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پنج تصوی متفاوت جامعه ایرانی

گزارش بودجه خانوار بانک مرکزی، اطالعات جالبی 
از روند تغییرات شرایط زندگی اجتماعی خانوارهای 
حاکی  گزارش ها  این  می دهد.  ارائه  کشور  در  شهری 
خانوارهای  نسبت  اخیر،  سال های  در  که  است  آن  از 
دارای بیش از چهار عضو، با سقوط شدیدی مواجه 

شده است؛ ...

تجزيه اكراين آينده سفيد سياه
فرساي  طاقت  سرماي  در  که  روزهایي 
شبانه  چندین  دولتي  ضد  معترضان  ي یف، 
مجسمه هاي  و  زدند  فریاد  ایستادند،  روز 
این  به  کمتر  شاید  کشیدند  زیر  به  را  لنین 
«کریمه»  زیباي  جزیره ي  که  مي کردند  فکر 

از کشورشان جدا و نصیب ...

مشكالت ايران در دارائى هاى 
آزاد شده

قابل  بخش  به  که  است  نبوده  قادر  ایران 
توجهی از درآمد نفتی آزاد شده خود طبق 
یابد  دست  ژنو  مقدماتی  ای  هسته  توافق 
پایان  برای  ها  تالش  تواند  می  روند  این  و 
پیچیده  را  تهران  ای  هسته  مجادله  به  دادن 

تر کند. به گزارش ...

نابغه محزون شاعر سينما
در  سینما  هنر  گذشته  در  بزرگترین  شاید 
سالي که سپري شد. الن رنه فیلمساز افسانه 
اي فرانسه بوده باشد. او که در ۹۲ سالگي به 
درود حیات گفت و تا آخرین ماههاي زندگي 
اش به شدت فعال بود و کار مي کرد و قریب 

به ۷۰ سال ...

11 فن روان درمانى
از  وسیعی  پیوستار  در  قاطعیت  آموزش 
شخصی  بین  روابط  به  مربوط  های  مشکل 
افسردگی،  زناشویی،  های  اختالف  مثل 
پرخاشگرانه  رفتارهای  جنسی،  اختالالت 
کاربرد  گرفتن،  قرار  سوءاستفاده  مورد  و 

دارد...

افغانستان جهان را شوکه کرد

 لبخند سرزمين درد و رنج به دموكراسي 
 مردم از مهلک ترین انتخابات جهان استقبال کردند

مردم افغانستان به رغم تهدیدات و رجز خواني هاي طالبان 
پاي صندوق هاي راي رفتند تا به نوعي به قیمت جان خویش، 
واجد  نفر  میلیون   ۱۳ حدود  کنند.  خریداري  را  دموکراسي 
که  بودند  دموکراتیک  کامال  فرآیند  اولین  در  شرکت  شرایط 
ساعت ۷ صبح آغاز شد و در ساعت ۱۷ عصر نیز پایان یافت.

کشور  این  مردم  از  توجهي  قابل  تعداد  گزارش ها  براساس 
روشي  با  تا  بودند  کرده  جزم  را  خود  عزم  کشیده  رنج 
دموکراتیک و توسط صندوق هاي راي جانشین حامدکرزاي 
وي  ریاست جمهوري  نشیب  و  پرفراز  سال   ۱۳ از  پس  را 
را  دولت  تنها  نه  دهندگان  راي  طویل  هاي  برگزینند.صف 

غافلگیرکرد بلکه رسانه هاي جهان نیز شوکه شدند. 

وضعیت اقتصادي و اجتماعي افغانستان تیره است اما گویي 
آنها  دارد.  بسیاري  امید  فردا  به  رنج  و  درد  سرزمین  مردم 
دست  طالبان،  سقوط  و  افغانستان  به  آمریکا  حمله  زمان  از 
کم شانزده هزار غیرنظامي افغان، سه هزار و پانصد نیروي 

خارجي و هزاران نظامي افغان کشته شده اند. 

براساس گزارش سازمان ملل متحد نیز دست کم چهل وپنج 
غیرنظامي هم در حمالت هواپیماهاي بدون سرنشین آمریکا 
شده اند.  کشته  افغانستان  در  سیزده  و  دوهزار  سال  در 
بیش از  کشور  این  مي دهد  نشان  آمریکا  دولت  آمارهاي 
در  خود  سرنشین  بدون  هواپیماهاي  با  هوایي  حمله   ۵۰۰
افغانستان در سال گذشته انجام داده است. مردم افغانستان 
به علل مختلف در انتخابات شرکت مي کنند. یکي اینکه آنها 
خالص  آمریکا  نیروهاي  و  طالبان  حمالت  از  مي خواهند 
شوند و دیگر اینکه به کشت خشخاش و افزایش تولید مواد 
کمک هاي  از  سوء استفاده  و  اداري  و  مالي  فساد  و  مخدر 

بین المللي پایان دهند. آمارها نشان مي دهد کشت خشخاش 
دوهزار  سال  در  افغانستان  در  هروئین  و  تریاک  تولید  و 
بر اساس  است.  داشته  رشد  درصد  سي  و شش  سیزده،  و 
حدود  افغانستان  تریاک  تولید  متحد  ملل  سازمان  گزارش 
از  درصد  چهار  حدود  که  است  دالر  میلیون  پنجاه  و  نهصد 

تولید ناخالص داخلي این کشور را تشکیل مي دهد.

به گزارش فرانس۲۴، دراین دور از انتخابات ریاست جمهوري 
هستند  جمهوري  ریاست  نامزد  نفر  هشت  افغانستان 
زلمي رسول  و  احمدزي  غني  اشرف  عبدالله،  عبدالله  که 
چهره هاي برجسته این دوره به شمار مي رود. درانتخابات 
دوهزاروهفتصد  حدود  نیز  افغانستان  استاني  شوراهاي 
نفر نامزد هستند که بیش از ۳۰۰ نفر از آنها را زنان تشکیل 
مي دهند. مطابق قانون افغانستان، چهارصد وپنجاه وهشت 
کشور  این  استان  سي وچهار  استاني  شوراهاي  وارد  نفر 
مي شوند که نود وشش نفر آنها باید زنان باشند. کمیسیون 
وبیست  وچهارصد  هزار  شش  افغانستان،  انتخابات  مستقل 
وسه مرکز راي گیري را ایجاد کرده بود که این مراکز، بیست 
در  راي گیري  روند  مي گیرد.  دربر  را  راي گیري  حوزه  هزار 

برخي مناطق به شکلي غیرقابل تصور سخت بوده است. 

افغانستان  کوهستاني  و  افتاده  دور  مناطق  از  برخي  در 
براي  االغ  از  کشور  این  شرق  در  نور  منطقه دار  ازجمله 
صعب العبور  روستاهاي  به  راي  اخذ  صندوق هاي  حمل 
و  زیاد  بسیار  ارتفاع  مناسب،  جاده  نبود  مي شود.  استفاده 
کوهستان هاي صعب العبور، استفاده از االغ را در این مناطق 
کرده  اجباري  گزینه اي  افغانستان،  انتخابات  برگزاري  براي 
تا  مي کنند  حرکت  االغ ها  این  کنار  در  پلیس  نیروهاي  است. 
صندوق هاي اخذ راي به سالمت به محل هاي مربوط برسد 

و درنهایت بازگردانده شود. ادامه صفحه ۳
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جنگ كامرون با حزب خود 

روزنامه تایمز عکس یک خود را به دختر خواننده راک بریتانیا 
دنیا  از  طبیعی  مرگ  به  سالگی   ۲۵ سن  در  که  داده   اختصاص 
خرید  ماجرای  به  را  خود  یک  تیتر  اما  روزنامه  این  است.  رفته 
داده   اختصاص  کامرون  دولت  وزیر  میلر،  ماریا  سوی  از  خانه 
گرانبها و  خانه  خرید  است.  کرده  پا  به  زیادی  سر و صدای  که 
کشور  این  در  جنسیتی  برابری های  و  زنان  وزیر  مالیاتی  فرار 
باعث انتقاد فراوان حتی از سوی هم حزبی های وی شده است. 
که  کرده   اشاره  موضوع  این  به  خود  تیتر  در  نیز  روزنامه  این 
خصوص  در  بریتانیا  محافظه کار  وزیر  نخست  کامرون،  دیوید 
است.  جنگ  حال  در  خود  حزبی های  هم  با  مالی  رسوایی  این 
ماریا میلر به تازگی خانه اي به ارزش ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار پوند 

در جنوب لندن خریداری کرده است.

ماليات بر اتاق خواب اضافى در انگليس
شهرهای  در  مردمی  اعتراضات  روسیه؛  صدای  از  نقل  به   
لندن، منچستر، کاردیف، ناتینگهام و چند شهر دیگر به قوانین 

مالیاتی جدید صورت گرفته است.
این قانون مالیاتی از یکم آوریل ۲۰۱۳ در انگلیس اجرا می شود و 
به خانوارهایی مربوط می شود که اتاق خواب اضافی در منزل 

خود دارند.
بر اساس این گزارش؛ قانون مالیاتی در شرایط مالی کنونی در 
انگلیس باعث شده است تا بسیاری در مصرف آب و برق و حتی 

غذا صرفه جویی کنند.
خانه  با  را  خود  های  هاخانه  انگلیسی  از  بسیاری  است،   گفتنی 
هایی با اتاقهای کمتر معاوضه کرده اند تا از پرداخت مالیات به 

دولت جلوگیری شود.

هفته اى كه گذشت
سيگنال هاى تازه

درحالی که بیش از یک ماه از مفقودشدن هواپیمای مالزیایی 
که  می دهد  خبر  سیگنال هایی  شنود  از  استرالیا  می گذرد 
در  مالزی  شده  مفقود  هواپیمای  سیاه  جعبه  با  احتماال 
بودند  کرده  اعالم  چینی ها  هم  این  از  پیش  هستند.  ارتباط 
کرده اند.  دریافت  هند  اقیانوس  از  ضعیفی  سیگنال های  که 
از  پرواز  کوتاهی  مدت  از  پس  مالزی   «۳۷۰ اچ  هواپیمای «ام 
هواپیما  این  شدن  گم  نشد.  یافت  دیگر  هرگز  و  خارج  رادار 
جزو ۱۰ پروازی است که از رادار خارج شده اند و هرگز کسی 

از سرنوشت سرنشینان آن خبردار نشد.

سومين دور مذاكرات
 ۵+۱ گروه  و  ایران  بین  هسته ای  مذاکرات  از  دور  سومین 
شد  آغاز  هفته  این  حالی  در  نهایی  توافق  به  دستیابی  برای 
نیز   ۵+۱ گروه  و  ایران  بین  فنی  و  کارشناسی  مذاکرات  که 
خارجه  وزارت  مقام  شد.یک  انجام  وین  در  گذشته  هفته 
کشورمان اعالم کرده تهیه پیش نویس موافقت نامه نهایی در 
آغاز  اردیبهشت  اوایل  از  احتماال  ایران  هسته ای  برنامه  مورد 
می شود. قرار است در این دور از مذاکرات به مباحثی چون 
دسترسی ایران به فناوری، بازار تجارت و منابع بانکی، نحوه 

نظارت و بازرسی و زمان موافقت نهایی پرداخته شود.

واكنش به قطعنامه اروپا
آینده  و  ایران  در  بشر  حقوق  درباره  اروپا  اتحادیه  قطعنامه 
اروپا  پارلمان  در  حالی  در  تهران  با  اتحادیه  این  روابط 
پی  در  ایران  در  زیادی  واکنش های  که  رسید  تصویب  به 
داشت. از یکسو برخی نمایندگان مجلس خواهان قطع ادامه 
مذاکرات هسته ای شدند و علی الریجانی هم این قطعنامه را 
به پریشان گویی تشبیه کرد. از سوی دیگر وزیر امور خارجه 
که  گفت  و  شد  حاضر  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  جلسه  در 
در  بتواند  که  نیست  اخالقی  جایگاه  و  شأن  در  اروپا  پارلمان 

رابطه با وضعیت دیگر کشور ها اعالم نظر کند.

سربازان در خاك وطن
درباره  نقیض  ضدو  گزارش های  ماه   ۲ از  پس  سرانجام 
گروهک  توسط  گرفته شده  گروگان  ایرانی  مرزبانان  آزادی 
با  سربازان  این  یکشنیه  روز  العدل،  جیش  تروریستی 
ریش سفیدان  همکاری  و  ذی ربط  دستگاه های  تالش های 
و  سیستان  منطقه  سنت  اهل  پایه  بلند  روحانیون  و  محلی 

بلوچستان وارد خاک کشورمان شدند.

سفير منتظر ويزا
موجب  به  که  کرد  تصویب  را  طرحي  آمریکا  سناي  مجلس 
ابوطالبي،  حمید  ورود  از  که  دارد  اجازه  آمریکا  دولت  آن 
معرفی  از  پس  کند.  جلوگیري  ملل  سازمان  به  ایران  نماینده 
علت  به  آمریکایی  سابق  گروگان های  برخی  ابوطالبی،  حمید 
مشارکت وی در جریان تسخیر النه جاسوسی از دولت اوباما 
سخنگوی  و  کند  خودداری  او  برای  ویزا  صدور  از  خواستند 
مشکل ساز  بسیار  را  وی  انتخاب  هم  آمریکا  خارجه  وزارت 
خواند.این در حالی است که ابوطالبی پیش تر گفته بود تنها 
داشته  ارتباط  امام  خط  پیرو  دانشجویان  با  مترجم  به عنوان 

است.

پرنده هاى آمريكايى در ايران
زیاد  تالش هاي  از  پس  الکتریك  جنرال  و  بویینگ  شرکت هاي 
از  را  ایران  با  تجاري  معامله  مجوز  شدند،  موفق  سرانجام 
تجاري  رابطه  نخستین  این  بگیرند.  آمریکا  دارایي  وزارت 
موفق  بویینگ  است.  انقالب  از  پس  ایران  با  شرکت   ۲ این 
بگیرد  را  ایران  به  هواپیما  یدکي  قطعات  فروش  مجوز  شده 
براي  یافته  اجازه  کرده  اعالم  نیز  الکتریك  جنرال  همزمان  و 
با ورود  پیش بینی شده  ایراني اقدام کند.  تعمیر هواپیماهاي 
قطعات هواپیما به کشور ۳۰ درصد از هواپیماهای خوابیده به 

ناوگان فعال بازگردند.

كاهش نرخ تورم
کاهشی  روند  از  بارها  اقتصادی  دولتمردان  که  همان گونه 
نرخ تورم سخن گفته اند، آخرین آمار بانک مرکزی هم نشان 
می دهد، نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه معادل ۱۹/۷ 
درصد و نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ماه ۹۲ نسبت به 
بوده  درصد   ۳۴/۷ معادل   ۹۱ سال  اسفند  به  منتهی  ماهه   ۱۲
فاصله  در  تورم  نرخ  درصدی   ۵/۷ کاهش  از  نشان  که  است 
مهر ماه تا اسفند ماه سال ۹۲ دارد.روحانی وعده داده است 
کاهش  درصد   ۲۵ از  کمتر  به   ۹۳ سال  پایان  تا  تورم  نرخ  که 

یابد.

سواالتي درباره 
عدم اجراى وصيت 
فراى ايراندوست

رضا سلیمان نوری / کارشناس ارشد ایرانشناسی

 ۹۴ پیرمردی  عمر  پیمانه  که  بود  نوروز  از  پس  روز  هفتمین 
ساله که دهخدای بزرگ به او لقب «ایران دوست» داده بود  به 

این  روح  هنوز  و  گذرد  می  روز   ۱۳ زمان  آن  از  رسید.  پایان 
است.  خود  خاکی  جسد  دفن  منتظر  و  بوده  سرگردان  مرد 
کنار   در  دفن  برای  وی  وصیت  آن  ایجاد  عامل  که  انتظاری 
اکنون  که  وصیتی  زیباست.  رود  زاینده  ساحل  در  خود  استاد 
گرفتار بازی های سیاسی شده است.آخر وصیت کننده هرچند 
به هنگام درج امضای خود برپایین برگه یا نوشتاری در کنار 
یعنی«  نامه  لغت  خالق  سوی  از  شده  داده  لقب  خویش  نام 
ایران دوست» را ثبت می کرد، زاده سوئد بود و به فارسی با 
نه  که  امری  آمریکا  بود.  تبعه  اما  ورزید  می  عشق  ودل  جان 
برای  تالش  و  ایران  در  زندگی  سال ها  همسر،نه  بودن  ایرانی 
کهن  سرزمین  این  فرهنگی  و  تاریخی  های  ناگفته  بازشناسی 
نام  کنندگان  تحریف  با  گسترده  مبارزه  جهان،نه  سطح  در 
قبلی  جمهور  رئیس  اخالقی دو  تعهد  نه  فارس،  همیشه  خلیج 
یعنی سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد برای انجام این 
وصیت،نه پادرمیانی وزنه های علمی وفرهنگی قابل توجهی 

دکتر  و  ایرانشناسی  بنیاد  رئیس  ای  خامنه  محمد  سید  چون 
افشار،  دکتر  موقوفات  بنیاد  رئیس  داماد  محقق  سیدمصطفی 
«دوست  نه  ایران شناسی،   جهانی  جایزه   دریافت  سابقه  نه 
محمد  سوی  از  شدن  خوانده  ایران»  مسائل  محقق  و  واقعی 
نتوانست  امید  و  تدبیر  دولت  خارجه  امور  وزیر  ظریف  جواد 
یعنی  وی  جسد  تا  باشد  آن  شدن  گرفته  نادیده  برای  حلی  راه 
ریچارد نلسون فرای، نام آورترین ایرانشناس معاصر غربي، 
واترتان   شهر  در  بیمارستانی  گوشه  در  بالتکلیف  همچنان 
یا  دیر  شک  بی  که  بماند.بالتکلیفی  باقی  ماساچوست  ایالت 
این  جسد  آینده  روز  چند  طی  و  رسید  خواهد  پایان  به  زود 
ایراندوست شهیر یا بر اساس وصیتش در کنار زاینده رود یا 
قوام  نارنجستان  در  ایرانی اش  همسر  دوم  خواسته  اساس  بر 
شیراز و یا بر اثر جبر روزگار و به پیشنهاد دولت تاجیکستان 

در دوشنبه پایتخت این سرزمین جدا شده از مام خود ایران به 
خاک سپرده خواهد شد. اما در این بین یک سوال باقی می ماند 
فلک  و  خورشید  و  ومه  باد  و  ابر  ظاهر  در  حداقل  وقتی  که  
ایراندوست  فرای  ریچارد  وصیت  تا  خواهند  می  همه  و  همه 
اجرایی شود و تنها رسانه ای که سال های سال است نه تنها 
با این موضوع بلکه هر تالشی برای بازشناسی گذشته سراسر 
افتخار ایران زمین مقابله می کند، مخالفت خود را علنی کرده 
،اشکال تحقق این وصیت مورد تایید دو رئیس جمهور متضاد 
گذشته که یکی از معدود نکات اشتراک آنان محسوب می شود 
می  آن  انجام  از  امید  و  تدبیر  دولت  زمامدار  که  چیست؟  در   ،
زمین  ایران  آمریکایی  دوستدار  یک  وصیت  اجرای  آیا  ترسد؟ 
مخالفان  و  است  هزینه  دارای  آنقدر  یارانش  و  روحانی  برای 
آن  انجام  از  تدبیر  قافله  مردان  که  کرد  خواهد  تحریک  را  وی 
عاجز هستند؟ اگر این چنین است وای بر ما که به امید تدبیر 
این مرز  اقتصاد  سیاست و  فرهنگ و  آینده  برای  یارانش  او و 

پر گهر هستیم.
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جمشيد  تخت  سنگهاى  بر  شده  حكاكى  تصاوير  در 
اسب  بر  سوار  هيچكس  نيست.  عصبانى  هيچكس 
نيست. هيچكس را در حال تعظيم نمى بينيد. هيچكس 
سرافكنده و شكست خورده نيست هيچ قومى بر قوم 
د يگر برتر نيست و هيچ تصوير خشنى در آن وجود 
هيچگاه  كه  است  اين  ايرانيان  افتخارهاى  از  ندارد. 
بين  در  است  ه  نبود  مرسوم  ايران  در  دارى  برده 
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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عقلم، كه درمانگر عشقم بود، 
با خشم از ناديده انگاشته 

شدن تجويزش، مرا
 ترك گفت.

CXLVII   سونات
My reason, the physician 
to my love, angry that 
his prescriptions are not 
kept, hath left me.
Sonnet CXLVIL

برگرفته از کتاب اند یشه های زرین شکسپیر
گردآوری و ترجمه: هلیا معینی 

ادامه از صفحه اول

تقالي طالبان براي شکست دموکراسي
آسوشیتدپرس  خبرنگار  عکاس-  شدن  کشته  جمعه  روز 
اخبار  شعف  و  شوق  بر  او،  کانادایي  همکار  زخمي شدن  و 
انتخاباتي سایه انداخت. آنیا نیدرینگهاس، عکاس شناخته شده 
آلماني خبرگزاري آسوشیتدپرس بود که در شهر خوست کشته 
در  خبرگزاري  این  کانادایي  خبرنگار  گنون،  کتي  وضعیت  شد. 
بي.بي. گزارش  به  است.  شده  توصیف  شده  تثبیت  بیمارستان 
سي براي برقراري امنیت صندوق هاي راي در روز شنبه، ارتش 
و پلیس افغانستان بزرگترین عملیات خود از سال ۲۰۰۱ و زمان 
تمامي ۴۰۰  است.  داده  ترتیب  را  کشور  این  در  طالبان  سقوط 
هزار نیروي پلیس و ارتش براي برقراري امنیت انتخابات بسیج 

شده اند. براساس اخرین اطالعات هفتصد وچهل وهشت مرکز 
بیش از  و  است  تعطیل  افغانستان  در  امنیتي  مشکالت  دلیل  به 
کشته  امنیتي  ماموران  با  درگیري  در  طالبان  جنگجوي   ۵۴
شده اند. براساس گزارش ها طالبان دیروز دست به عملیات هاي 
پراکنده اي زدند؛ وزارت کشور افغانستان از بازداشت شش نفر 
تالش  اتهام  به  قندهار  و  کابل  در  امنیتي  نیروي  چند  جمله  از 
انفجار  دو  داد.  خبر  ریاست جمهوري  انتخابات  در  تقلب  براي 
در شهرستان «جبل السراج» ازتوابع استان پروان در اطراف دو 

مرکز راي گیري بوقوع پیوست .
همچنین شهر «محمود راقي» مرکز استان کاپیسا نیز هدف دو 
فروند راکت قرارگرفت.دو انفجار در شهر بامیان و شهرستان 
شهر  پیوست.  بوقوع  نیز  بامیان  استان  ازتوابع  «کهمرد» 
انفجار  وقوع  شاهد  امروز  هم  بغالن  استان  مرکز  «پلخمري» 
در  راي گیري  مرکز  درنزدیکي  دیگر  انفجار  یک  همچنین  بود، 
شهرستان «قره باغ» از توابع استان کابل بوقوع پیوست. «ایوب 
سالنگي» معاون امنیتي وزارت کشور افغانستان نیز از دستگیر 
یک عامل انتحاري دراستان فاریاب درشمال این کشور خبرداد . 
همچنین بر اثر انفجار در یکي از مراکز راي گیري در افغانستان 
اثر  بر  طالبان  گروه  عضو  پنج  زخمي شدند.همچنین  نفر  چهار 
دو انفجار زودهنگام در شهرستانهاي «نجراب و تگاب» ازتوابع 
درشرق  کنر  استان  امنیتي  مقامات  شدند.  کشته  کاپیسا  استان 
افغانستان نیز از حمله تروریستي به چند مرکز راي دهي دراین 

استان خبرداده اند.

دغدغه تکرار تقلب
در سال ۲۰۰۹ و در جریان رقابت حامد کرزاي با عبدالله عبدالله 
تقلب بزرگي به وقوع پیوست که نتیجه انتخابات را تحت الشعاع 
در  اما  شد  هم  آمریکایي  مقامات  استعفاي  به  منجر  و  داد  قرار 
شد.  تمام  غائله  مسعود  احمدشاه  شاگرد  کناره گیري  با  نهایت 
نظارت  انتخابات  روند  بر  داخلي  عمدتا  ناظر  هزار  دیروز،۳۲۵ 
 ۶۷ سیاسي،  حزب   ۳۱ از  نمایندگاني  ناظران  میان  در  دارند. 
نهاد داخلي و ۱۶ نهاد بین المللي حضور داشتند. نمایندگاني از 
اتحادیه اروپا و کشورهاي عضو همکاري هاي اقتصادي جنوب 

شرق آسیا نیز عنوان ناظر حاضر هستند.
خصوص  در  نگراني هایي  همچنان  گزارش ها،  برخي  براساس 
وجود  شمارش  هنگام  آن  نتایج  تغییر  و  انتخابات  در  تقلب 
نارسائي هایي  و  مشکالت  برخي  افغانستان  انتخابات  دارد.در 

راي  برگه هاي  واتمام  کمبود  آنها  مهمترین  که  دارد  وجود  نیز 
دربرخي مراکز و شعب اخذ راي، تاخیر در بازشدن تعدادي از 
اعالم  راي  اخذ  مراکز  از  شماري  ماندن  بسته  راي گیري،  مراکز 
ریاست جمهوري،  نامزدان  از  یکي  عبدالله  عبدالله  است.  شده 
زیادي  بسیار  شکایات  که  نوشته  خود  فیسبوک  صفحه  در 
با  او  ستاد  و  رسیده است  او  تیم  به  راي دهي  برگه هاي  ازکمبود 
از  او  کردند.  صحبت  زمینه  این  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
راي دهندگان خواسته که مراکز راي گیري را به دلیل نبود برگه 

راي دهي، ترک نکنند و منتظر رسیدن برگه هاي جدید باشند.
راي  مراکز  در  راي  برگه هاي  اند؛  کرده  گزارش  عیني  شاهدان 
شد  تمام  ظهر  پیش از  یازده  ساعت  ولسوالي «گذره»  در  گیري 
و مسووالن کمیسیون مستقل انتخابات به درخواست آنها براي 
از  پیشتر  که  تصاویري  ندادند.  مثبت  پاسخ  راي  برگه  ارسال 
در  دهندگان  راي  مشارکت  که  مي داد  نشان  بود،  رسیده  هرات 
سخنگویان  از  سانچارکي،  فاضل  است.  بوده  باال  والیت  این 
ستاد عبدالله عبدالله مي گوید: «در والیاتي که آقاي عبدالله راي 
و  است  داشته]  [وجود  راي گیري  برگه  کمبود  داشتند  بیشتر 
راي  نتوانستند  داشتند،  دادن  راي  قصد  که  کساني  از  سوم  دو 
بدهند. از جمله در والیات بامیان، بدخشان، دایکندي، بادغیس، 
تخار، هرات، بلخ و کابل. امکان راه افتادن خشونت هست و ما 

سعي در آرام کردن هواداران داریم».

گمانه زني ها از پیروز انتخابات
نتایج مقدماتي دور نخست انتخابات قرار است ۲۴ آوریل اعالم 

شود. دور دوم احتمالي انتخابات نیز براي ۲۸ مه برنامه ریزي 
شده است. در انتخابات افغانستان این قومیت ها و ائتالف هاي 
یک  مي دهد.  قرار  تاثیر  تحت  را  انتخابات  نتایج  که  آنهاست 
نشان  افغانستان  ریاست جمهوري  کاندیداهاي  به  اجمالي  نگاه 
مي دهد، اکثریت نامزدها پشتون هستند و تنها یکي دو نفر غیر 
پشتون هستند. عبدالله عبدالله به لحاظ فرهنگي و تمایالتش به 
است  پشتون  پدرش  هرچند  مي شود،  داده  نسبت  غیرپشتون ها 
اما مادر وي تاجیک است. در مجموع نامزد اصلي غیرپشتون ها 

عبدالله عبدالله است.
از سوي دیگر، اشرف غني احمدزي با توجه به اینکه شخصیت 
صندوق  و  جهاني  بانک  در  است،  بین المللي  شده  شناخته 
تحصیل  و  زندگي  آمریکا  در  و  کرده  فعالیت  پول  بین المللي 
مي شود  گفته  دارد،  مسیحي  لبناني  همسر  همچنین  و  نموده 

دیگر  برخي  ولي  دارد.  مساعدتري  نظر  او  روي  غرب  که 
و  باشد  غرب  توجه  مورد  چندان  نمي تواند  او  که  معتقدند  هم 
در  است،  بوده  رباني  دولت  خارجه  وزیر  که  عبدالله  عبدالله 
خوبي  نسبتا  اعتبار  از  پشتون  و  غیر پشتون  قومیت هاي  بین 
پیروز  او  که  مي دهند  ترجیح  غربي ها  و  است  برخوردار 
انتخابات باشد. ولي در مجموع آنچه که مشخص است، غربي ها 
بیشتر به دنبال این هستند که انتخاباتي آزاد و منصفانه برگزار 
شود؛آنها به شدت نگران تکرار تقلب سال ۲۰۰۹ هستند که فضا 
مساعد  شدت  به  طالبان  برداري  بهره  و  سرخوردگي  براي  را 
مي کند. در این میان به آراي زلمي رسول با نگاهي پرتردید نگاه 
مي شود. این شایعه وجود دارد که دولت کرزاي از وي حمایت 
مي کند. چراکه زلمي رسول بسیار به حامد کرزاي نزدیک است 
که  حاکمیتي  همین  که  معناست  این  به  برسد  قدرت  به  او  اگر  و 
ولي  داشت.  خواهد  استمرار  دارد  قدرت  افغانستان  در  امروز 
انتخابات  در  پیروزي  سوم  شانس  زلمي رسول  مي آید،  نظر  به 
و  باشد  غني  اشرف  و  عبدالله  عبدالله  بین  اصلي  رقابت  و  است 
در  که  شود  واقعیت هایي  تسلیم  که  است  مجور  دولت  احتماال 
کرد  تاکید  باید  اینکه  ضمن  مي گیرند.  شکل  انتخابات  صحنه 
زلمي رسول  و  است  کرزي  اصلي  مخالف  عبدالله  عبدالله  که 
مي گیرد  قرار  کرزاي  حامد  مقابل  جبهه  در  کمتري  مقیاس  در 
پیشین  رئیس جمهور  راه  دهنده  ادامه  نوعي  به  زلمي رسول  اما 

خواهد بود.
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گزارش

پرونده شكنجه زن ايراني در برلين
پرونده زن جوان ایراني که در برلین آلمان از سوي مردي مورد حمله قرار گرفته بود، در دادگاه کیفري استان تهران رسیدگي مي شود.
زن جواني به نام بنفشه که به تازگي از همسرش جدا شده بود در سال ۹۱ به همراه دخترش براي زندگي به آلمان سفر مي کند و از طریق 
عضویت در شبکه هاي اجتماعي با مردي به نام امید آشنا مي شود. به دلیل ناآشنایي بنفشه به زبان انگلیسي نامبرده به امید اعتماد مي کند 
و همین موضوع باعث آشنایي بیشتر آنها مي شود. ساعت ۷:۳۰ نهم آبان ماه ۹۱ امید با یک بسته که شامل طناب و چسب بود به منزل بنفشه 
مي رود و زماني که دختر بنفشه در را باز مي کند، امید او را به اتاقي برده و تلویزیون را براي او روشن و او را در اتاقي حبس مي کند. 
سپس به سراغ بنفشه مي رود و او را مورد آزار و اذیت قرار مي دهد و در نهایت شروع به بریدن اعضاي بدن بنفشه از جمله نوک بیني، 
انگشت ها و دیگر بخش هاي بدن وي مي کند.امید قبل از این اقدام فیلمي از خود مي گیرد و با گریه در آن فیلم عنوان مي کند که بنفشه را 
جریان  در  ایران  آگاهي  پلیس  امید،  به  نسبت  برلین  پلیس  جرم  اعالم  و  مطبوعات  در  خبر  این  شدن  رسانه اي  ار  است.پس  داشته  دوست 
از  پس  شد.  آغاز  تحقیقات  و  تشکیل  زمینه  این  در  پرونده اي  داشت،  را  ایران  در  حضور  قصد  نامبرده  که  آنجا  از  و  گرفت  قرار  موضوع 
انتشار این خبر، مدارک، عکس ها و گزارش هاي این ماجرا در اختیار قاضي سپیدنامه - بازپرس شعبه دهم دادسراي جنایي تهران - قرار 
مي گیرد.عامل این جنایت همان روز برلین را ترک مي کند و از مرز آذربایجان وارد ایران شده و سرانجام در روز ۲۶ آبان ماه سال ۹۱ در 
ایران دستگیر مي شود.در تحقیقات به عمل آمده مشخص شد که امید در سال ۸۱ در برلین از همسرش جدا شده است. نامبرده در سال ۹۰ 
که به ایران باز مي گردد با دختري در اصفهان آشنا مي شود و با او ارتباط برقرار مي کند و پس از مدتي دختر مذکور از او جدا مي شود 
و با اینکه از وي شاکي بوده قبل از اینکه پرونده اي در این زمینه تشکیل شود رضایت مي دهد، اما پس از مدتي امید عکس هاي خود و این 
دختر را منتشر مي کند که با حکم دادگاه به صورت غیابي به ۵ سال حبس محکوم مي شود.بر اساس این گزارش، متهم این پرونده حدود 
یک سال و نیم است که در حبس بسر مي برد و قرار مجرمیت وي صادر شده و به زودي پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفري 

استان تهران ارسال مي شود.

افزايش متقاضيان انگليسي سفرهاي توريستي به ايران 
روزنامه دیلي تلگراف بریتانیا با انتشار گزارشي، از افزایش قابل مالحظه ثبت نام سفرهاي توریستي شهروندان بریتانیایي به ایران در 

۶ ماه گذشته خبر داده است.
این روزنامه انگلیسي به نقل از مدیران آژانس هاي مسافرتي و توریستي که تورهاي ایران دارند مي نویسد، با روي کار آمدن دولت جدید 
در ایران و بهبود نسبي در رابطه غرب با ایران، متقاضیان سفر به ایران و ثبت نام در تورهاي به مقصد ایران افزایش قابل مالحظه اي 
داشته است.این گزارش به نقل از مدیران شرکت» wild frontiersیکي از این شرکت ها مي نویسد که براي سال ۲۰۱۴ سفر ۹ هیات توریستي 
بریتانیا به ایران برنامه ریزي شده است که ۵ تور از این ۹ تور با حداکثر ظرفیت خود یعني ۱۲ نفر رزرو شده است. این شرکت در سال 
۲۰۱۳ تنها دو تور به ایران فرستاده بود.یک شرکت دیگر ثبت نام تورهاي مسافرتي به ایران نیز از افزایش ۸۰ درصدي متقاضیان سفر 
به ایران در ۶ ماه گذشته پس از تغییر دولت در این کشور خبر مي دهد و به تلگراف مي گوید در حالي که تنها ۲۴ توریست انگلیسي در 
سال گذشته به ایران فرستاده از آغاز سال ۲۰۱۴ تا کنون بیش از ۵۰ توریست انگلیسي براي سفر به ایران در این شرکت ثبت نام کرده اند.

” جیم او برایان“ یکي از مدیران این شرکت مي گوید: ۳۵ سال پیش ایران از نقشه توریستي حذف شد و تنها عده معدودي از توریست ها 
به صورت فردي یا گروهي به این کشور سفر مي کنند، اما از زمان به قدرت رسیدن حسن روحاني رئیس جمهوري جدید ایران در آگوست 

سال گذشته میالدي و بهبود نسبي در رابطه ایران با کشورهاي غربي به نظر مي رسد ایران به نقشه توریست ها بازگشته است.
دیلي تلگراف مي نویسد بسیاري از آژانس هاي توریستي در بریتانیا وضعیت آینده ایران را با کشور برمه (میانمار) پس از سال ۲۰۱۲ و 
پس از پایان حصر خانگي آنگ سان سوچي و انتخاب او به عنوان نماینده پارلمان در سال ۲۰۱۲ و تاثیر آن بر افزایش ورود توریست هاي 

خارجي به میانمار مقایسه مي کنند. 
به گزارش عصر ایران،“ جاني بیلباي“ مدیر شرکت توریستي“ وایلد فرونتیرز“ به تلگراف مي گوید: در ۶ ماه گذشته شاهد افزایش ثبت 
نام متقاضیان تورهاي ایران بوده ایم که به نظر مي رسد دو دلیل عمده آن انتخاب حسن روحاني رئیس جمهور میانه رو در ایران و نیز 

توافق سال گذشته (۲۴ نوامبر) ایران در زمینه هسته اي باشد.

گزارش های  به  توجه  با  خانواده ها  زیستی  مختصات  تغییرات 
بانک مرکزی 

پنج تصوير متفاوت 
از جامعه ايرانى 

روند  از  جالبی  اطالعات  مرکزی،  بانک  خانوار  بودجه  گزارش 
کشور  در  شهری  خانوارهای  اجتماعی  زندگی  شرایط  تغییرات 
سال های  در  که  است  آن  از  حاکی  گزارش ها  این  می دهد.  ارائه 
سقوط  با  عضو،  چهار  از  بیش  دارای  خانوارهای  نسبت  اخیر، 
شدیدی مواجه شده است؛ نسبت جمعیت زیر ۲۰ سال خانوارهای 
ایرانی به کل جمعیت خانوارها، به مراتب کاهش یافته است که 
بیانگر عبور موج متولدان از دهک های جوان است؛ درصد افراد 
مالحظه ای  قابل  طور  به  کشور  در  دانشگاهی  مدارک  دارای 
افزایش یافته است؛ درصد خانوارهای بدون فرد شاغل در ایران 
از  چشمگیری  طور  به  نهایت؛  در  و  است  شده  دو  برابر  تقریبًا 
نسبت خانوارهای دارای ملک شخصی کاسته شده و در مقابل، 
رسیده  درصد   ۲۸ حدود  به  درصد   ۱۴ از  اجاره نشین ها  درصد 

است.

تمایل به خانوارهای کوچک تر
بیش  دهه۷۰،  ابتدای  در  که  شرایطی  در  می دهد  نشان  آمارها 
و  «پنج نفره  صورت  به  ایرانی  شهری  خانوارهای  از  نیمی  از 
بیشتر» بودند، این گروه از خانوارها در حال حاضر کمتر از۲۰ 
می دهد.  تشکیل  را  کشور  شهری  خانوارهای  درصد(یک پنجم) 
آمارهای موجود در این خصوص، نزول شدید سهم خانوارهای 
پرجمعیت (با بیش از چهار نفر) را در ترکیب خانوارهای کشور 
سهم  اخیر،  سال های  در  که  است  حالی  در  این  می دهد.  نشان 
کاهش  با  حتی  و  بوده  ثابت  تقریبًا  نیز  چهارنفره  خانوارهای 
جزیی نیز مواجه شده، در مقابل، خانوارهای دونفره و سه نفره 
درصد باالتری از تعداد خانوارهای شهری موجود در ایران را 

به خود اختصاص داده اند.

تغییر ترکیب سنی خانوارها
همچنین مروری بر آمارهای منتشر شده در گزارش های بودجه 
توزیع  به «درصد  مربوط  اطالعات  که  گذشته  سال های  خانوار 
ارائه  را  سنی»  گروه های  حسب  بر  شهری  خانوارهای  افراد 
می دهد، بیانگر این است که جمعیت جوان کشور که در سال های 
آن  به  متمرکز  ایرانی  جامعه  اغلب  نگرانی های  از  یکی  گذشته، 
بزرگ  موج  واقع،  در  و  بوده  گذاشتن  سن  به  پا  حال  در  بود، 
می گوید  آمارها  است.  شده  باالتر  سنین  وارد   ،۶۰ دهه  متولدان 
ایرانی  خانوارهای  جمعیت  از  نیمی  از  بیش   ،۷۰ دهه  ابتدای  در 
ایران  بود  شده  باعث  که  می دادند  تشکیل  سال   ۲۰ زیر  افراد  را 
یکی از خاص ترین نسبت های سنی را در بین کشورهای جهان 
داشته باشد و حتی گفته می شد جامعه ایرانی جوان ترین جامعه 
جهان است. اکنون اما این نسبت، تا حدودی تعدیل شده است. 
به طوری که کمتر از ۳۰ درصد افراد ذیل خانوارها کمتر از ۲۰ 
موج  این  می دهد،  نشان  آمارها  که  همان طور  دارند.  سن  سال 
جمعیتی هم اکنون وارد دهک های سنی باالتر شده و حتی گفته 
با  ایران  جامعه  بازنشستگی،  سن  به  افراد  این  ورود  با  می شود 
از  زیادی  درصد  با  مواجهه  چگونگی  برای  دیگری  بحران های 

افراد مسن مواجه خواهد شد.
 

جهش در صدور مدرک دانشگاهی
آمار جالب دیگر در گزارش های بودجه خانوار، مربوط به سطح 
سواد افراد خانوارها و درصد افراد دارای مدارک تحصیلی یا با 
سواد خواندن و نوشتن یا بی سواد است. البته این آمار مختص 
این  به  و  است  شهری  خانوارهای  سال  شش  باالی  جمعیت  به 
می دهد  نشان  آمارها  شود.  توجه  باید  آن  بررسی  در  مساله 
به  کشور  خانوارهای  در  بی سواد  افراد  درصد   ،۱۳۷۱ سال  در 
 ۱۱/۴ تنها  گذشته،  سال  در  آنکه  حال  بود،  درصد   ۱۹/۸ میزان 
کشور  شهری  خانوارهای  باالتر  و  شش ساله  افراد  از  درصد 
افراد  نسبت  شتابان  روند  می توان  مقابل،  در  بودند.  بی سواد 
مشاهده  خانوارها  جمعیت  کل  به  نسبت  را  دانشگاهی  مدرک  با 
خانوارهای  جمعیت  از  درصد  چهار  تنها   ،۱۳۷۱ سال  در  کرد. 
که  حالی  در  بودند،  دانشگاهی  تحصیالت  دارای  کشور  شهری 
تحصیالت  خانوارها  اعضای  درصد   ۲۱ به  نزدیک  گذشته،  سال 
رفتار  تغییر  نشان دهنده  موضوع  این  داشته اند.  دانشگاهی 

در  تحصیل  خصوص  در  ایرانی  جامعه  شدید  و  سریع  نسبتًا 
دانشگاهی  مدارک  داشتن  به  افراد  تمایل  گرفتن  باال  و  دانشگاه 

در دو دهه گذشته است.

دو برابر شدن نسبت خانوارهای بدون شاغل

وضعیت  در  عجیب  مورد  یک  از  حکایت  همچنین  آمارها  این 
خانوارهای  درصد   ۲۳ از  بیش  دارد:  ایرانی  خانوارهای 
فرد  بدون  گذشته  سال  در  آنها)  یک چهارم  به  (نزدیک  کشور 
یک  نتیجه  وضعیت  این  می دهد  نشان  آمارها  بوده اند.  شاغل 
درصد   ۱۰ به  نزدیک   ۱۳۷۱ سال  در  است.  طوالنی مدت  روند 
طی  آنها  درصد  اما  بودند.  شاغل  فرد  بدون  ایرانی  خانوارهای 
در  که  طوری  به  بوده،  افزایش  حال  در  همواره  گذشته  دهه  دو 
کل  به  شغل  بدون  فرد  دارای  خانوارهای  درصد  گذشته،  سال 
خانوارهای شهری کشور، بالغ بر دو  برابر شده و به حدود ۲۳ 

درصد رسیده است.
تقریبًا  شاغل  فرد  یک  دارای  خانوارهای  که  است  حالی  در  این 
بوده  مساوی  ابتدایی  سال های  با  اخیر  سال های  در  آنها  نسبت 

و البته در برخی از سال ها، کاهش های نسبی داشته است. روند 
بیش  و  شاغل  نفر  دو  دارای  خانوارهای  در  اما  مشهود  کاهشی 
 ،۷۰ دهه  ابتدای  به  نسبت  آنها  درصد  که  است  شاغل  نفر  سه  از 

حدودًا پنج درصد برای هر یک از آنها، پایین تر بوده است.

