
اسکاتلند در صورت استقالل خواستار خروج تسلیحات کشتار جمعی لندن 
خواهد شد

ملی گرایان اسکاتلندی کابوس انگلیسی ها شده اند. ملی گرایانی که با شعار 
و  گرفته اند  دست  در  را  کشور  این  پارلمان  انگلیس،  از  اسکاتلند  استقالل 
همین موضوع نگرانی ها را در خانه شماره ۱۰ در خیابان داون استریت در 
لندن افزایش داده است. دیوید کامرون که به شدت از استقالل اسکاتلند از 
نمایندگان  از  احساسی  سخنرانی  یک  در  پیش  چندی  دارد  واهمه  انگلیس 
روی  از  اسکاتلند  پارلمان  را  «همه پرسی»  گزینه  تا  خواست  کشور  این 
پارلمان  در  موضوع  این  طرح  از  که  روزی  هر  وجود  این  با  بردارد.   میز 
اسکاتلند می گذرد گزینه برای برگزاری رفراندوم برای استقالل اسکاتلند 
پر رنگ تر از قبل می شود. در این راستا اما تنها دیوید کامرون نیست که از 
استقالل اسکاتلند واهمه پیدا کرده  است. مقامات دفاعی انگلیس نیز نگران 

جابه جایی زرادخانه های هسته ای بریتانیا شده اند.
در  بریتانیا  سلطنتی  دریایی  نیروی  فرمانده  نیوز،  اسکای  گزارش  به   
را  موضوع  این  انگلستان  از  اسکاتلند  جدایی  به  دادن  هشدار  با  این باره 
برای لندن بسیار خسارت بار تخمین زده است. دریادار «جورج زامباالس» 
بریتانیا  قلب  اسکاتلند  استقالل  که  است  نوشته  دیلی تلگراف  سرمقاله  در 
رساند.  خواهد  فراوانی  آسیب  آن  به  دست کم  یا  انداخت  خواهد  کار  از  را 
به اعتقاد وی این موضوع نه تنها از لحاظ پرستیژ دیپلماتیک انگلستان را 
کشور  این  دریایی  و  هوایی  امنیت  بلکه  داد  خواهد  قرار  ضعف  موضع  در 
از  می گوید: «بسیاری  او  ساخت.  خواهد  روبه رو  فراوانی  آسیب های  با  را 
هم  امر  این  و  هستند  اسکاتلندی  بریتانیا  دریایی  نیروی  زبده  تفنگداران 
باشد.»  داشته  انگلستان  دفاعی  نیروی  بر  بیشتری  منفی  تاثیر  می تواند 
خالصه  موارد  این  به  انگلستان  مصائب  تمامی  که  است  شرایطی  در  این 
چنانچه  اسکاتلند  دولت  که  داد  گزارش  این باره  در  رویترز  نمی شود. 
انگلستان  هسته ای  زیردریایی  پایگاه  یک  که  دارد  قصد  کند  پیدا  استقالل 
را به این کشور بازگرداند. کارشناسان می گویند که هزینه این جابه جایی 
سو  دیگر  از  داشت.  خواهد  هزینه  کامرون  دولت  برای  پوند  میلیاردها 
دهد  رخ  جابه جایی  این   که  صورتی  در  می گویند  کارشناسان  از  دسته  این 
هزاران شغل از بین خواهد رفت.  در این شرایط چندین مقام سابق نظامی 
انگلستان با نگارش نامه ای با ابراز نگرانی از جدایی اسکاتلند از انگلیس 
به مقامات اسکاتلندی هشدار داده اند. آنها نوشته اند: «در صورت جدایی 
اجتماعی شان  اهداف  و  اقتصاد  در  خود  منافع  تامین  برای  آنها  اسکاتلند، 
کرد.  خواهد  سخت  ادینبورگ  برای  را  کار  که  دارند  تازه  شرکای  به  نیاز 
افزون بر این ناتو از شریک تازه ای که بحران دفاعی برای انگلیس به وجود 

آورده است به عنوان عضو تازه استقبال نخواهد کرد».

 چهارمین زیردریایی مجهز به موشک های هسته ای «تریدنت» انگلیس در 
پایگاهی در اسکاتلند مستقر است. 

با این وجود یک وزیر کابینه انگلیس که نامی از او برده نشده، اخیرا عنوان 
دهد،  نشان  انعطاف  خود  از  موضوع  این  در  اسکاتلند  اگر  که  است  کرده 
حل  است  ممکن  اسکاتلند  با  «پوند»  تقسیم  از  انگلیس  خودداری  مشکل 
روز  اسکاتلند  اول  وزیر  سالموند،  الکس  که  است  شرایطی  در  این  شود. 
یکشنبه اعالم کرد که رای اسکاتلندی ها به استقالل از انگلیس باعث خروج 

تسلیحات کشتار جمعی خواهد شد.
 بلومبرگ اما از قول «فیلیپ هاموند» وزیر دفاع انگلیس نوشت که خروج 
تسلیحات هسته ای از اسکاتلند کاری زمانبر است و اسکاتلند نمی تواند با 

عجله در این باره تصمیم بگیرد. 
ده ها  انگلیس  جمعی  کشتار  تسلیحات  «زیرساخت های  می گوید:  هاموند 
جابه جایی  برای  کند.  پیدا  استقرار  اسکاتلند  در  تا  است  کشیده  طول  سال 
درباره  خبری  تحلیلی-  سایت  این  گرفت.»  تصمیم  یکباره  به  آن  نمی توان 
به  مصمم  اسکاتلند  ملی  «حزب  می نویسد:  اسکاتلندی  مقامات  تصمیم 
ضد  شعار های  با  آنها  است.  سپتامبر   ۱۸ تاریخ  در  همه پرسی  برگزاری 
تسلیحات کشتار جمعی روی کار آمده اند. از این رو است که آلکس سالموند 
از  جمعی  کشتار  تسلیحات  خروج  برای  زمانی  چارت  تعیین  دنبال  به 
اسکاتلند است». هاموند در این باره می گوید که اگر آنها اینچنین اصرار به 
انتقال تسلیحات کشتار جمعی داشته باشند این موضوع می تواند آینده ای 
ناخوشایند برای گفت وگوهای دو طرف به بار بیاورد. به نوشته این سایت 
از  جدایی  خصوص  در  اسکاتلند  مردم  رویکرد  از  کامل  برآیندی  هنوز  اما 

انگلستان به دست نیامده است. 
همه پرسی  تاریخ  به  شدن  نزدیک  با  که  دارند  اعتقاد  کارشناسان  برخی 
مقامات لندن سعی خواهند کرد که مضرات جدایی اسکاتلند از انگلستان را 
برجسته تر کنند تا مردم این کشور بیش از پیش در این خصوص نظر منفی 

پیدا کنند یا دست کم مردد باقی بمانند. 
«پوند» می تواند میانجی شود

شتاب اسکاتلندی ها برای خروج تسلیحات کشتار جمعی می تواند با «پوند» 
تعدیل شود. وزیر اول این کشور به مردم اسکاتلند قول داده است که پوند 
موضوع  همین  ماند.  خواهد  باقی  اسکاتلند  رایج  ارز  عنوان  به  همچنان 
بین  مذاکرات  در  را  باال  دست  که  شود  عاملی  انگلیسی ها  برای  می تواند 
دوطرف داشته باشند. یکی از نمایندگان محافظه کار مجلس انگلستان در 
کند  استقالل  اعالم  انگلستان  از  اسکاتلند  اگر  که  است  گفته  خصوص  این 

لندن در این خصوص  نباید هیچ معامله ای با ادینبورگ انجام دهد. 
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فروش آثار ایرانی در حراجی بونامز

 هنرمندان تجسمي ایراني در حراج بونامز لندن ۷۰۰ 
هزار پوند فروخته اند. آثار ده تن از این هنرمندان با 
این  است.  شده  خریداري  پوند  هزار   ۲۰ باالي  قیمتي 
است  بوده  هندي  و  اسالمي  هنر  میزبان  گویا  حراج 
و هنرمنداني از کشورهاي هند، ایران، ترکیه، مصر، 

عراق، لبنان، امارات، ...

اعراب حسرت ایران را می خورند

از  که  این  جز  نمانده  کاری  اعراب  از  بعضی  برای 
از  بعد  ویژه  به  کنند،  شکایت  منطقه  در  ایران  نفوذ 
آن که اخیرا نزدیکی ای در روابط امریکا و ایران بعد 
از توافق بر سر برنامه هسته ای اش به وجود آمده 
است. نمی دانیم چه شد عده ای ناگهان متوجه خطر 

ایران شدند در حالی که می دانستند ...

جهت متفارت دالرو طال 
افزایش  تومان   ۱۵ با  هم  را  گذشته  هفته  دالر 
البته  رسید.  تومان   ۳۱۵۵ به  و  گذاشت  سر  پشت 
در برخی از ساعات میانی دیروز، دالر به سطح 
قبل  روز  به  نسبت  که  رسید  هم  تومان   ۳۱۳۳
روز،  ادامه  در  اما  داشت،  تومانی  هفت  کاهش 

قیمت آن افزایش یافت....

استاد غزل عاشقانه
شیخ  به  موسوم  شیرازی  عبدا...  بن  مصلح  ابن 
برجستگان  و  ستارگان  ترین  بزرگ  از  سعدی 
با  که  است  زمین  ایران  ادب  آسمان  اول  درجه 
تسلط وصف ناپذیر خود بزرگترین شاهکارهای 
کشور  این  ادبی  تاریخ  سرتاسر  در  را  ایران  ادبی 

خلق کرده است . تاریخ زندگی...

۹ درس برای خرابی یک رابطه!

سختی  چندان  کار  جنسی  رابطه  کردن  خراب 
راحت  خیلی  است،  این  هدفتان  اگر  و  نیست 
باشید  مطمئن  و  کنید  عملی  را  زیر  های  توصیه 
جنسی  رابطه  هرگونه  فاقد  ازدواجی  تنها  نه  که 
بی  و  تنهایی  احساس  بکلی  بلکه  داشت  خواهید 

کسی خواهید کرد....

جدال اسکاتلند و انگلیس بر سر «پوند»
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اهمیت منابع گازی ایران برای اروپا

آيا بحران 
اوكراين به 

نفع تهران تمام 
خواهد شد؟

منوال  همین  به  دیپلماتیک  شرایط  که  صورتی  در 
با  غرب  جدال  و  اوکراین  بحران  باشد،  داشته  ادامه 
شود.  تمام  ایران  نفع  به  تواند  می  آن  سر  بر  روسیه 
اختیار  در  را  جهان  گازی  بزرگ  ذخایر  دومین  ایران 
دارد و این بخش به دلیل تحریم هایی که طول سالیان 
نیافته  توسعه  هنوز  شده،  اعمال  ایران  علیه  متمادی 

باقی مانده است.

روشنی  به  اخیر  هفته  چند  در  اروپایی  کشورهای 
قرار  آزمونی  ترین  جدی  آستانه  در  که  اند  کرده  بیان 
و  اروپا  روابط  در  اخیر  های  سال  در  که  اند  گرفته 
روسیه ظهور کرده و به همین دلیل در تالشند میزان 
را  روسیه  از  وارداتی  گاز  منابع  به  خود  وابستگی 

کاهش دهند.  
کرده  نشان  خاطر  قبل  از  اکونومیست  که  همانگونه 
از  هدف  که  روسیه  جنوبی  لوله  خط  احتماال  بود، 
اروپا  و  سیاه  دریای  به  روسیه  گاز  انتفال  آن  احداث 
بود تحت تاثیر بحران اوکراین قرار می گیرد. این یک 
خبر خوب برای دیگر خط لوله های در دست احداث 
در منطقه به شمار می رود. از جمله خط لوله ای که 
از  مانده  باقی  کشورهای  گازی  منابع  از  است  قرار 
طریق  از  و  روسیه  به  نیاز  بدون  را  شوروی  جماهیر 
ترکیه به اروپا انتقال دهد. طبق برنامه ریزی ها قرار 
است این خط لوله به نام ترنس آدریاتیک تا سال ۲۰۱۸ 
آماده بهره برداری شود . هرچند که تا کنون روسیه 
داده  نشان  پروژه  این  به  نسبت  زیادی  های  مخالفت 
است. از سوی دیگر در صورتی که شرایط دیپلماتیک 
نیز به همین منوال ادامه داشته باشد، بحران اوکراین 
نفع  به  تواند  می  آن  سر  بر  روسیه  با  غرب  جدال  و 
گازی  بزرگ  ذخایر  دومین  ایران  شود.  تمام  ایران 

تحریم  دلیل  به  بخش  این  و  دارد  اختیار  در  را  جهان 
هایی که طول سالیان متمادی علیه ایران اعمال شده، 

هنوز توسعه نیافته باقی مانده است.

زاده،  نعمت  رضا  محمد  که  است  دلیل  همین  به  شاید 
یک  کشورش  دارد  تاکید  نیز  ایران  بازرگانی  وزیر 
مورد  گازی  منابع  تامین  برای  اعتماد  قابل  شریک 
نیاز اروپاست. او همچنین خاطرنشان کرده است که 
دولت به دنبال احداث خط لوله ای است که گاز مناطق 
می  انتقال  اروپا  به  ترکیه  طریق  از  را  ایران  جنوبی 
بارها  نیز  اوکراین  بحران  از  پیش  حتی  روسیه  دهد. 
صادرات نفت به این کشور را مختل کرده بود. اکنون 
نیز عالوه بر افزایش بهای گاز صادراتی تهدید کرده 
یابد،  افزایش  اوکراین  گازی  های  بدهی  اگر   است 

پیامدهای جدی در انتظار کی اف خواهد بود.

نیز  ایران  بازرگانی  وزیر  زاده،  نعمت  رضا  محمد    

تامین  برای  اعتماد  قابل  شریک  یک  ایران  دارد  تاکید 
منابع گازی مورد نیاز اروپاست.

بحران اوکراین همچنین می تواند بر مذاکرات هسته 
مسکو  که  جایی  بگذارد.  تاثیر  نیز  ایران  با  جاری  ای 
جریان  در  است.  بوده  ایران  حامی  سنتی  طور  به 
وزیر  معاون  ریابکوف،  سرگئی  اخیر،  مذاکرات 
از  خواهد  نمی  کشوراش  که  گفت  روسیه  خارجه 
آمریکا  مقابل  در  کارتی  عنوان  به  ای  هسته  مذاکرات 
و متحدان اروپایی اش استفاده کند اما در صورتی که 

ناگزیر باشد، این اقدام را انجام خواهد داد.

در  شکاف  ایجاد  بر  دال  ای  نشانه  هنوز  حال  این  با 
گروه ۱+۵ مشاهده نشده است اما در صورتی که این 
از  باشد.  ایران  نفع  به  تواند  می  شود،  ایجاد  شکاف 

کاالی  برابر  در  نفت  تهاتر  بحث  اخیرا  دیگر  سوی 
گام  تواند  می  که  شده  مطرح  نیز  روسیه  و  ایران 
و  ایران  باشد.  ها  تحریم  زدن  دور  جهت  در  بزرگی 
آمریکا در حال حاضر بر سر صدور ویزا برای حمید 
ابوطابی، سفیر جدید ایران در سازمان ملل، در تنش 
به سر می برند. اما اگر پس از فرو نشستن این تنش 
ها، روسیه از کارت ایران استفاده نکند، جای تعجب 

خواهد بود.
منبع: اسلیت

روسيه ديوار برلين 
جديد مى سازد 

 
نخست وزیر اوکراین روسیه 
برلین  دیوار  ساخت  به  را 
را  اروپا  امنیت  که  جدید 
کرد.  متهم  می کند،  تهدید 
آرنسی  رویترز،  گزارش  به 
نخست وزیر  یاتسنیوک، 
نشست  یک  در  اوکراین 
امروز  حوادث  گفت:  دولتی 
انداختن  مخاطره  به  آغاز 
است.  اروپا  اتحادیه  و  اروپا 
همسایگان  که  است  آشکار 
ساخت  درصدد  ما  روس 
و  جدید  برلین  دیوار 
جنگ  دوران  به  بازگشت 
نخست وزیر  هستند.  سرد 
را  روسیه  همچنین  اوکراین 
به  تروریسم»  «صادرات  به 
انتقال  واسطه  به  اوکراین 
سازمان دهی  برای  نیرو 
به  که  مسلح  جدایی طلبان 
حمله  اوکراین  نیروهای 
ساختمان های  و  می کنند 
کرده اند،  اشغال  را  دولتی 
دولت  گفت:  وی  کرد.  متهم 
تمام  سریعا  باید  مسکو 
خود  اطالعاتی  گروه های 
ببرد،  بیرون  اوکراین  از  را 
و  کند  متهم  را  تروریست ها 
دادن  پس  و  آزادی  خواهان 
وی  شود.  ساختمان ها  این 
تمایل  روسیه  اینکه  افزود: 
در  اوضاع  کردن  باثبات  به 
من  برای  دارد،  اوکراین 

شک برانگیز است.
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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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بايد مشقت و تالش را دو 
چندان كرد تا آتش افروخته 

و ديگ، جوشان بماند.
مکبث، پرده چهارم، صحنه ی اول.

Double, double toil and trouble; 
fire burn and cauldron bubble.

.Macbeth, Act IV, sc. 1

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

بازگشايى كامل بخش 
كنسولى سفارت
 ايران در لندن

غير  كاردار  حبيب اهللا زاده،  محمدحسن 
است  داده  خبر  بريتانيا  در  ايران  مقيم 
از  لندن  و  تهران  مستقيم»  كه «مناسبات 
اسفند 1392 از سر گرفته شده و افزوده 
است كه با اين كار به نقش عمان و سوئد 
بريتانيا  و  ايران  منافع  از  حفاظت  براى 

«پايان داده شد.»

او در عین حال اضافه کرده  است که «پس از توقف فعالیت 
سفارتخانه های ایران و بریتانیا در تهران و لندن در سال 
۱۳۹۰ اکنون برای راه اندازی مجدد الزم است یک سلسله 
اقدامات انجام شود که بر این مبنا مذاکراتی بین دو کشور 

درباره حل و فصل مسائل مختلف صورت می پذیرد.» 
مهر  خبرگزاری  به  همچنین  حبیب الله زاده  محمدحسن 
کنسولی  «بخش  که  است  ماه  یک  حدود  که  است  گفته 
و  بازگشایی  کامل  صورت  به  انگلیس  در  ایران  سفارت 

کلیه خدمات کنسولی به ایرانیان مقیم ارائه می شود.» 
حفاظت  دفاتر  کار  که  است  گفته  همچنین  حبیب الله زاده 
منافع ایران و بریتانیا پایان گرفته و «روابط دو کشور به 

صورت مستقیم دنبال می شود.» 
عمان حافظ منافع ایران در بریتانیا و سوئد حافظ منافع 

بریتانیا در ایران بود. 
قلهک  باغ  و  بریتانیا  سفارت  به  عده ای  ورود  دنبال  به 
تعطیلی  دستور  بریتانیا  تهران،  در   ۱۳۹۰ سال  آذرماه  در 
فوری سفارت ایران در لندن را صادر کرد و ۴۸ ساعت به 
ترک  را  بریتانیا  خاک  که  داد  فرصت  ایرانی  دیپلمات های 

کنند. 
در مهر ۱۳۹۲ و در پی تماس تلفنی محمدجواد ظریف و 
و  لندن  در  که  کردند  توافق  بریتانیا  و  ایران  هیگ،  ویلیام 

تهران کاردار غیرمقیم تعیین کنند. 
حاشیه  در  بریتانیا  خارجه  وزیر  هیگ،  ویلیام  هچنین 
روحانی،  حسن  با  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 

رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. 
کاردار  عنوان  به  را  شارما  آجی  بریتانیا  خارجه  وزارت 
همزمان  و  کرد  معرفی  ایران  در  بریتانیا  غیرمقیم 
غیرمقیم  کاردار  عنوان  به  زاده  حبیب الله  محمدحسن 

ایران در بریتانیا تعیین شد. 
کامل  بازگشایی  «برای  می گوید:  حبیب الله زاده 
باید  که  دارد  وجود  کشور  دو  بین  مسائلی  سفارتخانه ها 

در این موارد تفاهم کنیم.» 

«قطعی شدن» سفر هیات پارلمانی ایران به بریتانیا 
اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  یک  که  شرایطی  در 
اعتراض  در  اروپا  به  ایران  پارلمانی  هیات  سفر  که  گفته 
دیگر  نماینده  یک  شده،  لغو  اروپا  پارلمان  اخیر  بیانیه  به 
به  ایران  پارلمانی  هیات  سفر  شدن»  «قطعی  از  مجلس 

بریتانیا خبر داده است. 
عباسعلی منصوری آرانی، نماینده کاشان و رئیس گروه 
فروردین،   ۲۴ یکشنبه  بریتانیا،  و  ایران  پارلمانی  دوستی 
«درخواستی  که  گفته  تسنیم  خبرگزاری  با  گفت وگو  در 

کمیته  به  را  انگلیس  به  مجلس  از  هیاتی  سفر  برای 
شده  قطعی  که  کرده ایم  ارائه  مجلس  خارجی  سفرهای 

است.» 
منصوری آرانی گفته که «این سفر قطعا انجام می شود» 

اما «زمان دقیق آن هنوز مشخص نیست.» 
رئیس  و  بریتانیا  خارجه  امور  اسبق  وزیر  استراو،  جک 
سال  دی ماه  ایران،  با  انگلیس  پارلمانی  دوستی  گروه 
هیات  از  سفر  آن  در  و  بود  کرده  سفر  ایران  به  گذشته 

ایرانی همتای خود دعوت کرد تا به بریتانیا سفر کند. 
رئیس  بروجردی،  عالءالدین  که  است  شرایطی  در  این 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، لغو سفر 

کرده  تایید  را  ایران  به  هلند  مجلس  نمایندگان  از  هیاتی 
است. 

خبرنگاران  باشگاه  به  فروردین،   ۲۲ بروجردی،  آقای 
شد  گفته  آنها  به  هلند  سفیر  با  قبلی  دیدار  «در  گفت: 
جمهوری  نظام  مخالفان  با  مالقات  قصد  هیات  این  اگر 
اسالمی را در هر کدام از سفارتخانه های غربی در تهران 

دارد، این سفر صورت نگیرد.» 

بریتانیا  به  ایران  پارلمانی  هیات  سفر  شدن  قطعی  خبر 
ایران  پارلمانی  روابط  گروه  رئیس  که  است  شرایطی  در 
و اروپا، بر لغو سفر این گروه به اروپا تاکید کرده و دولت 
خارجه  امور  وزارت  اخیر  گزارش  از  شدت  به  نیز  ایران 
جمهوری  توسط  بشر  حقوق  نقض  درباره  بریتانیا 

اسالمی انتقاد کرده است. 
داد  گزارش  فروردین،   ۲۲ جمعه  فارس،  خبرگزاری 
در  ایران  با  روابط  کمیته  رئیس  کرونبرگ،  تاریا  که 
کاظم  با  تلفنی  تماس  در  پنج شنبه  روز  اروپا،  پارلمان 
از  اروپا،  و  ایران  پارلمانی  روابط  گروه  رئیس  جاللی، 
اروپا  به  ایران  پارلمانی  هیات  سفر  تا  کرد  درخواست  او 
انجام شود؛ اما جاللی با اشاره به قطعنامه پارلمان اروپا 

درباره ایران، این دعوت را رد کرده است. 
نوشته  کرونبرگ  خانم  به  جاللی  گزارش،  این  اساس  بر 
اروپا  به  ایران  پارلمانی  هیات  سفر  «امکان  که  است 
و  بهتری  شرایط  و  موقعیت  در  امیدوارم  و  ندارد  وجود 

با رویکرد جدید پارلمان اروپا نسبت به ملت ایران، سفر 
به اروپا صورت گیرد.» 

که  کرونبرگ  تاریا  به  نامه ای  در  پیش تر  جاللی  کاظم 
مختلف  خبرگزاری های  در  فروردین ماه   ۱۹ آن  متن 
ایران منتشر شد، نوشته بود که در اعتراض به قطعنامه 
پارلمانی  هیات  ایران،  قبال  در  اروپا  اتحادیه  راهبردی 
ایران سفر خود به استراسبورگ در فرانسه، مقر این نهاد 

اروپایی را لغو کرده است. 
رساند  تصویب  به  اخیرا  که  بیانیه ای  در  اروپا  پارلمان 
داشت،  دنبال  به  را  اسالمی  جمهوری  مقام های  خشم  و 
که  کرد  تاکید  ایران،  در  بشر  حقوق  وضعیت  از  انتقاد  با 

هر هیات پارلمانی اروپا که می خواهد به ایران سفر کند 
افرادی  و  آنها  خانواده  و  عقیدتي  زندانیان  با  دیدار  باید 
عنوان  به  شده اند،  محدود  ایران  حکومت  توسط  که  را 

پیش شرط سفر تعیین کند. 

انتقاد  با  ایران،  خارجه  امور  وزیر  ظریف،  محمدجواد 
دولت  که  گفته  و  کرده  رد  را  آن  بیانیه،  این  از  شدید 

جمهوری اسالمی اجازه چنین کاری را نخواهد داد. 
اخیرا  که  گزارشی  در  نیز  بریتانیا  خارجه  امور  وزارت 
وضعیت  بهبود  به  امیدواری ها  به  اشاره  با  کرده  منتشر 
حسن  دولت  آمدن  کار  روی  از  پس  ایران  در  بشر  حقوق 
بشر»  حقوق  نقض  متعدد  «موارد  که  آنچه  از  روحانی، 

خواند، انتقاد کرده بود. 
در  ایران،  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  افخم،  مرضیه 
بر  مبتنی  و  مغرضانه  «تکراری،  را  گزارش  این  واکنش، 
اسالمی  جمهوری  واقعیت های  به  یکسویه  کامال  نگاهی 
متهم  بشر  حقوق  نقض  به  را  بریتانیا  و  دانست  ایران» 

کرد. 
اقلیت ها،  حقوق  روزمره  «نقض  گفت:  افخم  خانم 
مسلمانان و مهاجران شواهدی عینی است که بر اساس آن 
بوده  بشر  حقوق  از  دفاع  مدعی  نمی تواند  انگلیس  دولت 
و برای دیگر ملت ها و از جمله ملت بزرگ ایران و دولت 

برخاسته از آرای مردم راهکار تعیین کند.»
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گزارش

به بهانه فروش آثار ايراني 
در حراج بونامز لندن 

این  از  تن  ده  آثار  اند.  فروخته  پوند  هزار   ۷۰۰ لندن  بونامز  حراج  در  ایراني  تجسمي  هنرمندان   
اسالمي  هنر  میزبان  گویا  حراج  این  است.  شده  خریداري  پوند  هزار   ۲۰ باالي  قیمتي  با  هنرمندان 
امارات،  لبنان،  عراق،  مصر،  ترکیه،  ایران،  هند،  کشورهاي  از  هنرمنداني  و  است  بوده  هندي  و 
مراکش، تونس، لیبی، یمن، عمان، کویت و سوریه در آن شرکت کرده اند. فروش باالي آثار هنري 
در اکسپوها و حراج ها به چه معناست؟ به مدد این حراج ها گردش پول و سرمایه حضور پررنگي 
در تولید و عرضه آثار هنري پیدا کرده است.آیا چنین وضعیتي ماهیت و کارکرد این آثار را تغییر 
تازه  ضرورتي  با  ما  دیگر  مي رسد،  فروش  به  دالر  هزار  صدها  عکس  یا  نقاشي  یک  وقتي  نمیدهد؟ 
مواجهیم. ضرورتي که شکل مشخص، روشن و قابل تفکیکي ندارد و در تار و پود زندگي شخصي 
و اجتماعي سازنده اثر تنیده شده است. زیرا دیگر اصوال هیچ وجهي از زندگي نمي تواند خود را از 
سایه پول، بازار و مصرف رها کند. پول در هر جایي که مي آید، صرفا حضوري ساده ندارد، بلکه 
تبدیل به عنصري تعیین کننده مي شود که همه وجوه دیگر را تحت الشعاع قرار مي دهد. در مورد 

این آثار، فارغ از هر بحث دیگري، ما با جایگزیني ضرورت جدیدي مواجهیم. ضرورت فروش جاي 
بي  کاالهایي  به  تبدیل  را  آثار  این  و  مي گیرد  را  سیاسي  و  اجتماعي  شناسانه،  زیبایي  ضرورت هاي 
تاریخ مي کند. آنچه در اکسپو ها و حراج ها اهمیت ندارد، تاریخ است؛ تاریخي که ضرورت وجودي 
یک اثر هنري را تعیین مي کند. در این اکسپو ها به راستي هرچیزي به عنوان اثري هنري مي تواند 
چیزي  چه  دهند  تشخیص  و  کنند  اراده  حراجها  کارشناسان  که  است  کافي  فقط  برسد.  فروش  به 
که  سرزمین هایي  مي زنند.  سر  جایي  هر  به  بیزنس  این  براي  البته  ان ها  درآر»باشد.  مي تواند «پول 
روزگاري عرصه هجوم نظامي و اقتصادي بودند، حاال براي این کارشناسان و روئسایشان منابعي 
بکر براي گردش سرمایه به حساب مي آیند و شکل تازه و شیکي از استعمار همچنان در قالب هاي 
تازه تداوم پیدا مي کند. شرق منبعي است که مي تواند پول را به گردش در مي آورد و هر آنچه پول 
را به گردش درآورد قابل اعتناست: آثار نقاشان امپرسیونیست یا عشِق نستعلیق، یا حتي سنگ کف 
یک رودخانه. کشورهایي که زماني از راه نظامي مستعمره مي شدند و زماني بازاري براي مصرف 
کشورها،  این  بکر،  منابع  باشند.،این  پول  درآوردن  گردش  به  براي  ابزاري  میتوانند  حاال  بودند، 
خودشان نیز مشتاقند وارد این چرخه شوند. آنها از انزواي خود و هنرشان گله مندند و خروج از 
انزوا و جهاني شدن را دوست دارند. معنایي جهاني شدن هم چیزي جز ورود به دنیاي بازار و نفس 
کشیدن در هواي داد و ستد و مصرف نیست. و در این بازر همه چیز مي توان فروخت:« به غیر از آثار 
هنری که بخش پایانی حراج را به خود اختصاص داده بود، قطعاتی شامل دست نوشته ها، سفال، 
آثار فلزي و شیشه، کار روي عاج، جواهرات، سنگ ها، صنایع دستِی عثماني و ترکیه، نقره، پارچه، 

سالح و زره به جای مانده از قرن تا میالدی روی میز رفت.»

