كنندگان 
به جاى دود سيگار استنشاق مى كنند، طعم هاى متفاوت داشته 
چند  كارامل،  يا  و  وانيل  قهوه،  ميوه اى،  نعنا،  طعم  مثل  باشد، 
مانند  حّالل هايى  ميان  اين  در  كه  دارد  وجود  شيميايى  ماده ى 
وجود  گليكول"  "دى اتيلن  ّحالل  خصوصًا  و  گليكول"  "پروپيلن 
استفاده  يخ  ضد  ساخت  براى  صنعت  در  حّالل  اين  كه  دارد 

مى شود و مى تواند خود عامل سرطان زا به حساب آيد.
بدين ترتيب، مقامات بهداشتى فرانسه قصد دارند قوانين مربوط 
كه  حال  دهند؛  تغيير  نيز  را  الكترونيكى  سيگارهاى  فروش  به 
از  بهتر  الكترونيكى  فرآورده ى  اين  تنها  نه  است  شده  ثابت 
سيگار عادى نيست، بلكه خود حاوى مواد سرطان زاى ديگرى 

نيز مى باشد.
متخصصين  و  كارشناسان  از  بسيارى  ارتباط،  اين  در  اما  و 
امور ترك سيگار معتقدند كه سيگار الكترونيكى به دليل بهره مند 
مى تواند  خود  كامل،  بودن  بى خطر  بر  مبنى  تبليغات  از  بودن 
اثر عكس داشته باشد و افراد غيرسيگارى را كم كم به مصرف 

سيگار معتاد سازد.

"سيگار الكترونيكى" نه تنها بهتر از سيگار عادى نيست، بلكه حاوى مواد سرطان زاى ديگرى نيز مى باشد

سيگارهاى الكترونيكى كم ضرر 
تر از  سيگار معمولى نيست

نوشتة آرش اديب زاده
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اصلى  آهنگ  نام  شنيدن  براى  حاال  از  هنر  و  موزيك  طرفداران 
اين  برگزارى  مى كنند.  شمارى  لحظه  برزيل   2014 جام جهانى 
فوتبال  زيادى را براى  هيجانات  برزيل، سرزمين سامبا  جام در 
دوستان به دنبال خواهد داشت، ولى به نظر مى رسد در فاصله 
جمع  اين  به  هم  هنر  اهالى  مسابقات  اين  شروع  تا  ماه  هفت 
مخصوص  آهنگ  به  كه  فوتبال  جادوى  براى  نه  آنها  پيوسته اند. 

اين جام فكر مى كنند.
اينكه كدام خواننده محبوب پاپ آهنگ اصلى جام جهانى برزيل را 
مى خواند موضوعى است كه خيلى ها از حاال به دنبال آن هستند 
آن  درباره  كدهايى  هم  فيفا  و  است  مشخص  حاال  از  آنچه  ولى 
يك  جام  اين  اختتاميه  و  افتتاحيه  مراسم  خواننده  كرده  منتشر 
بارسلونايى خواهد بود. يكى از آمريكاى مركزى يا يك خواننده 
بين  اين  در  هم  عرب  خواننده  يك  التين.  آمريكاى  از  رگه  دو 
عهده  بر  را  اول  نقش  او  كند.  امتحان  را  خود  شانس  مى خواهد 
ندارد ولى حضورش سرو صداى زيادى به دنبال خواهد داشت. 
او يك جوان 24 ساله از فلسطين است. جوانى از غزه، از اردوگاه 

فلسطينى ها و برنده مسابقه عرب آيدل 2013.

گزينه اول از پورتوريكو
بود  كرده  منتشر  دپروتيوو  موندو  ال  روزنامه  كه  گزارش هايى 
در كنار برنامه ويژه اى كه كمپانى سونى، يكى از حاميان اصلى 
شانس  كه  مى دهد  نشان  است  داده  ترتيب  جام جهانى  برگزارى 
پورتوريكو  كشور  از   2014 جام جهانى  خواننده  انتخاب  اصلى 
اصلى  ترانه  پرتوريكويي  خواننده  ريكي مارتين  بود.  خواهد 
جام جهانى 98 فرانسه را تحت عنوان «جام زندگى» خوانده بود و 
حاال به دنبال اين است تا بار ديگر در بزرگ ترين آوردگاه فوتبالى 

دنيا نام خود را بر سر زبان ها بيندازد. 

آلترناتيو دوم از بارسلونا
هم  او  برسيم.  دوم  گزينه  به  بايد  بگذريم  مارتين»  از «ريكى  اگر 
رگه  دو  معروف  خواننده  همان  «شكيرا»،  است.  بارسلونايى  يك 
داراى  و  كرده  ازدواج  بارسلونا  ملى پوش  مدافع  با  كه  كلمبيايى 
معروف  آهنگ  كه  خواننده  اين  است.  بازيكن  اين  از  پسر  يك 
«واكا واكا»  عنوان  تحت  را  جنوبى  آفريقاى   2010 جام جهانى 
خوانده بود در برنامه هاى مختلف با فيفا همكارى داشته و بعد از 
نخستين قهرمانى تيم بارسلونا در ليگ قهرمانان اروپا به همراه 

پپ گوارديوال نيز در جشن ويژه اين باشگاه حضور داشت.
برنامه  نخستين  البته  بارسلونا  تيم  مدافع  پيكه،  جرارد  همسر 
فوتبالى خود را در جام جهانى 2006 تجربه كرده بود كه در آن 
زمان هم سروصداى زيادى كرد ولى آهنگ «واكا واكا» وى در 
جام جهانى 2010 تمامى معادالت را بر هم زده بود و تا مدت ها بر 
سر زبان ها بود و كليپ آن هم در سراسر دنيا طرفداران خاص 
خود را داشت. اين آهنگ از آن جهت كه زمينه هاى زندگى مشترك 
بين شكيرا و جرارد پيكه را فراهم آورده بود هم در بين فوتبالى ها 

طرفداران ويژه اى پيدا كرده بود.
بود  كرده  دعوت  شده  ياد  كليپ  براى  پيكه  از  كه  خواننده  اين 

اعتراف كرد كه در همان برنامه عاشق پيكه شده و البته انتظار 
اين را داشت كه بازيكن تيم بارسلونا در اين باره پيش قدم شود، 
اما پيكه به جاى اينكه به خواننده كلمبيايى پيشنهاد نامزدى بدهد 
اين موضوع را به دوست و هم تيمى خود يعنى سسك فابرگاس 

عنوان كرد تا او واسطه بين دو طرف شود!
يكى از مقامات فيفا درباره برنامه ويژه او در جام جهانى 2014 
را  وى  قبلى  برنامه هاى  بالتر  سپ  اينكه  از  «بعد  است:  گفته 
مورد تاييد قرار داد اين بار هم انتظار يك برنامه ويژه را از اين 
شاهزاده بانوى پاپ كلمبيايى داريم و بايد منتظر يك اتفاق تازه 

در جام جهانى 2014 باشيد.»

از اردوگاه هاى فلسطين تا مراسم ويژه جام جهانى 2014 
خواننده كلمبيايى در مراسم ويژه جام جهانى در كنار خود جوانى 
جهانيان  براى  ويژه اى  پيام  حامل  كه  داشت  خواهد  را  فلسطينى 
است. او اين خبر را به طور رسمى در اختيار رسانه ها قرار داده و 
به گفتن اين جمله اكتفا كرده كه «جام جهانى براى من يك فرصت 
يك  شكيرا  كنار  در  عساف  محمد  است  قرار  بود».  خواهد  بزرگ 
در  صلح  و  فلسطين  با  بى ربط  البته  كه  كنند  اجرا  را  ويژه  آهنگ 

جهان نخواهد بود.

حضور اين خواننده جوان فلسطينى در مراسم ويژه جام جهانى 
از  داراس»  «بيت  روستاى  در  كه  او  دارد.  جالبى  داستان   2014
نواحى غزه به دنيا آمده است وقتى كه چهار سال بيشتر نداشت به 
همراه پدر و مادرش به اردوگاه «خان يونس» در نوار غزه انتقال 
داده شد و يكى از هفت فرزند خانواده بوده كه درگير موسيقى 
را  فلسطينى ها  حماسى  سرودهاى  سالگى  پنج  از  او  است.  شده 
و  عمومى  روابط  رشته  در  غزه  دانشگاه  در  بعدها  و  مى خواند 
رسانه مشغول به تحصيل شد. عساف زمانى كه سن كمى داشت 
از  و  بود  خوانده  عرفات  ياسر  حضور  در  محلى  برنامه  يك  در 

سال 2010 به طور جدى اين حرفه را پى گرفت.
او در مسابقه عرب آيدل 2013 كه در مصر برگزار شد شركت 
البته  دهد.  اختصاص  خود  به  را  نخست  عنوان  توانست  و  كرد 
براى سفر به مصر اين جوان فلسطينى با مشكالت فراوانى مواجه 
بود، چرا كه اجازه خروج از غزه را نداشت و خودش عنوان مى 
كند كه دو روز در مرز مصر بازداشت بود و با مشكالت فراوانى 
توانست ثابت كند كه براى حضور در يك مسابقه موسيقى از غزه 

خارج مى شود.

ترانه سرايى كنيد جايزه بگيريد!
برگزارى  در  فيفا  اصلى  حاميان  از  يكى  كه  سونى  شركت 
جام جهانى است از حاال يك مسابقه براى انتخاب آهنگ جام 2014 
ترتيب داده كه اين شانس را به همه مى دهد تا در آن حضور پيدا 
كنند. قرار است 20 آهنگ نهايى برگزيده شوند و در روز ششم 
ژانويه 2014 از بين آنها غربال نهايى صورت گيرد. برنده خوش 
شانس آهنگ جام جهانى همچنين ميهمان ويژه فيفا در مسابقات 
جام جهانى برزيل خواهد بود. پس شما هم هر چه سريع تر شانس 

خود را امتحان كنيد!

جزئياتى از انتخاب آهنگ جام جهانى برزيل

جوان فلسطينى در كنار شكيرا
روى  حاال  از  و  دارد  ويژه اى  برنامه هاى  جام جهانى 2014  اختتاميه  و  افتتاحيه  مراسم  براى  فيفا 
اتفاق  بارسلونا  مدافع  همسر  كنار  در  فلسطينى  جوان  يك  حضور  است.  كرده  كار  جام  اين  آهنگ 
ويژه اين مراسم خواهد بود و البته برنامه اصلى را خواننده مشهور اهل پورتوريكو اجرا مى كند.
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ولى اول از همه شايد بهتر باشد اين پرسش را مطرح كنيم كه 
آيا اصال تا 40 سال ديگر انسان همچنان از خودرو استفاده 
و  به كنارى نهاده  فناورى  اين  است  آيا ممكن  كرد؟  خواهد 
زيست  هاى  نگرانى  آيا  شود؟  آن  جايگزين  ديگرى  وسيله 
محيطى سبب حذف اين وسيله از زندگى بشر نخواهد شد؟ 
نبايد  اما  است،  محتمل  باال  هاى  گزينه  از  يك  هر  كه  اين  با 
فراموش كرد خودرو، وسيله اى بسيار انعطاف پذير است كه 
بسته به نياز مى توان تغييرات ساختارى زيادى در آن ايجاد 
كرد. خودرو تمايل حياتى انسان ها براى حركت آزادانه را 
حمل  براى  ايمن  اى  وسيله  حال  عين  در  و  كند  مى  تامين 
هم  معايبى  نقليه  وسيله  اين  البته  شود.  مى  محسوب  نقل  و 
دارد كه آلودگى شديد شهرهاى بزرگ و كشته شدن حدود 
مهم  از  جهان  در  خودرويى  تصادفات  در  نفر  ميليون   1.2
ترين هاست.اما براستى براى افزايش ايمنى و كاهش آلودگى 
ناشى از خودرو در سال 2050 چه بايد كرد؟ پاسخ دادن به 
اين پرسش از اين رو ضرورى است كه روند كنونى توليد و 
استفاده از خودرو سبب مى شود تعداد وسايط نقليه از يك 

ميليارد دستگاه كنونى به سه ميليارد دستگاه افزايش يابد.

تحول در كنترل خودرو
نخواهند  نياز  راننده  به  زياد  احتمال  به  آينده  خودروهاى 
خودروسازى  معروف  هاى  شركت  برخى  اكنون  داشت. 
جهان در حال طراحى فناورى هايى براى بى نيازى خودرو 
سال 2050  تا  نباشد  الزم  شايد  و  هستند  راننده  دخالت  از 

منتظر اين فناورى ها باشيم.
براى نمونه شركت جنرال موتورز از سيستم هدايت موسوم 
در  را  خودرو  تواند  مى  كه  داده  خبر   Super Cruise به 
بزرگراه هاى بدون ترافيك بدون راننده پيش براند. همچنين 
 Traffic Jam نام  با  اى  ويژه  فناورى  بى.ام.دابليو  شركت 
Assistantطراحى كرده كه مى تواند خودرو را در مسيرهاى 
پرترافيك بخوبى پيش ببرد. همچنين پروژه ديگرى در اروپا 
حال  در  ولوو  جمله  از  خودروسازى  شركت  چند  توسط 
انجام است كه Road Train نام دارد. خودروهاى مجهز به 
اين فناورى مى توانند به شكلى منظم و با فاصله اى مشخص 
از يكديگر حركت كنند. در واقع يك خودرو در جلوى تعدادى 
نموده  حركت  فناورى  اين  به  مجهز  خودروهاى  از  ديگر 
آن  با  را  خود  حركت  مسير  و  سرعت  خودروها  ساير  و 
يكى  مرواريد  رشته  يك  همانند  درست  و  كنند  مى  هماهنگ 
ترتيب  اين  به  آيند.  درمى  حركت  به  نظم  با  ديگرى  از  پس 
زمان  از  بيشترى  بهره  توانند  مى  خودروها  اين  رانندگان، 
برخى  اين،  بر  افزون  ببرند.  پرترافيك  مسيرهاى  در  خود 
با  خودروهايى  نيز  آئودى  نظير  خودروسازى  هاى  شركت 

قابليت پارك خودكار را طراحى كرده اند.
از  راننده  قطعى  حذف  به  آينده  در  ها  فناورى  اين  آيا  اما 
خودرو مى انجامد؟ آيا باز هم فرمان، بخشى از خودروها 
خواهد بود؟ به نظر مى رسد خودروها در آينده به سيستم 
دو حالتى بدون راننده ـ با راننده مجهز باشند تا در صورت 
لزوم و تغيير حالت، يك انسان هدايت خودرو را در دست 
گيرد. ممكن است باز هم فرمان در خودروها موجود باشد، 
بازى  دسته  يك  شبيه  بيشتر  فرمان  اين  زياد  احتمال  به  اما 

رايانه اى خواهد بود.
همچنين ايمنى رانندگى به مراتب بيشتر خواهد شد. فراموش 
نكنيم هنوز هم بيشتر تصادفات به سبب اشتباه انسانى روى 
مى دهد و به همين دليل سيستم هاى موثرتر كنترل ترافيك 
مى تواند به ترافيك روان تر و كاهش چشمگير راه بندان ها 

منجر شود.