جهش در اجاره نشین ها
آمار بانک مرکزی همچنین از دو پدیده در رویکرد خانوارهای 
توجه  قابل  افزایش  دارد:  حکایت  مسکن  بازار  به  نسبت  کشور 
خانوارهای اجاره نشین و کاهش خانوارهای با مسکن شخصی. 
 ۸۰ به  نزدیک   ،۷۰ دهه  اوایل  در  مرکزی  بانک  آمار  مطابق 
حال  بودند.  شخصی  منزل  دارای  ایرانی  خانوارهای  درصد 
رسیده  درصد   ۶۰ حدود  به  نسبت  این  اخیر،  سال های  در  آنکه 
است. در مقابل، در این سال ها، به طور قابل توجهی بر درصد 
خانوارهای دارای منزل اجاره ای به کل خانوارها، افزوده شده 
است. به طوری که درصد اجاره نشین های شهری که در ۲۰ سال 
دو  تقریبًا  اخیر  سال های  در  بود،  درصد   ۱۴ حدود  تقریبًا  پیش، 

برابر شده و به حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد رسیده است.
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نظرات و تماسهای  شما هستیم 

نگاهي به تاثیر جوک هاي قومیتي در جامعه ایرانی؛

 قاه قاه گريه كردن! 
نویسنده : آرزو غالمي

فرهنگ جوک خواني به معناي عباراتي کوتاه که درون مایه ي طنز دارد و موجب خنده 
مي شود مدت هاست که در جامعه رواج دارد. بي شک لطیفه در قالب عبارتي معني دار 
در  محتوایي  بذله گویي  نشانه هاي  ندارد.  ایرادي  هیچ  کند  فراهم  را  شادي  اسباب  که 

با  گذشته  در  دلقکان  است.  بي شمار  کشورمان  تاریخ 
بذله گویي و لطیفه نقش زبان انتقادي جامعه را بازي 
نمادهاي  از  یکي  به  اکنون  که  مثَالمبارک  مي کردند. 
بدل  زمین  ایران  گرداني  عروسک  و  نمایشي  هنرهاي 
متفاوت  ظاهري  و  طنز  زبان  با  گذشته  در  است  شده 
صاحب  به  نمي توانستند  عادي  مردم  که  را  آن چه  هر 
نظم  لطایف  مي گفت.  آن ها  به  کنند  منتقل  منصبان 
که  پندهایي  است.  بي شمار  ما  ادبیات  در  هم  نثر  و 

مي خنداند و مي آموزاند.
و  ساخته  گونه اي  به  مي تواند  مفرح  عبارات  همین  اما 
معایب  بزرگ ترین  از  یکي  به  تبدیل  که  شود  پرداخته 
و  دوستي  به  نسبت  خاموش  تهدیدي  و  جامعه  یک 

اتحاد یک کشور شود.
نمي توان انکار کرد که سونامي جوک هاي قومیتي که 
سبب رنجش تعداد قابل توجهي از هموطنان مي شود 
اکنون بخشي از فرهنگ جامعه ایران است. به گونه اي 
قصد  قومیتي  جوک هاي  انتقال  و  ساخت  در  الزامًا  که 
پیدا  رواج  آن قدر  بلکه  ندارد،  وجود  تحقیر  و  دشمني 
مي شود.  تلقي  روزمره  و  عادي  امري  که  است  کرده 
را  فرهنگي  ناهنجار  پدیده  این  ریشه  و  علل  مي توان 
پژوهش  مورد  تاریخي  و  جامعه شناسانه  بررسي  با 
قرارداد که بي تردید اهمیت و وسعت این بحث در این 
مساله  تاثیر  مختصر  شکل  به  اما  نمي گنجد.  نوشتار 
تاثیر  ایراني،  فرهنگ  در  نژادپرستانه  نگاه  غلبه  زبان، 
و  جغرافیایي  ساختار  و  موضوع  این  بر  تکنولوژي 

مخرب  پدیده  این  گیري  شکل  در  زباني  و  فرهنگي  توجه  قابل  تنوع  با  کشور  سیاسي 
مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

به واقع دلیل خندیدن به نگرِش اغراق گونه ي فرهنگ و شیوه زندگي گروهي که ساکنان 
جوک هاي  از  یکي  سوژه ي  که  شخصي  هر  تردید  بي  چیست؟  هستند  کشورمان  اصیل 
قومیتي قرار مي گیرد در درون احساس رنج و نفرت خواهد کرد. ولي چرا رنجش افراد 

دلیل کافي براي توقف این موج ضد ارزش نیست؟

۱- عدم درک متقابل از زبان و گویش
زباني  که  استان هایي  و  شهرها  همچنین  و  کرد  و  لر  ترک،  بزرگ  قومیت  سه  ایران  در 
ابزار  یک  فقط  شناسان  زبان  دید  از  زبان  مي کنند.  زندگي  دارند  را  خود  به  منحصر 
ارتباطي ساده نیست. بلکه بخشي از تفکر و احساس است.ابزاري که تمایز ارتباط با 
متقابل  درِک  فرهنِگ  به  رسیدن  نیازمند  جامعه  واقع  در  مي کند.  ایجاد  را  زبان ها  دیگر 
از زبان متفاوت است. به این معني که قومیت ترک، لر، کرد یا گویش مازني، گیلکي و 
بسیاري از گویش هاي دیگر مفاهیم را با زبان و گویشي مستقل از زبان فارسي منتقل 
مي کنند و فرهنگي که ناشي از این گویش و زبان است منحصر به آن شهر یا قوم است. 

پس باید این تلقي از فرهنگ وجود داشته باشد که عدم آشنایي با یک زبان و فرهنگ به 
معني نامتعارف بودن آن فرهنگ نیست.

عقیده  و  فکر  فرهنگ،ساختار  رنگ،  زندگي،  سبک  نوع  یک  از  نمي توانند  افراد  همه ي 
پیروي کنند. این مشکلي یک سویه نیست. به همان نسبت قومیت ها نیز در برخورد با 
احترام  آن  دنبال  به  و  متقابل  درک  ابتدا  و  نمي کنند  حل  را  تمایز  این  زبان  فارسي  یک 

متقابل کم رنگ مي شود.

۲- شیوع جک هاي قومیتي
در  مي برد،  تاراج  به  را  گروهي  شان  و  حرمت  که  جوک هایي  شدن  بدل  و  رد  متاسفانه 
به  دارد.  رواج  بسیار  نیز  هستند  جوک ها  این  موضوع  که  شهرهایي  یا  قومیت ها  میان 
زبان هاي  لر  بختیاري،  زبان هاي  لر  مثال  عنوان 
خطه  در  عکس.  بر  یا  مي گرند  سخره  به  را  لرستان 
به  هم  به  نزدیک  و  کوچک  شهرهاي  کشور  شمال 
سخن  یک دیگر  زندگي  شیوه ي  و  فرهنگ  از  شکلي 
حرف  همسایه  کشور  مردم  از  گویي  که  مي گویند 
نزدیک  هم  به  شهرها  آن قدر  که  حالي  در  مي زنند. 
هستند که نمي توان مرز دو شهر را تشخیص داد. دو 
مورد ذکر شده فقط مثال هایي از این معضل جامعه 
مي توان  ایران  روستاهاي  و  شهرها  تمامي  در  است. 
تنها  نگرش  این  اگرچه  کرد.  مشاهده  را  نگرش  این 
منحصر به کشور ایران نیست و در دیگر کشورها نیز 
به چشم مي خورد. اما در کشورمان این امرمعیاري 
یک  در  افراد  سازش  توانایي  و  پیشرفت  تمدن،  از 

جامعه است.

۳- رابطه مرکز و شهرستان ها
رسید  نتیجه  این  به  مي توان  ساده  بررسي  یک  با 
زبان  از  قومیتي  توهین آمیز  جوک هاي  عمده ي  که 
پدیده  این  دیگر  عبارتي  به  است.  مرکزنشینان 
کوچک تر  شهرهاي  به  بزرگ تر  شهرهاي  از  هجومي 
دیگر  مورد  در  پایتخت نشینان  آنکه  خواه  است. 
هر  مراکز  یا  بگویند  جوک  قومیت ها  و  شهرستان ها 
شاید  استان.  آن  تابع  شهرستان هاي  مورد  در  استان 
رفاهي  فرهنگي،  امکانات  توازن  عدم  امر  این  دلیل 
صدد  در  روستائیان  باشد.  کشور  در  اقتصادي  و 
مهاجرت به شهرها هستند و شهرستاني ها در تالش 
براي مهاجرت به شهرهاي بزرگتر. این باور غلط در جامعه که مرکزنشینان فرهنگي 
برتر دارند در کنار فرصت هاي شغلي و مشارکت در اجتماع انگیزه مهاجرت را تقویت 
مي کند.بنابراین نگاه خودبرتربیني از شهرهاي بزرگ تر به سمت کوچک تر و از ساکنان 

تهران به سوي دیگر شهرها و قومیت ها روانه است.

۴- ضعف شخصیت
تخریب  و  تحقیر  به  دست  و  مي کند  توهین  دیگري  به  بي دلیل  فردي  وقتي  معموَال 
قرار  برتري  جایگاه  در  را  خود  که  است  تالش  در  ناخودآگاه  مي زند  دیگري  شخصیت 
شیوه ي  دیگران  دیدن  کوچک  در  تالش  با  بودن  بزرگ  احساس  آوردن  به دست  دهد. 
بي فرهنگ  اصطالح  و  ندارد  مشخص  چهارچوب  فرهنگ  آن که  حال  است.  ناپسندي 
که  را  جامعه اي  مثال  عنوان  به  مي توان  است.  غلط  اصطالحي  جامعه شناسي  دید  از 
مردم، زباله هاي شان را از شیشه ماشین به خیابان پرت نمي کنند را نمودي از فرهنگ 
مانند  خصیصه هایي  فرهنگ،  تشخیص  براي  نمي توان  بي تردید  ولي  دانست.  درست 
ساده بودن، زود  فریب خوردن، خسیس بودن و دیگر مضمون هاي جوک هاي مورد بحث 

را معیار قرار داد.

۵- ایراني ها مردمي نژاد پرست هستند
کشورهاي  دیگر  با  برخورد  در  ایراني ها  نژادپرستي  هستیم.  نژادپرست  مردمي  ما 
در  ایران  مردم  ادبیات  و  نگرش  مثال  عنوان  به  است.  خصیصه  این  تایید  نیز  همسایه 
مورد کشورهاي عربي رفتاري نژادپرستانه است. این که همواره فرهنگ اعراب را نسبت 
به تمدن و فرهنگ ایران حقیر و پست معرفي مي کند و نام ایشان را با پسوندهاي ناپسند 
به زبان مي آورند حیرت آور است. این در حالي است که ایده آل مسافرت ایراني ها، سفر 
به کشورهاي حوزه خلیج فارس است و کمتر شنیده ایم در این سفرها با عادات زشت و 

ضد ارزش در جامعه اعراب مواجه شوند.
و  تاجیکستان  و  افغانستان  مانند  زبان  فارسي  کشورهاي  به  نسبت  حتي  ایران  در 
پاکستان هم ذره اي احساس برابري وجود ندارد. این امر اما زماني جلوه ي نادرستش 
را به خوبي نشان مي دهد که از زبان یک تبعه غیر ایراني دشواري هاي زندگي در ایران 
را بشنویم. فارسي زبانان کشورهاي همسایه نیز پس از مهاجرت، دوران زندگي شان در 
ایران را مانند کابوسي تلخ به زبان مي آورند. در کوچه و خیابان با چنان لحن و نگاهي 
با افغان ها برخورد مي شود که گویي عده اي خالفکار پا به مدینه فاضله اي گذاشته اند که 
از هرگونه زشتي و پلیدي به دور است. (در این مورد در مقابل انتقادهاحاضر به بحث 

و تبادل نظر با منتقدان هستم.)

۶- ورود تکنولوژي
و  مفید  آثار  تمامي  کنار  در  ایران  جامعه  در  ارتباطات  زمینه  در  تکنولوژي  ورود 
از  این  داشت.  همراه  به  نیز  را  مخرب  آثاري  دارد،  روزمره  زندگي  در  که  تاثیرگذاري 
و  دشوار  بسیار  آن  سالمت  حفظ  و  کنترل  که  است  تکنولوژي  نوظهور  پدیده  معایب 
در  گسترده  صورت  به  جوک  پیامک هاي  فرستادن  زمینه  این  در  است.  ناممکن  گاهي 
تلفنهاي همراه و فضاي مجازي اینترنت امري رایج است. رواجي که به سختي مي توان 
ترمزي برایش قرار داد. اگرچه اساس اندیشه و نگرش افراد به این امر باید تغییر کند. 

اگر نه منع ارسال و دریافت پیام غیرممکن است.

۷- آتش زیر خاکستر
معضل  این  تردید  بي  کند؟  پیدا  ادامه  باید  زمان  چه  تا  فرهنگي  غلط  عادت  این  تکرار 
اکنون آتشي است زیر خاکستر، آتشي که شخصیت، فرهنگ، حرمت و عزت نفس افراد 
را از درون مي سوزاند و زماني رنجش ها عیان خواهند شد که نه در قالب جوک و طنز 
و کنایه، بلکه شاهد برخورد و پرخاش هاي مستقیم در جامعه باشیم. هر چیز رایج را 
نباید کورکورانه پذیرفت و از آن پیروي کرد. هر فرد قدرت تامل و تفکر دارد و حداقل 
مي تواند هم ذات پنداري کند. این ضد فرهنگ تا اندازه اي در جامعه رواج پیدا کرده است 
که قانع کردن افراد بر نادرست بودن این رفتار بسیار دشوار است. ولي اگر از کساني 
که این جوک ها را مي سازند یا به عنوان مصرف کننده فرهنگي به آن مي خندند بپرسید 
هیچ  نه  یا  است  دیده  قوم  یا  شهر  آن  شخصیت  در  را  جوک ها  این  از  مصداقي  آیا  که 
توضیحي ندارد. به عبارتي گروهي متهم به عادات و فرهنگ نادرست مي شوند که در 
واقع از آن عاري هستند یا اگر نشانه هایي باشد در حد رفتارهاي متعارف است. زیرا در 
دوره اي زندگي مي کنیم که حتي تاثیر خانواده در شکل گیري شخصیت افراد به حداقل 
رسیده است و عمدتَا رسانه ها تاثیر غیرقابل انکاري دارند. از طرفي در زمان ارتباطات 
جهاني است و فرهنگ ها در هم عجین شدند و پرواضح  و اطالعات صحبت از دهکده 
است که نمي توان افراد را به واسطه این که اهل کدام شهر یا کشور هستند پیش داوري 
بخندند  آن  به  عده اي  و  بسازد  جوک  زده اش  زلزله  هموطنان  براي  که  جامعه اي  کرد. 
جامعه ي خطرناکي است. این بحث بسیار وسیع و مفصل است و اهل رسانه در تغییر 
این فرهنگ غلط تاثیر بسزایي دارند و باید بیش از این به آن پرداخت. علت و راه درمان 
آن که  از  پیش  و  شود  واقع  پژوهش  مورد  شناسان  جامعه  طرف  از  باید  مزمن  تب  این 
تخریب شخصیت، خرد و عزت افراد به بهانه خندیدن، هزینه فرهنگي جبران ناپذیري 

برجاي بگذار از فرهنگ گفتاري و نوشتاري جامعه حذف شود.

نظرات
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ايران و جهان
 «تجزيه» اوكراين؛ 
آينده ي سفيِد سياه 

روز  شبانه  چندین  دولتي  ضد  معترضان  ي یف،  فرساي  طاقت  سرماي  در  که  روزهایي 
ایستادند، فریاد زدند و مجسمه هاي لنین را به زیر کشیدند شاید کمتر به این فکر مي کردند 
که جزیره ي زیباي «کریمه» از کشورشان جدا و نصیب مسکو شود.اعتراضات و ناآرامي 
این روزها در شرق اوکراین بیداد مي کند، این بخش از اوکراین که به طور سنتي به روسیه 
متمایل است سوداي خودمختاري در سر مي پرورانند و به دنبال جدایي از حکومت مرکزي 

اوکراین و پیوستن به مسکو هستند. 
پس از آنکه رفراندوم مناقشه برانگیز در «کریمه» این جزیره سبز در دریاي سیاه را از خاک 
اوکراین جدا و به روسیه پیوند داد، مردم شهرهاي، «دونتسک»، «لوهانسک» و «خارکیف» 
برگزاري  خواستار  دولتي  ساختمان هاي  تصرف  و  تجمع  با  و  اند  آمده  خیابان ها  به  نیز 

رفراندوم و تعیین حق حاکمیت خود هستند.
تغییر  که  غرب  دارد؛  ادامه  اوکراین  قبال  در  مسکو  و  واشنگتن  لفاظي  و  جدال  بین  این  در 
این  مي داند  بزرگ  پیروزي  یک  خود  براي  را  رفتن «یانکویچ»  کنار  و  اوکراین  در  حاکمیت 
روزها اما از مجموعه رخدادها و تحوالت این کشور ناخشنود است. کاخ سفید رفراندوم 
کریمه را غیرقانوني خواند و به مسکو در خصوص دخالت نظامي در اوکراین هشدار جدي 
داد. از سوي دیگر مسکو که یارباوفاي خود در راي قدرت در اوکراین را از دست داده بود 
اوکراین  صنعتي  و  شرقي  بخش هاي  در  اعتراضات  و  نارضایتي ها  طبل  بر  روزها  این  اما 
از  پس  اوکراین  از  را  خود  سهم  تا  مي کوبد  است  برخوردار  باالیي  جمعیتي  تراکم  از  که 
فروپاشي شوروري بازپس بگیرد.بر همین اساس، وجود دو ساختار سیاسي - اجتماعي 
همکاري هاي  خواستار  دیگر  سویي  از  و  دارند  اروپایي  گرایشاتي  سویي،  از  که  مستقل 
بیشتر با روسیه است، گمانه  زني  ها را براي تجزیه این کشور به دو بخش شرقي ( با گرایش 
به روسیه) و غربي (گرایش به اتحادیه اروپا) افزایش داده است.تک و پاتک ها در این زمینه 
اعزام  خصوص  در  مسکو  به  غرب  و  اوکراین  در  موقت  حکومت  دارد؛  ادامه  اما  همچنان 
غرب  مسکو  دیگر  سوي  از  و  مي دهد  هشدار  اوکراین  شرقي  بخش هاي  در  دخالت  و  نیرو 
ناآرامي ها  به  توجه  مي کند.با  متهم  اوکراین  در  سرد  جنگ  بازگرداندن  براي  تالش  به  را 
و تنش هاي موجود در این بخش از اوکراین نمي توان آینده اي با ثبات براي این بخش از 
در  روز  به  رو  اوکراین  شرقي  استان هاي  در  تجزیه  و  جدایي  زمزمه  شد،  متصور  را  اروپا 
حال افزایش است و دور از تصور نیست که در همین روزها صندوق رفراندوم جدایي از 
اوکراین و پیوستن به روسیه پر از ارایي شود که ساز تجزیه اوکراین را کوک مي کنند.در 
رفراندوم  جنگ،  اثر  در  که  جهان  کشورهاي  از  مختلفي  بخش هایي  به  داریم  نگاهي  ادامه 

و...مسیر جدایي در پیش گرفتند.
جمهوري قره باغ

یک جمهوري در جنوب قفقاز است که در سال ۱۹۹۱ از خاک آذربایجان جدا و اعالم استقالل 
شناخته  رسمیت  به  ملل،  سازمان  عضو  غیر  دیگر  کشور  سه  سوي  از  تنها  باغ  قره  کرد. 
مي شود. قره باغ همواره مورد ادعاي «جمهوري آذربایجان» بوده است. این منطقه عمدتًا 
 ۱۹۱۸ در  روسیه  امپراطوري  از  «آذربایجان»  و  «ارمنستان»  استقالل  از  پس  نشین  ارمني 
مورد اختالف آنها قرار داشت. این منطقه در واپسین سالهاي اتحاد شوروي، مجددًا منشأ 
بروز اختالف بین ارمنستان و آذربایجان شد و سپس با برگزاري رفراندومي در در ۱۹۹۱ 

استقالل خود را اعالم کرد.
کرواسي و اسلوني، مقدونیه، مونته نگرو و بوسني 

در ۲۵ ژوئن سال ۱۹۹۱ میالدي، «کرواسي» و «اسلوني» از جمهوري فدرال خلق یوگوسالوي 
جدا شدند. پس از آن «مقدونیه» و «بوسني و هرزگوین» نیز اعالم استقالل کردند. در پي آن 
فدراسیون یوگسالوي سرنگون شد و مونته نگرو و صربستان در آن باقي ماندند. در سال 

۲۰۰۶ «مونته نگرو» نیز به صورت مسالمت آمیز جدا شد. 
کوزوو

از  را  خود  استقالل  میالدي   ۲۰۰۸ فوریه   ۱۷ تاریخ  در  عمال  را  خود  استقالل  نیز  کوزوو 
زیر  همچنان  ولي  شد.  شناخته  رسمیت  به  کشور  چندین  توسط  و  کرد  اعالم  صربستان 
اداره سازمان ملل باقي ماند.همچنین تمایل شدید در جمهوري صرب بوسني براي جدایي 

از بوسني و هرزگویین وجود دارد.
جمهوري ترک قبرس شمالي

ترک  جمهوري  را  خود  نام  و  کرد  استقالل  اعالم   ۱۹۸۳ سال  در  قبرس  ترک نشین  بخش 
قبرس شمالي گذاشت. تنها ترکیه این بخش را به رسمیت شناخته است. این کشور عالوه بر 
سفارت رسمي خود در پایتخت ترکیه، شهر آنکارا، در سه شهر استانبول، ازمیر و مرسین 
نیز داراي کنسولگري مي باشد. روابط جمهوري ترک قبرس شمالي با ۱۳ کشور دیگر به 
جزء ترکیه از قاره اروپا، آسیا و آمریکا در زمینه امور تجاري و خدماتي با دفاتر نمایندگي 

فعال بوده، حق ارائه ویزا و امور دیپلماتیک را ندارند.
سودان جنوبي

شد.درگیري  جدا  سودان  از   ۲۰۱۱ سال  در  پرسي  همه  جریان  در  جنوبي  سودان  جمهوري 
میان شمال و جنوب از سال ۱۹۵۵ میالدي تا سال ۲۰۰۵ میالدي، منجر به دو جنگ داخلي و 

جان باختن دست کم ۲ میلیون نفر شد.

روسیه انتظار خاصی از مذاکرات وین ندارد

اتفاق نظر تهران و واشينگتن در 
آغاز تدوين سند نهايى از ماه آينده

اظهارات اخیر ظریف به این منظور مطرح می شود که تهران نشان دهد به 
تعهد خود برای دستیابی به توافق نهایی تا ماه جوالی، پایبند است. هرچند 
که مقامات غربی می گویند هنوز اختالف نظرهای گسترده ای بین دو طرف 

وجود دارد.

مقامات ایران می گویند امیدوارند در مذاکرات امروز و فردا در وین به انداز 
کافی پیشرفت حاصل شود تا طرفین بتوانند از اواسط ماه می ( اردیبهشت) 
مجادله  به  دادن  پایان  برای  ای  هسته  جامع  توافقنامه  نویس  پیش  تدوین 

هسته ای ایران را آغاز کنند.

ایران و گروه ۱+۵(آمریکا، انگلیس؛ فرانسه، چین، روسیه و آلمان) روزهای 
سه شنبه و چهارشنبه را در وین سپری می کنند تا در چندین دور مذاکره، 
در مورد راه های دستیابی به توافق نهایی گفت و گو کنند. دو طرف تا ۲۰ 
کنند،  امضاء  را  نهایی  ای  هسته  توافق  تا  دارند  فرصت  تیر)  جوالی(پایان 
هرچند که گفته می شود احتمال تمدید اجرای توافق هسته ای مقدماتی ژنو 
برای شش ماه دیگر نیز وجود دارد. توافقی که در سوم آذرماه امضاء شد، 

از ۳۰ دی به اجرا درآمد و تا ۳۰ تیر اعتبار دارد.
زمان  از   ۵+۱ گروه  و  ایران  ای  هسته  کننده  مذاکره  تیم  نشست  سومین  این 
اجرای توافق ژنو به شمار می رود. مقامات می گویند در این مذاکرات روی 
موضوعات متمرکز هستند که بخشی از توافق هسته ای جامع خواهند بود.

به  ورود  بدو  در  ایران  خارجه  وزیر  ظریف،  جواد  محمد  حال  همین  در 
فرودگاه وین به خبرنگاران گفت که در این دور از مذاکرات تمامی بحث ها 
به اتمام می رسد و راه برای تدوین سند نهایی در اردیبهشت ماه هموار می 
شود. به گزارش رویترز، یک مقام آمریکایی نیز هفته گذشته جدول زمانی 
سند  تدوین  که  کرد  امیدواری  ابراز  وی  بود.  کرده  بینی  پیش  را  مشابهی 

نهایی در ماه می آغاز شود.
منظور  این  به  ظریف  اخیر  اظهارات  انگلیسی،  خبرگزاری  این  گزارش  به 
مطرح می شود که تهران نشان دهد به تعهد خود برای دستیابی به توافق 
نهایی تا ماه جوالی، پایبند است. هرچند که مقامات غربی می گویند هنوز 

کاترین  سخنگوی  دارد.  وجود  طرف  دو  بین  ای  گسترده  نظرهای  اختالف 
وین  مذاکرات  زمینه  این  در  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول  اشتون، 
اظهار داشت: این مذاکرات طبقه بندی شده و جدی خواهد بود. مایکل مان 
افزود: در این دور از گفت و گو ها تالش بر این است تا مواضع در مورد هر 

یک از موضوعات روشن شود.
انرژی  از  تهران  مندی  بهره  حق  به  باید  جهانی  های  قدرت  گوید  می  ایران 
غنی  شامل  تهران  گفته  به  که  حقی  بگذارند.  احترام  ای  هسته  آمیز  صلح 
سازی اورانیوم است. اما غرب نگران از کاربرد دوگانه غنی سازی در اهداف 

صلح آمیز و نظامی است.

اظهار  اروپا   اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول  اشتون،  کاترین  سخنگوی 
داشت: این مذاکرات طبقه بندی شده و جدی خواهد بود. مایکل مان افزود: 
در این دور از گفت و گو ها تالش بر این است تا مواضع در مورد هر یک از 

موضوعات روشن شود.
ظریف تصریح کرد، ما اعتقاد داریم که طرف های ما باید تصمیم های مهمی 
است.  ایران  حقوق  و  موجود  های  واقعیت  به  احترام  شامل  که  کنند  اتخاذ 
وی افزود: ما آماده همکاری برای رفع ابهامات در مورد ماهیت صلح آمیز 

برنامه های هسته ای خود هستیم.
های  ماه  مذاکرات  احتماال  که  است  کرده  خاطرنشان  آمریکایی  مقام  یک 
مارس و آوریل روی موضوعات مطرح در توافق نهایی متمرکز خواهد بود. 
موضوعاتی که باید پیش از آغاز تدوین پیش نویس توافقنامه جامع در ماه 

می، نهایی شوند.
با این حال سرگئی ریابکوف، معاون وزیرخارجه روسیه و عضو ارشد تیم 
که  شد  یادآور  را  نکته  این  ایتارتاس  با  گو  و  گفت  در  روسیه  کننده  مذاکره 
انتظار خاصی از مذاکرات این هفته در وین ندارد . به گفته وی هنوز خیلی 

از شماری از موضوعات در مراحل اولیه رایزنی و مذاکره قرار دارند.
روسیه  به  کریمه  جزیره  شبه  الحاق  و  اوکراین  بحران  از  پس  است  گفتنی 
بین  ناظران  برخی  مسکو،  به  اش  اروپایی  متحدان  و  آمریکا  تند  واکنش  و 
غرب  با  مواجهه  در  ایران  کارت  از  کرملین  استفاده  احتمال  مورد  در  المللی 
که  آنجایی  از  گویند  می  نیز  تحلیلگران  از  دیگر  گروهی  البته  دادند.  هشدار 
می  دنبال  ایران  با  دیپلماسی  و  ای  هسته  مذاکرات  در  را  خود  منافع  روسیه 
کند، احتمال اینکه بخواهد در روند مذاکرات هسته ای اخالل ایجاد کند، اندک 
است. هر چند که احتمال استفاده مسکو از دیگر اهرم ها مانند تهاتر نفت در 
برابر کاال یا احیای قرارداد تحویل موشک های اس ۳۰۰ به ایران وجود دارد.

مخالفت پارلمان اسپانيا با همه پرسى 
در مورد استقالل كاتالونيا

راستای  در  همه پرسی  برگزاری  خواستار  که  را  الیحه ای  اسپانیا  پارلمان   
استقالل کاتالونیا شده بود، رد کرد، اما استاندار کاتالونیا متعهد شده است 

که برای استقالل این استان تمامی تالش  خود را انجام دهد.
به گزارش «ایسنا»، به نقل از خبرگزاری فرانسه، حزب مخالف سوسیالیست 
و حزب حاکم محافظه کار اسپانیا پس از هفت ساعت مذاکره جبهه واحدی 
در  همه پرسی  برگزاری  برای  را  کاتالونیا  درخواست  و  کردند  ایجاد  را 
راستای استقالل این منطقه رد کردند. تنها احزاب جدایی طلب از کاتالونیا 
ممتنع  رای  قانون گذار  یک  و  دادند  رای  همه پرسی  این  نفع  به  باسک  و 
قانونی  مکان های  تمامی  تا  شد  متعهد  کاتالونیا  استاندار  ماس،  آرتور  داد. 
در  پارلمان  رای  این  از  پس  وی  کند.  برگزار  را  همه پرسی  این  و  تخلیه  را 

دارند  قصد  برخی  می ترسند.  کاتالونیا  مردم  رای  از  آنها  گفت:  سخنرانی 
عنوان  به  من  اما  دهند  نشان  مساله  این  برای  پایانی  عنوان  به  را  رای  این 
موسسات  نیست.  کار  پایان  این  که  می گویم  آنها  به  کاتالونیا  استاندار 
برای  راهی  تا  هستند  قانونی  چارچوب های  جست وجوی  حال  در  کاتالونیا 
 ۹ برای  را  همه پرسی  ناکام،  قطعنامه  این  کنند.  پیدا  رای گیری  این  ادامه 
نوامبر سال جاری میالدی برنامه ریزی کرده بود. مجمع ملی کاتالونیا روز 
شنبه دستورالعملی را برای استقالل این منطقه ارائه داد. این گروه پرنفوذ 
از کاتالونیا خواست تا ۲۳ آوریل سال ۲۰۱۵ میالدی رسما استقالل خود از 
این  سیاسی  رهبران  و  اسپانیا  اساسی  قانون  دادگاه  کند.  اعالم  را  اسپانیا 
کشور این همه پرسی پیشنهاد شده را غیرقانونی خواندند و آن را رد کردند 
و گفتند، تصمیمات در خصوص استقالل تنها در سطح ملی اتخاذ می شود. 
ماریانو راخوی، نخست وزیر محافظه کار اسپانیا به پارلمان گفت، اسپانیا 
بود  خواهیم  پیروز  یکدیگر  با  افزود:  وی  بماند.  یکپارچه  و  متحد  باید 
یا  کاتالونیا  بدون  را  اسپانیا  نمی توانم  من  می شویم.  مغلوب  جداگانه  اما 

کاتالونیا را بدون اروپا تصور کنم.
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انتشار ديدگاه هاي رسانه هاي كشورهاى خارجي، به منظور انتقال ديدگاه ها 
و مطالب و نوع نگاه رسانه هاي غربي به موضوعات و مسائل  مختلف 

منجمله ايران است و به معناي تاييد تمام محتواي آن نخواهد بود.

از آن  روی که جایگاهی مانند رهبری قلمرو شاخه ُسنی مذهب 
ویژه  (به  مذهبی  تفسیرهای  کنترل  نیازمند  اسالم  جهان  در 
است،  کنند)  پیدا  ربط  سیاسی  سیستم  به  که  مواقعی  در 
را  آن  اجرای  سابقه  ترکیه  اسالمي که  دموکراسی  از  مدلی 
سعودی  عربستان  حاکمان  سیاسی  نفوذ  برای  خطری  دارد، 
توسعه  و  عدالت  حزب  دولت  که  حالی  می شود.در  محسوب 
(AKP) در ترکیه اعتقاد دارد اسالم و دموکراسی در تناقض 
با یکدیگر نبوده و در پی آن است تا مدل خود از تطبیق این دو 
را در میان جنبش های محافظه کار اسالمی-عربی خاورمیانه 
نوعی  سعودی  عربستان  گفتمان  در  دموکراسی  کند،  ترویج 
می شود.  محسوب  دینی  ستون های  و  بنیان  به  دست اندازی 
از  یکی  الفوزان،  صالح  شیخ  چون  افرادی  فتواهای  محتوای 
اعضای شورای علمای عربستان، نمونه ای از این دیدگاه است.
به عالوه، تفاوت در میان نقطه نظرهای بازیگران این عرصه 
آن  با  که  مخاطراتی  به  نسبت  آنان  برآوردهای  در  اختالف  و 
روبه رو هستند، توافق میان نیروهای سنی را مشکل می کند. 
بنابراین به نظر می رسد که محتمل ترین سناریو، درگیری بر 
سر این تسلط، در زمین مصر و سوریه به عنوان صحنه های 

نبرد است.
تروریستی»  «گروه  عنوان  تحت  المسلمین  اخوان  شناسایی 
نمودی از این جنگ سرد میان نیروهای سنی است که به نظر 
می رسد عملی گذرا و کوتاه مدت نباشد. هر یک از رقبا تالش 
سنی،  مسلمانان  مغزهای  و  دل ها  تسخیر  با  تا  کرد  خواهند 
آنان را به سوی چارچوب های سیاسی و اولیای مذهبی خود 

بکشانند.

برای  تالشی  خود  نوبه  به  عربستان  اخیر  ترور  ضد  قوانین 
عرصه  کردن  تنگ تر  و  منطقه  سنی  جماعت  بر  کنترل  بسط 
است  ممکن  ریاض  مسیر،  این  در  کشور هاست.  دیگر  مانور 
آن ها  از  مسلمان،  سازمان های  و  منطقه  اعراب  بر  فشار  با 
بخواهد تا از همین قوانین در جهت گسترش حیطه نفوذش در 
میان سنی ها و ریشه کن کردن رقبای احتمالی که گروه اخوان 
در  کنند.پیروزی  پیروی  دارد،  قرار  آن ها  راس  در  المسلمین 
این نبرد برای ریاض موضوع حساسی است؛ چرا که شکست 
اسالم  مدل های  برابر  در  مذهبی اش  و  سیاسی  پروژه های 
پایه های  شدن  ویران  منزله  به  جهادی  اسالم  یا  دموکراتیک 
جنگ  بستر  است.در  مسلمانان  میان  در  سعودی  رژیم  نفوذ 
دستور  متحدانش  و  سعودی  عربستان  سنت،  اهل  میان  سرد 
کار خود را بر این مبنا قرار داده اند که ثبات را با کمک درآمد 
سرشار نفت بازگردانده و به توسعه ادامه دهند. در این میان، 
کردن  همراه  بر  ترکیه  سیاست  مبنای  که  می شود  پیش بینی 
نظم  که  هم  جهادی ها  فلسفه  در  باشد؛  دموکراسی  با  توسعه 

کنونی جهان از اساس مردود شمرده می شود.

حامي اصلی  عنوان  به  ترکیه  در  توسعه  و  عدالت  حزب  دولت 
جنبش های اسالم گرای سیاسی در منطقه محسوب می شود. 
ریاض از این کار دل خوشی ندارد زیرا جنبش های اسالمي را 
قطر  اینکه  وجود  با  می بیند.  منطقه  ثبات  برای  تهدیدی 
را  سعود  آل  قطری ها  می کند،  همراهی  ترکیه  با  راه  این  در 
در  نمی دهند.  آزار  دارند،  واهمه  ترک ها  از  که  اندازه ای  به 
دموکراسی  به  نسبت  قطر  سیاسی  گیری  موضع  نحوه  واقع، 
می گذرد،  سعودی  عربستان  در  آن چه  با  چندانی  تفاوت 
ندارد. دموکراسی اما به همراه ماَتَرک عثمانی و جایگاه قوی 
اقتصادی سیاسی، دست به دست هم داده اند تا ترکیه به جای 
جهان  در  اصلی  رقیب  عنوان  به  عربستان  دیدگاه  در  قطر 
یادآور  سعودی  و  ترکیه  کنونی  جدال  آید.  حساب  سنت  اهل 
است.  عثمانی  امپراتوری  و  سعود  آل  سلطنت  تاریخی  رابطه 
درگیری کنونی لیکن میان وهابیت و صوفی گری نیست بلکه 
جدال  اسالمي است.  دموکراسی  اسالمي و  وهابی گری  میان 
میان این دو اردوگاه اکنون به تمامي کشورهایی که تحت تاثیر 
بهار عربی قرار گرفته اند، سرایت کرده اما نمود آن در سوریه 
تا  گرفته  تصمیم  عربستان  که  حالی  در  است.  بیشتر  مصر  و 
نشان چهار انگشت دست که به عنوان سمبل معترضان رابعه 
کار  به  آنان  از  حمایت  برای  و  شده  مطرح  قاهره  در  العدویه 
می رود را غیرقانونی اعالم کند، نخست وزیر ترکیه از آن در 
مراسم عمومي استفاده می کند. بر مبنای نوشته روزنامه های 
ترکیه  سفیر  اونال،  سدات  تعجب  ابراز  اردن،  الیوم  و  العرب 
خواندن  تروریستی  بر  مبنی  عربستان  تصمیم  از  امان،  در 
خلیج  حاشیه  عرب  کشورهای  رنجش  المسلمین،  اخوان 
(فارس) را به دنبال داشت.جنبش های اسالم گرای سیاسی در 
در  ترکیه اند،  متحد  اکنون  المسلمین  اخوان  مانند  عرب  جهان 
صورتی که در گذشته به عربستان نزدیک بودند. برای دهه  ها، 
سرد  جنگ  جریان  در  عربستان  خارجی  سیاست  دستگاه 
با  مواجهه  در  نرم  قدرت  ابزار  عنوان  به  المسلمین  اخوان  از 
ناسیونالیست های پان عرب و جنبش ناصریست بهره برداری 
می کرد. موضع گیری اخوان المسلمین در قبال حمله عراق به 
کاشت  را  طرف  دو  میان  بی اعتمادی  بذرهای  نخستین  کویت 
(بیداری)  سحوا  جنبش  که  زمانی  در  بذر  این  جوانه های  و 
انتقاد  میالدی   ۱۹۹۰ دهه  در  المسلمین  اخوان  به  وابسته 
از  کردند.پس  رویش  به  شروع  کرد،  آغاز  را  سعودی ها  از 
وقایع موسوم به بهار عربی، به موازات افزایش قدرت اخوان 
میان  اعتماد  رشته های  آخرین  ترکیه،  حمایت  با  المسلمین 
سعودی ها و اخوان المسلمین گسسته شد و جنگ سردی آغاز 
گشت که ممکن است به زودی پایان نیابد؛ جنگی که تا به حال 

رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در آن پیشتاز است.

منبع: المانیتور

هشدار تالویو

در انتظار شوك اينترنتى 
ايران باشيد

ملی  امنیت  مطالعات  مرکز  سوی  از  که  اینسایت  عبری  نشریه 
ایران  سایبری  قدرت  که  داد  هشدار  می شود،  منتشر  تالویو  در 
در فضای اینترنت و الکترونیک رو به گسترش است و می تواند 
محسوب  اسرائیل  برای  شوک آور  و  ویرانگر  و  جدید  تهدیدی 

شود.
نشریه عبری انسایت که از سوی مرکز مطالعات امنیت ملی در 
تالویو منتشر می شود، هشدار داد که قدرت سایبری ایران در 
تواند  می  و  است  گسترش  به  رو  الکترونیک  و  اینترنت  فضای 
محسوب  اسرائیل  برای  آور  شوک  و  ویرانگر  و  جدید  تهدیدی 
شود، از این رو الزم است که تصمیم گیران سیاسی در اسرائیل 
روزافزون  پیشرفت  جلوی  و  شده  عمل  وارد  سرعت  به  غرب  و 

ایران را بگیرند.
به گزارش روزنامه لبنانی االخبار، سرهنگ گابی سیبونی، مدیر 
ملی  امنیت  مطالعات  مرکز  در  الکترونیک  جنگ  های  برنامه 
اسرائیلدر این باره گزارش داد که توانایی های ایران در زمینه 
سایبرنت (اینترنت) در سال ۲۰۱۳ شاهد جهشی چشمگیر بوده 
به گونه ای که ایران به یکی از مهم ترین بازیگران بین المللی و 

فعال در دنیای سایبر تبدیل شده است.
که  کرد  تاکید  همچنین  خود  گزارش  در  اسرائیلی  نشریه  این 
اطالعات جدیدی که از ایران می رسد زنگ خطری برای تالویو 
به  شود  می  باعث  که  شود  می  محسوب  غربی  های  پایتخت  و 
سرعت دست به کار شده و با جدیت از استیالی ایران بر فضای 
الکترونیک جلوگیری کنند. چنین مساله ای برای امنیت اسرائیل 
بسیار مهم است و باعث می شود تا تالویو به سمت ایجاد «گنبد 
ایران  رشد  به  رو  خطر  با  مواجهه  هدف  با  الکترونیک»  آهنین 

رو بیاورد.
موسسه  در  بارز   مسئوالن  از  یکی   ۲۰۱۳ سال  ابتدای  در 
زمینه  در  پیشرفته  و  فعال  امریکایی  شرکت   ،CrowdStrike
نزد  اعتقاد  این  وجود  از  سایبری  های  بیانیه  و  اطالعات  امنیت 

در  سوم  جهان  کشور  ترین  پیشرفته  ایران  که  گفت  سخن  غرب 
قدرت  گزارش  این  به  بنا  شود.  می  محسوب  الکترونیک  زمینه 
کرد.  شوکه   ۲۰۱۳ سال  در  را  جهان  الکترونیک  زمینه  در  ایران 
علیه  شده  اعمال  های  محدودیت  از  تا  شد  سبب  که  ای  مساله 
اینترنت در ایران کاسته شود و شاهد نوعی پیشرفت در سامانه 
این  باشیم.  ایران  اسالمی  جمهوری  در  الکترونیک  جنگ  های 
مساله  این  و  بوده  باال  بسیار  ایران  پیشرفت  که  دهد  می  نشان 
کارشناسان غربی را شوکه کرده است به ویژه که این پیشرفت 

بیش از هر چیز بومی و داخلی بوده است.
با این حال مرکز مطالعات امنیت ملی اسرائیل مدعی شده است 
برای  باال  توانایی  به  رسیدن  تا  زیادی  فاصله  ایران  هنوز  که 
ویروس  مثل  پیشرفته  بسیار  الکترونیک  حمالت  با  مواجهه 
در  گذشته  سال  در  ها  ایرانی  که  جهشی  اما  دارد  نت  استاکس 
می  نشان  دادند  نشان  خود  از  سایبری  فضای  و  اینترنت  زمینه 
دهد که توانایی باالیی برای ایجاد یک سامانه دفاعی گسترده و 

فعال در نزدیک ترین زمان ممکن را در اختیار دارند.
در سال ۲۰۱۳ ایران توانست چندین حمله سایبری علیه خود را 
مهار کند. همچنین از این توانایی خود توانست در برابر حمالت 
المللی  بین  های  تحریم  اعمال  با  زمان  هم  که  غرب  الکترونیکی 
اعمال شده بودند، استفاده کند. این مساله نشان داد که ایران تا 

چه اندازه در فضای سایبری پیشرفت کرده است.
پیشرفت  که  دهد  می  هشدار  اسرائیلی  نشریه  این  حال  عین  در 
و  بود  نخواهد  ایران  داخل  به  محدود  فقط  ایران  سایبری  های 
و  کشورها  به  زمینه  این  در  را  خود  تجربیات  تواند  می  تهران 
ایران  که  ویژه  به  دهد،  انتقال  منطقه  در  خود  پیمان  هم  احزاب 
آنها  به  متحدانش  و  دوستان  سایبری  های  توانایی  تقویت  برای 
فعالیت  و  حمایت  به  توان  می  رابطه  همین  در  کند.  می  کمک 
ایرانی ها در سوریه اشاره کرد که به روشنی پشتیبانی آنها را 
از ارتش الکترونیک سوریه (SEA) که در سال گذشته موفقیت 
های  سایت  از  بسیاری  در  توانست  و  آورد  دست  به  باالیی  های 
غربی ورود کرده و نقشی به سزا در فضای اللکترونیک ایفا کند، 

اشاره کرد.
در ژوئن ۲۰۱۳ نیز بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیالعالم 
اسرائیل  زیربناهای  به  ایران  سایبری  حمالت  شمار  که  کرد 

افزایش یافته است.