هفته اى كه گذشت
اوکراین در آستانه جنگ

اوکراین  سابق  رئیس جمهوری  یانوکوویچ،  ویکتور  برکناری 
ممکن  بلکه  نداده،  پایان  کشور  این  در  سیاسی  بحران  به  نه تنها 
جدایی طلبان  بی اعتنایی  با  شود.  منجر  اوکراین  تجزیه  به  است 
ساختمان های  تخلیه  برای  کی یف  ضرب االجل  به  اوکراین  شرق 
آغاز  کشور  این  در  بحران  گسترش  معکوس  شمارش  دولتی، 
نماینده  ملل،  سازمان  امنیت  شورای  اضطراری  نشست  در  شد. 
نماینده  و  کرد  متهم  ناآرامی ها  سازماندهی  به  را  روسیه  آمریکا، 
روسیه با رد اتهامات هشدار داد که غرب باید از بروز جنگ داخلی 

جلوگیری کند.

جدال بر سر سفیر
برای  که  کرده  اعالم  رسمی  به طور  سفید  کاخ  که  شرایطی  در 
نماینده پیشنهادی ایران ویزا صادر نمی کند، مقامات ایران تاکید 
کرده اند که شخص دیگری را جایگزین حمید ابوطالبی نخواهند 
می کنند.  شکایت  ملل  سازمان  به  موضوع  این  بابت  از  و  کرد 
به  آمریکا  تمایل  از  خبری  منابع  از  برخی  که  است  حالی  در  این 
وزارت  بین الملل  امور  و  حقوقی  معاون  عراقچی  عباس  حضور 
امور خارجه به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل خبر داده اند. 

موضوعی که از سوی خود عراقچی تکذیب شده است.

تابوت فرای بر سر دوراهی
در  آمریکایی  ایران شناس  فرای  ریچارد  خاکسپاری  ماجرای 
اصفهان این روزها به یک موضوع ملی تبدیل شده و مسووالن را 

بر سر دوراهی قرار داده است.

۱۰ میلیون پردرآمد
به  اینکه  بدون  مجلس،  نمایندگان  جمع  در  اقتصادی  امور  وزیر 
روش شناسایی افراد پردرآمد اشاره ای کند گفته که دولت تاکنون 
کرده  شناسایی  را  جامعه  پردرآمد  افراد  از  نفر  میلیون   ۱۰ حدود 
زمینه  یارانه  دریافت  برای  خانوارها  این  نام  ثبت  صورت  در  و 
حذف آنها از این فرآیند موجود است. طیب نیا تاکید کرده حذف 
دهک های پردرآمد شناسایی شده با شناخت دقیقی از دارایی های 
با  شده  شناسایی  افراد  حذف  بنابراین  و  می گیرد  صورت  آنها 
نیز  اسالمی  شورای  مجلس  اهداف  که  بود  خواهد  تنش  کمترین 

محقق می شود.

واریز قسط چهارم
همزمان با واریز چهارمین قسط از دارایی های بلوکه شده ایران 
به حساب بانک مرکزی، بانک مرکزی ملزم به اقدام سریع برای 
قسط  چهار  تاکنون  شد.  ژنو  توافق  از  بعد  شده  آزاد  ارز  انتقال 
مرکزی  بانک  حساب  به  ژنو  توافق  مطابق  ایران  دارایی های  از 
واریز شده است و باید در چهار قسط دیگر ۴/۲ میلیارد دالر از 
روز  از  تصمیم  این  شود.  پرداخت  ایران  شده  بلوکه  دارایی های 
سی ام دی ماه به دنبال توافق ایران و گروه ۱+۵ در ژنو اجرایی 
شد که یکی از این اقدامات پرداخت دارایی های بلوکه شده ایران 

در هشت قسط بود.

حمله به تیم هسته ای
بر ادامه مذاکرات و در شرایطی که ایران پس از دستیابی به تفاهم 
ژنو و سه دور مذاکره در وین در حال ورود به مراحل پایانی و 
تدوین پیش نویس توافق جامع هسته ای است و حتی در این باره 
توافق  کسانی که پیشنهادی در مورد تدوین متن  وزیرخارجه از 
نامه ای  در  مجلس  نماینده   ۱۱۰ کرده،  نظرخواهی  دارند  نهایی 
ژنو  مذاکرات  منتقدان  جای  تلویزیون  که  خواستند  ضرغامی  به 
را  هسته ای  مذاکرات  هم  کوچک زاده  و  رسایی  نگذارد.  خالی  را 

شکست خورده دانسته اند.

بحران کم آبی
وضع  اگر  گفته اند  نیرو  وزارت  در  مسوول  مقامات  که  آن گونه 
مصرف آب به همین شکل پیش برود، چاره ای نمی ماند مگر اینکه 
آب از جمله در تهران و برخی کالن شهرها سهمیه بندی شود. به 
جمعیت  از  نفر  میلیون   ۳۷ کنونی  شرایط  در  نیرو،  وزارت  گفته 
کشور در معرض کم آبی هستند که این میزان ۵۰ درصد جمعیت 
کشور را شامل می شود و اگر صرفه جویی نکنند، تابستان آینده 
با مشکل کم آبی رو به رو خواهند شد. گفته می شود از ۳۱ استان 

ایران، ۲۴ استان در معرض تنش آبی قرار دارند.

خداحافظی با بنزین آلوده
پس از روشن شدن نقش بنزین تولیدی پتروشیمی ها در آلودگی 
برای  کارشناسان  متعدد  درخواست های  به  پاسخ  در  دولت  هوا، 
توقف تولید بنزین در این واحدها، تصمیم گرفت با واردات روزانه 
۱۰ میلیون لیتر بنزین استاندارد، تولید بنزین در پتروشیمی ها را 
خصوص  در  فراوانی  تبلیغات  گذشته  سال های  در  کند.  متوقف 
خودکفایی در تولید بنزین انجام شد، اما گذشت زمان نشان داد 
که با وجود تولید بنزین غیراستاندارد در واحدهای پتروشیمی، 

روزانه ۳ میلیون لیتر واردات انجام شده است.

یکی از آثار حسین زنده رودی

از سوي همسر فراي مطرح شد؛

 «نارنجستان قوام شيراز» گزينه تازه اي 
براي دفن ريچارد «ايران دوست» 

اصفهان به وجود آمد و پس از نامه   در پي حواشي اي پس از وصیت ریچارد فراي در 
شناس  ایران  این  همسر  اکنون  اصفهان،  در  فراي  دفن  مورد  در  خارجه  وزارت  نگاري 
امریکایي گزینه تازه اي را پیشنهاد کرده است و گفته است که دفن فراي در نارنجستان 

شیراز هم خوب است. 
پس از گذشت دو هفته از درگذشت ریچارد فراي، محمدجواد ظریف در این باره نامه اي 
فراي  نلسون  ریچارد  شادروان  پیکر  بود  شده  درخواست  آن  در  که  نوشت  نهاوندیان  به 
به  آمریکا  بوستون  در  بیمارستاني  از  درگذشته،  اخیرًا  که  آمریکائي  ایران شناسي  استاد 
ایران منتقل شده و در اصفهان کنار مزار آرتورپوپ دفن گردد. البته مرکز دائرةالمعارف 
خاک سپاري  تا  فرودگاه  در  پیکر  تحویل  از  امور،  بقیه  است  کرده  اعالم  اسالمي  بزرگ 

مشارالیه در اصفهان را برعهده خواهد گرفت.

ایران شناس  این  وصي  و  اسالمي  بزرگ  دائرةالمعارف  مرکز  رئیس  دیگر،  سوي  از 
آمریکایي که پیش از این نیز براي عملي شدن خواسته ي او پس از مرگ، تالش کرده بود، 
به تازگي نامه اي را خطاب به رئیس جمهور نوشته است و خواستار جلوگیري و ممانعت 
صدور  در  جمهور  رئیس  که  کرد  تقاضا  و  شد  دروغ پردازان  و  فریبکارانه  حرکت هاي  از 
داده  رخ  اتفاقات  پي  در  و  تازگي  به  اما  کند.  تعجیل  فراي  پروفسور  پیکر  ورود  مجوز 
در  اسالمي  بزرگ  دائرةالمعارف  مرکز  رسمي  سایت  اصفهان،  در  فراي  دفن  حاشیه  در 
مطلبي اعالم کرده است که همسر ریچارد فراي مي گوید که دفن این ایران شناس نامي در 
نارنجستان شیراز هم خوب است. این گفته ي خانم «عدن نبي» در حالي صورت گرفت که 
خود  پایاني  ساعات هاي  به  فراي  ریچارد  به وصیت  عمل  براي  روحاني  حسن  تالش هاي 
نزدیک شده است. یازده روز است که جنازه ي فراي در سردخانه اي در ایالت ماساچوست 

آمریکا نگهداري مي شو
وصیت  مي کرد،  استفاده  ترکیب «ایران دوست»  از  همیشه  خود  امضاي  پاي  در  که  او  د. 

داماد،از  محقق  سیدمصطفي  آیت الله  شود.  دفن  اصفهان  زاینده رود  کنار  که  بود  کرده 
جایگاه ریاست بنیاد موقوفات مرحوم دکتر محمود، پیش از این اعالم کرده بود که نظر 

نهایي رئیس جمهوري روز سه شنبه اعالم مي شود. 

عدن نبي همسر ایراني و آشوري فراي گفت که تمام تالش وي عمل به وصیت آن مرحوم 
در  یا  پوپ  کنار  اصفهان  در  یا  فراي  ریچارد  «دکتر  گفت:  حال  عین  در  او  است.  بوده 
نارنجستان شیراز مدفون شود خوب است.» امیدها به گشایش در پرونده ي دفن ریچارد 
فراي در ایران همچنان وجود دارد و پیشنهاد خانم عدن نبي نیز راهکاري است که روند 
تصمیم گیري مقامات ایراني و قدرت چانه زني رئیس جمهوري را باال مي برد. با این حال، 
ایران  اگر  اما  شود،  سپرده  خاک  به  هم  افغانستان  در  داشته  دوست  ریچارد  که  گفت  او 

موافقت نکند، او در شهر دوشنبه به خاک سپرده خواهد شد.
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نظرات و تماسهای  شما هستیم 

آغاز انتقاد ها  
آن  در  اصفهان  نماینده  این  بود.  معترضانه  فروردین    ۲۰ تذکر  در  سالک  لحن 
پلید  جنازه  ورود  جلوی  سریعتر  چه  گفت:«هر  جمهور  رئیس  به  خطاب  روز 
ریچارد فرای جاسوس سازمان سیای آمریکا به اصفهان و دفن در جوار استاد 
ساله  صد  چند  و  هزار  محراب  سارق  شود.  گرفته  رود  زاینده  در  پپ  سارقش 
بنیاد  مشاور  که  او  شاگرد  بود.  است،  نیویورک  موزه  در  که  اصفهان  مسجد 
ملی اشرف پهلوی است و در دهه ۷۰ برای جمع آوری اطالعات به ایران آمد و 
از دولت خاتمی تقدیرنامه گرفت.»سالک البته در تذکرش اشاره ای به روابط 

خوب فرای با رئیس جمهور سابق نکرد. فرای دو سال بعد از روی کار آمدن 
گرفت. قرار  تقدیر  مورد  فارابی  جشنواره  در   ۸۶ سال  در  نژاد،  احمدی  دولت 

سال ۸۹  هم که همایش ایرانیان خارج از کشور برگزار شد، به عنوان یک ایران 
شناس به تهران آمد و مورد تقدیر ویژه محمود احمدی نژاد قرار گرفت و یک 

خانه در اصفهان به او اختصاص یافت. 

نظر مطهری درباره فرای
به  مطهری  علی  فرهنگی  کمیسیون  عضو  دیگر  سالک،  تذکر  از  بعد  روز   ۲
ماجرای فرای واکنش نشان داد و خواستار اجرای وصیت وی شد.علی مطهری 
گفت که ریچارد نلسون فرای ایران شناسی بزرگ است و آثار و عالقه بسیاری 
نسبت به ایران و تاریخ آن دارد. در واقع به همین دلیل نام ایرانی «ایران دوست» 

را برای خود برگزیده است.
یک روز بعد از این دو اظهار نظر گروهی از مردم اصفهان تجمعی اعتراضی را 

در کنار پل خواجو در مخالفت با دفن فرای برگزار کردند. تجمعی که استاندار 
اصفهان یک روز بعد آن را بدون مجوز دانست ، اما گفت دلیل عدم مقابله نیروی 

انتظامی با تجمع کنندگان،« مصلحت اندیشی استانداری در این عرصه بود.» 

امام جمعه اصفهان: اجازه دفن زباله غربی را نمی دهیم
حجت  اصفهان،همچنین  در  فرای  ریچارد  جنازه  دفن  با  مخالفت ها  ادامه  در 

االسالم محمدتقی رهبر نماینده سابق اصفهان که امامت جمعه این شهر را هم 
برعهده دارد در واکنش به دفن فرای او را«زباله غربی» توصیف کرد و گفت 
یک  جنازه  که  داد  نخواهند  مسئوالن  به  را  کاری  چنین  اجازه   اصفهان  «مردم 

فرد جاسوس سیا در اصفهان دفن شود.»

سلسله نامه نگاری های وصی فرای با مسئوالن  
ظریف  نامه  خبر  با  ادامه  در  فرای  نشدن  دفن  یا  شدن  دفن  دار  ادامه  ماجرای 
موسوی  نامه  به  جمهور  رئیس  دفتر  رئیس  نهاوندیان  به  خارجه  امور  وزیر 
و  کرد  اشاره  خودش  به  اسالمی  بزرگ  دائرةالمعارف  مرکز  رئیس  بجنوردی 

نوشت:«در نامه یاد شده درخواست شده است پیکر شادروان ریچارد نلسون 
فرای استاد ایران شناسی آمریکائی که اخیرًا درگذشته است، از بیمارستانی در 
اصفهان کنار مزار آرتور پوپ دفن  بوستون آمریکا به ایران منتقل شده و در 
گردد. ضمنًا مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی اعالم داشته است بقیه امور، از 
تحویل پیکر در فرودگاه تا خاکسپاری مشارالیه در اصفهان را برعهده خواهد 

گرفت.» 
 نامه ظریف در ادامه نامه های کاظم موسوی بجنوردی، رئیس دایره المعارف 
اسالمی است. فردی که به طور شفاهی وصی اجرای وصیت نامه فرای هست 
و   خارجه  امور  وزیر  اصفهان،  استاندار  به  نامه  سه  گذشته  روز  چند  در  و 
با  او  رایزنی  بجنوردی  موسوی  تالش  است.آخرین  نوشته  نامه  رئیس جمهور 
والیتی  طریق  از  تا  است  رهبرانقالب  المل  بین  امور  مشاور  والیتی،  علی اکبر 
بتواند نظر خامنه ای را در مورد دفن ریچارد فرای در اصفهان بپرسد.موسوی 
بجنوردی در مصاحبه ای گفته بود«به ایشان گفتم که اگر با آوردن پیکر فرای 
به ایران موافق نیستند، این قضیه را اعالم کنند؛ ولی اگر موافق هستند، سفارش 

کنند تا این بحث کامال فرهنگی، سیاسی نشده و به ضرر ایران تمام نشود.»

اظهارات همسر فرای درباره جاسوس بودن او  
اتهام  به  همه  از  بیش  فرای  پرونده  شدن  سیاسی  رخدادها،  این  همه  کنار  در 
ایرانی   همسر  نبی،  عدن  اظهارات  با  که  اتهامی  گردد.  می  باز  او  جاسوسی 

ریچارد فرای برای مخالفان فضای تازه ای را فراهم کرد.
همسر فرای در واکنش به جاسوس خواندن همسرش جوابیه ای منتشر کرده و 
گفت که شوهرش هیچ گاه از سیا، سازمان اطالعات مرکزی آمریکا، پول نگرفته 
است و یادآوری کرد که فعالیت های "جاسوسی" فرای محدود به جنگ جهانی 
دوم و علیه آلمان نازی بوده است؛ موضوعی که پنهان نبوده و در نوشته های 

خود ریچارد فرای نیز آمده است.

اتهام فرای چیست؟
 سیاسی شدن  یک پرونده فرهنگی بعد از آن رخ داد که یکی از روزنامه های 
دولت  حاشیه  جریان  های  مهره  زمره  از  را  دوست  ایران  آمریکایی  این  صبح 
دهم(جریان انحرافی) خواند و در مطلبی در این خصوص نوشت:« فرای در 
بعدها  که  گرفت  ارتباط  محافل  برخی  با  و  داشت  ایران  به  سفری  نیز   ۷۰ دهه 
هشدار  سفر  این  ضمن  نامبرده  جاسوسی  درباره  اطالعات  وزارت  سوی  از 
چندی  و  شد  اصفهان  در  اعتراضی  تجمع  آن  سبب  که  موضوعی  شد.»  داده 
بعد هم  روزنامه جوان در این خصوص نوشت:«فرض کنید  نامه نگاری ها و 
تالش های غیر معمول سرانجام به دفن فرای در کنار زاینده رود منجر شود، آیا 

می خواهید یک گردان نیروی ویژه به پاسبانی گور فرای بگمارید؟!
برخی از نمایندگانی هم که به روحانی نامه نوشته اند و از او خواسته اند اجازه 
جاسوس  او  که  نیستند  مطمئن  شخصا  اینجا  ندهد،   را  اصفهان  در  فرای  دفن 
بوده است. حجت االسالم موسوی الرگانی نماینده فالورجان  و از نمایندگان 
اصفهان یکی از نمایندگانی است که در گفت وگو با خبرآنالین در پاسخ به این 
است؟،  شده  ثابت  شما  برای  شخصا   شما  فرد  این  بودن  جاسوس  که  پرسش 
گفت:«برای بنده نه، ولی برخی از همکاران که اطالعات بیشتری داشتند، این 
موضوع را تائید کردند.» این چنین واکنش هایی در شرایطی که روحانی تالش 
می کند از ورود به هر موضوع تنش زایی دوری کند،سرنوشت دفن فرای را در 

ابهام مجدد فرو می برد. 

نظرات

دفن ريچارد فراى 
چرا سياسى شد؟

محمود عزیزی

از قدیم می گفتند میت بر زمین نمی ماند، اما این مساله 
شناس  ایران  فرای  ریچارد  است؛  کرده  پیدا  استثناء  یک 
در  ای  سردخانه  در  جسدش  که  است  مدتها  آمریکایی 
منتظرتصمیم  و  شود  می  نگهداری  ماساچوست  ایالت 
است.سیاسی  اصفهان  در  او  دفن  اجازه  برای  گیری 
مرگ  از  بعد  روز   ۱۳ فرای،  ریچارد  دفن  پرونده  شدن 
ریچارد فرای کلید خورد؛ زمانی که حجت االسالم سالک 
نماینده اصفهان  در تذکری شفاهی به رئیس جمهور از 
بگیرد. را  اصفهان  در  فرای  دفن  جلوی  که  خواست  وی 
آن  درباره  بهارستان  تریبون  از  هم  هنوز  که  موضوعی 

سخن گفته می شود. 
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ايران و جهان

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.

گزارش آسوشیتدپرس از رقیق سازی ذخایر اورانیوم غنی شده

كاهش توانايى هسته اى 
تسليحاتى ايران تاييد مى شود

آژانس بین المللی انرژی اتمی به زودی گزارشی را منتشر می کند که در آن تایید 
شده توانایی ایران برای ساخت سالح هسته ای به طور قابل مالحظه ای کاهش 
یافته است زیرا موادی که می توانست در ساخت تسلیحات هسته ای کاربرد داشته 

باشد، رقیق شده است.
تا کمتر از یک ماه دیگر چهارمین دور از مذاکرات هسته ای ایران و گروه ۱+ ۵ از 
که  مذاکراتی  شود.  می  برگزار  اتریش  پایتخت  وین،  در  ژنو،  توافق  اجرای  زمان 
هدف آن دستیابی به یک راه حل جامع برای مجادله هسته ای ایران است. در توافق 
هسته ای مقدماتی ژنو ایران و گروه ۱+۵ توافق کردند در مقابل اعمال محدودیت 
تعلیق  ها  تحریم  از  بخشی  ایران،  ای  هسته  های  برنامه  از  هایی  بخش  در  هایی 
از  تا  دارند  قرار  ها  نئوکان  فشار  تحت  همچنان  که  نیز  آمریکایی  مقامات  شود. 
یک توافق هسته ای بد با ایران خودداری کند، ادعا می کنند توافق ژنو در به عقب 
مقامات  که  هرچند  است.  داشته  موثری  نقش  ایران  ای  هسته  های  برنامه  راندن 
تهران تاکید دارند پیشرفت های هسته ای ادامه دارد و تنها محدودیت هایی قابل 

بازگشت ایجاد شده است تا زمینه برای توافق هسته ای نهایی فراهم شود.
این در حالی است که دیپلمات های غربی مدعی شده اند آژانس بین المللی انرژی 
اتمی به زودی گزارشی را منتشر می کند که در آن تایید شده توانایی ایران برای 
ساخت سالح هسته ای به طور قابل مالحظه ای کاهش یافته است زیرا موادی که 
می توانست در ساخت تسلیحات هسته ای کاربرد داشته باشد، رقیق شده است. 
البته تهران همواره تاکید دارد که در برنامه های هسته ای خود اهداف صلح آمیز 
اهداف  شدن  تسلیحاتی  احتمال  بر  مبنی  غرب  ادعای  همواره  و  کند  می  دنبال  را 

هسته ای اش را رد می کند.
نویسد:  می  کرده،  منتشر  ها  دیپلمات  از  نقل  به  را  گزارش  این  که  آسوشیتدپرس 
تعهدات  از  یکی  داشتند  کاربرد  ای  هسته  سالح  تولید  در  که  موادی  سازی  رقیق 
ایران به موجب توافق هسته ای مقدماتی ژنو بود که در ماه نوامبر امضاء شد و 
از ماه ژانویه به اجرا درآمد. در مقابل این اقدام نیز بخشی از دارایی های نفتی 

بلوکه شده ایران آزاد شد.
به گزارش این خبرگزاری آمریکایی، نگرانی اصلی آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، 
روسیه و آلمان که در غالب گروه ۱+۵ با ایران مذاکرات هسته ای را پیش می برند، 
ذخیره اورانیوم غنی شده ۲۰ درصدی ایران بود که تنها یک گام تکنیکی از تبدیل 
به اورانیوم ۹۰ درصدی که در ساخت سالح هسته ای کارایی دارد، فاصله داشت. 
تا اواخر سال گذشته میالدی ایران ذخایر قابل توجهی از اورانیوم غنی شده ۲۰ 
درصدی داشت که می توانست برای ساخت یک بمب هسته ای کافی باشد. اما به 
موجب توافق هسته ای مقدماتی ژنو ایران پذیرفت نیمی از ذخیره ۲۰۰ کیلوگرمی 
اورانیوم غنی شده ۲۰ درصدی خود را برای سوخت راکتور به اکسید تبدیل کند. 
نیم دیگر این ذخیره نیز رقیق شد و به اورانیوم غنی شده با خلوص پایین تبدیل 

شد.
تعهدات  از  یکی  داشتند  کاربرد  ای  هسته  سالح  تولید  در  که  موادی  سازی  رقیق 
ایران به موجب توافق هسته ای مقدماتی ژنو بود که در ماه نوامبر امضاء شد و 

از ماه ژانویه به اجرا درآمد
تولید مواد هسته ای مورد نیاز برای ساخت سالح هسته ای از اورانیوم غنی شده 
با خلوص پایین به مراتب دشوار تر از تولید سالح با ذخایر اورانیوم غنی شده ۲۰ 
درصدی است. به این ترتیب زمان بیشتری برای ساخت سالح مورد نیاز خواهد 

بود.
آسوشیتدپرس در ادامه می نویسد: آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز یا فردا؛ 
گزارش جدیدی را منتشر می کند که در آن روند پایبندی ایران به توافق هسته ای 
ژنو شرح داده شده است. دو دیپلمات مطلع از گزارش آژانس در این زمینه اظهار 
داشتند که در این گزارش این نکته خاطرنشان می شود که ایران به تعهد خود در 
زمینه رقیق سازی ذخایر اورانیوم غنی شده عمل کرده و در عین حال روند اکسید 

سازی این ذخایر را نیز ادامه می دهد.
ایران و گروه ۱+۵ تا ماه ژوئن فرصت دارند تا به تمامی تعهدات خود طبق توافق 
حال  در  ایران  که  است  آن  از  حاکی  شواهد  گویند  می  ها  دیپلمات  کنند.  عمل  ژنو 
عمل به تعهدات خود است و تصمیم گرفته است روند رقیق سازی را کامل کند تا 
به تمامی اقساطی که به طور گام به گام از دارایی نفتی ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون 

دالری ایران آزاد می شود، دست یابد.
این خبرگزاری آمریکایی در پایان گزارش خود می نویسد که ایران و گروه ۵+۱ 
عالقمند به دستیابی به یک توافق هسته ای جامع هستند که قرار است برنامه های 
لغو  مقابل  در  تهران را  ای  هسته  فعالیت های  دیگر  ایران و  اورانیوم  سازی  غنی 
کامل تحریم ها، محدود کند. ضرب االجل غیر رسمی برای دستیابی به این توافق 
ماه جوالی است اما طرفین می توانند در صورت توافق شش ماه دیگر نیز مذاکره 

کنند.