كوچك، اما چابك
البته نمى توان دامنه تغييرات را در خودروها به همين چند 
موضوع محدود كرد. يكى از مواردى كه به احتمال زياد در 
چابكى  و  كوچك  خودروهاى  بود،  خواهيم  آن  شاهد  آينده 
است كه در عين قابليت حمل تعداد سرنشين كمتر، از توانايى 
خودروى  حاضر  حال  در  است.  برخوردار  بااليى  هاى 
مى  را  موتورز  جنرال  شركت  سوى  از   EN V مفهومى 
توان نمونه اى از اين خودروها دانست. همچنين خودروى 
Induct Navia نمونه ديگرى از چنين خودروهاى جمع و 
جور و در عين حال بسيار كاربردى است. اين خودروها مى 
توانند در مسيرهاى درون شهرى بسيار موثر واقع شده و 

براحتى سرنشينان را به مقصد برسانند.
حوزه ديگرى كه شاهد تحول خواهد بود، حمل و نقل عمومى 
است. با اين كه خدمات حمل و نقل عمومى درونشهرى را 
مى توان موثرترين شيوه براى جابه جايى مسافر دانست، 
اما بسيارى از افراد هنوز هم تمايل چندانى براى بهره گيرى 
بتوان  را  مساله  اين  حل  راه  شايد  ندارند.  وسايل  اين  از 
مسافر  تقاضاى  بر  مبتنى  عمومى  نقل  و  حمل  سيستم  در 
توانند  مى  كوچك  نقليه  وسايل  سيستم،  اين  در  دانست. 
را  مسافران  و  دهند  جاى  خود  در  را  سرنشين  شش  تا 
نوعى  توان  مى  را  سيستم  اين  واقع  در  برساند.  مقصد  به 

سيستم تاكسيرانى هوشمند دانست.

دنياى ديجيتال و صنعت خودروسازى
گوگل  حتى  كه  است  جذاب  آنقدرها  خودروسازى  صنعت 
آورده  روى  خودكار  خودروهاى  ساخت  و  طراحى  به  هم 
است. برخى ديگر از شركت هاى خودروسازى نيز در حال 
در  اپل  سيرى  سيستم  از  گيرى  بهره  هاى  شيوه  بررسى 
كارآمد  اى  شيوه  ترتيب  اين  به  تا  هستند  خود  محصوالت 
براى كمك به راننده براى يافتن مسيرهاى مختلف، دريافت 
اطالعات ترافيكى و نيز برنامه ريزى روزانه فراهم شود. در 
هر صورت تا سال 2050 فناورى ديجيتال به بخشى جدايى 

ناپذير از خودروهاى روزمره تبديل خواهد شد.

انرژى مورد نياز خودروهاى آينده
با اين كه امروزه انرژى هايى نظير برق، هيدروژن و انرژى 
خورشيدى به عنوان جايگزين هايى براى بنزين و گازوئيل 
شاهد  ها  زودى  همين  به  نتوان  شايد  اما  شوند،  مى  مطرح 
مورد  هاى  انرژى  فهرست  از  فسيلى  انرژى  كامل  حذف 
استفاده در حمل و نقل بود. البته به احتمال زياد در رفت و 
آمدهاى معمول درونشهرى، خودروهاى برقى حرف اول را 
بزنند، اما براى سفرهاى طوالنى مدت شايد همچنان نيازمند 

موتورهاى احتراقى با سوخت فسيلى باشيم.
البته راه حل هايى نظير طراحى و ساخت موتورهاى احتراقى 
با بازدهى بيشتر و همچنين انتقال انرژى الكتريكى از طريق 
مشكل  بر  غلبه  براى  ما  به  زيادى  حد  تا  تواند  مى  امواج 

آلودگى ناشى از خودروها كمك كند.
هيدروژنى  سوخت  با  موتور  به  مجهز  خودروهاى  همچنين 
نيز ممكن است گزينه اى احتمالى براى آينده باشد. در اين 
اگزوز  از  آب  بخار  خروج  شاهد  دود،  جاى  به  خودروها 
كه  است  ديگرى  معضل  هيدروژن  تهيه  البته  بود.  خواهيم 

شايد تا آن موقع پاسخ مناسبى براى آن يافت شود.

بدنه
يا  كربنى  فيبرهاى  جايگزينى  شاهد   2050 سال  تا  شايد 
فعلى  فوالدى  رايج  بدنه  جاى  به  وزن  سبك  مواد  ساير 
باشيم. در واقع به اين ترتيب خودروها ضمن داشتن ويژگى 
نيز  ظاهرى  جذابيت  و  زيبايى  از  الزم،  آيروديناميكى  هاى 

برخوردار خواهند بود.

آينده نزديك
با اين كه شايد تلفن هاى همراه يا رايانه هايى كه در سال 
و  ظاهر  نظر  از  وجه  هيچ  به  داشت  خواهد  وجود   2050
كاربرد قابل مقايسه با اين محصوالت در زمان حال نباشد، 
و  ظاهرى  هاى  ويژگى  بيشتر  خودروها  نيست  شكى  اما 
اصلى  باشد  چه  هر  كرد.  خواهند  حفظ  را  خود  كاركردى 
با  است.  سرنشينان  نقل  و  حمل  خودرو،  يك  كاركرد  ترين 
ترى  افزون  هاى  ويژگى  به  شخصى  خودروهاى  حال  اين 
نظير توانايى كنترل از راه دور، تجهيزات پيشرفته ديجيتال و 

BBC.نيز ايمنى بيشتر مجهز خواهند شد
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رانندگى با خودروهاى بدون فرمان
صنعت خودرو تا سال 2050 به كجا خواهد رسيد؟

در سال هاى اخير، بسيارى از شركت هاى خودروسازى، نوآورى هايى را در برخى مدل هاى توليدى خود به كار بسته 
اند كه چشم اندازى از شكل و شمايل و توانمندى هاى خودروها در سال 1400 خورشيدى را به نمايش مى گذارد.

براى نمونه بدون راننده يا برقى بودن را شايد بتوان ويژگى برجسته بسيارى از خودروها در سال 2020 ناميد. با اين 
حال ممكن است آينده چندان هم براساس انتظارى كه امروز داريم، پيش نرود. فراموش نكنيم طراحى خودروها هر پنج 
تا هفت سال به كلى دگرگون مى شود. به همين دليل است كه پيش بينى وضع خودروها در 40 سال آينده به مراتب 

دشوارتر خواهد بود.

 نگاهى به كتاب علمى سال بريتانيا: 
فيزيك هسته اى در مركز توجه

بهترين  به  را  وينتون  جايزه  كه  بريتانيا  سلطنتى  انجمن 
عنوان  به  را  كتابى  امسال  مى كند،  اهدا  سال  علمى  كتاب 
برنده خود برگزيد كه ضمن علمى بودن به عنوان اثرى 

كامال مهم در زمينه ادبيات نيز خوانده شد.
كارول  شان  گاردين،  از  نقل  به 
پايان  در  «ذرات  كتاب  براى  كه 
 2013 برنده  عنوان  به  جهان» 
انتخاب  علمى  معتبر  جايزه  اين 
شده، در اين كتاب داستان يكى 
دنياى  بى پرواى  گران  تجربه  از 
علم را در مركز توجه خود قرار 

داده است. 
وينتون  جايزه  برنده  كتاب 
هيگز  كشف  ماجراهاى  درباره 
شان  و  شده  نوشته  بوزون 
فيزيكدانى  خود  كه  كارول 
با  است،  نويسنده  و  تئوريك 
استقبال قابل توجه گروه داورى 

روبه رو شد. 
وى در اين كتاب، داستان شتاب 
روايت  را  هادرون  بزرگ  دهنده 
مى كند كه در سال 2009 شروع 
به كار كرد و نتيجه آن سه سال 
بعد دانشمندان را به اعالم كشف 
هيگز بوزون( ذره بنيادى اوليه) 
رهنمون شد. كارول در اين كتاب 

ماشين هايى  شدن  ساخته  كه  مى كند  بحث  باره  اين  در 
فاش  براى  تالش  و  هادرون  بزرگ  دهنده  شتاب  چون 
شدن ساختمان كاسموس، به عنوان آزمون هايى فرهنگى 

شناخته مى شوند.

 The Large Hadron) هادرون  بزرگ  دهنده  شتاب 
شتاب  پرانرژى ترين  و  پرشتاب ترين   ،Collider (LHC
دهنده اى است كه تاكنون ساخته شده و به عنوان يكى از 
بزرگترين سنگ بناهاى مهندسى در نوع خودش شناخته 
اروپايى  سازمان  توسط  عظيم  ماشين  اين  مى شود. 

ساخته   2008 تا   1998 سال  از  ذره اى  تحقيقات  براى 
گوناگون  پيش بينى هاى  آزمودن  امكان  آن  هدف  و  شد 
فيزيكدان ها درباره ذرات فيزيك و فيزيك انرژى باال بود 
بزرگ  دهنده  شتاب  يابند.  دست  هيگز  ذره  به  بتوانند  تا 
هادرون با همكارى 10 هزار دانشمند و مهندس از بيش 
از يكصد كشور ساخته شد و صدها محقق دانشگاهى در 

اين زمينه با آن ها همكارى كردند. 
فيزيكدان  فريت  اوتا  پروفسور 
امسال  داورى  گروه  رييس  و 
كتابى  را  كتاب  اين  رقابت،  اين 
استثنايى در حوزه فيزيك خواند 
و گفت كارول با چنان انرژى اى 
مى نويسد كه خوانندگان را كامال 
آن ها  و  مى دهد  سوق  جلو  به 
شريك  خودش  احساس  با  را 
درك  را  آن ها  افكار  او  كند.  مى 
به  دليل  همين  به  و  كند  مى 
سوال هايشان پاسخ مى دهد. وى 
افزود: شكى نيست كه اين كتاب 
در عين حال يك قطعه تاثيرگذار 

ادبى نيز هست. 
مبلغ جايزه وينتون كه امسال از 
دو  از  بيش  اهداكنندگانش  سوى 
ترتيب  اين  به  بود،  شده  برابر 
به مبلغ 25 هزار پوند به كارول 

تعلق گرفت. 
امسال  كه  ديگرى  كتاب  پنج  اما 
جايزه  اين  فيناليست  عنوان  به 
«حس  شامل  شدند  شناخته 
از  بركهد  تيم  نوشته  پرنده» 
انريكو  نوشته  تمدن»  «سلول هاى  بلومزبرى،  انتشارات 
نور»  «قطعات  پرينستون،  دانشگاه  انتشارات  از  كوئن 
«كتاب  پروفايل،  انتشارات  از  فرنى هو  چارلز  نوشته 
از  هندرسون  كاسپار  نوشته  بودن»  سخت  تصوير 
انتشارات گرانتا و «اقيانوس زندگى» نوشته كالوم رابرتز 
براى  پوند  مبلغ 2500  يك  هر  نيز  لين  آلن  انتشارات  از 

رسيدن به اين مرحله دريافت كردند. 
سلطنتى  انجمن  سوى  از   1988 سال  از  وينتون  جايزه 
عموم  براى  شده  نوشته  علمى  كتاب  بهترين  به  بريتانيا 

مردم، اهدا مى شود.
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حتما درباره  مشتريان راضى ياقانع شنيده ايد. اما درباره  
همان  اينها  چطور؟  حق شناس  يا  قدرشناس  مشتريان 
در  هستيد.  خواهانشان  واقعا  شما  كه  هستند  مشتريانى 
به  را  آنها  بتوانيد  كه  مى كنيم  ذكر  را  شيوه هايى  اينجا 

عنوان مشترى تان داشته باشيد. 
منزله   به  مشتريان  به  ندارند  تمايل  كسب و كارها،  اغلب 
مشتريان قدرشناس فكر كنند. راضى بله، اما قدرشناس؟ 
كارتان  و  كسب  در  بخواهيد  واقعا  شما  اگر  اين حال  با 
صرف  رضايتمندى  كه  است  اين  واقعيت  شويد،  موفق 
نمى تواند بسنده باشد و شما الزم داريد بر حسب معيار 

«قدردانى» شروع به فكر كردن كنيد. 
محصول  ارائه   بر  معمول  طور  به  مشترى  رضايتمندى 
در  مى شود،  متمركز  داده ايد،  وعده  شما  كه  خدماتى  يا 
حالى كه قدرشناسى مشترى با فراتر رفتن از انتظاراتش 
 (Zappos) برانگيخته مى شود. براى نمونه، شركت زاپوس

برگزار  را  زنجيره اى اش  شبانه   مسابقات  كه  دفعه  هر 
در  را  قدردانى  يا  حق شناسى  تا  مى دهد  ترتيبى  مى كند، 

مشتريانش برانگيزاند. 
يقينا،  چيست؟  قدردانى  يا  حق شناسى  حقيقى  ارزش 
كه  دارد  وجود  سرنوشت سازى  و  تعيين كننده  ارزش 
به  نسبت  خوبى  احساس  مشتريان تان  مى شود  باعث 
به  مساله  اين  واقعى  ارزش  اما  باشند،  داشته  شما  برند 
واقعيت  برمى گردد.  مشتريان  شفاهى  صحبت هاى  قدرت 
مطلوبى  تجربه   تا  مايل اند  بيشتر  مشتريان،  كه  است  اين 
كه با يك برند داشته اند را با ديگران به اشتراك بگذارند 
از  بلكه  نيست  رضايتمندى  و  مطلوبيت  تنها  تجربه  اين  و 
جنس قدردانى است. براى ايجاد حس قدرشناسى در بين 
واسطه  به  كه  را  تبليغ كردن تان  شيوه هاى  مشتريانتان، 

عرضه  مشترى  به  را  خدمات تان  و  محصوالت   آنها، 
مى كنيد، تغيير دهيد.

گرفته  ناديده  سابقا  كه  شويد  متوسل  مخاطب هايى  به   .1
گرفته  ناديده  مخاطبان  همواره  بازار،  هر  در  مى شدند. 
داليلى  خاطر  به  آنها  اوقات،  اغلب  دارند.  وجود  شده اى 
فرض  ما  مى شوند.  گرفته  ناديده  موجه  و  كافى  ظاهرا 
بازاريابى هاى  اغلب  كه  است  كار  در  دليلى  كه  مى كنيم 
مربوط به دخانيات به مردان و اغلب بازاريابى هاى مربوط 
به لوازم آرايشى به زنان توجه نشان مى دهند. با اين حال، 
ناديده گرفتن چنين شيوه هاى قراردادى، اغلب مى تواند به 

بزرگترين فرصت بازاريابى شما بدل شود.
وب سايت  يك   ،SavvyAuntie وب سايت  نمونه،  براى 
بازاريابى  به  كه  است  مردمى  اجتماع  يك  و  عامه پسند 
ناتكين»  «مالنى  بنيانگذارش،  و  شده  داده  اختصاص 

زندگى شان  طول  در  كه  هستند  زنانى  او  مخاطب  است. 
فرزندخواندگى  به  را  كودكانى  اما  نشده اند  مادر  هرگز 
قبول كرده اند. اين مساله بسيار جاى سوال دارد كه اين 
يك  ايجاد  با  مى شوند.  گرفته  ناديده  چطور  اغلب  جماعت 
به  دستيابى  براى  برندها  از  دعوت  و  آنها  براى  اجتماع 
فرصت هايى  ناتكين  باهوش،  اسپانسرهاى  طريق  از  آنها 
وارد  برند  يك  وقتى  ديد.   تدارك  آنها  از  قدردانى  براى 
تعهد  آن  و  مى شمارد  معتبر  را  مخاطب  مى شود،  اجتماع 
هم متقابال با وفادارى و البته حق  شناسى، جبران مى شود. 
همين مورد براى برندهايى اتفاق مى افتد كه نوآورى هاى 
بازاريابى حداقلى را در عرضه  كاال به بازار لحاظ مى كنند. 
گرفته  ناديده  سابقا  كه  مخاطبانى  به  بازاريابى  در  وقتى 
حق شناسى  و  قدردانى  با  آنها  مى كنيد  بودند،توجه  شده 

به  مى تواند  اغلب  ما  براى  رفتار  اين  و  مى كنند  برخورد 
وفادارى ترجمه شود.