جنگ هژمونى عربستان ـ تركيه در خاورميانه
عبدالمجید البلوی / تحلیلگر سعودي

به  مذكور  نبرد  است.  كرده  پيدا  وجه  دو  دارد،  جريان  خاورميانه  در  اكنون  كه  سردى  جنگ 
خليج  حوزه  كشورهاى  و  لبنان  سوريه،  عراق،  در  سنت  اهل  و  شيعيان  ميان  اينكه  موازات 
[فارس] جارى است، در بين خود كشور ها و گروه هاى سنى نيز مانند تركيه، عربستان سعودى 

و گروه هاى سياسى اسالم گرا براى كنترل و تسلط بر دنياى اهل سنت برقرار است.
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صندوق بین المللی پول منتشر کرد

تازه ترين چشم انداز اقتصادى جهان
صندوق بین المللی پول (IMF) اعالم کرد رشد اقتصادی قوی تر آمریکا در سال جاری و سال آینده به اقتصاد جهان 

کمک خواهد کرد احیای ضعیف تر در بازارهای نوظهور از جمله برزیل و روسیه را تحمل کند.
رشد  گرچه  کرد   اعالم  جهان  اقتصادی  چشم انداز  گزارش  جدیدترین  در  پول  بین المللی  صندوق  بلومبرگ  گزارش  به 
اقتصادی جهان به دلیل ضعف در ژاپن و بخش هایی از اروپا همچنان کند است، اما آمریکا «محرک اصلی» رشد جهانی 
ریسک های  با  توسعه  درحال  کشورهای  اما  می افزایند،  جهانی  رشد  به  آلمان  و  بریتانیا  که  وجودی  با  بود.  خواهد 
جدیدی رو به رو هستند و تصاحب کریمه توسط روسیه تنش های ژئوپلتیکی به وجود آورده است که موجب تضعیف 

رشد در این منطقه خواهد شد. 
اقتصادهای  به  سرمایه  جریان  بازگشت  برای  خواست  نوظهور  بازارهای  از  خود  گزارش  در  پول  بین المللی  صندوق 
به  قیمت ها»  «تنزل  برابر  در  دفاع  برای  حاضر  درحال  که  کرد  توصیه  اروپا  مرکزی  بانک  به  و  باشند  آماده  پیشرفته 
تسهیل مالی بیشتری بپردازد. صندوق بین المللی پول همچنین گفت ایاالت متحده از دوره طوالنی تر نرخ بهره پایین، 
شد،  گذشته  سال  در  رشد  کندی  موجب  که  مالی»  پدیده «بازدارنده  پایان  و  خصوصی  بخش  طرف  از  تقاضا  افزایش 
منتفع خواهد شد. اولیور بالنچارد، اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول، گفت:«در آمریکا موانع برای اکثر بخش ها 
تا  بنابراین  و  است  پیشرفته  اقتصادهای  میان  در  احیا  قوی ترین  آمریکا  اقتصادی  احیای  است.  شدن  برطرف  درحال 

اندازه ای موجب افزایش رشد جهان خواهد شد.» 
رو  درصدی   ۳/۶ رشد  با  جاری  سال  در  جهان  اقتصاد  کرد  پیش بینی  خود  جدید  گزارش  در  پول  بین المللی  صندوق 
به رو خواهد شد. این نهاد بین المللی در ماه ژانویه رشد ۳/۷ درصدی را برای امسال پیش بینی کرده بود. صندوق 
قبلی  گزارش  به  نسبت  که  می کند  پیش بینی  آینده  سال  در  جهان  اقتصاد  برای  را  درصدی   ۳/۹ رشد  پول  بین المللی 
قوی تر  گسترده  طور  به  جهانی  است: «فعالیت  نوشته  خود  گزارش  در  پول  بین المللی  صندوق  است.  نکرده  تغییری 
شده است و پیش بینی می شود در دوره ۲۰۱۵-۲۰۱۴ بیش از پیش بهبود یابد و نیروی محرکه این بهبود از اقتصادهای 
چنداني  مطلوبیت  از  دیگر  خارجي  مالي  محیط هاي  در  سرمایه گذاري  که  شرایطي  در  گرفت.  خواهد  نشات  پیشرفته 

برخوردار نیست، فعالیت در بسیاري از اقتصادهاي نوظهور ناامیدکننده شده است.» 
رشد  درصد   ۳ آینده  سال  در  و  درصد   ۲/۸ جاری  سال  در  آمریکا  اقتصاد  پول  بین المللی  صندوق  پیش بینی  براساس 
خواهد کرد. این میزان رشد نسبت به گزارش ماه ژانویه این صندوق تغییری نداشته است. تولید ناخالص داخلی آمریکا 

در سال ۲۰۱۳ رشد ۱/۹ درصدی را ثبت کرد. 
صندوق بین المللی پول اعالم کرد پیش بینی رشد اقتصادی آمریکا براین فرض استوار است که نخستین افزایش نرخ 
در  نهاد  این  توسط  قرضه  اوراق  خرید  برنامه  و  داد  خواهد  رخ   ۲۰۱۵ سال  سوم  فصل  در  رزرو  فدرال  توسط  بهره 
پیش بینی  جاری  سال  در  دومین بار  برای  پول  بین المللی  صندوق  دیگر  سوی  از  رسید.  خواهد  پایان  به  امسال  اواخر 
رشد اقتصادی بریتانیا را افزایش داد و اعالم کرد این کشور سریع ترین رشد را درمیان کشورهای توسعه یافته خواهد 
داشت. براساس پیش بینی صندوق بین المللی پول اقتصاد بریتانیا در سال جاری ۲/۹ درصد و در سال آینده ۲/۵ درصد 
رشد خواهد کرد. پیشتر به ترتیب رشد ۲/۴ و ۲/۲ درصدی برای امسال و سال آینده پیش بینی شده بود. با این وجود 

صندوق بین المللی پول احیای اقتصادی بریتانیا را «نامتوازن» خواند. 
و  پایدار  رشد  به  کمک  برای  باید  یورو  حوزه  پولی  مراجع  است  کرده  اعالم  خود  گزارش  در  پول  بین المللی  صندوق 
است:  آورده  خود  گزارش  در  صندوق  این  گیرند.  درپیش  نامتعارف»  «اقدامات  قیمت ها  تثبیت  اهداف  به  دستیابی 
«ریسک های مهمی وجود دارد که ممکن است موجب شود تورم حتی به کمتر از میزان پیش بینی شده برسد. انتظارات 
تورمی ممکن است پایین تر بیاید که این مساله به نوبه خود به نرخ بهره واقعی باالتر منجر خواهد شد، مشکل بدهی ها 

را وخیم تر خواهد کرد و رشد را کاهش خواهد داد.» 
صندوق بین المللی پول پیش بینی خود را برای حوزه یورو از یک درصد قبلی به ۱/۲ درصد افزایش داد و پیش بینی 
کرد اسپانیا با رشد ۰/۹ درصدی رو به رو خواهد شد. پیشتر رشد ۰/۳ درصدی برای این کشور پیش بینی شده بود. 
این صندوق پیش بینی رشد آلمان و فرانسه را نیز ۰/۱ درصد افزایش داد و اعالم کرد در سال جاری فرانسه یک درصد 

و آلمان ۱/۷ درصد رشد خواهد کرد. 
صندوق بین المللی پول پیش بینی رشد اقتصادی ژاپن را نسبت به گزارش ماه ژانویه ۰/۳ درصد کاهش داد و اعالم کرد 
افزایش مالیات بر فروش به اقتصاد لطمه خواهد زد و تولید ناخالص داخلی این کشور امسال ۱/۴ درصد رشد خواهد 
کرد. صندوق بین المللی پول پیش بینی خود از رشد اقتصادی چین را تغییر نداد و اعالم کرد این کشور در سال های 

۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ رشد ۷/۵ درصدی را تجربه خواهد کرد. 
صندوق بین المللی پول به دلیل آنچه که «توسعه نگران کننده» خواند، پیش بینی رشد اقتصادی برزیل، روسیه، آفریقای 
اقتصادی  رشد  و  درصد   ۱/۸ به  درصد   ۲/۳ از  را  برزیل  رشد  پیش بینی  صندوق  این  داد.  کاهش  را  ترکیه  و  جنوبی 

آفریقای جنوبی را از ۲/۸ درصد به ۲/۳ درصد کاهش داد. 
صندوق بین المللی پول که در گزارش قبلی خود رشد ۲ درصدی را برای روسیه پیش بینی کرده بود، اکنون انتظار دارد 
این کشور در سال جاری ۱/۳ درصد رشد کند. زیرا بحران اوکراین وخیم تر شده و اقتصاد این کشور به دلیل بی ثباتی 
جریان سرمایه هم اکنون نیز ضعیف است. به گفته صندوق بین المللی پول درصورتی که تحریم های آمریکا و اتحادیه 

اروپا علیه روسیه تشدید شود، مشکالت اقتصادی به کشورهای مستقل مشترک المنافع سرایت خواهد کرد. 
اولیور بالنچارد، اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول، می گوید بحران اوکراین بر روسیه تاثیر منفی خواهد داشت، 
زیرا موجب وخامت فضای سرمایه گذاری و خروج نسبتا قابل توجه سرمایه خواهد شد و این مساله روسیه را وادار 
اقتصاد  مورد  در  پیش بینی  گفت  بلومبرگ  تلویزیون  با  مصاحبه  در  بالنچارد  دهد.  افزایش  را  بهره  نرخ  کرد  خواهد 
روسیه پیش از تصاحب کامل کریمه انجام شد و ممکن است صندوق بین المللی پول پیش بینی رشد اقتصادی این کشور 
را به کمتر از یک درصد کاهش دهد.  صندوق بین المللی پول در مورد خاورمیانه و شمال آفریقا گزارش داد این منطقه 
با شرایط پرچالشی رو به رو است و  در دوره  ۲۰۱۵-۲۰۱۴ رشد مالیمی را ثبت خواهد کرد. احیای اقتصادی در منطقه 
ناشی از اقتصادهای صادرکننده نفت خواهد بود و بسیاری از کشورهای واردکننده نفت همچنان با مشکالت سیاسی- 

اجتماعی و امنیتی دست و پنجه نرم خواهند کرد.

اقتصاد
دولت جدید افغانستان در حوزه سیاست های داخلی و خارجی در چه 

جهتی حرکت خواهد کرد؟

برنامه هاى سه نامزد اصلى 
انتخابات رياست جمهورى

مترجم: احسان آذری نیا

در سال جاری میالدی، دو رویداد مهم در افغانستان قابل توجه است که 
یکی از آنها انتخابات ریاست جمهوری است که امروز برگزار می شود و 
نقشی بزرگ در شکل گیری آینده این کشور از جنبه های مختلف خواهد 
داشت. شکل گیری دولت جدید و جهت گیری های آن در حوزه اصالحات 

اقتصادی، مبارزه با فساد و استفاده از ظرفیت های بالقوه تعیین خواهد 
کرد که تا چه حد می توان به پیشرفت اقتصادی افغانستان امیدوار بود. 
خروج  گرفت  خواهد  صورت  جاری  سال  پایان  تا  که  دیگر  مهم  رویداد 
به  امنیتی  امور  کامل  شدن  سپرده  و  کشور  این  از  خارجی  نیروهای 
نیروهای افغان است. کاهش تعداد نیروهای خارجی در افغانستان نیز 

بر وضعیت اقتصادی این کشور تاثیری بزرگ خواهد داشت.

طی یک دهه اخیر، برخی تحوالت مثبت اقتصادی در افغانستان صورت 
است.  نامطلوب  همچنان  کشور  این  اقتصاد  وضعیت  اما  است،  گرفته 
ضعف  نقاط  مهم ترین  از  یکی  خارجی  مالی  کمک های  به  وابستگی 
افغانستان  اینکه  با  کارشناسان  اعتقاد  به  است.  افغانستان  اقتصاد 
را  استفاده  حداکثر  گذشته  سال   ۱۲ در  موجود  فرصت های  از  نتوانسته 
نسبی  ثبات  و  رشد  از  کشور  این  اقتصاد  وجود  این  با  اما  باشد،  داشته 
به  کشور  این  در  را  قدرت  که  جدید  دولت  توانایی  اما  است،  برخوردار 
جذب  با  می تواند  افغانستان  است.  مهم  عاملی  گرفت  خواهد  دست 
میالدی  جاری  سال  در  منطقه ای  به ویژه  خارجی  سرمایه گذاری های 
پیشرفت  مسیر  در  و  رفع  را  احتمالی  اقتصادی  بحران های  آن،  از  بعد  و 
غنی  کشوری  طبیعی،  منابع  و  معادن  نظر  از  افغانستان  کند.  حرکت 
چین،  مانند  منطقه  کشورهای  سرمایه گذاری   جذب  با  می تواند  و  است 
روسیه، هند و ایران در این بخش ها نیز درآمد خود را افزایش داده و با 
شغلی  فرصت های  کافی  تعداد  مختلف،  معادن  حوزه  در  سرمایه گذاری 

برای جمعیت عظیم بیکاران به وجود آورد.
افغانستان  جمهوری  ریاست  انتخابات  درباره  منفی  تیترهای  تصور 
چندان دشوار نیست. برخی نامزدهای این انتخابات تالش کرده اند این 
دیدگاه را در بین غربی ها به وجود آورند که تنها اگر در مسیر انتخابات 
تقلب صورت گیرد، آنها نمی توانند به دور دوم انتخابات راه پیدا کنند. در 
حقیقت به نظر می رسد عمدا تالش می شود پای غربی ها به این انتخابات 

باز شود؛ حال واقعیت ها هر چه باشد.
فراگیر  به طور  که  جدید  رئیس جمهور  به  قدرت  صلح آمیز  و  آرام  انتقال 
مورد تایید مردم این کشور قرار دارد و مشروع دانسته می شود، به دالیل 
مختلف ضروری است: حفظ ثبات افغانستان در آینده، حفظ حمایت از 
افغانستان در کشورهای خارجی فعال در کمک های مالی، سیاسی و... 
یعنی  استراتژیک  بزرگ  هدف  یک  به  دستیابی  درنهایت  و  کشور  این  در 
پایگاهی  به  کشور  این  شدن  تبدیل  و  تروریسم  گسترش  از  جلوگیری 
برای اقدامات گروه های تروریستی. اما در این میان تضمین حرکت این 
کشور در مسیر توسعه اقتصادی و مبارزه با فساد مالی عاملی است که 
بنیان  را  آن  می توان  و  می کند  کمک  باال  گانه  سه  اهداف  به  دستیابی  به 

تحقق این اهداف دانست.
دولت  و  رئیس جمهور  به  قدرت  تقلب  از  عاری  و  مسالمت آمیز  انتقال 
دولت  حالت  این  در  تنها  زیرا  است؛  مهم  هدف  یک  انتخابات  در  جدید 
جدید مشروعیت الزم را در بین مردم این کشور و جهان خواهد داشت و 
می تواند در مسیر اصالح ساختارهای معیوب اقتصادی، مبارزه با فساد 

مالی و سوءمدیریت و پیشرفت اقتصادی حرکت موثر داشته باشد.
پیشین  خارجه  وزیر  عبداله،  عبداله  یعنی  نامزد  سه  شده  پیش بینی 
این  پیشین  دارایی  وزیر  غنی،  اشرف  محمد  و  رسول  زلمی  افغانستان، 
و  غنی  باشند.  داشته  را  انتخابات  در  پیروزی  شانس  بیشترین  کشور 
قومی  گروه  بزرگ ترین  یعنی  پشتون ها  جزو  کرزی  حامد  مانند  رسول 
در افغانستان هستند؛ اما دکتر عبداله عبداله جزو تاجیک ها یعنی دومین 
اقلیت قوی افغانستان است؛ اکثر فرماندهان نظامی افغانستان جزو این 
سه  این  از  یک  هر  ویژگی های  بررسی  به  ادامه  در  هستند.  قومی  گروه 

نامزد می پردازیم.
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  که  عبداله  عبداله  عبداله.  عبداله  دکتر 
او  دارد.  زیادی  قوت  نقاط  بود  کرزی  حامد  رقیب  افغانستان   ۲۰۰۹ سال 
داخل  در   ۱۹۹۰ و   ۱۹۸۰ دهه های  در  افغانستان  پرحادثه  دوران های  در 
مشاور  به عنوان  مدتی  برای  و  بوده  کشور  این  به  نزدیک  یا  افغانستان 
مجاهدین  معروف  رهبر  مسعود،  شاه  احمد  و  شمال  ائتالف  سیاسی 
و  است  سیاسی  اصالحات  سرسخت  حامی  او  است.  کرده  فعالیت 
اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی،  صحنه های  در  باید  زنان  است  معتقد 

به ویژه  او  از  هواداری  میزان  باشند.  داشته  گسترده  حضوری  جامعه 
امنیتی  وضعیت  و  می کنند  زندگی  تاجیک ها  که  کشور  از  بخش هایی  در 
هوادارانی  او  نیز  پشتون  بخش های  برخی  در  باالست.  است،  مناسب 
مشارکت  میزان  تاجیک  بخش های  در  امنیتی  مساعد  وضعیت  دارد. 
انتخابات  در  پیروزی  برای  را  او  شانس  و  می برد  باال  را  او  هواداران 
داده  وعده  خود  انتخاباتی  سخنرانی های  در  وی  می دهد.  افزایش 
اصالحات سیاسی و اقتصادی را در اولویت برنامه خود قرار دهد و به 

ویژه با فساد مالی مبارزه کند.
دسته  و  قومیت گرا  سوریه  مردم  یا  عراقی ها  از  کمتر  افغان ها  چه  اگر   
یک  که  داشته  وجود  افغانستان  در  قدرتمند  سنت  این  اما  هستند  دسته 
نامزد  یک  همچنان  عبداله  عبداله  دکتر  باشد.  رئیس جمهور  باید  پشتون 
تاجیک تلقی می شود اگر چه او از طرف پدر پشتون محسوب می شود. 
با توجه اینکه او مدتی در کنار نیروهای ائتالف شمال با طالبان جنگیده 
چندان  پاکستان  دید  از  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  پیروزی اش  است 

مطلوب نیست و ممکن است این کشور حمایت خود از طالبان را افزایش 
دهد.

اشرف غنی: اشرف غنی سال های زیادی را در غرب سپری کرده و پس 
از سرنگونی حکومت طالبان به افغانستان بازگشته است. طی سال های 
گفت  می توان  و  بوده  افغانستان  دولت  در  مهم  شخصیت  یک  او  اخیر 
اشرف غنی بهترین اقتصاددان دولت حامد کرزی بود. برای دورانی که 
وضعیت  است  ممکن  و  می شوند  خارج  کشور  این  از  خارجی  نیروهای 
الزم  علمی  توانایی های  غنی  اشرف  شود  وخیم تر  افغانستان  اقتصادی 
اخیر  ماه های  طی  او  دارد.  را  اقتصادی  شرایط  به  دادن  سامان  برای 
دهد.  انجام  هواداران  جلب  برای  موفقیت آمیزی  تالش های  توانسته 
هستند  این  نگران  تحلیلگران  از  بسیاری  دارد.  هم  ضعفی  نقاط  او  اما 
اصلی  مراکز  با  او  ندهد  اجازه  غنی  اشرف  سیاسی  جهت گیری های  که 
قدرت در افغانستان همکاری کند. چالش اصلی اشرف غنی این است که 
اول  معاون  عنوان  به  است  ازبک  یک  که  را  دوستم  عبدالرشید  ژنرال  او 
رئیس جمهور انتخاب کرده است (این اقدام بدون تردید برای جلب رای 
جنگی  جنایتکار  یک  دوستم  عبدالرشید  است).   گرفته  صورت  ازبک ها 
محسوب می شود و بسیاری از پشتون ها مخالف او هستند. نقطه ضعف 
دیگر اشرف غنی این است که در اطرافیان خود هیچ شخصیت تاجیکی 

ندارد و از دید برخی یک فرد ضد تاجیک محسوب می شود.
ایتالیا  در  را  خود  زندگی  از  بزرگ  بخش  رسول  زلمی  رسول:  زلمی 
که  سمتی  یعنی  بود  افغانستان  خارجه  وزیر  پیش  سال  تا  و  گذرانده 
نقطه  بزرگ ترین  داشت.  عهده  به  کرزی  حامد  دولت  در  پیش تر  عبداله 
در  پیروزی اش  که  می شود  محسوب  نامزدی  وی  که  است  این  او  قوت 
داشت.  خواهد  بر  در  را  عمیق  تغییرات  ایجاد  احتمال  کمترین  انتخابات 
و  سیاسی  صحنه های  بازیگران  و  قدرت  مرکز  برای  او  نظر،  این  از 
عاملی  بلکه  نمی شود  محسوب  تهدید  یک  تنها  نه  افغانستان  اقتصادی 
افغانستان  عادی  مردم  دید  از  می شود.  تلقی  کنونی  شرایط  حفظ  برای 
رسول  زلمی  کرده  اختالل  دچار  را  شان  زندگی  مداوم  تغییرات  که  هم 
از  و  مشهور  افرادی  انتخابات  در  او  اطرافیان  است.  ثبات  برای  عاملی 
او  برای  را  گوناگون  اقوام  رای  می توانند  که  هستند  مختلف  قومیت های 

جذب کنند.
 اما زلمی رسول نیز مانند دو نامزد دیگر نقاط ضعفی دارد. برای مثال، 
اندازه  به  دارد  قرار  کشور  این  برابر  در  که  مشکالتی  با  مقابله  برای  او 
انتخابات  رقابت های  وارد  اخیرا  او  نمی شود.  محسوب  قدرتمند  کافی 
ریاست جمهوری شده و نامزد مورد نظر حامد کرزی تلقی می شود. به 
ویژه آنکه عبدالقیوم برادر حامد کرزی اخیرا از رقابت در این انتخابات 
به نفع زلمی رسول انصراف داده است. این به آن معنا است که احتماال 
کرزی نفوذ قابل مالحظه ای بر دولت رسول خواهد داشت و او علیه فساد 

مالی و سوء مدیریت مبارزه قاطعی نخواهد کرد.
 همچنین این نگرانی به وجود خواهد آمد که پیروزی رسول حاصل تقلب 
نشان  بررسی ها  که  است  حالی  در  این  است.  انتخابات  در  کنونی  دولت 
مردم  حمایت  مورد  افغانستان  از  وسیعی  بخش های  در  رسول  می دهد 

است.

 سهم بخش های مختلف از اقتصاد افغانستان
رئیس جمهوری  می توانند  اینجا  در  شده  معرفی  نامزد  سه  از  یک  هر 
سه  این  از  یک  هر  پیروزی  حقیقت  در  باشند.  افغانستان  برای  مناسب 
راضی کننده  غرب  برای  باشد  مطلوب  کرزی  برای  آنکه  از  بیش  نامزد 
است به همین دلیل هنگامی که ادعای تقلب از سوی هر نامزدی که در دور 
نخست انتخابات رای ناکافی کسب نکرده مطرح شد نباید خیلی سریع به 
این نتیجه رسید که انتخابات ریاست جمهوری درست برگزار نشده است. 
مهم آن است که میزان تقلب کمتر از انتخابات سال ۲۰۰۹ باشد و نهادهای 
برگزار کننده انتخابات وظایف خود را به درستی انجام دهند. همچنین 
مهم است که پیروز انتخابات در مسیر ثبات و توسعه اقتصادی، مبارزه با 

فساد و استفاده از ظرفیت های بالقوه کشور با جدیت حرکت کند.

منبع: لس آنجلس تایمز
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کارشناسان بررسی کردند

افزايش قيمت طال دائمى است؟

 قیمت طال در بازارهای جهانی در روزهای گذشته قدری افزایش یافت. 
افزایش  این  آیا  اما  گرفت،  صورت  فلز  این  نرخ  شدید  افت  از  بعد  امر  این 
قیمت دائمی خواهد بود؟ گزارشی از رویترز حاکی از آن است که عمده 
مساله  باشد.  موقتی  طال  قیمت  افزایش  دارند  انتظار  سرمایه گذاران 

کاهش بیشتر محرک پولی توسط فدرال رزرو نیز هنوز مطرح است. 
پولی  محرک  بسته  کاهش  برای  آمریکا  مرکزی  بانک  که  تصمیماتی 
احتماال  که  هستند  مطرح  عواملی  عنوان  به  دارد  بهره  نرخ  افزایش  و 
جلوی رشد بیشتر قیمت طال را خواهند گرفت. سرمایه گذاران آمریکایی 
فکر  به   ۲۰۱۵ سال  اول  نیمه  در  بهره  نرخ  افزایش  دورنمای  به  توجه  با 
به  چندان  احتماال  امر  این  و  هستند  رزرو  فدرال  با  خود  روابط  گسترش 
آوردن  روی  با  که  است  جهت  آن  از  امر  این  آمد.  نخواهد  خوش  طال  کام 
کاهش  قدری  زرد رنگ  فلز  از  استقبال  بانک،  به  آمریکایی  سرمایه گذاران 
عمل  طال  قیمت  کاهش  جهت  در  عاملی  عنوان  به  امر  این  و  یافت  خواهد 
بازارهای  حرکت  دارد.  نیز  افزایشی  محرک های  طال  اما  کرد،  خواهد 

نتیجه  در  که  سیاسی  تنش های  و  طرفی  از  اروپایی  و  آمریکایی  سهام 
مسائل اوکراین بروز کرده از طرف دیگر ممکن است به تقویت طال کمک 
تقویت  که  خصوص  این  در  آمریکایی  تجار  پیش بینی  وجود  این  با  کند. 
بازارهای  چراکه  می رسد؛  نظر  به  منطقی  بود  نخواهد  ادامه دار  طال 
سهام قدری حرکت کرده اند. اگر آمریکا مساله بازار کار خود را حل کند 
و حرکت بازارهای سهام ادامه یابد، اوضاع اقتصاد جهانی قدری بهبود 
خواهد یافت. بهبود اوضاع اقتصاد جهانی نیز معموال با افت قیمت طال 
همراه است. داده هایی در راه هستند که بررسی شرایط موجود را تسهیل 
 ۱۰ ساعت  در  جلسه «مینتز»  درخصوص  بلومبرگ  گزارش  کرد.  خواهند 
قرار  استفاده  مورد  بررسی  برای  و  شد  منتشر  گذشته  شب  دقیقه   ۳۰ و 
بیمه  حق  دریافت  درخواست های  وضعیت  از  گزارش هایی  نگرفت. 
خواهند  کمک  داده ها  این  انتشار  هستند.  راه  در  نیز  آمریکا  در  بیکاری 
که  می گویند  برآورد ها  گیرد.  قرار  بررسی  مورد  موجود  اوضاع  که  کرد 
دوره  به  نسبت  آمریکا  در  بیکاری  بیمه  حق  دریافت  برای  تقاضا  میزان 
مشاهده  نیز  قبال  خوش بینی  از  نوع  این  البته  یافت،  خواهد  کاهش  قبلی 
را  پایین  اشتغالزایی  رزرو  فدرال  مسووالن  نیز  این  از  پیش  بود.  شده 
و  آب  شرایط  بهبود  بودند.  کرده  عنوان  مرتبط  هوایی  و  آب  وضعیت  با 
هوایی، اشتغالزایی ایاالت متحده را بهبود داد، ولی آخرین گزارش وزارت 
کار آمریکا، مقادیر مورد انتظار را برآورده نکرده و پایین تر از حد انتظار 
است  قرار  آمریکا  در  بیکاری  بیمه  حق  دریافت  به  مربوط  گزارش  بود. 
منتشر  شود و بررسی تاثیرات احتمالی آن به هفته آینده موکول می شود. 
و  صادرات  به  گزارش ها  این  می شود.  منتشر  نیز  دیگری  مهم  داده های 
واردات ایاالت متحده مربوط می شوند. این طور که خبرگزاری بلومبرگ 
گفته، میزان شاخص قیمت صادرات و واردات ایاالت متحده رشد خواهند 
داشت؛ ولی میزان رشد آنها از دوره قبلی کمتر خواهد بود. شاخص های 
قیمت صادرات و واردات با تراز تجاری در ایاالت متحده مرتبط هستند. 
بود.  خواهد  ارتباط  در  دالر  ارزش  با  نیز  ایاالت متحده  تجاری  تراز 
از  بیش  قدری  صادرات  قیمت  شاخص  رشد  می دهد  نشان  پیش بینی ها 
واردات خواهد بود. در صورت درست بودن این پیش بینی، انتظار می رود 
وجود  نیز  دیگری  عوامل  البته  شود،  منجر  دالر  نسبی  تقویت  به  امر  این 

دارند و نمی توان اظهارنظر قطعی کرد. 

 ایران قادر نبوده است که به بخش قابل توجهی از درآمد 
ژنو  مقدماتی  ای  هسته  توافق  طبق  خود  شده  آزاد  نفتی 
دست یابد و این روند می تواند تالش ها برای پایان دادن 
گزارش  به  کند.  تر  پیچیده  را  تهران  ای  هسته  مجادله  به 
که  شد  آشکار  زمانی  مشکالت  این  ژورنال،  استریت  وال 
بانکداران  ها،  دیپلمات  مقامات،  با  متعددی  های  مصاحبه 
و وکالی ایرانی و غربی انجام شد. به گزارش این روزنامه 
برای  ایران  به  ها  پرداخت  از  دالر  میلیارد   ۱۰۰ آمریکایی، 
نفت  مشتری  کشورهای  در  هایی  حساب  در  نفت  واردت 

ایران مسدود شده است. زیرا تحریم های بانکداری آمریکا 
قرار  ایران  اقتصاد  بر  ها  فشار  تاثیرگذارترین  زمره  در 
دارد. تنها ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر از این مبلغ به طور 

تدریجی و مطابق با توافق مقدماتی ژنو، آزاد می شود.
شده  آزاده  مبالغ  به  دسترسی  در  ایران  که  دالیلی  از  یکی 
نگران  همچنان  ها  بانک  که  است  این  است،  مشکل  دچار 
نقض تحریم های آمریکا هستند، به خصوص در زمانی که 
هنوز نتیجه مذاکرات هسته ای و دستیابی به توافق نهایی 
مشخص نیست. در صورتی که موسسه های مالی تحریم 
بانکداری  سیستم  از  توانند  می  آنها  کنند،  نقض  را  ها 
پرداخت  به  ناگزیر  اینکه  یا  شوند  گذاشته  کنار  آمریکا 

جریمه های سنگین شوند.
می  تاخیر  این  مقصر  را  ایران  نیز  غرب  مقامات  برخی 
مقصد  و  ها  صورتحساب  تدوین  روند  در  تهران  دانند. 
دارایی  از  استفاده  نحوه  توضیح  همچنین  و  پول  ارسال 
از  قبل  ها  بانک  برخی  کند.  می  عمل  کندی  به  شده؛  آزاد 
انتقال پول می خواهند مطمئن شوند که این دارایی چگونه 

هزینه خواهد شد.
وزارت  مقامات  و  ملل  سازمان  در  ایران  دفتر  هرچند 
خارجه از اظهار نظر در این زمینه خودداری می کنند، اما 
به  مارس  ماه  در  ایران  خارجه  وزیر  ظریف،  جواد  محمد 
طور علنی تمایل غرب برای عمل به تعهدات اش به موجب 
توافق ژنو را زیر سئوال برد. این در حالی است که مقامات 

غربی تاکید دارند که به تعهدات خود عمل کرده اند.
دارایی  به  دسترسی  در  ایران  روی  پیش  های  دشواری 
و  تهران  بین  اعمتادسازی  روند  تواند  می  شده  آزاد  های 

گروه ۱+۵ را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین این روند می 
برای  ایران  جمهور  رئیس  روحانی،  حسن  توانایی  تواند 
داخل  برای  ژنو  مقدماتی  توافق  منافع  گذاشتن  نمایش  به 
کشور را مختل کند. البته از زمان امضاء توافق هسته ای 
ثبات  به  حدودی  تا  ایران  اقتصاد  آذر)   ۳ ژنو(  مقدماتی 
کرده  پیدا  افزایش  نیز  کشور  این  نفتی  درآمد  و  رسیده 

است.
روند  تسریع  منظور  به  آمریکا  و  غربی  های  دولت 
آزادسازی دارایی های ایران وارد همل شده اند و به طور 
محرمانه به بانک های بین المللی توصیه می کنند در روند 

دسترسی ایران به درآمد نفتی اش به تهران کمک کنند.
مطرح  آمریکا  کنگره  در  ها  نگرانی  برخی  وجود  این  با 
برای  ایران  بر  وارده  فشار  ها،  تحریم  تعدیل  که  است 
تهران  مشکالت  دهد.  کاهش  را  نهایی  توافق  به  دستیابی 
در دسترسی به دارایی های آزاد شده ، نشان می دهد که 
حفظ  را  خود  تاثیرگذاری  و  انسجام  همچنان  ها  تحریم 
تعدیل  مورد  در  ها  نگرانی  باید  ترتیب  این  به  و  اند  کرده 

فشار ها علیه ایران ، کمتر شود.
دولت های غربی و آمریکا به منظور تسریع روند آزادسازی 
دارایی های ایران وارد همل شده اند و به طور محرمانه به 
دسترسی  روند  در  کنند  می  توصیه  المللی  بین  های  بانک 
ایران به درآمد نفتی اش به تهران کمک کنند. دیپلمات های 
بوده  موفق  محدود  طور  به  تنها  ها  تالش  این  گویند  می 

اند.درآمد نفتی ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالری آزادی شده 
که  است  دالری  میلیارد   ۷ بسته  از  بخش  بزرگترین  ایران 
شوند.  ایران  آن  از  ها،  تحریم  تعدیل  موجب  به  است  قرار 
در  همکاری  مقابل  در  ایران  گویند  می  آمریکایی  مقامات 
تدریج  به  خود  ای  هسته  های  برنامه  کردن  زمینه محدود 
های  دشواری  اما  یابد.  می  دست  دالر  میلیارد   ۷ این  به 
پیش روی ایران در دسترسی به این پول نشان می دهد که 
تحت  که  کشوری  به  پول  انتقال  راه  در  عملی  های  چالش 

تحریم ها واقع شده، وجود دارد.
از  دالری  میلیون   ۵۵۰ محموله  نخستین  فوریه،  ماه  در 
درآمدهای نفتی ایران آزاد شد و از طریق بانکی در ژاپن 
به حسابی در سوئیس انتقال یافت. اما تا روز چهارشنبه 
سخنگوی  بود.  نشده  خارج  حساب  این  از  هنوز  پول  این 
این بانک سوئیسی از اظهار نظر در این زمینه خودداری 

پول   این  که  کند  می  تایید  دیگر  آگاه  مقام  یک  اما  کند  می 
به حسابی در سوئیس واریز شده و از مقامات بانکداری 
را  ایران  به  آن  انتقال  روند  که  شده  درخواست  کشور  این 
به  هنوز  ایران  گویند  می  ها  دیپلمات  کنند.برخی  تسهیل 
نیافته  دست  شده  آزاد  دارایی  این  از  توجهی  قابل  بخش 
اما بانک هایی شناسایی شده اند که می توانند با ایران در 

این زمینه همکاری کنند. یک مقام آمریکایی در این زمینه 
اظهار داشت: ما هر آنچه را که به آن متعهد شده ایم، انجام 
داده  انجام  را  بوده  الزم  که  آنچه  هر  نیز  ما  تیم  ایم.  داده 

است.
ایران  با  مالی  انتقال  و  نقل  مورد  در  اکنون  هم  ها  بانک 
اظهار  زمینه  این  در  غربی  دیپلمات  یک  هستند.  محتاط 
داشت: پس از سال ها محدودیت، هم اکنون موسسه های 
مالی بسیار احتیاط به خرج می دهند و می خواهند ۱۰۰۰ 
تعدیل  برای  آمریکا  دولت  البته  باشند.  مطمئن  درصد 
که  کرده  ارسال  هایی  نامه  آنها  برای  بانکداران  نگرانی 
نحوه اعمال تحریم ها تحت شرایط مختلف را تشریح می 
کند. از سویی درگیر در هفته های اخیر مذاکرات متعددی 
انجام  مشکل  این  حل  برای  اروپایی  و  ایرانی  مقامات  بین 

شده است.

مشكالت ايران در دسترسى به 
دارايى هاى آزاد شده

اين  است،  مشكل  دچار  شده  آزاده  مبالغ  به  دسترسى  در  ايران  كه  داليلى  از  يكى 
خصوص  به  هستند،  آمريكا  هاى  تحريم  نقض  نگران  همچنان  ها  بانك  كه  است 
در زمانى كه هنوز نتيجه مذاكرات هسته اى و دستيابى به توافق نهايى مشخص 
نيست. در صورتى كه موسسه هاى مالى تحريم ها را نقض كنند، آنها مى توانند 

از سيستم بانكدارى آمريكا كنار گذاشته شوند .
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فرهنگ 
پشت پرده دموكراسى در نمايشگاه كتاب لندن

نمایشگاه کتاب لندن ۲۰۱۴ سه شنبه ۱۹ فروردین مصادف با هشتم آوریل ۲۰۱۴ در انگلستان آغاز و تا 
پنجشنبه به کار خود ادامه داد.در این دوره نمایشگاه کتاب لندن کره به عنوان کشوری که در مرکز 

توجه نمایشگاه کتاب لندن ۲۰۱۴ قرار گرفته، انتخاب شده است.
با  تا  می آورد  فراهم  بین المللی  ناشران  و  انگلستان  برای  فرصتی  لندن  کتاب  نمایشگاه  بازار  محور 

صنعت نشر کشوری دیگر ارتباط برقرار کنند و در جستجوی روابط تجاری با آن برآیند، به همین 
دلیل بازار کتاب کره با برنامه ای ویژه درتالش است تا ناشران و کتاب های خود را هر چه بهتر در 

مرکز توجه قرار دهد.
در این دوره نمایشگاه کتاب لندن ، انتشاران ایرانی ـ انگلیسی «شمع و مه»  و آژانس ادبی غزال از 
ایران نیز حضور دارند ، انتشارات «شمع و مه» دو کتاب ترجمه اشعار نیمایوشیج به زبان انگلیسی 
منتشر  بار  نخستین  برای  که  را  شجاعی  سیدمهدی  اثر  دموقراضه»  و  رمان «دموکراسی  ترجمه  و 

شده اند ، در این نمایشگاه عرضه کرد.
مجموعه آثار نیما یوشیج به زبان انگلیسی،  اشعاری برگزیده از نیما یوشیج را از میان آثار منتشر 
شده او گزینش کرده و گزیده ای از سخنان شاعران را درباره نیمایوشیج و آثارش ارائه کرده است. 
این اثر که تالشی برای معرفی پدر شعر نو ایران به جهانیان است،  به ترجمه سمیه طالبی و لیال 
رسولی و با نظارت و ویراستی بابک بوبان آماده منتشر شده است.هم چنین رمان «دموکراسی و 
دموقراضه»  اثر سید مهدی شجاعی که در نمایشگاه کتاب سال گذشته پس از ۴ سال از زمان انتشار 

عرضه شد،  این رمان در واقع روایت شجاعی از پشت پرده دموکراسی در غرب است.
مترجم این اثر کارولین کراس کری، شرق شناس و محقق دانشگاه یو.سی.ال.ای کالیفرنیاست که 
تالش کرده پایبندی خاص و ویژه ای به متن داشته و به انتقال تام و تمام طنز زبانی و محتوایی اثر 

کمک کند. مایکل مک اروین نیز ویراستاری این اثر را برعهده داشته است.

این کتاب قرار است بالفاصله پس از اتمام نمایشگاه کتاب لندن در سایت آمازون قرار گرفته و نسخه 
مکتوب آن نیز در فروشگاه های واتراستون انگلستان توزیع شود. مراسم رونمایی از این کتاب نیز 

در بخش بین المللی بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار می  شود.
انتشارات ادبی غزال دیگر ناشر ایرانی حاضر در نمایشگاه کتاب لندن است،  این موسسه انتشاراتی 

نیز با بیش از ۸۰ عنوان کتاب از آثار ادبی ایران در نمایشگاه کتاب لندن شرکت می کند.

 نام دو بانوى ژاپنى در ليست 
برندگان جايزه سال اينديپندنت

آلمان  و  فرانسه  نروژ،  عراق،  از  نویسندگانی  کنار  در  ژاپنی  زن  دوبانوی 
در لیست برترین نویسندگان داستان خارجی سال ایندیپندنت قرار گرفتند 
.لیست امسال کتاب های برتر خارجی، نشان دهنده رشد تمایل خوانندگان 

جهانی به مطالعه آثار است.
در  بار  اولین  برای  امسال  تراست،  بوک  از  نقل  به   
طول ۲۴ سال گذشته است که نام دو بانوی نویسنده 
ژاپنی در لیست برترین های شایسته دریافت جایزه 
هیرومی  گیرد.  می  قرار  ایندپندنت  خارجی  داستان 
نویس  رمان  کنار  در  ژاپن  از  اگاوا  یوکو  و  کواکامی 
پرفروش  نویسنده  بالسیم،  حسن  عراقی،  معروف 
از  مینگارلی  هوبرت  کنااوسگارد،  او  ،کارل  نروژی 
فرانسه و بریجیت وندر برک از آلمان ، اسامی مندرج 
از  نیمی  واقع  در  دهند.  می  تشکیل  را  لیست  این  در 

افراد ذکر شده در این لیست زن هستند. 
کتاب  دو  لیست،  این  در  منتخب  های  کتاب  میان  از 

(انتقام اثر یوکو اگاوا و جلد دوم کتابی متعلق به حسن بالسیم ) مجموعه 
داستان کوتاه است و این نشان دهنده رشد گرایش خوانندگان به مطالعه 
داستان های کوتاه است. عالوه براین، به جز رمان پرفروش یک مرد عاشق 

اثر کنااوسگارد نروژی، بقیه آثار منتخب، حجمی کمتر از ۱۸۰ صفحه دارند 
و این بدان معناست که خوانندگان به نثر های مختصر عالقه بیشتری پیدا 

کرده اند. 
انگیزی  حیرت  تنوع  ارائه  خاطر  به  که  ایندپندنت  خارجی  داستان  جایزه 
از ژانر ها و تم های مختلف مشهور است؛ امسال نیز از این قائده مستثنی 
سورئال  های  ژانر  از  طیفی  لیست،  این  در  شده  معرفی  برتر  آثار  و  نبوده 
بر  در  را  روزمره،  زندگی  از  هایی  روایت  و  طبیعی  ماوراء  های  داستان  تا 

می گیرد. 
هدف از این جایزه به نمایش گذاشتن برترین آثار ترجمه شده جهان است 
قبال  فهرست،  این  برتر  های  کتاب  از  بسیاری  و 

در موطن نویسنده بسیار پرطرفدار بوده اند.
که  مختلف  زبان   ۳۰ با  اثر   ۱۲۶ میان  از  امسال 
عنوان  به  اثر   ۶ داشتند،  شرکت  رقابت  این  در 
شده  معرفی  سال  خارجی  کتاب  های  برترین 
اغلب  ایندپندنت،  خارجی  داستان  جایزه  اند. 
در   . پردازد  می  نیز  مستقل  ناشران  معرفی  به 
 ،(Comma Press) کاما  نیز  امسال  فهرست 
پیرنه  و   (Portobello Books)پورتوبلو
متمادی  سال  دو  از  پس   (Peirene Press)
شرکت در این رقابت، در فهرست برترین ها قرار گرفته اند. در عین حال، 
 Penguin) هوس  راندوم  پنگوئن  نیز  و   (Harvill Secker) سکر  هارویل 

Random House) هر کدام دو کتاب در فهرست برترین ها دارند

نمايشنامه هاي تازه بيضايي براى 
چاپ  به ايران رفت

شهال  رفت.  ایران  به  چاپ  براي  بیضایي  بهرام  تازه  نمایشنامه  چهار 
صورت  به  که  زنان  مطالعات  و  روشنگران  انتشارات  مدیر  الهیجي، 
چهار  گفت:  باره  این  در  است  بیضایي  بهرام  آثار  ناشر  اختصاصي 
«مجلس  بالدور»،  و  «جانا  نام هاي  با  بیضایي  بهرام  تازه  نمایشنامه 
ایران  به  انتشار  براي  را  شب»  «سفر  و  باورنکردني»  «داستان  شبیه»، 

آورده ام تا در صورت امکان منتشر شوند.

 البته با توجه به اینکه از حدود یك سال پیش تعداد ۳۴ کتاب این انتشارات 
از سوي اداره کتاب وزارت ارشاد ممنوع الچاپ اعالم شده است به همین 
مسووالن  با  انتشارات  این  مدیر  کتاب ها  این  مشکل  رفع  براي  و  خاطر 
براي  جوابي  هنوز  البته  که  است  کرده  صحبت هایي  ارشاد  اداره  جدید 
آن دریافت نشده و پس از به نتیجه رسیدن وضعیت کتاب هاي قبلي این 

انتشارات، اقدامات الزم براي چاپ آثار بیضایي انجام خواهد شد.