آينده قدرت در تركيه 
مستقیم  انتخاب  اولین  واقع  در  که  ترکیه  جمهوری  ریاست  حساس  انتخابات   
رئیس جمهوری این کشور خواهد بود، روز ۱۰ اوت ( ۱۹ مرداد) سال جاری برگزار 
کشور  این  مجلس  نمایندگان  توسط  ترکیه  رئیس جمهوری  این  از  پیش  می شود.  
موضوع  در  قانونی  مرجع  تنها  ترکیه  انتخابات  عالی  شورای  می شد.  برگزیده 
انتخابات  برگزاری  رسمی،  روزنامه  در  مصوبه ای  انتشار  با  کشور،  این  انتخابات 
سال  مرداد   ۱۹ روز  ترکیه  کرد.مردم  اعالم  را  کشور  این  جمهوری  ریاست  مستقیم 
رای  صندوقهای  پای  به  کشور  این  پارلمانی  نظام  تاریخ  در  بار  اولین  برای  جاری 
کنند. انتخاب  ساله  پنج  دوره  یک  برای  را  جدید  رئیس جمهوری  تا  خواهند رفت 

توافق  از  رسمی،  روزنامه  در  خبر  این  انتشار  با  همزمان  ترکیه  جمعی  رسانه های 

خصوص  در  ترکیه  رئیس جمهوری  گل  عبدا...  و  وزیر  نخست  اردوغان  طیب  رجب 
نامزدی ریاست جمهوری اردوغان و نخست وزیری گل خبر دادند و مدعی شدند که 
در دیدار اخیر این دو در کاخ ریاست جمهوری، در این باره به توافق نهایی رسیده 
اند.این درحالی است که هیچ یک از دو طرف در این زمینه اظهار نظری نکرده اند. 
بر اساس مصوبه شورای عالی انتخابات ترکیه، انتخابات ریاست جمهوری این کشور 
۶۰ روز پیش از پایان دوره هفت ساله عبدا... گل در مقام ریاست جمهوری برگزار 
اوت   ۲۸ فعلی  رئیس جمهوری  قانونی  دوره  است،  آمده  مصوبه  این  شد.در  خواهد 
برگزار  دور  دو  در  انتخابات  که  کرد  اضافه  مصوبه  می رسد.این  پایان  به  سالجاری 
خود  به  را  آرا  درصد   ۵۰ از  بیش  نتواند  نامزدی  اول  دور  در  در صورتی که  می شود. 
اختصاص دهد، دور دوم در ۲۴ اوت برگزار خواهد شد.عبدا... گل به دنبال پیروزی 
بزرگ حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری اردوغان در انتخابات شهرداری ها در 
۳۰ مارس ( ۱۰ فروردین ماه ) گذشته اعالم کرد که دیگر زمان گفت وگو در خصوص 
اینکه  به  اشاره  با  است.وی  رسیده  فرا  وزیر  نخست  با  جمهوری  ریاست  آتی  نامزد 
سال  تابستان  در  جمهوری  ریاست  انتخاب  موضوع  شهرداری ها،  انتخابات  از  بعد 
جاری به صورت موضوع روز در ترکیه درآمده است، گفت: همچنان که پیشتر نیز 
آنان  و  گذاشتم  میان  در  خود  دوستان  با  را  موضوع  این  انتخابات  از  بعد  ام،  گفته 
نقشه راهی را مشخص خواهند کرد.موضوع انتخاب اردوغان به ریاست جمهوری 
افتاد،  اتفاق  روسیه  فدراسیون  در  که  آنچه  همانند  گل  عبدا...  شدن  وزیر  نخست  و 
از مدتها پیش در ترکیه مطرح شده است، ولی در تازه ترین اظهار نظرها از حزب 

حاکم پس از انتخابات محلی که این حزب توانست با اختالف فاحشی از رقبای خود، 
این  جامعه  در  ترکیه  در  قدرت  تعویض  چگونگی  کند،  تقویت  را  اش  مردمی  پایگاه 
کشور مطرح است. برای احراز پست نخست وزیری در نظام پارلمانی ترکیه، نامزد 
تصدی این پست باید نماینده مجلس باشد. امرا... ایشلر معاون نخست وزیر ترکیه 
مجلس  در  بایبورت  شهر  نماینده  داوطلبانه  استعفای  با  می تواند  گل  که  است  گفته 
ملی ترکیه، به عنوان تنها نماینده مردم این شهر وارد مجلس شده و سپس به رهبری 
ترکیه  حاکم  حزب  پیروزی  از  پس  برسد .  وزیری  نخست  پست  آنگاه  و  حاکم  حزب 
در انتخابات سال ۲۰۰۲ میالدی که اردوغان هنوز در آن دوران نماینده مجلس نبود، 
اردوغان  ورود  برای  روشی  شدن  پیدا  از  بعد  و  شد  ترکیه  وزیر  نخست  گل  عبدا... 
میالدی   ۲۰۰۳ سال  در  گرفت.  تحویل  گل  از  را  وزیری  نخست  مقام  وی  مجلس،  به 
شدن  الزامی  و  ترکیه  مجلس  در  شهرسییرت  نماینده  تنها  داوطلبانه  استعفای  با 
نمایندگی  نامزد  اردوغان  شهر،  این  نماینده  انتخاب  برای  دوره ای  میان  انتخابات 

مانع  تا  یابد  راه  مجلس  به  توانست  میان دوره ای  انتخابات  در  و  شد  شهر  این  مردم 
حقوقی بر سر نخست وزیری اش مرتفع شود. اکنون همین روش در مورد عبدا... 
گل نیز مورد نظر قرار گرفته است. شهر بایبورت در مجلس ترکیه یک نماینده دارد 
الزم  اگر  است،  گفته  نیز  شهر  این  مردم  نماینده  است.  کشور  این  حاکم  حزب  از  که 
باشد چنین فداکاری را برای نامزدی عبدا... گل خواهد کرد. بر اساس قوانین ترکیه، 
دیگری  انتخابات  نمی توان  کشور،  این  در  عمومی  انتخابات  از  بعد  ماه   ۳۰ حداقل 
نداشته  نماینده ای  مجلس  در  انتخاباتی  حوزه  یک  یا  و  شهر  اگر  ولی  کرد.  برگزار 
باشد یا بر اثر فوت یا استعفا، کرسی آن شهر در مجلس خالی باشد، باید در اولین 
یکشنبه بعد از ۹۰ روز از خالی شدن این کرسی، انتخابات برای تعیین نماینده شهر 
ترکیه  آتی  جمهوری  ریاست  نامزدی  خصوص  در  مختلفی  طرح های  شود.  برگزار 
تاکنون  ترکیه  در  رئیس جمهوری  است.  شده  مطرح  کشور  این  سیاسی  محافل  در 
توسط نمایندگان مجلس برای یک دوره هفت ساله انتخاب می شد. در پی مخالفتهای 
احزاب مخالف با انتخاب عبدا... گل به ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۷، حزب حاکم 
ترکیه با استفاده از اکثریت قاطع نمایندگان خود در مجلس، مفاد مربوط به انتخاب 
در  رئیس جمهوری  آن  موجب  به  که  داد  تغییر  را  اساسی  قانون  در  رئیس جمهوری 
نظام پارلمانی ترکیه توسط مردم انتخاب خواهد شد. محافل نزدیک به حزب حاکم 
پس از آن از این اقدام عجوالنه حزب حاکم اظهار ندامت کردند ولی مدعی شدند که 

رهبران حزب تحت فشار شرایط تحمیلی مخالفان دست به چنین کاری زدند.

اعتراض ها در رم و پاريس
مختلف  اعتراض هاي  صحنه  اروپا  کشورهاي  مهم ترین  پایتخت  روزها  این 
در خصوص بحران مالي و وضع سیاست هاي ریاضت اقتصادي شده است. 
رم، پایتخت ایتالیا از جمله این شهرها بود و میزبان درگیري هاي گسترده 
سختگیرانه  سیاست هاي  علیه  که  بود  معترضاني  و  پلیس  نیروهاي  میان 

اقتصادي دولت به خیابان آمده بودند.
 معترضان در ویا ونه تو، مکاني نمادین در مرکز شهر رم به خیابان آمده 
بودند. پلیس با خودروهاي آبپاش و گاز اشك آور به معترضان حمله ور شد. 

خشونت پلیس علیه معترضان فراتر از تصور ناظران بود.
 تظاهرات زماني به خشونت کشیده شد که یك گروه از افرادي که ماسك و 
کاله ایمني پوشیده بودند، در مقابل وزارت صنعت به سوي نیروهاي پلیس 
با  ضدشورش  پلیس  کردند.  پرتاب  پرتقال  و  محترقه  مواد  تخم مرغ،  سنگ، 
باتوم به جان معترضان افتاد و معترضان نیز با سنگ و مواد محترقه با آنها 
مقابله کردند. یك نفر نیز به دلیل منفجر شدن نارنجك دست ساز در دستش 

پیش از آنکه آن را پرتاب کند، مجروح شد. 
سطحي  جراحت هاي  نیز  پلیس  نیروهاي  و  معترضان  از  دیگر  تن  ده ها 
برداشتند و به گفته پلیس دست کم شش نفر نیز بازداشت شدند. شعار اصلي 

همچنان  معترضان  بود.  درآمد  کم  افراد  براي  ارزان  مسکن  تامین  مخالفان 
نسبت به نرخ باالي بیکاري و حقوق هاي پایین در ایتالیا اعتراض کردند.

بود.  گسترده  اعتراضات  شاهد  نیز  فرانسه  پایتخت  پاریس  دیگر  سوي  از 
طرح هاي  علیه  پاریس  شهر  مرکز  در  اعتراضاتي  طي  تن  هزار  صدها 
اصالحات اقتصادي و تدابیر ریاضت آمیز شرکت کردند. به گزارش رویترز 
اغلب  کردند.  آغاز  را  خود  راهپیمایي  جمهوري  میدان  از  تظاهرات کنندگان 
آنها پالکاردهایي به دست داشتند که در آنها شعارهایي علیه فرانسوا اوالند، 

رییس جمهوري فرانسه نوشته شده بود.

شرکت  نفر  هزار   ۲۵ حدود  اعتراضات  این  در  که  کرد  عنوان  فرانسه  پلیس   
والس،  مانوئل  که  آمد  وجود  به  از  آن  پس  فرانسه  اعتراضات  کردند. 
شده  برنامه ریزي  کاهش  براي  خود  طرح  از  فرانسه  جدید  نخست وزیر 

مالیات و هزینه ها رونمایي کرد. 

ذکر  به  الزم  کرد.  خواهد  برطرف  را  فرانسه  بودجه  کسري  داد  وعده  وي 
است که نخست وزیر هر دو کشور فرانسه و ایتالیا به تازگي تغییر کرده اند و 
باید دید سیاست هاي دولتمردان جدید این دو کشور موجب رضایت عمومي 

خواهد شد یا خیر.
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طرح منحصر به فرد تهران برای نفوذ در منطقه

اعراب حسرت 
ايران را مى خورند

نویسنده : فیصل القاسم

اعراب  همه  که  کنیم  توجه  نکته  این  به  نباید  آیا 
حکومت  آن  یا  این  سرنگونی  برای  دالر  میلیاردها 
استفاده  فرصت ها  از  ایرانی ها  و  می پردازند  عربی 
سقوط  آن  در  حکومت  که  کشوری  آن  و  می کنند 

کرده مثل طبق طالیی تسلیم ایران می شود؟

 برای بعضی از اعراب کاری نمانده جز این که از نفوذ ایران در 
در  ای  نزدیکی  اخیرا  که  آن  از  بعد  ویژه  به  کنند،  شکایت  منطقه 
اش  ای  هسته  برنامه  سر  بر  توافق  از  بعد  ایران  و  امریکا  روابط 
متوجه  ناگهان  ای  عده  شد  چه  دانیم  نمی  است.  آمده  وجود  به 
خطر ایران شدند در حالی که می دانستند ایران مدت ها است در 
سال  ها  ده  و  است  منطقه  در  خود  برای  پیمانانی  هم  ایجاد  حال 
است درصدد نفوذ در منطقه است. آیا فراموش کرده اند که نفوذ 
که  بود  هشتاد  دهه  در  و  شد  آغاز  شست  دهه  از  لبنان  در  ایران 
به سمت ایجاد حزب الله که اکنون به بزرگ ترین شاخه قدرتمند 
سوری  پیمانی  هم  مگر  آیا  شد؟  متمایل  است،  شده  تبدیل  ایران 
در  سوریه  راحل  جمهوری  رئیس  اسد،  حافظ  زمان  از  ایرانی   –
برابر چشمان همه اعراب به رغم آن که از آن استقبال نمی کردند، 
حسنه  روابط  قدر  همان  اسد  جمهور  رئیس  آیا  نداشت؟  وجود 
با  رابطه  سطح  در همان  ها  که دهه  نکرد  ایجاد  اعراب  با  عالی  و 
ایران داشت؟ چرا در آن موقع کسی از هم پیمانی ایرانی – سوریه 
مثابه  به  اسد  حافظ  جمهور  رئیس  حکومت  آیا  نداشت؟  شکایت 

گوهر نایابی در روابط ایرانی – عربی محسوب نمی شد؟

آیا نفوذ ایران در داخل عراق بعد از جنگ عراق علیه کویت یعنی 
روزها  آن  همه  آیا  نشد؟  آغاز  گذشته  قرن  نود  دهه  ابتدای  در 
همه  که  کنیم  توجه  نکته  این  به  نباید  آیا  اند؟  کرده  فراموش  را 
اعراب میلیاردها دالر برای سرنگونی این یا آن حکومت عربی می 
پردازند و ایرانی ها از فرصت ها استفاده می کنند و آن کشوری 
که حکومت در آن سقوط کرده مثل طبق طالیی تسلیم ایران می 
شود؟ آیا اعراب مبالغ کالن برای سرنگونی حکومت صدام حسین 
عراق  در  گامی  ترین  کوچک  بتوانند  که  آن  بدون  نکردند  صرف 
و  است  شده  مستولی  عراق  بر  ایران  اکنون  که  حالی  در  بردارند 
تالش می کند این کشور را به منطقه حیاتی برای نفوذ خود در 

منطقه تبدیل کند؟

که  این  یا  است  شده  پاک  اعراب  اذهان  از  یمن  در  ایران  نفوذ  آیا 
ناچارند نفوذ ایران را در برابر چشمان خود در این کشور ببینند 
داشته  آن  با  رویارویی  برای  مطلوبی  استراتژی  که  این  بدون 

باشند؟

کسی نباید ایران را مالمت کند، ایران طرح و استراتژی خودش 
را دارد، چه ما بخواهیم چه نخواهیم. طرح ایران طراحی شده بر 
حمایت های استراتژیک قدرتمند است و تنها فقط برای گسترش 
خود  طرح  ساخت  فکر  به  ایران  که  زمانی  هم  نیست.  ای  مرحله 
ای  هسته  توانایی  و  قدرتمند  نظامی  توانایی  ایجاد  سمت  به  بود 
که همه دنیا به آن احترام بگذارند نیز بود. دنیا سال ها و سال ها 
بر سر برنامه هسته ای اش مذاکره کرد. و در زمینه نظامی نیز 
نکرد،  حساب  شرقی  یا  غربی  های  سالح  بر  وجه  هیچ  به  ایران 
بلکه تصمیم گرفت خود بر اساس توانایی ها و خبرگی نیروهای 
جای  وجه  هیچ  به  این  و  بسازد.  را  خود  نظامی  سامانه  ایرانی 

است،  برانگیز  احترام  هم  بسیار  عکس  بر  بلکه  ندارد  نکوهش 
حتی اگر بعضی از سیاستمداران با آن مخالف باشند. در حالی که 
ایرانی  اند،  کرده  اعتماد  امریکا  کاهش  حال  در  حمایت  بر  اعراب 
نظامی  نیروی  و  جامعه  ساخت  در  خود  خودکفای  نیروی  به  ها 
با  آنها  با  دنیا  تا  است  شده  باعث  که  ای  مساله  کنند،  می  اعتماد 

چشم یک رقیب نه وابسته تعامل کند.

هم  خودمان  باید  که  حالی  در  کنیم  مالمت  را  ایران  باید  چرا 
همان استراتژی مبتنی بر قدرت خودکفا و طرح ریزی داخلی را 
دنبال کنیم؟ ببینید چه فرقی میان سرمایه گذاری عربی و ایرانی 
کافه  و  هتل  ساخت  در  اعراب  که  حالی  در  دارد،  وجود  لبنان  در 

شاخه  ساخت  روی  بر  ایران  اند  کرده  خرج  را  خود  های  پول 
نظامی استراتژیک پرابهتی در داخل لبنان سرمایه گذاری کرد 
به گونه ای که اکنون تبدیل به شاخه عملی حاکم بر لبنان شده 
است که چه در گذشته و چه در حال و چه در آینده هیچ حزب 
و جریانی نمی تواند جای آن را در روابط محلی و بین المللی 
عربی  نفوذ  توان  نمی  که  بگویند  دارند  حق  ها  بعضی  بگیرد. 
روز  یک  آنها  از  یکی  کرد.  مقایسه  لبنان  در  ایرانی  نفوذ  با  را 
گفت اگر روزی میان طرفداران طرح عربی با طرفداران طرح 
ایرانی درگیری شود، طرفداران طرح عربی با بطری و شیشه 
ترین  پیشرفته  ایران  طرح  طرفداران  که  حالی  در  جنگند  می 

سالح ها را دارند و آموزش های نظامی واقعا باالیی دیده اند.

ها  بعضی  که  است  استراتژیک  نه  و  حل  راه  نه  وجه  هیچ  به 
بخواهند برای رویارویی با ایران گروه های مبارزی را در این 
جا و آن جا اجاره کنند، این نیرنگ افراد ناتوان است که به چنین 
طرحی  ساخت  ممکن  حل  راه  تنها  زنند.  می  دست  کارهایی 
و  صنعتی  و  علمی  های  چارچوب  اساس  بر  حقیقی  زیربنایی 
در  انقالب  پیروزی  زمان  از  ایران  که  طور  همان  تکنولوژیک 

سال ۱۹۷۹ تا کنون انجام داده است.

فرق میان اعراب و ایران همانند تفاوت دو فردی است که اولی 
خانه ای را اجاره کرده و هر سال به مالک آن خانه (در این جا 
آخر  در  و  دهد  می  بها  اجاره  ها  سال  و  ها  سال  برای  امریکا) 
قرض  را  پولی  دومی  که  حالی  در  دهد  می  دست  از  را  پولش 
کرده و خانه ای خریده و حاال بعد از چند سال صاحب خانه و 

ملکش شده است.

برای  خود  درونی  درآمدهای  و  ها  ثروت  از  چگونه  ایران  ببینید 
کرد  استفاده  طوالنی  های  سال  طول  در  خودکفا  قدرتی  ساخت 
باید  کسی  هر  که  شده  تبدیل  قدرتی  به  اکنون  که  ای  گونه  به 

محاسبات آن را نیز حساب کند، ایران خودش از خودش حمایت 
حامی  دنبال  به  بخواهد  مستاجر  همانند  که  آن  جای  به  کند  می 
ای باشد. در حالی که اعراب به فکر سرمایه گذاری طوالنی مدت 
قدرت  صرف  پول  نیستند،  خود  خودکفای  قدرت  ساخت  برای 
های خارجی کردند تا از آنها حمایت کنند، و اآلن هم تب کرده اند 
برای این که فکر نمی کنند و همانند ایران سرمایه گذاری طوالنی 

مدت انجام نمی دهند.

آن چه ما اعراب نیاز داریم همان چیزی است که ایران در سرمایه 
دارد.  استقامت  و  صبر  و  ریزی  برنامه  و  ساخت  و  گذاری 
که  است  ایرانی  باف  فرش  همان  حکایت  دقیقا  ایران  استراتژی 
شهرت جهانی دارد، فرش باف ایرانی سال ها می گذراند و وقت 
می گذارد تا یک فرش ایرانی با آن جزئیات بدیع و حیرت آورش 
که همه دنیا را با همه ملت هایش انگشت به دهان می گذارد، ببافد 
در حالی که سیاستمداران عرب واقعا انسان های عجولی هستند، 
ادامه  اند  کرده  آغاز  که  کاری  در  نه  و  شوند  می  کالفه  سرعت  به 
می دهند و نه استقامت می کنند تا طرحشان به دستاورد مطلوب 
برسد. برای همین به طرف خارجی در هر چیز اعتماد کرده اند، 
بدون  خارجی،  هشدارهای  از  کشورهایشان  حمایت  در  جمله  از 
هشدارهای  برابر  در  کشورهایشان  از  واقعا  ها  قدرت  آن  که  این 
خارجی مراقبت کنند، بدون این که بدانند که آن کشوری که مورد 
باقی  است در طول زمان قدرتمند  ایاالت متحده  خارجی  حمایت 
و  شود  می  هم  تر  ضعیف  روز  به  روز  عکس  بر  بلکه  ماند،  نمی 
روزی می رسد که آن کشور را در حالی که ترسیده است، تنها رها 
می کند، همان وضعیتی که اکنون به وجود آمده است، بعد از آن 
که واشنگتن دست از حمایت خود از هم پیمانان عربش برداشت 
اکنون به سمتی می رود تا با دشمن آنان یعنی ایرانی ها به تفاهم 

برسد.

بر  که  برسد  روزی  کرد  می  تصور  پیش  سال  پنجاه  ایران  آیا 
به  و  لبنان  و  سوریه  و  عراق  مثل  عربی  کشورهای  از  بسیاری 
زودی یمن و کویت و دیگر کشورها تسلط یابد؟ از نظر بسیاری 
چنین چیزی غیر ممکن بود اما اکنون تحقیق یافته است، حقیقتی 
روی  بر  ایران  که  این  برای  کند  می  خیره  خود  به  را  چشمان  که 
طرحش سال های طوالنی کار کرده است، و این بی شک بسیاری 
به  کینه  ایران  از  که  شود  می  باعث  و  کند  می  کالفه  را  اعراب  از 
دل بگیرند و نتوانند نفوذ منطقه ای اش را ببینند. اما به جای آن 
که ایران را مالمت کنید و ارتش های عربی را علیه آن بر اساس 
اصول مذهبی بسیج کنید، چرا طرح عربی ویژه ای که بر اساس 
آن بتوانید با ایران و ترکیه و قدرت های در حال صعود دیگر به 
اورانیوم  سازی  غنی  ایران  کنید؟  نمی  بنا  برخیزید،  رویارویی 
را  هایمان  شیشه  عسل  تنها  اعراب  ما  و  دهد  می  انجام  را  خود 

غلیظ می کنیم!
منبع: القدس العربی

پايان بنـدر
سرانجام پس از ماه ها، غیبت «بندر بن سلطان» رییس دستگاه 
مقامات  نشست هاي  و  مجامع  از  سعودي  عربستان  اطالعاتي 
سمت  از  وي  کناره گیري  بر  مبني  شایعاتي  طرح  و  سعود  آل 
بن  «بندر  حکمي،  طي  سعودي  عربستان  پادشاه  خویش، 
شخص  و  برکنار  اطالعاتي  دستگاه  ریاست  از  را  سلطان» 
جاي  به  را  االدریسي»  یوسف  «سپهبد  نام  به  گمنامي  تقریبا 

وي برگزید. 
پرده  پشت  مسائل  حتم  طور  به  سلطان»  بن  «بندر  برکناري 
احتمالي  افشاي  شاهد  نزدیك  آینده  در  که  دارد  فراواني 
گمانه زني هاي  هم اکنون  از  اما  بود.  خواهیم  آن  از  بخش هایي 

زیادي درباره آن شروع شده است.

سیاست هاي چالش برانگیز بندر
سازمان  رییس  سال  دو  از  کمتر  براي  که  سلطان  بن  بندر 

و  سختگیرانه  سیاست هاي  همواره  بود،  سعودي  اطالعاتي 
در  سعودي  حکومت  با  همسو  غیر  کشورهاي  علیه  را  تندي 

منطقه اتخاذ مي کرد. 
مي شد  منتشر  زیادي  و گزارش هاي  خبرها  سال  دو  این  در 
از  تسلیحاتي  و  مالي  پشتیباني  و  مستقیم  حمایت  با  بندر  که 
خطرناکي  به مرد  عراق و در منطقه  سوریه،  تروریست ها در 
در  زیادي  نگراني هاي  گزارش ها  این  است.  شده  تبدیل 
اقدامات  به  بین المللي  مجامع  واکنش  درباره  سعودي  کاخ 
سازمان  ریاست  به  آنکه  از  پیش  بندر  بود.  کرده  ایجاد  بندر 
امریکا  در  سعودي  عربستان  سفیر  سال   ۲۲ برسد،  اطالعاتي 
بن  سلطان  فرزند  و  عربستان  پادشاه  برادرزاده  او  بود. 
سال  سه  اکتبر  در  که  است  سعودي  سابق  ولیعهد  عبدالعزیز، 
پیش در نیویورك درگذشت. بندر مواضع تندي هم علیه امریکا 
داشت و کاخ سفید را در حل جنگ داخلي در سوریه و مناقشه 
اسراییل و فلسطین «ناتوان» توصیف کرده بود. بندر همچنین 
از  بود.  کرده  نارضایتي  ابراز  تهران  به  واشنگتن  نزدیکي  از 
«وابسته  نمي خواهد  دیگر  عربستان  که  است  شده  نقل  بندر 
 ۱۹۳۲ سال  در  تاسیس  زمان  از  سعودي  عربستان  باشد». 

میالدي تاکنون متحد امریکا بوده است.



  جمعه 29 فروردين ماه 1393 -  شماره 341هفته نامه پرشين8

زمانى براى اتحاد دوباره اروپا
نویسنده: یوشکا فیشر* وزیر خارجه سابق آلمان

مترجم: معزالدین خیرآباد

در یک دوره بسیار طوالنی غرب درباره روسیه تحت حاکمیت والدیمیر پوتین 
خیال پردازی کرده است. توهم هایی که هم اینک در پی حوادث شبه جزیره کریمه فروپاشیده است. غرب می توانست 

(و باید) روسیه را بهتر بشناسد:
جایگاه روسیه به عنوان یک  استراتژیک پوتین بازسازی   از زمان نخستین دور تصدی پست ریاست جمهوری، هدف 
قدرت جهانی بوده است. به این منظور، پوتین از صادرات انرژی روسیه برای احیای تدریجی مرزهای از دست رفته 

در زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در نسل پیش، استفاده کرد. اوکراین در کانون این استراتژی بوده است، چرا 
که بدون آن، هدف احیای دوباره روسیه غیر قابل دسترس است. از این رو، کریمه نخستین هدف بود؛ هدف بعدی اما 

اوکراین شرقی و تداوم بی ثبات سازی کل این کشور خواهد بود.
هستند.  شدن  منقرض  حال  در  مرکزی  آسیای  و  قفقاز  شرقی،  اروپای  در  شوروی  جماهیر  از  پس  بین المللی  سیستم 
عقاید قرن نوزدهمی نظم بین المللی که بر تعادل جمع صفِر قدرت مبتنی بود، در حال تهدید هنجارهای مدرن تعیین 
سرنوشت ملی، مصونیت مرزها، حاکمیت قانون، و اصول بنیادین دموکراسی هستند. در نتیجه، این تحول اثر عظیمی 
بر اروپا و روابطش با روسیه خواهد داشت و تعیین خواهد کرد که آیا اروپایی ها با قوانین قرن بیست ویکم زندگی 

می کنند یا خیر؟ 
خواه رهبران اتحادیه اروپا تایید کنند یا تایید نکنند؛ در واقع، این اتحادیه هم اینک در نزاع مستقیم با روسیه بر سر 
یک قدرت  پایان جنگ سرد است. به عبارت دیگر، ظهور دوباره روسیه به عنوان  سیاست گسترش این کشور پس از 
جهانی نه تنها مستلزم اتحاد دوباره با سرزمین های از دست رفته اتحاد جماهیر شوروی است که به دسترسی مستقیم 
عمیق  مبارزه  یک  رو،  این  از  است.  نیازمند  شرقی  اروپای  در  ویژه  به  و  قاره  این  در  مسلط  نقشی  ایفای  و  اروپا  به 

راهبردی هم اینک مفروض است.
از چشم انداز غربی، مواجهه خودسرانه معنی و اهمیت اندکی دارد، چرا که اتحادیه اروپا و روسیه همسایه هستند و 
خواهند بود. با نگاه به آینده ، نیاز روسیه به اتحادیه اروپا حتی بیش از نیاز اتحادیه اروپا به روسیه خواهد بود، چرا 
که در شرق دور و در آسیای مرکزی، چین درحکم یک رقیب دارای ابعاد کامال متفاوت در حال ظهور است. افزون بر 
این، کاهش سریع جمعیت روسیه و عقب ماندگی عظیم این کشور از نوسازی، بر نیاز به پیوند با اروپا در آینده داللت 
دارد. اما به دست آوردن این فرصت تنها بر اساس حاکمیت قانون و نه زور ممکن خواهد بود و باید از طریق اصول 

دموکراسی و تعیین سرنوشت ملی، نه  سیاست های قدرت های بزرگ پیش رود.
در واقع، پوتین در حال حاضر یک بحران دیرپا را دوباره فعال کرده است. پاسخ غرب به این بحران، اتخاذ سیاست 
مهار جدید خواهد بود که اساسا شکل اقتصادی و اقدام های دیپلماتیک به خود می گیرد. اروپا وابستگی خود به انرژی 
روسیه را کاهش خواهد داد، اولویت ها و صف بندی های استراتژیک خود را بازبینی می کند و از حجم سرمایه گذاری ها 

و همکاری های دو جانبه خود با روسیه می کاهد. 

شد.  خواهد  آشکار  زودی  به  او  موضع  ضعف  اما  دارد،  بیشتری  نفوذ  و  قدرت  پوتین  می رسد  نظر  به  کوتاه مدت،  در 
روسیه کامال از نظر اقتصادی و سیاسی به دلیل صادرات انرژی و مواد اولیه خود که اصوال به اروپا می رود، وابسته 

است. تقاضای پایین اروپا و قیمت نفتی که دیگر کفایت بودجه روسیه را نمی کند، به سرعت کرملین را فلج می کند.
در واقع، برای باور اینکه پوتین احتماال بیش از توان خود عمل کرده است، دلیل موجهی وجود دارد. فروپاشی اتحاد 
دیدند  ملت ها  وقتی  رکود،  از   موجی  با  همگام  اما  نگرفت  صورت  غرب  توسط   ۱۹۹۰ دهه  آغاز  در  شوروی  جماهیر 

وضعیت حزب کمونیست شوروی ضعیف است، از فرصت رهایی و جدایی از شوروی استفاده کردند.
امروز روسیه برای به دست آوردن سرزمین های از دست رفته پس از فروپاشی شوروی و ایجاد اتحاد میان آنها نه توان 
اقتصادی دارد و نه قدرت سیاسی. از این رو، هر تالشی از سوی پوتین برای حرکت به سوی این هدف مردمش را فقیر 
می کند و منجر به فروپاشی بیشتر می شود و این یعنی یک چشم انداز تاریک. اروپایی ها نیز برای نگرانی خود از این 
شرایط  دلیل دارند. آنها در حال حاضر باید با این واقعیت مواجه شوند که اتحادیه اروپا فقط یک بازار مشترک – یک 
جامعه اقتصادی صرف – نیست، بلکه یک بازیگر جهانی، یک اتحادیه سیاسی به هم پیوسته با ارزش ها و منافع امنیتی 

مشترک است. منافع هنجاری و استراتژیک اروپا دوباره با یک اقدام 
تالفی جویانه ظهور و بروز یافته است؛ در واقع، پوتین تقریبا یک تنه، با ارائه یک هدف جدید، ناتو را تقویت کرده 
است.اتحادیه اروپا باید درک کند که در مناطق همجوار جنوبی و شرقی در خأل عمل نمی کند و به خاطر امنیت خودش 
نمی تواند از منافع مخالف سایر قدرت ها به سادگی چشم پوشی کند یا آنها را بپذیرد. سیاست گسترش اتحادیه اروپا 
صرفا یک دغدغه گران قیمت و قابل مصرف نیست؛ بلکه جزئی حیاتی از امنیت اتحادیه اروپا و پروژه بیرونی قدرت 

است. ایمنی هزینه دارد.