در  كنيد.  تمركز  زمان بندى  و  تسهيالت  موضوع  بر   .2
در  كه  داريم  دقايقى  ما،  از  كدام  هر  مصرفى،  جهان  يك 

ممكن  نااميدى  اين  هستيم.  چيزى  دنبال  به  نااميدانه  آن 
كااليى  خريد  براى  مغازه  يك  به  نيمه شبانه  دويدن  است 
ضرورى باشد يا واپسين دقيقه از تجديد يك پيشنهاد مهم 
فرصت هاى  استرس  ُپر  دقايق  اين  كسب و كار.  به  مربوط 
شخص  يك  مشكالت  حل  و  خدمات  ارائه   براى  عظيمى 
هستند. اگر مى توانيد به طور مستمر اين طور عمل كنيد و به 
دنبال روشى براى پاسخ به نياز هيجانى مشتريان باشيد 
، به نمونه اى از سنجه ها براى قدرشناسى دست يافته ايد. 
همچنين ارائه تسهيالت يكى ديگر از فاكتورهاى موثر در 
حق شناسى مشتريان است. براى نمونه، در يك روز سرد 
زمستانى، يك قهوه خانه كه درون البى يك هتل واقع شده 
باشد بسيار بيشتر حس قدرشناسى را برمى انگيزد تا يك 
قهوه خانه  24 ساعته در حومه شهر. مساله  كليدى، يافتن 
بهترين روش براى پيشنهاد سطحى از راحتى و تسهيالت 

است كه شما را از رقبايتان جدا مى كند.

3. فرهنگى بيافرينيد كه در برابر قواعد كارى، استثناهايى 
و  هستند  قواعد  داراى  كسب و كارها  اغلب  بسازد.  را 
از  كارمندان  از  بسيارى  كه  است  اين  ناخوشايند  واقعيت 
چيزى  انجام  از  اجتناب  براى  عذر  نوعى  منزله   به  قواعد 
استفاده مى كنند كه براى يك مشترى، اندكى اضافى است. 

به اين گفت وگوها توجه كنيد: 
- آيا در اين رستوران مى توانم سفارش نصف يك كيك 

كامل را بدهم؟
- ببخشيد، ما فقط اجازه داريم سفارش هاى كامل را قبول 

كنيم.
 -

آيا مى توانم پس از يك ماه محصول تان را برگردانم؟ 
- ببخشيد، قبض رسيد مى گويد فقط تا سى روز مجاز به 

برگرداندن محصول هستيد.
پيدا  شيوه هايى  بزرگ  و  موفق  كسب و كارهاى  اما   
معقول  موقعيت هاى  در  دهد  اجازه  قواعد  به  كه  مى كنند 

انعطاف پذيرى داشته باشند.
براى  تا  مى سازد  قادر  را  كارمندانتان  ترفند  اين 
كنند.  اتخاذ  مقتضى  تصميمات  قواعد،  انعطاف پذيركردن 
داشتن  خاطر  به  فصل»  «چهار  به  معروف  كسب و كار 
به  خط مشى  اين  است.  خوشنام  گشوده،  خط مشى  يك 
هر كارمند اجازه مى دهد بدون كسب اجازه از مافوق، تا 
سقف چند هزار دالر را براى اطمينان از رضايت مشترى 

خرج كند. 
اختيارات  اعطاى  از  سطحى  چنين  كسب و كارتان  در  آيا 
داريد؟ و آيا به كارمندانتان آنقدر اعتماد داريد كه چنين 
اين  بگيرد؟  شكل  كسب و كارتان  در  مديريتى اى  سطح 
اعتماد متقابل يك شبه اتفاق نمى افتد، اما اگر بتوانيد چنين 
قدرشناسى  حس  تنها  نه  كنيد،  ارائه  را  كنترل  از  سطحى 
بلكه  كرد،  خواهيد  ايجاد  خود  مشتريان   نزد  را  بيشترى 
اين  طى  شادترى  و  وظيفه شناس تر  وفادارتر،  كارمندان 

فرآيند ساخته خواهند شد.

مشاغل

روش هايى جذب مشتريان قدرشناس
نويسنده: Rohit Bhargava /مترجم: سيمين راد
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بهداشت و سالمت

دماى بسيار باال
و  است  دلچسب  و  گرم  حد  از  بيش  خانه  محيط  آيا 
است،  درست  مى دهد؟!  شما  به  زيادى  راحتى  احساس 
لوازم گرمايى خانه ممكن است باعث چاق شدنتان شود. 
همه ما 2 نوع چربى در بدنمان داريم: چربى سفيد ( نوع 
سرسخت چربى كه از طريق مصرف قندها و مواد غذايى 
سرخ شده در بدن ايجاد مى شود) و چربى قهوه اى (نوع 

خوب چربى كه به اعتقاد دانشمندان به ما كمك مى كنند تا 
گرم بمانيم) وقتى خانه شما گرم است چربى هاى قهوه اى 
همانند چربى هاى سفيد فعاليت مى كنند. اما وقتى سردتان 
چربى ها  اين  و  مى شوند  فعال  قهوه اى  چربى هاى  است 
گرماى بدن و سوخت و ساز شما را باال مى برند. تمام 
را  ترموستات  كه  است  اين  دهيد  انجام  بايد  كه  كارى 
سانتى گراد  درجه   17 روى  به  روز  طول  در  2ساعت 
تنظيم كنيد. يك مطالعه كوچك نشان داده است اين كار 
مى تواند منجر به كاهش 5درصدى توده چربى بدن ظرف 

6 هفته شود.

كم بودن روشنايى آشپزخانه
نورهايى  رنگ (و  زرد  و  كم  نور  مى دهد  نشان  تحقيقات 
كه رنگ گرم دارند) باعث مى شود تا غذا جذاب تر به نظر 
آيد و شما بيش از حد غذا بخوريد. شايد يكى از داليلى 
همين  دارند  تاريكى  محيط  رستوران ها  از  بسيارى  كه 
اندازه  از  بيش  شما  آشپزخانه  اگر  ديگر  طرفى  از  باشد. 
روشن باشد مى تواند باعث افزايش سطح كورتيزول بدن 
شود و اين به افزايش ذخيره چربى مى انجامد. اگر هدف 
بهترين  مى دهند  نشان  مطالعات  است  وزن  كاهش  شما 
نورپردازى براى آشپزخانه يك المپ فلورسنت 13 وات 
ايجاد  به  منجر  ماليم  سفيد  نور  اين  است.  سفيد  نور  با 
در  مى شود.  اشتها  مهار  و  فرد  در  سرد  احساس  يك 
حالت ايده آل شما بايد براى هر 1/8 متر مربع از مساحت 
صورت  به  خواه  باشيد  داشته  المپ  يك  آشپزخانه 
چراغ هاى باالى سر يا به صورت المپ هاى كار شده در 

سقف.

بشقاب هاى غذاخورى بزرگ
تفاوت  مى تواند  تان  خورى  غذا  بشقاب هاى  اندازه 
ايجاد  مى خوريد  كه  غذايى  مقدار  كنترل  در  چشمگيرى 
پر  را  خود  بشقاب هاى  كه  ماست  غريزه  جزو  اين  كند. 
از غذا كنيم اما اندازه بشقاب ها از سال 1950، 20 درصد 
بزرگتر شده است كه اين يعنى ما بشقاب خود را با 20 
درصد غذاى بيشتر پر مى كنيم. ميانگين قطر بشقاب هاى 
به  را  خود  شما  اگر  اما  است  متر  سانتى   30 حدود  ما 
خوردن غذا در بشقابى با قطر 25 سانتى مترعادت دهيد 

22 درصد كالرى كمترى وارد بدن خود خواهيد كرد. به 
گفته كارشناسان چنين تغييرى مى تواند به شما كمك كند 
تا ماهيانه حدود يك كيلو از وزن خود را از دست بدهيد. 
البته الزم نيست به بازار برويد و تمام ظرف هاى خود را 
تعويض كنيد، فقط سعى كنيد تا عادت كنيد شام خود را 

در بشقاب هاى ساالدخورى تان ميل كنيد.

مواد غذايى سالم در دسترس نيستند
آيا مى دانستيد اگر مواد غذايى سالم در ديد و دسترس 
خوردن  به  تمايل  افراد  اينكه  احتمال  داشته باشند  قرار 
كه  آن  جاى  به  است؟  بيشتر  برابر   3 باشند  داشته  آنها 
كشوهاى  در  را  خود  سالم  غذايى  مواد  و  سبزيجات 
ديدتر  قابل  قفسه هاى  روى  را  آنها  دهيد  قرار  يخچال 
بگذاريد. به اين ترتيب وقتى شما در يخچال را باز مى كنيد 
تا يك اسنك و ميان وعده برداريد،اول چيزى كه مى بينيد 
درباره  ترتيب  همين  به  هستند.  غذايى  سالم  انتخاب هاى 
كابينت ها و ظروف آبنبات ها عمل كنيد؛ اسنك ها و تنقالت 
كمتر سالم را از ديد خارج كنيد. با اين كار آنها را از ذهن 

و دهان خود نيز دور نگه خواهيد داشت!

رنگ ديوارهاى خانه
تاثير  شما  اشتهاى  روى  مى تواند  آشپزخانه  رنگ  حتى 
به  مى كنند  جلب  را  شما  توجه  كه  رنگ هايى  بگذارد! 
مى آورند  وجد  به  را  اشتها  زرد،  و  قرمز  خصوص 
(رنگ هاى به كار رفته در لگو و دكوراسيون اكثر فست 
ديگر  ازسوى  اما  بياوريد).  ياد  به  را  زنجيره اى  فودهاى 
رنگ آبى ثابت شده است كه آرام بخش است و همانند 
رنگ  براى  لزوما  نه  مى كند.  عمل  اشتها  مهاركننده  يك 
آميزى ديوار هاى آشپزخانه اما دقت كنيد كه در انتخاب 
لوازم آشپزخانه و ظروف غذاخورى بيشتر رنگ آبى را 

مدنظر قرار دهيد.

مواد معطر و خوشبوكننده
اگر از آن دسته افراد هستيد كه سعى داريد هواى خانه 
خود را با شمع هاى معطر يا عود و ساير خوشبو كننده ها 
كننده هايى  خوشبو  شويد  مطمئن  نگهداريد،  دلپذير 
جاى  به  نشوند.  شما  چاقى  باعث  مى كنيد  استفاده  كه 
 ) صندل  و  اسطوخودوس  چون  رايحه هايى  از  استفاده 
كه متابوليسم و فعاليت بدن را كاهش مى دهند و به شما 
كمك مى كنند تا راحتتر به خواب برويد)، رايحه نعناع را 
كه اثبات شده مهاركننده اشتهاست انتخاب كنيد. در يك 
مطالعه مشخص شده است افرادى كه هر 2 ساعت بوى 
نعناع را استشمام مى كنند در هر هفته 2700 كالرى كمتر 

مصرف مى كنند! 

خانه اى كه شما را چاق مى كند
چيزهاى به ظاهر كوچكى مانند تغييرات نور و دماى محيط روى اينكه مغز چه دركى از مواد 
غذايى داشته باشد و بدنتان چگونه مواد غذايى را تجزيه كند اثرگذار است. ازاين رو با رعايت 

نكات زير محيط خانه خود را سالمتر كنيد!
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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
تاخير  به  را  چهره  چروك هاي  چين و  تشكيل  چگونه 

بيندازيم؟

چين زدايي
ترجمه: مريم اميدي

كه  باشيد  ديده  را  افرادي  اطرافتان  هم  شما  است  ممكن 
با وجود سن باال، همچنان پوستي صاف و شفاف دارند 
چشم  به  هم  آنقدرها  صورتشان  چروك هاي  و  چين  و 

نمي آيد. مطلب زير را مطالعه كنيد تا ابتدا علت به وجود 
آمدن اين خطوط نازيبا را دريابيد و بعد هم راهكارهايي 

براي مقابله با آنها بياموزيد...

عامل  پررنگ ترين  و  اولين  متاسفانه  يا  خوشبختانه   
اولين  و  دارد  ژنتيك  در  ريشه  چروك ها،  و  چين  ايجاد 
نشانه هاي اين چروك ها هم معموال از 35 سالگي شروع 
و  كالژن  كمتر  پوست  معموال  سن  افزايش  با  مي شود. 
الغرتر  كمي  صورت  آن،  دنبال  به  و  مي سازد  االستين 
ريزي  اليه هاي  مي شود  باعث  الغري  همين  و  مي شود 
به  زير  توصيه هاي  رعايت  آيد.  به وجود  پوست  روي 

تعويق روند تشكيل چروك هاي چهره كمك مي كند.

به  رسيدن  آسيب  باعث  كشيدن  سيگار  نكشيد:  سيگار 
رشته هاي كالژن و االستين مي شود كه به پوست قابليت 
و  چين  مي خواهيد  اگر  پس  مي دهند.  كشيدگي  و  ارتجاع 

چروك ها ديرتر سراغتان بيايند، سيگار را كنار بگذاريد.

عينك آفتابي بزنيد: هميشه در محيط خارج از خانه عينك 
محافظت  آفتاب  برابر  در  شما  پوست  از  كه  چرا  بزنيد 
بهتر  مي كند.  كمك  پوستي  چروك هاي  كردن  كم  به  و 
در  بعدازظهر   4 تا  صبح   10 ساعت  از  پوستتان  است 
برابر آفتاب محافظت شود. زدن عينك آفتابي را به يك 
عادت تبديل كنيد و حتما از ضدآفتابي با SPF 30 به باال 

استفاده كنيد؛ حتي در روزهاي ابري و فصل زمستان.

خوب بخوابيد: اگر به اندازه كافي استراحت نكنيد، بدنتان 
حد  از  بيش  را  استرس)  (هورمون  كورتيزول  هورمون 

ترشح مي كند، هورموني كه باعث مرگ زودرس بسياري 
از سلول هاي پوست مي شود. برعكس، اگر به اندازه كافي 
استراحت كنيد، بدنتان بيشتر هورمون رشد ترشح مي كند 
و  شوند  ضخيم تر  مي كند  كمك  پوست  بافت هاي  به  كه 
خاصيت كشساني شان حفظ شود درنتيجه پوست ديرتر 

چروك مي شود.

ماهي بخوريد: اين ماده غذايي منبع غني اسيدهاي چرب 
پوست،  سلول هاي  رشد  به  كه  است  امگا3)  (مخصوصا 
جوانسازي و چاق نشان دادن صورت كمك و از ايجاد 

چروك هاي زودرس جلوگيري مي كند.

مرطوب كننده  بزنيد: شايد به نظرتان مرطوب كننده ها در 
كم كردن چروك چندان موثر نباشند اما حقيقت اين است 
كه مرطوب كننده از پوست شما حتي در برابر اشعه هاي 
چروك  و  قهوه اي  لكه هاي  ايجاد  باعث  كه  فرابنفش 

زودرس مي شوند، محافظت مي كند.