 بهرام بیضایي، نمایشنامه نویس، پژوهشگر و کارگردان سینما و تئاتر، 
چند سالي است که در خارج از کشور زندگي مي کند .
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تهران  در  پدري  خانه  در  شمسي  هجري   ۱۲۸۱ ماه  بهمن   ۲۸ شنبه  سه  در  هدایت  صادق 
خان  جعفرقلي  فرزند  (اعتضادالملك)   هدایت  خان  قلي  هدایت  پدرش  شد.  متولد 
خان  قلي  حسین  دختر  هدایت  زیورالملك  عذري-  خانم  مادرش  و  هدایت(نیرالملك) 
مخبرالدوله دوم بود. پدر و مادر صادق از تبار رضا قلي خان هدایت یکي از معروفترین 
کمال  بازماندگان  از  خود  که  میباشد  ایران  سیزدهم  قرن  مورخان  و  شعرا  نویسندگان، 
و  شد  تهران  علمیه  مدرسه  در  ابتدایي  دوره  وارد   ۱۲۸۷ سال  در  او  است.  بوده  خجندي 
پس از اتمام این دوره تحصیلي در سال ۱۲۹۳ دوره متوسطه را در دبیرستان دارالفنون 
آغاز کرد. در سال ۱۲۹۵ ناراحتي چشم براي او پیش آمد که در نتیجه در تحصیل او وقفه 
اي حاصل شد ولي در سال ۱۲۹۶ تحصیالت خود را در مدرسه سن لویي تهران ادامه داد 

که از همین جا با زبان و ادبیات فرانسه آشنایي پیدا کرد.

در سال ۱۳۰۴ صادق هدایت دوره تحصیالت متوسطه خود را به پایان برد و در سال ۱۳۰۵ 
ابتدا  او  گردید.  اعزام  بلژیك  به  تحصیل  براي  ایراني  دانشجویان  دیگر  از  اي  عده  همراه 
در بندر (گان) در بلژیك در دانشگاه این شهر به تحصیل پرداخت ولي از آب و هواي آن 
شهر و وضع تحصیل خود اظهار نارضایتي مي کرد تا باالخره او را به پاریس در فرانسه 
به  دست  بار  اولین  براي   ۱۳۰۷ سال  در  هدایت  صادق  کردند.  منتقل  تحصیل  ادامه  براي 
کند  غرق  مارن  رودخانه  در  را  خود  کرد  عزم  پاریس  حوالي  ساموا  در  و  زد  خودکشي 
مراجعت  تهران  به  او   ۱۳۰۹ سال  در  سرانجام  دادند.  نجات  را  او  و  سررسید  قایقي  ولي 
کرد و در همین سال در بانك ملي ایران استخدام شد. در این ایام گروه ربعه شکل گرفت.

گروه ربعه
به  و  مي گفتند  سبعه  ادباي  آن ها  به  که  بودند  کهنه کار  ادیبان  از  گروهي  دوران  آن  در 
گفته مجتبي مینوي «هر مجله و کتاب و روزنامه اي که به فارسي منتشر مي شد از آثار 
کساني  شامل  بودند  تن  هفت  از  بیشتر  واقع  در  که  تن  هفت  این  نبود.»  خالي  آن ها  قلم 

بدیع الزمان  و  نفیسي  سعید  یاسمي،  رشید  آشتیاني،  اقبال  عباس  بهار،  محمدتقي  چون 
ربعه این نام را براي دهن کجي به این افراد  فروزانفر و محمد قزویني مي شدند. گروه 
(که به نظر ایشان کهنه پرست بودند) انتخاب کردند. گفت وگو و دیدارهاي گروه ربعه در 
رستوران ها و کافه هاي تهران بود از آن جمله کافه قنادي ُرزنوار که در حدود سال ۱۳۱۰ 
پاتوق صادق هدایت و دوستان به شمار مي آمد. بعدها نیز افراد دیگري چون پرویز ناتل 
خانلري، عبدالحسین نوشین، غالمحسین مین باشیان و نیما یوشیج به گروه ربعه اضافه 
شدند. این گروه به فعالیت هاي ادبي و فرهنگي پرداختند و آثاري چند در این سالها با 
همکاري همدیگر انتشار دادند. مینوي در باره این دوران مي گوید: «ما با تعصب جنگ 

مي کردیم و براي تحصیل آزادي مي کوشیدیم و مرکز دایره ما صادق هدایت بود.»
و  تحقیقي  آثار  و  مي شود  محسوب  پربار  دوراني  هدایت  براي   ۱۳۱۴ تا   ۱۳۱۰ سال هاي 

داستاني بسیاري انتشار داد. از جمله این آثار مي توان به مجموعه انیران اشاره کرد که 
و «حمله  علوي  بزرگ  از  اعراب»  پرتو، «هجوم  ش.  از  اسکندر»  داستان «فتح  سه  شامل 
مجموعه  شده است.  تقدیم  بهروز  ذبیح  به  کتاب  این  مي باشد.  هدایت  صادق  از  مغول» 
داستان هاي کوتاه «سایه روشن» (حاوي ۷ داستان)، نمایشنامه «مازیار» با مقدمه مینوي، 
به   ۱۳۱۳ سال  در  کتاب  فرزاد. (این  مسعود  همکاري  با  ساهاب»  مستطاب «وغ وغ  کتاب 
مجموعه  شد).  احضار  تهران  نظمیه  به  آن  خاطر  به  هدایت   ۱۳۱۴ سال  در  و  رسید  چاپ 
«دون  «گرداب»،  نظیر  دیگر  کوتاه  داستان  چندین  و  خون  قطره  سه  کوتاه  داستان هاي 
«آفرینگان»،  «الله»،  «چنگال»،  «صورتکها»،  کشت»،  را  نفسش  که  «مردي  کرج»،  ژوان 

«علویه  نخست  چاپ  پرده»،  پشت  «عروسک  «مرده خورها»،  «محلل»،  آمرزش»،  «طلب 
خانم» و همچنین سفرنامه «اصفهان نصف جهان»، در این دوران به چاپ رسید. در این 

دوران شور میهن دوستي و بیگانه ستیزي در بسیاري از آثار وي موج مي زند.
اقامت  هدایت  کریم  دکتر  عمویش  خانه  در  مدتي  و  کرد  شیراز  به  سفري   ۱۳۱۲ سال  در 
اشتغال  خارجه  امور  وزارت  در  و  داد  استعفا  تجارت  کل  اداره  از   ۱۳۱۳ سال  در  داشت. 
در  تامینات  به  سال  همین  در  داد.  استعفا  خارجه  امور  وزارت  از   ۱۳۱۴ سال  در  یافت. 
نظمیه تهران احضار و به علت مطالبي که در کتاب وغ وغ ساهاب درج شده بود مورد 
بازجویي و اتهام قرار گرفت. در سال ۱۳۱۵ در شرکت سهامي کل ساختمان مشغول به 
کار شد. در همین سال عازم هند شد و تحت نظر محقق و استاد هندي بهرام گور انکل 
ساریا زبان پهلوي را فرا گرفت. در سال ۱۳۱۶ به تهران مراجعت کرد و مجددا در بانك 
در  و  داد  استعفا  مجددا  ایران  ملي  بانك  از   ۱۳۱۷ سال  در  شد.  کار  به  مشغول  ایران  ملي 
اداره موسیقي کشور به کار پرداخت و ضمنا همکاري با مجله موسیقي را آغاز کرد و در 

سال ۱۳۱۹ در دانشکده هنرهاي زیبا با سمت مترجم به کار مشغول شد.

گیاه خواري
تا  او  نوشت.  نیز  گیاه خواري  فواید  در  کتابي  و  شد  گیاه خوار  جواني  در  هدایت  صادق 
پایان عمر گیاه خوار باقي ماند. بزرگ علوي در این باره مي نویسد: «یک بار دیدم که در 
کافه الله زار یک نان گوشتي را که به زبان روسي بولکي مي گفتند، به این قصد که الي آن 
شیریني است، گاز زد و ناگهان چشم هایش سرخ شد، عرق به پیشاني اش نشست و داشت 

قي مي کرد که دستمالي از جیبش بیرون آورد و لقمه نجویده را در آن تف کرد.»

رو به پایان
در سال ۱۳۲۲ همکاري با مجله سخن را آغاز کرد. در سال ۱۳۲۴ بر اساس دعوت دانشگاه 
را  نور  پیام  مجله  با  همکاري  ضمنا  شد.  تاشکند  عازم  ازبکستان  در  میانه  آسیاي  دولتي 
و  ایران  فرهنگي  انجمن  در  هدایت  صادق  بزرگداشت  مراسم  سال  همین  در  و  کرد  آغاز 
از  صلح  هواداران  جهاني  کنگره  در  شرکت  براي   ۱۳۲۸ سال  در  شد.  برگزار  شوروي 
در  شود.  حاضر  کنگره  در  نتوانست  اداري  مشکالت  دلیل  به  ولي  آمد  عمل  به  دعوت  او 
سال ۱۳۲۹ عازم پاریس شد و در ۱۹ فروردین ۱۳۳۰ در همین شهر بوسیله گاز دست به 
خودکشي زد. او ۴۸ سال داشت که خود را از رنج زندگي رهانید و مزار او در گورستان 
پرالشز در پاریس قرار دارد. او تمام مدت عمر کوتاه خود را در خانه پدري زندگي کرد.

شرح حال صادق هدایت به قلم خودش
مآبانه.  امریکایي  تبلیغات  مقابل  در  که  مي کنم  شَرم  خودم  حال  شرح  از  قدر  همان  «من 
زایچه ام  استخراج  براي  اگر  مي خورد؟  کسي  چه  درد  به  تولدم  تاریخ  دانستن  آیا 
از  بارها  پنهان،  چه  شما  از  گرچه  باشد.  خودم  توّجه  طرف  باید  فقط  مطلب  این  است، 
منّجمین مشورت کرده ام اما پیش بیني آن ها هیچ وقت حقیقت نداشته. اگر براي عالقه 
پیش دستي  خودم  اگر  چون  کرد  آن ها  عمومي  آراء  به  مراجعه  اول  باید  خوانندگانست؛ 
بکنم مثل این است که براي جزئیات احمقانه زندگیم قدر و قیمتي قائل شده باشم بعالوه 
خودش  دیگران  چشم  دریچه  از  مي کند  سعي  انسان  همیشه  که  است  جزئیات  از  خیلي 
مثًال  بود  خواهد  تر  مناسب  آن ها  خود  عقیده  به  مراجعه  جهت  ازین  و  بکند  قضاوت  را 
اندازه اندامم را خیاطي که برایم لباس دوخته بهتر مي داند و پینه دوز سر گذر هم بهتر 
یاد  به  مرا  همیشه  توضیحات  این  مي شود.  ساییده  طرف  کدام  از  من  کفش  که  مي داند 
جلب  براي  و  مي گذارند  فروش  معرض  در  را  پیري  یابوي  که  مي اندازد  چارپایان  بازار 

مشتري به صداي بلند جزئیاتي از سن و خصایل و عیوبش نقل مي کنند.
از این گذشته، شرح حال من هیچ نکته برجسته اي در بر ندارد نه پیش آمد قابل توجهي 
در آن رخ داده نه عنواني داشته ام نه دیپلم مهمي در دست دارم و نه در مدرسه شاگرد 
که  اداراتي  در  شده ام.  روبه رو  موفقیت  عدم  با  همیشه  عکس  بر  بلکه  بوده ام  درخشاني 
کار کرده ام همیشه عضو مبهم و گمنامي بوده ام و رؤسایم از من دل خوني داشته اند به 
طوري که هر وقت استعفا داده ام با شادي هذیان آوري پذیرفته شده است. روي هم رفته 
همین  در  حقیقت  هم  شاید  و  مي باشد  من  درباره  محیط  قضاوت  مصرف  بي  موجود 

باشد.»

ادبيات

 مرگ در آپارتمان 
اجاره اي خيابان 
شامپيونه پاريس 

من همان قدر از شرح حال خودم شَرم مي كنم كه 
در مقابل تبليغات امريكايي مآبانه. آيا دانستن 
اگر  مي خورد؟  كسي  چه  درد  به  تولدم  تاريخ 
فقط  مطلب  اين  است،  زايچه ام  استخراج  براي 
بايد طرف توّجه خودم باشد. گرچه از شما چه 
اما  كرده ام  مشورت  منّجمين  از  بارها  پنهان، 

پيش بيني آن ها هيچ وقت حقيقت نداشته. 

مجموعه شعر بيزارگيتى در 
لندن منتشر شد

دوازدهمین مجموعه شعر مسعود بیزارگیتی با عنوان «تقاطع گمان های بی دهان» 
در لندن منتشر شد. بیزارگیتی گفت: این کتاب در مارس ۲۰۱۴ مصادف با فروردین 

۹۳ از سوی انتشارات H&S Media در لندن به چاپ رسید. 
وی گفت: زبان شعرهای من در موقعیت شعر امروز دارای جایگاه ویژه ای است. 
یعنی ارجاعات زبان به خود زبان بازمی گردد و کلمات بار ساختن خودشان را به 

دوش می کشند تا این که از موضوع داستان سرایی کنند و به زبان برسند. 
در شعر «رنگ انار» از این مجموعه می خوانیم: 

«رشته رشته می بارد / بر ارتفاع نگاه  / و باد  / فضیلت فردا را  / البه الی پلک های 
سنگین  / بیتوته می کند / عاشقیت دست ها  / بر ترکه اتفاق  / رنگ انار می گیرد 

/ نیمکت اش/ اما / تنها نمی ماند.» 

بیزارگیتی متولد ۱۳۳۹ شهرستان رشت است. 
لحظه ها  شعر)،  فریادند(مجموعه  شکل  ستاره ها  به  می توان  او  آثار  میان  از 
تو  نام  که  شکلی  آفرینش(نقدادبی)،  بغرنج  روند  شعر)،  تأمل(مجموعه  و 
بی جهت(مجموعه  نشان های  شعر)،  گمشده(مجموعه  زبان  شعر)،  دارد(مجموعه 
شعر)،  هنوز(مجموعه  سطرهای  شعر)،  ریخته(مجموعه  صداهای  شعر)، 
بی تقویم  استوای  در  و  شعر)  نمی رسد(مجموعه  سکوت  به  صلیبی  هیچ  با  دهانم 

کلمات(مجموعه شعر) اشاره کرد. 
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سينما و تئاتر
شاید بزرگترین در گذشته هنر سینما در سالي که سپري شد. الن 
رنه فیلمساز افسانه اي فرانسه بوده باشد. او که در ۹۲ سالگي به 
فعال  شدت  به  اش  زندگي  ماههاي  آخرین  تا  و  گفت  حیات  درود 
و  بود  حرفه  این  مشغول  سال   ۷۰ به  قریب  و  کرد  مي  کار  و  بود 
دقتي مبرم در کارش داشت، معموًال روي سناریوهاي تهیه شده 
توسط سایرین کار مي کرد اما به هر دلیلي وي را از سینماگران 
هایشان  پروژه  ته  تا  سر  از  که  کساني  از  و  شناختند  مي  مؤلف 
اختیار مسایل را در دست داشتند و خالق کل ریتم قصه شناخته 
سایرین  از  را  رنه  کارهاي  شد  مي  مختلف  راههاي  از  شدند.  مي 
تفکیك کرد و مهمترین آنها استیل و فرم فیلم هاي او و برخي تم 
هاي تکرار شونده و دغدغه هاي اجتماعي او بودند که ریشه در 
گرایش هاي خرده بورژوارزي هاي رایج در زادگاه وي داشتند. 
وي  هاي  فیلم  داستان  متن  در  که  رنه  هاي  دلمشغولي  بزرگترین 
در  ناپایدار  هاي  ازدواج  ها،  جنگ  از  برخاسته  مسایل  آمد،  مي 
دوران معاصر و البته تم کلي تر خاطرات و زمان ها و انسان ها 
بزرگساالني  او  آثار  هاي  شخصیت  اتفاق  به  قریب  اکثر  بودند. 
هستند که معموًال از طبقه متوسط اند و حرفه ها و تخصص هاي 
دارند.  خود  طبقه  از  بیشتر  دانشي  اما  شناسند  مي  نیك  را  خود 
ساخت  مي  را  محیطي  آنان  پیرامون  و  آنها  دنیاي  در  در  رنه  الن 

که معموًال فقط در کارهاي او مي شد آن را یافت. محل هایي که 
و  کرد  مي  خود  متوجه  را  ها  چشم  بودن  شیك  اما  سادگي  آن  در 
شیوه ادیت او نیز به گونه اي بود که بیننده ها را به سمت و سوي 
دلخواه رنه به پیش مي راند، به اینها بیفزایید ترکینگ شات هاي 
این کارگردان و صداهاي چند الیه  محیط هاي وي را تا تصویر و 

تجسم بهتري از قصه هاي رنه بدست بیاورید.

� متعلق به تاریخ سینما
مي  انباشته  کالس  با  و  قوي  همکاراني  از  را  برخود  و  دور  رنه 
کرد و به لطف استعدادهاي آنان مي توانست داستان هاي ظاهرًا 
رئالیستي خود را در قالبي مدرن و با زبان ویژه خود بیان نماید. 
طبقه روشنفکري که در فیلم هاي رنه نمونه هاي آنان و تفکرات 
خسران  احساس  همیشه  که  هستند  مردماني  بینیم،  مي  را  شان 
مي  را  خود  معنوي  هاي  دارایي  رفتن  دست  از  غصه  و  مي کنند 
دارد.  بیشتري  جلوه  امر  این  او،  سیاسي  کارهاي  در  و  خورند 
البته فیلم هاي جنگي و سیاسي رنه هم تا سرحد امکان از جنگ 
این  در  و  مي کنند  محکوم  را  آنها  و  جویند  مي  دوري  سیاست  و 
قسمت  و  است»  شده  تمام  «جنگ  مه»،  و  «شب  توان  مي  ارتباط 
کارگرداني شده او در فیلم چند اپیزودي «دور از ویتنام» را مثال 
براي  را  اي  مرتبه  هر  و  باشیم  داشته  رنه  به  نگاهي  هرگونه  زد، 
به  اند.  خورده  پیوند  تاریخ  به  وي  ویژه  کار   ۳-۲ شویم،  قایل  او 
جز Hiroshima Mon Amour که محصول ۱۹۵۹ است و شهرتي 
مه»  و  اي «شب  دقیقه   ۳۰ فیلم  آنها  از  یکي  دارد،  وصف  غیرقابل 
است که در ۱۹۵۵ اکران شد و فرانسوا تروفوي معروف که در آن 
تحریریه  هیأت  عضو  رومر  اریك  و  گودار  لوك  ژان  با  همپا  زمان 
نشریه افسانه اي و کالسیك کایه دو سینما بود و هنوز شخصٌا کار 
فیلمسازي را شروع نکرده و امثال «۴۰۰ ضربه» را به دوستداران 

این هنر هدیه نداده بود، این را بهترین فیلم تمامي تاریخ خواند.

� خاطره هاي تلخ
قریب به ۶۰ سال بعد از اکران این فیلم نیز Night and Fog یکي 
و  دوم  جهاني  جنگ  پیرامون  که  است  هایي  فیلم  ترین  عمده  از 
این  اهمیت  و  شده  ساخته  ها  نازي  جنایات  از  برخاسته  مصایب 
امر زماني بیشتر مي شود که در نظر بگیریم با طول مدت یك سوم 
یا یك چهارم سایر آثار رنه مرتبط با جنگ حرف خود را مي زند. 
و  حقیقي  تصاویر  گرفتن  داده،  انجام  فیلم  این  در  رنه  که  کاري 
مستند وار از زندان هاي آلمان نازي و به یاد آوردن خاطره هاي 
و  مهم  بسیار  جنگ  آن  هاي  مانده  باز  براي  الاقل  که  است  تلخي 
البته ناگوار است. رنه در این فیلم ترحمي را از بیننده هایش نمي 
ژان  جایزه  و  مي کند  بازگو  را  جنگ  هولناك  نکات  فقط  و  طلبد 
ویگو که در سال ۱۹۶۵ این فیلم تعلق گرفت، کوچك ترین پاداش 
«سال  رنه  کالسیك  و  ماندگار  فیلم  دیگر  مي شود.  تلقي  آن  براي 
پیش در مارین باد» است که در سال ۱۹۶۱ اکران شد و نزدیك به 
۵۵ سال بعد از آن تاریخ هنوز بحث برانگیز است و نمي توان آن را 
بر تمامي نسل هاي بعدي سینماگران اروپا و حتي آمریکایي ها که 

فرهنگ دیگري در این حرفه دارند، بي تأثیر دانست.

� کاراکترهاي چند بعدي
تاریخ  به  و  سازد  مي  متمایز  را   Last year in Marienbad آنچه
روش  بلکه  آن  محتواي  و  سوژه  لزومًا  نه  دهد،  مي  پیوند  سینما 
هاي روایي و فرم و استیل فیلم و تشابه و در عین حال تفاوت آدم 
هاي فیلم که هریك شمایل رفتارهاي این عصر به حساب مي آیند و 
نوع به تصویر کشیدن قصه است که کاراکترها را چند بعدي و در 

عین حال آنها را عروسك گونه مي سازد، ساید اینك ما و سایر آدم 
چون  مباحثي  به  اینترنت  و  ارتباطات  به  معروف  عصر  این  هاي 
مواد  و  متفاوت  هاي  فرهنگ  خشونت،  تاریخ،  تحریف  انسانیت، 
بد  امور  از  پرهیز  و  امور  این  به  صحیح  پرداختن  لزوم  و  مخدر 
عادت کرده باشیم اما این که رنه شش دهه پیش با معیارهاي آن 
زمان از این موارد بگوید و مشکالت زندگي به اصطالح مدرن را 
متجلي کند، کار او را برجسته تر مي کند و کاري بسیار جلوتر از 

زمانش جلوه مي دهد.

� کوشش بي نتیجه در اسپانیا
محصول  آوردیم  را  نامش  هم  پیشتر  که  است»  شده  تمام  «جنگ 
کشور  خسته  انقالبي  یك  هیبت  در  را  ایومونتان  و  است   ۱۹۶۶
«دور  و  گذارد  مي  نمایش  به  پاریس  در  شده  مستقر  و  اسپانیا 
سایر  از  شد،  پخش   ۱۹۶۷ در  و  آمد  قبًال  نیز  آن  نام  که  ویتنام»  از 
انقالبي  چهره  اولي  در  هستند.  رنه  سالهاي  آن  مطرح  کارهاي 
آن  تأثیر  کرده،  تالش  اسپانیا  در  هرچه  مي کند  اعتراف  ماجرا 
رنه  دومي  در  و  بوده  اندك  کشور  این  در  فاشیسم  از  کاستن  در 
تواند  نمي  روشنفکر  یك  آن  در  که  کرده  کارگرداني  را  اپیزودي 
در  که  بگوید  وضوح  به  و  مشخص  ویتنام  جنگ  با  را  تکلیفش 

مردم  حقه  حقوق  به  جنایتکار  آمریکاي  آشکار  تجاوز  زمینه 
ویتنام چه نظري دارد و هر چند آن را نمي پسندد اما مثل صدها 
گرفتار  فکري  بست  بن  یك  در  خویش  عصر  هم  دیگر  روشنفکر 

است.

� ماجراهاي اولین فیلم انگلیسي رنه
پیچیده  عشقي  داستان  یك  که   (۱۹۶۸)  Je Taime و    Je Taime
رنه  کارنامه  به  درخشان  چیزي  بود،  ها  گیشه  در  اندك  فروش  با 
پل  ژان  و  شد  اکران  بعد  سال   ۶ که  استاویسکي  اما  نکرد  اضافه 
کارهایش  که  کرد  ایفا  را  بدنامي  دار  سرمایه  رل  آن  در  بلموندو 
استیفن  موسیقي  کمك  با  کرد،  ساقط  را  فرانسه  وقت  دولت 
دهه  فضاي  عالي  بازسازي  و  وي  نبوغ  عصر  آغاز  در  ساندهایم 
و  بازگرداند  تجاري  لحاظ  به  الاقل  اوجش  نقطه  به  را  رنه   ۱۹۳۰
رو  را  انگلیسي  زبان  به  خود  فیلم  اولین  رنه   (۱۹۷۷) آن  از  بعد 
قریب  و  است   Providence نام  به  اي  شده  کالسیك  کار  که  کرد 
و  زنند  مي  حرف  آن  درباره  کارشناسان  ك  است  دهه  چهار  به 
که  فیلمي  در  است.  فراوان  آن  درباره  ناگفته  هاي  حرف  هنوز 
موسیقي  و  تر  برجسته  را  آن  مرسر  دیوید  هوشمندانه  سناریوي 
هنرپیشه  گیلگاد  جان  کرده،  ماندگارتر  را  آن  روژا  میکلوس  متن 
است.  کرده  بازي  را  عمرش  رل  ماندگارترین  بریتانیایي  کالسیك 
او در این فیلم نویسنده الکلي اي است که ظاهرًا در حال نوشتن 
مشخص  روزي  ولي  است  خود  خانواده  اعضاي  براساس  رماني 
مي شود که کاراکتر ۲ پسر خانواده، نه شبیه به اعضاي خانواده 
واقعي رنه بلکه مخلوقاتي هیوالوار و خیالي هستند. درك بوگارد 
هاي  نقش  براي  که  بریتانیایي  متفاوت  و  ویژه  هنرپیشه  دیگر 
کالسیك جان مي داد و همپا با گیلگاد بازیگر اصلي این فیلم است 
چنان تحت تأثیر افکار و عمق اندیشه هاي رنه قرار گرفته بود که 
وي را چون اندري تارکوفسکي روسي و تئو انجلوپولوس یوناني 

شاعر سینما و نابغه اي محزون خواند.

� جواب به منتقدان
از همه جالب تر جمله اي است که از زبان کاراکتر گیلگاد در نمایي 
از این فیلم مي آید و ظاهرًا بخشي از قصه آن است اما پاسخگویي 
به  را  او  که  است  خویش  مدت  طوالني  منتقدان  به  رنه  مستقیم 
عمده تر ساختن فرم به بهاي دفن کردن محتوا متهم کرده اند و 
پس از مرگ اخیر وي  نیز به سبب این رویکرد مي کوبند، کاراکتر 
گیلگاد در این فیلم مي گوید: دائمًا مي گویند در نوشته هاي من 
قالب کلمات آن چنان مهم اند که عنصر احساس در آن مدفون شده 
است، حال آن که استیل همان احساس و طرز فکر افراد است ولي 
پرفروش «عموي  فیلم  است.  آن  بیان  براي  روش  ترین  اقتصادي 
را  کن  معتبر  جشنواره  دوم  جایزه  که   (۱۹۸۰) من»  آمریکایي 
همراه با ۶ جایزه سزار تصاحب کرد، «زندگي رختي از گل هاي 
سرخ است» (۸۳) «عشق تا مرگ» (۸۴) و «ملو» (۸۶) رنه را از 
در  او  منتظره  غیر  فیلم   ۲ به  و  دادند  عبور   ۱۹۸۰ پرهیاهوي  دهه 
دهه بعدي که «سیگار بکشید، سیگار نکشید» (۹۳) و «همان ترانه 
قدیمي» (۹۸) بودند، پیوند دادند. آخري یك جایزه خرس نقره اي 
فستیوال پراعتبار برلین را براي او به ارمغان آورد و او را که دیگر 
پروژه  سوي  به  داد  نمي  بروز  کارش  در  آن  از  اثري  اما  شده  پیر 
بود  ها» (۲۰۰۳)  لب  روي  بر  که «نه  درآورد  حرکت  به  اش  بعدي 
که باز سابین ازیما بازیگر زن معروف فرانسوي و همسر رنه در 
زندگي واقعي اش مثل اکثر کارهاي او در دهه هاي منتهي به این 
فیلم از بازیگران اصلي آن بود و بینندگان را به دهه ۱۹۲۰ مي برد.

� بدون نشاني از مرگ
محیط  در  خصوصي  هاي  ترس   » که  را  اش  بعدي  فیلم  رنه  الن 
هاي عمومي» بود به سال ۲۰۰۶ چون فیلم «سیگار بکشید، سیگار 
و  ساخت  بریتانیایي  ایکبورن  الن  از  داستاني  براساس  نکشید» 
عادت  هایش  فیلم  بین  ساله  سه  هایي  فاصله  ایجاد  به  حاال  که  او 
کرده بود، «داستان چمن بلند» (۲۰۰۹) و «هنوز هیچ چیز را ندیده 
آخر  فیلم  و  کرد  عرضه  اش  بعدي  آثار  عنوان  به  را   (۲۰۱۲) اي» 
فستیوال  در  بود،  ایکبورن  الن  از  سناریویي  براساس  باز  که  او 
ماه  یك  از  کمتر  و   ۹۲ بهمن  اواخر  در   (۲۰۱۴) امسال  برلین  فیلم 
قبل از مرگش اکران شد و کوچك ترین نشاني از مرگي که براي 
رنه در راه بود، با خود و در میان عوامل ساخت آن نداشت و هر 
چند خود او  به خاطر سایر اشتغال هایش به آلمان نرفت و سایر 

عوامل تولید «زندگي رایدلي» به جاي وي توضیحاتي را پیرامون 
در  را  الزم  توضیحات  همه  معمول  مثل  استاد  اما  دادند  ارائه  آن 
سایرین  براي  حرفي  دیگر  و  بود  داده  ارائه  تصاویرش  بالي  ال 
براي  زماني  بعدي  سالهاي  همه  و   ۲۰۱۴ سال  بود.  نمانده  باقي 
حس کردن بیشتر جاي خالي هنرمند برجسته اي است که به نسل 
معروف موج نوي سینماي فرانسه تعلق دارد و از اعضاي آن نسل 
شاید فقط گودار ۸۳ ساله باقي مانده باشد و شاید یك نسل تکرار 

نشدني مثل تبار نئورئالیست ها در ایتالیا باشد.

� بهره هاي رفاه
در  آمد؟  اش  وصف  که  شد  فیلمسازي  و  اینگونه  چطور  رنه  اما 
فرانسه  بریتاني  ایالت  در  وانه  شهر  متولد  که  او  گفت  باید  پاسخ 
از  امکان  این  از  داشت،  تعلق  مرفه  خانواده  یك  به  چون  بود، 
همان کودکي و نوجواني برخوردار شد که به کار سینما بپردازد 
از  توانست  وي  که  بود  چنین  کند.  تحقیق  و  کار  زمینه  این  در  و 
نوجواني به ساختن فیلم هاي ۸ و سپس ۱۶ میلي متري بپردازد. 
 IDHEL که فرانسه  فیلم  معتبر  عالي  مدرسه  به  راستا  این  در  او 
لزوم  سبب  به  که  این  با  و  رفت  است،  واقع  پاریس  در  و  دارد  نام 
رفتن به خدمت نظام نتوانست در آن جشنواره مدرك بگیرد اما آن 
چه را که باید مي آموخت در آن جا فرا گرفت. رنه در ۲۶ سالگي 
اش و به سال ۱۹۴۸ فیلمي به نام «ون گوگ» را  رو کرد که طبعًا 
راجع به آن نقاش مشهور است ولي او در ۱۰ سال بعدي نیز فقط 
کارهایي کوتاه از همین تبدیل مي ساخت و انگار توانش را براي 
کارهاي طوالني تر محك مي زد و در میان آن آثار کوتاه فیلم هایي 

درباره گوگن (۱۹۵۰) و پیکاسو (باز ۱۹۵۰) هم هست.

� به سوي هیروشیما
مشهورش «هیروشیما،  بسیار  فیلم  سوي  به  او  که  بود  چنین  این 
عشق من» کشیده شد و این را به سال ۱۹۵۹ براساس سناریویي از 

مارگریت دوراس ساخت. در میان کارگرداناني که اولین ساخته 
فقط  شد،  خبرساز  و  بزرگ  کاري  و  پدیده  یك  به  تبدیل  بلندشان 
«هیروشیما،  و  رنه  از  خود  کین»  «همشهري  با  ولز  اورسون 
عشق من فراتر» رفته است. این فیلم در چندین و چند جشنواره 
آن  روایي  هاي  شیوه  و  گرفت  جایزه  نیویورك  و  کن  مل  شا 
کرد،  مي  تجربه  را  بلندش  فیلم  اولین  تازه  که  کارگرداني  براي 
بك  فالش  فیلم،  متعارف  غیر  و  عجیب  ادیت  بود.  انگیز  شگفت 
زن  هنرپیشه  یك  زندگي  قصه  بیان  نوع  و  سکوت  با  توام  هاي 
فرانسوي(امانوئل ریوا) و اشنایي او با یك آرشیتکت ژاپني (ایجي 
اوکادا) تماشاگران را تا واپسین ثانیه ها به سوي ناشناخته ها در 

اعماق ذهن شان سوق مي داد.

� نام او کافي است
این «سال پیش در مارین باد» بود که با روش قصه گویي الن رو 
 ۱۹۶۱ سال  به  ونیز  فستیوال  در  رنه  کارگرداني  البته  و  گریله  به 
به  را  سیریك  دلفین  و  کرد  صید  را  طالیي)  (شیر  نخست  جایزه 
ستاره اي تازه در سینما تبدیل ساخت و رنه را وادار به استفاده 
مجدد از وي در فیلم «موریل» (۱۹۶۳) هم کرد اما آن سالها ایامي 
بود که از هر انگشت رنه هنري مي بارید و هر قطره فکري اش 
نوعي نوگرایي بود. خیلي ها او را از سایر موج نویي هاي فرانسه 
متمایز  سینما   ۲ گاید  مجله  دفتر  از  آمده   بیرون  هاي  انقالبي  و 
مي ساختند و به تمامش اگنس واردا و کریس مارکر نزدیکتر مي 
دانستند اما نیم قرن بعد از آن سالها و در اولین هفته هاي بعد از 
مرگ رنه جایگاه او در سینما متعالي تر و محکمتر از آن است که 
اصوًال به یك گروه بیشتر از سایر گروهها بچسبد. حاال نام صرف 
رنه مثل رومر، برسون،گودار و تروفو براي این که به تنهایي یك 
نهضت به نظر برسد، کافي است و این موفقیتي نیست که نصیب 
برجسته  طبقه  تعداد   کم  افراد  از  شماري  حتي  و  بشود  هرکسي 

فوق را به زیر دست وي تنزل مي دهد.
Guardian :منبع

درباره الن رنه، فیلمساز افسانه اي فرانسه و یکي از بزرگترین درگذشتگان امسال هنر سینما

نابغه  محزون شاعر سينما

در  که  رنه  هاي  دلمشغولي  بزرگترین 
آمد،  مي  وي  هاي  فیلم  داستان  متن 
مسایل برخاسته از جنگ ها، ازدواج هاي 
کلي  تم  البته  و  معاصر  دوران  در  ناپایدار 
تر خاطرات و زمان ها و انسان ها بودند. 
اکثر قریب به اتفاق شخصیت هاي آثار او 
طبقه  از  معموًال  که  هستند  بزرگساالني 
هاي  تخصص  و  ها  حرفه  و  اند  متوسط 
خود را نیك مي شناسند اما دانشي بیشتر 

از طبقه خود دارند. 
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براي ۷۵ سالگي فرانسیس فورد کاپوال

كلكسيونر جوايز سينمايي
دوشنبه هفتادوپنجمین سالروز تولد فرانسیس فورد کاپوال کارگردان و فیلم نامه نویس 

پرآوازه ي آمریکایي و برنده  پنج جایزه  اسکار بود.
سري  واسطه   به   را  جهاني اش  شهرت  که  کاپوال  فورد  فرانسیس  ایسنا،  گزارش  به 
آمریکا  میشیگان  در  آوریل  ۱۹۳۹  هفتم  روز  آورد،  به دست  «پدرخوانده»  فیلم هاي 
بنیان گذار  احترام  به  را  فورد  نام  بعدها  و  شد  متولد  ایتالیایي االصل  خانواده اي  از 
با  سالگي  در  ۱۰  کاپوال  افزود.  خانوادگي اش  نام  به  خودروسازي «فورد»  کارخانه ي 
آشنا شد و  فیلم  فیلم برداري و دنیاي  با  از دوربین هشت میلي متري پدرش،  استفاده 
همین عالقه و حس کنجکاوي، او را تا تحصیالت عالیه  و اخذ مدرک کارگرداني فیلم 
از دانشکده ي فیلم سازي دانشگاه UCLA سوق داد. کاپوال اغلب در فیلم هایش براي 
به  مربوط  صحنه  در  او  پسر  دو  مي گرفت.  درنظر  را  نقشي  خود  خانواده ي  اعضاي 
کورلئون»  «دون  فیلم  در  تدفین  مراسم  صحنه  و  «پدرخوانده»  فیلم  خیاباني  دعواي 
حضور داشتند. دخترش «صوفیا کوپوال» در دو قسمت اول «پدرخوانده» و خواهرش 
«کارمین  پدرش  داشتند.  نقش  ایفاي  «پدرخوانده»  قسمت  سه  هر  در  شي یر»  «تالیا 
او  با  «پدرخوانده»  موسیقي  ساخت  در  بود،  حرفه اي  موسیقیدان  یک  که  کوپوال» 
همکاري کرد و جالب تر از همه «نیکالس کیج» که برادرزاده  اوست، در فیلم هاي «کاتن 

کالب»، «ماهي پرجنب وجوش» و «پگي سو ازدواج مي کند» ایفاي نقش داشت.
وي سال  ۱۹۶۳ با ساخت فیلم کم هزینه «جنون  ۱۳» براي کمپاني «روجر کورمن» رسما 
فعالیت حرفه اي اش را به عنوان یک فیلم ساز آغاز کرد. وي پس از آن فیلم موفق «حاال 
پسر بزرگي هستي» را در سال  ۱۹۶۶ کارگرداني کرد و دو سال بعد، فیلم «رنگین کمان 
فیلم  با  سال  ۱۹۶۹  در  سینما  گیشه  در  را  مالي اش  شکست  اولین  و  ساخت  را  فینیان» 

«مردم باراني» تجربه کرد.
فیلم نامه  بهترین  اسکار  «پاتون»  فیلم  براي  سال  ۱۹۷۱  در  آنکه  از  پس  «کاپوال» 
سال  ۱۹۷۲  در  را  «پدرخوانده»  یعني  فیلم سازي اش  شاهکار  گرفت،  را  اقتباسي 
ساخت که شهرتي جهاني براي وي رقم زد. این فیلم با نقش آفریني «مارلون براندو» 
مرد  بازیگر  بهترین  فیلم،  بهترین  اسکار  جایزه  سه  کسب  به  موفق  «آل پاچینو»،  و 
(مارلون براندو) و بهترین فیلم نامه اقتباسي (کاپوال) شد. این فیلم که همواره یکي از 
سه اثر سینمایي برتر جهان نام برده مي شود، با بودجه  ۶٫۵ میلیون دالري ساخته شد 
و فروش جهاني  ۲۴۵ میلیون دالر را به ثبت رساند. پس از این موفقیت هاي پي درپي، 
«کاپوال» فیلم نامه اي براساس رمان «گتبسي بزرگ» نوشته  اسکات فیتزجرالد نوشت 
البته  شد.  ساخته  ردفورد»  «رابرت  نقش آفریني  و  کالیتون»  «جک  کارگرداني  به  که 
در  لوکاس»  «جورج  همکاري  با  آن  از  پیش  یک سال  «کاپوال»  که  کرد  فراموش  نباید 
فیلم  بهترین  اسکار  نامزد  که  ساخت  را  آمریکایي»  «گرافیتي  فیلم  تهیه کننده،  مقام 
فیلم «ناپلئون»  بازسازي شده  نسخه  سال  ۱۹۸۱  در  آن  از  پس  بود. «کوپوال»  شده  هم 
( ۱۹۲۷) ساخته «آبل گانس» را ساخت و یک سال بعد فیلم موزیکال «از صمیم قلب» را 

کارگراني کرد که یک شکست مالي براي او محسوب مي شد.
فیلم  ساخت  بود،  شده  فیلم هایش  در  کیفي  افت  دچار  «کاپوال»  که  سال ها  این  در 
بکارگیري  لحاظ  از  فیلم  این  بود.  قابل توجه  حدودي  تا  سال  ۱۹۸۲  در  «خارجي ها» 
آن  جمله ي  از  که  شد  زبان زد  شدند،  سینما  ستاره هاي  بعدها  که  جوان  بازیگران 

فیلم  بعد  سال  دو  وي  کرد.  اشاره  دیلون»  «مت  و  کروز»  «تام  به  مي توان  بازیگران 
بودجه  ۴۵  با  که  بود  بزرگ  ناکام  یک  سینماها  گیشه  در  که  ساخت  را  کالب»  «کاتن 
فیلم هاي  ساخت  با  کارگردان  این  داشت.  فروش  دالر  میلیون  تنها  ۲۵  دالري،  میلیون 
در  کم فروغي  حضور  رویاهایش»  و  مرد  «تاکر؛  و  سنگي»  «باغ هاي  ائو»،  «کاپیتان 

عرصه سینما داشت.
«کاپوال» در سال  ۱۹۹۰ سومین و آخرین قسمت از فیلم «پدرخوانده» را با بودجه  ۵۴ 

گارسیا» و «دیان  پاچینو»، «اندي  نقش آفریني «آل  با  فیلم  این  ساخت.  میلیون دالري 
کیتون» گرچه به اندازه دو قسمت قبلي مورد قبول قرار نگرفت، اما فروش قابل توجهي 
در سینماها به دست آورد. «پدرخوانده ۳» در هفت بخش نامزد جوایزه اسکار شد، اما 
نتوانست هیچ یک از این جوایز را کسب کند. بازي ضعیف «صوفیا» -دختر کاپوال - 
که صداي منتقدین را درآورده بود، جایزه تمشک طالیي بدترین بازیگر زن را براي 

او به  همراه آورد.

«حالليوود» اسالمى در 
برابر «هاليوود»، «باليوود»، 

«كاليوود» و «ناليوود»
عده ای از بازیگران مسلمان آمریکا و در رأس آنها «عمر ریگان»، بازیگر 
صنعت  با  مقابله  به  «حاللیوود»  سینمای  تأسیس  با  هالیوود  مسلمان 

سینمای هالیوود می پردازند.
(آمریکا)،  «هالیوود»  سینماهای  گسترده  فعالیت  شاهد  حالی که  در   
دنیا  سراسر  در  (نیجریه)  نالیوود  (پاکستان)،  کالیوود  (هند)،  بالیوود 
هستیم،عده ای از بازیگران مسلمان هالیوود و در رأس آنها، «عمر ریگان»، 
جدید  سینمایی  صنعت  یک  تأسیس  به  اقدام  هالیوود،  مسلمان  کمدین 
خواهند  «حاللیوود»  عنوان  تحت  اسالمی  فیلم های  و  مسلمانان  مختص 
کرد.بنابر این گزارش این صنعت سینمایی از اواخر سال میالدی جاری، 
با هدف تحت پوشش قرار دادن زیر مجموعه  سرگرمی های اسالمی، ارائه 
چهره ای حقیقی از اسالم  و با ساخت یک فیلم اکشن کمدی تحت عنوان 

«شریعت آمریکایی»، آغاز به کار خواهد کرد.
مسئله  به  زدن  دامن  با  که  است  آمریکایی  سیاستمداران  داستان  فیلم  این 
اسالم ستیزی در آمریکا تالش می کنند نه تنها در رأس قدرت باقی بمانند 

بلکه بر قدرت خود بیفزایند.
شلوغی  «ساعت  پرفروش  فیلم  در  چان»  «جکی  همبازی  ریگان»،  «عمر 
۲» در یک فیلم ویدئویی ضمن انتشار این خبر از مردم خواست تا برای 
تأسیس این صنعت سینمایی از هرگونه کمک مادی و معنوی دریغ نکنند.
ولی  دارد  وجود  مسلمان  میلیارد  یک  جهان،  سراسر  در  گفت:  «ریگان» 
وجود  داستانهایمان  و  ما  تصویر  و  روایت  برای  جایی  هیچ  و  کس  هیچ 
هم اکنون  از  و  کرده ام  ترک  را  هالیوود  من  این  بر  بنا  افزود:  ندارد.وی 
تصویر  با  مقابله  برای  را  خود  تالش  تمام  و  می پیوندم  حاللیوود  به 
دارد،  وجود  غربی  و  آمریکایی  رسانه های  در  که  نادرستی  و  کلیشه ای 
به کار خواهم گرفت.«ریگان» در ادامه متذکر شد: این ماموریت و هدف 
اصلی ماست: ما یک صنعت سرگرمی حالل راه اندازی خواهیم کرد، یک 
صنعت سرگرمی که ما (مسلمانان) بتوانیم به آن اعتماد کنیم. همچنین ما 
می خواهیم از این طریق مردم جهان را نسبت به اسالم و مسلمانان آگاه 
بستری  ایجاد  نیز  ما  دیگر  هدف  بگوییم.  این باره  در  را  حقیقت  و  کنیم 
مناسب برای نویسندگان، بازیگران و کارگردانان مسلمان است، جایی که 
آنها بتوانند از طریق آن داستانشان را تبدیل به فیلم کنند، بدون آنکه در 

این میان حقایق تحریف شود.