شاید در آینده هزینه های خروج از اتحادیه اروپا در بریتانیا دوباره ارزیابی شود. و شاید در این قاره درک و فهمی 
ایجاد شود که یکپارچگی اروپا باید با سرعت بیشتری پی گرفته شود؛ چرا که جهان و به ویژه همسایگان اروپا تغییر 
کرده اند و به اندازه دیگران صلح جو نیستند.بیش از همه کشورهای اروپایی، آلمان این موضوع را درک کرده است. 
ای کاش پروژه صلح اتحادیه اروپا- انگیزه اصلی و اولیه برای شکل گیری اتحاد اروپایی- به طور کامل عملی می شد و 
پس از ۶ دهه موفقیت، به طرز ناامیدکننده ای از رده خارج قلمداد نشده بود. پوتین، اما شرایط را برای بررسی واقعیت 
فراهم کرده است. مساله صلح در اروپا دوباره مطرح شده است و باید توسط یک اروپای متحد و قوی پاسخ داده شود. 

اقتصاد
عملکرد اقتصادی آخرین سال ریاست جمهوری حامد کرزی 

خداحافظ كرزى 
 ضیا شفایی / دکترای اقتصاد از دانشگاه کابل

با روی کار آمدن دولت جدید در افغانستان بعد از دو دهه جنگ 
داخلی، حامد کرزی چهره ای است که بعد از سقوط رژیم طالبان 
در دوره موقت و انتقالی و همچنان در دو دور ریاست جمهوری، 
رئیس  جمهور منتخب افغانستان بوده است. حکومت او در بیش 
از یک دهه در افغانستان دستاوردهای خوبی در عرصه معارف، 
بانکی،  خدمات  مخابرات،  صحت،  رسانه ها،  عالی،  تحصیالت 
جلب کمک های خارجی و... داشته و تامین امنیت، فساد گسترده 
موثر  نکردن  استفاده  و  غیردولتی  و  دولتی  نهادهای  در  اداری 
از کمک های جامعه جهانی به سود زیربناها و توسعه اقتصادی 
به  الزم  است.  بوده  کرزی  حامد  حکومت  عمده  چالش های  از 
ظرفیت  و  اقتصادی  زیربناهای  نبود  دلیل  به  که  است  یادآوری 
پایین بخش حقیقی اقتصاد، رشد اقتصادی افغانستان در دوران 
بوده  زراعتی  فعالیت های  از  متاثر  کرزی  آقای  ریاست جمهوری 
که نظر به شرایط اقلیمی و جوی، رشد اقتصادی کشور همواره 
نوسان داشته است. کمک های بین المللی نیز نقش کلیدی در رشد 
دهه  یک  گذشت  از  بعد  متاسفانه  و  داشته  افغانستان  اقتصادی 
وابسته  هنوز  کشور  اقتصادی  عملکرد  اقتصادی،  فرصت های 
در  ریاست جمهوری  دور  دو  از  بعد  است.   خارجی  کمک های  به 
افغانستان، قرار است برای اولین بار در تاریخ این سرزمین آقای 
کرزی سمت ریاست جمهوری را به صورت مسالمت آمیز از طریق 
انتخاباتی که قرار است در ماه اول سال ۱۳۹۳ خورشیدی برگزار 
شود، به منتخب بعدی مردم انتقال دهد. از این رو در این نوشته 
نگاه مختصری به عملکرد اقتصادی حامد کرزی در آخرین سال 
یک  از  بیش  نشان دهنده  نوعی  به  که  دارم  ریاست جمهوری اش 
دهه دستاوردهای اقتصادی او نیز هست. در نهایت اینکه میراث 
اقتصادی او برای رئیس جمهور آینده افغانستان چه خواهد بود؟ 
اخیر  سال  در  او  اقتصادی  عملکرد  عمده  بخش  چند  به  اینجا  در 
ریاست جمهوری اش اشاره می کنم. ارزیابی و تحلیل کلی عملکرد 
اقتصادی حامد کرزی در آخرین سال ریاست جمهوری اش، فراتر 
عمده  اقتصادی  عوامل  به  تنها  پس  است  مطلب  این  ظرفیت  از 
سال  آخرین  در  کرزی  آقای  اقتصادی  عملکرد  روی  تاثیرگذار  و 

ریاست جمهوری اش اکتفا می کنم. 
 

حاکمیت  نا  اطمینانی
چشم انداز نامعلوم امنیت بعد از خروج نیروهای ناتو در سال ۱۳۹۳ 
از افغانستان، امضا نکردن قرارداد نظامی آمریکا در افغانستان 
انتخابات  طریق  از  سیاسی  قدرت  انتقال  و  کرزی  آقای  توسط 
۱۳۹۳، سه عامل عمده ای بوده که در آخرین سال ریاست جمهوری 
آقای کرزی تاثیر منفی روی فعالیت های اقتصادی کشور گذاشته 
آینده  به  نسبت  را  اقتصادی  فعاالن  شده،  یاد  فاکتورهای  است. 
اقتصادی  فعالیت های  کاهش  به  منجر  و  ساخته  نامطمئن  کشور 
در ابعاد مختلف شده است. چنانچه پیش بینی بانک جهانی نشان 
درصد   ۳/۱ به   ۱۳۹۲ سال  در  افغانستان  اقتصادی  رشد  می دهد 
افغانستان   ۱۳۹۱ سال  در  که  است  حالی  در  این  و  یافته  کاهش 
رکود  بیانگر  رقم  این  بود.  کرده  تجربه  را   ۱۴/۴ اقتصادی  رشد 
اقتصادی در آخرین سال ریاست جمهوری آقای کرزی است. اگر 
از پیش بینی ها بگذریم و تعامل یا گفت وگوی با اجتماع و فعاالن 
از  بدتر  را  بارشان  و  کار  وضعیت  آنها  باشیم،  داشته  اقتصادی 
آن تعریف می کنند که نهادهای تولیدکننده آمار در قالب ارقام و 
پیش بینی ها ارائه می کنند. فساد گسترده اداری در نهادهای دولتی 

و بین المللی چه در قالب اخذ رشوه غرض پیشبرد امورات عامه و 
یا هم حیف و میل کمک های خارجی در زدوبندها و قراردادها، از 
چالش های عمده حکومت آقای کرزی بوده و متاسفانه این پدیده 
تا آخرین سال ریاست جمهوری او، دامنگیر حکومتش بوده است. 
لحاظ  به   ،۱۳۹۲ سال  در  بین المللی  شفافیت  دیده بان  رو  همین  از 
گستردگی فساد اداری، افغانستان را در درجه سوم رده بندی های 

کشورهای فاسد قرار داده است.

کاهش در جمع آوری عواید دولت
آمارها نشان می دهد عواید مختلف دولت در سال ۱۳۹۲ نسبت به 
سال ۱۳۹۱ کاهش یافته است. کاهش عواید دولت ریشه در کاهش 
نا اطمینانی  حاکمیت  از  عمدتًا  که  داشته  اقتصادی  فعالیت های 
دولت،  عواید  کاهش  می گیرد.  نشات  شده،  یاد  دالیل  به  نظر 
داده  افزایش  خارجی  کمک های  به  را  افغانستان  وابستگی  درجه 
و این در حالی است که افغانستان در سال ۱۳۹۱ حدود ۴۳ درصد 
از  را  انکشافی اش  بودجه  درصد   ۷۴ از  بیش  و  عملیاتی  بودجه 
می رسد  نظر  به  که  است  کرده  تامین  خارجی  کمک های  طریق 
خارجی بعد از سال جاری کاهش خواهد یافت. منابع  کمک های 
مالی  نیازمندی های  تامین  برای  خوب  منبع  افغانستان،  طبیعی 
نتوانسته  تاکنون  افغانستان  دولت  که  حالی  در  شده؛  تلقی  دولت 
قوانین مربوط به استخراج منابع طبیعی کشور را تصویب کند. 
با توجه به گستردگی فساد اداری و حیف و میل شدن کمک های 
خارجی در کشور، تضمینی وجود ندارد که دولت افغانستان در 
آینده  ای نزدیک بتواند دست به استخراج منابع طبیعی کشور زده 
و شفافیت را اصل در پروسه استخراج معادن، امضای قراردادها 
با کمپانی های خارجی و استفاده مناسب از عواید منابع طبیعی 

قرار دهد. 
     

کاهش بی سابقه ارزش افغانی
سال  از  افغانستان  در  کرزی  حامد  ریاست جمهوری  دوران  در   
۲۰۰۱ به این سو، ارزش افغانی (واحد پول افغانستان) به  صورت 
کمک های  محل  از  بادآورده  دالرهای  تزریق  طریق  از  تصنعی 
خارجی در بازار پولی کشور در مقابل اسعار خارجی حفظ شده 
است. آمارهای موجود نشان می دهد که در جریان ۱۱ سال گذشته 
خارجی  ارزهای  مقابل  در  مناسب  ثبات  از  افغانی   (۲۰۰۲ - ۲۰۱۲ )
در  آمریکایی  دالر  یک  یاد شده،  زمان  مدت  در  و  بوده  برخوردار 
مقابل ۴۷/۶۷ الی ۴۸/۷ افغانی مبادله شده است. اما با زمزمه 
خروج نیروهای خارجی و کاهش کمک های خارجی بعد از سال 
کرزی،  آقای  ریاست جمهوری  سال  آخرین  در  میالدی،  جاری 
آمریکا  دالر  مقابل  در  را  خود  ارزش  بی سابقه ای  به طور  افغانی 
با  خویش  اوج  در  آمریکایی  دالر  یک  سال  این  در  و  داد  دست  از 
۵۸ افغانی برابر شد. با در نظر گرفتن نبود زیربناهای اقتصادی 
می رسید  نظر  به  کرزی،  آقای  حکومت  آغاز  در  داخلی  تولید  و 
افغانستان  پول  بازار  در  دالر  تزریق  کمک  با  افغانی  تقویت  که 
سیاست معقولی بوده تا رفاه  عمومی را از طریق واردات ارزان 
کشور  مرکزی  بانک  مسووالن  اما  کند.  حفظ  کشورها  سایر  از 
منابع  از  که  دالرهایی  تزریق  کمک  به  تا  کردند  تالش  پیوسته 
به صورت  را  افغانی  ارزش  بود،  آمده  به دست  خارجی  کمک های 
فعلی  ناچیز  ذخایر  با  که  است  درحالی  این  کنند.  حفظ  تصنعی 
از  بهره وری  عدم  و  خارجی  کمک های  کاهش  مرکزی،  بانک 
مرکزی  بانک  توان  از  فراتر  سیاستی  چنین  تداوم  طبیعی،  منابع 
در  افغانستان  حکومت  اینکه  وجود  با  بود.  خواهد  افغانستان 
رایگان  اختصاص  قبیل  از  خوبی  مشوق  بسته های   ۱۳۹۲ سال 
فعاالن  برای  ساله  هفت  مالیاتی  معافیت  صنعت کاران،  به  زمین 
سرمایه گذاری  تشویق  برای  ۱۰ساله  کم بهره  وام های  و  تولیدی 
بستر  بودن  نامناسب  دلیل  به  اما  کردند،  اعطا  خارجی  و  داخلی 
از  اطمینان  عدم  و  امنیت  منظر  از  کار  و  کسب  و  سرمایه گذاری 
آینده، بسته های تشویقی یاد شده نتوانست سرمایه گذاری داخلی 
دهد  افزایش  قبل  سال های  به  نسبت   ۱۳۹۲ سال  در  را  خارجی  و 
و حتی عکس آن روی داد و سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۲ کاهش 
در  (آیسا)  سرمایه گذاری ها  از  حمایت  مرکز  آمارهای  یافت. 
افغانستان نشان می دهد که تعداد شرکت های جدید ثبت شده نزد 

این نهاد در سال ۱۳۹۲ کمتر از سال های قبل بوده است. 
تجارت  سازمان  در  افغانستان  عضویت  زمینه  در  پیشرفت ها 
جهانی وزارت تجارت افغانستان از مدت ها پیش به این سو روی 
عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی کار می کند. آخرین 
دسترسی  توافقنامه  اروپا  اتحادیه  که  می دهد  نشان  گزارش ها 
افغانستان به سازمان تجارت جهانی را امضا کرده و قرار است 
تا پایان سال جاری میالدی، افغانستان عضویت این سازمان را به 
دست آورد. با توجه به کسری شدید توازن تجارت و پایین بودن 
کیفیت محصوالت افغانستان، اینکه چه نفع و ضرری متوجه این 
کشور بعد از پیوستن به سازمان تجارت جهانی خواهد شد، نیاز 

به تحقیق بیشتر دارد.
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هشدار WTO درمورد رشد تجارت جهانی

تاثير منفى بحران اوكراين 
در رشد تجارى

را  خود  پيش بينى   (WTO) تجارت جهانى  سازمان 
 7/4 به  جارى  سال  در  جهانى  تجارت  رشد  درمورد 
درصد ارتقا داد، اما هشدار داد خطراتى مانند كندى 
و  توسعه  درحال  كشورهاى  در  اقتصادى  رشد 
افزايش تنش هاى ژئوپليتيكى مانند بحران اوكراين، 

ممكن است اين احياى تجارى را تضعيف كند.

رشد  جهانی  تجارت  سازمان  پیشتر  تایمز،  فایننشال  گزارش  به 
بود  کرده  پیش بینی  جاری  سال  در  جهانی  تجارت  برای  را  ۴/۵درصدی 
را  خود  پیش بینی  سازمان  این  داشتند  انتظار  اقتصاددانان  از  بسیاری  و 
روز  که  خود  گزارش  جدیدترین  در  جهانی  تجارت  سازمان  دهد.  کاهش 
دوشنبه منتشر شد، اعالم کرد احیای اقتصادی جهان و بهبود اقتصادی 
در آمریکا و به ویژه اروپا احتماال به رشد تجاری قوی تر از انتظار منجر 
 ۴/۷ رشد  داد  هشدار  جهانی  تجارت  سازمان  وجود  این  با  شد.  خواهد 
به  و  تاریخی  روند  از  کمتر  بسیار  امسال  برای  شده  پیش بینی  درصدی 
خصوص میانگین رشد ۶ درصدی تجارت در اکثر سال های دهه های ۱۹۹۰ 

و ۲۰۰۰ است. 
نوشتند:  خود  جدید  گزارش  در  جهانی  تجارت  سازمان  اقتصاددانان 
 ۲۰۱۵ و   ۲۰۱۴ سال های  در  اقتصادی  رشد  و  جهانی  تجارت  «چشم انداز 
ازجمله  پیشرو  اقتصادهای  اما  است،  گذشته  سال های  برخی  از  بهتر 
اکثر اقتصادهای پویای درحال توسعه که عامل افزایش تقاضای جهانی 

هستند، همچنان شکننده اند و ریسک های تجاری فراوانی وجود دارد.»
اقتصاد  «گرچه  است:  آمده  همچنین  جهانی  تجارت  سازمان  گزارش  در 

اقتصادهای  اکنون  اما  است،  احیا  درحال  اروپا  حتی  و  متحده  ایاالت 
این  از  فهرستی  دارند.»  قرار  فراوان  خطرات  مرکز  در  توسعه  درحال 
هند  مانند  کشورهایی  جاری  حساب  در  کالن  کسری  از  عبارتند  خطرات 
برای  چین  تالش  و  آرژانتین  نظیر  اقتصادهایی  در  ارز  بحران  ترکیه،  و 
تغییر جهت اقتصاد از رشد مبتنی بر صادرات به سمت مصرف داخلی. 
سازمان تجارت جهانی که مقر آن در ژنو قرار دارد همچنین هشدار داد 
که خطرات ژئوپلیتیکی درجه ای از نااطمینانی را درباره این پیش بینی به 
وجود آورده است. درگیری های مدنی و مناقشات ارضی در خاورمیانه، 
در  و  شود  انرژی  قیمت  افزایش  موجب  است  ممکن  اروپا  شرق  و  آسیا 

صورت وخیم تر شدن، جریان تجاری را مختل کند. 
در  دسامبر  ماه  در  جهانی  تجارت  سازمان  که  است  شرایطی  در  این 
در  یافت.  دست  سازمان  این  تاسیس  زمان  از  خود  توافق  اولین  به  بالی 
سراسر  مرزهای  در  پاگیر  و  دست  مقررات  حذف  درباره  توافق نامه  این 
تجارت  سازمان  اعضای  شد  اعالم  بالی  نشست  در  شد.  توافق  جهان 
جهانی تا پایان امسال فرصت دارند تا برای پیشبرد  مذاکرات دور دوحه 
تجارت  سازمان  دبیرکل  آزودو،  روبرتو  اما  یابند.  دست  برنامه ای  به 
نمی رود.  پیش  سریع  چندان  فرآیند  این  که  می کند  نگرانی  ابراز  جهانی، 
می یابد،  بهبود  جهان  اقتصاد  که  شرایطی  در  است  می گوید:«روشن  او 
تجارت جهانی نیز درحال بهبود است. اما به نظر من منتظر شدن برای 
کافی  جهانی  تجارت  سازمان  اعضای  برای  تجارت  در  خودکار  افزایش 
را  محکمی  شالوده  دوحه  دور  مذاکرات  رساندن  نتیجه  به  بود.  نخواهد 
رشد  که  کنونی  فضای  در  را  نیرومندی  محرک  و  آینده  در  تجارت  برای 
جهانی  تجارت  سازمان  کرد.»  خواهد  ایجاد  مي کند،  تجربه  را  کندی 
همچنین اعالم کرد رشد تجارت جهان در سال ۲۰۱۳ کمتر از برآورد اولیه 
و ۲/۱ درصد بوده است. این سازمان در ماه سپتامبر رشد تجارت جهان 
جهانی  تجارت  سازمان  بود.  کرده  برآورد  ۲/۵درصد  را  گذشته  سال  در 
کشورهای  در  تجاری  جریان  انتظار  از  بیشتر  کاهش  را  افت  این  علت 
درحال توسعه در نیمه دوم سال ۲۰۱۳ عنوان کرد. اما این سازمان اعالم 
آمریکا  و  اروپا  که  است  آن  نشان دهنده  صنعتی  تولیدات  جدید  آمار  کرد 

سال ۲۰۱۴ را با قدرت آغاز کرده اند. 

اقتصاد
سر  پشت  افزایش  تومان   ۱۵ با  هم  را  گذشته  هفته  دالر 
گذاشت و به ۳۱۵۵ تومان رسید. البته در برخی از ساعات 
که  رسید  هم  تومان   ۳۱۳۳ سطح  به  دالر  دیروز،  میانی 
نسبت به روز قبل کاهش هفت تومانی داشت، اما در ادامه 
دهنده  نشان  موضوع  این  یافت.  افزایش  آن  قیمت  روز، 
تداوم نوسان های بازار ارز است که از ابتدای هفته جاری 

آغاز شد.
 کارشناسان معتقدند موضوع مهم در خصوص نوسانات 
نرخ ارز، «دامنه» این نوسانات است. چرا که اگر دامنه این 

سفته  بازگشت  باعث  است  ممکن  باشد،  شدید  نوسانات 
در  بازار  در  دالر  قیمت  افزایش  شود.  ارز  بازار  به  بازی 
حالی است که بانک مرکزی هم چند روزی است نرخ رسمی 
با  دالر  رسمی  نرخ  گذشته  روز  می دهد.  افزایش  را  دالر 
در  جالب  نکته  رسید.  تومان   ۲۵۵۰٫۲ به  ریالی   ۵ افزایش 
 ۲۵۵۰ باالی  به  دالر  رسمی  قیمت  رسیدن  خصوص،  این 
تومان است. روز گذشته قیمت سکه نیز در بازار داخلی از 
دو عامل داخلی و خارجی، اثرات متضادی را پذیرفت. از 
یک سو افزایش قیمت دالر موجب افزایش بهای طال و سکه 
در بازار داخلی شد، از سوی دیگر، کاهش قابل توجه بهای 
اونس جهانی طال، موجب شد که قیمت ها در بازار طالی 
داخلی به سمت پایین حرکت کند. برآیند این اثرات متضاد 
نهایتا موجب شد سکه روز گذشته را با کاهشی ۵ هزار و 

۵۰۰  تومانی پشت سر بگذارد.

تاکید  عامل   ۶ بر  اقتصادی  کارشناسان  حاضر  حال  در 
دارند که به طور مساوی سه عامل منجر به افزایش نوسان 

می شود و سه عامل موجب کاهش آن می شود، البته برآیند 
کلی تحلیل کارشناسان این است که دامنه نوسانات با توجه 

به مجموعه عوامل زیاد نخواهد بود.

عوامل اثرگذار افزایشی
تحلیلگران  حامل ها:  قیمت  تغییر  از  ناشی  انتظارات 
عوامل  و  نوسانات  این  دامنه  خصوص  در  اقتصادی، 
تاثیرگذار بر افزایش و کاهش نرخ ارز به «دنیای اقتصاد» 
گفتند: بازار با تصور اینکه هدفمندی یارانه ها قرار است، 

از ابتدای اردیبهشت ماه اجرا شود واکنشی مقطعی داشته 
که این اثر انتظاری در بازار تا حدودی به صورت افزایشی 

خود را بروز داده است.

رفتار  می گویند  کارشناسان  رسمی:  نرخ  تغییر  احتمال 
سوی  از  شدت  به  نیز  قیمت گذاری  در  مرکزی  بانک 
وجود  بازار  در  گمان  این  می شود.  رصد  بازار  بازیگران 
ارز،  رسمی  نرخ  بودجه ای  تعهدات  به  توجه  با  که  دارد 
شیب قیمتی در ادامه تند شود. هر چند که مسووالن بانک 
مرکزی اعالم کرده اند چنین گزاره ای را مدنظر ندارند، و 
تالش دارند در کوتاه مدت کاهش دامنه نوسانات نرخ را در 

اولویت قرار دهند. 

مورد  قیمت  افزایش  عوامل  از  دیگر  یکی  واقعی:  تقاضای 
فعاالن  برخی  که  است  این  کارشناسان  سوی  از  اشاره 
اقتصادی درصدد هستند تا قبل از اجرای هدفمندی، برخی 
این  کنند.  وارد  را  خود  نیاز  مورد  ارزی  خدمات  و  کاالها 

میزان تقاضا نیز که معلول اثر انتظاری است، موجب فشار 
به نرخ ارز شده و زمینه نوسان را افزایش داده است.

عوامل کاهنده نرخ ارز

آینده  به  نسبت  بازار  مذاکرات:  به  خوش بینی  تداوم 
مذاکرات کماکان رویکرد خوش بینانه را حفظ کرده و این 

چشم انداز  روی  که  کرده  مجاب  را  اقتصادی  فعاالن  عامل 
ارز،  نرخ  کاهنده  مهم  عامل  یک  عنوان  به  تحریم ها،  رفع 
حساب کنند. به گفته کارشناسان، در صورت توافق جامع، 

دامنه نوسان به شدت محدود خواهد شد. 

مهم  عوامل  از  دیگر  یکی  بازار:  به  ورود  باالی  ریسک 
از  ارز  بازار  به  منفی  شوک  از  پس  که  است  این  کاهنده 
بازار  این  به  سرمایه گذاری  نگاه  قبل  سال  خرداد  اواخر 
است.  شده  کمرنگ  سوداگری  زمینه های  و  شده  تضعیف 

بر این اساس، ورود مجدد به بازار با اما و اگرهای جدی 
روبه رو است.

و  نفت  صادرات  افزایش  کشور:  ارزی  ورودی  تقویت 
ارزهای  بازگرداندن  از  نفتی  غیر  صادرکنندگان  آسودگی 
صادراتی به کشور نیز، دو عاملی بوده است که به اعتقاد 
کارشناسان، نقش کاهنده بر روند نوسان دارد. برخی از 

صادرکنندگان در دوره قبل به واسطه برخی از نگرانی ها، 
خودداری  صادرات  از  حاصل  ارزهای  بازگشت  از 
می کردند. اما در دوره کنونی با توجه به کاهش حساسیت 
ورود  میزان  ارز  فروش  در  عمل  اختیار  و  مرکزی  بانک 

ارزهای صادراتی تقویت شده است.
است.  کرده  کمک  تاکنون  نوسانات  مدیریت  به  عامل  این   
کمک  به  نیز  نفت  صادرات  از  ناشی  ارزی  درآمد  افزایش 
وارداتی  نیازهای  به  مبادالت  مرکز  کانال  از  تا  آمده  دولت 

پاسخ مناسب تری نسبت به قبل دهد.

اونس افتاد، ارز باال رفت

جهت متفاوت طال و دالر
 دالر در ادامه روند افزایشی خود هفته گذشته را نیز با افزایش قیمت سپری کرد و از آستانه ۳۱۵۰ تومان 
روز  که  جهانی  طالی  بهای  کرد.  سپری  را  متفاوتی  روند  طال  جهانی  اونس  روز  این  در  اما  کرد؛  عبور 
روند  سه شنبه  روز  کرد،  ثبت  را  اخیر  هفته  سه  قیمت  بیشترین  و  بود  مواجه  باالیی  افزایش  با  دوشنبه 
معکوسی را دنبال کرد و بیش از ۲۵ دالر کاهش یافت. این دو عامل متضاد، مجموعا موجب شدند قیمت 

سکه در بازار داخلی اندکی کاهش یابد؛ اما ربع سکه و نیم سکه با افزایش قیمت مواجه شوند.
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تحليل روزنامه اينديپندنت 
از دنياى جديد كتابخوانى

یکی از راهکارهای زنده نگه داشتن انتشارات سنتی ایجاد راههای جدید 
توسعه  برای  پنگوئن  انتشارات  راهکار  و  است  فروش  بحران  حل  برای 

فروش مبتنی بر وب و شبکه های اجتماعی از جمله آنهاست.
ایندیپندنت  روزنامه  لندن  کتاب  نمایشگاه  برگزاری  بهانه  به  هفته  این   
انگلیس در گزارشی به وضعیت چاپ و نشر کتاب و به طور کلی وضعیت 

کتابهای سنتی در برابر انواع دیجیتال آن پرداخته است.
این روزنامه در گزارش خود با اعالم این خبر که فروش و رشد کتابهای 

انتشارات  بررسی  به  است،  گذاشته  کاهش  به  رو  جدید  سال  در  دیجیتال 
از  بسیاری  هرچند  روزنامه  این  نوشته  به  پردازد.  می  انگلیس  در  سنتی 
ولی  هستند  روبرو  ای  عدیده  مشکالت  با  غربی  اروپای  معتبر  انتشارات 
ذکر این نکته نیز قابل اهمیت است که بسیاری از این انتشارات در حال میل 
به نشر دیجیتال و در حال انعقاد قراردادهایی با سایت های فروش کتاب 
آنالین مثل آمازون هستند.یکی از راهکارهای زنده نگه داشتن انتشارات 
سنتی به نظر می رسد ایجاد راههای جدید برای حل این بحران است که از 
جدیدترین آنها را می توان رویکرد انتشارات پنگوئن مثال زد که وب سایت 
و  انگلیس  در  مستقل  کتابی  فروشگاه  به  تبدیل  انتشارات  این  اختصاصی 
سایر کشورهای جهان شده است. «جانی گلر» مدیر اجرایی آژانس ادبی 
کارتیس براون انگلیس که سال گذشته در فروش کتابهایی مثل خاطرات 

نلسون ماندال به رکورد جهانی دست یافت، درباره این موضوع تنها به یک 
هشدار و احتیاط اکتفا می کند.وی اعتقاد دارد تقاضا برای کتاب همیشه 
در سطح خوبی قرار دارد ولی در سالهای اخیر با وجود رکود اقتصادی 
اروپا و دیگر کشورها تجارت در حوزه کتاب نیز با مشکالت زیادی روبرو 
نمود  بیشتر  سنتی  کتابفروشی  فروشگاههای  برای  روند  این  است.  شده 
داشته است. هرچند در انگلیس کتاب الکترونیک از رشد خوبی برخوردار 
انجمن  که  آماری  و  کند  نمی  صدق  اصًال  آمریکا  در  قضیه  این  ولی  است 
ناشران آمریکا منتشر کرد حکایت از افزایش تنها ۳/۸ درصدی در فروش 

کتابهای دیجیتال در سال جاری دارد.
به  رو  روند  همیشه  الکترونیک  کتاب  دارند  اعتقاد  دیگر  بسیاری  البته 
رشدی داشته است. «هنری بوکر» از موسسه تحقیقاتی مارکت ریسرچ با 
اعالم آمارهای مربوط به سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ می گوید کتاب الکترونیک 
به احتمال زیاد در سال جدید با رشدی قابل توجه برخوردار خواهد شد 
چون میزان فروش دستگاههای دیجیتالی مثل کیندل و نوک افزایش نشان 
داده است.روزنامه ایندیپندنت در ادامه گزارش خود ادامه می دهد: دراین 
میان موضوعی که مطرح است چگونگی تمرکز ناشران کتابهای چاپی در 
دنیای دیجیتالی و به طور کلی ارائه روش های بهتر برای عرضه کتابهای 
مارکت  ریسرچ  موسسه  سوی  از  که  ممکن  راههای  از  یکی  است.  خود 
پیشنهاد شده ارتباط مستقیم ناشران با مخاطب و خوانندگان کتاب است. 
ریچارد مالوت مدیر اجرایی انجمن ناشران آمریکا خطاب به ناشران کتاب 
از فروش میلیاردی کتاب در شبکه های اجتماعی مثل فیس بوک پیشنهاد 
وجه  هیچ  به  اجتماعی  های  شبکه  در  فروش  دارد  اعتقاد  وی  دهد.  می 
منجر  صنعت  این  رونق  به  بلکه  دهد  نمی  کاهش  را  ناشران  کاری  کالس 

خواهد شد.