ضدپيري،  يا  آنتي ايجينگ  كرم هاي  بزنيد:  آنتي ايجينگ 
ميوه  اسيدهاي  اين  هستند.  اسيد  آلفاهيدروكسي  حاوي 
و  بروند  بين  از  پوست  مرده  سلول هاي  مي شوند  باعث 
خصوصا  صورت،  چروك هاي  محسوسي  صورت  به 
دور چشم، كم شود. اما اگر پوست خشكي داريد ممكن 
قبل  پس  شوند  آن  بيشتر  خشكي  باعث  مواد  اين  است 

از مصرف آنها حتما با متخصص پوست مشورت كنيد.

از  طبيعي  شكل  يك  رتينول ها  بزنيد:  اليه بردار  كرم 
ويتامين  A هستند كه در كرم هاي ضدپيري موجود است. 
مي كنند  كمك  پوست  بيشتر  كالژن سازي  به  رتينوييدها 
چين  درمان  براي  هم  دارو  و  غذا  سازمان  طرف  از  و 
و چروك و زيان هاي آفتاب مناسب تشخيص داده شده 

است.

را  پوست  شدن  پير  روند  مستمر،  ورزش  كنيد:  ورزش 
كند مي كند پس هر روز ورزش كنيد. استرس را نيز از 
از  دارند  استرس  افراد  وقتي  چون  كنيد  دور  خودتان 
و  خواب  طبيعتا  و  مي شوند  مشكل  دچار  تغذيه اي  نظر 
همه  درنهايت  و  مي گيرد  قرار  تاثير  تحت  هم  فعاليتشان 
زودرس  چروك هاي  و  چين  ايجاد  باعث  عوامل  اين 

مي شوند.
Formal Beauty :منبع

آيا ميدانيد با بيشتر شدن آگهى ها ، تعداد صفحات و مطالب
 هفته نامه اى كه در دست داريد افزايش خواهد يافت؟
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خانواده
يكى  اقتصادى،  افزون  روز  هزينه هاى  به  توجه  با 
ايرانى  خانواده هاى  برابر  در  كه  انتخاب هايى  از 
در  والدين  دونفره  كردن  كار  است،  گرفته  قرار 
خارج از خانه است. مطمئنا اين مساله صرفا ابعاد 
را  ديگرى  بسيار  مالحظات  بايد  و  ندارد  اقتصادى 
هم مدنظر قرار داد. در مقاله پيش رو، البته ما تنها 
و تنها به مسائل و جنبه هاى اقتصادى اين موضوع 
از  بيرون  در  كردن  كار  از  ما  منظور  پرداخته ايم. 
در  و  خانه  خارج  در  فرد  وقت  تمام  اشتغال  خانه، 

تمام روزهاى كارى است.

 به همين سبب، كارهاى پاره وقت (كارهايى كه دو 
يا سه روز از هفته هستند و نه بيشتر) يا مشاغلى 
كه مى توان آنها را در خانه انجام داد، از حيطه بحث 
زواياى  مى كوشيم  ما  اينجا  در  هستند.  خارج  ما 
پنهان اقتصادى كار كردن در خارج خانه را بررسى 
اين  در  خانواده ها  همه  براى  كلى  راه حل  هيچ  كنيم. 
زمينه وجود ندارد، بلكه بايد با توجه به همه جنبه ها، 
بهترين تصميم ممكن گرفته شود. ذكرنكات زير  به 
منظور پرتو افكندن بر زواياى پنهان كار كردن تمام 

وقت در خارج خانه است. 

هزينه هاى پنهان كار كردن تمام وقت زن و شوهر 
در خارج خانه

باشيد،  كرده  دنبال  را  خانواده  اقتصاد  مقاالت  اگر 
سالمت  هستيد.  آشنا  اقتصادى  سالمت  مفهوم  با 
اقتصادى يعنى تناسب درآمد و هزينه. براى بررسى 
همه جانبه موضوع كار كردن تمام وقت زن و شوهر 
در خارج خانه، بايد نخست معلوم كرد كه وضعيت 
دخل و خرج خانوار چگونه است. آيا تناسبى ميان 
اين دو وجود دارد يا وضعيت از حالت تعادل خارج 
سالمت  تشخيص  براى  كار  نخستين  است.  شده 
اقتصادى  سالمت  ليست  تهيه  خانواده،  اقتصادى 
و  درآمدها  است.  بخش  دو  شامل  ليست  اين  است. 
هزينه ها. معلوم است كه آنچه در اين ليست اهميت 
فراوانى دارد بخش هزينه هاست. هزينه ها را به طور 

كلى مى توان در چند دسته اصلى قرار داد:

و  گاز  برق،  آب،  (قبوض  دولتى  هزينه هاى   1-
عوارض و ماليات هاى ديگر)

(تلويزيون،  خانه  وسايل  به  مربوط  -2هزينه هاى   
وسايل آشپزخانه و مانند آن)

 -3 هزينه هاى مربوط به خورد و خوراك
 -4 هزينه هاى مربوط به حمل و نقل و جابه جايى

 -5 هزينه هاى شخصى (خريد پوشاك و مانند آن)
 -6هزينه هاى مرتبط به اوقات فراغت (سينما، كتاب، 
رستوران و يا از همه پر هزينه تر، سفرهاى مختلف)

-7هزينه هاى درمانى و پزشكى
 -8 هزينه هاى تحصيلى

-9 هزينه هاى مربوط به بيمه و مانند آن
 -10 هزينه هاى متفرقه ديگر.

كار  كنيد.  تقسيم  بخش  دو  به  را  ليست  اين  سپس 
كردن يك نفره و كاركردن دونفره. 

حال بايد به نكات زير توجه كرد:

- درآمد: درآمدى كه قرار است از محل كار كردن 
تمام وقت دونفره حاصل بشود، دقيقا چقدر است؟ 
تا چه اندازه اين درآمد ضرورى است؟ آيا مشكالت 
وقت  پاره  كار  يك  كردن  پيدا  با  نمى توان  را  مالى 
فرصت هاى  آيا  نمود؟  حل  وقت  تمام  كارى  نه  و 
فعلى  كار  آيا  و  است  تصور  قابل  ديگرى  شغلى 
درست  تنظيم  با  آيا  دارد؟  ارتقا  و  پيشرفت  توان 
اقتصادى  سالمت  مى توان  خانوادگى  حسابرسى 
به  دست  اين  از  سؤاالتى  نمود؟  ايجاد  را  تعادل  و 

وضعيت  از  بهترى  درك  تا  مى كنند  كمك  شما 
اقتصادى كه در آن قرار گرفته ايد، داشته باشيد. اما 
ليست  انتهاى  در  درآمد،  مورد  در  سوال  مهم ترين 
آمده  ادامه  در  كه  را  هزينه هايى  مى شود.  مطرح 
است، حساب كنيد. آنها را جمع بزنيد و از مجموع 
درآمدتان كم كنيد. آنچه باقى مى ماند، درآمد واقعى 
در  يا  مى شود  پرداخت  شما  به  آنچه  نه  شماست، 
فيش حقوقى تان نوشته مى شود. آيا به صرفه است 
كه كارتان را ادامه دهيد يا تقريبا عمده پولى را كه 
صرف  بايد  مى آوريد،  دست  به  كردن  كار  راه  از 
خواهيد  ادامه  در  (كه  كردن  كار  پنهان  هزينه هاى 

ديد) بكنيد.

- هزينه هاى مربوط به نگهدارى كودك: اگر كودكى 
كار  صورت  در  داريد،  دبستانى  پيش  يا  خردسال 
كردن دونفره، هزينه هاى مربوط به نگهدارى كودك 

تا چه اندازه تغيير مى كند؟ اين هزينه از اين جهت 
وقت  تمام  كردن  كار  صورت  در  كه  است  مهم 
در خارج از خانه، هزينه هاى مربوط به نگهدارى 
محاسبه  مى كند.  پيدا  افزايش  چشم گيرى  به طور 
خانواده  به  ناحيه  اين  از  كه  هزينه هايى  دقيق 
كمك  شما  بهتر  تصميم گيرى  به  مى شود،  اضافه 

مى كند.

ماهانه  هزينه هاى  حمل ونقل:  به  مربوط  -هزينه هاى 
مربوط به حمل و نقل را اضافه كنيد. رفت و برگشت 
شما هر روز چقدر مى شود. با ضرب آن در تعداد 
روزهايى كه به سر كار مى رويد، مى توانيد دريابيد تا 
چه اندازه از درآمد شما، صرف جابه جايى مى شود.

كار  كه  است  طبيعى  غذا:  به  مربوط  -هزينه هاى 
خانه،  خارج  در  وقت  تمام  به صورت  دونفره  كردن 
مستلزم هزينه هاى بيشترى براى غذا است. احتماال 
شما از كنسروها و ديگر حاضرى ها بيشتر استفاده 
غذاهاى  و  رستوران  به  مربوط  هزينه هاى  مى كنيد. 

بيرون از خانه هم، به تبع افزايش پيدا مى كند.

سياه  مانند  متفرقه  هزينه هاى  متفرقه:  -هزينه هاى 
به  روز  نشود،  دقت  آنها  به  اگر  كه  هستند  چاله اى 
روز درآمد بيشترى از شما را مى بلعند. بايد ببينيد 
كه درصورت كار كردن در خارج خانه، اين هزينه ها 
چه  افزايش  اين  و  مى كند  پيدا  افزايش  اندازه  چه  تا 
اندازه از درآمد شما را مى بلعد. مهم ترين عاملى كه 
است،  دخيل  متفرقه  امور  به  مربوط  هزينه هاى  در 
در  كه  است  مسلم  است.  پول  مصرف  امكان هاى 
خانه ماندن، فرصت هاى هزينه كردن پول را كاهش 
كه  مى دهد  نشان  كلى  به طور  امر  همين  و  مى دهد 
درصورت كار كردن در بيرون از خانه، بايد منتظر 

افزايش هزينه ها از اين ناحيه باشيد.
در  وقت  تمام  كردن  كار  مى بينيد  كه  همان طور 
خارج خانه مستلزم هزينه هايى است كه عموما ديده 
كردن  كار  صرف  كه  مى كنيم  تصور  ما  نمى شود. 
حال  به  حتما  خانه،  از  خارج  در  نفر  دو  وقت  تمام 
باال  ليست  تا  اما  است؛  مفيد  خانواده  مالى  وضعيت 
تفريق  و  جمع  را  هزينه  و  درآمدها  و  نكنيد  تهيه  را 
نكنيد، نمى توان به اين سوال پاسخ مثبت داد. گاهى 
اوقات نتيجه جمع زدن اين هزينه ها حيرت انگيز است 
و شما درمى يابيد كه با توجه به درآمدى كه به شما 
عمال  هزينه ها،  اين  به  توجه  با  و  مى شود  پرداخت 
خانواده  اقتصادى  وضعيت  در  جدى اى  تغيير  هيچ 
ايجاد نمى شود. گاهى هم اين امر معلوم مى شود كه 
در مجموع، كار كردن به چرخ اقتصاد خانواده يارى 

مى رساند.

آيا كار كردن دونفره پدر و مادر به معناى درآمد بيشتر است؟

هزينه و فايده زوج هاى نيمه وقت

محققان درباره باالوپايين سالهاي زندگي 
مشترك ميگويند

5 سال بغلتيد تا 
روي غلتك بيفتيد

ترجمه: مريم اميدي

سال  هفتمين  اگر  كه  شنيده اند  افراد  از  خيلي 
ديگر  بگذرانيد  را  سال،   7 از  بعد  يا  زندگي 
زندگي زناشويي آنقدرها هم سخت نيست اما 
براساس تحقيقات محققان انگليسي 5 سال اول 
بسيار سخت است و بعد از  زناشويي  زندگي 

آن اصطالحا روي غلتك مي افتيد...

در  انگليس  در  حقوقي  موسسه  توسط  كه  تحقيقاتي  نتايج 
سال 2000 انجام شد نشان مي دهد بيشتر زوج ها معتقدند 
سال اول زندگي مشترك مانند توفاني سهمگين است كه به 
شما حمله مي كند. بعد از گذشت 3 سال زوج ها ادعا كرده اند 
احساس امنيت، شادي و راحتي را تجربه  كرده اند اما بعد 
از آن همين زوج ها اظهار كردند پنجمين سال زندگي، يكي 
از سخت ترين دوره هاست و يكي از داليل مهم آنها خستگي 

بيش از حد و كار زياد بوده است.
محققان بعد از اين تحقيقات به اين نتيجه رسيدند در واقع 
5 سال گذراندن با همه سختي ها به شما نموداري مي دهد 
كه مي توانيد سال هاي بعد را هم در يك رابطه خوشحال و 
ماندگار باشيد. بعد از اين 5 سال ناهماهنگي در زمينه هاي 
اجتماعي  عالقه مندي هاي  و  متفاوت  سرگرمي هاي  جنسي، 

مختلف به حداقل مي رسد.
او  عهده  بر  تحقيقات  اين  سرپرستي  كه  آليستر  آماندامك 
داشتن  كنند  فراموش  نبايد  «زوج ها  مي گويد:  است،  بوده 
جانب  از  تالش  به  شاد  و  بادوام  طوالني مدت،  رابطه  يك 
اول  سال   در  كه  زوج هايي  ديدن  دارد.  نياز  خودشان 
ازدواجشان خوشحال اند معموال يك چيز عادي و معمولي 
داشتن  نگه  بچه ها  آمدن  و  سال  گذشت 5  از  بعد  اما  است 
يك رابطه صميمي و ماندگار از عهده هر زوجي برنمي آيد. 
در اين مواقع زوج ها براي راهنمايي به ما مراجعه مي كنند.»

سال هاي اول ازدواج همه چيز نو است و شكل زندگي  تغيير 
زوج ها  سال ها  اين  مديريت  زوجها،  اغلب  براي  ولي  كرده 
سخت است و بيشترشان در اين سال ها فكر مي كنند ازدواج 
و زندگي مشترك خواسته هاي آنها را برآورده نمي كند اما 
اگر اين تصورات را تا 5 سال مديريت كنيد به احتمال زياد 

شاهد خوشحالي و آرامش خواهيد بود.

فهرست افراد با طوالني ترين زندگي هاي مشترك
آنها  هستند.  كارتاري)  و  (كرم  چاند  خانواده  نفر  اولين   .1
متولد انگليس اند. در سال 1925 با يكديگر ازدواج كرده اند و 
اين ازدواج 87 سال تا امسال كه سال 2013 است به طول 

انجاميده است.
ازدواج   1930 اكتبر  آنها  هستند.  چيني  زوج  دومين   .2
با  كه  است  سال   83 امروز  تا  موچينگ  خانواده  كرده اند. 