گمانه زني در مورد فيلم هاي 
حاضر در كن 2014

محافل   ، مانده  باقي  کن  جشنواره  آغاز  تا  روز   ۳۵ حدود  که  حالي  در   
خبري سینمایي اسامي فیلم ها و فیلمسازان بزرگ و کوچک را به عنوان 

حاضران احتمالي در جشنواره مطرح مي کنند.
را  پرکاري  لحظات   ، روزها  این  جشنواره  مدیر  فرمو  تیري  که  حالي  در 
حاکي از آن است که شصت  پشت سر مي گذارد، گزارش ها و حدس ها 
و هفتمین دوره جشنواره فیلم کن با حضور پررنگ سینماي اروپا همراه 
سالیان  برخالف  آسیا  سینماي  رسد  مي  نظر  به  که  حالي  بود.در  خواهد 

اخیر ، حضور قدرتمندي در این جشنواره نداشته باشد.
و  بازیگر  آمالریک  ماتیو  جدید  فیلم  که  است  آن  از  حاکي  شایعات  آخرین 
فیلمساز فرانسوي با عنوان « اتاق آبي» به احتمال زیاد در بخش دوهفته 
با  کارگردان  مقام  در  آمالریک  قبلي  است.فیلم  شده  پذیرفته  کارگردانان 
نام « در گردش» سال ۲۰۱۰ در بخش مسابقه جشنواره کن حاضر بود و 
بهترین فیلمنامه را دریافت  بهترین فیلم و  فرانسه براي  جایزه سزار  دو 
کرد.به نظر مي رسد فیلم « مردمان پرنده آسا» ساخته پاسکال فران نیز 

در بخش مسابقه پذیرفته شده است.
جشنواره  مسابقه  بخش  در  حضورشان  شایعه  که  هایي  فیلم  دیگر  از 
شصت و هفتم کن بر سر زبان هاست مي توان به «ابرها» ساخته میشل 
هازاناویشس (که با فیلم «آرتیست» اسکار بهترین فیلم خارجي زبان را 
اثر  لوران»  «سن  آسایاس،  اولیویه  کارگرداني  به  «ماریا»  کرد)،  دریافت 
برتران بونلو، «دار و دسته دختران» ساخته سلین اسکیاما و «بهشت» به 

کارگرداني میا هانسن الو اشاره کرد.
ضمن آنکه به نظر مي رسد فیلم جدید لوران کانته ( که با فیلم «کالس» 
برنده نخل طالیي کن ۲۰۰۸ شده بود) با نام « بازگشت به ایتاکا» به دلیل 
به  مانده  باقي  تدوین  جمله  از  فیلم  فني  مراحل  براي  که  اندکي  فرصت 
جشنواره کن نخواهد رسید.از جمله فیلم هاي غیر فرانسوي که احتمال 
باشند  داشته  حضور  امسال  جشنواره  مسابقه  بخش  در  شود  مي  داده 
مي توان به فیلم جدید ژان پي یر و لوک داردن برادران فیلمساز بلژیکي 
محبوب جشنواره کن با عنوان « دو روز و یک شب» اشاره کرد.برادران 
داردن تا کنون دو بار فاتح نخل طالي جشنواره کن شده اند.نوري بیلگه 
زمستاني»  خواب  جدیدش «  فیلم  با  هم  اي  ترکیه  نامدار  فیلمساز  جیالن 
است.فیلم  مسابقه  بخش  در  شدن  پذیرفته  براي  فراواني  بخت  صاحب 
به  ، «ققنوس»  آلماني  تبار  ترک  فیلمساز  آکین  فاتح  ساخته  هاي «برش» 
،»آقاي  لوچ  کن  اثر  جیمي»  ،»سالن  آلماني  پتزولد  کریستین  کارگرداني 
ترنر» ساخته مایک لي و «زندگي لنس آرمسترانگ» اثر استفن فریرز هر 

سه از بریتانیا هم احتماال در بخش مسابقه حضور خواهند داشت.
شصت و هفتمین دوره جشنواره بین المللي فیلم کن از ۱۴ تا ۲۵ ماه مه ( 
۲۵ اردیبهشت تا ۵ خرداد) در شهر بندري جنوب فرانسه برگزار مي شود
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وقتی باد سرمایه آنها را برد 

53 نفر 
قسمت  هفتم

 ندا گنجی- شادی معرفتی

رقم  دیگر  گونه ای  به  ایران  در  زمانه   ،۱۳۵۷ بهمن ماه 
که  اندکی  آمریکا،  سفارت  اشغال  از  بعد  چند  ماه  خورد. 
از شور و التهاب روزهای اول انقالب افتاد، روزگار احقاق 
حق  را  آن  مردم  که  پول هایی  رسید.  گرفته شده  حق های 
خود می دانستند و خیال می کردند در جیب پولدارترها جا 
آدمی  همه جور  اما  پولدارترها  این  میان  در  است.  مانده 
چراغ  پشت  که  خیامی  احمد  پینه بسته   دست های  از  بود، 
قرمزهای چهارراه های مشهد، شیشه ماشین ها را شسته 
خدنگ  این  و  بیاورد  ایران  خیابان های  به  را  پیکان  تا  بود 
نسل  چندین  جدانشدنی  خاطره  به  تبدیل  را  نوستالژیک 
سال ها،  آن  مشهور  رانت خوار  پاسال  ثابت  تا  کند؛  ایرانی 
و  بود  انقالب  مبارز  خود  که  طرخانی  حاج علی  حتی  و 
دیگران  اموال  به  رسیدگی  مسوول  خمینی،  دستور  به 
در  دانه درشت ها  از  بسیاری  خالی  جای  عوض  در  و  شد؛ 
قانون   ۱۳۵۸ دی ماه  چهارم  در  است.  خالی  فهرست  این 
«حفاظت و توسعه صنایع ایران» در دو ماده تصویب شد.

علینقی عالیخانی
بخش  از  که  مردی   .۴۰ دهه  در  اقتصاد  وزارت  سکاندار 
اقتصاد  بخش  در  مقام  باالترین  به  و  برخاست  خصوصی 
اقتصاد  تاریخ  در  جهت  آن  از  عالیخانی  نام  رسید.  دولتی 
مقام  یک  کسوت  در  او  که  مانده  برجسته  پهلوی  عصر 
کرده  ارائه  خصوصی  بخش  به  را  بسیاری  خدمات  دولتی 
است. عالیخانی، پس از گذراندن مقطع دکترای حقوق در 
فعالیت  کوتاه،  مقطعی  در  او  بازگشت.  ایران  به  پاریس 
گویی  اما  آزمود،  را  نفت  شرکت  و  نخست وزیری  دفتر  در 
ترجیح  دولتی  نهاد  دو  این  بر  را  خصوصی  بخش  کانون 
داد که اتاق بازرگانی تهران را به عنوان مقصد بعدی خود 

برگزید.
معادن  و  صنایع  و  بازرگانی  وزارت  به  وقتی  عالیخانی 
را  ملی  صنایع  وزارت  آنکه  از  بعد  بود.  ۳۰ساله  رفت 
ادغام کردند و تبدیل به وزارت اقتصاد شد، او اولین وزیر  
اموراقتصادی و دارایی ایران شد. او در سال ۱۳۴۱ کلید این 
وزارتخانه را زمانی از اسدالله علم دریافت کرد که نیازها 
تهران  اتاق  دریچه  از  را  اقتصادی  فعاالن  نارسایی های  و 
رصد کرده بود. نخستین اقدام عالیخانی خصوصی کردن 
سال  هشت  مدت  در  عالیخانی  بود.  دولتی  کارخانجات 
خود  از  مقتدر  و  اثر گذار  چهره ای  وزارتخانه،  این  هدایت 
دانشگاه  ریاست  نیز  سال  دو  حدود  او  گذاشت.  نمایش  به 
تهران را بر عهده داشت و مدتی نیز بنیاد پهلوی را مدیریت 
پست های  از  کناره گیری  با  دیگر  بار  اما  عالیخانی  کرد. 
او  می شود  گفته  آورد.  روی  خصوصی  بخش  به  دولتی 
اصفهان  نورد  جمله  از  تولیدی  واحدهای  برخی  سهامدار 

و آجر نسوز نیز بوده است.

برادران عمید حضور
گروه صنعتی بال

بکشد.  بیرون  تهران  بازار  کف  از  را  خود  گلیم  تنهایی  به   
بازار،  در  که  پذیرفت  نیز  پدرش  و  رسید  باور  این  به  او 
امکاناتی برای کسب و کار فرزند نوجوان خود فراهم کند. 
مسوولیت  یک تنه  و  داد  دست  از  را  پدر  ۲۰سالگی  در  امیر 
خانواده خود و مادر و برادرانش را به دوش کشید. اما این 
نکاست.  او  پشتکار  از  ذره ای  هرگز،  نیز  بزرگ  مسوولیت 
آن گونه که تجارتخانه عمیدی در کمتر از پنج سال دو سوم 
گرفت.  دست  در  تهران  بازار  در  را  کفش  واردات  و  توزیع 
تاسیس  با  عمید حضور  منصور  و  امیر  که  نپایید  دیری 
تولیدکنندگان  بزرگ ترین  از  یکی  به  بال»  صنعتی  «گروه 
آنان  اقتصادی  فعالیت های  ابعاد  البته  شدند.  تبدیل  کفش 
تولید  بانکداری،  نماند؛  محدود  کفش  صادرات  و  تولید  به 
کارتن و چرم و البته فعالیت در صنعت نساجی نیز از دیگر 
امیر  می آید.  شمار  به  عمید حضور  برادران  موفقیت های 
عمیدحضور در دی ماه ۱۳۵۷ به آمریکا رفت و فعالیت های 

اقتصادی خود را از سر گرفت.

ادامه دارد

 
افتتاحیٔه  سخنرانی  در  نوامبر   ۱۶ روز  هویدا  نخست وزیر 
که  کرد  اعالم  آمریکا  کنگره  نمایندگان  هیات  جمع  در  خود 
و  شود  برگزار  صادقانه  فضایی  در  نشست  این  است  امیدوار 
استقبال کرد.  سخنرانی اش  پایان  به سؤاالت در  پاسخگویی  از 
خالصٔه  گزارش  خودش،  سرزنده  لحن  با  نخست وزیر  سپس 
۱۵ دقیقه ای از موقعیت ژئوپولتیک - استراتژیک - اجتماعی - 
اقتصادی ایران را ارائه کرد و با استفاده از نقشه و نمودار های 
مختلف آمارهای بنیادی را نشان داد. او به این نکته اشاره کرد 
که تولید ناخالص ملی ایران ۵۸ میلیارد دالر است که پیش بینی 
می شود در پایان قرن این رقم به ۴۵۰ میلیارد دالر افزایش یابد.

 رشد اقتصادی ایران در بخش غیرنفتی ۱۶ درصد با ارزش ثابت 
است. در کل، رشد سالیانه ۲۲ درصد است. بودجٔه ایران را در 
حال حاضر ۴۵ میلیارد دالر اعالم کردند که یک دهم بودجٔه کل 
آمریکاست. نخست وزیر سه بخش مهم برنامٔه توسعه ایران را 
اجتماعی.  امور  و  اقتصادی  امور  دفاع،  کرد:  معرفی  اینگونه 
دفاع، بخش های مدنی همچون سپاه بهداشت و سپاه آموزش را 
نیز در بر می گیرد که ۱۳ درصد از تولید ناخالص ملی را به خود 
اختصاص می دهند. جمعیت ایران با رشد سالیانۀ ۳ درصد رو 

به افزایش است.
 

سناتور ریبیکف از نخست وزیر به خاطر گزارش مفیدش تشکر 
مطرح  را  سؤال  نخستین  تا  کرد  دعوت  فورد  سناتور  از  و  کرد 
کند. سناتور فورد پرسید که ایران طی ۳۰ - ۲۰ سال آینده تا چه 

میزان در زمینٔه انرژی هسته ای استقالل خواهد یافت.
 

نخست وزیر هویدا گفت که ایران باید آینده هسته ای را مدنظر 
زمینٔه  در  زیادی  تحقیقات  و  تالش ها  اگرچه  باشد.  داشته 
بهره وری از انرژی آب و توسعٔه انرژی های خورشیدی صورت 
هزار   ۳۰ الی   ۲۳ که  می کند  پیش بینی  ایران  دولت  است،  گرفته 
مورد  هسته ای  انرژی  توسط  تولیدی  برق  نیروی  از  مگاوات 
بر  نخست وزیر  کند.  تکمیل  را  انرژی  انواع  دیگر  تا  است  نیاز 
خورشیدی  انرژی  تحقیقات  زمینٔه  در  ایران  دولت  تالش های 

تاکید کرد. 
این  نفت،  قیمت  در  ثبات  به  نیاز  به  اشاره  با  بامپرز  سناتور 
سران  نشست  در  نفت  قیمت  افزایش  که  کرد  مطرح  را  سؤال 
چگونه  شد،  خواهد  برگزار  دوحه  در  دسامبر  ماه  در  که  اوپک 
پیش بینی می شود. افزایش ۱۵ درصدی بسیار زیاد خواهد بود 
به خصوص برای بریتانیای کبیر و ایتالیا. اعتدال می بایست در 

نظر گرفته شود.
 نخست وزیر هویدا گفت که جملٔه نخست سناتور را می بایست 
به خط طال نگاشت و شاه نیز همین عقیده را دارد که شاخص 
قیمت  اگر  یابد.  تغییر  تورم  اساس  بر  می بایست  نفت  قیمت 
به  نیز  ایران  دولت  یابد،  افزایش  غرب  از  وارداتی  کاالهای 
کند.  هزینه  اقالم  این  برای  تا  داشت  خواهد  نیاز  بیشتری  پول 
توسعه  هزینٔه  تا  خواست  نمایندگان  هیات  از  نخست وزیر 
با  نیز  را  نفتی شان  الیحه  و  کرده  بررسی  را  دیگر  کشور های 
کنند.  مقایسه  می پردازند،  غرب  از  کاال  خرید  برای  که  آنچه 
کشورهای عضو اوپک در بالی به توافق رسیدند تا منتظر نتیجٔه 
دولت  که  را  آنچه  همٔه  باشند.  پاریس  جهانی  اقتصاد  کنفرانس 
ایران از فروش نفت به دست می آورد، در غرب هزینه می کند. 
در حال حاضر ۶ میلیارد دالر اندوختٔه دولت ایران از درآمد های 
۲۰ میلیارد دالری اش است. آنچه که در دوحه اتفاق می افتد یک 
زمینٔه  در  همواره  ایران  دولت  است.  دالری»  هزار   ۶۴ «مسالٔه 
افزایش قیمت نفت منطقی عملی کرده است. تصمیمی که اوپک 
بود.  خواهد  جمعی  تصمیم  یک  می کند  اتخاذ  دسامبر  ماه  در 
که  کنند  فکر  اوپک  عضو  کشورهای  اگر  بود  خواهد  احمقانه 
بریتانیای  و  ایتالیا  خصوص  به  اروپایی  کشورهای  می توانند 

کبیر را «به زانو» درآورند.
به  برنامه ریزی  با  کشور ها  این  که  داشت  اظهار  نخست وزیر   
متعدد  اعتصابات  و  رایگان  سالمت  بیمٔه  ساختن  فراهم  منظور 
ایران  دولت  گذشته  سال  چند  در  کرده اند.  فلج  را  خود  اقتصاد 
پیش بینی  را  بریتانیا  از  کاال  ورود  زمان  تا  است  نبوده  قادر 
که  رساند  اتمام  به  را  خود  سخن  اینگونه  نخست وزیر  کند. 
چای  نوشیدن  صرف  کمتری  «زمان  می بایست  بریتانیایی ها 

بکنند».
کسری  به  راجع  نخست وزیر  نظر  خواهان  لکسالت  سناتور   
سال  در  ایران  دولت  که  گفت  هویدا  نخست وزیر  شد.  بودجه 
گذشته ۱۰ درصد کسری بودجه داشته است. تامین مالی کسری 
درازمدت  در  ولی  باشد  مفید  می تواند  مدت  کوتاه   در  بودجه 

سیاست فاجعه باری خواهد بود.
 

خطرات  و  هسته ای  سالح های  گسترش  که  گفت  گلن  سناتور 
است.  نمایندگان  هیات  نگرانی  باعث  اتمی  سوخت  بازفرآوری 
مخالف  که  است  کرده  اعالم  منتخب،  رئیس جمهور  کار تر، 
برای  آمریکا  متحده  ایاالت  جانب  از  جدیدی  معاهدٔه  هر 
چه  ایران  دولت  است.  هسته ای  تکنولوژی  یا  سوخت  فروش 

ضمانت هایی در زمینٔه سوخت هسته ای را خواستار است؟
 

اتم  بمب  تولید  پی  در  ایران  که  کرد  اظهار  هویدا  نخست وزیر 
جماهیر  اتحاد  و  آمریکا  ذخایر  با  نمی تواند  ایران  دولت  نیست؛ 
تکنولوژی  که  کرد  تاکید  نخست وزیر  کند.  رقابت  شوروی 
را  مختلف  بخش  چندین  به  تقسیم پذیری  قابلیت  هسته ای 

تکنولوژی  یا  سوخت  زمینٔه  در  ضمانتی  هرگونه  نیست.  دارا 
هسته ای می بایست ضمانتی بین المللی باشد. به عنوان یکی از 
بر  دیگری  کشور  هیچ  نظارت  ایران  ان.پی.تی،  امضاکنندگان 

برنامه های هسته ای اش را نمی پذیرد. 
ایران  دولت  سیاست  که  کرد  مطرح  را  سؤال  این  گلن  سناتور 
سوخت  تامین  تولیدکننده،  کشور  چندین  اگر  بود  خواهد  چه 
که  گفت  هویدا  نخست وزیر  کنند.  تضمین  را  ایران  هسته ای 
مقایسه ای  سپس  او  بدهد.  پاسخ  سؤالی  چنین  به  نمی تواند  او 
صورت  در  که  مضمون  این  با  داد  انجام  نظامی  پیمان های  با 
عمل  آن  به  کم  ولی  می گویند  زیاد  سخن  کشور ها  بحران،  بروز 
جماهیر  اتحاد  توسط  ایران  که  زمانی   ،۱۹۴۱ سال  در  می کنند. 
ایران  کمک  به  کشوری  هیچ  شد،  اشغال  بریتانیا  و  شوروی 

نیامد.
 

نخست وزیر گفت که اگر ایران بار دیگر به اشغال اتحاد جماهیر 
شوروی دربیاید دولت ایران «سیاست زمین سوخته» را به کار 
بین  از  را  چیز  همه  خود  ایران  مردم  مثال  برای  گرفت،  خواهد 
خواهند برد (میادین نفتی، کارخانه ها، لوله های نفت و غیره). 
زنده  نمی خواهیم  دیگر  بدهیم،  دست  از  را  استقاللمان  «اگر 

بمانیم.»
 نخست وزیر سپس به قطعنامٔه ۲۴۲ سازمان ملل اشاره کرد که 
مورد توافق اتحاد جماهیر شوروی و ایاالت متحده آمریکا بوده 
است. بر طبق این قطعنامه، ایران نیز می بایست همانند کره و 
کرد  اضافه  شوخی  به  سپس  نخست وزیر  شود.  تقسیم  ویتنام 
که خوشبختانه در زمان جنگ های داخلی آمریکا، سازمان ملل 

هنوز تشکیل نشده بود.
 

سناتور گلن پرسید که آیا دولت ایران تحقیقاتی بر روی قدرت 
انجام  امیرآباد  هسته ای  انرژی  تحقیقات  مرکز  در  همجوشی 
رئیس  اعتماد،  دکتر  به  را  پاسخ  هویدا  نخست وزیر  می دهد. 
اعتماد  دکتر  کرد.  واگذار   ،(AEOI) ایران اتمی  انرژی  سازمان 
پاسخ داد که برخی تحقیقات در زمینٔه قدرت همجوشی انجام 
پذیرفته ولی این تحقیقات به تازگی آغاز شده است. او جزئیات 

بیشتری ارائه نداد.
 

سناتور گلن پرسید که ایران برای بهره برداری از منابع وسیع 
نخست وزیر  است.  گرفته  نظر  در  را  برنامه ای  چه  طبیعی  گاز 
دولت  کند،  پیدا  افزایش  طبیعی  گاز  قیمت  اگر  که  گفت  هویدا 
در  کرد.  خواهد  صادر  گاز  بیشتری  مقادیر  طبع  به  نیز  ایران 
حال حاضر مقادیری گاز توسط خطوط لوله به اتحاد جماهیر 
شوروی فرستاده می شود و در عین حال برای مصارف داخلی 
و کارخانجات پتروشیمی نیز مورد بهره برداری قرار می گیرد.

و  داخلی  اختالفات  به  راجع  نخست وزیر  نظر  بیکر  سناتور   
پدید  ایران  دولت  سیاستگذاری های  نتیجه  در  که  ناآرامی هایی 
که  کرد  اعالم  هویدا  نخست وزیر  شد.  جویا  را  است،  آمده 
مبارزٔه  به  یافته اند  آموزش  خارج (لیبی)  در  که  ایرانی  تعدادی 
کرد  تاکید  نخست وزیر  پرداخته اند.  ایران  دولت  علیه  مسلحانه 
این  است.  کنترل  تحت  کامال  و  است  کوچکی  مسالٔه  این  که 
نیستند.  ایران  دولت  علیه  جمعی  حرکت  هیچ  نمایندٔه  گروه، 
نخست وزیر اضافه کرد که پیدایش تدریجی یک طبقٔه متوسط 
این  و  دارد  همراه  به  نیز  را  غرولند  مقداری  قوی،  و  ثروتمند 

نشانٔه سالمت جامعه است.
برنامٔه  علیه  تهدیدی  تروریست ها  آیا  که  پرسید  بیکر  سناتور   
به  هویدا  نخست وزیر  می روند.  شمار  به  ایران  دولت  هسته ای 

صراحت اعالم کرد که چنین تهدیدی وجود ندارد.
 

سناتور کالور دو سؤال را مطرح کرد: ۱) توضیح نخست وزیر 
انسانی  نیروهای  منابع  از  ایران  آیا   (۲ و  شاه  جانشین  دربارٔه 
آموزش دیدٔه محدودی که دارد در زمینه های دفاعی بیش از حد 

استفاده می کند؟
 

نخست وزیر هویدا در پاسخ به سؤال نخست توضیح مختصری 
چگونه  اینکه  و  داد  ارائه  نائب السلطنه ای  حکومت  باب  در 
خواهد  ادامه  قانونی  سن  به  ولیعهد  رسیدن  زمان  تا  حکومت 
موضوع  این  با  نیز  نخست وزیر  دوم،  سؤال  به  پاسخ  در  یافت. 
ولی  است  هم عقیده  محدودند  انسانی  نیروهای  منابع  که 
مناسب  کامال  ایران  دولت  نظامی  حرفه ای  آموزش  برنامه های 
می بیند  آموزش  مشمول،  فرد  یک  که  هنگامی  شده اند.  طراحی 
باز  غیرنظامی  زندگی  به  می یابد  پایان  سربازی اش  خدمت  و 
می گردد و می تواند از آموزش هایی که در ارتش دیده است در 
زمینٔه حرفه ای غیرنظامی بهره ببرد. از آنجایی که فقط افسران 
به این حرفه ادامه می دهند، اکثریت پرسنلی که آموزش نظامی 

دیده اند به مشاغل غیرنظامی می پردازند.
 سناتور ریبیکف اظهار کرد که شاه در زمینٔه انرژی در واال ترین 
سطح اهمیت جهانی قرار گرفته  است. در گذشته کسینجر وزیر 
ولی  بود  نفت  قیمت  کردن  ثابت  پی  در  آمریکا  خارجه  امور 
مخالفت  آن  با  دیگر  برخی  و  آمریکا  خزانه داری  وزیر  سیمون 
بر  جهان  که  داد  ادامه  اینگونه  سخنانش  به  ریبیکف  کردند. 
در  نفت  قیمت  افزایش  اصلی  بانی  ایران  که  است  عقیده  این 
نگاه  ثابت  خواهان  سعودی  عربستان  که  حالی  در  است  اوپک 
از  ریبیکف  موضوع  این  به  توجه  با  است.  فعلی  قیمت  داشتن 
نخست وزیر پرسید که آیا این امکان وجود دارد که اوپک افزایش 
قیمت نفت را به تعویق بیاندازد تا دولت جدید آمریکا قدرت را 
در دست بگیرد و خط مشی جدیدی را در زمینٔه بررسی مشکل 

انرژی و قیمت نفت آغاز کند.
 

جهانی  اقتصاد  کنفرانس  که  داد  پاسخ  هویدا  نخست وزیر 
پاریس و نشست های جانبی آن مدتی است که در جریان است. 
افزایش  از  پیش  غرب  در  اقتصادی  بحران  و  تورم  عالوه،  به 
بهای  کاال  خرید  برای  اگر  دولت  است.  شده  آغاز  نفت  قیمت 
باالتری بپردازد و درآمد کمتری از نفت عایدش شود، می بایست 
پاسخگوی مردم باشد. نخست وزیر این توضیح را اضافه کرد 
شود،  ایران  دولت  عاید  نفت  فروش  از  بیشتری  پول  هرچه  که 
 ۱۹.۶ حاضر  حال  در  شد.  خواهد  آمریکا  اقتصاد  صرف  بیشتر 
در  است  متحده  ایاالت  از  ایران  دولت  واردات  کل  از  درصد 

حالیکه فقط ۷ درصد از صادرات کل ایران به آمریکا است.
اتحاد  مستقیم  تهدید  صورت  در  که  پرسید  ایگلتن  سناتور   
جماهیر شوروی برای حمله به ایران، آیا دولت ایران برنامه ای 
هویدا  نخست وزیر  خیر.  یا  دارد  نظر  در  اسلحه  تولید  برای 
که  داد  توضیح  اینگونه  سپس  و  داد  منفی  پاسخ  سؤال  این  به 
حمله  ایران  به  مستقیم  شوروی  جماهیر  اتحاد  اینکه  پیش بینی 
کند یا با واسطٔه کشورهایی همچون عراق یا افغانستان، بسیار 
مشکل است. سپس به این نکته نیز اشاره کرد که اگر تنگٔه هرمز 
بسته شود، نفت حیاتی اروپای غربی و ژاپن کامال قطع خواهد 
شد. او اضافه کرد که عراقی ها سالح های جدید تر و مجهزتری 
را از شوروی دریافت می کنند. در سفری که او به اتحاد جماهیر 
دولت  چرا  که  پرسید  شوروی  نخست وزیر  داشت،  شوروی 
ایران خود را تا این حد به سالح مجهز می سازد. او پاسخ داد 
از  سپس  هویدا  می داند.  را  سؤال  این  پاسخ  شوروی  دولت  که 
بی واسطه  یا  واسطه  با  ایران  اگر  که  پرسیدند  نمایندگان  هیات 
به اشغال اتحاد جماهیر شوروی در بیاید، چه بر سر منطقه و 

نفت آن خواهد آمد.
نخست وزیر،  بحث  مورد  تهدید  آیا  که  پرسید  ایگلتن  سناتور   
است.   ۱۹۷۰ سال  برابر   ۱۱ دفاعی،  هزینٔه  افزایش  به  توجه  با 
است،  تهدید  «تهدید،  داد:  پاسخ  سادگی  به  هویدا  نخست وزیر 
آمریکا  متحده  ایاالت  آیا  که  پرسید  او  ناچیز.»  چه  و  بزرگ  چه 
تضمین می کند که از ایران در برابر هر تهدیدی محافظت کند؟

 
تسلیحات  نتواند  ایران  که  صورتی  در  کرد  سؤال  َکُنن  سناتور 
مورد نیازش را از ایاالت متحده تامین کند به کجا روی خواهد 
جهانی  بازار  وارد  ایران  که  داد  پاسخ  هویدا  نخست وزیر  برد. 

خواهد شد. 
نحؤه  و  توضیحات  خاطر  به  نخست وزیر  از  ریبیکف  سناتور 

پاسخگویی صریح اش به سؤاالت هیات نمایندگان تشکر کرد.
 

و  ساعت  یک  تقریبا  که  جلسه ای  پایان  در  هویدا،  نخست وزیر 
و  ایران  میان  دوستی  رابطه  تاریخچٔه  به  انجامید،  طول  به  نیم 
آمریکا  که  دوم  جهانی  جنگ  از  پس  روزهای  پرداخت؛  آمریکا 
سخاوتمندانه به یاری ایران شتافت. اکنون ایران قادر است روی 
پای خود بایستد. پس از آنکه با شوخی مشکالت نخست وزیری 
را توضیح داد (مردم همیشه اخبار بد را برای او می آوردند ولی 
نمایندگان  هیات  از  می برند)  شاه  نزد  مستقیم  را  خوب  اخبار 

خواست تا برای صرف ناهار به او بپیوندند.

تاريخ
مالقات نمایندگان کنگره آمریکا
 با هویدا به روایت ویکی لیکس

چهره 
ناپيداى هويدا

ترجمه: شیدا قماشچی
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براى  مختلفى  هاى  واژه  پرشين:  نامه  هفته 
موسيقى  براى  غيره  و  فولكلور  سنتى،  موسيقى 
ايران  ملى  موسيقى  تكليف  روند.  مى  بكار  ايرانى 

چيست؟
امروزه واژه های زیادی بکار برده می شود ولی   -
موسیقی  برد،  بکار  آن  برای  توان  می  که  ای  کلمه  بهترین 
کالسیک ایرانی است. یک نوع موسیقی دیگر هم داریم به 
نام "نواحی" که در اصل ریشه موسیقی کالسیک می باشد 
کشاورزان  مثال  که  بوده  مردم  زندگی  از  جزئی  و  پایه  که 

برای رونق کار و محصول خود آواز می خواندند.

موسيقى  پژوهشگران،  نظر  از  پرشين:  نامه  هفته 
نواحى در حال از بين رفتن است. به نظر شما اين 

كمرنگ شدن به چه دليل است؟
مثل  جغرافیایی  شرایط  گفت  توان  می  حدی  تا   -
جاده کشی ها و نزدیک شدن شهرها به هم باعث تغییر این 
نوع موسیقی شده ولی من باور ندارم که موسیقی نواحی 
در ایران، در حال از بین رفتن باشد. شاید در طی یک دوره 
ولی  شود،  کمرنگ  حضورش  دیگر  نسل  به  نسلی  از  یا  ای 
این  با  مردم  حقیقت  در  چون  رود.  نمی  بین  از  هیچوقت 

موسیقی زندگی می کنند و چیزی جدا از مردم نیست.

جوان  نسل  اينكه  به  توجه  با  پرشين:   نامه  هفته 
نشان  موسيقى  اين  به  كمترى  عالقه  ما  جامعه 
رفتن  بين  از  مفهوم  به  اين  شما  نظر  به  دهد،  مى 

موسيقى نواحى در نسلهاى جديد نيست؟ 
نه، به نظر من اینطور نیست و ما هنوز شاهد آن   -
هنوز  که  هستیم  ایران  جنوب  جمله  از  مختلف  نواحی  در 
سیستان  در  که  همانطور  شود.  می  منتقل  سینه  به  سینه 
گروه  فرزندانش  با  آمری   ماشااله  مرحوم  بلوچستان  و 
موسیقی نواحی تشکیل داده بودند و االن هم هفت پسرش 
از  بعضی  چه  اگر  دهند.  می  ادامه  را  راه  همان  همچنان 
شود.  می  خارج  بودن  فولکلور  حالت  از  هاشان  کنسرت 
معنی  این  به  کنیم  می  صحبت  فولکلور  از  ما  وقتی  چون 
است که پژوهشگر در منزل و به نوعی در زندگی شخص 
نوازنده این موسیقی را ضبط کند. نه اینکه در استودیویی 
در تهران به این کار بپردازد. ولی در حقیقت هنوز انتقال 
موسیقی  اساتید  برخی  بسا  چه  دارد.  رواج  سینه  به  سینه 

این شیوه را در تدریس خود اتخاذ می کنند. 

هفته نامه پرشين: به نظر شما چه لزومى دارد كه 
موسيقى بومى به صورت ملى مورد حمايت قرار 
بگيرد. اين ضرورتها چه هستند و آيا مسئولين در 

ايران به وظيفه خود عمل كرده اند؟
انتظار  مسئولین  از  شود  نمی  خیلی  نظرم  به   -
داشت چون ممکن است آگاهی الزم رو نسبت به این ماجرا 
نداشته باشند. ولی اساتیدی بودند که کمک بسیاری در این 
که  درویشی  محمدرضا  استاد  مخصوصا  اند  کرده  زمینه 
به نوعی عمر خود را برای موسیقی نواحی ایران گذاشت. 
ولی اینکه چه ضرورتی دارد باید گفت این موسیقی ریشه 
ماست و این جمله که اگر زبان و موسیقی ملتی رو از آنها 
بگیرید، دیگر هیچ چیز نخواهند داشت اینجا مصداق پیدا 
منطقه  آن  زبان  حقیقت  در  ما  مناطق  موسیقی  کند.  می 
است و می توان تاریخ، زندگی و همه چیز آن منطقه را در 

اشعارش دید. 

هفته نامه پرشين: با توجه به اين كه شما در لندن 
جايگاه  نظرتون  به  كرديد،  اجرا  كردى  موسيقى 
كجاست  ايران  سنتى  موسيقى  در  كردى  موسيقى 

و چه نسبتى بين موسيقى كردى و ايرانى از لحاظ 
تاريخى وجود دارد؟

اگر  که  جهت  این  از  است  خوبی  سوال  اتفاقا    -
که  دید  خواهیم  کنیم  بررسی  را  مان  موسیقی  ردیف  ما 
وجود  کردی  جمله  از  مختلف  مناطق  از  لحنهایی  یکسری 
را  دارد  وجود  کردی  موسیقی  در  که  ای  قرینه  ما  و  دارد، 
در موسیقی ردیف هم می بینیم. ما اگر موسیقی کردی را 
برای اجرای کنسرت در نظر گرفتیم به این دلیل بود که سه 
نفر از اعضای گروه کرد بودیم و زبان موسیقایی مشترک 
یکسری  که  چرا  داشتیم.  مشترک  لحجه  آن  از  مهمتر  و 
وجود  مختلف  های  پرده  در  اشاراتی  و  فواصل  تحریرات، 
دارد که لحن را بوجود می آورد و مهم نیست که برای ادای 
هر  یا  شورانگیز  یا  کنی  می  استفاده  تار  سه  از  مثال  لحن 

وسیله دیگر، مهم آن لحنی است که بوجود می آید.

هفته نامه پرشين: به ساز شورانگيز اشاره كرديد، 
آيا  و  چيست  ابداعى  سازهاى  مورد  در  نظرتون 
اين سازها از لحاظ علمى در موسيقى سنتى ايران 

كاربرد دارد؟
ابداعی  ساز  گفت،  ابداعی  ساز  اینها  به  شود  نمی   -
زمانی بود که سنتور و سه تار ساخته شد که هر کدام شیوه 
که  هستند  صوتی  رنکهای  اینها  دارد.  را  خودش  آموزشی 
موسیقی  در  اگر  مثال  دارند.  نواختن  برای  یکسانی  شیوه 
ابداعی  ساز  یک  این  شود،  می  استفاده  شالق  از  کالسیک 
صوت  آن  به  نیاز  رفع  برای  تنها  آن  از  استفاده  نیست؛ 
هست. اگر آقای علیزاده "شورانگیز" رو ابداع کردند نیاز به 

این رنک صوتی داشتند.

هفته نامه پرشين: آيا تكنولوژى كه در معنا متضاد 

سنت هست، موسيقى سنتى را تخريب مى كند؟
و  ضبط  در  تواند  می  تکنولوژی  اتقاقا،  نه   -
نگهداری موسیقی سنتی کمک شایانی کند و همینطور این 

موسیقی رو به جاهای دور برای عالقمندانش ببرد. 

فرزند  كه  شنيدم  جايى  در  من  پرشين:  نامه  هفته 
يكى از نوازنده هاى چيره دست موسيقى نواحى، 
محلى  موسيقى  از  و  آورده  روى  ارگ  ساز  به 
خودش فاصله گرفته و در كل نسل جوان ما نسبت 
به  توجه  با  است.  شده  عالقه  بى  موسيقى  اين  به 
اين چه تصويرى از اين موسيقى سنتى ما در صد 

سال آينده داريد؟
رشد  حال  در  من  نظر  به  ولی  است  سختی  سوال   -
خواهد بود. چون ممکن است که در یک دوره ای این اتفاق 
بیفته ولی این موسیقی وجود داره و هستند آدمهایی که به 

ریشه هایشان باز گردند.
عنوان  به  شما  جان  مهدى  پرشين:  نامه  هفته 
شخصى كه 25 سال در اين عرصه فعاليت داشتى، 
فضاى توليدى، آموزشى و محتوايى آثار موسيقى 

در ايران را چگونه مى بينيد؟
با توجه به تعدد زیاد آموزشگاهها متاسفانه هنوز   -
مشکالتی در آموزش داریم، متدها غربی هستند و هنوز به 
منتشره  آثار  ایم.  نرسیده  ایرانی  موسیقی  آموزشی  زبان 
هم طبقه بندی نمی شوند و شرکتها هر کاری با هر کیفیتی 

را منتشر می کنند.

كشورهاى  و  ايران  در  شما  پرشين:  نامه  هفته 
مختلف اروپايى كنسرت اجرا كرديد، چه تفاوتهايى 

را در اين دو فضاى مختلف حس كرده ايد؟
صرفنظر از مرحله ویزا، اجرا در کشورهای دیگر   -
برمی  را  خودش  ساز  نوازنده  عبارتی  به  است.  تر  راحت 
دارد و بر روی صحنه اجرا می کند و درگیر مسایل حاشیه 

ای نیست. 

تدريس  سابقه  به  توجه  با  پرشين:  نامه  هفته 
موسيقى شما در ايران، جوانانى در خارج از ايران 
هستند كه اين سبك از موسيقى را دنبال مى كنند. 

توصيه شما براى اين جوانان چيست؟
موسیقی  یادگیری  در  موضوع  مهمترین  ببینید    -
یک  روید  می  موسیقی  کالس  به  وقتی  شما  است.  شنیدن 
زمان سی دقیقه ای تا یک ساعته را با استاد خود هستید و 
درسی را به شما می دهد و با آن به خانه می روید. تا جلسه 
بعد که حدودا یک هفته است شما بیشتر از اینکه ساز بزنید 
خوب  موسیقی  این  بدهید.  گوش  خوب،  موسیقی   به  باید 
هنرجوی  یک  برای  معلم  بهترین  من  نظر  به  دادن،  گوش 

موسیقی است.

هفته نامه پرشين: در اجراهاى بداهه اى كه داريد، 
سرمنشا افكار و احساس شما چيست و در موقع 

اجرا اين حس از كجا مى آيد؟
شناسی  زیبایی  و  زیبایی  نوازی،  بداهه  سرمنشا   -
کنید  درک  ای  حوزه  هر  در  را  زیبایی  وقتی  شما  است. 
حتی  ماند.  می  شما  ذهن  روی  بر  آن  تاثیر  ناخودآگاه 
شده،  اجرا  قبال  که  نوازید  می  را  ای  قطعه  زمانیکه 
ظرافتهای بیشتری را در آن می آورید. به عبارتی آن قطعه 

را زیباتر بیان می کنید.
برای  رستمی،  مهدی  از  تشکر  ضمن  پرشین  نامه  هفته 

ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی دارد.

من باور ندارم كه موسيقى نواحى در ايران، در حال از 
بين رفتن باشد. شايد در طى يك دوره اى يا از نسلى به 
نسل ديگر حضورش كمرنگ شود، ولى هيچوقت از بين 
نمى رود. چون در حقيقت مردم با اين موسيقى زندگى 

مى كنند و چيزى جدا از مردم نيست.

زيبايى و زيبايى شناسى، 
سرمنشاِء بداهه نوازى است

مصاحبه: امیر ارسالن یکتامنش

پرشین  نامه  هفته  سکوت"،  "انعکاس  سنتی  موسیقی  کنسرت  برگزاری  بهانه  به 
مصاحبه ای را با یکی از نوازندگان این کنسرت، مهدی رستمی انجام داده است که 

متن آن را در زیر مالحظه می نمایید.

رهبران اركستر ملى و سمفونيك  مشخص شد

 بازگشت فخرالدينى
استاد فرهاد فخرالدینی با تایید این خبر افزود: از چندی 
ملی  ارکستر  رهبری  پذیرش  برای  من  با  مذاکراتی  قبل 
شده بود و من هم در جریان کم و کیف ماجرا قرار گرفته 
به  ام.  داشته  ارکستر  رهبری  برای  هم  ضمنی  پذیرش  و 
هرحال در روزهای آینده طی نشستی که با اصحاب رسانه 
اختیار  در  فعالیتها  از  بیشتری  جزییات  داشت  خواهیم 

اصحاب رسانه قرار می دهیم.
استاد منوچهر صهبایی هم که پیش از این به عنوان رهبر 
عنوان  به  دیگر  بار  بود  کرده  فعالیت  سمفونیک  ارکستر 
رهبر جدید ارکستر سمفونیک تهران که نزدیک به ۱۰۰ سال 

سابقه فعالیتی دارد، انتخاب شد.

پرویز محمود، روبیک گریگوریان،مرتضی حنانه،حشمت 
مرتضی پور،  نادر  مشکات،  فرهاد  توبیر،  هایمو  سنجری، 
نادر  رهبری،  حیدریان،علی  ناصری،نصیر  فریدون 
مشایخی، متیاس کروگر و شهداد روحانی از رهبران قبلی 

ارکستر سمفونیک بودند.

براساس این گزارش ارکسترهای ملی و سمفونیک تهران 
سالهای  طی  که  بودند  موسیقایی  های  مجموعه  جمله  از 
برای  که  فراوانی  های  حاشیه  و  مشکالت  دلیل  به  گذشته 
که  است  حالی  در  این  شدند.  تعطیل  آمد  وجود  به  آنها 
نیز  ارشاد  وزارت  موسیقی  دفتر  کل  مدیر  ارجمند  پیروز 
به  نیز  تهران  شبکه   «۲۵ «ساعت  برنامه  در  گذشته  شب 

انتخاب رهبران ارکستر اشاره کرده بود.
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گوناگون
حقيقت تلخى كه هواپيماى 
ناپديدشده مالزى فاش كرد 

گم شده  هواپیمای  از  سرنخی  کردن  پیدا  برای  اقیانوس ها  رصد 
از  بیش  ما  داد  نشان  بی ارتباط  اشیای  از  انبوهی  یافتن  و  مالزی 

حد تصورمان زباله تولید کرده و به اقیانوس ها ریخته ایم.
پیش از اینکه پرواز MH۳۷۰ خطوط هوایی مالزی و سرنوشت 
نمی دانست  کسی  شود،  تبدیل  خبرها  خط  سر  به  آن  نامعلوم 
اما  شده اند؛  تبدیل  عظیمی  زباله دان  چه  به  جهان  اقیانوس های 
این  از  پیش  که  سرگردانی  متعدد  قطعات  شد  معلوم  که  زمانی 
جز  چیزی  باشند،  گم شده  هواپیمای  بقایای  می رفت  احتمال 
کشتی های  از  جامانده  به  قطعات  ماهی گیری،  شکسته  تجهیزات 
همه  نیستند،  پالستیکی  خرید  کیسه های  یا  اقیانوس پیما  باری 
چیز تغییر کرد. حاال می دانیم سطح اقیانوس های جهان از حجم 

فاجعه باری  عواقب  که  شده  پوشیده  زباله  از  تصوری  غیرقابل 
برای اکوسیستم دریا به دنبال خواهد داشت.