فرهنگ 
هم زمان با تولد ویلیام شکسپیر

  در "شب جهانى كتاب" نيم ميليون 
كتاب هديه داده مى شود

به نقل از پایگاه اطالع رسانی ورد بوک نایت، ۲۳ آوریل- روز تولد ویلیام شکسپیر- ۲۵۰۰۰ داوطلب 
از سرتا سر جهان بیش از نیم میلیون کتاب را به صورت رایگان به مردم و یکدیگر هدیه می دهند. 

کتابخوان ها شبانگاه به خیابان ها آمده و شادی و شعف خود را تقسیم کنند. 
شب جهانی کتاب در امریکا، (World Book Night U.S)، همت بلند جمعی است تا بیش از هزاران 
کمتر  که  شود  هدیه  کسانی  به  چاپی)،  های  کتاب  نوع  از  خصوص  (به  رایگان  کتاب 
فرصت کتاب خواندن دارند. در این شب ،اهداکنندگان کتاب، با رفتن به درون 
جوامع و توزیع کتاب رایگان میان کسانی که دسترسی به کتاب های چاپی 

ندارند ، فرهنگ کتاب خوانی را ترویج می کنند. 
این اهدا کنندگان با حمایت کتابفروشی ها و کتابخانه های محلی، 
های  مکان  ها،  بیمارستان  مانند  مکانهایی  در  را  خود  کتابهای 
حمل و تقل و عمومی، خانه های سالمندان، محل های توزیع 
مشابه  های  مکان  سایر  و  فقیر  مدارس  نیازمندان،  به  غذا 
توزیع می کنند. اما این بذل و بخشش ، بی حساب و کتاب 
نیست، بلکه، فرد به فرد آنها به دقت برای اهدای کتاب های 

خود برنامه ریزی کرده اند. 
شب جهانی کتاب، بیست و سوم آپریل، روز تولد شکسپیر 
در  بار  اولین   ، توجه  جالب  رویداد  این  شود .  می  برگزار 
سال ۲۰۱۱ و در انگلستان برگزار شد، امسال برای سومین 
سال متوالی است که در ایاالت متحده هم این جشن برگزار 
می شود. هم اکنون ، شب جهانی کتاب ، تقریبا در تمامی ۵۰ 
حتی  و  ویرجین  جزایر  تا  گرفته  پورتوریکو  از  آمریکا،  ایالت 
پایگاه های نظامی خارج از کشور، برگزار می شود.کتاب های 
اهدایی این جشنواره معموال از میان کتاب های پرفروش رده سنی 
میانی و بزرگسال، کتابهایی که برنده جایزه شده اند، آثار کالسیک، 
می  انتخاب   ، بزرگ  ابعاد  در  چاپی  کتابهای  و  زبان  اسپانیایی  کتابهای 
محدوده  موضوع،  لحاظ  به  کامال  کتابها،  این  عناوین  مجموعه  واقع  در  شوند. 
سنی، جنسیت، قومیت و جغرافیا متنوع هستند. و کلیه کتابها هم در نهایت بر اساس 
آرای جمع شده در کتابخانه ها، کتابفروشی ها و اهدا کنندگان سالهای گذشته، انتخاب می شوند. 
اسکات ترو نویسنده چندین رمان پرفروش آمریکایی در این باره می گوید: من فکر نمی کنم، برای 
یک نویسنده هیچ تمجیدی باالتر از این نیست که بداند اثرش برای برانگیختن لذت خواندن در میان 

مردم انتخاب شده است.
در شب بیست و سوم آوریل، تعداد محدودی کتاب الکترونیک(ای.بوک) اصل ، هم به صورت رایگان 

روی سایت شب جهانی کتاب قرار می گیرد. 
اطالعات بیشتر این رویداد شامل سوالهای پرتکرار، لینک هایی به رسانه های اجتماعی و تصاویر و 
تجریبات اهدا کنندگان، در سایت www.us.worldbooknight.org قابل مشاهده است. داوطلبان، 
دنبال  به  کجا  که  کنند  مشخص  و  داده  درخواست  شدن  کننده  اهدا  برای  اینترنتی  صورت  به  باید 

دریافت کنندگان می گردند و کدام دسته از کتابهای منتخب را می خواهند میان آنها تقدیم کنند. 
اعضای  معلمان،  دارند:  حضور  رویداد  این  در  اجتماعی  های  قشر  تمامی  از  کننده  اهدا  دواطلبان 
های  مغازه  و  ها  کتابخانه  صاحبین  محلی،  فروشندگان  اجتماعی،  مددکاران  کتاب،  باشگاههای 

کتابفروشی، دانش آموزان ، خانواده و غیره.
البته االن برای هدیه دادن خیلی دیر است ولی هنوز ثبت نام به منظور دریافت خبرنامه الکترونیکی 
شب جهانی کتاب فرصت باقی مانده. هر کس خبر نامه را بگیرد از زمان دقیق ثبت نام سال آینده 

اهدا کنندگان –پاییز ۲۰۱۵-به موقع باخبر خواهد شد.

برندگان جوايز پوليتزر 2014 معرفى شدند
برندگان جوایز معتبر پولیتزر در بخش های ادبی ، هنری و روزنامه نگاری معرفی شدند.

روزنامه نگاری ،  حوزه های  متعدد  بخش های  در  پولیتزر  جوایز  نهایی  برگزیدگان  اسامی   
نمایشنامه نویسی ، کتاب و موسیقی در حالی اعالم شد که «دونا تارت» با سومین رمانش که «سهره» 

نام دارد، موفق به کسب جایزه  بهترین اثر ادبیات داستانی شد.
پولیتزر  برنده  رمان  در  تارت  بودند.  نویسنده  این  قدر  رقبای  از  شاکوکیس»  و «باب  میر»  «فیلیپ 
بعدها  اما  بوده،  منهتن  اهل  یتیمی  که  می کند  روایت  را  دکر»  «تئودور  نام  به  مردی  داستان  خود 
صاحب نقاشی معروف «سهره» اثری از «کارل فابرتییوس» می شود. زندگی این شخصیت داستانی 

با تئوری هایی درباره هنر و عشق درآمیخته است.
بود.  شده   ۲۰۰۳ سال  «اورنج»  جایزه  کسب  به  موفق  کوچک»  «دوست  کتاب  با  این،  از  پیش  تارت 
جزو  و  یافته  راه  آمریکا  ملی  کتاب  منتقدان  انجمن  جایزه  نامزدهای  نهایی  فهرست  به  «سهره» 
نامزدهای جایزه «بیلیز» ۲۰۱۴ (نامه جدید جایزه «اورنج» که ویژه  نویسندگان زن است)، شناخته 
شده است. در بخش بهترین نمایشنامه پولیتزر امسال، «تلنگر» به قلم «آنی بیکر» جایزه نهایی را 
«مگان  و  رسید  هندی تبار  سشادری»  «ویجای  سروده   بخش»  «سه  به  شعر  جایزه   آورد.  دست  به 
مارشال» توانست جایزه  بهترین اثر زندگینامه ای را با کتاب «مارگارت نولر: زندگی جدید آمریکایی» 
به خانه ببرد. «آلن تیلر»، نویسنده  «دشمن ابدی: برده داری و جنگ در ویرجینیا» به عنوان برنده  
بخش آثار تاریخی پولیتزر معرفی شد و جایزه  بهترین اثر ادبیات غیرداستانی عمومی نصیب «دن 
فاگین» با کتاب «تام ریور: داستانی از علم و رستگاری» شد. «جان لوتر آدامز» هم برگزیده  نهایی 
بخش موسیقی پولیتزر ۲۰۱۴ شد. به گزارش هافینگتون پست ، روزنامه نگاران «واشنگتن پست» و 
آمریکا  گاردین  کردند.  خود  آن  از  حوزه  این  بخش   ۱۴ در  را  سهم  بیشترین  نیز  تایمز»  «نیویورک 
مطالبی  انتشار  طریق  از  ملی)  امنیت  ان.اس.ای (سازمان  موضوع  پوشش  برای  پست  واشنگتن  و 
این  به  نسبت  عمومی  شناخت  و  بود  آمریکا  امنیت  ملی  سازمان  گسترده  مخفی  نظارت  افشاگر  که 

موضوع را افزایش داد.
به این ترتیب گزارش هایی که براساس افشاگری ادوارد اسنودن، کارمند پیشین سازمان امنیت ملی 

آمریکا در زمینه تجاوز آمریکا به حقوق فردی تهیه شده بود، جایزه بردند.
گزارش های این دو روزنامه بر اساس اسنادی که ادوارد اسنودن در اختیارشان گذاشته بود، تهیه 
شده بودند. اسنودن که به روسیه پناهنده شده در واکنش به این انتخاب در بیانیه ای اعالم کرد این 
جایزه تایید کننده موضع موجه همه کسانی است که معتقدند عموم باید در حاکمیت نقش داشته 
باشند. اسامی برندگان این دوره در دانشگاه کلمبیا اعالم شد. هریک از برندگان جوایز پولیتزر مبلغ 

۱۰ هزار دالر را طی مراسمی در نیویورک دریافت خواهند کرد.
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و  ستارگان  ترین  بزرگ  از  سعدی  شیخ  به  موسوم  شیرازی  عبدا...  بن  مصلح  ابن 
خود  ناپذیر  وصف  تسلط  با  که  است  زمین  ایران  ادب  آسمان  اول  درجه  برجستگان 
بزرگترین شاهکارهای ادبی ایران را در سرتاسر تاریخ ادبی این کشور خلق کرده است 
. تاریخ زندگی این شاعر و سخن سرای بزرگ چندان معلوم نیست و اقوال متعددی در 
شهر  در  ق  ه.   ۶۱۰ تا   ۶۰۰ های  سال  بین  ظاهرا  ولی  است،  شده  ذکر  تاریخی  های  کتاب 

شیراز و در خانواده ای اهل علم و ادب چشم به جهان گشود._

سعدی در شیراز متولد شد. پدرش در دستگاه دیوانی اتابک سعدبن زنگی، فرمانروای 
فارس شاغل بود.

سعدی هنوز طفل بود که پدرش در گذشت. در دوران کودکی با عالقه زیاد به مکتب می 
عالقه  دانش  و  دین  و  پژوهش  به  نوجوانی  هنگام  آموخت.  می  را  علوم  مقدمات  و  رفت 
و  محمدخوارزمشاه  سلطان  دوران  پایان  در  ایران  نابسامان  اوضاع  داد.  نشان  فراوانی 
به ویژه حمله سلطان غیاث الدین، برادر جالل الدین خوارزمشاه به شیراز (سال ۶۲۷) 

سعدی راکه هوایی جز کسب دانش در سر نداشت برآن داشت دیار خود را ترک کند.
از  آنجا  و  رفت  بغداد  نظامیٔه  مدرسٔه  به  شیراز  از  قمری   ۶۲۳ یا   ۶۲۰ حدود  در  سعدی 
آموزه های امام محمد غزالی بیشترین تأثیر را پذیرفت (سعدی در گلستان غزالی را «امام 

مرشد» می نامد).
غیر از نظامیه، سعدی در مجلس درس استادان دیگری از قبیل شهاب الدین سهروردی 
نیز حضور سعدی در حدود ۶۲۰ یا ۶۲۳ قمری از شیراز به مدرسٔه نظامیٔه بغداد رفت و 
آنجا از آموزه های امام محمد غزالی بیشترین تأثیر را پذیرفت (سعدی در گلستان غزالی 
را «امام مرشد» می نامد). یافت و در عرفان از او تأثیر گرفت. معلم احتمالی دیگر وی 
وی  اصلی  هویت  در  که  است  بوده   (۶۳۶ درگذشت  جوزی (سال  بن  ابوالفرج  بغداد  در 

بین پژوهندگان (از جمله بین محمد قزوینی و محیط طباطبایی) اختالف وجود دارد.

پس از پایان تحصیل در بغداد، سعدی به سفرهای متنوعی پرداخت که به بسیاری از این 
سفرها در آثار خود اشاره کرده است. در این که سعدی از چه سرزمین هایی دیدن کرده 
میان پژوهندگان اختالف نظر وجود دارد و به حکایات خود سعدی هم نمی توان چندان 
اعتماد کرد و به نظر می رسد که بعضی از این سفرها داستان پردازی باشد، زیرا بسیاری 

از آنها پایه نمادین و اخالقی دارند نه واقعی.
هندوستان،  از  شاید  و  است  کرده  سفر  حجاز  و  شام  عراق،  به  شاعر  که  است  مسلم 
هم  شمالی  آفریقای  و  یمن  چین،  فلسطین،  آذربایجان،  غزنه،  صغیر،  آسیای  ترکستان، 
دیدار کرده باشد. سعدی در حدود ۶۵۵ قمری به شیراز بازگشت و در خانقاه ابوعبدالله 

بن خفیف مجاور شد.
حاکم فارس در این زمان اتابک ابوبکر بن سعد زنگی(۶۲۳ ۶۵۸) بود که برای جلوگیری 
دست  به  بغداد  فتح  به  بعد  سال  یک  و  داد  می  خراج  آنان  به  فارس  به  مغوالن  هجوم  از 
شیراز  زنگی  سعدبن  ابوبکربن  دوران  در  کرد.  کمک  آنان  به   (۶۵۶ صفر   ۴ مغوالن (در 
دوران  در  بودند.  برده  بدر  سالم  جان  تاتار  تیغ  دم  از  که  بود  شده  دانشمندانی  پناهگاه 
به  که  پرداخت  متنوعی  سفرهای  به  سعدی  بغداد،  در  تحصیل  پایان  از  پس  سعدی  وی 
بسیاری از این سفرها در آثار خود اشاره کرده است. در این که سعدی از چه سرزمین 
هایی دیدن کرده میان پژوهندگان اختالف نظر وجود دارد و به حکایات خود سعدی هم 
نمی توان چندان اعتماد کرد و به نظر می رسد که بعضی از این سفرها داستان پردازی 
باشد، زیرا بسیاری از آنها پایه نمادین و اخالقی دارند نه واقعی. مقامی ارجمند در دربار 
که  ابوبکر  بن  سعد  نام  به  ابوبکر  مظفرالدین  ولیعهد  زمان  آن  در  بود.  آورده  دست  به 
تخلص سعدی هم از نام او است به سعدی ارادت بسیار داشت. سعدی به پاس مهربانی 
های شاه سرودن بوستان را در سال ۶۵۵ شروع کرد و کتاب را در ۱۰ باب به نام اتابک 
ابوبکر بن سعدبن زنگی در قالب مثنوی سرود. هنوز یکسال از تدوین بوستان نگذشته 
بود که در بهار سال ۶۵۶ دومین اثرش گلستان را بنام ولیعهد سعدبن ابوبکر بن زنگی 
نگاشت و خود در دیباچه گلستان می گوید:« هنوز از گلستان بستان یقینی موجود بود 

که کتاب گلستان تمام شد.»

بر اساس تفسیرها و حدس هایی که از نوشته ها و سروده های خود سعدی در گلستان 
و بوستان می زنند و با توجه به این که سعدی تاریخ پایان نوشته شدن این دو اثر را در 
خود آنها مشخص کرده است، دو حدس اصلی در تاریخ تولد سعدی زده شده است. نظر 
اکثریت مبتنی بر بخشی از دیباچٔه گلستان است (با شروع «یک شب تأمل ایام گذشته می 
حکایت،  این  شواهد  سایر  و  خوابی»  در  و  رفت  پنجاه  که  بیت «ای  اساس  بر  که  کردم») 
حدود  در  را  وی  تولد  نتیجه  در  و  دانند  می  ساله  پنجاه  حدودًا  قمری   ۶۵۶ در  را  سعدی 

۶۰۶ قمری می گیرند.
از طرف دیگر، عده ای از جمله محیط طباطبایی در مقالٔه «نکاتی در سرگذشت سعدی»، 
محمد  «سالی  شروع  (با  گلستان  پنجم  باب  از  کاشغر  جامع  مسجد  حکایت  اساس  بر 
خوارزمشاه، رحمت الله علیه، با ختا برای مصلحتی صلح اختیار کرد») که به صلح محمد 
تاریخ  آن  در  را  سعدی  و  کند  می  اشاره  است  بوده   ۶۱۰ سال  حدود  در  که  خوارزمشاه 
مشهور می نامد، و بیت «بیا ای که عمرت به هفتاد رفت» از اوائل باب نهم بوستان، نتیجه 
می گیرد که سعدی حدود سال ۵۸۵ قمری، از نوشتن بوستان در ۶۵۵ قمری، بر اساس 
تفسیرها و حدس هایی که از نوشته ها و سروده های خود سعدی در گلستان و بوستان 
می زنند و با توجه به این که سعدی تاریخ پایان نوشته شدن این دو اثر را در خود آنها 

مشخص کرده است، دو حدس اصلی در تاریخ تولد سعدی زده شده است.
و  مقالٔه «سعدی  در  فروزانفر  الزمان  بدیع  جمله  محققین (از  اکثریت  است.  شده  متولد 
در  سعدی  خطاب  که  را  فرض  این  سعدی)  کلیات  مقدمه  در  اقبال  عباس  و  سهروردی» 
آن  نظری  چنین  پذیرش  بزرگ  ایراد  اند.  نپذیرفته  است  بوده  خودش  بوستان  بیت  آن 
نیز  کاشغر  جامع  حکایت  رساند!  می  سال   ۱۲۰ به  مرگ  هنگام  را  سعدی  سن  که  است 

توسط فروزانفر و مجتبی مینوی داستان پردازی دانسته شده است، اما محمد قزوینی 
نظر مشخصی در این باره صادر نمی کند و می نویسد «حکایت جامع کاشغر فی الواقع 
مورد  در  استدالل  گونه  این  کًال  موحد  ضیاء  جمله  از  جدیدتر،  محققین  است».  الینحل 
تاریخ تولد سعدی را رد می کنند و اعتقاد دارند که شاعران کالسیک ایران اهل «حدیث 

نفس» نبوده اند، بنابراین نمی توان درستی هیچ یک از این دو تاریخ را تأیید کرد.

وفات سعدی را اکثرًا در ۶۹۱ قمری می دانند. ولی عده ای از جمله سید حسن تقی زاده 
احتمال داده اند که سعدی در حدود ۶۷۱ قمری فوت کرده است. محمد قزوینی در نامه 
اجماع  «خرق  را  آن  ولی  است،  قوی  بسیار   ۶۷۱ احتماِل  که  نویسد  می  زاده  تقی  به  ای 

مورخین» و «باعث طعن» می داند.
خاک  به  بود،  او  زندگی  محل  گذشته  در  و  اوست  آرامگاه  اکنون  که  خانقاهی  در  سعدی 
سپرده شد که در ۴ کیلومتری شمال شرقی شیراز، در دامنه کوه فهندژ، در انتهای خیابان 
اکنون  که  خانقاهی  در  سعدی  ابتدا  در  مکان  این  است.  دلگشا  باغ  کنار  در  و  بوستان 
۴ کیلومتری  در  که  سپرده شد  خاک  به  بود،  زندگی او  محل  گذشته  در  آرامگاه اوست و 
شمال شرقی شیراز، در دامنه کوه فهندژ، در انتهای خیابان بوستان و در کنار باغ دلگشا 
و  گذرانده  می  آنجا  را  عمرش  اواخر  وی  که  بوده  شیخ  خانقاه  ابتدا  در  مکان  این  است. 
می  آنجا  را  عمرش  اواخر  وی  که  بوده  شیخ  خانقاه  است.  شده  دفن  همانجا  در  سپس 
گذرانده و سپس در همانجا دفن شده است. برای اولین بار در قرن هفتم توسط خواجه 
سعدی  قبر  فراز  بر  ای  مقبره  آباقاخان،  معروف  وزیر  صاحبدیوانی  محمد  الدین  شمس 

ساخته شد.

در سال ۹۹۸ به حکم یعقوب ذوالقدر، حکمران فارس، خانقاه شیخ ویران شد و اثری از 
آن باقب نماند ،تا این که در سال ۱۱۸۷ ه.ق. به دستور کریمخان زند، عمارتی ملوکانه از 
گچ و آجر بر فراز مزار شیخ بنا شد که شامل ۲ طبقه بود. طبقه پایین دارای راهرویی بود 
که پلکان طبقه دوم از آنجا شروع می شد. در دو طرف راهرو دو اتاق کرسی دار ساخته 
شده بود. در اتاقی که سمت شرق راهرو بود، قبر سعدی قرار داشت و معجری چوبی 
آن را احاطه کره بود. قسمت غربی راهرو نیز موازی قسمت شرقی، شامل دو اتاق می 
شد، که بعدها شوریده (فصیح الملک) شاعر نابینای شیرازی در اتاق غربی این قسمت 
دفن شد. طبقه باالی ساختمان نیز مانند طبقه زیرین بود، با این تفاوت که بر روی اتاق 
شرقی که قبر سعدی در آنجا بود، به احترام شیخ اتاقی ساخته نشده بود و سقف آن به 

اندازه دو طبقه ارتفاع داشت.

از  تلفیقی  با  ش  ه   ۱۳۳۱ سال  در  ملی  آثار  انجمن  طرف  از  سعدی  آرامگاه  فعلی  بنای 
ضلعی با سقفی بلند و کاشیکاری  معماری قدیم و جدید ایرانی در میان عمارتی هشت 

ساخته شد. رو به روی این هشتی، ایوان زیبایی است که دری به آرامگاه دارد.

غزلیات سعدی در چهار کتاب طیبات، بدایع، خواتیم و غزلیات قدیم گردآوری شده است.
محمدعلی فروغی دربارٔه سعدی می نویسد «اهل ذوق اعجاب می کنند که سعدی هفتصد 
نویسد «اهل  می  سعدی  دربارٔه  فروغی  محمدعلی  سخن  ما  امروزی  زبان  به  پیش  سال 
ذوق اعجاب می کنند که سعدی هفتصد سال پیش به زبان امروزی ما سخن گفته است، 
ولی حق این است که ما پس از هفتصد سال به زبانی که از سعدی آموخته ایم سخن می 
گوییم». گفته است، ولی حق این است که ما پس از هفتصد سال به زبانی که از سعدی 

آموخته ایم سخن می گوییم».

به  شاعری  هیچ  به  فردوسی  از  پس  فارسی  «زبان  نویسد  می  وی  دربارٔه  موحد  ضیاء 
اندازٔه سعدی مدیون نیست». زبان سعدی به «سهل ممتنع» معروف شده است، از آنجا که 
به نظر می رسد نوشته هایش از طرفی بسیار آسان اند و از طرفی دیگر گفتن یا ساختن 

شعرهای مشابه آنها ناممکن.

و  فعل)  فعولن  فعولن  (فعولن  متقارب  بحر  در  اخالق  در  منظوم  است  کتابی  بوستان 
چنانکه سعدی خود اشاره کرده است نظم آن را در ۶۵۵ ه .ق. به پایان برده است. کتاب 
در ۱۰باب تألیف و تقدیم به بوبکر بن سعد زنگی شده است. معلوم نیست خود شیخ آن را 
چه می نامیده است. در بعضی آثار قدیمی به آن نام سعدی نامه داده اند. بعدها به قرینٔه 

نام کتاب دیگر سعدی (گلستان) نام بوستان را بر این کتاب گذاشتند.

باب های آن از قرار زیر است:
۱) عقل و تدبیر و رای

۲) احسان
۳) عشق و مستی و شور

۴) تواضع
۵) رضا

۶) قناعت
۷) عالم تربیت

۸) شکر بر عافیت
۹) توبه و راه صواب

۱۰) مناجات و ختم کتاب

آهنگین  نثر  به  را  آن  بوستان،  پایان  از  پس  سال  یک  سعدی  که  است  کتابی  هم  گلستان 
قناعت»، «فوائد  درویشان»، «فضیلت  پادشاهان»، «اخالق  باب «سیرت  هفت  در  فارسی 
خاموشی»، «عشق و جوانی»، «ضعف و پیری»، «تأثیر تربیت»، و «آداب صحبت» نوشته 

است.

ادبيات

 به مناسبت ۱ اردیبهشت روز بزرگداشت سعدی شیرازی

استاد غزل عاشقانه در 
تاريك ترين عصر ايران

محمد علی علومی

ببريم  نام  را  ادبيات  مستحكم  ركن  چهار  بخواهيم  اگر 
قوميت  و  فرهنگ  ركن  چهار  از  يكى  سعدى  گمان  بى 
ايرانى است. در جهان افرادى هستند كه ادبيات جهانى را 
ايرانى،  فردوسى  يونانى،  هومر  مثل  كردند  بنيانگذارى 
اگر  آلمانى،  گوته  انگليسى،  شكسپير  ايتاليايى،  دانته 
مفهوم  و  يافت  نمى  تعالى  و  اوج  ادبيات  نبودند  اينان 
انسان  زندگى  به  اينان  گرفت.  نمى  ژرفايى  انسانيت 
معنى بخشيده اند و جهان و زندگى را تحمل پذير و بلكه 

دلپذير ساخته اند.
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سينما و تئاتر
شروع بازگشت فیلم هاي سیاه و سفید با موفقیت عظیم فیلم 
بسیاري  که  گرفت  شکل   ۲۰۱۱ سال  در  «آرتیست»  فرانسوي 
میشل  و  کرد  درو  را  اسکارها  شامل  سال  آن  برتر  جوایز  از 
هازاناوي شیوس را که کارگردان آن فیلم بود به اوج شهرت 
نیس  بره  شامل  فیلم  آن  اصلي  بازیگران  از  و  رساند  اعتبار  و 
بژو هم ستاره هایي ماندگار ساخت. اما موج بعدي فیلم هاي 
سیاه و سفید که ساخت شان طبعًا از نهضت «ارتیست» نشات 
گرفت، آن قدر غني بوده اند که بدون استدالل هاي برخاسته 
پاي  روي  و  باشند  موفق  اند  توانسته  مي  هم  «ارتیست»  از 
خود بایستند. از این دست فیلم ها که همگي در سالهاي ۲۰۱۲ 
برد؛  نام  را  اینها  توان  مي  اند،  شده  اکران  و  ساخته   ۲۰۱۳ و 
از  اي  تازه  نسخه  ویتلي،  بن  ساخته  انگلیس»  در  «سرزمیني 
معروف  نمایشنامه  اساس  بر  هیچ»  براي  بسیار  «هیاهوي 
ویلیام شکسپیر ساخته جاس ودون، «نبر اسکا» به کارگرداني 
به   Blancanieves گومز،  میگل  کار  «تابو»  پین،  الکساندر 
کارگرداني پابلو برگر و بازسازي «فرانکن ویني» توسط تیم 

برتون.

�طي فقط ۱۲ روز
کمیک  فیلم  نجومي  موفقیت  از  بعد  ودون  جاس  که  این 
ترین  پرفروش  به  آن  شدن  تبدیل  و  «انتقامجویان»  استریپي 
فیلم سال ۲۰۱۲ جهان به سراغ یک نمایش بارها و بارها فیلم 
شده شکسپیر بیاید و آن را سیاه و سفید بسازد و آن را طي 
فقط ۱۲ روز در خانه مسکوني اش در سانتا مونیکاي آمریکا 
و با هنرپیشه هایي گمنام و آماتور فیلمبرداري کند، از عجایب 
رنگ  از  تنها  نه  ها  انتخاب  این  دارد  اعتقاد  او  اما  است  دوران 
و لعاب کار او نکاست، مفاهیم شکسپیري آن را تقویت کرد. 
وي که Avengers را با بودجه اي ۲۲۰ میلیون دالري ساخت 
و باالي یک میلیارد دالر با آن پولسازي کرد. ورسیون جدید 
«هیاهوي بسیار براي هیچ» را یک کمدي نوار مي نامد و مي 
گوید: مي خواستم نوعي از شکوه کالسیک هالیوود و غناي 
را  آن  سبب  همین  به  و  ببخشم  فیلم  این  به  را  گذشته  کارهاي 
هاي  چالش  گویند  مي  برخي  ساختم.  سفید  و  سیاه  شیوه  به 
است  برعکس  قضیه  که  آن  حال  شده  بیشتر  سیستم  این  با  ما 
و معتقدم اگر این را رنگي مي ساختیم، دردسرهایمان بیشتر 

بود.

�از قرن هفدهم به زمان حاضر
از  حتي  سفید  و  سیاه  روش  به  فیلمبرداري  لطف  به  ودون 
هخواني  عدم  سبب  به  اش  خانه  مجدد  زدن  رنگ  مشکالت 
رنگ هاي دیوار با متن قصه و روشن و شاد بودن رنگ هاي 
خانه مصون ماند و چنانچه صحنه ها را رنگي مي گرفت با آن 
جوان  و  شاداب  اغلب  هاي  هنرپیشه  و  کالیفرنیا  ویژه  فضاي 
تلویزیوني فیلمش شبیه به میني سریال هاي خوش آب و رنگ 
اما کم محتوایي مي شد که هر ساله به تعداد زیاد در آمریکاي 
ساخت  پیشینه  که  ودون  جاس  شوند.  مي  ساخته  شمالي 
چون  موفقي  اما  سطحي  تلویزیوني  هاي  فیلم  و  ها  سریال 
دارد،  هم  را  آشامان»  خون  کوبنده  هم  در  «باني،  و   firefly
هفدهم  قرن  از  را  آن  اتفاقات  وقوع  زمان  و  شکسپیر  داستان 
به زمان فعلي جلو آورده و از روش سیاه و سفید بهره گرفته 
و   ۱۹۳۰ طالیي  هاي  دهه  به  نگاه  با  اش  شکسپیري  نمایش  تا 
۴۰ هالیوود به کاري از سبک موسوم به کمدي هاي اسکروبال 
اداي  دوران  آن  و  کارها  آن  به  طریق  این  از  او  و  شود  شبیه 

احترام کند.