يكديگرند.
3. نورمن و نورما بورماه سومين زوج البته آمريكايي اين 
فهرست هستند. آنها با 3 سال اختالف سن (1910-1913) 
 82 مي شود  كرده اند؛  زندگي  هم  با  االن  تا   1931 سال  از 

سال.
4. استاسياك هاي لهستاني در فوريه 1931 ازدواج و آنها 

هم تا امروز 82 سال را سپري كرده اند.
5. ژوزف و رزا در جنوب استراليا زندگي مي كنند. خانواده 
زكوليخ هم مثل مورد قبلي سال 1931 ازدواج كرده اند. رقم 

زندگي مشترك آنها هم 82 سال است.
6. اين زوج هم سن اند. آقا و خانم ويدن در سال 1912 به 
سال  كه  هم  االن  كرده اند.  ازدواج  سال 1931  و  آمده   دنيا 

2013 است 82 سال از زمان ازدواجشان مي گذرد.
زندگي  هم  با  است  سال  آمريكا 82  تنسي  در  مابري ها   .7

مي كنند.
كنار  است  سال   81 سن،  اختالف  سال  يك  با  اوينگ ها   .8

يكديگرند.
9. خانواده كاستا ساكن در برزيل هم با يك سال اختالف 
سن، در سال 1932 ازدواج كرده اند. درست است؛ آنها هم 

بالغ بر 80 سال است با هم هستند.

 81 همگي  فهرست  اين  در   13 و   12  ،11  ،10 شماره هاي 
در  رورت وت  پنسيلوانيا،  در  بلوچ ها  كرده اند.  زندگي  سال 

آخرين  و  ماساچوست  در  اسشرمرهون ها  ويسكانيسن، 
خانواده رودريگز در اسپانيا. بقيه فهرست تا رقم 30 همگي 
80 سال را با هم سپري كرده اند كه از كشورهاي آمريكا، 
فرانسه و ايتاليا بوده اند اما بيشترين تعداد متعلق به كشور 

آمريكاست.
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نكات سالمتى كه هر 
دخترى بايد بداند!

يكى از مشكالتى كه اكثر دختران جوان در طول زندگى 
بارها و بارها آن را تجربه مى كنند عادت ماهانه دردناك 
است. علت روشنى براى عادت ماهانه دردناك در دختران 
را  آن  زيادى  دختران  و  زنان  اما  ندارد،  وجود  زنان  و 

تجربه مى كنند. 
ماهانه  عادت  شروع  اول  روزهاى  در  غالبا  دردها 
به  نمى كشد.؛  طول  بيشتر  روز  دو  يكى،  و  مى افتد  اتفاق 
تغييرات  دليل  به  درد  اين  درمانگران  از  بسيارى  اعتقاد 
اسپاسم هاى  و  انقباض ها  و  زنان  بدن  در  هورمونى 
بروز  موجب  كه  مى افتد  اتفاق  رحم  ناحيه  در  ماهيچه اى 

لگن  و  شكم  ناحيه  در  خون  گردش  جريان   در  اختالل 
مى شود و گاهى كمردرد نيز به همراه دارد. عادت  ماهانه 
بى خوابى،  خلقى،  تغييرات  اضطراب،  گاهى  درد  عالوه بر 
بى حوصلگى و افسردگى و نفخ نيز به همراه دارد كه با 
اگر  اما  مى شود،  برطرف  قاعدگى  روزهاى  شدن  سپرى 
دردها  اين  تسكين  و  كنترل  براى  راهى  جست وجوى  در 
داروى  مصرف  بدون  مى خواهيد  و  هستيد  اختالل ها  يا 
اين  از  مى توانيد  شويد  خالص  آنها  شر  از  شيميايى 
مشكالت  و  عوارض  نگران  آنكه  بدون  طبيعى  شيوه هاى 
كمك  باشيد،  شيميايى  داروهاى  و  مسكن ها  مصرف 

بگيريد. 

مانع كم خونى بدن تان شويد
 130 تا   50 بين  معمول  طور  به  قاعدگى  روزهاى  در   
داليل  به  گاهى  مى شود.  دفع  زنان  بدن  از  ميلى  ليترخون 
در  اختالل  يا  قاعدگى  روزهاى  در  اختالل  نظير  مختلف 
عملكرد دستگاه تناسلى و ابتال به فيبرم ميزان خونريزى 
در اين روزها افزايش مى يابد. تغذيه نامناسب و جايگزين 
نكردن مواد مغذى و خونساز در سبد غذايى دختران و 
زنان موجب مى شود تا برخى از افراد با كم خونى مواجه 
شوند. يكى از ساده ترين شيوه ها براى پيشگيرى از بروز 
كم خونى و ضعف عمومى بدن در روزهاى قاعدگى يك 
هميشه  گل  چاى  نوشيدن  قاعدگى  شروع  به  مانده  هفته 

بهار است. 
براى  گياهى  ادويه هاى  بهترين  از  يكى  نيز  دارچين  چاى 
شده  تهيه  دمنوش  است.  ماهانه  عادت  آغازين  روزهاى 
از دارچين مى تواند عالوه بر كاهش دردهاى قاعدگى توان 
بدنى شما را افزايش دهد. براى تهيه اين دمنوش مى توانيد 
به چوب  استفاده كنيد. اگر  دارچين و چوب آن  پودر  از 
دارچين دسترسى داريد، بهتر است دمنوش تان را با آن 
آب  ليوان  يك  درون  را  دارچين  چوب  تا 3  كنيد. 2  تهيه 
اجازه  ببنديد.  نعلبكى  با  را  ليوان  سر  و  بگذاريد  جوش 
تا  بماند  جوش  آب  در  دقيقه   10 مدت  به  دارچين  دهيد 
دم بكشد سپس چوب  دارچين را از ليوان خارج كرده و 
دمنوش را ميل كنيد. نوشيدن 2 ليوان دمنوش دارچين و 
خوردن غذاهايى با طبع گرم مانند كاچى مى تواند بهترين 

انتخاب براى نخستين روز قاعدگى باشد.

زنجبيل ضد درد 
در بسيارى از متون طب سنتى از زنجبيل به عنوان گياه 
دارويى تسكين دهنده درد قاعدگى و باز كننده قاعدگى نام 
برده  شده است. زنان زيادى تجربه دردهاى قاعدگى را 
دارند بدون آنكه خونريزى داشته باشند. براى باز شدن 
است.  انتخاب  بهترين  زنجبيل  دم نوش  نوشيدن  قاعدگى 
چاى خورى  قاشق  يك  است  كافى  چاى  اين  تهيه  براى 
زنجبيل رنده شده را در يك ليوان آب بجوشانيد و قبل 
زنجبيل  كنيد.  ميل  و  كرده  صاف  را  آن  غذا  خوردن  از 
آن  كردن  خوش طعم  براى  دارد  گس  و  تند  طعمى  چون 
مى توانيد يك قاشق چاى خورى عسل يا يك قطعه كوچك 
غذايى  وعده  خوردن  از  پيش  و  كنيد  اضافه  آن  به  نبات 

آن را ميل كنيد.

 درمان نفخ معده با زيره سبز
 زنان و دختران زيادى با شروع دوران قاعدگى دچار نفخ 
و دل دردهاى ناشى از آن مى شوند. گاهى پيش مى آيد كه 
عوارض ناشى از قاعدگى مانند دردهاى ناشى از نفخ از 
يك  سبز  زيره  است.  دشوارتر  زنان  براى  قاعدگى  درد 
ضدنفخ واقعى است. در مواقعى كه دچار دل درد ناشى از 
نفخ مى شويد، بهترين كار، خوردن يك ليوان از جوشانده 
آرام آرام  نفخ  مى كند  كمك  كار  اين  است.  سبز  زيره 
برطرف شده و درد ناحيه شكم تسكين پيدا كند، اما اين 
مصرف  با  كه  زنانى  و  بزرگسال  افراد  براى  تنها  شيوه 
از  ناشى  نفخ  يا  مى شوند  نفخ  دچار  خوراكى ها  برخى 
دوران قاعدگى را تجربه مى كنند، توصيه مى شود. براى 
زيره  مى توانيد  نفخ  درمان  بر  زيره  بيشتر  تاثيرگذارى 
سياه و زيره سبز را به ميزان مساوى تركيب و آسياب 
كنيد و از آن به صورت دمنوش زيره كه با عسل شيرين 

شده است روزانه يك تا 2 فنجان مصرف كنيد. 

عصبى و كم طاقت مى شويد؟ 
اضطراب، عصبانيت و تغييرات روحى و روانى از ديگر 
اختالل هايى است كه با نزديك شدن قاعدگى در دختران 
تغييرات  دليل  به  روزها  اين  در  مى شود.  ديده  زنان  و 
هورمونى كه در بدن زنان اتفاق مى افتد خلق و خوى آنها 
دستخوش تغيير قرار مى گيرد و حساسيت آنها در برابر 
بروز  از  پيشگيرى  براى  مى شود.  بيشتر  مختلف  مسائل 

چند  است  بهتر  بدن  مقاومت  افزايش  و  مشكالتى  چنين 
روز پيش از شروع قاعدگى روزى 2 فنجان چاى گياهى 
بابونه بنوشيد. بهتر است اين چاى را در ميان وعده هاى 
دمنوش  كنيد.  ميل  و  كرده  شيرين  عسل  اندكى  با  غذايى 
تا  مى كند  كمك  شما  به  بابونه  گل  از  شده  تهيه  چاى  يا 
حالت هاى روحى روانى خود را در طول دوران قاعدگى 
راحت تر كنترل كنيد. نوشيدن اين دمنوش را 3 تا 4 روز 
پيش از قاعدگى شروع كنيد و تا پايان قاعدگى ادامه دهيد. 
تاثيرات  نيز  گزنه  عرق  فنجان  يك  روزانه  نوشيدن 
قابل مالحظه اى در كنترل و تنظيم قاعدگى در زنان دارد. 
در  را  گياهى  نوشيدنى  اين  تاثير  سنتى  طب  درمانگران 
بسيار  آن  از  ناشى  اختالل هاى  درمان  و  قاعدگى  تنظيم 
به  مى تواند  گزنه  عرق  نوشيدن  معتقدند  و  مى داند  موثر 
كند.  كمك  نشدند،  قاعده  مدتى  براى  كه  افرادى  درمان 
قواى  تقويت  در  بى نظيرش  خواص  عالوه بر  گزنه  عرق 
بدنى و بنيه جسمانى در تسكين دردهاى ناشى از سنگ 
شدن  نزديك  با  زنان  مى كند.  عمل  موفق  بسيار  نيز  كليه 
به روزهاى قاعدگى مى توانند با نوشيدن روزانه يك تا 2 
فنجان از اين دمنوش، روزهاى قاعدگى را با درد كمتر و 

آرامش بيشترى سپرى كنند. 

چه گياهى را بو كنيد؟
 شيوه درمانى رايحه درمانى يكى از روش هاى درمانى 
دردها  تسكين  زمينه  در  آن  كاربرد  كه  است  طبيعى 
از  بسيارى  توجه  مورد  سرعت  به  آرامش بخشى  و 
امروزه  گرفت.  قرار  رايج  طب  متخصصان  و  پزشكان 
تسكين  براى  رايحه درمانى  از  كلينيك ها  از  بسيارى  در 
مى كنند.  استفاده  بيماران  به  آرامش بخشى  و  دردها 
گياه  رايحه  از  استفاده  با  درمانى  شيوه  اين  درمانگران 
دوران  دردهاى  تسكين  به  رزمارى  گياه  رايحه  يا  سنبل 
شده  ذكر  گياه هاى  رايحه  بوييدن  مى پردازند.  قاعدگى 
عالوه بر تسكين درد همانند قرص هاى آرامش بخش فرد 
را آرام مى كنند. عالوه بر اين استشمام روغن و عصاره 
اسطوخودوس و مصرف موضعى آن در ناحيه شكم در 
دوران باردارى به صورت همزمان تاثير زيادى بر كاهش 
آنكه  شرط  به  دارد،  قاعدگى  روزهاى  از  ناشى  دردهاى 
بعد از ماساژ ناحيه شكم با اين عصاره شكم را با پارچه 

مناسب ببنديد و گرم نگه داريد.
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پااليش
وقتى شما از كل يك اتفاق يا حادثه تنها يك 
را  آن  اجزاى  بقيه  بعد  و  ببينيد  را  آن  جزء 
ناديده بگيريد يعنى نگاه تان اين طورى است 
كه همه يك اتفاق تنها از يك جزء آن گرفته مى 
شود مثل اين است كه شما يك لباسى بخريد 
و يك نفر بگويد كه دكمه اش زشت است آن 
قدر  چه  تان  لباس  كه  بگيريد  عزا  شما  وقت 
زشت و بى خود است يا اين كه هميشه رئيس 
تان از شما تعريف كرده اما اين بار به شما 
گفته است كه چرا فالن كار تاخير داشته بعد 
شما كلى خودتان را آزار مى دهيد كه چرا از 
شما انتقاد كرده اند البد كارتان خوب نيست 
برويد  بايد  پس  ندارد،  دوست  را  شما  كسى 

بميريد و... در اين اوضاع و احوال شما حتما 
مهارت  و  ها  خوبى  ديگر  چون  كنيد  مى  دق 
هاى خود را فراموش مى كنيد و مى چسبيد 

به همين انتقاد كوچك.

كنيد  اصالح  را  فكرتان  بتوانيد  كه  اين  براى 
كنيد  جايگزين  را  بهترى  افكار  است  خوب 
هم  را  كار  يك  مثبت  هاى  جنبه  هميشه  مثال 
درس  نمره  كه  است  درست  بگيريد  نظر  در 
زبان انگليسى تان را در امتحانات خراب شده 
اما در عوض در 7 درس ديگر موفق شده ايد، 
از  را  ها  خوبى  همه  كه  اين  از  قبل  بنابراين 
صافى رد كنيد تا بدى ها و افكار منفى توى 
درون  را  مثبت  هاى  جنبه  بمانند،  تان  ذهن 
خود نگه داريد و به آن ها توجه كنيد يا روى 
آن  به  داريد  كه  چيزى  از  متضادى  موضوع 

فكر مى كنيد تمركز كنيد.

افكار دو قطبى
كسانى كه در چنين افكارى غوطه ور هستند 
معموال همه چيز را يا سياه مى بينند يا سفيد 
وسطى  بين  حالت  ها  آن  براى  يعنى  كامل 
اغراق  صورت  به  اتفاقات  به  و  ندارد  وجود 
آميز نگاه مى كنند مثال آدم ها يا خيلى خيلى 
خوب هستند يا كال بد و به درد نخور به نظر 
مى رسند، حتى از اين ديدگاه، اتفاقات و اشيا 
يا  هستند  بخش  لذت  و  انگيز  هيجان  يا  هم 
وحشتناك و غير قابل تحمل! تصور كنيد كه 
اين آدم ها وارد دانشگاه مى شوند آن وقت تا 
يك استاد با آن ها بد برخورد مى كند با توجه 

به افكارى كه دارند نظرشان اين است كه تمام 
را  خودتان  شما  حاال  هستند  بد  دنيا  استادان 
قبول  بياوريد  شان  براى  هم  نمونه  و  بكشيد 

نمى كنند كه نمى كنند!

شما هم اگر افكارتان اين قدر خط كشى شده 
است و فقط سياه و سفيد مى بينيد و قضاوت 
در  بعد  به  اين  از  كنيم  مى  پيشنهاد  كنيد  مى 
را  چيزى  هر  مختلف  اتفاقات  و  افراد  مقابل 
درصد بندى كنيد مثال اگر يك نفر چون آدم بد 
قولى است پس كال آدم بدى است، را بگذاريد 
كنار با خودتان بسنجيد اين فرد چند درصد 
ويژگى  درصد  چند  دارد  خوب  هاى  ويژگى 
هاى بد، اين طورى به خودتان كمك مى كنيد 
كوتاه  چيز  يك  ديدن  خوب  يا  بد  صرفا  از 
بياييد و اتفاقات و افراد مختلف را قبول كنيد.