کاتلین دوهان، یکی از محققان موسسه تحقیقات زمین و فضا در 
سیاتل که روی جریان های اقیانوسی کار می کند، می گوید: «این 
دلیل،  همین  به  و  نشسته  نظاره  به  جهان  تمام  که  است  اولین بار 
برای  دارد  که  است  فاجعه ای  درک  برای  مناسبی  بسیار  زمان 

اقیانوس ها رخ می دهد».
دوهان روی ویدئوی گذر زمانی کار می کند که طی یک دوره ۱۰ 
ساله حرکت زباله هایی را که به آب ریخته شده اند نشان می دهد. 
گرداب  که  می کنند  مهاجرت  مناطقی  به  همگی  زباله  ها  این 
شده اند.  شناخته  اقیانوس ها  تمامی  در  و  می شوند  نامیده  زباله 
جنوبی  و  شمالی  منطقه  دو  در  زباله  گذرهای  یا  گرداب ها  این 
اقیانوس آرام و اطلس قرار گرفته؛ اما در اقیانوس هند در بخشی 
گرفته،  قرار  استرالیا  و  آفریقا  قاره  دو  میان  تقریبا  که  مرکزی 

متمرکز شده است.
داشته  زباله  گرداب های  یا  گذرها  از  بهتری  تصویر  اینکه  برای 
که  کنید  تصور  را  اقیانوسی  بزرگ  گرداب های  می توانید  باشید، 
گستره  در  زباله ها  این  شده اند.  تشکیل  سرگردان  زباله های  از 
قرار  قایق ها  یا  کشتی ها  راه  سر  می  توانند  و  شناورند  وسیعی 

گرفته و به آنها آسیب برسانند.

بزرگ ترین منطقه دفن زباله جهان 
مقصد  به  کالیفرنیا  لس آنجلس  از  گذشته  سال  قایق رانی  مسابقه 
از  آرام  اقیانوس  نشان  داد  نیز  شد  انجام  هاوایی  در  هونولولو 
شده  پوشیده  ژاپن  زلزله  و  سونامی  در  شده  شکسته  قطعات 
مرکز  در  شاغل  اقیانوس شناس  ماکزیمنکو،  است.نیکوالی 

بین المللی بررسی اقیانوس آرام در دانشگاه هاوایی در هونولولو 
می گوید: «گزارش های متعددی از برخورد کشتی ها و قایق ها با 
وجود  هستند،  چوب  از  اغلب  که  سرگردان  و  بزرگ  قطعات  این 
بزرگ  قطعه  یک میلیون  تا  ۱۰۰هزار  بین  می زنیم  تخمین  ما  دارد. 
باشند،  فروریخته  خانه های  الوار  و  تخته ها  می توانند  که  چوبی 
در این اقیانوس سرگردان هستند. رابطه ای مستقیم میان قطعات 
هواپیمای گم شده و این تکه های پراکنده وجود دارد. هیچ سیستم 

تعریف شده ای برای رصد کردن تک تک کردن آنها نداریم».
شکل گیری گرداب های زباله ای در اقیانوس آرام در دهه ۱۹۷۰ / 
اما  بود؛  شده  پیش بینی  اقیانوس شناسی  محققان  توسط   ۱۳۵۰
اولین بار مستنداتی از آن در سال ۱۹۹۹ / ۱۳۷۸ توسط ملوانی به 

نام چارلز مور ارائه شد.
مارکوس اریکسون، محقق علوم دریا می گوید: «حدود ۹۰درصد 
هستند  سرگردان  جهان  زباله ای  آبراه   ۵ هر  در  که  زباله هایی  از 
از  تنها  نه،  یا  کنید  باور  می دهد.  تشکیل  پالستیک  تکه های  را 
هستیم،  پالستیک  مصرف  حال  در  که  است   ۱۳۳۰  /  ۱۹۵۰ دهه 

میکروسکوپی  ذرات  از  پر  جهان  اقیانوس های  حال  این  با 
بگذریم،  که  خرید  کیسه های  و  بطری ها  از  شده اند.  پالستیک 
پیدا  دریایی  پرندگان  اسکلت  میان  از  فندک  صدها  حال  به  تا 
به  هم  کالیفرنیا  خاکستری  نهنگ های  و  الک پشت ها  کرده ایم. 
شده اند.  تبدیل  پالستیک ها  ناخواسته  بزرگ  مصرف کنندگان 
آبزیان مرتب این پالستیک ها را به تکه های کوچک تر تبدیل کرده 
و در نهایت آنها را قابل مصرف می کنند. باالترین حجم پالستیک 
کرد  مشاهده  شمالی  اطلس  اقیانوس  زباله  آبراه  در  می توان  را 
که زباله های ایاالت متحده، کانادا ، مکزیک، و اروپا به آن ریخته 

شده اند».

اقیانوس هند و زباله هایی که نمی دانیم از کجا آمده اند! 
همین  به  و  نیست  متصل  چندانی  آبراه های  به  هند  اقیانوس 
این  در  زباله  کیلومترمربعی  پنج میلیون  منطقه  نمی دانیم  دلیل 
این   ۱۳۸۹ سال ۲۰۱۰ /  که  اریکسون  کجا آمده است.  اقیانوس از 
منطقه را کشف کرده، حدس می زند اغلب این زباله ها از سونامی 

سال ۲۰۰۴ / ۱۳۸۳ اندونزی ناشی شده اند.
سواحل  میان  مداوم  طور  به  بزرگ  زباله ای  گرداب  این  محتوای 
استرالیا و آفریقا گردش می کند. هر دور گردش کامل این گرداب 
گرداب  میانه  در  زباله ای  اگر  البته  می انجامد.  طول  به  سال   ۶

گرفتار شود، در آن ماندگار خواهد شد.
با این حساب، اگر بوئینگ ۷۷۷ ناپدیدشده خطوط هوایی مالزی 
در منطقه ای نزدیک به سواحل غربی استرالیا سقوط کرده باشد، 
سمت  به  حرکت  حال  در  حاضر  حال  در  آن  از  ناشی  زباله های 
زباله  گرداب  این  به  دیگر  سال  یک  حدود  و  هستند  ماداگاسکار 

عظیم اقیانوس هند خواهند پیوست.

روباتى كه احساس دوست شما 
را حدس مى زند

تصاویر  می کنید،  چت  دیگران  با  تصویری  به صورت  که  هنگامی 
انگلیس  در  روباتی  اخیرًا  اما  هستند؛  صاف  کامال  و  دوبعدی  به صورت 
شبیه سازی  را  شما  مقابل  طرف  رفتار  می تواند  که  است  شده  طراحی 
به  که  است  آن  شفاف  پالستیکی  صورت  روبات،  این  جالب  ویژگی  کند. 
طریق  از  را  وی  احساسات  کلیه  می تواند  و  درمی آید  شما  دوست  شکل 
حرکات صورت و به طور سه بعدی منتقل کند. این دستگاه می تواند در 
فقط  که  فرودگاه ها  مثل  عمومی  مکان های  سایر  یا  همگانی  تلفن های 

صدای افراد پخش می شود، مورد استفاده قرار گیرد.
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ایران در رتبه سوم تلفات جاده ای

بهشت و جهنم رانندگان
روزنامه واشنگتن پست در یک گزارش نتایج بررسی تازه ای را 
منتشر کرده که به عوامل مرگ و میر در جهان و شدت هر یک از 

آنها می پردازد.
 در این بررسی که از سوی مایکل سیواک و بَرنِدن ... در موسسه 
تحقیقات حمل ونقل دانشگاه میشیگان آمریکا صورت پذیرفته، 
سوانح و تصادفات رانندگی یکی از فاکتورهای اصلی ذکر شده 
از  تصویری  ترسیم  واقع  در  محقق  دو  این  اصلی  دغدغه  است. 
میزان مرگ و میر جاده ای در ۱۹۳ کشور جهان بود، اما در ادامه 
قلبی،  عارضه  چون  دیگری  عوامل  به  مربوط  آماری  اطالعات 
سکته و سرطان را هم گردآوری، نرخ تلفات هریک را محاسبه 
تهیه  دنیا  مختلف  نقاط  در  ضعفشان  و  شدت  از  نقشه هایی  و 
مقایسه  و  نقشه ها  بررسی،  این  نتایج  به  کلی  نگاهی  کرده اند. 
به  قریب  و  ساده  فرضیه ای  دنیا  کشورهای  در  تلفات  میزان 
یقین را پیش می کشد: هر جا تعهد به قوانین رانندگی، آموزش، 
سخت گیری و نظارت دقیق بر اجرای این قوانین وجود دارد و 
دارند،  بیشتری  ایمنی  و  کیفیت  جاده ها  و  خیابان ها  خودروها، 
تعجبی  بنابراین  است؛  کمتر  رانندگی  حوادث  از  ناشی  تلفات 
و  خطرناک ترین  خاورمیانه  و  آفریقا  در  کشورهایی  که  ندارد 
شمالی  آمریکای  و  غربی  اروپای  اسکاندیناوی،  در  کشورهایی 
خودروها  سرنشینان  و  رانندگان  برای  دنیا  نقاط  امن ترین 
تلفات  باالترین  نظر  این  از  که  کشوری   ۱۰ میان  در  باشند. 
واقع  خاورمیانه  در  کشور   ۲ و  آفریقا  در  کشور   ۵ دارند،  را 
شده اند. نامیبیا در جنوب قاره آفریقا خطرناک ترین نقطه دنیا 
و  جاده ها  و  خیابان ها  بحرانی  وضعیت  است.  رانندگی  برای 
خودروهای فرسوده نرخ مرگ بر اثر حوادث رانندگی را به ۴۵ 

مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر رسانده است.

 تایلند در رتبه دوم قرار دارد که کمی عجیب به نظر می رسد. 
این کشور ترافیک بسیار فشرده ای دارد و مسیرهایش ظرفیت 
تعداد فعلی خودروها را ندارد. درنتیجه تلفات جاده ای باال است 
که با کمی اغماض با تلفات در نامیبیا برابری می کند: ۴۴ مورد 
قرار  نیست  تعجب  مایه  چندان  آنچه  نفر.  هزار   ۱۰۰ هر  ازای  به 
گرفتن ایران در رتبه سوم است با ۳۸ مرگ به ازای هر ۱۰۰ هزار 
نفر. وزارت خارجه برخی کشورها پیش از سفر شهروندانشان 
به ایران به آنها توصیه می کنند که در ایران رانندگی نکنند و به 
بسیار  پیاده  پای  با  خیابان  عرض  از  شدن  رد  هنگام  خصوص 
مراقب باشند، چرا که «رانندگان ایرانی حتی پیاده رو را هم رها 

نمی کنند و از هیچ فضای خالی نمی  گذرند.» 

سودان و سوازیلند با نرخ تلفاتی نزدیک به ایران در رده بعدی 
ایستاده اند و ونزوئال با ۳۵ کشته در میان هر ۱۰۰ هزار نفر در 
رتبه ششم قرار دارد. احتمال باالی سرقت خودرو خطر دیگری 
است که رانندگان را در این کشور تهدید می کند. کنگو، ماالوی 
و  دارند  قرار  نهم  تا  هفتم  رتبه های  در  دومینیکن  جمهوری  و 
تلفات  میزان  دهم.  رده  در  کشته   ۳۲ با  ایران  همسایه  عراق، 
رانندگی در کشورهایی چون لبنان، اردن، امارات متحده عربی، 
روسیه  و  افغانستان  بحرین،  قطر،  سعودی،  عربستان  سوریه، 
هم باالست و با میانگین جهانی ۱۸ کشته به ازای هر ۱۰۰ هزار 
نفر فاصله دارد. در سوی دیگر این طیف، تعدادی از امن ترین 
کشورها برای رانندگان بیشتر به دلیل جمعیت کم یا تعداد ناچیز 
خودروها به چنین رتبه ای نائل شده اند. بر اساس این گزارش، 
احتماال  نفر  هزار   ۱۰۰ هر  ازای  به  جاده ها  در  کشته   ۲ با  مالدیو 
بهشت رانندگان است. مالت (در قاره اروپا) با ۳ کشته) و فیجی 
بعدی اند.  رتبه  در  کشته   ۴ با  اقیانوسیه)  مارشال (در  جزایر  و 
هلند با ۴ کشته و سوئیس با ۵ کشته به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر 
تعداد  بین  نسبت  که  برشمرد  مواردی  اولین  بتوان  شاید  را 
خودروها و تلفات رانندگی واقعا حاکی از ایمنی است. در ادامه 
سوئد، بریتانیا، دانمارک، آلمان و اسپانیا کشورهایی هستند که 
آمار  خودرو  باالی  نسبتا  تعداد  و  مالکیت  باالی  نرخ  وجود  با 
از  انسانی،  خطای  دارند.  رانندگی  امنیت  حوزه  در  قبولی  قابل 
عدم  راست،  یا  چپ  به  انحراف  مطمئن،  سرعت  از  تجاوز  جمله 
خواب آلودگی،  یا  مستی  هنگام  به  رانندگی  و  تقدم  حق  رعایت 
مسیرهای غیراستاندارد و نقص فنی خودروها مهم ترین دالیل 
محسوب  مرگ ومیر  باالی  احتمال  با  رانندگی  تصادفات  بروز 
می شوند. با این حال در جهان امروز حوادث رانندگی همچنان 
قربانی  قلبی  بیماری های  و  سکته  سرطان،  از  کمتر  بسیار 

می گیرد.

افزایش  و  رانندگی  قوانین  صحیح تر  اجرای  و  تحول  آموزش،   
ایمنی خودروها و جاده ها سیر صعودی تلفات جاده ای را مهار 
کاهش  به  رو  نقاط  بدترین  از  بسیاری  در  حتی  آمارها  و  کرده 
دارد. این در حالی است که ظرف سال های اخیر شمار قربانیان 
است.  یافته  افزایش  دنیا  نقاط  از  بسیاری  در  سرطان  و  سکته 
بنا به این گزارش حوادث رانندگی عامل ۲/۱ درصد مرگ و میر 
نیست.  صادق  هم  کشورها  همه  در  البته  اصل  این  دنیاست،  در 
مثال در نامیبیا احتمال مرگ بر اثر یک حادثه رانندگی ۵۳ درصد 
بیش از احتمال مرگ بر اثر سرطان است یا در قطر احتمال مرگ 

در جاده ۵ برابر بیش از بروز سکته قلبی است.
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ساده ترین  در  کردند،  اعالم  را  آن  کشف  خبر  دانشمندان  آنچه 
ابتدای  تورمی  دوران  حاصل  گرانشی  امواج  رصد  ممکن  زبان 
کدام ها  گرانشی  امواج  و  چیست؟  تورمی  مدل  اما  است  عالم 

هستند؟
انبساط  حال  در  خود،  شمایل  و  حالت  کلی ترین  در  ما  جهان 
هم  از  همه وهمه  کهکشانی،  خوشه های  کهکشان ها،  است. 
که  نیست  دلیل  این  به  دورشدن  این  هستند.  دورشدن  حال  در 

دور  هم  از  زمان  و  فضا  درون  دافعه ای  نیروی  تحت تاثیر  مثال 
شکل  را  ما  جهان  که  زمانی  فضا  بافتار  درواقع  بلکه  می شوند 
حال  در  دارند،  قرار  آن  روی  نیز  کهکشان ها  این  و  است  داده 
پدیده ای،  چنین  آشنای  و  رایج  مثال  است.  انبساط  و  توسعه 
کوچک  بادکنک  یک  است.  خال خالی  بادکنک  معروف  داستان 
چند  ماژیک  با  آن  روی  کنید،  باد  را  آن  آنکه  از  قبل  و  بردارید 
نقطه   این  که  می بینید  کنید.  باد  را  بادکنک  حال  بزنید.  عالمت 
از هم دور می شود. شما به خود نقطه ها کاری ندارید، اما چون 
آن  تبع  به  نیز  نقاط  این  است،  انبساط  حال  در  بادکنک  سطح 
روی  نقاط  این  همانند  نیز  کهکشان ها  می شوند.  دور  هم  از 
بادکنک و به علت انبساط عالم، در حال دورشدن از هم هستند.
حاال اگر این داستان را که از زمان پیدایش عالم در زمانی حدود 
عقب  به  است  داشته  ادامه  تاکنون  پیش  سال  میلیارد   ۸/۱۳
برگردانید، عالم کوچک تر و منقبض تر می شود تا جایی که عمال 
به سمت یک نقطه با چگالی بی نهایت (حجم صفر) میل می کند. 
این همان نقطه معروفی است که آن را مهبانگ یا انفجار بزرگ

می شود  شروع  آنجا  از  تورم  داستان  می نامیم.   (Big Bang)
که همیشه روند انبساط عالم یکسان نبوده است. در آن دوران 
نوزادی و در کسر بسیار بسیار کوچکی از ثانیه، روند انبساط 
عالم به طور سرسام آوری باال بوده است. این کسر بسیار کوچک 
مهبانگ  از  بعد  ثانیه   ۱۰-۳۲ تا   ۱۰-۳۵ حدود  چیزی  را  زمان  از 
تصور  ذهن  در  را  عدد  این  نکنید  سعی  اصال  می زنند.  تخمین 

کنید. مغز ما هیچ راهی برای درک چنین کوچکی باورنکردنی 
ندارد، اما اگر می خواهید یک این عدد را به شکل آشناتری ببینید 

باید عددی مانند ۳۵-۱۰ را به این شکل بنویسید:
۰/۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ ثانیه.

در این مدت بسیار کوتاه، جهان ما با شتابی بسیار زیاد منبسط 
شد. طبق برخی از نظریه ها، در این فاصله زمانی حجم جهان 
تریلیون   ۱۰ یعنی  است،  شده  بیشتر  هزارو۵۰برابر  حدود  ما 

یک  عدد  یک  هستید  راحت تر  اگر  تریلیون (یا  تریلیون  تریلیون 
بگذارید و ۵۰ تا صفر مقابل آن). بعد از این بازه زمانی، شتاب 
عالم  توسعه  از  بخش مهمی  این  کرد.  پیدا  کاهش  عالم  انبساط 
وضعیت  می تواند  که  است  تورمی  مدل  این  واقع  در  و  ماست 
نظریه  از  را  تورمی  مدل  اگر  دهد.  توضیح  را  ما  جهان  امروز 
مهبانگ حذف کنیم، انتظار داریم جهان ما توزیع غیرمتجانسی 
داشته باشد؛ یعنی در جاهایی با تراکم ماده و انرژی بیشتری 
مواجه باشیم اما کیهان در مقیاس های بزرگ اینگونه نیست و 
نظریه  غیاب  در  که  است  چیزی  از  یکنواخت تر  بسیار  ما  عالم 
تورمی،  نظریه  خالصه  به طور  می داشت.  وجود  باید  تورمی 
مدارک  اگرچه  و  می کند  توصیف  خوبی  به  را  ما  امروز  عالم 
غیرمستقیمی (از جمله وضعیت فعلی جهان ما) برای تایید آن 
وجود دارد، اما مشکل مهم در این رابطه این بود که تاکنون هیچ 
مدرک و سند مستقیمی که بتواند وجود این مرحله را در تکامل 
هاروی گات»  «آلن  نداشت.  وجود  کند،  تقویت  یا  اثبات  عالم 
مطرح  را  عالم  تورمی  نظریه  نخستین بار  که  است  دانشمندی 
مدل  ایده   ۱۹۷۹ سال  در  آمریکایی  نظری  فیزیکدان  این  کرد. 
سمینارهایی  مجموعه   ۱۹۸۰ سال  از  و  مطرح  را  عالم  تورمی 
 ۱۹۸۱ سال  در  را  ایده  این  درنهایت  و  ارایه  آن  معرفی  برای  را 
اینکه  دلیل  به  تورمی،  مدل  در  کرد.  منتشر  رسمی  به طور 
می شود،  مواجه  سریع  انبساطی  با  کوتاه  دوره ای  در  جهان 
به  می شود.  ایجاد  زمان  فضا-  بافتار  روی  موج خوردگی هایی 

عبارتی باعث می شود تا همانند زمانی که سنگی را روی سطح 
می شود،  ایجاد  موج  آن  روی  و  می اندازید  آرام  برکه  یک  آب 
را  امواج  این  آیند.  وجود  به  زمان  فضا-  بافت  روی  امواجی 
عالم  ابتدای  تورمی  دوره  فقط  البته  می نامند.  گرانشی  امواج 
پرجرم  ستاره  دو  مثال  می کند.  تولید  گرانشی  امواج  که  نیست 
چنین  می توانند  هم  اختر  تپ  دو  یا  می چرخند  هم  دور  به  که 
ساده ای  کار  امواج  این  پیداکردن  آورند.  وجود  به  را  امواجی 

نیست و دامنه این امواج هم فوق العاده کوچک است.
و  بودیم  مطمئن  امواج  این  وجود  از  نیز  این  از  پیش  ما  اگرچه 

حتی نمونه هایی درباره امواج گرانشی با منشأ دیگر پیدا شده 
را  گرانشی  امواج  از  نشانه ای  بودیم  نتوانسته  تاکنون  اما  بود، 
پیدا کنیم. اکنون دانشمندان اعالم کرده اند که برای نخستین بار 
با  دانشمندان  از  گروهی  آورده اند.  دست  به  شواهدی  چنین 
 Background Imaging)  BICEP۲ نام  به  رصدخانه ای  کمک 
of Cosmic Extragalactic Polarization) که در قطب جنوب 
مستقر است، منطقه ای از آسمان را درجست وجوی نشانه هایی 
از این امواج زیر نظر گرفته بودند. نشانه ای که آنها به دنبالش 
پیش زمینه  تابش  امواج  بین  در  خاص  قطبیدگی  نوعی  بودند، 
رادیویی  تابشی  درواقع  کیهان  پیش زمینه  تابش  است.  کیهان 
است که باقیمانده انفجار بزرگ و به نوعی پژواک آن به شمار 
می رود. این امواج الکترومغناطیسی تحت تاثیر امواج گرانشی 
امواج  (و  نور  البته  می شوند.  خاصی  و  ویژه  قطبیدگی  دچار 
پالریزه  مختلف  روش های  به  می توان  را  الکترومغناطیسی) 
یا قطبیده کرد، اما انتظار می رفت امواج گرانشی که به دوران 
این  در  را  قطبیدگی  از  خاصی  نوع  می شوند،  مربوط  تورمی 
اثر  نوعی  به  که   (B-mode polarization) کند  ایجاد  تابش 
انگشت دوران تورمی عالم است و این دقیقا همان چیزی است 
اکنون  پس  شده اند.  آن  ثبت  به  موفق  دانشمندان  شد  اعالم  که 
اطمینان  با  آن  به  اتکا  با  می توان  که  داریم  دست  در  سندی 
بیشتری از صحت مدل تورمی حرف بزنیم، اما این همه ماجرا 
نخستین  در  عالم،  ابتدای  از  بهتری  درک  هم اکنون  نیست. 
از  داریم.  اختیار  در  است،  کرده  طی  که  مسیری  و  آن  لحظات 
طرف دیگر این یافته به نوعی تالقی دو نظریه مهمی است که 
از  گرانشی  امواج  ندارند.  سازگاری  سر  یکدیگر  با  هم  چندان 
یک سو از دل نسبیت بیرون می آیند و بخشی از مدل تورمی، بر 
است  اولین بار  برای  شاید  این  و  است  کوانتومی  نظریه  اساس 
که یافته ای این دو نظریه را تا این حد به هم نزدیک  کرده است.

مساله  صدها  و  اقتصادی  فشارهای  زیر  در  این روزها  شاید 
اجتماعی و سیاسی درک این واقعیت دشوار باشد اما باید تاکید 
دوسال  همین  می کنیم.  زندگی  شگفت انگیز  عصری  در  ما  کرد 
پیش بود که در سرن دانشمندان نشانه هایی از بوزون هیگز را 
پیدا کردند و اکنون نشانه هایی از تورم ابتدای عالم. علم نوین 
ابتدا  از  جهان  درک  به  را  ما  اما  دارد  عمر  چهارقرن  از  کمتر 
درک  در  اوجی  دوره  اکنون  است.  کرده  تواناتر  آن  انتهای  تا 
خوش اقبالی  انسان های  ما  و  است  عالم  شناخته شده  مرزهای 

هستیم که در این عصر زندگی می کنیم.

علم و تكنولوژى
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کشف نخستین مدارک از مدل تورمی عالم

يافتن جام 
مقدس كيهان

پوریا ناظمی

علم بار دیگر قدرت بی نظیر خود را در روزی پرشکوه 
کوانتوم،  و  نسبیت  مهم  نظریه  دو  تالقی  نقطه  در  و 
کرد  وسیع تر  را  عالم  از  ما  درک  دایره  و  کشید  رخ  به 
ما  پای  پیش  را  بیشتری  پرسش های  حال  عین  در  و 
گذشته،  سال  اسفندماه   ۲۶ دوشنبه  روز  داد.  قرار 
برگزاری  با  اسمیتسونین  هاروارد  اخترفیزیک  مرکز 
جهان  روزی  چند  که  را  شایعه ای  خبری،  کنفرانسی 
سرانجام  کرد.  تایید  بود،  آورده  وجد  به  را  علم 
نشانه  تاریخ،  در  اولین بار  برای  توانستند  دانشمندان 
پیدا  عالم  تورمی  نظریه  صحت  بر  دال  مدرکی  و 
اما  بود  ارزشمند  و  مهم  فوق العاده  خبری  این  کنند. 
آن  به  چندان  نوروزی،  تعطیالت  نزدیک شدن  دلیل  به 
بزرگ ترین  از  یکی  می رسد  نظر  به  اکنون  نپرداختند. 
تالش ها و جست وجوهای علمی و ذهنی بشر معاصر 
از  برخی  که  مهیجی  خبر  است،  رسیده  نتیجه  به 
کیهان شناسان از آن به یافتن یکی از جام های مقدس 

گمشده کیهان شناسی یاد می کردند.

دستكش هاى نوازنده 
2 هزار دالرى

که  است  کرده  طراحی  دستکشی  به تازگی  آهنگساز  یک 
تولید  به  اقدام  دست  حرکات  و  آنها  پوشیدن  با  می توان 
آهنگساز،  هیپ،  ایموگن  یاهو،  گزارش  به  کرد.  موسیقی 
و  کاربران  که  است  شده  دستکش هایی  طراحی  به  موفق 
آهنگسازانی که به وسیله رایانه اقدام به تولید آهنگ می کنند 
به  اقدام  آنها  پوشیدن  با  و  گرفته  کمک  آنها  از  می توانند 

تولید موسیقی کنند.

آنها  روی  که  حسگرهایی  از  استفاده  با  دستکش ها  این 
نصب شده می توانند نوع حرکت دست را تشخیص داده و 
سرعت حرکت آنها را ارزیابی کنند و بر اساس آن اقدام به 

پخش نوت خاص آن حرکت کنند.

دستگاهی  برای  حرکت  نوع  اساس  بر  موسیقی  نوت های 
است.  شده  تعریف  است  متصل  آنها  به  دستکش ها  این  که 
که  تجهیزاتی  از  استفاده  است  معتقد  هیپ،  ایموگن 
توان  از  می بینند  کنسرت ها  در  موسیقی  به  عالقه مندان 
فعالیت  موسیقی  تولید  عرصه  در  که  کسانی  از  بسیاری 
باالیی  هزینه های  آنها  به کارگیری  و  است  خارج  می کنند 
آهنگ هایی  و  موسیقی ها  از  بسیاری  نتیجه  در  دارد، 
از  استفاده  با  می دهند  گوش  آنها  به  عالقه مندان  که 
به  اشاره  با  هیپ  می شوند.  تولید  رایانه ای  نرم افزار های 
این  رایانه،  به وسیله  آهنگ ها  و  موسیقی  تولید  مشکالت 
برای  می تواند  که  دانست  دشواری هایی  دارای  را  روش 
از  استفاده  کرد:  اظهار  و  باشد  کسل کننده  آهنگسازان 
بسیاری  از  را  آهنگسازان  می تواند  جدید  دستکش های  این 
کند.  رها  رایانه  وسیله  به  موسیقی  تولید  دشواری های  از 
عرضه  دالر  هزار   ۲ بر  بالغ  قیمتی  با  که  دستکش ها  این 
خواهند شد می توانند با حرکات دست اقدام به انجام برخی 

دستورات مانند کم یا زیاد کردن صدا نیز بکنند.
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مشاغل
ارتباطات با مردم و دنیای اطراف هنر ارزشمندی 
است که در پی توجه و رعایت اصول زیر کسب می 

شود. خوب دقت کنید:

۱) خوب گوش دهید
کنونی  مشتری  و  احتمالی  مشتری  آن  و  مراجع  به 
کارمندانتان  های  حرف  به  دهید.  گوش  دقت  به 
و  چند  از  که  هستند  کارمندان  کنید.  توجه  هم 
مشکالت،  آنها  اگر  و  دارند  خبر  کار  و  کسب  چون 
نقاط ضعف و نقاط قوت کسب و کار و بازار را به 
کسب  و  بازاریابی  توانست  نخواهید  نگویند،  شما 
و  کنونی  مشتریان  ببرید.  پیش  را  موفقی  کار  و 
احتمالی، عوامل رشد و افزایش درآمدتان هستند. 

نیازها، خواسته ها و انتظاراتشان از خرید را درک 
نخواهید کرد مگر با گوش دادن دقیق و نکته بینانه 
رضایت  ابراز  و  ها  اعتراض  آنان.  های  حرف  به 

های این گروه، هر دو راهنمای کار شمایند.

۲) پاسخگو باشید.
هر  بزنید.  عمل  به  دست  سپس  و  دهید  گوش  ابتدا 
چه زودتر پاسخ بدهید، مشتری کنونی ناراضی و 
مشتری بالقوه بیشتر به شما اعتماد خواهند کرد. 
سریع، قوی و موثر، آشکار و برجسته پاسخ دهید.

۳) کار گروهی و استمرار فعالیت هایتان را حفظ 
نمایید.

آنها  با  همواره  دارید،  بازاریابی  تیم  یک  اگر 
مشورت کنید و نظرات و ایده هایشان را جویا شده 

درباره شان بحث و تبادل نظر نمایید. پیشنهادات 
و ایده ها و توصیه های یکدیگر را بشنوید و در یک 
تقویت  و  خلق  برای  مناسب  طرحی  گروهی،  کار 
بازاریابی و راهبری و توسعه کسب و کار، تدوین 

کنید و به اجرا گذارید.

۴) کامال بر کارهایتان تمرکز کنید.
دانش،  کسب  پی  در  توانید  می  که  جایی  تا  ابتدا 
معلومات و مهارت های الزم باشید. سپس درباره 
تعمق  و  فکر  کارتان،  و  کسب  و  بازاریابی  ایده 
از  گرفته  نظر  در  را  مسئله  جوانب  تمامی  کنید. 
فعالیت  و  کارها  بنگرید.  آن  به  گوناگون  زوایای 
دهید  قرار  اصلی  و  معلوم  مسیر  یک  در  را  هایتان 

و همیشه سعی کنید در همین مسیر و در راستای 
نیل به هدف هایتان جلو بروید. این مسیر را کانون 
و  ها  چالش  برای  همیشه  و  دهید  قرار  خود  توجه 
و  معلومات  کسب  باشید.  داشته  آمادگی  مشکالت 
به  هرگز  کار،  و  کسب  یک  در  روز  به  های  مهارت 
پایان نمی رسد و راه اصلی آمادگی همیشگی است.

۵) مفهوم "موفقیت" را به تمامی بدانید
شما  کند.  می  خلق  را  فروش  که  است  مشتری  این 
کنید.  می  کمک  او  به  فقط  بازاریاب  یک  عنوان  به 
او برای تکمیل موفقیت آمیز فرایند فروش، از شما 
جایزه می گیرد! این همان موفقیت حقیقی است. 
ندانید.  درآمد  کسب  عامل  یک  فقط  را  مشتری 
خاطر  به  جایزه  اعطای  و  او  به  رسانی  خدمت 
لذت  و  زیباتر  را  کارتان  و  کسب  روند  موفقیت، 

بخش تر می کند.

۶) با مردم آشنا شوید و با آنها ارتباط برقرار کنید.
آشنا  تمامی  به  بشناسید،  الزمست  که  کسی  هر  با 

شوید و او را از چگونگی کسب و کارتان آگاه کنید. 
شما  انسانی  ارتباطات  شبکه  و  دایره  که  قدر  هر 
پیش  بهتری  و  بیشتر  های  فرصت  باشد،  وسیعتر 

رویتان قرار خواهند گرفت.

۷) منصفانه برای کاالها یا خدماتتان قیمت گذاری 
کنید.

بهای هر کاال یا خدمات را عادالنه و منصفانه تعیین 
چنین  نیز  کارمندانتان  حقوق  درباره  و  نمایید 

پول  مشتری  از  الزمست  که  مقداری  آن  باشید. 
ویژگی  عادالنه  های  قیمت  که  کنید  کاری  بگیرید. 

مشخص کسب وکارتان باشد.

را  کارها  و  کسب  دیگر  با  همکاری  و  شراکت   (۸
همواره در نظر داشته باشید.

بالقوه  مشتریان  همان  توانند  می  ها  شریک  این 
یا  محصوالت  از  حال  این  در  باشند.  شما  دائمی  و 
دو  اعتمادی  روش  این  کنید.  استفاده  آنها  خدمات 

سویه خلق می کند.

اطرافیان،  با  کنید  سعی  گذرد،  می  که  روز  هر   (۹
و  بالقوه  مشتریان  کارمندان،  خانواده،  اعضای 
و  تر  گسترده  موثرتر،  ارتباطات  کنونی،  مشتریان 

مستحکمتر برقرار سازید.

رشد  منابع  بهترین  "افراد"  که  نکنید  فراموش   (۱۰
اینترنت  فکس،  موبایل،  تلفن  هستند.  پیشرفت  و 
اما  هستند  راحت  و  قوی  بسیار  ابزارهای  ایمیل  و 
رشدی  مجاری  رودررو  های  مالقات  و  روابط 
از  بیش  مراتب  به  ارزششان  و  قدرت  که  هستند 
بیابید،  را  موردنظر  اشخاص  است.  فوق  وسایل 
نمایید.  مالقات  آنها  با  مناسب  زمانی  و  مکان  در 
کننده  تعیین  چقدر  دیدارها  این  که  دید  خواهید 

خواهند بود.

نگه  را  مالیتان  و  پولی  های  حساب  همواره   (۱۱
و  اهمیت  بی  را  آنها  به  رسیدگی  هیچوقت  و  دارید 

ساده ندانید.
مالی  شرایط  از  وکاری  کسب  صاحب  که  زمانی 
داشته  خبر  آن  های  قوت  و  ها  کاستی  و  خودش 
نشود،  غافل  هم  بازار  اوضاع  از  ضمن  در  و  باشد 
می تواند در بحران های اقتصادی، کسب و کارش 

را از خطر سقوط نجات دهد.

۱۲) اجازه دهید که کارمندان، مشتریان احتمالی و 
مشتریان کنونی بدانند که شما به آنها عالقه مندید 
پیشرفت  جهت  در  کرده  تالش  خودشان  ومانند 

کسب و کار قدم برمی دارید.

۱۳) مانند افراد موفق و همیشه پیروز فکر کنید.
و هرگز واقع گرایی را از یاد نبرید. خوش خیالی و 
بی توجهی و خوش بینی غیرواقع بینانه همان قدر 
زیانبار است که بدبینی بیشتر از حد و احتیاط های 

وسواس گونه.

پنج افسانه درباره كسب 
وكارهاى تازه تاسيس

برخالف باور عمومى، رقابت با شركت هاى بزرگ براى 
ضعف  نقطه  است،  شده  اندازى  راه  تازه  كه  شركتى 

محسوب نمى شود.
تصورات  گاهى  نيز  باتجربه  هاى  كارآفرين  حتى 
منسوخى درباره نحوه كاركرد دنياى كسب وكار دارند. 
توجه نداشتن به واقعيت باعث مى شود اين افسانه را 
هاى  شركت  برابر  در  كوچك  هاى  شركت  كه  كنيد  باور 

بزرگ در موضع ضعف قرار دارند.
شركت  درباره  را  رايج  بسيار  غلط  باور  پنج  اينجا  در 
با  همراه  اند  كرده  كار  به  شروع  تازگى  به  كه  هايى 

حقايقى كه كمتر به آنها توجه شده بررسى مى كنيم:

افسانه شماره 1. فروش براى يك برند ناشناخته 
بسيار دشوار است.

باعث  شده  شناخته  برند  که  کرد  کتمان  را  حقیقت  این  توان  نمی 
می شود فروش به سادگی انجام شود؛ اما در واقع تنها چند برند 
کنند.  جذب  خود  سمت  به  را  کسی  هر  قادرند  که  هستند  محدود 
در اغلب موارد تفاوتی بین یک برند جدید و برند قدیمی نیست. 
در  قدیمی  برندهای  از  برخی  که  آمده  پیش  بسیار  این  بر  عالوه 
و  باشند  کرده  ایجاد  مشتریان  برای  را  بدی  تجربه  زمان  طول 
است.  شده  دار  خدشه  منفی،  نکته  آن  وجود  دلیل  به  شهرتشان 

مزیت برند جدید این است که حداقل این مشکل را ندارد.
مشتریان  نظر  در  را  برند  که  است  محصول  ویژگی  واقعیت: 

تعریف می کند.

افسانه شماره 2. مشتريان به شركت هايى كه تازه 
وارد بازار شده اند، اعتماد ندارند.

به همان اندازه که داشتن یک سابقه درخشان مهم است، توانایی 
های  شرکت  است.  ارزشمند  نیز  متمایز  و  جدید  محصول  عرضه 
موفق (مانند شرکت شما) معموال در جست جوی چیزی هستند 
که به آنها مزیت بدهد و از سایرین متمایز کند. اگر بتوانید این کار 
را انجام دهید فرقی نمی کند که دیروز تاسیس شده اید یا از دهه 

۱۸۹۰ در بازار حضور دارید.
واقعیت: چیزی که برای مشتریان اهمیت دارد کاری است که می 

توانید انجام دهید، نه زمان تاسیس شرکتتان.

افسانه شماره 3. ما براى ارائه خدمت به مشتريان 
بزرگ خيلى كوچك هستيم.

یک لحظه به این موضوع فکر کنید. آیا تا کنون برایتان پیش آمده 
باشید؟  کرده  دریافت  نامناسبی  خدمات  بزرگ  شرکت  یک  از  که 
آیا در واقعیت، این موضوع که شرکت های بزرگ خدمات بهتری 
ارائه می کنند بیشتر از اینکه یک قانون باشد، یک انتظار نیست؟ 
ندارید  الزامی  است  شده  اندازی  راه  تازه  که  شرکتی  عنوان  به 
برای ارائه خدمات مناسب خودتان را با الیه های بوروکراسی و 
نامه نگاری های مرسوم در شرکت های بزرگ مشغول کنید. در 
واقع این شانس را دارید که حتی اگر خیلی کوچک باشید در ارائه 

خدمات بهتر چابک تر عمل کنید.
واقعیت: برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان مهم داشتن تمرکز 

است، نه اندازه شرکت.

افسانه شماره 4. محصوالت آزمايش نشده ما در 
بازار ها به سختى فروش مى روند.

را  متاخری  های  شرکت  محصوالت  ندارد  تمایل  کسی  احتماال 
بازار،  در  موجود  رقبای  همه  تا  اند  کرده  صبر  که  کند  انتخاب 
کاالیی را به بازار عرضه کنند و بعد آنها همان کاال یا خدمات را 
عرضه کنند. به هر حال در دنیای کسب وکار سریع امروز توانایی 
نوآوری ارزش باالیی دارد و بسیاری از شرکت ها برای ارائه ایده 

های جدید تالش باالیی از خودشان نشان می دهند.
شما  سراغ  به  مشتریان  باشید،  داشته  خوبی  ایده  اگر  واقعیت: 

خواهند آمد.

افسانه شماره 5. تعداد زياد رقبا باعث مى شود كه 
از بازار خارج شويم.

که  درصورتی  تنها  اما  دهد.  رخ  تواند  می  اتفاقی  چنین  مسلما 
نتوانید چیزی را که شرکت های بزرگ نمی خواهند یا نمی توانند 
عرضه کنند، ارائه دهید. به جای اینکه خودتان را با بزرگان بازار 
درگیر کنید، در جست وجوی مشتریانی باشید که شرکت های 
بزرگ (که تنها به ارائه خدمات به مشتریان بزرگ فکر می 
وکار  کسب  دهند.  نمی  ارائه  آنها  به  خوبی  خدمات  کنند) 
را  آن  بازار  بزرگان  که  جایی   ) بازار  حاشیه  در  را  خود 

نادیده می گیرند یا متوجه آن نیستند) بنا کنید.
بهتر  البته  و  تر  سریع   ، تر  کوچک  توانید  می  واقعیت: 

باشید.

Inc :ترجمه: مهدی سریرچی / منبع

موسسه حقوقى دادآفرينان
پذيرش دعاوى حقوقى، خانوادگى و كيفرى در ايران

توسط وكالى مجرب پايه يك  دادگسترى
پروند ه هاى خانوادگى ( مهريه، طالق، نفقه)، 

انحصار وراثت، ثبتى و  ملكى و مالياتى
پروند ه هاى پولى، بانكى،  فروش اموال غير،  جعل و 

غيره

انجام كليه امور ادارى در  ايران اعم از :
شهردارى ها،  اداره نظام وظيفه، ثبت ازدواج و طالق، 

استعالم خروج از كشور و اداره ثبت احوال
مشاوره و تنظيم قرارداد هاى  بين المللى تجارى
ثبت شركت ها ، واردات، صادرات و امور گمركى 

 تلفن: ۰۲۰۷۱۹۳۵۵۹۲  
ایران:  ۰۰۹۸۹۱۲۲۳۳۴۰۷۵ 

قواعد ثابت شده يك كسب و كار
در کسب و کار و تجارت آداب و قواعدی وجود دارند که مبنا و پایه و اساس یک کسب و کار موفق را 
شکل می دهند. هیچ کارشناس و صاحب کسب و کار خبره ای نیست که درستی همه این اصول را تایید 

نکند. این ها ظاهری بسیار ساده دارند و برای فهمشان به هیچ فن و تخصص ویژه ای نیاز نیست.
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تشخيص بموقع بيمارى ها 
در سالمندى

دکتر فرحناز محمدی - متخصص طب سالمندی

سالمندی مانند نوجوانی، جوانی و میانسالی، یکی از مراحل زندگی است 
که در آن فرد سالمند با تغییرات طبیعی در رشد و تکامل جسمی، روانی، 

اجتماعی و معنوی روبه رو می شود.
های  اندام  عملکرد  و  ها  توانایی  کاهش  دوره،  این  های  مشخصه  از  یکی 
مختلف بدن است که فرد سالمند را در معرض ابتال به بیماری ها و حوادث 
مختلف قرار می دهد. باید توجه داشت که از بروز این تغییرات نمی توان 
ها  بیماری  بروز  از  سالم  زندگی  شیوه  با  توان  می  اما  کرد،  جلوگیری 
جلوگیری کرد. شیوه زندگی سالم مجموعه رفتار هایی است که با انتخاب 
آگاهانه و انجام آنها، می توانیم زندگی خود را سالم تر کنیم. یکی از این 
رفتار های مهم، پیگیری ارزیابی هایی است که به تشخیص بموقع بیماری 
ای  دوره  معاینات  انجام  با  پزشکان  سالمندی  دوره  در  کند.  می  کمک  ها 

منظم به تشخیص زودهنگام بیماری ها کمک می کنند، اما فرد سالمند و 
اعضای خانواده آنها نیز باید به ضرورت انجام این ارزیابی ها آگاه باشند.
طی بررسی عملکرد جسمی سالمند، توانایی وی در انجام مستقل فعالیت 
های روزمره زندگی مانند نظافت فردی، حمام کردن، پختن وآماده کردن 
به  مربوط  های  فعالیت  دیگر  و  منزل  از  خروج  رفتن،  راه  خرید،  غذا، 
از  استفاده  به  مربوط  هایی  فعالیت  همچنین  و  خود  از  شخصی  مراقبت 
قرار می  وسایل منزل مدنظر  دیگر  گاز و  اجاق  تلفن،  وسایل منزل مانند 
معاینات  از  تعادل  حفظ  و  برداشتن  قدم  رفتن،  راه  نحوه  همچنین  گیرد. 

مهم در این قسمت است.