�کاهش بودجه به قیمت حفظ پروژه
الکساندر پین خالق «سایدویز»، «درباره اشمیت» و «فرزندان» 
مي گوید از ۹ سال پیش که براي اولین مرتبه داستان نبراسکا 
را خواند مصمم شد که آن را به شیوه سیاه و سفید بسازد و 
فیلم  سازنده  استودیوي  که  شد  سبب  نکته  این  بر  او  اصرار 
قسمتي عمده از بودجه آن را کاهش دهد. وي مي افزاید: الزم 
نبود «ارتیست» را ببینم تا تشویق شوم «نبراسکا» را به شیوه 
هاي  فیلم  که  است  سالها  واقع  به  من  بسازم.  سفید  و  سیاه 

و  کنم  مي  تحسین  را  آنها  و  بینم  مي  را  شیوه  این  به  موجود 
از آنان الهام مي گیرم. «نبر اسکا» که ابتدا در فستیوال سال 
کاندیدایي  به  سپس  و  شد  تحسین  و  پخش  فرانسه  َکن  پیش 
بهترین  کارگرداني،  بهترین  فیلم،  برترین  براي  اسکار 
(براي  مرد  اول  نقش  بازیگر  بهترین  ژینال،  اوري  سناریوي 
پاپامایکل)  فدون  (براي  فیلمبرداري  برترین  و  درن)  بروس 
نایل شد، داستان سفر طوالني و کند و آرام یک پدر پیر (درن) 
از  و  آمریکا  از  طوالني  اي  گستره  در  فورت)  پسرش (ویل  و 
مقصد ایالت مونتانا تا منطقه نبراسکا براي دریافت جایزه اي 
است که شاید اصًال موجود نباشد و یا براي کسب آن دیر شده 
باشد. قصه با نگرش روحي ـ رواني اي ترسیم مي شود که 
نمونه هایش در تمامي کارهاي قبلي پین ۵۳ ساله هم مشاهده 
شده ولي روش سیاه و سفید کمک کرده که زوایاي روحي آن 
تیره تر و نوستالژیک تر شود. درست است که اتفاق در زمان 
حاضر روي مي دهد اما داستان اصلي فیلم بازنگري حوادث 
آمده  پیر)  قصه (مرد  اصلي  کاراکتر  سر  بر  که  است  متعددي 
و همین طور نگاهي به آن چه طي این سالهاي طوالني بر سر 
آمریکا نازل شده در دستور کار پین قرار داشته و زبان سیاه و 

سفید این حس کهنگي را بیشتر از رنگ ها مي رساند.

�محسنات فیلم هاي کوچک تر
نشان  و «سیاحتگران»  قتل»  هاي «فهرست  فیلم  با  ویتلي  بن 
جدید  نسل  و  جوان  فیلمسازان  مستعدترین  از  که  بود  داده 
بریتانیا است اما «سرزمیني در انگلیس» که وي آن را به شیوه 
این  بر  وسیعتري  و  تازه  و  مجدد  تاکید  ساخته  سفید  و  سیاه 
نکته به حساب مي آید. این فیلم با داستاني مبتني بر رویا و 
اندک  اي  بودجه  با  و  انگلیس  داخلي  جنگ  زمان  طي  کابوس 
از  ویتلي  و  شده  ساخته  بازیگر   ۸  ،۷ فقط  دربرداشتن  با  و 
وسعت  با  فیلم  این  ساختن  براي  وي  به  شده  اعطا  کم  آزادي 
سفید  و  سیاه  با  رنگي  شیوه  کردن  جانشین  و  جسته  سود 
هاي  فیلم  وقتي  است  بدیهي  گوید:  مي  او  است.  آنها  سرآمد 
بزرگ و Blockbuster و مثًال کمیک استریپي را با ۲۰۰ میلیون 
دالر هزینه مي سازید، موظف به فیلمبرداري به روش رنگي 
هستید اما وقتي ابعاد فیلم تان بسیار کوچک تر است و مثًال 
را  بریتانیا  پیش  سالها  داخلي  جنگ  درباره  هزینه  کم  فیلمي 
روش  شاید  و  آمد  خواهند  راه  شما  با  کمي  کنید،  مي  تهیه 
فیلمبرداري سیاه و سفید را هم بپذیرند که در مورد من قبول 

کردند.

�به سوي سرگیجه
در این فیلم تعدادي سرباز خسته از جنگ و قتل که ایفاي رل 
است،  اسمیت  یر  ش  ریس  و  اسمایلي  مایکل  با  آنها  از  برخي 
در یک زمین پر از گل و الي در انگلیس به دنبال گنجي در زیر 
زمین مي گردند و سیر حوادث به سمت و سویي سرگیجه آور 
رسان  زیان  تنها  نه  رنگ  عنصر  فقدان  فیلم  این  در  رود.  مي 
از  که  شده  تجسسي  بودن  موهوم  افزایش  سبب  بلکه  نبوده 
آن یاد کردیم و صحنه هاي جنگ نیز با روش سیاه و سفید، 
در  او  فیلم  گوید  مي  ویتلي  بن  رسند.  مي  بنظر  تر  بیرحمانه 
سفید  و  سیاه  سیستم  به  سپس  و  گرفته  رنگي  شیوه  به  اصل 
برگردانده شد و در نتیجه وي به شدت کوشید در زمان تبدیل 
و  سیاه  نوارهاي  به  فیلم  اولیه  دیجیتال  رنگي  نوارهاي  شدن 
سفید، اصًال نسخه هاي رنگي را نبیند تا مبادا چیزي را پیدا 
و  سیاه  لزوم  زمینه  در  او  باورهاي  کننده  مخدوش  که  کند 

سفید بودن این فیلم باشد.
وي مي افزاید: آن چه ما دریافتیم، این بود که براي فیلمبرداري 
سکانس هاي بیرون از خانه و در لوکیشن هاي طبیعي و در 
مورد سوژه هایي مثل جنگ سربازان در مراتع بزرگ، روش 
سیاه و سفید عمق و نگون بختي اي را به کار شما مي افزایند 

که در سیستم رنگي مشابه آن موجود نیست.

�جزیي از آرزوها
باید به «فرانسیس ها» دیگر فیلم سیاه و سفید اخیر سینماي 
دنیا هم اشاره کرد که ساخته نوا بامباخ است. این کارگردان 

آمریکایي در اواسط سال ۲۰۱۴ مي گوید: از اکثر فیلم سازان 
اگر بپرسید، متوجه مي شوید که ساخت حداقل یک فیلم سیاه 
و سفید در زمان و بخشي از زندگي هنري شان جزو آرزوها 
و اهداف شان است زیرا معتقدند این یک روش متفاوت و پر 
ثمر براي قصه گویي و راهي دیگر به جز آن چیزي است که 
در دهه ها و سالهاي اخیر مرسوم بوده و طرق قصه گویي از 

طریق آن محدود شده است.

�هنرمند در حال حرکت
را  خودش  آرزوي  الاقل   Frances Ha ساختن  با  بامباخ 
برآورده کرده و این فیلم را نباید کمتر و کوچکتر از کارهاي 

شاخص قبلي وي شامل «گرین برگ» با بازي بن استیلر و گره 
 «The Squid and the Whale» تا گرویگ در رل هاي اصلي و
نیویورک  شهر  در  حاضر  زمان  در  فیلم  این  اتفاقات  شمرد. 
شکل مي گیرد و سام لوي در مقام فیلمبردار با سایه پردازي 
نور  فاکتورهاي  از  وسیع  و  درست  استفاده  و  چشمگیر  هاي 
داده  قرار  ها  بیننده  فراروي  را  تاثیرگذاري  تصاویر  سایه،  و 
است. با قصه پردازي بامباخ و دستیارانش و به ویژه گرویگ 
زندگي  با  ما  لوي،  فیلمبرداري  و  بوده  ها  سناریست  جزو  که 
مي  آشنا  گرویگ)  بازي  با  هم  (باز  اي  ساله   ۲۷ هنرمند  زن 
است  مجبور  مزبور  شهر  در  معاش  امرار  قصد  به  که  شویم 
دائمًا تغییر خانه بدهد و با کمبودهاي مالي و تنش هاي روحي 
زندگي اش بستیزد و همیشه راه حلي را براي ادامه راه خود 
بیابد. از آن جا که بودجه فیلم زیاد نبوده، بامباخ که در مورد 
کارهاي قبلي اش آزادي مانوور بیشتري داشت، مجبور شده 
فیلم را سریع و اقتصادي و چریک وار در خیابانهاي نیویورک 
و برخي عمارات و محله هاي این شهر بزرگ و شلوغ و فاقد 
قانون بسازد و از دوربین نه چندان رایج DSLR و البته شیوه 
سیاه و سفید در فیلمبرداري بهره گیرد که موضوع آخر سبب 

نیویورک را ترسیم  بهتر و بیشتر بتواند فضاي تیره  شده او 
باشند،  آرام  ساکنانش  اگر  حتي  که  بگوید  شهري  از  و  کند 
خالف  و  آشوب  سوي  به  محیط  از  تاثیرپذیري  با  و  اجبارًا 

کشیده مي شوند.
�

هر جور که نگاه کنید
اقدامات کاراکتر گرویگ و آن چه بر سر وي مي رود، بیشتر 
فیلم  داستان  در  هنرمند  این  روي  پیش  هاي  ابهام  نشانگر 
نوعي  ماجراها  بیان  نوع  و  بافت  شاید  و  است   Frances Ha
ارجاع بیننده ها به سبک کار موج نویي هاي سینماي فرانسه 
که  هنگامي  باشد.   ۱۹۶۰ دهه  اوایل  و   ۱۹۵۰ دهه  اواخر  در 

کاراکترهایشان  هاي  سرگشتگي  با  گودار  و  تروفو  هاي  فیلم 
سیاه  شیوه  به  البته  و  مبهم  وجهي  چند  جامعه  یک  ترسیم  و 
به  ارادتش  که  بامباخ  شدند.  مي  عرضه  و  ساخته  سفید  و 
اخیر  هاي  دهه  شده  کالسیک  سفید  و  سیاه  کارهاي  برخي 
الن  وودي   ۱۹۸۰ سال  فیلم  همچون «منهتن»  شمالي  آمریکاي 
نگاه  قضیه  به  که  جور  هر  گوید:  مي  کند،  نمي  پنهان  نیز  را 
کنید، فیلم هاي سیاه و سفید نوعي نوستالژي و احساس هاي 
گذشته را در هوا پراکنده مي کنند و بوي سالهاي دور را در 
که  انگیزید  بر  را  هایي  احساس  توانید  مي  آنها  با  و  دارند  بر 
که  خشنودم  بسیار  من  توانید.  نمي  رنگي  هاي  فیلم  با  هرگز 
ساختن فیلم هاي سیاه و سفید دوباره باب شده وگرنه برخي 
مهمترین  و  نیستند  و  نبوده  ترسیم  قابل  دیگر  ادوات  با  امور 
و  رنگ  از  پرهیز  و  مسایل  در  شدن  تر  جدي  و  تر  عمیق  آنها 
عمیق  و  بهتر  حاال  است.  سینما  مدیوم  در  توخالي  هاي  لعاب 
تر مي توان قصه گویي و اسپشیال افکت را که بیشتر یک زیور 
پوشاننده عیب هاي محتوایي است به کلي حذف و یا کمتر از 

گذشته کرد.
Observer :منبع

درباره احیاي چشمگیر فیلمسازي با روش کالسیک سیاه و سفید

بازگشت به روزهاي نوستالژيك
 چهار سال اخير زمان بازگشت فيلمسازي به سيستم سياه و سفيد و باب شدن مجدد 
اين روش در اين حرفه بوده و حاصل كار هم بسيار موفق جلوه كرده و با اين كه بر 
اساس اين توفيق نمي توان حكم داد اين روش كالسيك با وسعت ماندني خواهد بود 

ولي اين رجعت به معناي ابقاي آن تا اطالع ثانوي حتي با ابعاد كم است.
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روز  چاپلین  چارلی  به  معروف  چاپلین  اسپنسر  چارلز  سر   
و  آمد  به دنیا   لندن  در  هنرمند  والدینی  از   ۱۸۸۹ آوریل  شانزدهم 

روز ۲۵ دسامبر ۱۹۷۷ در سن ۸۸ سالگی در سوئیس درگذشت.
«چاپلین» به راستی از خالق ترین و تأثیرگذارترین شخصیت های 
عصر فیلم های صامت بود که هم زمان با بازیگری در فیلم هایش، 
برعهده  نیز  را  آن ها  موسیقی  ساخت  و  تهیه کنندگی  کارگردانی، 

داشت.
وی ۶۵ سال از عمر ۸۸ ساله اش را وقف سینما و دنیای سرگرمی 
کرد که شروع آن از سالن ویکتوریا انگلستان به عنوان پسربچه ای 
پس  یک سال  یافت.  ادامه  سالگی   ۸۸ سن  تا  و  شد  آغاز  ساله  پنج 

آمریکا، «چاپلین»  به  انگلستان  از  خانواده اش  همراه  مهاجرت  از 
که به واسطه مادرش، عالقه فراوانی به بازیگری پیدا کرده بود، 
برای اولین بار در فیلم «در تالش معاش» بازی کرد که البته چندان 

موردقبول مدیران کمپانی «کی استون» قرار نگرفت.
با این حال آنها تصمیم گرفتند فرصت دوباره ای به چاپلین جوان 
بدهند. وی در سن ۲۴ سالگی در دومین فیلم اش با نام «مسابقات 
سنگین  راه رفتن  خاص  سبک  کرد.  بازی  کودکان»  اتومبیل رانی 
میبل»  غریب  بعدی اش «مخمصه   فیلم  همچنین  و  فیلم  این  در  او 
سخت موردتوجه تماشاگران قرار گرفت و محبوبیت ویژه ای پیدا 

کرد.
سال ۱۹۱۵ آغاز دوران حرفه ای بازیگری «چاپلین» بود که با عقد 
فیلم  کمپانی  راه اندازی  و  جدید  استودیوهای  با  جدید  قرارداد 
دستمزد  دریافت  با  «چاپلین»  بعد،  سال  یک  بود.  همراه  خودش 
کمپانی  برای  کمدی  فیلم   ۱۲ ماه،   ۱۸ مدت  طی  دالر،  هزار   ۶۷۰
کمدی  فیلم های  تأثیرگذارترین  جزء  که  ساخت  فیلم»  «میوچال 
تاریخ سینما محسوب می شوند که از معروف ترین آن ها می توان 
به «خیابان آرام»، «ساعت یک صبح»، «ماجراجو» و «سمساری» 

اشاره کرد.
حیات  زمان  تا  چاپلین»  «چارلی  فیلم سازی  خاص  تکنیک های 
صحبتی  آن ها  درباره  هرگز  و  ماند  باقی  ناشناخته  همه  برای  او 
که  بود  چاپلین  مرگ  از  بعد  سال  شش   ،۱۹۸۳ سال  در  نمی کرد. 
دقیق  بررسی  به  ناشناخته»  «چاپلین  نام  با  انگلیسی  مستند  یک 

سکانس ها و هنر فیلم سازی چاپلین پرداخت.
فیلم هایش  بازیگران  این که  در  «چاپلین»  زیاد  بسیار  وسواس 
وی  که  بود  دالیلی  از  کنند،  بازی  را  دارد  درنظر  او  آن چه  حتما 
ساخت  وقف  را  طوالنی تری  مدت  رقبایش،  دیگر  با  مقایسه  در 

فیلم هایش می کرد.
در این سال ها، چاپلین برخی از آثار ماندگارش چون «پسربچه» 

ساخت.  را   (۱۹۱۸) «دوش فنگ»  و   (۱۹۲۳) «زائر»   ،(۱۹۲۰)
استودیو  برای  هم زمان  که  زیاد  مشغله کاری  به واسطه  وی 
شخصی اش و دیگر استودیوها فیلم می ساخت، کم تر فرصت پیدا 
 ،(۱۹۲۳) پاریسی»  «زن  کند.  بازی  نقشی  نیز  خودش  تا  می کرد 
فیلم های  ازجمله   (۱۹۲۸) «سیرک»  و   (۱۹۲۵) طال»  «جویندگان 

دهه ۳۰ بودند که چاپلین نقش کوتاهی در آن بازی کرد.
 ۱۹۳۱ سال  در  «چاپلین»  ناطق،  فیلم های  عصر  به  ورود  از  پیش 
«روشنایی های شهر» و در سال ۱۹۳۶ نیز «عصر جدید» را ساخت 

که به راستی از ماندگارترین آثار او هستند.
شاهکار  با  چاپلین»  «چارلی  دیالوگ  همراه با  و  ناطق  فیلم های 

هرچند  شد.  آغاز   ۱۹۴۰ سال  در  بزرگ»  «دیکتاتور  معروف اش، 
سکانس  در  شنیدند،  تماشاگران  را  چاپلین  صدای  که  اولین باری 
پایانی فیلم «عصر جدید» بود که آواز نامفهومی از چاپلین شنیده 

می شد.
چاپلین   ،۳۰ دهه  در  ناطق  فیلم های  دوران  شکوفایی  وجود  با 
هم چنان سینما را یک هنر پانتومیک می دانست و عقیده داشت که 
درک  تماشاگر  سوی  از  دیالوگ ها  و  کلمات  از  بیشتر  بسیار  بازی 

می شود.
بهترین  اسکار  جایزه   ۱۹۷۲ سال  در  «الیم الیت»  فیلم  با  وی 
موسیقی را کسب کرد، هرچند چند دهه بعد از ساخت آن بود که 

با تأخیر حدودا ۳۰ ساله در لس آنجلس اکران شد.
بهترین  و  بازیگر  بهترین  بخش  دو  در   ۱۹۲۹ سال  در  «چاپلین» 
بود،  اسکار  جوایز  نامزد  «سیرک»  فیلم  برای  کمدی  کارگردان 
اما برگزارکنندگان جوایز اسکار با خارج کردن نام او از فهرست 
اعطا  وی  به  افتخاری  اسکار  یک  تنها  گرفتند  تصمیم  نامزدها، 

کنند.
این کمدین بزرگ ۴۲ سال، در سال ۱۹۷۲ دومین جایزه افتخاری 
در  یافت.  حضور  مراسم  در  اولین بار  برای  و  گرفت  را  اسکار 
مدت  طوالنی ترین  رکوردار  «چاپلین»  اسکار،  برگزاری  تاریخ 

تشویق ازسوی حضار است که ۵ دقیقه به طول انجامید.
«چارلی چاپلین» دو فیلم آخرش را در لندن ساخت؛ «سلطانی در 
نیویورک» در سال ۱۹۵۷ و «کونتسی از هنگ کنگ» در سال ۱۹۶۷ 
برعهده  آن ها  تهیه کنندگی  و  فیلم نامه  نگارش  کارگردانی،  که 
بازی «مارلون  با  هنگ کنگ»  از  فیلم «کونتسی  بود.  چاپلین  خود 
براندو» و «سوفیا لورن»، آخرین حضور چاپلین در عرصه سینما 

بود.
تا   ۱۹۶۹ سال های  بین  بازیگری،  از  خداحافظی  از  پس  «چاپلین» 

را  آن ها  و  می ساخت  را  صامت اش  فیلم های  موسیقی   ،۱۹۷۶
به جهت   ۱۹۷۵ مارس  چهارم  روز  وی  می کرد.  عرضه  دوباره 
الیزابت  ملکه  سوی  از  انگلستان  جامعه  به  هنری  خدمت  سال ها 

دوم به مقام شوالیه رسید و لقب «سر» را دریافت کرد.
فیلم  ساخت  پایان  از  پس  تقریبا  چاپلین  جسمانی  سالمت 
جایزه  دریافت  از  پس  شدیدتر  به طور  و  هنگ کنگ»  از  «کونتسی 
اسکار در سال ۱۹۷۲ روبه وخامت گذاشت. از سال ۱۹۷۷ بود که 
او بر روی «ویلچر» می نشست و سرانجام روز ۲۵ دسامبر ۱۹۷۷ 

در سن ۸۸ سالگی درگذشت.
وی طی چند دهه فعالیت سینمایی موفق به کسب جوایز متعددی 
سال  در  «الیم الیت»  برای  موسیقی  بهترین  اسکار  جایزه  چون 
۱۹۷۳، جایزه اسکار افتخاری در سال ۱۹۷۲، نامزد اسکار بهترین 
فیلم نامه در سال ۱۹۴۸ برای «آقای وردو»، نامزد اسکار بهترین 

«دیکتاتور  برای   ۱۹۴۱ سال  در  فیلم نامه  بهترین  و  مرد  بازیگر 
بزرگ»، جایزه اسکار افتخاری در سال ۱۹۲۹ برای فیلم «سیرک»، 
جایزه افتخاری از انجمن کارگردانان آمریکا، جایزه ربان نقره ای 

بهترین فیلم خارجی از انجمن روزنامه نگاران فیلم ایتالیا در سال 
۱۹۵۳ برای «الیم الیت»، جایزه شیر طالی افتخاری ونیز در سال 

۱۹۷۲ شد.
می توان  چاپلین  چارلی  فیلم سازی  کارنامه  آثار  مهم ترین  از 
«خیابان  آتش نشانی»،  «مامور  «بانک»،  «شغل»،  «ولگرد»،   از 
«زن  «زائر»،  «پسربچه»،  «دوش فنگ»،  سگی»،  «زندگی  آرام»، 
شهر»،  «روشنایی های  «سیرک»،  طال»،  «جویندگان  پاریسی»، 
«الیم الیت»،  وردو»،  «موسیو  بزرگ»،  «دیکتاتور  جدید»،  «عصر 
هنگ کنگ»، «خانه به دوش»،  از  نیویورک»، «کنتسی  در  «سلطانی 

«پروفسور» و «طبقه مرفه» نام برد.

پوستر کن ۶۷ رونمایی شد

اداى احترام به فلينى و ماسترويانى
جشنواره  شصت وهفتمین 
با  را   خود  پوستر  کن  فیلم 
هدف ادای احترام به فلینی و 

ماسترویانی  رونمایی کرد. 
هفتمین  و  شصت  پوستر   
 ۴۸ کن  فیلم  جشنواره 
برنامه  انتشار  از  پیش  ساعت 
توسط  امسال،  جشنواره 

تیری فرمو رونمایی شد.  
هروه  نظر  با  پوستر  این 
طراحی  با  و  شیگیونی 
بر  و  فراپیه  ژیل  گرافیکی 
مارچلو  از  تصویری  زمینه 
«هشت  فیلم  از  ماسترویانی 
شکل  فیلنی  فدریکو  نیم»  و 
منتخب  فیلم  این  است.  گرفته 

این  در  جشنواره  بود.سخنگوی  جشنواره  این   ۱۹۶۳ سال  ویژه  بخش 
باره گفت: ما سینمایی را گرامی می داریم که آزاد و گشوده به روی تمام 
جهان باشد و بار دیگر اهمیت هنری سینمای ایتالیا و اروپا را از طریق 

یکی از چهره های درخشان آن اعالم می کیم.
تصاویر  از  استفاده  اخیر  سال های  در  گفت:  باره  این  در  نیز  شیگیونی 
ویتی  مونیکا  و  داناوی  فی   ، مونرو  مرلین  نیومن،  پل  و  وودوارد  جون 
است. بوده  بزرگان  این  به  احترام  ادای  نشانه  جشنواره  این  پوستر  در 
وی سخنانش را چنین به پایان برد: راهی که ماسترویانی از باالی عینک 
شادی  است...  جهانی  سینمای  شادی  راه  می دهد  نشان  ما  به  سیاهش 
تجربه جشنواره کن با یکدیگر. فستیوال کن امسال از ۱۴ تا ۲۵ ماه مه 

(۲۴ اردیبهشت تا ۴ خرداد) برپا می شود.

برای ۱۲۵ سالگی چاپلین؛ 

محبوب و خالق  و تأثيرگذارترين سينماگر
سر چارلى چاپلين از بزرگ ترين كارگردانان، آهنگ سازان و بازيگران آثار كمدى 
در عصر «هاليوود كالسيك» آمريكا به شمار مى آيد كه اين توانايى را داشت كه 

درد و رنج را در كنار عشق و انسانيت به تصوير بكشد.
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وقتی باد سرمایه آنها را برد 

53 نفر 
قسمت  هشتم

 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.

 گروه فرمانفرماییان
صاحب  قاجار،  نوادگان  از  میرزا فرمانفرما  عبدالحسین 
جمعیت  اما  بود.  پسر  و  دختر  فرزند   ۳۶ و  همسر  هفت 
فرمانفرماییان  فرزندان  که  نشد  آن  از  مانع  خانواده،  این 
از تحصیل در اروپا یا آمریکا باز بمانند. از میان پسران و 
دختران او، خداداد بیش از همه در وادی سیاست ماندگار 
شد. از دیگر افراد این خانواده که در تاریخ این دوره نقش 
فرمانفرماییان  مهرماه  و  ستاره  به  می توان  کردند،  ایفا 

اشاره کرد. 

 خداداد فرمانفرماییان
کشور  از  خارج  ایرانی  تحصیل کردگان  صاحب نام ترین  از 
سازمان  در  آنها  جذب  به  موفق  ابتهاج  ابوالحسن  که 
خداداد  های  شرکت  محصوالت  از  پارس  شدباتری  برنامه 
فرمانفرمائیان و یک تیم متخصص را تشکیل داد. آشنایی 
او با «ابوالحسن ابتهاج» در آمریکا کلید ورود او به دستگاه 
و  کلرادو  دانشگاه های  در  دکترا  مقطع  تا  او  بود.  دولت 
او  بازگشت.  ایران  به  سپس  و  خواند  اقتصاد  استنفورد 
برنامه  سازمان  استخدام  به  مدتی  ابتهاج،  دعوت  به  که 
می شود،  گفته  رسید.  سازمان  این  ریاست  به  بود  درآمده 
برنامه ریزی  ساختار  تحوالت  در  ابتهاج  و  فرمانفرماییان 
بانک  رئیس  نیز  مدتی  او  داشته اند.  جدی  نقش  ایران 
مرکزی بود. اما مدیر عاملی شرکت سهامی فرش و شرکت 
پارس،  المپ  سهامی  شرکت  مدیریت  پارس،  نفت  سهامی 
عضویت  معدن،  و  صنعت  بانک  هیات مدیره  در  عضویت 
پیمانکاری  و  ایران  المپ  سهامی  شرکت  هیات مدیره  در 
خاندان  اقتصادی  فعالیت های  از  بخشی  برنامه،  سازمان 
نخست وزیری  دوران  در  او  است.  بوده  فرمانفرماییان 

هویدا، به علت اختالفات با او، استعفا داد. 

 عبدالحمید قدیمی نوایی 
پدر «عبدالحمید قدیمی نوایی»

عمارت شمس ساخته شده توسط عبدالحمید قدیمی نوایی
 از مدیران میانی دولتی بود و به سبب ماموریت های شغلی 
عبدالحمید،  اما  می کرد.  سفر  ایران  مختلف  شهرهای  به 
او  کرد.  سپری  «دارالفنون»  در  را  خود  دبیرستان  دوران 
آمریکا  به  سپس  بود،  توده  حزب  به  وابسته  جوانان  از  که 
با  کالیفرنیا  «برکلی»  دانشگاه  در  تحصیل  با  تا  کرد  سفر 
عبدالحمید  بازگردد.  ایران  به  ساختمان  مهندسی  مدرک 
ملی  ساختمان  مهندسی  شرکت  بازگشت،  از  پس  قدیمی 
فاتح»،  «برادران  می شود  گفته  البته  که  کرد  تاسیس  را 
این  تاسیس  در  نیز  ابراهیمی»  «علی  و  بهبهانی»  «هدایت 
شرکت سهیم بوده اند. اما گرایشات سال های جوانی او به 
ایدئولوژی حزب توده مانع از آن نشد که بعدها از ساخت 
مانند  سلطنتی،  ویالهای  و  درباری  معروف  عمارت های 

کاخ شمس و کاخ نوشهر خودداری کند.

ادامه دارد

تاريخ

روس ها چگونه از 
ايــــــران رفتند؟

نیروهای ارتش سرخ شوروی درروزهای ۱۲و ۱۳ فروردین ۱۳۲۵ شمسی شهرهای بندرانزلی، 
میانه و قائم شهر را تخلیه کردند. روس ها چند روز قبل تر تمامی واحدهای نظامی خود را 
پس از ۵ سال اشغالگری از شهرهای زنجان بابلسر، بابل و نوشهر خارج کرده بودند.خروج 
روس ها از ایران البته بعد ازماه ها کشمکش اتفاق افتاد چرا که روس ها باوجود توافق قبلی 
مانده  باقی  دوم،درایران  جهانی  جنگ  پایان  از  بعد  ماه   ۶ ایران  برتخلیه  مبنی  متفقین  بادول 
خودراازایران  نیروهاي  امتیاز،  گرفتن  بدون  نمي خواست  هردلیل  به  شوروي  بودند.اتحاد 
خواهی  زیاده  ماجرای  طرح  همچنین  و  شمالی  گفت وگوباهمسایه  برای  کند.تالش  خارج 
 ۱۳۲۴ سال  در  ایران  کاردولت  دستور  در  متحد  ملل  سازمان  تاسیس  تازه  درشورای  شوروی 
کار  روی  باشوروی  مشکالت  حل  باوعده  السلطنه  قوام  دولت  که  بود  فضایی  چنین  بود.در 
بااستالین  مذاکره  برای  و  داد  تشکیل  ایران  توده  حزب  با  ائتالف  در  را  خود  کابینه  آمد.قوام 

راهی مسکو شد.او در شوروی به روس ها وعده امتیاز نفت شمال را در ازای خروج روس ها 
دادوالبته این امتیاز را مشروط به تایید مجلس پانزدهم کرد.