گرايش افراطى
را  اتفاق  يك  از  كلى  گيرى  نتيجه  شما  وقتى 
كلى  افكار  يعنى  بدهيد  تعميم  چيز  همه  براى 
نگرانه داريد و در طرز فكر شما كلماتى مثل 
زياد  بسيار  و...  هرگز  هميشه  كس  هيچ  همه 
راحت  خيلى  افكارى  چنين  با  شود  مى  ديده 
به  هم  ها  مكان  حتى  و  اشياء  افراد،  روى 

راحتى برچسب مى زنيد مثال با اين طرز فكر 
مى گوييد كه تمام كافى شاپ هاى شهر جاى 
مغرورى  هاى  آدم  پسران  تمام  يا  است  بدى 
دانشجويان  همه  خودتان  نظر  به  يا  هستند. 
هميشه تقلب مى كنند اين طرز فكر باعث مى 
اعتماد  چيز  هيچ  به  وقت  هيچ  شما  كه  شود 
نكنيد و نتوانيد درباره چيزهاى مختلف خوب 

فكر كنيد بنابراين راحتى نخواهيد داشت.
براى اين كه افكار مطلق گرا نداشته باشيد اول 
مانند  كلماتى  از  كنيد  درست  را  خود  ادبيات 
هميشه، هركس، هيچ كس و... استفاده نكنيد و 
به جايش از كلماتى مانند گاهى، گاهى اوقات 
و اغلب استفاده كنيد. مثال اگر امروز تصادف 
حاال  داريد  گندى  زندگى  چه  نگوييد  كنيد  مى 
يك تصادف چه ربطى به كل زندگى شما دارد 
نگوييد  كنيد  مى  گم  تومان  هزار   100 اگر  يا 

درست  بابا  اى  دادم  دست  از  را  اموالم  تمام 
ارزش  خيلى  تومان  هزار   100 اين  كه  است 
نيست.  كه  تان  اموال  همه  معنى  به  اما  دارد 
ديگران  و  خود  توصيف  براى  كه  كلماتى  در 
استفاده مى كنيد خوب دقت كنيد. از برچسب 
هاى منفى براى خود و ديگران استفاده نكنيد.

ذهن خوانى

معموال  دارند  خوانى  ذهن  افكار  كه  كسانى 
خيلى زود درباره رفتار و اعمال و احساسات 
فكر  چون  كنند  مى  عجوالنه  قضاوت  ديگران 
اطرافيان  هاى  انگيزه  و  احساسات  كنند  مى 
تا  همين  براى  شناسند  مى  خوبى  به  را  شان 
كسى رفتارى از خودش نشان مى دهد نتيجه 
حدس  درست  كه  كنند  مى  فكر  بعد  و  گيرى 
مثال  كنند.  مى  برداشت  درست  و  زنند  مى 
دوست تان فرصت نمى كند امروز در مهمانى 
شما شركت كند و شما سريع از اين رفتار او 
برداشت مى كنيد كه دلش نمى خواهد شركت 

كند يا دوست ندارد و...

وقتى رفتارى را از كسى مى بينيد زود تعبير 
منفى از رفتار او نداشته باشيد و سعى كنيد 
او  رفتار  داليل  به  هم  را  ديگرى  فرضيات 

براى  كه  كنيد  تمرين  خودتان  با  كنيد  اضافه 
دليل  چندين  رفتارى  هر  براى  يا  اتفاق  هر 
خودتان  هم  ديگر  حالت  اين  در  كنيد،  مجسم 
ساده  هاى  قضاوت  هم  و  كنيد  نمى  اذيت  را 

تان كم مى شود.

بزرگ نمايى
در اين حالت شما به يك اتفاق كوچك آن قدر 
كوچك  شكست  يك  يا  و  دهيد  مى  بال  و  پر 
مى  فكر  همه  كه  كنيد  مى  بزرگش  قدر  آن  را 
براى  است  افتاده  اتفاق  اى  فاجعه  چه  كنند 
به  دست  چون  گرفتارى  كوچكترين  با  همين 
بزرگ نمايى مى زنيد سريع نااميد و مايوس 
مى شويد البته بعضى افراد هم گرفتار كوچك 
نمايى هستند يعنى توانايى ها و مهارت هاى 
خود را آن قدر كوچك مى كنند كه خود را با 
خاك يكسان مى كنند. بزرگ نمايى كه گاهى 
بروز  باعث  شود  مى  سازى  فاجعه  باعث 
اضطراب و استرس در ما مى شود مثال تا در 
كنكور قبول نمى شويم احساس مى كنيم كل 
زندگى مان رفته روى هوا و بدبخت شده ايم.

از كلماتى مانند وحشتناك، نفرت انگيز، فجيع 
اصال  من  نگوييد  يا  نكنيد  استفاده  افتضاح  و 
نمى توانم تحمل كنم، بلكه بگوييد برايم سخت 
است. بعد از اين اگر اتفاق بدى مى افتد يا در 
كارى شكست مى خوريد تمام زندگى خودتان 
كل  در  اتفاق  اين  ببينيد  و  بگيريد  نظر  در  را 
زندگى شما چه جايگاهى دارد آن وقت متوجه 
مى شويد كه نياز به بزرگ نمايى يك موضوع 

نيست.

شخصى نگرى
با  را  خودشان  ها  آدم  يا  نگرى  شخصى  در 
به  را  چيز  همه  يا  كنند  مى  مقايسه  ديگران 
كه  كنند  مى  احساس  و  گيرند  مى  خودشان 
واكنش هاى همه آدم ها مربوط به آن هاست. 
در حالت اول مقايسه كردن يك جاهايى خوب 
است مثال شما با مقايسه به ارزش و توانايى 
هاى خود پى مى بريد اما در حالت دوم شما 
مى  چيز  همه  و  كس  همه  محور  را  خودتان 
شود  مى  بيمار  مادرتان  اگر  مثال  يعنى  دانيد 
خودتان را مقصر مى دانيد يا اگر خواهرتان 
كنيد  مى  احساس  گيرد  نمى  خوبى  نمره 

تقصير شماست.
شما  به  ديگران  واكنش  كنيد  مى  فكر  اگر 
را  جوانب  همه  كنيد  سعى  شود  مى  مربوط 
در نظر بگيريد و نقش خود را در آن كمرنگ 
كنيد سعى كنيد اتفاقات را به داليل واقعى اش 

مربوط و خود را از وسط ميدان خارج كنيد.

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

با افكارى كه در ذهنمان قفس مى سازند چه كنيم؟

افكار اسيركننده
و  اند  كرده  تعريف  نبايد  و  بايد  كلى  افكارشان  براى  كه  هايى  آدم  ايد  ديده 
آدم  دهند!  مى  نسبت  خودشان  به  را  عالم  رويدادهاى  و  اتفاقات  تمام  تازه 
هايى كه خودشان را محور همه چيز مى دانند و احساس مى كنند حال همه 
مردم و دليل همه اتفاقات آن ها هستند و همين فكر محدودشان است كه آن ها 
را آزار مى دهد، معموال آرامش روانى ندارند و نمى توانند در موارد مختلف 
درست تصميم بگيرند و درست عمل كنند افكار اين افراد، طورى است كه كل 

زندگى شان را تهديد مى كند.
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پوشيده  و  خاكستري  هميشه  آسمان  و  باران  و  برف 
غصه  و  غم  و  افسردگي  يعني  زمستان  فصل  در  ابر  از 
فراوان! اما اين زمستان سرد و كسل كننده خوبي هايي هم 
دارد كه به سادگي نمي توان از آنها گذشت: نوشيدني هاي 
برف،  از  پوشيده  دامنه هاي  سرد،  روز  يك  در  گرم 
قدرت  همه  كه  ناتواني  خورشيد  و  يخ زده  درياچه هاي 
خود را بكار مي گيرد تا كمي زمين و اهل آن را گرم كند. 
زمستان مي تواند براي ما عالوه بر آن آسمان خاكستري 
پوشيده از ابر، اين گونه هم باشد. «گاردين» در مطلبي كه 
به تازگي منتشر كرده است به معرفي شهرهايي پرداخته 
است كه براي گذراندن تعطيالت زمستاني حسابي مناسب 
هستند. اين شهرها اگرچه شايد در بين شهرهاي جهان 
بزرگ ترين ها نيستند اما مي توانند براي گذراندن روزهاي 
زمستاني كامال مناسب و ايده آل باشند. در اين مطلب با 

هشت شهر اين فهرست آشنا مي شويد.

پراگ ـ جمهوري چك 
و  برف  از  پوشيده  بلند  ساختمان هاي  با  «پراگ» 
سرد  ماه هاي  در  زده  يخ  و  پيچ  در  پيچ  خيابان هاي 
زمستان شهري است پر از گردشگر. معماري خيره كننده 
شكوهمند  حالتي  يخ  و  برف  از  اليه اي  زير  هم  آن  شهر 
خيابان هاي  چراغ هاي  مي دهد.  چك  جمهوري  پايتخت  به 
آنها  از  كه  نوري  و  شده اند  گازسوز  تازگي  به  شهر 
ساطع مي شود، به خيابان هاي جلوه اي عاشقانه مي دهد. 
كافه هاي گرم و پرنور «پراگ» نيز پناهگاهي ايده آل براي 

شب هاي سرد است. 
 

زالتسبورگ ـ اتريش 
شهري  و  اتريش  بزرگ  شهر  چهارمين  «زالتسبورگ» 
دارد.  قرار  آلپ  كوه هاي  دامنه  در  كه  است  دانشگاهي 
زالتسبورگ نامزد برگزاري المپيك هاي زمستاني 2010 و 
2014 بود اما نتوانست ميزباني اين مسابقات را به  دست 
بياورد. اين شهر با بازارهاي سنتي اش مناسب گذراندن 
رستوران هاي  اين  بر  عالوه  است.  زمستاني  تعطيالت 
گردشگران  كه  دارد  وجود  شهر  اين  در  نيز  قديمي اي 

زيادي را جذب مي كند.

ترومسا ـ نروژ 
«ترومسا» شهري در ايالت «ترومس» در نروژ است. اين 
شهر نهمين شهر بزرگ نروژ از نظر مساحت و هفتمين 
شهر اين كشور از نظر جمعيت است. با توجه به عرض 
از  خورشيد  قطبي،  شب  دليل  به  و  شهر  اين  جغرافيايي 
21 نوامبر تا دو ماه پس از آن، زير افق باقي مي ماند و 
ساعات  ديگر  است،  گرگ وميش  هوا  كه  ساعت  چند  جز 
حكمفرماست.  منطقه  اين  بر  مطلق  تاريكي  شبانه روز 
«ترومسا» يكي از بهترين شهرها براي گذراندن تعطيالت 

زمستاني است. 
 

آمستردام ـ هلند 
از  خالي  زمستان  فصل  در  «آمستردام»  موزه هاي 

بازديدكننده هستند و اين يعني اينكه زمان مناسبي براي 
اين  زيباي  هنرهاي  كاخ  همچون  جاذبه هايي  از  بازديد 
شهر يا خانه «آن فرانك» رسيده است. عالوه بر اين يكي 
از تماشاخانه هاي مشهور «آمستردام» سال گذشته صد 
و بيست و پنجمين سالگرد تاسيس خود را جشن گرفت. 
هرسال در فصل زمستان در اين تماشاخانه برنامه هاي 
و  كره جنوبي  روسيه،  از  هنرمنداني  حضور  با  مختلفي 

چين برگزار مي شود. 
 

ناگانو ـ ژاپن 
بازي هاي  است.  ژاپن  در  «ناگانو»  استان  مركز  «ناگانو» 
المپيك سال 1998 ميالدي در اين شهر برگزار شد. عالوه 
قديمي ترين  از  يكي  عنوان  به  همواره  «ناگانو»  اين  بر 

شهرهايي شناخته مي شود كه بازي هاي زمستاني المپيك 
را برگزار كرده است. مناطق زيبا، معابد بودايي پوشيده 
مينزوكو  «توگاكوشي  مردمي  هنرهاي  موزه  و  برف  از 
صحنه هايي  كه  هستند  شهر  اين  جاذبه هاي  از  كان»  ـ 

شگفت انگيز در قلب زمستان به وجود مي آورند.

ريكياويك ـ ايسلند 
«ريكياويك» پايتخت ايسلند و بزرگ ترين شهر اين كشور 
است. شهر «ريكياويك» شمالي ترين پايتخت جهان است. 
روز  در  ساعت  چهار  تنها  زمستان  فصل  در  شهر  اين 
روشني  به  آن  تابستاني  شب هاي  و  دارد  خورشيد  نور 
سردترين  از  يكي  «ريكياويك»  اگرچه  هستند.  روز 
چشمه هاي  مي توان  شهر  در  اما  اروپاست،  مكان هاي 
آب گرم بسياري را پيدا كرد. در اين شهر در ماه فوريه 
برگزار  زمستان  فرارسيدن  مناسبت  به  جشنواره اي 

مي شود. 

 برلين ـ آلمان 
فرارسيدن  مناسبت  به  كه  خرده فروشي  بازارهاي 
مي شود،  برگزار  برلين  در  نوئل  از  قبل  و  كريسمس 
قدمتي بيش از 60 سال دارند. در اين بازارها، بخش هاي 
مخصوصي براي كودكان نيز برگزار مي شود. 24درصد 
از مساحت شهر را جنگل ها و درياچه هاي زيبا پوشانده 
كه در فصل زمستان زير پوشش برف صحنه هاي زيبايي 
برلين،  جاذبه هاي  از  يكي  اين  بر  عالوه  مي كنند.  خلق 
روشن  و  شلوغ  كافه هاي  و  خيابان ها  در  شبي  گذراندن 

آن است.

اتاوا  ـ كانادا 
«اتاوا» پايتخت كشور كانادا و چهارمين شهر بزرگ اين 
كنار  در  و  شمالي  آمريكاي  در  شهر  اين  است.  كشور 
و  آب  لحاظ  از  «اتاوا»  است.  شده  واقع  اتاوا  رودخانه 
هوايي يكي از سردترين پايتخت هاي دنيا به شمار مي آيد. 
«فستيوال برف» در اتاوا يكي از بزرگ ترين فستيوال هاي 
 17 تا  ژانويه   31 از  جشنواره  اين  دنياست.  زمستاني 
در  كنسرت  يخي،  مجسمه هاي  و  مي شود  برگزار  فوريه 

فضاي باز و مسابقه سورتمه سواري آن مشهور است.

1025, Finchley Road
NW11 7ES
London
020 8457 7663

CARMELLA PATISSERIE

سرود برف و باران است اينجا!
بهترين شهرهاي دنيا براي تعطيالت زمستاني كدامند؟
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ورزش
ايران در گلدان سوم

جهانى  جام  به  راه يافته  تيم هاى  چهارشنبه  روز  فيفا  سران 
را  گلدان   4 فيفا  مسئوالن  كردند.  تقسيم  گلدان   4 در  را   2014
كامال  يك،  گلدان  در  حاضر  تيم هاى  تنها  كه  گرفته اند  درنظر 

طبق آنچه توقع مى رفت بود.