سالمت مغزی و روانی سالمند
با  خواب  وضع  اضطراب،  افسردگی،  مانند  سالمند  خلقی  و  روانی  وضع 
پرسیدن سوال های مشخصی نیز باید مورد ارزیابی قرار بگیرد. بخشی 
از مراحل بررسی سالمت سالمند مربوط به عملکرد مغز وی است. یعنی 
توانایی سالمند در به یاد آوردن کلمات، محاسبه های ریاضی ساده مانند 
بیت  یک  از  او  تفسیر  و  قضاوت  قدرت  صد،  از  هفت  عدد  پیاپی  کردن  کم 

شعر یا یک ضرب المثل بررسی می شود.
وضع تغذیه نیز باید از نظر افزایش و کاهش وزن، اشتها، مصرف گروه 
های اصلی غذایی، سالمت دهان و دندان ها بررسی شود. به علت این که 
سالمندان در معرض مشکل «چند دارویی» هستند باید داروهای مصرفی 
معالج  پزشک  توسط  دارویی  تداخل  و  تعداد  نظر  از  منظم  طور  به  شان 
هر  به  مراجعه  بار  هر  در  باشید  داشته  یاد  به  بنابراین  شود.  بررسی 
پزشک، باید شخص سالمند، کیسه داروهای خود را نیز به پزشک نشان 

دهد.

چکاپ هایی که نباید نادیده گرفته شود
باید  هستند،  مزمن  های  بیماری  دچار  معموال  سالمند  افراد  که  آنجا  از 
دیگر  و  خون  چربی  خون،  قند  خون،  فشار  های  ارزیابی  منظم  طور  به 
بررسی های بالینی مانند بررسی تراکم استخوان ها، بخصوص در بانوان 
از  نیز  ها  سرطان  ارزیابی  شود.  انجام  لزوم  صورت  در  یائسه  و  سالمند 
دیگر موارد مهم در بررسی سالمندان است. معاینات دوره ای پستان ها، 
سابقه  به  توجه  با  سالمندان  در  بویژه  بزرگ،  روده  و  پروستات  بیضه، 
غیرطبیعی  عالمت  هر  باشید  داشته  یاد  به  است.  مهم  بسیار  خانوادگی 
مزمن در قسمت های مختلف بدن مانند زخم، سرفه یا خونریزی که بهبود 
قرار  معالج  پزشک  بررسی  مورد  و  شود  گرفته  جدی  باید  کند،  نمی  پیدا 

بگیرد.
سوی  از  مستمر  طور  به  باید  نیز  سالمند  شنوایی  و  بینایی  شرایط 
خوردن  زمین  از  جلوگیری  منظور  به  همچنین  شود.  بررسی  متخصص 
سطوح  بررسی  مانند  زندگی  محل  ایمنی  است  ضروری  سالمندان  در 
خانواده  پله ها و... به طور مرتب از سوی افراد  لغزنده در حمام و راه 

ارزیابی شود.

بهداشت و سالمت

 رواني –رهايي از دردهاي روحي 
 –ند. مشكالت روحي تررواني از دردهاي جسماني دردناك –دردهاي روحي 

از زندگي و باعث تخريب  عدم لذت بردن باعث كاهش كارآيي،رواني 
شوند. نكته مهمتر اينست كه اين  تدريجي روح و روان و جسم انسانها مي

به  ،مخرب خود بر روي فرزندانمشكالت اگر درمان نشوند به خاطر تاثيرات 
 نسلهاي بعدي هم منتقل مي شوند. 

د ارفامي توانند به  امروزه در روانشناسي درمانهاي مدرني ابداع شده اند كه
كمك كنند بر انواع مشكالت روحي و رواني غلبه كرده و شادابي و كارآيي خود 

 را دوباره بدست آورند.
رواني نه تنها خود، بلكه نسلهاي آينده خود را نيز  –با درمان مشكالت روحي 

از اين درد جانكاه رهايي بخشيد و زندگي در صلح و آرامش دروني را براي 
  خود و آيندگان خود به ارمغان بياوريد.

دكتر نصرت اله نوروزي                        
متخصص روانشناسي باليني                        

 سال تجربه در مشاوره و رواندرماني 15با بيش از 
 (HCPC)انگلستان و مراقبتي داراي مجوز از شوراي حرفه هاي بهداشتي

   Tel: 020 8998 0674 
Mobile: 077 6310 4309 

          www.drnowruzi.co.uk 
   Email: info@drnowruzi.co.uk      

12 توصيه به 
اطرافيان سالمندان

۱. اگر فرد سالمند نگران سالمت خود است، حتما او را نزد پزشک 
ببرید تا از سالمتش مطمئن شود.

او  به  است،  اطرافیان  سایر  و  شما  سالمت  نگران  سالمند  اگر   .۲
اطمینان خاطر بدهید دچار بیماری نیستید.

و  شوند  می  انگاشته  نادیده  کنند  می  تصور  سالمندان  بیشتر   .۳
توجهی به آنها نمی شود. این تفکر باعث ایجاد استرس و اضطراب 
در آنها می شود. توصیه می شود توجه کافی به آنها داشته باشید و 
به آنها بگویید در جریان مشکالتشان هستید مثال اگر دچار مشکل 
گوارشی، بینایی یا حتی مشکالت روان پزشکی است؛ به زبان آن را 
بیان کنید تا بداند از وجود مشکلش باخبر و حتما به دنبال راه حلی 

برای برطرف کردن آن هستید.

۴. سالمندان دلمشغولی ها و نگرانی های خاص خود را دارند به 
همین دلیل ممکن است مدام نگرانی های خود را در قالب سوال بیان 
یادآوری  آنها  به  و  نروید  در  کوره  از  ها  سوال  این  تکرار  با  کنند. 
کنید که از شرایطشان باخبر هستید و پاسخ مناسب به آنها بدهید.

دهند  می  بها  اطرافیانشان  به  ازحد  بیش  مضطرب،  سالمندان   .۵
خود  و  اند  وابسته  آنها  به  بیشتر  پایین،  نفس  اعتمادبه  دلیل  به  و 
را ناتوان تر از آنچه هستند، می بینند. بهترین راهکار بیان نقاط 
مثبتی  کارهای  جوانی  در  سالمندی  چنین  اگر  است  سالمند  مثبت 
انجام داده یا در حال حاضر توانمندی خاصی دارد بهتر است آن 
را بیان کنید. از این طریق اعتمادبه نفس او هم افزایش می یابد و 

کمتر به دیگران متکی می شود.

۶. با کوچک ترین مساله به ظاهر بی اهمیت مثال تغییر محل خواب 
ممکن است سالمندان دچار استرس شوند بنابراین علت استرس را 
میان  از  امکان  حد  تا  را  زا  استرس  عامل  کنید  سعی  شوید و  جویا 
بردارید. مثال اگر با رفتن به مسافرت دچار اضطراب می شود با 

توضیحات بیشتر درخصوص مسافرت مشکل را حل کنید.

کنند،  بیان  را  هایشان  ناراحتی  اینکه  فرصت  سالمندان  به   .۷
بدهید. به محض اینکه می گوید «نگرانم»، سریع نگویید نگران چه 
هستید؟ بگذارید ناراحتی هایش را بیان کند و شما هم در فکر راه 

حلی مناسب برای آن باشید.

یا  آشپزی  در  کمک  یا  شیر  نان،  خرید  مثل  کارهایی  مسوولیت   .۸
درگیر  کمتر  ذهنشان  تا  کنید،  واگذار  آنها  به  را  ها  بچه  آموزش 

استرس های بی خود و بی دلیل شود.

است  ممکن  کنند  می  زندگی  شما  با  سالمندتان  مادر  یا  پدر  اگر   .۹
به خاطر عملکرد شما دچار استرس و اضطراب شوند مثال نگران 
شان  نوه  یا  نرسید  دارید،  که  قراری  محل  به  مبادا  که  باشند  این 
دیر به سرویس مدرسه برسد و.... برای پیشگیری از این حالت، 
بهتر است به آنها بگویید نگران نباشند و اگر احیانا به محل قرار 
دیر برسید، مشکلی ایجاد نمی شود. اگر هم فرزندتان به سرویس 
می  آژانس  نشود،  تلف  بیشتری  وقت  اینکه  برای  نرسد  مدرسه 
گیرید یا با معلم او در این مورد صحبت می کنید. خالصه، نگرانی 

هایشان را برطرف کنید.

۱۰. فرد سالمند را از محیط استرس زا و جمعی که در آن بحث و 
جدل است، دور کنیدو در مجالس مذهبی و اعیاد و جشن ها شرکت 

دهید.

ایجاد  اضطراب  تواند  می  گیری  تصمیم  عدم  و  اراده  نداشتن   .۱۱
او  کرد،  گیر  دوراهی  در  تصمیمی  گرفتن  برای  سالمندی  اگر  کند. 
را یاری کنید. مثال اگر قرار است همزمان در عروسی نوه و جشن 
تعارض بین دو خواسته  تولد خواهرزاده اش شرکت کند و دچار 
است، او را کمک کنید و بگویید اگر جای شما بودم دو ساعت اول 
را به یک مهمانی اختصاص می دادم و دو ساعت بعد را به مهمانی 

دیگر.

۱۲. آنها را از نظر مالی و احساسی حمایت کنید. سالمندان باید هر 
لحظه که بخواهند امکان دسترسی به فرزندان و بستگان را داشته 
باشند. اطمینان بخشی به آنها در مواقع استرس، کمک کننده است.
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ر آ م و ت ي پ ا م  و ز ش   ک
 

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

 
  13:30تا  12.00شنبه ها از ساعت 

 
سی  ي گل ا ن   ا ن  آ مو ز ش   ز ب

 
کالس گروهی در محيطی آرام توسط معلم با 

 تجربه ی تدريس در کالج های لندن
 

 11:30تا  10:00شنبه ها از ساعت 
 

 

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

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

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

 

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

ا ن  و ج و ا ن  ن

 
W W W . A N D I S H E H S C H O O L . O R G . U K  
E M A I L :  I N F O @ A N D I S H E H S C H O O L . O R G . U K  

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

۱ بریده بریده نفس می کشید
همین حاال به تنفس تان دقت کنید؛ منقطع ودم و بازدم تان کوتاه 
و سطحی است؟ معموال بیشتر افراد اینگونه نفس می کشند اما 
بدن از این نوع نفس کشیدن ناراضی است چون به میزان کافی 
موجود  کربن  مونواکسید  نتیجه  در  کند.  نمی  دریافت  اکسیژن 
برای  کنید.  می  خستگی  احساسا  و  شده  بیشتر  بسیار  خون  در 
گیری  نفس  تان  شکم  با  بگیرید  یاد  باید  بدن  به  رسانی  اکسیژن 
کنید. همین حاال دست تان را روی دیافراگم تان بگذارید، با باال 
با  را  هوا  و  کنید  رها  سپس  و  بکشید  نفس  عمیق  شکم،  آوردن 
شده  اغراق  تمرین  یک  این  البته  دهید.  بیرون  شکم  کردن  خالی 
است تا شیوه نفس عمیق کشیدن را یاد بگیرید. به هر حال، روی 

تنفس تان تمرکز داشته باشید و نفس عمیق بکشید.

۲ خواب و بیداری تان معلوم نیست
ساعت بیولوژیکی بدن نیاز به برنامخه ثابتی دارد. اگر خواب و 
بیداری تان زمان مشخصی ندارد، دچار حالتی می شود که انگار 
در ابرها راه می روید و کامال منگ و خسته اید، در این صورت 

کارایی تان را نیز از دست می دهید.
درست است که آخر هفته ها و روزهای تعطیل برنامه خواب همه 
به هم می ریزد اما با اینحال باید سعی کنید زمان خواب و بیداری 
دهند  می  نشان  اخیر  های  پژوهش  نتایج  کنید.  تنظیم  را  تان 
حتی  ندارند  بیداری  و  خواب  برای  مشخصی  ساعت  که  افرادی 
اگر به میزان کافی هم خوابیده باشند، باز هم احساس خستگی 

می کنند.

۳ هیچ برنامه تلویزیونی را از دست نمی دهید
اگر وقتی به خانه برمی گردید جلوی تلویزیون ولو می شوید و 
حجتی سر شام هم چشم از این صفحه برنمیدارید، بهترین روش 
را انتخاب کرده اید تا حسابی خسته شوید چون بدن بی تحرک، 
در  کند؛  می  تلقی  خواب  برای  شدن  آماده  منزله  به  را  نشستن 
نتیجه احساس کسالت همه وجودتان را می گیرد. از این گذشته، 
دوزید  می  رایانه  یا  تلویزیون  صفحه  به  را  هایتان  چشم  وقتی 
ها  چشم  خشکی  جز  ای  نتیجه  هم  کار  این  زنید.  می  پلک  کمتر 
ندارد که بطور مستقیم به خستگی چشم منجر می شود، به همین 

دلیل خیلی زود خسته می شوید و دلتان می خواهد بخوابید.
به  تکانی  است  کافی  فقط  مشکالت  این  از  جلوگیری  برای 
خودتان بدهید و حتی هنگام تماشا کردن تلویزیون ورزش کنید. 
منظورمان همان حرکت های کششی ساده است که در هر حالی 
صفحه  از  چشم  ها  آگهی  پخش  هنگام  دهید.  انجام  توانید  می 
دهید،  قوسی  و  کش  را  بدنتان  و  شوید  بلند  بردارید،  تلویزیون 
کمی راه بروید، پنجره را باز کنید و نفسی عمیق بکشید. در این 

صورت احساس بهتری می کنید و خستگی از تنتان می رود.

۴ بدنتان با کویر فرقی ندارد

کم  چقدر  روز  طول  در  که  شویم  نمی  متوجه  حتی  ما  از  خیلی 
آب می خوریمخ، به همین دلیل بدنمان بیشتر اوقات در حالت کم 
آبی جزیی قرار دارد. هیچ وقت منتظر نمانید تا تشنه تان شود و 
بعد سراغ نوشیدن آب بروید چون احساس تشنگی یعنی بدن دو 
تا سه درصد مایعات خود را از دست داده است، در نتیجه دچار 

منگی و بیحالی می شوید.
احتماال اگر بگوییم روزانه باید هشت لیوان آب میل کنید وحشت 
ترا  مقدار  این  همه  نیست  الزم  نباشید  نگران  اما  شوید  می  زده 
یکجا سر بکشید. همیشه یک بطری یا یک لیوان آب دم دست تان 
که  نکنید  فراموش  کنید.  میل  جرعه  جرعه  روز  طول  در  و  باشد 
بدن  آب  تامین  برای  نیز  سبزیجات  یا  ها  آبمیوه  سوپ،  مصرف 

مفیدند.

۵ مثل خانم هایوشام زندگی می کنید!
را  اطرافتان  محیط  و  بکشید  را  ها  پرده  همیشه  دارید  عادت  اگر 
تاریک کنید، انتظار شادابی زیادی نداشته باشید. خورشید فقط 
برای جذب ویتامین D نیست. اگر به اندازه کافی در معرض نور 
کسالت  و  آلودگی  خواب  خستگی،  دچار  بدنتان  نباشید،  طبیعی 
می شود. مغز ما وقتی در وضعیت تاریک و روشن قرار می گیرد 
سیگنال هایی به بدن ارسال می کند و آن را به حالت خواب می 
ابری  و  گرفته  هوا  متوالی  روز  چند  وقتی  دلیل  همین  به  رساند. 
است، احساس افسردگی و خستگی زیاد می کنید. حتما هر روز 
از منزل خارج شده و پیباده روی کنید چون ۱۰ دقیقه راه رفتن 
در روشنایی بیرون از منزل برای کسب انرژی و خالص شدن از 

خستگی کافی است.

۶ صبح ها ناشتا می زنید بیرون
اگر روزتان را بدون خوردن صبحانه یا فقط با یک فنجان چای 
کلوچه  و  کیک  یا  وارنگ  و  رنگ  ویتامین  مولتی  مشتی  قهوه،  یا 
و شیرکاکائو آغاز می کنید، خیلی زود باک انرژی تان خالی می 
روز  هر  کنید  عادت  کنید.  می  خستگی  احساس  روز  تمام  شودو 
میوه  واحد  یک  و  کربوهیدرات  و  پروتئین  حاوی  کامل  صبحانه 

تازه میل کنید تا خستگی از شما دور شود.

۷ این چراغ خواب است یا خورشید؟
اگر شب ها مقابل تلویزیون روشن بخوابید یا نور چراخ خوابتان 
خیلی زیاد باشد، در طول روز احساس خستگی می کندی چون 
میزان  به  و  گیرد  می  اشتباه  را  شب  و  روز  مغز  وضعیت  دراین 
خوب  خواب  این هورمون برای  نمی کند.  مالتونین ترشح  کافی 
آن  ندارید  خواب  چراغ  به  نیازی  اگر  است.  ضروری  کیفیت  با  و 
اطرافتان  محیط  باید  همچنین  کنید.  کم  را  آن  نور  یا  خاموش  را 
بیشتری  نشاط  احساس  روز  طی  تا  باشد  تاریک  کافی  اندازه  به 

کنید.

7 دليل براى خستگى تان كه نمى دانستيد!
«خيلى خسته ام»! جمله اى آشنا و البته آزاردهنده است كه در طول روز بارها و بارها تكرارش 
مى كنيد و احتماال دنبال باعث و بانى اش مى گرديد. البته هميشه كاسه و كوزه ها سر كوتاهى 
شب ها، استرس هاى كارى، دشوارى كارهاى خانه، بى خوابى و درگيرى هاى روزمره شكسته 
مى شود اما خستگى زياد هميشه از بى خوابى ناشى نمى شود بلكه عوامل ديگرى هم هستند 
و  خستگى  از  هميشه  كه  شود  مى  اينگونه  رسانند.  مى  صفر  به  را  تان  انرژى  باك  ناگهان  كه 
بيحالى گله مى كنيد بدون اينكه دليل واقعى آن را بدانيد. با اينحال نگران نباشيد، ما به شما 

كمك مى كنيم تا 7 عامل خستگى را بهتر بشناسيد.
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11 اثر مفيد رابطه 
زناشويى بر سالمت

همسر  با  زناشویی  روابط  برقراری  دانید  می 
می تواند چه آثار مثبتی بر سالمت جسمی زوج 
که  اید  برده  پی  هم  شما  حتما  باشد؟  داشته  ها 
تولید  برای  تنها  بدن  جنسی  فعالیت  مکانیسم 
همسرتان  با  رابطه  از  بعد  مسلما  و  نیست  مثل 
کرده  حس  او  یا  خودتان  در  را  مثبتی  تغییرات 

اید.
رابطه  این  برای  را  طبی  فایده   ۱۱ پزشکان 

برشمرده اند:

کاهش استرس
در  را  مرد   ۲۲ و  زن   ۲۴ اسکاتلندی  محققان 
یا  جمع  در  سخنرانی  مثل  پراسترس  شرایط 

قرار  دیگران  حضور  در  ریاضی  مسایل  حل 
دادند و فشارخون آنها را اندازه گیری کردند. 
بتازگی  که  افرادی  آمد؛  دست  به  جالبی  نتیجه 
در  داشتند،  زناشویی  رابطه  همسرشان  با 
نشان  تری  سالم  برخورد  زا  استرس  موقعیت 

دادند.
مطالعه دیگری نشان داد فشارخون دیاستولی 
نشان  ما  به  فشارسنج  دستگاه  که  دومی  (عدد 
می دهد) افراد متاهلی که با همسر خود زندگی 
دارند،  منظمی  زناشویی  روابط  و  کنند  می 
رابطه  همسرشان  با  که  افرادی  فشارخون  از 
یک  نتایج  است.  تر  پایین  ندارند،  زناشویی 
که  زنانی  کرده  ثابت  هم  دیگر  جالب  تحقیق 
همسرانشان مرتب آنها را در آغوش می گیرند، 

فشارخون سالم تری دارند.

افزایش ایمنی
چگونگی  ثبت  با  ویلکس  دانشگاه  محققان 
میزان  بررسی  و  همسر   ۱۱۲ زناشویی  رابطه 
زناشویی  رابطه  دریافتند  آنها  در  بزاق  تولید 
بادی  آنتی  سطوح  افزایش  باعث  همسر  با 
ایمونوگلوبین A در بدن می شود. این پادتن در 
پیشگیری از سرماخوردگی و برخی عفونت ها 

نقش مهمی دارد.

کاهش وزن
هر بار رابطه زناشویی با همسر، باعث مصرف 
۸۵ کیلوکالری انرژی در بدن می شود و حتما 
با  است  مترادف  کالری  سوزاندن  که  دانید  می 

کاهش وزن.

سالمت قلب
نشان  انگلیسی  دانشمندان  ساله   ۲۰ تحقیق 
بیشتر  یا  دوبار  هفته  طول  در  که  مردانی  داده 
نسبت  دارند،  زناشویی  روابط  همسرشان  با 
چنین  ماه  در  بار  یک  از  کمتر  که  مردانی  به 
کنند،  می  برقرار  همسرشان  با  را  روابطی 
کمتر گرفتار حمله های مرگبار قلبی می شوند. 
رابطه  سوء  تاثیر  عمومی  باور  محققان  این 
زناشویی بر احتمال سکته قلبی را رد می کنند.

افزایش اعتماد به نفس
رابطه  گویند  می  تگزاس  دانشگاه  محققان 
و  نفس  به  اعتماد  بر  بسزایی  تاثیر  زناشویی 
این  البته  دارد.  خویشتن  از  رضایت  احساس 
زناشویی  روابط  داشتن  لزوم  معنی  به  یافته 

اگر  اما  نیست  نفس  به  اعتماد  افزایش  برای 
نداشته  مشکلی  نفس  به  اعتماد  نظر  از  فردی 
همسرش  با  او  زناشویی  رابطه  سالمت  باشد، 
تاثیر مثبتی بر ارتقای اعتماد به نفسش خواهد 

داشت.

افزایش صمیمیت
اوج  به  رسیدن  و  زناشویی  روابط  برقراری 
 � توسین  اکسی  هورمون  سطح  جنسی،  لذت 
که به هورمون محبت مشهور است را افزایش 
رابطه  از  بعد  همسران  ترتیب  این  به  دهد.  می 
بیشتری  اعتماد  و  صمیمیت  احساس  زناشویی 
شده  انجام  تحقیقات  داشت.  خواهند  هم  به 
هورمون  سطح  که  داده  نشان  زن   ۵۹ روی 
اکسی توسین آنها بعد از در آغوش گرفته شدن 
به وسیله همسرشان افزایش یافته است. سطح 
اکسی توسین بدن فرد با حس سخاوتمندی او 

هم رابطه مستقیمی دارد.

کاهش درد
سطح  توسین  اکسی  یا  محبت  هورمون 
بدن)  طبیعی  ضددرد  (مواد  های  اندورفین 
گرفتار  اگر  پس  دهد.  می  افزایش  را  بدن 
پیش  «نشانگان  یا  روماتویید  آرتریت  سردرد، 
تاثیر  توانید  می  هستید،   (PMS) قاعدگی» 
ناشی  درد  بر  را  همسرتان  با  زناشویی  روابط 
از این مشکالت درک کنید. محققان برای اثبات 
ادعای خود از ۴۸ نفر خواستند اکسی توسین 
را  آنها  دست  انگشت  سپس  کنند،  استنشاق  را 
اکسی  حضور  که  دریافتند  و  کردند  مجروح 
می  کاهش  درصد   ۵۰ تا  را  درد  حس  توسین 

دهد.

کاهش خطر سرطان پروستات
بیش  که  جوانی  مردان  اند  کرده  ثابت  محققان 
از ۲۱ بار انزال در ماه دارند، نسبت به مردانی 
که ۷ ۴ بار در ماه انزال دارند، با احتمال کمتری 

دچار سرطان پروستات می شوند.

تقویت عضالت قاعده لگن
هنگام  زنان  لگن  قاعده  عضالت  انقباض 
رضایت  احساس  زناشویی  رابطه  برقراری 
ها  انقباض  این  دهد.  می  آنها  به  بیشتری 
بخصوص  و  ناحیه  این  عضالت  تقویت  برای 
موثر  ادرار  اختیاری  بی  به  ابتال  از  پیشگیری 

است.

خواب راحت
روابط  از  بعد  شده  ترشح  توسین  اکسی 
از  شود.  می  خواب  القای  باعث  زناشویی، 
آثار  کافی  و  آسوده  راحت،  خواب  طرفی 
جمله  از  دارد  بدن  عمومی  سالمت  بر  بسزایی 

وزن مناسب و میزان سالم فشارخون.

سالمت پوست
رابطه زناشویی ضمن افزایش گردش خون در 
بدن باعث بهبود اکسیژن رسانی به سلول های 
ظاهری  پوست  به  درنتیجه  و  شود  می  پوست 
درخشان می بخشد. حتما خودتان متوجه این 
در  اید.  شده  همسرتان  با  رابطه  از  بعد  تغییر 
بر  خود  افزایشی  اثر  با  زناشویی  رابطه  ضمن 
میزان کالژن، ایجاد لکه بر پوست و افتادگی آن 

را کاهش می دهد.

خانواده
دوستـــــش دارم،

نمى توانم تركش كنم!
صادر  قطعی  حکم  آید،  می  میان  به  عشق  پای  وقتی 
در  ماندن  و  رابطه  یک  ساختن  نیست.  آسان  کردن 
و  نفرتان  دو  هر  شخصیت  شما،  شرایط  به  بسته  آن، 
نیازهایی که دارید می تواند زمین تا آسمان تفاوت پیدا 
کند. انگار با وارد شدن به دنیای عشق به یک هزارتوی 
ناشناخته وارد می شوید اما کافی نبودن شناخت مان 
کردن  بینی  پیش  در  ناتوانی  معنای  به  رابطه  این  از 
آینده آن نیست. روانشناسان می گویند گرچه در چنین 
مواردی نمی توانیم حکمی قطعی و صددرصدی ارائه 
دهیم اما با بودن یا نبودن برخی از معیارها می توانیم 
حدس هایی در مورد آینده یک رابطه بزنیم. پس پیش 
بینی های ما را در ادامه این صفحه بخوانید و بعد در 
مورد رابطه ای که به آن وارد شده اید اما نمی توانید 

دل از آن بکنید، قضاوت کنید.

قصه از کجا شروع شده است؟
ماجرای اهمیت اختالف سنی و تاثیرگذار بودنش بر آینده ۲ نفر از سال 
های دور آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد. در آن سال ها، مردها نان آور 
خانه بودند و وارد شدنشان به یک رابطه مستلزم توانایی شان برای اداره 
خانواده بوده است اما زن ها از آنجا که زودتر توانایی مدیریت خانه را به 
دست می آوردند و از نظر روانی سریع تر بالغ می شدند، می توانستند 
معموال  مردها  اساس،  همین  بر  و  بروند  بخت  خانه  به  تر  پایین  سنی  در 
حاضر  قرن  در  شاید  بودند.  تر  بزرگ  شان  همسران  از  ها  نسل  طول  در 
تعریف تازه ای از نقش ها و مسئولیت ها ایجاد شده باشد اما هنوز هم 
این تفکر تا اندازه ای جریان دارد و اختالف سنی یکی از پیش آگهی های 

مهم در ساختن زندگی مشترک است.
از  زودتر  ها  زن  دهد  می  نشان  روانشناسان  های  بررسی  دیگر  طرف  از 
از  سالی  چند  مرد  اگر  دلیل  همین  به  و  رسند  می  فکری  بلوغ  به  مردها 
همسرش بزرگ تر باشد، رابطه آنها با تعادل بیشتری ادامه پیدا می کند. 
البته الزم است بار دیگر تاکید کنیم که این قانون در مورد همه و در هر 

شرایطی صادق نیست.

فاصله سنی دردسرساز شده؟
معموال  است.  ازدواج  در  برانگیز  بحث  موضوعات  از  یکی  سنی  اختالف 
روانشناسان معتقدند فاصله سنی بین ۴ تا ۸ سال، فاصله ای ایده آل است 
و اگر دو طرف بیشتر از ۱۲ سال با هم اختالف سنی داشته باشند، احتمال 
نگاه،  این  اساس  بر  است.  بیشتر  شان  میان  ها  چالش  و  اختالفات  بروز 
قرار نیست همه ازدواج هایی که با وجود فاصله سنی کمتر یا بیشتر ایجاد 
احتمال  دهد  می  نشان  آمارها  اما  باشند  شکست  به  محکوم  شوند،  می 
بیشتر  ندارند،  قرار  امن  محدوده  این  در  که  هایی  زوج  میان  در  شکست 
است و از آنجا که شما هم یک دهه با هم فاصله سنی دارید، ممکن است 

این تفاوت دلیل ایجاد برخی از مشکالت میان تان باشد.

نکند پشیمان شوید؟
دهد.  می  رخ  سرعت  با  شخصیتی  تغییرات  سالگی،   ۲۵ تا   ۱۸ سنین  در 
نگرش  و  نیازها  و  شده  وارد  جوانی  به  نوجوانی  از  فرد  دوره  این  در 
از  تازه  که  فردی  که  درحالی  شود.  می  ای  گسترده  تحول  دستخوش  او 
های  اولویت  و  نیازها  گذاشته  جوانانی  دنیای  به  پا  و  گذشته  نوجوانی 
نزدیک  و  جوانی  های  سال  پایان  در  که  فردی  دارد،  زندگی  برای  دیگری 
همین  کند.  می  نگاه  دیگر  شکلی  به  را  زندگی  برد،  می  بسر  میانسالی  به 
تفاوت در نگاه و حتی در نیازهای این دو نفر می تواند اختالفاتی را میان 
شان ایجاد کند. شاید با وجود عالقه ای که از آن حرف می زنید، دنیای 
متفاوت شما باعث شدت گرفتن اختالفات تان باشد و هیچ کدام تان برای 
اگر  شاید  نباشید.  مقصر  واقعا  تان  میان  فاصله  و  ها  بحث  شدن  بیشتر 
کمتری  های  تنش  کردید،  می  آغاز  را  مشترک  زندگی  این  سالگی   ۳۰ در 
به  زودتر  نظرها،  اختالف  بودن  زیاد  صورت  در  یا  کردید  می  تجربه  را 
فکر قطع رابطه می افتادید. شما در سنی که هیجانات تان در اوج است 
وارد این رابطه شده اید و به همین دلیل درحالی که خودتان از مشکالت 
این  ترک  به  حاضر  و  کنید  می  مقاومت  منطق  ندای  برابر  در  آگاهید  تان 
شود  قطع  باید  رابطه  گوید  می  تان  منطق  سو  یک  از  شوید.  نمی  رابطه 
اما از سوی دیگر عواطف، شما را به ادامه دادن وادار می کند. اما واقعیت 
سال  گذشت  در  و  برد  می  پیش  به  را  زندگی  رابطه  منطق  که  است  این 
ها، عواطف کمرنگ و کمرنگ تر می شوند. پس سعی کنید رابطه تان را 
روی ستون های ناپایدار هیجان ها و احساساتی که حاال از نظرتان مهار 
یا  رابطه  این  در  ماندن  برای  منطقی  دالیلی  دنبال  به  و  نسازید  ناپذیرند 

خارج شدن از آن باشید.

با هم از چه حرف می زنید؟
گفتیم که بزرگ تر بودن مرد از زن احتمال موفقیت در زندگی را بیشتر 
می کند اما این اختالف سنی نباید تا آنجا پیش رود که شکافی میان این 
تحولی  یک دوره  نباید  روانشناسان معتقدند زن و شوهر  ایجاد کند.  دو 
کامل با هم فاصله داشته باشند. برای مثال زن نباید در آخر جوانی یا سال 
های آخر نوجوانی باشد و مرد در سال های آخر جوانی یا اوایل میانسالی 
بسر ببرد. در چنین شرایطی نگاه دو طرف به رابطه و انتظارات شان از 
آن بسیار متفاوت خواهد بود و این تفاوت ها مایه اختالفات و تنش ها در 
زندگی مشترک خواهد شد. تفاوت دوره زندگی، حتی خاطرات و نیازهای 

آدم ها را متفاوت کرده و زوجی که بیش از یک دهه با هم اختالف سنی 
دارند را درگیر تنش می کند.

عشق ساختنی است نه پیدا کردنی
عشق واقعی رسیدن به این احساس خوشایند است که من پاسخ نیازهایم 
را در این رابطه گرفته ام. در این شرایط فرد می تواند برای ماندنش در 
زندگی مشترک دالیلی بیاورد، برای مثال بگوید توجهش به من زیاد است 
چون به موقع به خانه می آید، به من احترام می گذارد چون مرا با اشتیاق 
و کلمات مناسب به دیگران معرفی می کند و... اگر احساس می کنید در 
این رابطه به آنچه به دنبالش بوده اید رسیده اید و برای ادامه دادن می 
توانید دالیلی منطقی را فهرست کنید، می توانید نام تان را در گروه عاشق 
ها وارد کنید اما هرگز نگویید با وجود همه تلخی ها و مشکالت دوستش 
دارم. احساس دوست داشتن قرار است به زندگی شما رنگ تازه ای دهد، 

نه اینکه زندگی را به کام تان تلخ تر کند.

چرا اینقدر درد می کشید؟
جدا شدن از چنین رابطه ای آسان نیست اما اگر درد بی اندازه ای که این 
جدایی در شما ایجاد می کند دلیل ماندن تان است باید موضوع را با دقت 
بیشتری بررسی کنید. باید ببینید چرا جدا شدن برای تان اینقدر دردناک 
است و چرا نمی توانید از مرحله اول رابطه که همان احساس شدید خوش 
آمدن است کنده شوید. شاید ویژگی های شخصی شما و زندگی گذشته 
تان در این زمینه تاثیرگذار باشد. اما طوالنی شدن رابطه هم می تواند کار 
را برای تان مشکل کند. ۴ سال زمان زیادی است و معموال گفته می شود 
یک رابطه از نقطه صفر تا زمان ازدواج بهتر است حداکثر ۳ سال طول 
بکشد. تجربه نشان می دهد اگر دو طرف یک رابطه بعد از گذشت سال ها 
به نتیجه ای برای آینده رابطه نرسند، ارتباط شان وارد چرخه معکوسی 
شان  توان  بلکه  کند  می  بیشتر  را  آنها  میان  مشکالت  تنها  نه  و  شود  می 
برای مقابله با این مشکالت یا خارج شدن از رابطه را هم پایین می آورد. 
شاید بهتر باشد با کمک یک روانشناس موضوع را بررسی کنید و ببینید 
چه عوامل عاطفی ای شما را درگیر این رابطه نگه می دارند و چه عوامل 
منطقی باعث می شوند در کنار او بمانید. یادتان نرود با وارد شدن به یک 
رابطه عاطفی ما نوعی آزمون و خطا را آغاز می کنیم و اگر نمی توانید 
بعد از به خطا رسیدن آزمون تان از چنین رابطه ای دل بکنید، بهتر است 

هرگز به آن وارد نشوید.
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12 تيپ خانم هايى كه 
بايد از آنها دورى كنيد

۱) خانم های فمینیست
این دست از خانم ها تصور می کنند که تمام ناخوشی های زندگی 
تواند  می  مرد  یک  که  که  کاری  تنها  و  گیرد  می  نشئت  مردها  از 
انجام دهد این است که آلت تناسلی خود را قطع کرده و یک جفت 
تخمدان به خود پیوند بزند. آنها تصور می کنند که وجود خانم 
البته  کنند،  عوض  را  دنیا  توانندتمام  می  و  است  وار  فرشته  ها، 
فقط در صورتیکه معضل مردساالری از جلوی پای آنها برداشته 
شود. رفتار این مدل خانم ها با آقایون اصال مناسب و قابل قبول 
نمی باشد. شما می توانید آنها را به راحتی از شعار معروفشان 
:تمام  کنند  می  زمزمه  لب  زیر  همیشه  که  چرا  بدهید،  تشخیص 
از  شرایطی  هر  در  است  بهتر  کنند.  می  فکر  خود  آلت  با  مردها 

آنها دوری کنید.

۲) خانم های پولکی
خیلی ساده و راحت: او تنها به خاطر پول با شما رابطه برقرار 
آقایون  از  آنها  شود.  می  صمیمی  شما  با  زود  خیلی  او  کند.  می 
سازند،  برآورده  را  آنها  زندگی  های  هزینه  تمام  که  دارند  انتظار 
تنها به این دلیل که آنها از نظر زیست شناختی مونث هستند. آنها 
تصور می کنند که یک مرد باید هزینه نوشیدنی، شام، مسافرت، 

گل، جواهر و .. را بپردازند بدون اینکه هیچ گونه وظیفه جبران 
و یا تالفی بر گردنشان بیفتد. او هیچ چیز نیست جز یک انسان 
و  است  شده  درست  طال  از  شان  زنانگی  که  کنند  می  فکر  مادی. 
به  فقط  او  است.  باز  دغل  طماع  یک  او  ارزد.  می  دالر  ها  میلیون 
هیچ  دیگران  برای  و  است  خودش  نیازهای  کردن  آورده  بر  فکر 
کنید،  جمع  را  خود  حواس  که  است  بهتر  و  نیست.  قائل  اهمیتی 
چراکه عده بسیاری از دخترهای جوان جزء این گروه قرار دارند.

۳) خانم های رمانتیک
این نوع خانم ها زندگی خود را بر طبق فیلم های عاشقانه و کتاب 
های رمان سپری می کنند. او هر شب به تنهایی به خانه می آید 
و مجله های مربوط به عروسی را ورق می زند و در عین حال در 
به  آسمان  میان  از  سفیدش  اسب  با  که  است  ای  شاهزاده  انتظار 
زمین فرود آید و او را سوار بر اسب سفیدش کرده ، به جایی ببرد 
زندگی  خوبی  به  بتوانند  تا  باشد،  نداشته  وجود  مشکلی  هیچ  که 
کنند. آنها دخترهایی هستند که توسط پدر و مادرها و خانواده 
هایشان نازپرورده بار آمده اند و چیزی از واقعیات زندگی، نظیر 
پرداخت صورتحساب ها و تمیز کردن دستشویی ها نمی دانند. 
او انتظار دارد کسی تمام مدت از او مراقبت و نگهداری کند، شب 
ها مالفه را بر رویش بکشد و تمام شب بر بالینش بیدار بماند تا 

مبادا او خواب بدی ببیند و بترسد. فرار کنید.

۴) خانم های بدگمان
به  خود  با  را  رمانتیک  افراد  منفی  خصوصیات  تمام  خانم  این 
کسی  است.  اجتماع  خوردگان  زخم  جزء  همیشه  او  دارد.  همراه 
ناخودآگاه  طور  به  و  خورده  شکست  خود  گذشته  روابط  در  که 
افراد  این  با  شما  ارتباط  دارد.  واهمه  مجدد  ارتباط  برقراری  از 
از  فراوانی  عالقه  ابتدا  در  آنها  که  چرا  برد،  نمی  راه  جایی  به 
خود نسبت به شما نشان می دهند، اما پس از چندی اثری از آن 
باقی نخواهد ماند. و این چرخه همچنان ادامه پیدا می کند. شما 
همیشه در رابطه خود با او سردر گم هستید. با شما قرار مالقات 
یک  از  فراتر  شما  رابطه  اما  اندازد،  می  راه  معاشقه  و  گذارد  می 
یک  دهد  می  شما  تحویل  که  چیزی  تنها  رود.  نمی  ساده  دوستی 
کافی  اندازه  به  وقت  هیچ  است.  بیهوده  خواهی  معذرت  مشت 
برای شما زمان ندارد؛ شما هم که به اندازه کافی غم و غصه برای 
خودتان دارید، پس بهتر است با چنین زنی ارتباط برقرار نکنید.

۵) خانم های عصبانی
از  خوشی  دل  نیز  عصبانی  ها  خانم  فمینیست  های  خانم  مثل 

بدی  توانند  می  و  کنند،  می  اهانت  مردها  به  آنها  ندارند.  مردها 
ها و خطاهای تمام مردانی را که از ابتدای زندگی با آنها مالقات 
عصبانی  خانم  برای  بیاورند.  خاطر  به  سادگی  به  را  اند  کرده 
و  احمق  مردها  تمام  و  ندارد  وجود  خوب  مرد  عنوان  به  چیزی 
می  جوش  به  مردها  دست  از  آنها  خون  هستند.  کثیف  و  عوضی 
منفجر  آتشفشان  کوه  یک  مانند  توانند  می  لحظه  هر  در  و  آید 
شوند. برقرای ارتباط با این نوع خانم ها مساوی است با ورود به 

تراژدی و داد و فریاد ، پس بهتر است عقب بایستید.

۶) خانم های نامطمئن
در نگاه اول چنین خانم هایی خیلی خوب جلوه می کنند؛ با شما 
به مهربانی رفتار می کنند و خوش مشرب هستند. اماچیزی نمی 
گذرد که ترس های درونی اش پدیدار می شوند. روزی ۱۰ مرتبه 
اینکه  یا  است؟  حالی  چه  در  رابطه  بپرسد  تا  میزند  تلفن  شما  به 
تنها می خواهد صدای شما را بشنود. او می خواهد مطمئن شود 
که به اندازه کافی جذاب است؛ دائما نگران آرایش صورت و موها 
و  است  نیازمند  و  محتاج  او  باشد.  می  هایش  لباس  همینطور  و 
خاطر  به  را  او  آقا  مبادا  که  کند  می  زندگی  ترس  این  با  همواره 
خانم بهتری ترک کند. این دسته از افراد خیلی زود خود را آویزان 

شما می کنند.

۷) خانم های هرزه
نا  افراد  آنها  است.  غریب  و  عجیب  واقعا  ها  خانم  این  اخالق 
کنند  می  نگاه  حقارت  چشم  با  دیگران  به  که  هستند  مطبوعی 
قلب  که  نیست  مهم  اصال  و  دهند  می  اهمیت  خودشان  به  فقط  و 
دیگران را بشکنند و آنها را آزرده خاطر سازند. بیشتر خانم های 
هرزه به فکر پول و مال و منال نیز هستند درست مثل خانم های 
پولکی. آنها معموال خوش قیافه و خوش لباس هستند و به راحتی 

با اخمی که در چهره دارند قابل شناسایی می باشند.

۸) خانم های منم منم
مثل خانم هرزه، خانم منم منم نیز فقط برای خودش ارزش قائل 
است. او می خواهد که همیشه مرکز توجه قرار گیرد و هر کاری 
که می خواهد انجام دهد و هر کجا که می خواهد برود. او خود 
عنوان  به  و  باشد  می  خودش  شیفته  است.  محور  خود  و  خواه 
را  توجهات  همان  انتظار  و  شده،  بزرگ  بابایی  کوچولوی  دختر 
از شما دارد. هر چند این امکان وجود دارد که شما از مصاحبت 
دخترهای لوس و مامانی لذت ببرید، اما باید تا آنجا که می توانید 

خود را از آنها دور نگاه دارید.

۹) خانم های نا امید
شرایط هر طوری که می خواهد باشد این خانم فقط به ازدواج 
شخص  که  نیست  مهم  او  برای  حاال   همین  هم  آن  کند   می  فکر 
مورد نظر چه کسی است و شغل او چیست. تا زمانی که مردانگی 
داشته باشد، می تواند او را راضی نگه دارد. مراقب این یکی هم 

باشید!

۱۰) خانم های دمدمی
امر  همین  که  کند  می  پوشی  چشم  چیزها  خیلی  از  ابتدا  در  او 
باعث جذب شدن مردها به سمتشان می باشد. او به شما چیزی 
زمانیکه  اما  دارید؛  را  شنیدش  توقع  دقیقا  که  دهد  می  تحویل  را 
رابطه عمیق تر شده (یا به ازدواج کشیده می شود) شما تازه با 
چهره حقیقی او آشنا می شوید. بانوی عزیز شما یک شبه، تبدیل 
به یک آدم حریص، طماع، پولکی، و حیوان صفت می شود که اگر 

به خواست هایش نرسد شما را عذاب خواهد کرد.

۱۱) خانم آزار دهنده
معموال این مدل خانم ها از یک کیلومتری قابل تشخیص هستند. 
به  را  شان  جنسی  های  جاذبه  و  کنند  می  معاشقه  شما  با  آنها 
نمایش می گذارند. گاهی اوقات به دنبال مردهای پر سن و سال 
کنند  می  تحریک  جنسی  نظر  از  را  مردها  اغلب  آنها  هستند.  تر 
مانند  را  مردها  آنها  روند.  می  و  گیرند  می  را  خود  راه  بعد  و 
زنبورهایی که به سمت عسل کشیده می شوند به سوی خود جلب 
می کنند. هر طوری که با شما رفتار کنند، هیچ گاه نباید به آنها 
اعتماد کنید زیرا اگر مرد بهتری را پیدا کنند به سادگی آب خوردن 

از شما دل کنده و به سمت او می روند.