    قوام، شطرنج باز ماهر؟
مصطفی فاتح، نویسنده کتاب ۵۰ سال نفت ایران که دو بخش ازآن نفت شمال وبازیگران آن 
کردکه  سیاسی،کاری  ماکیاولیستی  رفتار  یک  قوام السلطنه،در  است  معتقد  می کند،  رامعرفی 
این  کرد  قوام  که  کاری  اولین  او   اعتقاد  کند.به  رابی اثر  بااتحادشوروی  وی  قرارداد  مجلس 
دادوحتی  نشان  خوشی  بسیار  روی  هم  توده  حزب  شدوبه  مذاکره  داخل  باپیشه وری  بودکه 
گذشته  از  حاکمه  طبقه  که  کرد  وانمود  چنین  و  کرد  خود  آنهاراواردکابینه  نفرازسران  سه 
پندگرفته ودرآینده مصمم است که باطبقات دیگر سازش کرده و به حقوق آنهااحترام گذارد.
ازیک طرف پروبالی به عناصردست چپ دادواز طرف دیگر به وسیله پول وتطمیع مخالفین، 
سفارت  با  را  دوستی  کمال  هر  ودرظاهر  کرد  تقویت  مخفیانه  رادرآذربایجان  دموکرات ها 
به  پانزدهم  رادرمجلس  شمال  نفت  قضیه  می دادکه  وعده  آنها  وبه  می داشت  اظهار  شوروی 
نفع آنهاتمام خواهدکرد.سیاست «ماکیاولی» مانندقوام که بسیار ماهرانه بازی شد،کار را به 
جایی رساند که شوروی ها او را بزرگ ترین سیاستمدار شرق نامیدند و حزب توده او را رئیس 
حکومت ائتالفی آزادیخواهان لقب می داد و خود او با مضامینی مانند «عقربک ساعت زمانه 
به عقب برنمی گردد» و مطالبی مانند آن همه مخالفین طبقه حاکمه را اغفال کرد و با متانت 
بسیار و صبر و حوصله بی حد کار را به جایی رساند که ارتش ایران به فرمان شاه توانست به 
آذربایجان برود و بساط طغیان پیشه وری و اعوان و انصار او را در هم ریزد.کسانی بودند که 
سیاست قوام را نپسندیده و عجله داشتند که زودتر بساط پیشه وری برچیده شود، ولی متوجه 
نبودندکه اگردراین کار شتاب وعجله به کار می رفت ممکن بود عناصر غیرایرانی که ازخارج 
می آمدندبادسته پیشه وری توام شده و به سهولت اسلحه و مهمات ازخارج تحصیل کرده وجنگ 
داخلی بزرگی راه اندازند و آنچه در هند و چین و کره شد در ایران تکرار نمایند. مهارت قوام 
در این بودکه خودراطرفدارعناصردست چپ معرفی می کردوبه عنوان دلسوزی و همدردی 
با آنها طرفدار لزوم اصالحات و مبارزه با فساد شده بود.همین که زمینه خوب حاضر و مهیا 
شد قوام توانست نه تنها پیشه وری و دسته او را سرکوب کند،بلکه توفیق یافت که انتخابات 
مجلس پانزدهم رابه میل خود انجام دهد بدون اینکه حتی یک نفرازتوده ای هاراانتخاب نماید.

    قوام سر استالين كاله گذاشت يا نه؟
آذربایجان  درماجرای  قوام  عمده  نقش  خسروشاکری  همچون  محققان  از  دیگر  برخی 
قوام  ازمحققان،  دست  اعتقاداین  کنندبه  ردمی  ازاورا  استالین  خوردن  گول  خصوص  وبه 
آمریکا  مصرانه  نگرفت.نقش  انجام  درمسکو  معامله اي  وهیچ  بازگشت  خالي  ازمسکودست 
درشوراي امنیت سازمان ملل متحدوفشار هاي آن دولت به دولت حکیمي(نه ازروي خیرخواهي 
که براي منافع خود)براي ارجاع شکایت به شوراي امنیت،وسپس اعمال فشار بر قوام السلطنه 
بحران  درحل  آمریکا  نقش  اهمیت  از  حاکي  شکایت  آن  نگذاشتن  معلق  یا  نگرفتن  پس  براي 
کشوري  نخست وزیر  که  کنیم  تصور  که  است  خنده آور  اعتقادشاکری  است.به  آذربایجان 
ارتشي  داشتن  بدون  باشد،بتواند،  بوده  سیاست»  مسلم  که«استاد  وفقیر،هرچندهم  ضعیف 
تواناواهرم هاي فشار،استالین،رئیس یکي از کشورهاي فاتح جنگ جهاني دوم را بهراساند، 

یا سر کسي را کاله بگذارد که همه سران انقالب اکتبر را،که همه شان سیاستمداران فهیم و با 
دانشي بودند،بانیرنگ وخدعه سیاسي خلع سالح کرده وبه دنیاي نیستي فرستاده بود. پس 
از شهریور ۱۳۲۰نیزنخست وزیري قوام به میمنت دول خارجي میسر شدوربطي به«هوش و 
۱۳۲۳،قوام  در  ایران  به  کافتارادزه  اقتصادي  سفرهیات  هنگام  اونداشت.به  سیاسي»  ذکاوت 
نخست وزیر  کردوزمینه  مالقات  نام«ن.بایباكُـف»  به  هیات  آن  اعضاي  از  یکي  با  محرمانه 
«در  قوام السلطنه،  مي کند،  نقل  حسنلي  که  شوروي  اسناد  بنابر  آورد.  فراهم  را  خود  بعدي 
مالقات هایي سري با یکي از اعضاي هیات [شوروي] – معاون کمیسر صنایع شوروي اتحاد 
شوروي ن. بایباكُـف– گفت وگو کرد و به او گفت که ساعد آنان را فریب مي دهد و نفت رابه 
اوباهمه  مي شد،  نخست وزیر  او  اگر  که  داد  اطمینان  آنان  به  قوام السلطنه  داد.  نخواهد  ایشان 
گوید،  ترك  را  تهران  هیات  ازاینکه  پیش  رو،  مي کرد.»ازهمین  موافقت  شوروي  پیشنهاد هاي 
بکوشند  یافتند  دستور  شوروي  [اطالعاتي]  ویژه  موسسات  و  دیپلماتیك،  «نظامي،  مقامات 
و  نرسید  نخست وزیري  به  ساعد،قوام  امابابرکناري  آورند.   فراهم  را  ساعد  کابینه  سقوط 
حکیمي جاي ساعد را گرفت. چون سفیر شوروي به مسکو بازگشته بود،کوشش هاي کابینه 
مذاکره  به  حاضر  شوروي  نمي کرد.  دریافت  مسکو  از  پاسخي  و  نمي رسید  جایي  به  جدید 
قوام دادند.این  نخست وزیري  به  تن  وشاه  مجلس  نبود.لذاسرانجام  هم  حکیمي  کابینه  با   
اجتماعي  پایگاه  هیچ  وي،که  قوت  دلیل  بود،نه  درکشور  قوام  سیاسي  ضعف  حمایت هادلیل 

نداشت و حتي درمیان هیات حاکمه کشورهم ازمحبوبیت چنداني برخوردار نبود.

    شوراى امنيت و اولين منازعه جنگ سرد
که  داشت  اظهار  شوروي  نماینده  شد.  مطرح  امنیت  درشوراي  ایران  قضیه  مارس   ۲۶ روز 
دولت او در تاریخ ۲۴ مارس تصمیم گرفت که ایران را تخلیه کند و تا شش هفته بعد این تخلیه 
در  آمریکا  خارجه  وزیر  ندارد.  موردي  دیگر  شورا  در  قضیه  طرح  لذا  و  یافت  خواهد  انجام 
جواب نماینده شوروي گفت که دولت ایران مطالبي رابه شورا اظهارداشته که حاکي از انجام 
ندادن تعهدات دولت شوروي ونقض پیمان مي باشدومشعر بر این است که دولت شوروي در 
امور داخلي ایران دخالت مي کند.وزیرخارجه آمریکا اضافه کردکه تااین تاریخ هیچ قراردادي 
بین دولتین ایران وشوروي منعقد نشده واگرشده باشدباید دولتین ایران وشوروي مشترکا 
قضیه  که  شوروي  نماینده  دارند.لهذاپیشنهاد  مستحضر  قراري  راازعقدچنین  امنیت  شوراي 
را  آمریکا  خارجه  نظروزیر  هم  انگلیس  است.نماینده  بي مورد  شود،  خارج  دستور  از  ایران 
که  گرفت  ولهستان)تصمیم  (شوروي  راي   ۲ مقابل  در  راي   ۹ با  امنیت  شوراي  و  کرد  تایید 
قضیه ایران در دستور باقي بماند.سپس نماینده مصر پیشنهاد کرد که از نماینده دولت ایران 
تعویق  با  آیا  که  دارد  اظهار  و  رسانده  هم  به  حضور  شورا  روزبعد  جلسه  در  که  شود  دعوت 
مذاکرات شورا درباره ایران موافق است یانه. شوراحضور پیدا کرد و همین که شورا بحث را 
شروع کرد، نماینده روسیه از جلسه با تعرض خارج شد.نماینده دولت ایران اظهارات نماینده 
شوروي رادایربه اینکه قراردادي بین دولت او و دولت شوروي منعقد گشته است، تکذیب کرد. 
همان روز هم قوام به شوراي امنیت اطالع  داد که وضع او از مواقع مراجعت از مسکو هیچ 
تغییري نکرده و دولت شوروي گذشته از اینکه تقاضاي ایران را براي تخلیه قبول نکرده است 
برعده ارتش خود در ایران نیز افزوده و تا این تاریخ هم هیچ گونه قراردادي چه شفاهي و چه 
کتبي بین دولتین منعقد نشده است. روز ۲۹ مارس شورا پیامي به استالین و قوام فرستاد و 
تقاضا کرد که تا چهارم آوریل به شورا اطالع  دهند که آیا قرارداد پنهاني بین آنها براي تخلیه 
ایران منعقد شده است یا نه؟پس از آخرین تصمیم شورا فرصتي براي شوروي ها پیدا شد که 
فروردین  پانزدهم  تاریخ  در  لهذا  دهند.  خاتمه  هست  نحوي  هر  به  را  کار  و  کرده  آبرو  حفظ 
۱۳۲۵ (چهارم آوریل ۱۹۴۶) موافقتي بین قوام و سادچیکف سفیر شوروي در ایران امضا شد 
طرف  از  که  بود:مذاکراتی  زیر  شرح  به  و  شد  منتشر  تهران  در  مشترك  ابالغیه  عنوان  به  که 
آغازودرتهران  سوسیالیستی  شوروی  جماهیر  دولت  اولیای  با  مسکو  در  ایران  نخست وزیر 
پس ازورودسفیرکبیر شوروی ادامه یافت و درتاریخ پانزدهم فروردین ۱۳۲۵ مطابق باچهارم 

آوریل ۱۹۴۶ به نتیجه ذیل رسید و در کلیه مسائل موافقت حاصل شد:

۱- [گروه های] ارتش سرخ از ۲۴ مارس ۱۹۴۶، یعنی یکشنبه چهارم فروردین ۱۳۲۵ در ظرف 
یک ماه و نیم تمام خاک ایران را تخلیه می نمایند.

۲
تا  مارس   ۲۴ تاریخ  از  آن  شرایط  و  شوروی  و  ایران  نفت  مختلط  شرکت  ایجاد  قرارداد   -

انقضای هفت ماه برای تصویب به مجلس پانزدهم پیشنهاد خواهد شد.

اجرای  برای  مسالمت آمیزی  ترتیب  است،  ایران  داخلی  امر  چون  آذربایجان  به  راجع   -۳
اصالحات بر طبق قوانین موجوده و با روح خیرخواهی نسبت به اهالی آذربایجان بین دولت 

و اهالی آذربایجان داده خواهدشد.
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جامعه ايرانى در دوره هخامنشيان
جمشید  تخت  اعالم  زمان  را  میالد  از  پیش   ۴۶۵ سال  آوریل  اواسط  مورخان 
به عنوان پایتخت اول ایران در زمان اردشیر یکم می دانند و این مناسبت مجالی 
است تا نقل و اشاره ای مختصر از کتاب «تاریخ ایران باستان» اثر شرق شناس 
این  باشیم.  داشته  دیاکونوف،  میخائیلوویچ  میخائیل  سابق،  شوروی  برجسته 
اثر روش مند و آکادمیک که روایتی شیوا، مستند و علمی دارد، پیدایش و بسط 
تصویر  به  را  ساسانیان  روزگار  تا  هخامنشیان  دوران  از  ایران،  در  حکومت 

می کشد.
دیاکونوف در بخشی به نام جامعه ایرانی در دوره هخامنشیان، شرحی مبسوط 
با ذکر جزئیات در ارائه شناختی دقیق و مستند از وضعیت اقتصادی، نوع ارتباط 
سطح  که  می کند  اشاره  و  دارد  تاریخی  تاثیرگذار  و  مهم  برهه  این  و...  تجاری 
درآمده  هخامنشیان  تبعیت  و  اطاعت  تحت  که  قبایلی  و  طوایف  تمدن  و  ترقی 
بودند، فوق العاده متفاوت بود. وجه اشتراک آنها فقط این بود که همگی در قرن 
آهن می زیستند و آهن در زندگانی قبایل دوردست حکومت ایران و همچنین در 
با مقایسه سایر کشورهای همجوار در  علل و عوامل  یک رشته  مصر در نتیجه 

قرن هفتم-هشتم قبل از میالد  رسوخ یافت.
کشاورزی که پایه و اساس زندگانی جامعه آن زمان به شمار می رفت، در دوران 
سلطنت هخامنشیان اهمیت فوق العاده داشت و پرواضح است که ایرانیان برای 

این کار ارزش قائل بودند.
که  است  برده  بهره  موثق  و  مستند  منابع  بسیاری  از  کتابش  در  دیاکونوف 
عصر  ایرانی  جامعه  معرفی  در  می کند.  معرفی  را  آنها  نیز  کتاب  ابتدای  در 

هخامنشیان به گفته نویسنده یونانی، گزنفون اشاره می کند و می گوید: 
گزنفون در یکی از آثار خود می نویسد: «او (یعنی پادشاه) در قسمتی از کشور 
به سیر و سیاحت می پردازد و در قسمت دیگر افراد مطمئن را اعزام می دارد و 
چنانچه ببیند که حکمرانان زمین را مسکون و مزروع ساخته و آن را با درختان 
ملحق  آنها  به  را  ایاالتی  صورت  این  در  اند،  آراسته  فراوان  و  الزم  میوه های  و 

می سازد و مناصب و هدایایی به آنها اعطا می کند.»
سایر  ردیف  در  کوروش  که  کرده  حکایت  گزنفون  که  می کند  اضافه  سپس 
خود  رفتار  این  با  و  داشت  اشتغال  نیز  کشاورزی  امور  به  نظامی  تمرینات 

می خواست اهمیت این کار را از لحاظ دولت خاطرنشان سازد.
بعضی  در  کشاورزی  فن  و  اداره  طرز  که  می دهد  ادامه  این گونه  را  موضوع  و 
و  نداشت  تفاوتی  بود،  موجود  گذشته  ادوار  در  که  وضعی  با  اصوال  ایاالت،  از 
تقریبا در همه جا پایه و اساس کشاورزی آبیاری دستی بود و هیات حاکمه تالش 

می کرد همیشه سیستم آبیاری را در اختیار خود داشته باشد.
پادشاهان  کاخ های  در  که  تصاویری  و  نقوش  و  مادی  تمدن  آثار  روی  از 
زمان  در  هنر  و  صنعت  ادبیات،  و  تاریخ  گواهی  به  و  می شود  دیده  هخامنشی 
در  اینکه  دوره  آن  خصوصیات  از  و  یافته  زیادی  توسعه  هخامنشیان  حکومت 
به  ایالتی  هر  و  است  داشته  وجود  مختلفی  صنعت های  جداگانه  ساتراپ های 

وجود صنعت مخصوص پیشرفته ای ممتاز و انگشت نما بوده است.
حکومت  اقوام  متمدن ترین  و  مترقی ترین  نمایندگان  هنرمندان،  و  صنعتگران 
هخامنشیان به شمار می آمدند و از مصری ها، بابلی ها، لیدی ها و مادها تشکیل 

می شدند.
تجارت  محلی  جنبه  است.  داشته  بسزایی  اهمیت  تجارت  هخامنشیان  دوره  در 
ایاالت  بین  ضمنا  و  کوچ نشین  و  ده نشین  مردم  بین  کاال  مبادله  از؛  بود  عبارت 
و  زینتی  اشیای  تجارت  نیز  همسایه،  کشورهای  و  حکومت  مترقی  مختلف 
خرما  و  غالت  قبیل  از  کشاورزی  فرآورده های  از  بعضی  و  منسوجات  همچنین 

و... نیز رواج داشت.
می دانیم  که  طوری  به  می شد.  انجام  کشور  بزرگ  شاهراه های  در  تجارت  این 
سیستم پولی واحدی که به وسیله داریوش ایجاد شد برای امور تجاری اهمیت 
از  ایاالت  از  بعضی  در  کرد  فراموش  را  نکته  این  نباید  ولی  داشت،  فوق العاده 
همچنین  و  نبود  مرتبط  هخامنشیان  امپراتوری  با  پیوسته  که  مصر  در  جمله 
شد.  پذیرفته  کندی  به  سیستم  این  هخامنشیان  حکومت  شرقی  نواحی  تمام  در 
اصوال مبادله کاال با تمام اهمیتی که داشت، قسمتی از اقتصاد کشور را تشکیل 
حفظ  را  خودش  طبیعی  جنبه  همان  همه جا  در  اقتصادی  امور  اغلب  و  می داد 

کرده بود...
منبع: تاریخ ایران باستان، میخائیل میخائیلوویچ دیاکونوف

زمان سنج

ابداع چرخ خياطى
 ابداع چرخ خیاطی از آن روندهای معماآمیز عصر انقالب 
صنعتی است. در تاریخ از چارلز فردریک ویزنتال آلمانی 
نمونه  اولین  که   شود  می  یاد  کسی  نخستین   عنوان  به 
تولید  و  طراحی   ۱۷۵۵ سال  در  را  دستی   خیاطی  چرخ 

کرده است. 
خالق  انگلیسی  یک    ، ویزنتال  کشف  از   پس  سال   ۳۵
یک  ساخت  به  دست   ۱۷۹۰ سال  در  سنت  توماس  نام  به 
از  تر  پیشرفته  کارکرد  نظر  از  که   زد  خیاطی  ماشین 
اختراع ویزنتال بود اما نتوانست این اختراع خود را خوب 
دوز  و  دوخت  صنعت   در  او  اختراع  این  از  کند.  معرفی 
چرم استفاده شد. در سال ۱۸۰۴ توماس استون و جیمز 

اندرسون انگلیسی موفق به طراحی نوع جدیدی از چرخ 
نام  به  اتریشی  مخترخ  یک  بعد  سال  ده  شدند.  خیاطی 
نام  به  جدیدی  خیاطی  ماشین  نیز  مادرسپرگر  جوزف 
ماشین  نخستین  که  رسد  می  نظر  به  اما  کرد.   ثبت  خود 
سال  در  فرانسوی  تیمونیه  بارتلمی  را  کاربردی  خیاطی 
۱۸۲۹ اختراع کرده است. چرخ خیاطی او در تولید لباس 
در  گرفت.  قرار  استفاده   مورد  فرانسه  ارتش  یونیفورم 
یک  اختراع  به  موفق  آمریکایی  هیونت  والتر   ۱۸۳۲ سال 
چرخ خیاطی شد که  بدنه و ابزار آن پیشرفته تر از نمونه 
های اروپایی بود. اما در سال ۱۸۴۴ جان فیشر انگلیسی 
دست به طراحی و ساخت نوع خاصی از چرخ خیاطی زد 
که در واقع زمینه ساز اختراعات کامل تر بعدی بود؛ یعنی 
چرخ خیاطی دو آمریکایی رقیب هم؛  الیاس هو و ایزاک 

مریت سینگر.  
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چاق ها در ژاپن بیکار می شوند
الغر بودن در کشور ژاپن نه فقط اینکه برای مدل ها و هنرپیشه ها پولساز 
است بلکه برای همه مردم این کشور به یک قانون تبدیل شده حتی اگر 
برای آنها پولی هم در کار نباشد. بنابراین شما برای الغر بودن در ژاپن 
حتما نباید مدل یا هنرپیشه باشید چون اگر می خواهید مثل یک شهروند 
از حقوق طبیعی تان برخوردار باشید و کارتان را حفظ کنید و البته با 

برخورد قانونی پلیس چاقی مواجه نشوید، باید وزنتان را کنترل کنید.

او  است.  نقل  و  حمل  شرکت  یک  مدیر  ساله ،   ۳۹ خانم  یک  یاب،  میکی 
وزن  اضافه  اما  است  خود  کمپانی  گذار  تاثیر  مهره های  از  یکی  اگرچه 
البته  و  بگذراند  سخت  و  سفت  غذایی  رژیم  با  را  ماهی  یک  تا  شد  باعث 

ورزش منظم و طاقت فرسا را هم در برنامه زندگی اش بگنجاند.
کارمندان  وزنی  شرایط  ساالنه  بررسی  به  نزدیکی  فاصله  در  میکی 
عنوان  به  را  سبزیجات  و  سوپ ها  اقسام  از  نوع   ۲۱ ماه،  یک  به  نزدیک 
غذا خورده بود که اتفاقا همه رژیمی بودند و البته روزانه ۳۰ دقیقه را 
به ورزش هایی نظیر شنا و دو اختصاص می داد. به هر حال اگر در این 
فرجه زمانی یکماهه وزن خود را به شرایط ایده آل نمی رساند اصال بعید 

نبود یکی از مدیران اخراجی شرکت حمل و نقل لقب بگیرد.
این موضوع از قرار معلوم در کشور ژاپن با جدیت هر چه تمام تر دنبال 
می شود. در این کشور که اتفاقا الغرترین ملت جهان را تشکیل داده اند، 
آنها  اساس استانداردی که دولت برای  بر  سایز خود را  اساس  مردم بر 
جدی  مشکالت  با  این صورت  غیر  در  چه  می کنند  حفظ  گرفته  نظر  در 

مواجه خواهند شد.

محاسبه عالئم متابولیکی مردم ژاپن از دیگر برنامه های جدی دولت این 
کشور برای جلوگیری از شیوع چاقی در بین مردم این کشور است. این 
خون  فشار   ، شکم  اضافی  چربی  مانند  مواردی  شامل  متابولیکی  عالئم 
مسبب  می توانند  بودن  باال  صورت  در  که  می شوند  خون  کلسترول  و 
هر  پایان  در  همچنین  باشند.  عروقی  گرفتگی های  و  قلبی  بیماری های 
سال افراد ۴۰ سال به باال باید طبق قانون وضع شده در ژاپن در برنامه 
شده  مشخص  استانداردهای  با  و  کنند  شرکت  کمر  دور  اندازه گیری 

هماهنگ باشند.
در این استانداردها اندازه دور کمر برای مردان ۴۰ سال به باال باید ۸۵ 
حدودی  اندازه ها  این  البته  باشد.  سانتیمتر   ۹۰ زنان  برای  و  سانتیمتر 
مشخص  استاندارد های  با  افراد  کمر  دور  اگر  حال  عین  در  اما  هستند 
شده فاصله زیادی داشته باشد می تواند دردسرهای زیادی را برای افراد 
با  بشود.  آنها  کار  دادن  دست  از  باعث  حتی  و  باشد  داشته  پی  در  چاق 
این اوصاف آیا دوست داشتید در کشوری مانند ژاپن زندگی  می کردید؟

 چاقی در آمریکا ذلت است!
امریکایی ها جزو چاق ترین مردمان دنیا هستند. این آمار طی سال های 

اخیر نه تنها کاهش پیدا نکرده که اتفاقا بیشتر هم شده. آنها در کنترل 
چاقی موفق نبوده اند و این موضوعی است که سبب شده محدودیت های 
کم و بیش آزار دهنده و البته پر سر و صدایی در این کشور برای افراد 

چاق اعمال شود.
اول از همه اینکه در سال ۲۰۰۹ شرکت های هواپیمایی امریکایی قوانینی 
را وضع کردند که طبق آن افراد با اضافه وزن بیش از حد و چاقی زیاد 

باید بهای دو بلیط که در واقع دو صندلی هواپیما می شود را بپردازند.
از سوی دیگر استخدام یا اخراج کارمندان به طور کلی در ایاالت متحده 
با توجه به مبنای وزنی آنها اتفاقی قانونی تلقی می شود و فقط در ایالت 
بر  فرق  اعمال  با  مقابله  برای  قوانینی  امریکا  دیگر  شهر   ۶ و  میشیگان 
اعالم  قانونی  غیر  را  تصمیمی  چنین  که  شده  وضع  افراد  وزن  اساس 
از  یکی  می تواند  کارفرما  یک  کشور  این  نقاط  دیگر  سایر  در  اما  می کند 

معیارهای استخدام و یا اخراج نیروهای خود را وزن آنها قرار دهد.
امریکایی ها البته در برابر چاق ها فقط به همین مسائل بسنده نکرده اند و 
پرداخت های آنها را در حق بیمه نسبت به افراد الغر باالتر برده اند. طبق 
می برند  سر  به  ایده آلی  شرایط  در  وزنی  لحاظ  به  که  افرادی  قانون  این 
می توانند حق بیمه کمتری پرداخت کنند اما در عوض امریکایی های چاق 
باید این حق بیمه را خیلی بیشتر از سایر افراد بپردازند. به این ترتیب 
است که در یک برنامه ریزی مشخص هزینه زندگی برای افراد چاق در 
امریکا به مراتب باالتر و بیشتر از کسانی است که از نظر وزن در شرایط 

مناسبی قرار دارند.
 

سوئدی ها چاق را استخدام نمی کنند
نشده  تبدیل  جرم  یک  به  سوئد  مثل  کشوری  در  هنوز  چاقی  اگرچه 
است اما کارفرمایان سوئدی ترجیح می دهند یکی از مالک های انتخاب 
متقاضی  یک  اگر  ترتیب  این  به  کنند.  تعیین  آنها  وزن  را  خود  کارمندان 
با مشکل اضافه وزن روبه رو باشد از لیست استخدامی ها خارج خواهد 
شد چرا که مدیران سوئدی بر این باورند چاق ها کارایی الزم را ندارند.

هر چند در برخی از کارشناسان سوئدی بر این عقیده اند که بسط چنین 
نیروهای  تعدیل  سبب  می تواند  عرف  بسا  چه  و  قانون  قالب  در  باوری 
اتفاق  این  نتیجه  طبیعی  طور  به  که  شود  سوئدی  استعداد  با  اما  چاق 

نمی تواند چندان جالب توجه باشد.
برای  مدتی  بلند  ریزی  برنامه  می تواند  گیری ها  سخت  این  همه  اگرچه 
هدایت هر جامعه به سمت زندگی سالم  باشد اما مشخص نیست اعمال 
قانون هایی چنین سفت و سخت در عین حال که می تواند سالمت جسمی 
افراد را به همراه داشته باشد دربردارنده لطمات روحی جبران ناپذیر 
به افراد دارای اضافه وزن هم خواهد بود یا خیر و آیا اینکه این قوانین 
است  جامعه  سالمت  سطح  ارتقای  که  را  دولت ها  غایی  هدف  می تواند 
همانطور که باید و شاید و البته بدون خسارت مادی و معنوی به افراد 

جبران کند؟

چاق ها به بهشت نمى روند!
چاقی در قرن ۲۱،  بیماری محسوب می شود؛ جسمی، روانی و اقتصادی. اما در برخی کشورها برای مبارزه با این 
بیماری قوانین سفت و سختی دارند.این قانون شاید در ایران منحصر به برخی مراکز خصوصی باشد و خیلی هم 
به چشم نیامده باشد اما در عین حال هستند کشورهایی که چاقی در آنها به منزله جرم تلقی می شود. جرمی که 
می تواند شغلشان را به مخاطره بیاندازد ، هزینه هایشان را باال ببرد و حمایت ها و خدمات اجتماعی شان را به حداقل 

برساند.
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سخت گيرترين دانشگاه هاى دنيا
برخى از دانشگاه هاى خاص به دليل اعتبار بسيار باال و قدمت تاريخى شرايط سختى را براى 
كانديداهاى ورودى در نظر مى گيرند و تنها تعداد كمى از آنها را به عنوان دانشجو قبول مى كنند.

انتخاب و قبول شدن در يك دانشگاه براى ادامه دادن تحصيالت تكميلى دانشگاهى يكى از سخت 
ترين پروسه هاى تحصيلى در طول زندگى افراد است. اهميت اين موضوع بعد از پايان تحصيالت 
در دبيرستان و دغدغه انتخاب يك موضوع و رشته تحصيلى براى ورود به يك دانشگاه بيشتر 

مى شود.