گلدان يك: 
برزيل، اسپانيا، آلمان، آرژانتين، سوئيس، كلمبيا، بلژيك و اروگوئه

گلدان دو:
 الجزاير، كامرون، ساحل عاج، غنا،نيجريه، شيلى و اكوادور

گلدان سه: 
استراليا، ايران، ژاپن، كره جنوبى، كاستا ريكا، هندوراس، مكزيك و آمريكا

گلدان چهار:
 بوسنى، كرواسى، انگليس، فرانسه، يونان، ايتاليا، هلند، پرتغال و روسيه

يكى از شروط اصلى اين است كه تنها نبايد بيش از يك تيم از آمريكاى التين 
در هر گروه قرار بگيرد. يكى از نكات جالب اين گلدان ها اين است كه در گلدان 
چهارم، 9 تيم قرار داده شده و در دو گلدان ديگر، شاهد حضور 7 تيم هستيم. 
دريك  هرزگووين  و  بوسنى  قراردادن  براى  برترديدهايش  فيفا  ترتيب  بدين 
گلدان غلبه كرد.بدين ترتيب حاال قرار است كه يكى از تيم هاى حاضر در گلدان 
4 كه مربوط به تيم هاى اروپايى است به گلدان 2 منتقل شود.هر چند كه ژروم 
شاهد  نمى توان  قطع  طور  به  كه  كرده  اعالم  فيفا  ارشد  مديران  از  يكى  والك 
قرار گرفتن 3 تيم اروپايى در يك گروه بود و اگر اين اتفاق بيفتد، تيم سوم، 
قطعا در يكى از گروه هايى كه سرگروهش ازآمريكاى التين است قرار خواهد 
گرفت.دراين ميان وباتوجه به ريزش اخير ورزشگاه كورينتيانس و ترديدها در 
مورد آماده شدن به موقع اين ورزشگاه، حاال سوال مطرح شده اين است كه 
كدام تيم ها در گروه يك قرار خواهند گرفت و بازى افتتاحيه را درمقابل برزيل 

برگزار خواهند كرد.

كدام دوره در كدام گروه
بينندگان برنامه 90 با پاسخ به سوال نظرسنجى عالقه خود را به همگروهى 
با آرژانتين نشان دادند. تيم ملى كشورمان در اولين دوره اى كه حضور داشت 
يعنى در سال 1978 كه مسابقات جام جهانى به ميزبانى آرژانتين برگزار مى شد 
با تيم هاى هلند، پرو و اسكاتلند در گروه D همگروه بود كه حاصل آن 2 باخت 

و يك تساوى بود. در جام جهانى 1998 فرانسه تيم ملى ايران با يوگسالوى، 
آمريكا و آلمان در گروه F همگروه شد. دو باخت و يك تساوى حاصل كار 
شاگردان جالل طالبى بود. در سومين دوره اى كه تيم كشورمان در سال 2006 
در آلمان حضور داشت با آنگوال، مكزيك و پرتغال در گروه D پيكار كرديم و 
ياران على دايى نتيجه اى بهتر از يك تساوى و دو باخت را بدست نياوردند. در 

اين سال ها هلند، آلمان و مكزيك سر گروههاى ايران بوده اند.

عالقه براى همگروهى با ايران
خبرگزارى DPA آلمان ابراز اميدوارى كرد تيم ملى اين كشور در جام جهانى 
2014 با ايران همگروه شود. خبرگزارى DPA آلمان در آستانه قرعه كشى 
جام جهانى 2014 برزيل ابراز اميدوارى كرد كه تيم ملى اين كشور با تيم هايى 
مرحله  راهى  راحتى  به  بتواند  تا  شود  همگروه  يونان  يا  الجزاير  ايران،  مثل 
بعد شود. پيش از اين نيز سايت فرانسوى ابراز اميدوارى كرد خروس ها در 
گروهى ساده در جام جهانى 2014 با ايران همگروه شوند تا اين تيم بتواند به 
آذر  برزيل 15  قرعه كشى جام جهانى 2014  مرحله بعد صعود كند!  به  راحتى 
رقابت ها  اين  در  حاضر  تيم  و 32  شد  خواهد  برگزار  برزيل  باهياى  شهر  در 
حريفان خود را خواهند شناخت. سايت francetvsport فرانسه در گزارشى 
درباره قرعه كشى جام جهانى نوشت: «فيفا قرار است سه روز قبل از قرعه كشى 
جام جهانى 2014 سيد بندى تيم ها را مشخص كند. در صورتى كه فرانسه در 
گروهى قرار گيرد كه با برزيل، هلند و آمريكا قرار گيرد، بعيد است بتواند به 
دور دوم صعود كند. فرانسه پس از بحران جام جهانى در سال 2010 بايد با 
صعود از گروه خود بتواند آن تصوير بد را از ذهن فوتبال دوستان پاك كند 
اما در صورتى كه در گروهى آسان با تيم هاى اروگوئه، يونان و ايران همگروه 
شود كار بسيار راحت ترى براى صعود از مرحله گروهى خواهد داشت. مردم 
فرانسه اميدوار هستند تيم ملى شان در گروهى آسان در جام جهانى 2014 قرار 
گيرد تا اين تيم بتواند به راحتى به مرحله بعدى جام جهانى صعود كند.»پيش از 
اين روزنامه اينديپندنت انگليس ابراز اميدوارى كرده بود انگليس در جام جهانى 

2014 با ايران همگروه شود.

توپ جام جهانى: برازوكا
را   2014 جهانى  جام  توپ  معرفى  و  طراحى  مسئوليت  كه  آديداس  كمپانى 
عهده دار بود روز سه شنبه برازوكا، توپ رسمى جام جهانى 2014 برزيل را 
آن  معناى  كه  است  برزيلى  واژه اى  برازوكا  كرد.  معرفى  رسمى  مراسمى  در 
شده،  بهره گيرى  آن  از  توپ  اين  طراحى  در  كه  رنگ هايى  است.  «برزيلى ها» 
نماد دستبندهاى سنتى چند رنگ آرزو است كه در برزيل مورد استفاده قرار 
است. برزيل  فوتبال  در  طراوت  و  چاالكى  از  نمادى  حال  عين  در  و  مى گيرد 

با  مراسم  اين  حين  و  شد  برگزار  ريودوژانيرو  در  الژ  پارك  در  مراسم  اين 
درمورد  را  مرتبطى  ويدئوهاى  حضار  3دى،  پروجكشن  ويدئو  از  بهره گيرى 
بازيكن  سيدور،  كالرنس  جمله  از  مطرحى  چهره هاى  كردند.  تماشا  توپ  اين 
سابق تيم ملى هلند و كافو، قهرمان اسبق تيم ملى برزيل دراين مراسم حضور 
داشتند.كمپانى آديداس در طول 2سال و نيم، از بيش از 600 بازيكن مطرح حال 
حاضر و سابق دنيا خواسته تا اين توپ را آزمايش كنند و بازيكنانى مثل ايكر 
كاسياس، دنى آلوس، ليونل مسى، باستيان شوان اشتايگر و زين الدين زيدان 
و همچنين 30 تيم در 10 كشور جهان از آن استفاده كرده اند و به عالوه در 
چند مسابقه بين المللى از جمله ديدار دوستانه تيم هاى سوئد و آرژانتين مورد 
استفاده قرار گرفته است.در ساختار توپ نيز يك نوآورى جديد به كار گرفته 

شده و خاصيت آيروديناميك خاصى دارد.

جايزه 40 ميليون دالرى
به گزارش رويترز، پاداش تيم ها در جام جهانى 2014 برزيل به 560 ميليون 
دالر رسيد كه نسبت به جام جهانى قبلى 140 ميليون دالر افزايش يافته است. 
فيفا براى بازى هاى جام جهانى 2010 آفريقاى جنوبى 420 ميليون دالر پاداش 
تعيين كرده بود. فيفا اعالم كرده است تيمى كه بتواند به قهرمانى در جام جهانى 

2014 برسد، 40 ميليون دالر پاداش خواهد گرفت.

دژاگه يكي از پنج بازيكن كمتر 
شناخته شده در جام جهاني

پنج  از  يكي  عنوان  به  دژاگه  اشكان  از  انگليس  «تلگراف»  روزنامه 

بازيكن كمتر شناخته شده ليگ برتر انگليس در جام جهاني نام برد. 
روزنامه  «تلگراف» چاپ انگليس درباره بازيكنان ليگ برتر انگليس كه 
سال آينده حضور در جام جهاني را تجربه خواهند كرد، پنج بازيكن 
كمتر شناخته شده را معرفي كرد كه تابستان آينده به همراه تيم هاي 
ملي شان در جام جهاني حضور خواهند داشت كه يكي از اين بازيكنان 
اشكان دژاگه، بازيكن ايراني فوالم است. تلگراف درباره اشكان دژاگه 
نوشته است: اشكان دژاگه كه تيم ملي اميد آلمان را همراهي كرده بود، 
اين  به  تا  كند  انتخاب  را  ايران  بزرگساالن  ملي  تيم  كه  گرفت  تصميم 

ترتيب شانس حضور در جام جهاني را داشته باشد. 
اما  رفته،  ميدان  به  فوالم  براي  ثابت  بازي  دو  تنها  فصل  اين  در  او 
فصل گذشته پس از انتقال از ولفسبورگ به فوالم در تركيب ثابت اين 
تيم حضور داشت. به نقل از تلگراف پنج بازيكن كمتر شناخته شده 
ليگ برتر انگليس كه در جام جهاني حضور دارند به اين شرح است: 
آدلن   -2 ايران.  كشور:  فوالم،  باشگاه:  ساله،   27 دژاگه،  اشكان   -1
گوئديورا، 28 ساله، باشگاه: كريستال پاالس، كشور: الجزاير. 3- ديگو 
برايان   -4 اروگوئه.  كشور:  بروم،  وست  باشگاه:  ساله،   33 لوگانو، 
شا،  برك  كاستاريكا. 5-  كشور:  اورتون،  باشگاه:  ساله.  اوويدو، 23 

23 ساله، باشگاه: استوك سيتي، كشور: امريكا.

جمهوري آذربايجان چوگان را به 
نام خود جهاني كرد

اجالس  هشتمين  در  آذربايجان  جمهوري  نام  به  چوگان  سنتي  بازي 
ميراث ناملموس يونسكو به ثبت رسيد. مديركل دفتر ثبت آثار تاريخي 
سازمان ميراث فرهنگي با تاييد اين خبرگفت: تا جايي كه اطالع پيدا 
هشتمين  در  آذرماه   12 سه شنبه،  روز  چوگان  سنتي  بازي  كرديم 
ميراث ناملموس يونسكو به نام جمهوري آذربايجان به ثبت رسيده، 
هنوز  است  شده  مطرح  پرونده  اين  ثبت  براي  كه  دقيقي  عنوان  اما 

مشخص نيست. 

با  يونسكو  سازمان  ناملموس  ميراث  كميته  ساالنه  اجالس  هشتمين 
حضور حدود 600 نماينده از 95 كشور جهان روز گذشته در پايتخت 
جمهوري آذربايجان آغاز شد. جمهوري آذربايجان امسال خواستار 
خود  ناملموس  جهاني  ميراث  عنوان  به  «چوگان»  بازي  جهاني  ثبت 
شد و شواهد موجود حاكي از آن بود كه اين كشور از پيگيري ثبت 
اين بازي، اهداف تجزيه طلبانه و روياي موهوم آذربايجان بزرگ را 
فهرست  در  چوگان  ثبت  براي  خود  درخواست  در  و  دارد  نظر  در 
ميراث جهاني ناملموس، جمهوري آذربايجان را كشوري دانسته كه 
از  يكي  كه  داشته  رواج  آن  در  اسب  كردن  رام   قبل  سال  هزاران  از 
داليل اصلي آن نيز تربيت اسب ها براي بازي چوگان بوده است! گروه 
حاضرشده از ايران در اجالس امسال يونسكو شامل يداهللا پرمون - 
ناملموس  فرهنگي  ميراث  از  پاسداري  مطالعات  منطقه يي  دفتر  مدير 
پژوهشي  معاون  رضوانفر -  مرتضي  و  مركزي  و  غربي  آسياي  در 

پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي - است. 

شدن  پيشنهاد  به  نسبت  رسمي  به شكل  ايراني  مقامات  اين،  از  پيش 
پرونده بازي چوگان از طرف جمهوري آذربايجان براي ثبت جهاني 
اعتراض كرده و اين بازي را جزو ميراث مشترك چند كشور دانسته 
بودند كه ثبت آن به نام يك كشور نادرست است؛ اما با اين وجود، 
دبيركل كميسيون ملي يونسكو در تهران هفته پيش گفت: اينكه بخواهيم 
نسبت به ثبت بازي سنتي چوگان به نام كشور جمهوري آذربايجان 

اعتراض كنيم، در چارچوب كنوانسيون يونسكو، يك اشتباه است.
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 طالع بينى 
هفتگى

فروردين ماه:
شما قدرت خود باورى و اعتماد به نفس 
كم  بسيار  اخير  روزهاى  اين  در  تان 
صحبت هاى  دليل  به  شايد  است،  شده 
دليل  به  هم  شايد  يا  باشد  دوستان تان 
اتفاقات ناگوارى باشد كه برايتان پيش 
شما  كه  است  شده  باعث  و  است  آمده 
بدهيد. دست  از  را  نفس تان  به  اعتماد 
شما به تازگى دوست داريد به قلب تان 
رفتار  عقل تان  با  كه  اين  تا  دهيد  گوش 
پيشنهادهايى  گاهى  عقل تان  زيرا  كنيد 
انجام  به  تمايلى  كه  مى دهد  شما  به  را 

آنها نداريد.
مسير خود را در يك خط ادامه ندهيد، 
سعى كنيد تغيير و تحولى در زندگى تان 
دچار  زندگى تان  زيرا  آوريد،  وجود  به 

يكنواختى شده است.

ارديبهشت ماه:
مى كنيد  احساس  روزها  اين  در  شما 
را  او  كه  كسى  و  شما  بين  فاصله اى 
دوست داريد افتاده است به همين دليل 
و  ناراحت  اما  هستيد  ناراحت  بسيار 

فاصله اى  اين  دليل  زيرا  نباشيد  نگران 
به  است  داده  رخ  نفر  دو  شما  بين  كه 

زودى مشخص خواهد شد.
تصميمات  روزها  اين  در  است  بهتر 
مهم و خطير را نگيريد، زيرا شما داراى 
ممكن  و  نيستيد  مناسبى  فكرى  قدرت 
است به خاطر راهى كه انتخاب مى كنيد 

به بيراهه برويد.
راه زندگى شما كمى باريك شده است 
و  پرتگاه ها  از  احتياط  با  خيلى  بايد  و 

دره هاى زندگى عبور كنيد.

خرداد ماه:
نقد  را  ديگران  كه  اين  از  بسيار  شما 
تحليل  و  تجزيه  مورد  را  آنها  و  كنيد 
الزم  اما  ميشويد،  خوشحال  دهيد  قرار 
تا  مى شود  باعث  كار  اين  بدانيد  است 
شما وجهه مثبت خود را از دست دهيد.

با ديدى مثبت به همه چيز نگاه مى كنيد 
و در دنيايى كه خودتان براى خودتان 
ساخته ايد به سر مى بريد بهتر است از 
اين دنيا خارج شده و افرادى را كه در 
اطراف شما هستند و وقايعى را كه رخ 

ميدهند مشاهده كنيد.

تير ماه:
برايتان  گذشته  در  كه  منفى  وقايع 
روى  بر  منفى  اثر  است،  داده  رخ 
اين  از  بعد  شما  و  است  گذاشته  شما 

را  اتفاقات  اين  نتوانسته ايد  مدت  همه 
فراموش كنيد.