۱۲) خانم قدرت طلب
تمام  کنترل  قدرت  خواهند  می  که  هستند  پستی  های  انسان  آنها 
چه  گویند  می  شما  به  آنها  گیرند.  دست  به  را  شما  زندگی  امور 
چه  با  کنید،  صحبت  کسی  چه  با  بروید،  کجا  بپوشید،  لباسی 
کسانی می توانید دوست باشید، چه چیزی می توانید بخورید... 
و خالصه همه چیز. و اگر بخواهید در مقابل عقاید آنها از خود 
را  شما  رود،  می  فرو  هم  در  هایشان  اخم  دهید،  نشان  مقاومت 
از سکس محروم می کنند، گریه و زاری راه می اندازند و از هر 
سالح و تاکتیک دیگری که بلد هستند کمک می گیرند، تا شما را 
مقابل  در  آوردن  فرود  سر  جز  دیگری  چاره  و  آورند  در  پای  از 

خواست هایشانرا برایتان باقی نخواهند گذاشت.
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روان  فنون  این  از  برخی  به  شما  بیشتر  آشنایی  برای 
شناختی اشاره می کنم:

۱) آموزش قاطعیت
فردی  بین  های  مهارت  افزایش  برای  که  تکنیک  این 
ابراز  چگونگی  آموزش  از  است  عبارت  شده،  طراحی 

عقیده، احساس و افکار به صورت مناسب.
های  مشکل  از  وسیعی  پیوستار  در  قاطعیت  آموزش 
مربوط به روابط بین شخصی مثل اختالف های زناشویی، 
و  پرخاشگرانه  رفتارهای  جنسی،  اختالالت  افسردگی، 

مورد سوءاستفاده قرار گرفتن، کاربرد دارد.

۲) تکنیک حل مساله
که  است  شناختی  روان  درمانی  تکنیک  یک  مساله،  حل 
مراجعه کننده از طریق آن یاد می گیرد از مجموعه آگاهی 
ها، دانش و منابع موجودی که در اختیار دارد، برای حل 

مساله یا مشکلی که با آن مواجه است، استفاده کند.
می  مساله  حل  مهارت  نداشتن  معتقدند  شناسان  روان 
تواند اختالل های گوناگون روان شناختی (مثل افسردگی 
فرزند  تربیت  و  ازدواج  در  هایی  مشکل  یا  اضطراب)  و 

ایجاد کند.

۳) آموزش خودآموزی
رفتارهای  توانند  می  روش  این  آموختن  با  مراجعان 
رفتارهای  آنها،  ترک  با  و  بشناسند  را  خود  نادرست 
مناسبی را جایگزین کنند. معموال در این روش، درمانگر 
الگوی مراجعه کننده می شود و رفتارهای سالم را نمایش 

می دهد.

۴) تکنیک مدیریت استرس
تشکیل  درمانی  های  شیوه  از  ای  مجموعه  از  تکنیک  این 
ابتدا  آنهاست.  از  یکی  آرامی)  (تن  ریلکسیشین  که  شده 
سالمت،  و  رفتار  بر  استرس  اثر  مورد  در  کننده  مراجعه 
آموزش می بیند و سپس با کمک درمانگر عوامل استرس 
مثل  هایی  روش  با  بتواند  تا  کند  می  شناسایی  را  زا 
را  خود  های  استرس  ها،  مراقبه  انواع  یا  ریلکسیشین 

مدیریت کند و به آرامش برسد.

۵) آموزش مهارت های اجتماعی

رفتارها  از  وسیعی  طیف  شامل  اجتماعی،  های  مهارت 
مانند گرمی و صمیمیت در روابط، سهولت در گفت وگو، 
های  مهارت  کلی  طور  به  و  چشمی  تماس  همدلی،  ابراز 

کالمی و غیرکالمی برقراری ارتباط است.

۶) بازسازی شناختی
این تکنیک مربوط به شیوه هایی است که به شکل مستقیم 
به  و  هستند  افراد  زای  مشکل  باورهای  تغییر  دنبال  به 
مراجعان کمک می شود تفکرات ناسالم خود را بشناسند، 
را  تر  سالم  تفکرات  و  توجه  آنها  منفی  پیامدهای  به 

جایگزین کنند.

۷) مدیریت خشم
استفاده  پرخاشگری  و  خشم  مهار  برای  روش  این  از 
دادزدن،  دررفتن،  کوره  از  شدن،  عصبانی  زود  شود.  می 
پرتاب اشیاء یا شکستن آنها، در را محکم به هم کوبیدن و 
پرخاشگری  و  خشم  از  هایی  نمونه  دیگران،  و  خود  زدن 

هستند.

۸) تغییر عادت ها
به مراجعان آموزش داده می شود عادت های ناسالم خود 
را بشناسند و از عادت های سالم متضاد با آنها برای ترک 

درمان  در  تکنیک  این  از  کنند.  استفاده  دار  مشکل  عادت 
اختالل هایی مثل انگشت مکیدن، پلک زدن شدید و کندن 

مو (تریکوتیلومانیا) استفاده می شود.

۹) فعال سازی رفتاری
داده  آموزش  مراجعان  به  ها  فعالیت  افزایش  های  روش 
می شود. گاهی یک برنامه مناسب با سبک زندگی مراجعه 
های  فعالیت  میزان  مانند  مواردی  دربرگیرنده  که  کننده 
تفریحی، ورزشی، مطالعه آزاد و معاشرت با دیگران است 
در کنار مسوولیت های شغلی یا وظایف تحصیلی با کمک 
درمانگر، برای مراجعه کننده تنظیم می شود و در اختیار 

وی قرار می گیرد.

۱۰) مواجهه

مواجهه، روشی است که در آن شخص با هر محرکی که 
در او ایجاد رفتار یا هیجان نامطلوب می کند، روبرو می 
درجه  مقیاس  یک  براساس  درمانگر  مواجهه،  در  شود. 
محرک  معرض  در  را  کننده  مراجعه  آنقدر  شده،  بندی 
تا  دهد  می  قرار  هستند،  نامطلوب  او  نظر  از  که  هایی 

هیجان یا رفتار ناسالم در او از بین برود.
مثال طبق یک مقیاس درجه بندی شده، کسی را که ترس 
می  قرار  ارتفاع  و  بلندی  در  آنقدر  دارد  ارتفاع  از  شدید 
دهند که به اصطالح ترسش بریزد و بعد از این در مقابل 
فرار)  و  (ترس  نامطلوب  واکنش  (ارتفاع)،  محرک  این 

نشان ندهد.

۱۱) پذیرش
رویدادهای  قبول  و  شناسایی  معنای  به  پذیرش 
داشت.  آنها  بر  کنترلی  توان  نمی  که  است  ناخوشایندی 
مثل  هایی  روش  از  استفاده  با  درمانگر  تکنیک  این  در 
مسایل  تا  به مراجعه کننده کمک می کند  انواع مراقبه ها 
تغییرناپذیری که باعث ایجاد تنش یا احساس های دردناک 

می شوند، بپذیرد و خود را از فشار روانی برهاند.

رنگ لباس و روحيه 
رابطه دارند

و  شادي  نوعي  که  روشني  رنگ هاي  به طورکلي 
سرزندگي را با خود به همراه دارند، باعث شادابي 
با  لباس هایي  شما  وقتي  مي شوند.  افراد  نشاط  و 
رنگ هاي روشن و نزدیک به رنگ هاي طبیعت به تن 
همراه  به  روحي  نشاط  خودتان  براي  هم  مي کنید، 
دیگر،  سوي  از  اطرافیانتان.  براي  هم  و  مي آورید 
مانند  خنثي  و  تیره  رنگ هاي  با  لباس هایي  پوشیدن 
اندوه،  حس  مانند  مشکالتي  خاکستري  یا  مشکي 
ایجاد  او  نزدیکان  و  فرد  خود  در  را  کرختي  و  غم 
مي کند. نگاه کردن به رنگ هاي شاد، باعث افزایش 
شاد شدن  مکانیسم  جامعه مي شود.  رواني  سالمت 
هم  بدن  در  روشن  و  زیبا  رنگ هاي  مشاهده  اثر  در 
دیدن  محض  به  افراد  ذهن  که  است  صورت  این  به 
برداشت  محیط  از  خاصي  زیبایي  رنگ ها،  این 
مي کند و به نشاط مي رسد. رنگ هاي شاد و روشن 
پیام هاي خوشي را از خود متصاعد مي کنند و باعث 

رضایت خاطر افراد مي شوند. 

آدم هاي افسرده، رنگ هاي تیره
به  ذاتي  به طور  انسان ها  ما  همه  که  مي دانید  حتما 
هستیم  زیباگرا  و  زیبایي  خوشحالي،  شادي،  دنبال 
و  شاد  رنگ هاي  به  فراواني  عالقه  دلیل  همین  به  و 
زیبا داریم. شاید با استناد به همین دالیل بتوان گفت 
مانند  خنثي  و  تیره  رنگ هاي  به  که  آنهایي  گاهي 
مشکي یا خاکستري عالقه دارند، به نوعي از برخي 
رنج  انزوا  یا  افسردگي  مانند  رواني  ناراحتي هاي 

مي برند.

البته گاهي استفاده از رنگ هاي تیره نوعي قرارداد 
یا  افسردگي  نتیجه  را  آن  نمي توان  و  است  اجتماعي 
است  ممکن  مثال  دانست؛  جامعه  یک  اندوه  و  حزن 
سرمه اي  یا  قهوه اي  خاکستري،  لباس هاي  پوشیدن 
قانوني  چنین  از  پیروي  و  باشد  شرکتي  قوانین  از 
آن  کارمندان  بودن  افسرده  معناي  به  به هیچ وجه 
شاد  و  روشن  رنگ هاي  از  استفاده  نیست.  شرکت 
تمدد  نشاط،  عمومي،  شادي  بروز  باعث  جامعه  در 
از  دوري  تصمیم گیري،  قدرت  رفتن  باال  اعصاب، 
به  رسیدن  و  اضطراب  و  استرس  و  پرخاشگري 
افراد  رواني  سالمت  ترتیب  این  به  مي شود  آرامش 
جامعه تامین خواهد شد، حتي ممکن است اعتماد به 

نفس در چنین جوامعي باالتر هم برود.

رنگ لباس، حال روان
که  اندازه  همان  به  مي پوشیم،  که  لباس  هایي  رنگ 
روان  بر  مي تواند  مي گذارد،  تاثیر  دیگران  روان  بر 
تطابق  نوعي  یعني  باشد.  تاثیرگذار  هم  خودمان 
رواني بین فرد و لباسي که مي پوشد ایجاد مي شود 
و رنگ لباس شادي یا اندوه دروني را در فرد ایجاد 
یا به او القا مي کند. به عبارت ساده تر، مي توانیم با 
رنگ هایي که در طول روز از آنها استفاده مي کنیم، 
صورتي  در  کنیم  برقرار  ارتباط  درونمان  دنیاي  با 
آشنا  آنها  روحیه  با  دیگران  لباس  رنگ  دیدن  با  که 
مي شویم. البته تفاوت چنداني در این دو نوع ارتباط 
هر  مشترک  نقطه  و  ندارد  وجود  رنگ ها  با  رواني 
تاثیرگذار  رواني  سالمت  بر  که  است  این  آنها  دوي 
خانواده  اعضاي  تمام  به  دلیل  همین  به  هستند. 
توصیه مي شود براي حفظ نشاط و شادابي خود و 
خانواده شان در خانه لباس هاي مرتب و با رنگ هاي 

شاد و روشن بپوشند.

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

11 فن روان درمانى
دکتر مریم حناساب زاده اصفهانی

روان شناس بالینی

به  که  حالی  در  است،  زدن  حرف  فقط  درمانی  روان  کنند  می  فکر  ها  خیلی 
کارگیری تکنیک های بسیار گسترده و مختلف برای پیشگیری یا درمان مشکل 
های عصبی و روانی و پیشرفت سالمت روان و بهزیستی روانی در افراد است 
رویکرد  به  توجه  با  مراجعان،  به  آموزش  و  درمانگر  کالمی  بیان  قالب  در  که 

خاص روان درمانی که از آن بهره گرفته شده، انجام می شود...
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ورزش
سکوت  به  آزادی  ورزشگاه  یکباره  به  بازی   ۸۷ دقیقه 
شادی  صدای  توان  می  فقط  و  رود  می  فرو  محض 
شاگردان منصور ابراهیم زاده را شنید که بابت زدن گل 
تساوی در پوست خودشان نمی گنجند و سر از پا نمی 
و  پرسپولیس  پیکر  بر  بود  سردی  آب  که  گلی  شناسند. 
همه  ظاهر  در  اگرچه  آلودش.  اشک  و  مبهوت  هواداران 
بر  واقعیت  این  اما  داد  رخ  زدن  به هم  چشم  یک  در  چیز 
هیچکس پوشیده نیست که پرسپولیس قربانی خودزنی 
زهرآلود  نیشتر  بیشتر  چندرغاز  برای  که  شد  آن هایی 

خود را در حساس ترین مقطع ممکن بر قلب پرسپولیس 
گردند!  می  فروش  پرتقال  دنبال  به  حاال  و  کردند  فرو 
اخیر  اتفاقات  به واسطه  که  ایران  فوتبال  اسطوره  دو 
از  دیگر  داشتند  پرسپولیس  ناکامی  در  که  نقشی  و 
محبوبیت گذشته برخوردار نیستند و انگشت اتهام حتی 
خودشان  سوی  و  سمت  به  هم  را  سرخ  تیفوسی های 
در  پرسپولیس  سرمربی  و  باشگاه  سرپرست  می بینند. 
قهرمانی  سرنوشت  با  که  زمانی  مقطع  ترین  حساس 
عرق،  پیشینه،  به  چشم  بود،  خورده  گره  پرسپولیس 
و  بستند  دیگر  غیرمادی  موضوعات  خیلی  و  تعصب 
و  خودشان  میلیاردی  قراردادهای  تتمه  گرفتن  برای 
دست  به  نیشتر  پرسپولیس  کیفیت  بی  گاها  بازیکنان 
و  آرامش  مخل  که  رفتاری  کشیدند.  شمشیر  و  گرفتند 
را  بازیکنان  تمرکزی  بی  اوج  و  شد  پرسپولیس  آسایش 
در دقایق پایانی بازی با راه آهن به تصویر کشید تا جامی 
که قرار بود بعد از سال ها به هواداران خون به دل شده 
علی  شود.  رقبا  تقدیم  دودستی  شود،  هدیه  پرسپولیس 
پروین که البته پیش از این نیز تعلق خاطرش را به مسائل 
و موضوعات مادی در تجربه کاری با حسین هدایتی و 
استیل آذین نشان داده بود، قبل از بازی با راه آهن و در 
جلسه خصوصي با کفاشیان صراحتا مدعی شده بود که 
در صورت عدم پرداخت پول بازنده خواهیم شد و شاید 
پرسپولیسي ها  بقیه  و  او  نهاد  در  باقیمانده  تعصب  ذره 
باعث کسب یک امتیاز از این دیدار شد! علی پروین که به 
نقش تاثیرگذار خودش در ناکامی پرسپولیس و دست رد 

زدن به جام قهرمانی کامال واقف است برای پیدا کردن 
پرتقال  فروش سرخ ها، پایش را از گلیم درازتر کرده و 
حتی انتخاب رئیس جمهور را نیز زیر سوال برده است! 
و  ادبیات  از  استفاده  با  پرسپولیس  باشگاه  سرپرست 
به  عرق  و  سپید  موی  بحث  شده،  مالی  دست  ادعاهای 
فردی  را  ورزش  وزیر  و  کشیده  میان  به  را  پرسپولیس 
ناالیق برای این پست می داند. در حالی که بالفاصله بعد 
از رای اعتماد گرفتن وزیر ورزش و جوانان از مجلس، 
بابت  و  پرداخت  گودرزی  از  حمایت  به  پروین  علی 

روحانی  حسن  و  یازدهم  دولت  ورزشی  مدیر  انتخاب 
پروین  تکذیب های  و  تایید  و  بودن  ملون  البته  ستود!  را 
و علی دایی به امری کامال عادی تبدیل شده و می توان 
منافع  افتادن  خطر  به  صورت  در  که  کرد  بینی  پیش 

مختلف  افراد  خصوص  در  گاردی  چه  ها  آن  شخصی 
به خودشان می گیرند.  در این بین نکته مهم و اساسی 
قربانی شدن پرسپولیسی است که به مانند بچه سرراهی 
و با اهداف شخصی به این سو و آنسو کشیده می شود. 
پرسپولیسی که قرار بود بعد از سال ها تاج قهرمانی بر 
سر بگذارد، به واسطه امیال شخصی آن هایی که از کنار 
تن  بر  عزا  رخت  حاال  رسیده اند،  جا  همه  به  تیم  همین 
کرده و جالب اینکه مرثیه خوان نیز همین آقایان هستند. 
ارتقاي  شخصی،  حساب های  پر کردن  که برای  آقایانی 
ماشین و خانه میلیاردی شان چشم به همه چیز بستند و 
جام سرخی که در یک قدمی پرسپولیس بود را سکه یك 

پول کردند...

  حمله عجیب پروین به وزیر ورزش!
پرسپولیس  باشگاه  سرپرست  عنوان  به  پروین  علي 
وزیر  به  اخیر  هفته  یك  در  بار  چندمین  براي  دیروز 

آقای  از  گفت:«من  فارس  به  او  کرد.  حمله  ورزش 
این  وارد  کجا  از  را  گودرزی  می کنم  سوال  روحانی 
بود؟  کشیده  را  ورزش  این  درد  آیا  ایشان  کرد.  ورزش 
شما وزیری را انتخاب کرده اید که یک کالم از حرف های 
سریال  و  فیلم  دنبال  به  فقط  و  نمی کند  اجرایی  را  شما 
فقط  خودنمایی  برای  گاهی  از  هر  است.  کردن  بازی 
روی  را  آن  و  بگیرد  عکس  پیشکسوت  دو  کنار  است  بلد 
حرمت  داشتن  نگه  کو  اما  بگذارد  ورزش  وزارت  سایت 
موسفیدان؟ آیا با این کارها ورزش ما می تواند به هدفش 
ورزش  روحانی  آقای  اما  نیاورد  را  روز  آن  خدا  برسد؟ 
خودم  خاطر  به  را  این  است  بیراهه  به  رفتن  حال  در  ما 
نمی گویم این را به خاطر چیزهایی که در وزارت ورزش 
دیده ام به شما می گویم.آقایان حرمت مو سفیدان را نگه 
نمی دارند. آقای روحانی  ۶ ماه است نزدیک به ۵۰  الی 
گودرزی  یعنی  شما  وزیر  از  ساعت  نیم  پیشکسوت   ۶۰
وقت  جای  به  بدانید  دارید  دوست  اما  خواسته اند  وقت 
دادن چه کاری انجام داده اند؟ ۵۰ مشاور را به ما معرفی 
کردند که با آن و با این حرف بزنیم. یعنی پیشکسوتان 
که  ندارند  حرمت  قدر  آن  استقالل  حتی  و  پرسپولیس 
نیم ساعت وقت وزیر ورزشی را بگیرند که کسان دیگر 
برایش تصمیم می گیرند. آقای گودرزی اگر ۴ روز است 
به این ورزش آمده اید ما بدنمان را و موهایمان را در راه 
پول  خاطر  به  ما  کرده ایم.  سفید  و  داده ایم  ورزش  این 
برای این مملکت و صندلی و پست و مقام افتخار کسب 

نکردیم. ما عاشق این مردم بودیم.

ميراث مديريت 
دولتى فوتبال!

احسان محمدی / روزنامه نگار

مدتی  از  بعد  بدهید،  دولتی  بخش  به  را  شن زار  یک  مدیریت  اگر   
(میلتون  شد  خواهید  مواجه  شن  زار  آن  در  شن  کمبود  بامشکل 

فریدمن- برنده جایزه نوبل اقتصاد ۱۹۷۰)
در  پرسپولیس  بازیکنان  قرارداد  لیست  وصدای  سر  پر  افشای   
را  اقدام  این  برخی  بود.  شگفت انگیز  برتر  لیگ  حساس  روزهای 
رفتاری غیرطبیعی از سوی وزارت ورزش برای زمین زدن تیمی 
فاش  اصوال  و  دارد  قهرمانی  بخت  کاغذ  روی  هنوز  که  می دانند 
نمی دانند.  اخالقی  و  قانونی  را  دست  این  از  لیست هایی  کردن 
بازیکنان  از  برخی  که  شگفت انگیزی  ارقام  و  اعداد  به  نگاهی  اما 
رسد  چه  برده  آسمان  به  هم  را  هواداران  فریاد  کرده اند  دریافت 
اما  نیستند  فوتبال  پیگیر  که  را  مردمانی  و  شهروندان  دیگر  به 
می کنند  گله  آنها  آشنایند.  نیک  معیشتی  و  اقتصادی  تنگناهای  با 
قراردادهای  باید  چرا  حقیر  کیفیت های  چنین  با  بازیکنانی  که 
میلیاردی ببندند و پولی که دسترنج یک ملت است و بیت المال به 
و  معدن  کارگر  مالیات  پرداخت  از  آن  از  بخشی  و  می آید  حساب 
رفتگر خیابان به دست آمده باید نصیب این بازیکنان شود که هر 
گرفتن  و «وام  مادر»  و  پدر  از  گرفتن  و «عیدی  از «بی پولی»  روز 
برای گذاشتن یک لقمه نان سر سفره زن و بچه»! در رسانه ها می 
چشم  از  قراردادهایی  چنین  دارد  دلیلی  چه  می گویند  آنها  نالند؟! 
رسانه ها و مردم پنهان بماند و به شکل یک سند فوق محرمانه با 
مدعی  پرسپولیس  باشگاه  مقام  قائم  که  چنان  و  شود  برخورد  آن 
شده است «براي اینکه این نسخه (قرارداد بازیکنان) به بیرون درز 
پیدا نکند دبیرخانه و روابط عمومي باشگاه پرسپولیس هم از آن 
بي اطالع بودند و حتي اجازه ندادیم که دبیرخانه این لیست را تایپ 
کند چرا که فکر مي کردیم این لیست به بیرون درز پیدا مي کند»! 
دوستی فرنگی با حیرت از دو رفتار ما ایرانی ها می پرسید: اول 
این که چرا با آن که چهره ای سرشناس نیست خیلی ها در خیابان 
اصرار دارند با او عکس یادگاری بگیرند. دوم این که چرا آنها که 
کمی انگلیسی می دانند بعد از «هلو و هاوآریو» فوری می روند سر 
اصل مطلب و میزان حقوق و درآمد او را می پرسند؟! چیزی که 
فرنگی جماعت آن را معموًال جزو سواالت خیلی شخصی می دانند 
و خوشحال نمی شوند کسی از آنها در این مورد سوال بپرسد. او 
در عین حال می گفت هر شرکت و اداره و نهادی که همه یا بخشی 
از هزینه هایش را دولت متقبل می شود باید به شفاف ترین شکل 
ممکن در مورد هزینه کرد آن به رسانه ها گزارش دهد.  در نمونه 
خارجی  سفر  یک  در  آلمان  صدراعظم  مرکل  آنگال  مشهور  ای 
همسرش را با هواپیمای دولتی به همراه نبرد و خود تصریح کرد 
مردم به همسرم رای نداده اند و میزبان منتظر ماند تا با هواپیمای 
عمومی خود را به مراسمی که به همراه همسرش دعوت شده بود 
پازل  این  های  تکه  گذاشتن  هم  کنار  با  بتوان  شاید  حاال  برساند. 
سخن  هرجا  برگشت،  فریدمن  میلتون  از  نخست  جمله  همان  به 
است.  محتمل  دست  این  از  اتفاقاتی  بروز  باشد  دولتی  مدیریت  از 
فوتبال ایرانی به ضرب و زور پول دولتی سرپاست و «دانستن حق 
مردمی است» که به واسطه آنها یک دولت سرپا می ایستد. افشای 
از  فارغ  و  بدانیم  حق مردم  را  ای  محرمانه  چندان  نه  اسناد  چنین 
عالقه به این یا آن تیم از شفاف سازی وزارت ورزش حمایت کنیم. 
باشگاه  سابق  مدیریت  تومانی  میلیارد   ۷۰ بدهی  می دانید  راستی 
یک  یارانه  معادل  فوتبال)  فدراسیون  ارقام  پرسپولیس (براساس 
و نیم میلیون ایرانی است که این روزها همه جا بر سر انصراف از 

دریافت آن بحث می شود؟
گونه  آن  بدانند  همه  تا  کنیم  حمایت  ورزش  وزیر  شفاف سازی  از 
که چند بازیکن پرمدعا تصور می کنند «پول، علف خرس نیست». 
پاش  و  ریخت  این  و  دولتی  مدیریت  چنبره  از  باید  ایران  فوتبال 
در  کتاب  و  حساب  دنیا  جای  همه  مثل  تا  شود  خالص  کالن  های 
کار آید. وقتی هواداران  رئال مادرید به قرار داد کالن زین الدین 
محل  از  دادند  توضیح  باشگاه  مدیران  کردند  اعتراض  زیدان 
فروش پیراهن، تبلیغات و افزایش بینندگان این هزینه تلویزیونی 
نگران  که  اند  دارانی  سهام  هواداران  بسا  چه  شود.  می  جبران 
کاهش سود سهم خود هستند . اینجا اما انگار نه انگار که حساب 
از  جوان  بازیکن  که  رسیده  جایی  به  کار  و  است  کار  در  کتابی  و 
بیننده  و  می کند  یاد  جیبی  تو  پول  عنوان  به  تومان  میلیون   ۱۰۰
بیندیشد.  ارقام  و  اعداد  این  به  واج  و  هاج  باید  ناگزیر  تلویزیونی 
اگر یک تهیه کننده سینما به بازیگر سوپر استار خود بیش از نرخ 
های متعارف دستمزد می دهد اوال از جیب خود می پردازد نه از 
اموال دولتی و عمومی ثانیا به فروش دل می بندد تا پرداختی به 
بازیگر با دریافتی گیشه جبران شود ثالثا یک رویه دایمی نیست و 
به همه از این پول ها نمی دهد. نکند قاسم دهنوِی فوتبال ما همان 

محمدرضا گلزاِر سینماست و خودمان خبر نداریم؟!
 

خودزنی سرخ ها با نیشتر دایی و پروین

چه كسي پرسپوليس را كشت؟!

دو اسطوره فوتبال ایران که به واسطه 
ناکامی  در  که  نقشی  و  اخیر  اتفاقات 
محبوبیت  از  دیگر  داشتند  پرسپولیس 
انگشت  و  نیستند  برخوردار  گذشته 
هم  را  سرخ  تیفوسی های  حتی  اتهام 
می بینند.  خودشان  سوی  و  سمت  به 
سرمربی  و  باشگاه  سرپرست 
مقطع  ترین  حساس  در  پرسپولیس 
قهرمانی  سرنوشت  با  که  زمانی 
چشم  بود،  خورده  گره  پرسپولیس 
خیلی  و  تعصب  عرق،  پیشینه،  به 
بستند  دیگر  غیرمادی  موضوعات 
قراردادهای  تتمه  گرفتن  برای  و 
گاها  بازیکنان  و  خودشان  میلیاردی 
بی کیفیت پرسپولیس نیشتر به دست 

گرفتند و شمشیر کشیدند. 
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 طالع بينى هفتگى
فروردین:

کنن.  اصرار  اگر  بخصوص  نده   قولی  کسی  به 
دردسر  کنی،  قبول  رو  چیزی  زود  خیلی  اگر 
بیشتری در انتظارته. چیزی که خیلی وقته توی 
فکرت حتی از قبل هم قوی تر می شه و این اذیتت 
در  عشقی  حادثه  یک  ممکنه  هفته  این  کنه.  می 
انتظارت باشه. چهارشنبه که ماه برج میزان به 
عجیبی  شکلی  به  می رسه  رابطه ات  هفتم  خونه 
کنارش  درست  هم  خورشید  و  مارس  ونوس، 
می  واقعا  و  انرژی  کلی  کلی  یعنی  این  هستن! 
حسابی  انرژی،  اینهمه  باشی  امیدوار  تونی 

خوشحالت کنه.

اردیبهشت :
قراره وارد عملی تر از زندگی ات بشی و به زودی 
خواهی  لذت  کارها  از  یکسری  شدن  انجام  از 
مسوولیت ها  این  که  اینه  هم  خوب  نکته  برد. 
و  فان  توی  منفی  تاثیر  کارها،  رفتن  پیش  و 
هفته ات  داشت.آخر  نخواهد  شخصی ات  زندگی 
شنبه  سه  از  کن.  شروع  همیشه  از  زودتر  رو 
و  می گیره  قرار  پارتنرت  خونه  توی  عقرب  ماه 
بخش  نوید  برات  عقرب  ماه  که  نکن  فراموش 
جذاب  ونوس  همزمان  حضور  شاده.  لحظات 
از  تا  می یان  کمکت  به  هم  نور  پر  خورشید  و 
پنجشنبه به بعد رو بتونی کال شاد باشی. توی 
بیشتری  توجه  اطرافت  به  گردش  برنامه های 
انرژی  پر  و  شاد  و  مهربون  با  و  باش  داشته 

بودن، بدرخش.

خرداد :
فشرده  و  سخت  خیلی  نظر  به  چیز  همه  امروز 
انجام  جلوی  شرایط  این  نذار  ولی  می رسه 
بگیره.  ازت  رو  هستن  مهم  برات  که  کارهایی 
آدم گاهی در شرایطی است که کنترلش می افته 
دست دیگران و این اصال جذاب نیست اما گاهی 
مجبوری با جریان آب حرکت کنی. از پنجشنبه 
گوش  حرفت  به  مردم  که  داری  زیادی  شانس 
تو  بگیر  رو  ریزی  برنامه  الزمه  اگر  پس  بدن 
چون  بازه  هم  رمانس  راه  خودت.  دستای 
کماندار  فلکی  صورت  کنار  از  داره  خورشید 
می رسه.  تو  پارتنرهای  خونه  به  و  شه  می  رد 
خودت،  برای  وقت  کمی  حتما  برنامه هات  توی 
تا  بذار  خالی  ات  عاطفی  روابط  و  احساساتت 
بهترین استفاده رو از تعطیالت و کنار هم بودن 

ماه و کماندار کرده باشی.

تیر :
بزنی  حرف  بیشتر  همیشه  از  ممکنه  اینکه  با 
کسی  رو  بزنی  باید  که  حرفی  اون  هنوزم  ولی 
زدن  حرف  زیاد  نمی شنوه.  دهنت  از  باید  که 
بقیه  و  زدنه  حرف  از  کردن  فرار  نشونه  گاهی 
می شن.  متوجه  رو  این  هم  مقابلت  طرف  و 
الزمه  که  کسی  به  و  کن  مصرف  رو  احساساتت 
حرفی که الزمه رو بزن. حتی اگر استقبال نکرد 
بهتر از اینه که خیلی منتظرش بذاری و خودت 
رو هم اذیت کنی. از چهارشنبه ماه کامل میزان 
قرار  پارتنرشیپت  خونه  طرف  دو  در  ونوس  و 
باال  رو  عاطفی ات  شرایط  دائما  این  و  می گیرن 
ازش  و  باش  آماده  براش  کرد.  خواهد  پایین  و 

نترس و بذار به آرومی بگذره.

مرداد :
خوب  گذشته  در  نفر  یک  یا  چیزی  یک  اینکه  با 
به نظر می رسیده، این روزها چیزهایی دیدی یا 
خواهی دید که نظرت رو عوض می کنه. ناراحت 
متوجه  موقع  به  که  باش  حال  خوش  و  نشو 
که  است  رو  پیش  تضادهایی  شده ای.  جریان 
شخصی  زندگی  در  می گذرن.  و  نیستن  سخت 
عوض  چیزهایی  و  راهه  تو  جدید  اطالعات  هم 
می شن. مواظب چیزهایی که می گی باش چون 
از  بشه.  دیگران  تند  العمل  عکس  باعث  می تونه 
رد  کماندار  از  ماه  که  بعد  به  آینده  هفته  شنبه 
داشت  خواهی  بهتری  آرامش  احساس  می شه، 
آشنایی های  برای  می یان  پیش  فرصت هایی  و 
کمی  ازشون،  استفاده  شیوه  بهترین  که  جدید 

خارج شدن از فضای امن شخصی ات است.

شهریور :
اصال  و  رسیده  (سنبله)  ویرگو  به  بازم  ماه 
پایین  و  باال  احساسی  نظر  از  اگر  نکن  تعجب 
به  پس  نمی کنه  بهت  کمکی  منطق  بشی. 
احساساتت اعتماد کن و بذار کمی کنترلت کنن. 
تضاد  در  اگر  حتی  خوبیه  راهنمای  گاهی  قلب 
از  شدن  رد  حال  در  سیاره  کلی  باشه.  عقل  با 
نزدیکی ات  احساس  و  صمیمیت  هشتم  خونه 
هستن؛ بخصوص از چهارشنبه به بعد و اضافه 
شدن ماه میزان بهشون باید منتظر اتفاقاتی در 
هستی  رابطه  در  اگر  باشی.  عاطفی  زمینه های 
و  نکنی  ناراحت  رو  طرفت  که  کن  احتیاط  کمی 
با دقت دور و  دنبالشی،  نیستی و  رابطه  اگر در 
برت رو نگاه کن و ببین کی بهت خیره شده ولی 

روش نمی شه بیاد جلو و حرف بزنه.

مهر :
به  نیاز  هفته  این  دردسر  بی  و  راحت  گذروندن 
کمی مهارت های بین فردی داره ولی به احتمال 
پیش  که  کشمکشی  می یای.  بر  پسش  از  زیاد 
اجازه  بهش  اگر  ولی  بی ارزشه  واقعا  می یاد 
کننده  ناراحت  العاده  فوق  بدی  شدن  بزرگ 
نباید  که  می گه  چیزی  بهت  کسی  شد.  خواهد 
ندی  رو  جوابش  لحظه  اون  در  اگر  ولی  بگه 
هم  جریان  احتمالی  بزرگی  متوجه  ممکنه  حتی 
نشی و بگذره. در عوض تو کل این هفته آماده 
صورت  توی  ماه  یکطرف  از  باش.  رمانس  کلی 
می شه  بهت  مهمی  آدم های  توجه  باعث  فلکی ات 
شیطون،  ونوس  به  رسیدنش  هم  اونطرف  از  و 
بقیه  که  می کنه  جلب  بهت  رو  کسانی  توجه 
و  داری  خاصی  هفته  می کنن.  توجه  اونها  به 
اما  بگذره  خوش  بهت  حسابی  توش  امیدوارم 
به  خیلی  زیاد،  فیزیکی  جابجایی  که  باشه  یادت 

نفعت نیست.

آبان :
رد  (دوستان)  یازدهم  خونه  از  داره  که  ماه  با 
می شه،  شرایط مناسبی داری برای دیدن آدم ها 
و پیدا کردن دوست های جدید. اما سایه هایی هم 
هست. به این نتیجه رسیده ای که دیدن آدم های 
انحرافی  و  نیست  بخش  لذت  دیگه  حد  از  بیش 
ساختی.  زندگی ات  برای  که  مسیری  توی  است 
نذار این فکر باعث بشه فان رو کنار بذاری. آخر 
هفته در جمع بودن برات بسیار بهتره و از شنبه 
موج  اطرافت  گروه های  در  هیجان  هم  بعد  به 
ازشون  موقع  به  ولی  باش  باهاشون  می زنه. 
جدا شد تا هیجان های جدید خودشون رو نشون 

بدن.

آذر :
باشی  مثبت  که  کنی  می  رو  تالشت  اینکه  با 
مردم  ظاهرا  ولی  مهربون،  و  مثبت  همه  با  و 
نیازی  دارن.  ازت  رو  این  از  بیشتر  حتی  انتظار 
نیست باهاشون بجنگی. خودت باش و رفتارت 
در  که  نکن  فراموش  و  بکن  رو  خودت  طبیعی 
نهایت کسی که باید از تو راضی باشه، خودتی. 
اورانوس  و  جذاب  ونوس  بودن  با  هفته  این 
منتظر  باید  رمانست،  خونه  تو  غیرمعمول 
و  جدید  کارهای  کردن  باشی.  جدیدی  اتفاقات 
سراغشون  است  مدت ها  که  چیزهایی  تجربه 
رو  جدیدی  عاطفی  فضاهای  فقط  نه  نرفتی 
بقیه  شه  می  باعث  حتی  که  کنه  می  باز  برات 
به  قبل  از  بیشتر  و  بکنن  بهت  بیشتری  توجه 
چشم بیای؛ بهترین حالت اینه که از شنبه به بعد 
این هیجانات رو با وارد شدن ماه به صحنه کمی 
کنترل کنی و به جای درخشش عمومی در جمع، 

با پیدا کردن یک هدف مشخص، سراغش بری.

دی :
مشغول تغییرات طوالنی مدتی در زندگی هستی 
ولی در حال حاضر الزمه تمرکزت رو روی یک 
آدم  رو  تو  کل  در  اگر  حتی  بذاری.  خاص  چیز 
راحت و حتی برنامه ای بدونن، خودت می دونی 
و هر کس که به جریان درست نگاه کنه می بینه 
مدت  طوالنی  در  که  هستی  آدم هایی  جزو  که 
شدیدا  و  می کنن  چیکار  دارن  می دونن  دقیقا 
الزمه اتفاقات کوچیک تو رو از این راه منحرف 
نکنه. بر خالف همه که این هفته براشون هفته 
اتفاقات رمانتیکه، برای تو توی این هفته ارامش 
عاطفی دیده می شه پس اگر در رابطه هستی از 
نیستی،  رابطه ای  در  اگر  و  ببر  لذت  پایداری اش 
بدون که اگر قراره آدم وارد رابطه سالمی بشه و 

ازش لذت ببره الزمه که اول از بودن با خودش 
لذت ببره و باهاش راحت باشه.

بهمن :
به نظر می رسه ک با دوستان و خانواده بیشتر 
خوردی.  بر  مشکل  به  ببری،  لذت  اینکه  از 
دونست  باید  بیاد،  بد  نظر  به  شرایط  اگر  حتی 
چون  و  نیست  کامل  سفید  و  سیاه  چیز  هیچ  که 
دارن  موضوعات  به  مختلف  دیدگاه های  آدم ها 
طبیعی است که کمی با هم مشکل داشته باشن. 
وجود  با  کن  سعی  هفته  این  توی  بخصوص 
بهشون،  پایبندی  و  خودت  دیدگاه های  داشتن 
کمی هم انعطاف پذیرتر از هفته های دیگه باشی 
و کسی رو ناراحت نکنی که تفریحات خوب آخر 

هفته که منتظرته خراب نشه.

اسفند :
غیردوست  مسائل  ممکنه  لحظه  هر  که  حاال 
داشتنی مطرح بشن، هر شکلی از رابطه ممکنه 
به دلیلی برای ناراحت تبدیل بشه. متاسفم ولی 
آسته  قدیمی ها  قول  به  بهتره  و  نیست  تو  هفته 
بعد  هفته  به  رو  خودت  تا  بیای  آسته  و  بری 
نفر  یک  عاطفی  زمینه  در  عوض  در  برسونی. 
هست که بهت عالقه شدیدی داره ولی هنوز این 
تمام  گفته،  هم  اگر  یا  نکرده  ابراز  مستقیم  رو 
حرف هاش رو نزده. اگر کسی برای حرف زدن 
ازت فرصتی خواست این فرصت رو بهش بده و 
سعی کن شرایط صحبت رو باهاش فراهم کنی. 
خونه  توی  نور  پر  ماه  حضور  که  باشه  یادت 
ازش  باید  که  چیزیه  عمیق)  (گفتگوی  هشتم 
طرف  و  خودت  از  رو  فرصت  و  کنی  استفاده 

مقابلت نگیری.

جدول و سرگرمى

طراحى وب سايت 
طراحى ويژه رستوران ها

همراه با سيستم  رزرو آنالين
07811000455

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

شامل:
 Kitchen Tiling, 

 Cupboard Fitting, Flooring, …
07807805218 -  07853228313

خدمات لوله كشى و نجارى
خدمات نقاشى ساختمان

تعميرات كلى و جزيى ساختمان

07874001725

مغازه پیتزایی، برای فروش
همراه با فلت سه خوابه 

Bromley, Orpington
Taking: ۶۰۰۰پوند pw

19 years lease left
Price:  ۸۳۰۰۰پوند
۰۷۹۰۳۸۶۴۶۴۰
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Travel &Tours LTD

Cheapest flights

 0207 725 2260www.YouShouldTravel.com

£401
Mashad

£401
Shiraz

£394
Tehran

£442
Tabriz

£403
Isfahan

IKB Travel & Tours, 230 Edgware Road, London, W2 1DW

Open Mon to Fri 9.30am till 6.00pm | Sat 10:00am till 6:00pm

www.Facebook.com/IKBtravel
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غزلیات حافظ - غزل ۱۶
ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است
چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است

جانا به حاجتی که تو را هست با خدا
کاخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است

ای پادشاه حسن خدا را بسوختیم
آخر سال کن که گدا را چه حاجت است

ارباب حاجتیم و زبان سال نیست
در حضرت کریم تمنا چه حاجت است

محتاج قصه نیست گرت قصد خون ماست
چون رخت از آن توست به یغما چه حاجت است

جام جهان نماست ضمیر منیر دوست
اظهار احتیاج خود آن جا چه حاجت است

آن شد که بار منت مالح بردمی
گوهر چو دست داد به دریا چه حاجت است

ای مدعی برو که مرا با تو کار نیست
احباب حاضرند به اعدا چه حاجت است

ای عاشق گدا چو لب روح بخش یار
می داندت وظیفه تقاضا چه حاجت است
حافظ تو ختم کن که هنر خود عیان شود
با مدعی نزاع و محاکا چه حاجت است

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

To him that hath chosen solitude, of the spectacle is what need?
When the street of the Beloved is, of the desert is what need?
O Soul! By the need of God that is thine,
At last, a moment, ask, saying: “Ours is what need?”
O Sovereign of beauty! For God’s sake, I consumed.
At last ask, saying: The beggar’s, is what need?
We are the Lords of need, and is no tongue to question:
In the presence of the Merciful One, petitioning is what need?
If intention be Thine against our life, there is no need of pretence:
When the chattels are Thine, of plunder, is what need?
The cup, world-displaying is the luminous mind of the Friend:
Then, of the revealing of my own necessity is what need?
Past is that time when I used to bear the burden of favor of the Sailor:
When the jewel appeared, of the Ocean is what need?
O beggar-lover! when the soul-giving lip of the Beloved
Knoweth thee, petitioning for an allowance is what need?
O pretender! go: I have naught with thee:
Dear friends are present. Of enemies is what need?
Hafez! End thy verse: for skill itself becometh clear:
Disputation and contention with the pretender is what need?

براى حفظ و تداوم انتشار هفته نامه پرشين ما را به مشاغل و  آگهى د هندگان معرفى نمائيد. به ياد داشته 
باشيد هزينه هاى اين نشريه از سوى آگهى دهندگان معتبر و حامى فرهنگ ايرانى تامين مى شود .

اعتراض فرگوسن به ترجمه 
غيرقانوني كتابش در ايران

به  بریتانیا  منچستریونایتد  تیم  افسانه یي  سرمربي  فرگوسن،  آلکس  سر 
کرد.  اعتراض  ایران  در  زندگینامه اش  کتاب  غیرقانوني  انتشار  و  ترجمه 
کتاب  توجه  قابل  فروش  به  توجه  با  منچستریونایتد  تیم  پیشین  سرمربي 
را  کار  این  فارسي،  زبان  به  آن  ترجمه  از  پس  ایران  در  زندگینامه اش 
غیرقانوني خواند و گفت مترجمان شیفته فوتبال در ایران تنها ظرف دو 
هفته کتاب زندگینامه مرا ترجمه کرده و آن را وارد بازار کتاب کرده اند. 
دیلي استار به نقل از یك منبع موثق نوشته طرفداران تیم منچستر یونایتد 
در ایران نسخه پي دي اف این کتاب را در همان روزي که منتشر شد بدون 
اینکه ناشران قانوني آن اطالعي داشته باشند، در اینترنت منتشر کردند. 
به این ترتیب فرگوسن درآمدي از فروش کتابش در ایران نخواهد داشت، 
در حالي که قیمت هر نسخه این کتاب ۲۵ پوند است. در گزارش دیلي استار 
پرداخت  قبال  در  بین المللي  تعهد  ایران  اینکه  به  توجه  با  شده  تاکید 
پایمال  به  نسبت  نمي تواند  نویسنده یي  هیچ  است،  نپذیرفته  را  کپي رایت 
شدن حقش در این کشور تالشي بکند و فرگوسن نیز نمي تواند درآمدي از 
فروش باالي کتابش در ایران داشته باشد. کتاب فرگوسن به سرعت به ۳۵ 
زبان مختلف ترجمه شده است زیرا تیم منچستریونایتد در سراسر جهان 

طرفداران زیادي دارد.