شده  واقع  زندگى  كشاكش  در  شما 
در  را  خود  راه  است  بهتر  اما  بوديد 
اگر  زيرا  كنيد،  پيدا  جدل  و  مبارزه 
اميدى  نا  دچار  نكنيد  پيدا  را  راه تان 
مى شويد ؛ به صحبت هايى كه ميشنويد 
شما  از  ديگران  كه  خواسته هايى  يا  و 
ندهيد و كمى  مثبت  جواب  دارند سريع 

تامل كنيد.

مرداد ماه:
شما بايد كارها و فعاليت هاى تازه اى را 
تازه اى  اتفاقات  و  فرصت ها  كنيد،  آغاز 
را  شما  چشم  كه  مى آيد  پيش  برايتان 
بيشتر به روى دنيا باز مى كند ؛ مراقب 
در  حد  از  بيش  نرمش  زيرا  باشيد 

كارهايتان به ضرر شما مى شود.
رخ  برايتان  اتفاقى  يا  آمد  پيش  هر 
كند،  عوض  را  شما  راه  نبايد  مى دهد 
به  انقدر  و  باشيد  پيگير  زندگى تان  در 
مسائل با ديدى منفى ننگريد، زيرا باعث 
آسيب  شما  سالمتى  به  كه  مى شود 
برسد ؛ واقع بين باشيد تا موفق شويد.

شهريور ماه:
يك  به  حد  از  بيش  روزها  اين  در  شما 
احتياج  كوتاه  استراحت  يا  تعطيالت 
داريد زيرا بيش از حد براى آينده خود 

اكنون  دليل  همين  به  و  كرده ايد  تالش 
خسته شده ايد و ديگر توانى براى ادامه 
بيش  خود  تصورات  به  نداريد.شما  راه 
از حد پر و بال مى دهيد، رويا براى شما 
الزم است اما در نه در اين حد كه باعث 
سقوط شما شود ؛ اكنون زمان آن فرا 
براى  پرش  يك  شما  كه  است  رسيده 

آينده داشته باشيد.

مهر ماه:
يك  به  حد  از  بيش  روزها  اين  در  شما 
احتياج  كوتاه  استراحت  يا  تعطيالت 
داريد زيرا بيش از حد براى آينده خود 
اكنون  دليل  همين  به  و  كرده ايد  تالش 
خسته شده ايد و ديگر توانى براى ادامه 
بيش  خود  تصورات  به  نداريد.شما  راه 
از حد پر و بال مى دهيد، رويا براى شما 
الزم است اما در نه در اين حد كه باعث 
سقوط شما شود ؛ اكنون زمان آن فرا 
براى  پرش  يك  شما  كه  است  رسيده 

آينده داشته باشيد.

آبان ماه:
و  هيجانات  نميتوانيد  راحتى  به  شما 
شايد  كنيد،  كنترل  را  خود  صحبت هاى 
باشد  كوچك  صحبت ها  اين  نظرتان  به 
به  بايد  اما  برسد  نظر  به  ناچيز  و 
صحبت هاى خود دقت كنيد زيرا ممكن 
عليه  بر  صحبت هايتان  همين  از  است 

شما استفاده شود.
در  و  هستيد  بى احتياط  زيادى  شما 
عمل  كامل  دقتى  بى  با  كارهايتان 

مى كنيد اما بايد مواظب باشيد.

آذر ماه:
داريد،  قرار  موقعيت  بهترين  در  شما 
بهتر است از اين فرصت خود استفاده 
زمين  از  مى توانيد  كه  جايى  تا  و  كنيد 
بين  مثبت  حد  از  بيش  بگيريد.شما  اوج 
حد  اين  تا  زندگى  در  نبايد  ولى  هستيد 
مثبت بين باشيد زيرا حوادث و اتفاقات 
زيادى برايتان رخ خواهند داد كه ممكن 

است برخى از انها منفى نيز باشند.
زيادى  ندارند  اهميتى  كه  مسائلى  به 
فكر  حد  اين  تا  است  بهتر  مى كنيد  فكر 
دهيد  اجازه  و  باشيد  نداشته  خيال  و 
شما  به  كارهايتان  در  نيز  اطرافيان تان 
ساده تر  زندگى تان  زيرا  كنند  كمك 

خواهد شد.

دى ماه:
مى آيد  پيش  برايتان  كه  اتفاقاتى  با 
زيادى جدى و سخت بر خورد مى كنيد 
و  ساده  اتفاقات  اين  از  خيلى  زيرا 
همه  اين  نيازمند  و  هستند  معمولى 
تحقيق را ندارند، با اين كارهاى اضافى 

فقط خودتان را خسته مى كنيد.
به  و  بگذرد  خوش  شما  به  دهيد  اجازه 

؛  بزنيد  لبخند  مى آيد  پيش  كه  وقايعى 
در  را  بزرگى  ريسك هاى  بزودى  شما 

زندگى تان انجام مى دهيد.

بهمن ماه:
حال  در  كه  زندگى  با  ميكنيد  احساس 
و  شده ايد  بيگانه  كمى  داريد  حاضر 
نمى دانيد چه نقشى را در زندگى حاضر 
سردرگمى  دچار  دليل  همين  به  داريد 
شده ايد؛ توصيه مى شود اول و در ابتدا 
خود را پيدا كنيد و بعد قدم در كارهاى 

مختلف بگذاريد.
رخ  شما  زندگى  در  تازه اى  اتفاقات 
تازه اى  ديد  ميشود  باعث  كه  مى دهد، 
پيدا كنيد و انرژى فوق العاده زيادى را 

از اين اتفاق به دست بياوريد.

اسفند ماه:
شما با ديدى كلى به زندگى مى نگريد به 
كه  پيشامدهايى  از  بسيارى  دليل  همين 
رخ مى دهد را نمى بينيد يا اين كه با بى 

تفاوتى از كنار آنها رد مى شويد.
زندگى  مسائل  از  صحيحى  درك  شما 
كه  حدس هايى  اوقات  اكثر  و  داريد 
مى زنيد  زندگى  جريانات  با  رابطه  در 
شنيدن  منتظر  مدام  ؛  هستند  درست 
خود  ذهن  و  نباشيد  ناگوار  خبرهاى 
گيرى هاى  تصميم  با  كه  دهيد  عادت  را 

منطقى پيش برود.

براى اجاره
يك خانه مدرن يك اتاق خوابه (نه آپارتمان) 

با حياط كوچك و پاركينگ خصوصى، مبله و با 
وسائل كامل و دكوراسيون جديد در كينگستون
KT3 (نيو ملدن) نزديك به مغازهها، اتوبوسها و 

ايستگاه قطار. كرايه 995 پوند در ماه.
لطفا با تلفن 07737506313 تماس بگيريد

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
Fish & Chips in Norfolk 

اجاره 250 پوند در ماه 
بدون ريت با ليز 15 ساله 

تيكينگ 1000 پوند در هفته 
قيمت بيست و پنج هزار پوند

Council Property  07963070620



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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مراسم شارحان هندي ديوان حافظ برگزار شد

روايت هندي از 
حافظ شيرازي

مجله  همكاري  با  حافظ  ديوان  هندي  شارحان  مراسم 
بخارا، موسسه فرهنگي هنري ملت، سفارت هند در ايران 
و انجمن دوستي ايران و هند تدارك ديده شده بود، عصر 
دوشنبه 11 آذر ماه 1392 برابر با 2 دسامبر 2013 در 

سفارت هند برگزار شد.
دي. پي. سري واستوا، سفير هند در ايران سخنراني اش 

درباره حافظ را با جهانشمول بودن حافظ آغاز كرد.
حافظ تنها شاعر شما نيست، در هند نيز بسيار گرانقدر 
جهان  تمام  شاعر  البته  و  آسيا  تمام  شاعر  او  است. 
زبان  چون  كه  كنم  اعتراف  بايد  مي شود.  محسوب 
را  حافظ  ديوان  توانسته ام  فقط  نيست،  خوب  فارسي ام 
و  هستم  لكهنو  شهر  اهل  من  بخوانم.  انگليسي  زبان  به 
شهر  در  فارسي  زبان  و  است  من  زبان  هم  اردو  زبان 

لكهنو رواج دارد.
در  بزرگ  شخصيت هاي  از  بسياري  الهام بخش  حافظ 
هند بوده. تاگور در سفرنامه اش درباره  ديدار از آرامگاه 
حافظ اينچنين نوشته است: با نشستن كنار مقبره حافظ 
از  درخشان  پرتوي  گذشت،  ذهنم  از  درخشان  پرتوي 
چشم هاي حافظ، در يك روز بسيار طوالني، همانند تابش 
خورشيد بهاري اينك مي تابد. ما همچون همنشينان يك 

خراباتيم كه مي نوشيم از پيمانه هايي با طعم هاي بسيار. 
بسياري  قرن هاي  اگرچه  دارم،  روشني  بسيار  احساس 
گذشته است، بسياري آمده اند و رفته اند. اما نشستن در 

كنار مقبره حافظ سلوك در كنار حافظ است.
هند از گنجينه بزرگي از زبان و ادب فارسي برخوردار 
فارسي  زبان  زبان  وسطي  قرون  سال هاي  در  است. 
حافظ  ديوان  خطي  نسخ  از  معدودي  تعداد  بود.  دربار 
سال 1992،  در  مي شود.  نگهداري  هند  كتابخانه هاي  در 
هند،  خارطوم  در  خدابخش  نورالدين  عمومي  كتابخانه 
نسخه  حافظ  «ديوان  نام  به  كمياب  بسيار  نسخه يي 
سلطنتي مغول» منتشر كرد كه داراي حاشيه نوشته هاي 
بود.  جهانگير  و  همايون  شاه  جمله  از  هند  پادشاهان 
آنان پس از تفال به ديوان حافظ، در حاشيه نوشته هايي 
نتيجه  و  تفال  دليل  نوشته ها  اين  بيشتر  كه  مي نوشتند 
آن را مشخص مي كرد. اين نسخه به دستور اكبر شاه، 
پادشاه مغول تهيه شده بود. خوشحالم كه امروز آقاي 
خرمشاهي كه يكي از چهره هاي مطرح در حافظ شناسي 
هستند سخنراني خواهند كرد. بار ديگر از آقاي دهباشي، 
موسسه ملت و انجمن دوستي ايران و هند براي برپايي 
اين نشست تشكر و آرزو مي كنم اين فعاليت ها در زمينه 
ايران  و  هند  تمدن  بين  هنري  و  فرهنگي  روابط  تقويت 

ادامه داشته باشد.
خرمشاهي  بهاءالدين  درباره  دهباشي،  علي  آن  از  پس 
چنين گفت: «استاد خرمشاهي دانشي  مردي است كه در 
هر زمينه كار كرده، آثار ارزشمندي را خلق كرده و ما 
ديگر مثل استاد خرمشاهي نداريم. در ترجمه قرآن كريم 
واقعا استادي به خرج داده اند. در مطالعات حافظ پژوهي 

متجاوز از 14 كتاب و بيش از يكصد مقاله نوشته اند كه 
مجلد  دو  در  «حافظ نامه»  ايشان  كتاب هاي  از  يكي  فقط 
كتاب  طور  همين  و  است  رسيده  چندم  و  سي  چاپ  به 
معرفي  زمينه  در  و...  حافظ»  زبان  و  «ذهن  ارزشمند 
و...  ميشما  ميلر،  هنري  از  غرب  دنياي  معاصر  ادبيات 
فلسفه  حوزه  در  و  كرده اند  ارائه  درخشاني  ترجمه هاي 

نيز چندين كتاب ماندگار.

درباره  تا  رسيد  خرمشاهي  بهاءالدين  به  نوبت  سپس 
شارحان هندي ديوان حافظ سخن بگويد:

«نكته  مهمي كه در ابتدا بايد به آن اشاره كنم آن است 
شود،  منتشر  ايران  در  آنكه  از  پيش  حافظ  ديوان  كه 
ظاهرا  و  رسيد  چاپ  به  كلكته  در  در 1791  نخستين بار 
كهن ترين كتابي كه مطلبي از زندگي حافظ در آن آمده، 
كتاب لطايف اشرفي است كه يك عارف مقيم هندوستان 
به نام سيداشرف الدين جهانگير سمناني نوشته است. اگر 
چه در بخش هايي از اين كتاب از ديدار سيد اشرف الدين 
ياد  او  از  شيرازي»  «مجذوب  عنوان  با  كه  حافظ  با 
ديگر  شاعر  توسي،  آذري  است.  كرده  صحبت  مي كند، 
حافظ  از  دكن  سالطين  دربار  در  كه  است  پارسي گوي 
درگذشت  از  قرن  يك  از  «كمتر  كرده:  ياد  تفصيل  به 
يا  منيري  شرفنامه  در  فاروقي  قوام  ابراهيم  حافظ 
است.  كرده  نقل  را  اشعاري  حافظ  از  ابراهيمي  فرهنگ 
بنا به شواهدي شاعران بزرگ هند متاثر از اشعار حافظ 
بوده اند. و ظاهرا بايد اشعار حافظ از همان زمان حيات 
وي به هندوستان رسيده باشد. و توجه شعراي فارسي 
دست:  اين  از  شواهدي  باشد.  برانگيخته  را  آنجا  زبان 

كه  پارسي  قند  زين  هند/  طوطيان  همه  شوند  شكرشكن 
به بنگاله مي رود.

است  كرده  اشاره  حافظ  مقدمه  در  گلندام  محمد  حتي  و 
هم  هندوستان  و  تركستان  اقاليم  به  حافظ  غزل هاي  كه 

رسيده است.
شاهان  توجه  هند  در  حافظ  اقبال  اصلي  داليل  از  يكي 
گوركاني هند و عادل شاهيان بيجاپور به غزليات حافظ 
اكبرشاه،  دوره  در  بسيار  نسخه هاي  و  است.  بوده 

جهانگير شاه و بسياري از پادشاهان ديگر از حافظ
به دست آمده است. يكي ديگر از زمينه هاي اقبال حافظ 
در هندوستان اين است كه نويسندگان فارسي زبان اين 
سرزمين از حافظ تاثير گرفته اند و آثار خود را با اشعار 
حافظ تزيين كرده اند. اشاره به اشعار حافظ و توسل به 
او را در تمام تاليفات شعري اين سرزمين مي شود، ديد. 
شرح ها و تفسيرهاي حافظ هم االماشاءاهللا وجود دارد و 
ديوان حافظ به زبان هاي بنگالي، پنجابي، هندي مراتهي و 
انگليسي چاپ شده است و بيش از سي ترجمه از حافظ 

به اين زبان ها وجود دارد و
شده  نوشته  حافظ  ديوان  بر  شرح  هم  نسبت  همين  به 
در  حافظ  خطي  نسخه   400 پيش  سال   50 تا  و  است 

كتابخانه هاي هند موجود بوده است.
و در پايان با حضور محمود دولت آبادي و سفير هند يك 
شال و نسخه يي نفيس از ديوان حافظ كه به تازگي در 
عليگر هند به چاپ رسيده به بهاءالدين خرمشاهي و علي 
دهباشي اهدا شد و كمال گلستاني نيز قلم هايي را به رسم 
يادبود به دي. پي. سري واستوا، سفير هند و بهاءالدين 

خرمشاهي اهدا كرد.