استرس و مشکالت زمانی شدت می گیرد که بخواهید وارد یکی 
از دانشگاه های خاص با شرایط پذیرش مشکل شوید. بسیاری 
دارند.  ساالنه  صورت  به  باالیی  پذیرش  میزان  ها  دانشگاه  از 
برای مثال دانشگاه کانزاس میزان پذیرش ۹۲ درصد درخواست 

ها را دارد.
کاندیداهای  تمام  بوستون  معماری  دانشگاه   ۲۰۱۲ سال  در 
خود را پذیرفت. اما در مقابل برخی از دانشگاه های خاص به 
برای  را  سختی  شرایط  تاریخی  قدمت  و  باال  بسیار  اعتبار  دلیل 
کاندیداهای تحصیل ارائه می کنند و در نتیجه نسبت بسیار کمی 

از کاندیداها را هر سال قبول می کنند.
یکی از مهمترین فاکتورها نمرات دانش آموزان در طول دوران 
تحصیل است. از دیگر فاکتورها می توان به فعالیت های اضافه، 
مهارت های کسب شده و کارهای خیرخواهانه در طول دوران 

تحصیل اشاره کرد.
خاص  شرایط  که  خاص  های  دانشگاه  از  لیستی  به  ادامه  در 
پذیرش آنها باعث شده هر سال تنها تعداد کمی از کاندیداها را 

برای ادامه تحصیل پذیرا باشند اشاره خواهیم کرد.

۱. دانشگاه آکسفورد / نرخ پذیرش : ۱۹ درصد
آکسفورد یکی از معروف ترین دانشگاه های جهان بوده. اولین 
خود  فعالیت  که  شود  می  شناخته  دنیا  زبان  انگلیسی  دانشگاه 
های  دانشگاه  برترین  جزء  و  است  کرده  آغاز   ۱۱۶۷ سال  از  را 
پذیرش  است.  مختلف  های  بندی  رتبه  در  جهان  حاضر  حال 
در این دانشگاه بسیار مشکل بوده. افراد باید باالترین نمره را 
سنگین  های  مصاحبه  پس  از  و  کنند  کسب  نهایی  امتحانات  در 
این  در  کاندیداها  درصد   ۱۹ تنها  ساله  هر  برآیند.  ورودی 

دانشگاه قبول می شوند.

۲. دانشگاه تکنولوژی کالیفرنیا/ نرخ پذیرش : ۱۲ درصد
دانشگاه تکنولوژی کالیفرنیا به اختصار کلتک یکی از شناخته 
است.  جهان  سرتاسر  در  تکنولوژی  های  دانشگاه  ترین  شده 
نرخ پذیرش در این دانشگاه تنها ۱۲ درصد است و در سال ۱۸۹۱ 
در  برتر  آموزان  دانش  تنها  دانشگاه  این  است.  شده  تأسیس 
و  کند  می  پذیرش  را  دبیرستان  نهایی  آزمون  در  نمره  باالترین 

بهترین ها را برای رشته های مختلف دستچین می کند.

۳. دارتموت / نرخ پذیرش : ۵. ۱۰ درصد
قدمت  با  دانشگاه  هشتمین  درصد   ۱۰ پذیرش  نرخ  با  دارتموت 
است.  شده  تأسیس   ۱۷۶۹ سال  در  که  است.  آمریکا  در  تاریخی 
دانشگاه دارتموت عضوی از باشگاه آیوی لیگ بوده که مختص 

رشته های هنرهای مستقل واقع در هانور است.

۴. دانشگاه تکنولوژی ماساچوست /نرخ پذیرش ۲. ۸ درصد
 MIT معروفترین دانشگاه تکنولوژی جهان که آن را به اختصار
 ۱۸۶۱ سال  در  دانشگاه  این  دارد.  قرار  لیست  این  در  نامند  می 
توسط ویلیام بارتون راجز تأسیس شد. از هر ۱۰۰ نفر متقاضی 

پذیرش در هر سال تحصیلی تنها ۲. ۸ افراد موفق به ورود به 
این دانشگاه می شوند.

۵. پرینستون / نرخ پذیرش ۲. ۷ درصد
 ۱۷۴۶ سال  در  است  واقع  نیوجرسی  در  که  پرینستون  دانشگاه 
تأسیس شده است که چهارمین دانشگاه آمریکا از لحاظ قدمت 
پرینستون  در  دانشگاهی  رشته   ۳۴ از  بیش  است.  تاریخی 
تدریس می شود این دانشگاه یکی از بزرگترین دانشگاه هایی 

است که کمک های مالی زیادی به دانشجوهای خود می کند.

۶. کلمبیا/ نرخ پذیرش ۸. ۶ درصد
دانشگاه کلمبیا با نرخ پذیرش کمتر از ۷ درصد در سال ۱۷۵۴ 
به دستور شاه جورج دوم تأسیس شد. این دانشگاه متشکل از 
علوم  مختلف  های  شاخه  در  که  است  متعددی  های  دپارتمان 

فعالیت می کند.

۷. دانشگاه Yale /نرخ پذیرش: ۶.۷ درصد
درصد   ۶.۷ تنها  خود  تحصیلی  سال  آخرین  در  یل  دانشگاه 
این  فعالیت  داشت.  را  تکمیلی  تحصیالت  کاندیداهای  پذیرش 
 Yale نام  با   ۱۷۱۸ سال  از  و  شد  آغاز   ۱۶۴۰ سال  از  دانشگاه 
از  برگرفته  دانشگاه  این  معماری  و  طراحی  کند.  می  فعالیت 
کمبریج  و  آکسفورد  نظیر  هایی  دانشگاه  انگلیسی  معماری 
شدت  به  دانشگاه  این  در  دانشجو  پذیرش  فاکتورهای  است. 

تحت تأثیر عملکرد دانش آموزان در مدرسه است.

۸. جولیارد / نرخ پذیرش : ۶ درصد
موسیقی  های  دانشگاه  معروفترین  از  یکی  جولیارد  دانشگاه 
این  در  ساله  هر  کاندیداها  درصد   ۶ تنها  است.  زیبا  هنرهای  و 
پذیرش  برای  سنی  محدودیت  و  شوند  می  پذیرش  دانشگاه 
هنرجوها وجود ندارد. این دانشگاه در سال ۱۹۰۵ تنوسط دکتر 

داهروش به عنوان موسسه موسیقی مستقل تأسیس شد.

۹. هاروارد / نرخ پذیرش : ۹. ۵ درصد
میزان  با   Yale دانشگاه بزرگ  رقبای  از  یکی  هاروارد  دانشگاه 
تأکید  هاروارد  است.  بوده  گذشته  سال  در  درصد   ۵  .۹ پذیرش 
از  بیش  دارد.  خود  دانشجوهای  آکادمیک  تحصیالت  بر  زیادی 
۱۳۵۰۰۰ دانشجو این دانشگاه امسال در آزمون SAT نمره ۱۰۰ و 

یا بیشتر را کسب کردند.

۱۰. استنفرد/ نرخ پذیرش : ۷. ۵ درصد
دانشجو  پذیرش  میزان  کمترین  با  لیست  در  دانشگاه  اولین 
 ۱۸۹۱ سال  در  دانشگاه  این  است.  درصد   ۵  .۷ با  استنفرد 
تأسیس شده و پیشینه سیاسی زیادی دارد. وضعیت اقتصادی 
دانشجوها در پذیرش در این دانشگاه سهمی ندارد بلکه عملکرد 
آنها در امتحانات در امتحانات نهایی و در طول دوران تحصیل 

معیار پذیرش است.
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از  فیلم  اصلی  بازیگر  نئو  ماتریکس  تخیلی  ـ  علمی  فیلم  ابتدای 
این که مردم براحتی می توانستند قوانین فیزیک را نقض کرده 
و از روی دیوارها به سمت باال بدوند یا در یک چشم برهم زدن 
های  ابرانسان  این  وجود  بود.  کرده  حیرت  بسیار  شوند  ناپدید 
خودآگاه  ضمیر  زیرا  بود،  پذیر  امکان  جهان  قوانین  کننده  نقض 
مجازی  واقعیت  شده  سازی  شبیه  دنیای  یک  وارد  ندانسته  نئو 
ماتریکس شده بود. این ماتریکس ساخته دست ماشین هایی بود 

و  مهم  انتخابی  حق  نئو  به  وقتی  فیلم  داشتند.  شعور  و  درک  که 
قرص  توانست  می  او  کرد.  پیدا  جریان  شد  داده  ساز  سرنوشت 
واضح  و  روشن  و  واقعی  هستی  وارد  و  خورده  را  رنگی  آبی 
به  پی  و  کرده  مصرف  را  رنگی  قرمز  قرص  یا  شود  خودش 
حقیقت ماتریس ببرد و دریابد تا چه اندازه می تواند به حقیقت 

دست یابد.
می  فضا  در  موجود  رادیواکتیو  بررسی  با  فیزیکدانان  امروز 
توانند همان حق انتخاب را به ما بدهند. منظور توانایی آزمودن 
زندگی  خودمان  مجازی  ماتریکس  در  ما  آیا  که  است  فرضیه  این 
می کنیم. اگرچه این موضوع بسیار فانتزی به نظر می رسد، اما 
فیلسوف ها مدت ها برسر این که ممکن است به جای این که ذهن 
گرفتار  مصنوعی  های  هوش  باشیم،  واقعی  دنیای  در  زنده  های 
فرضیه  این  اگر  اما  اند.  کرده  بحث  هستیم  تقلبی  جهانی  دام  در 
که  فیزیک  قوانین  از  بسیاری  گفت  باید  پس  باشد  داشته  صحت 
می  فرضیه  این  بررسی  برای  هایی  فناوری  ابداع  اجازه  ما  به 
دهد نباید بتوانند در خصوص آن دسته از قوانین اساسی مسلط 
کار  ماست  سازهای  شبیه  زندگی  محل  که  غیرنمادینی  جهان  بر 
های  الهه  ها  نویس  برنامه  این  ما  نظر  از  دهند.  انجام  چندانی 
ما خواهند بود و هرگاه بخواهند می توانند دنیای مان را به هم 
بریزند. بنابراین چه باید کرد؟ قرص قرمز را بخوریم تا حقیقت 
را کشف کنیم یا موضوع پیچیده تر از این حرف هاست که خود 

را به دردسر اندازیم؟

گنجایش درک ما از دنیا
سال   ۱۲ جهان،  وجود  حقیقت  فهمیدن  برای  جدی  تالش  اولین 
پیش صورت گرفت، وقتی محققان تالش کردند منابع مورد نیاز 
شبیه سازی مکانی به اندازه دنیا را محاسبه کنند؛ چشم انداز این 

کار غیرممکن به نظر آمد.
عملیات  عدد  ام.آی.تی  از  کوآنتوم  مکانیک  مهندس  لوید،  ست 
رایانه ای جهان هستی از زمان بیگ بنگ ـ انفجار بزرگ ـ تاکنون 
را تخمین زد. در حقیقت تمام اتفاق ها را در آن گنجاند و به این 
نتیجه رسید که برای تکرار و تولید عین همان رخدادها و رسیدن 
الزم  دارد  وجود  دنیا  در  آنچه  از  بیش  انرژیی  ها،  اتم  تک  تک  به 
رایانه  ای،  سازی  شبیه  چنین  انجام  برای  لوید  گفته  بنابه  است. 
عملکرد  زمان  ضمن  در  و  باشد  هستی  جهان  از  تر  بزرگ  باید 
پس  رود.  می  پیش  واقعیت  از  تر  آهسته  بسیار  تولید،  در  برنامه 
زحمت  به  دنیایی  چنین  ساخت  برای  را  خود  دارد  لزومی  چه 

بیندازیم؟

می  بودند  معتقد  آنها  رسیدند.  دیگر  ای  نتیجه  به  محققان  اما 
توان یک کپی ناقص از جهان ساخت آن قدر که بتواند ساکنانش 
کمتری  بسیار  محاسبه  قدرت  به  رونوشتی  چنین  و  بزند  گول  را 
نیاز دارد. برنامه نویس برای چنین دنیای بدلی می تواند جزئیات 
بسیار ریز میکروسکوپی و همچنین دورترین ستاره ها را با کمک 
برنامه های خود پر کند و وقتی ساکنان این دنیای مجازی روزی 
کنند،  بررسی  را  جزئیات  این  علمی  تجهیزات  کمک  با  توانستند 
درست وقتی حواس شان نیست، آنها را ناپدید کنند. در تئوری، 
ساز  شبیه  هرگاه  زیرا  شویم  نمی  تغییرات  این  متوجه  هرگز  ما 
احساس کند ما به کل موضوع توجه کرده ایم، دوباره آن طرح ها 

را برایمان آشکار می کند.

طرز  به  را  مجازی  دنیای  یک  ساختن   ، فرضیه به  دید  نوع  این 
عجیبی ممکن نشان می دهد. البته ابررایانه های امروزی توانسته 
گسترش  چگونه  اولیه  های  کهکشان  که  این  و  ابتدایی  جهان  اند 
یافته و تغییر کرده اند را به طور خیلی ناشیانه ای نمونه سازی 
دهه  چند  طی  که  فناوری  های  پیشرفت  باالی  سرعت  با  کنند. 
شما  همراه  تلفن  اکنون  مثال  که  آنجا  تا  ـ  بودیم  شاهدش  گذشته 

پردازشگری قوی تر از رایانه های ناسا در زمان فرود روی کره 
درخصوص  هایی  سازی  شبیه  چنین  که  این  تصور  ـ  دارد  ماه 
زندگی هوشمند رخ دهد چندان جهش بزرگی محسوب نمی شود 

و دور از ذهن نیست.
سیالس بین، فیزیکدان هسته ای دانشگاه واشنگتن معتقد است: 
ممکن است در عرض یک قرن دیگر بتوانیم انسان هایی در اندازه 

دهیم،  قرار  مان  شده  سازی  شبیه  های  جعبه  در  بتوانیم  که  ای 
ایجاد کنیم.

بین نحوه اتصال پروتون و نوترون های اولیه و تشکیل اتم های 
است.  کرده  سازی  شبیه  را  ما  جوان  بسیار  جهان  در  تر  بزرگ 
قوانین و رسوم اجتماعی می توانند تنها چیزی باشند که جلوی 
که  آیندگان  اما  بگیرد،  مصنوعی  دنیای  یک  ساختن  برای  را  ما 
فناوری را بخوبی درک کرده اند ممکن است دوست داشته باشند 
از این قدرت استفاده کنند. آنها می توانند دنیاهایی بسیاربیشتر 

از جهان واقعی ما با جزئیات کامل تر بسازند.

به  را  آکسفورد  دانشگاه  فیلسوف  بوستروم  نیک  تفکر،  این 
براساس  زنده  های  اندام  ما  گفت  توان  می  که  رساند  نتیجه  این 
های  هوش  یکسری  صرفا  بلکه  نیستیم،  واقعی  دنیای  در  کربن 
مصنوعی بر پایه سیلیکون میان دنیایی شبیه سازی شده هستیم. 
اما هیچ راهی وجود ندارد که بتواند تفاوت بین این دو احتمال را 
توضیح دهد و برای پیدا کردن راه حلی مناسب باید روی عجایب 

زیادی کار کرد.

کشف حقیقت
جان  که  زمانی  و  ها  حدیث  و  حرف  این  همه  از  پس  سال  چهار 
دی. بارو استاد علوم ریاضی دانشگاه کمبریج گفت شبیه سازی 
قابل  های  نقص  دربرگیرنده  توانند  می  حقیقت  از  ناقص  های 
شناسایی باشند، فرضیه شبیه سازی تغییر کرد. بارو معتقد بود 
سیستم عامل دنیای شبیه سازی شده برای درست کار کردن باید 
شبیه  ایده  که  طور  همان  و  شد  می  روز  به  رایانه  مانند  درست 
آن  است  ممکن  گفت  بارو  داد،  می  ازدست  را  خود  اهمیت  سازی 
جنبه های طبیعت که همواره ثابت فرض می کنیم مانند سرعت 
نور یا ساختارهای ریزی که قدرت نیروی مغناطیسی را موجب 

می شوند، بدون هیچ توضیحی از اعداد ثابت شان تغییر کنند.
سال گذشته بین و همکارانش برای بررسی فرضیه شبیه سازی، 
براین  فیزیکدانان  بیشتر  کردند.  پیشنهاد  تر  ملموس  آزمایشی 
فرض اعتقاد دارند فضا بسیار روان است و تا بی نهایت گسترش 
کردند  سازی  نمونه  اولیه  جهان  از  که  فیزیکدانانی  اما  یابد.  می 
و  ساخت  براحتی  را  ای  زمینه  چنین  دوباره  توان  نمی  معتقدند 
عوض تیم  کهکشان را در آن قرارداد. اما در  اتم ها، ستاره ها و 
شبکه  یا  تور  از  را  شان  شده  سازی  شبیه  فضای  بین  تحقیقاتی 
درست مانند تصاویر تلویزیونی ساخته شده است از چند پیکسل 

ایجاد کردند.

این تیم با محاسبه حرکت و مقدار انرژی ذرات درون مدل شبیه 
سازی شده متوجه شدند مقدار انرژی به فاصله بین نقاط درون 
ذرات  باشد،  تر  کوچک  شبکه  اندازه  هرچه  است؛  وابسته  شبکه 

شبیه  ما  دنیای  اگر  که  معناست  این  به  و  دارند  بیشتری  انرژی 
سازی شده باشد، پس باید برای سریع ترین ذره، حداکثر انرژی 
وجود داشته باشد و اگر این اتفاق می افتاد، کیهان شناسان می 
دیدند اشعه های کیهانی که سرعت باالیشان را از کهکشان های 
پرت و دور افتاده می گیرند با حداکثر انرژی مشخص ده به توان 

۲۰ الکترون ولت به زمین می رسند.

که  دارد  نیز  دیگری  مشاهده  قابل  اثر  شده  سازی  شبیه  شبکه 
منجمان می توانستند آن را ببینند. اگر فضا پایدار است، بنابراین 
که  کیهانی  های  اشعه  جهت  که  ندارد  وجود  اساسی  شبکه  هیچ 
براساس  کند.  هدایت  را  رسند  می  یکسان  طور  به  جهت  هر  از 
محاسباتی که این تیم تحقیقاتی انجام داد، اگر ما در یک فضای 
شبیه سازی شده روی یک شبکه زندگی کنیم، نمی توانستیم حتی 
این توزیع و پراکنده شدن اشعه ها را ببینیم و اگر فیزیکدانان می 
توانستند توزیعی نابرابر ببینند، در آن صورت توضیح این که آیا 

جهان واقعی است بسیار مشکل می شد.
دنیایی  در  که  پرسش  این  به  بتوانند  که  این  برای  شناسان  نجوم 
در  بیشتری  اطالعات  باید  دهند  پاسخ  مجازی  یا  هستیم  واقعی 
مورد اشعه های کیهانی داشته باشند. اما بین معتقد است: وقتی 
باور داشته باشیم هستی ما با یک انفجار بزرگ شروع شده است 
کند  نمی  فرقی  و  است  خوب  باشد  هرچه  آزمایش  نتیجه  پس 
شبیه  مسلما  و  واقعی  یا  هستیم  شده  سازی  شبیه  دنیای  یک  در 
دخالت  به  ای  عالقه  شناسند  می  کامال  را  کیهان  که  ما  سازهای 

کردن در برنامه شبیه سازی شده شان ندارند.

اما متاسفانه ممکن است شبیه سازها، ما را در یک برنامه پخش 
شان  سرگرمی  برای  و  کنند  ریزی  برنامه  دنیا  اندازه  به  واقعی 
تنها  این صورت  قوانین را دستکاری کنند. در  هروقت خواستند 
کاری که می توانیم انجام دهیم پیش بردن زندگی و سرگرم کردن 
حضاری است که مشغول تماشای ما هستند و امید داشته باشیم 
الهه های شبیه ساز، پس از مرگ ما را در نسل بعدی شبیه سازی 

شده دوباره احیا کنند.
البته این فکر عجیب و غریب تمام شدنی نخواهد بود، زیرا ممکن 
و  باشند  شده  سازی  شبیه  نیز  خودشان  ما  سازهای  شبیه  است 
هریک قوانین فیزیک کامال متفاوت مخصوص به خود را داشته 
باشند. بنا بر نظر بین اگر ما به راستی شبیه سازی شده باشیم 
که  است  این  شود  فرض  منطقی  احتمالی  تواند  می  آنچه  پس 
سنجش های ما از قوانین واقعی طبیعت نیستند، بلکه تمام تالش 
ما درک قوانین مصنوعی است که شبیه سازهای ما برایمان رقم 

زده اند و این فکر بسیار افسرده کننده ای است.

یک  شده  نوشته  کدهای  خطوط  از  بخشی  ما  آیا  که  این  فهمیدن 
ماتریکس مصنوعی هستیم، فهمیدن این حقیقت است که ما هرگز 
هم  خود  که  حقیقتی  است،  کدام  حقیقت  بود.  نخواهیم  مطمئن 
شامل آن می شویم، آیا بازهم دوست دارید حقیقت را بدانید؟ پس 
خواهی  می  را  آبی  قرص  نئو؛  ندارد،  وجود  بازگشتی  انتخاب  از 

یا قرمز؟

علم و تكنولوژى
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آيا دنياى ما 
واقعى است؟

focus / مترجم: نادیا زکالوند

فیزیکدان ها معتقدند می توان فهمید آیا ما 
عظیم  ای  رایانه  سازی  شبیه  یک  از  بخشی 
هستیم یا واقعیتی انکارناپذیر، اما آیا کسی 

دوست دارد پاسخ این پرسش را بداند؟

فهميدن اين كه آيا ما بخشى از خطوط كدهاى نوشته شده يك ماتريكس مصنوعى 
هستيم، فهميدن اين حقيقت است كه ما هرگز مطمئن نخواهيم بود. حقيقت كدام است، 
حقيقتى كه خود هم شامل آن مى شويم، آيا بازهم دوست داريد حقيقت را بدانيد؟ 

پس از انتخاب بازگشتى وجود ندارد، نئو؛ قرص آبى را مى خواهى يا قرمز؟
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مشاغل
این معیارها نتایج مشابهی را در همه جا به نمایش نمی گذارد و 
شکست  افرادی  و  می شوند  موفق  افرادی  که  است  دلیل  همین  به 

می خورند. 
در این مقاله می خواهیم خصوصیاتی را برای شما شرح دهیم که 
معموال در افراد موفق دیده نمی شود و برای رسیدن به موفقیت و 

پیشرفت باید از این خصوصیات دوری کنید.

 ۱. ساده لوح بودن
تمام  نباید  هیچ وقت  که  است  این  رسیده  اثبات  به  که  تجربه ای 
می گویند  آنها  وقتی  مثال  کرد.  باور  را  کسب وکار  یک  گفته های 
کنند،  مذاکره  شما  مزایابا  و  حقوق  ارتقای  درباره  نمی توانند 
باور نکنید.به یاد داشته باشید، زمانی که یک رئیس یا هرشخص 
شما  اقتصادی  موفقیت  و  کار  و  شغل  با  گونه ای  به  که  دیگری 
مرتبط است، پیشنهادی به شما می دهد، عجله نکنید و سریع آن 

را قبول نکنید.

همیشه  و  می کنند  عمل  ماهر  فروش  مدیر  یک  همانند  شرکت ها 
ترتیب  این  به  آنها  می کنند.  آغاز  پایین  مبالغ  با  را  صحبت 
می خواهند هم شما را در اختیار داشته باشند و هم صرفه جویی 

کنند تا هزینه ها را کاهش دهند.

 ۲. وابستگی به تفکرات گروهی
وابستگی به تفکر و تصمیم گیری گروهی یک مشکل روانشناختی 

است که معموال در محیط های کاری شایع است. خصوصا زمانی 
که جمعیت گروه زیاد است و روابط طوالنی مدت است.

در این محیط ها مرتبا کارمندان دور هم جمع شده و به بحث هایی 
اشتباه  شرکت  سیاست های  شده،  قدیمی  ما  سیستم های  چون: 
هیچ  کاری  گروه های  این  در  معموال  می پردازند.  غیره،  و  است 
روحیه و عالقه ای برای پیشرفت وجود ندارد، سعی کنید قبل از 

پیوستن به این گروه ها خوب فکر کنید.
اگر شما بر این اساس رفتار کنید، در معرض خطر شکست و آزار 

و اذیت همکاران قرار خواهید گرفت؛ اما اگر با آنها تعامل کنید و 
به آنها بپیوندید، شما یک عمل اشتباه انجام داده اید و در پیشرفت 

و یافتن شغل های بعدی شکست بزرگی خواهید خورد. 
آینده ای  چه  که  می کنید  انتخاب  خودتان  همیشه  که  باشد  یادتان 

داشته باشید و انتخاب با شما است.

۳. ترس و واهمه

افراد  می دهند.  انجام  غیرعقالنی  اعمال  می ترسند  وقتی  مردم 
از  فرد  اگر  نمونه  برای  هستند.  آفرین  مشکل  کار  محل  در  ترسو 
اخراج شدن واهمه داشته باشد مدام اشتباهات بسیاری را مرتکب 
می شود و همواره به دنبال راهی برای مقصر نشان دادن دیگری 
نشان  مقصر  را  دیگران  می کنند  سعی  همیشه  افراد  این  است. 
دهند. همچنین وقتی در کار گروهی شکست می خورند، می گویند 
دیگران نقش خود را به خوبی ایفا نکردند و این موضوع را بهانه 
کاری  هر  به  دست  خود  موقعیت  حفظ  برای  افراد  می کنند.این 
می زنند. از آنها دوری کنید تا به بهانه آنان برای شکست هایشان 

تبدیل نشوید.
باید  شرایط  این  از  جلوگیری  و  خود  ترس  کردن  سرکوب  برای 
کاری انجام دهید؛ به طور مثال صحبت کردن با همکاران یا حتی 
رئیس وایجاد رابطه با آنها باعث کاهش ترس شما می شود. برای 
سرکوب کردن ترس های خود و مواجه شدن با آن تالش کنید و از 

تبدیل شدن به یک فرد ترسو خودداری کنید.

۴. بی تفاوتی
در  که  اتفاقاتی  و  اطرافتان  به  نسبت  خود  کار  محل  در  هرگز 
اگر  مثال  به طور  نباشید،  بی تفاوت  می دهد،  رخ  شما  پیرامون 
را  او  شده  اشتباه  دچار  کاری  در  یا  است  ناراحت  شما  همکار 

دلداری دهید و نسبت به مشکل وی بی تفاوت نباشید.
هر فردی در طول زندگی خود، مدتی مورد سرزنش دیگران قرار 
به  نیاز  شرایط  این  در  و  می شود  سرخوردگی  دچار  و  می گیرد 
دلداری و همدردی دارد تا بتواند از اشتباهات آتی نجات پیدا کند. 
اگر همکار شما در چنین شرایطی قرار دارد، حتما با وی هم کالم 
شوید و به او انگیزه دهید تا زودتر از این بحران خارج شود و در 
آینده بهره وری خود را به دست آورد. این موضوع فقط در رابطه 
با شرایط غم و سرخوردگی نیست، شما می توانید در شادی های 
مثبت  تعامالت  این  مزایا  از  و  شوید  شریک  نیز  خود  همکاران 

بهره مند شوید.

۵. شرایط پیچیده و غیرمعمول
هر فرد وقتی تحت شرایطی درگیر مشکل و موضوعات شخصی 
خویش است، احساس می کند که مورد قضاوت قرار گرفته و به 
درستی درک نمی شود. سعی کنید خود را در موفقیت آنان تصور 
کنید و با آنها همدردی کنید، حتی اگر در ابتدا کار سختی به نظر 
برسد. تالش کنید تا به عنوان همکار بی تفاوتی شناخته نشوید و 

آگاه باشید که شرایط همیشه یکسان باقی نمی ماند. 

۶. عدم اعتماد به نفس
بزرگی  موفقیت  خود  شغل  در  یا  زندگی  در  شما  که  زمانی  هر 
کسب می کنید، مطمئن باشید در اطراف شما افرادی هستند که به 
توانایی شما شک دارند و فکر می کنند شما با تکیه بر چیزی غیر 

از توانایی و استعدادهای شخصی خود پیشرفت کرده اید و به آن 
جایگاه دست یافته اید.این اشخاص همان آدم های بدون اعتماد به 
یا  فامیلی  رسم  و  اسم  به دلیل  شما  می کنند  فکر  که  هستند  نفس 
عامل  به  را  آن  یااینکه  رسیده اید  مرحله  این  به  رابطه  واسطه  به 

شانس مرتبط می کنند.
شما با تالش زیاد هم نمی توانید این افراد را از نظر و دیدگاهشان 
منصرف کرده یا متقاعد کنید که دلیل این نتایج سعی و تالشتان 
که  است  این  تفکرات  این  با  مقابله  برای  راه  بهترین  است.  بوده 
عبارت  به  می کنند،  اشتباه  آنها  باشید  داشته  اطمینان  شما  خود 
این  حرف های  به  و  افراد،  این  فکر  نه  است  مهم  شما  باور  دیگر 

اشخاص توجه نکنید.
دارد  وجود  شما  در  که  توانایی هایی  از  که  است  این  مهم  نکته 
برای پیشرفت بهره ببرید و نتیجه را به این افراد نشان دهید، با 
موفقیت  به  شخصیتان  استعدادهای  بر  تکیه  با  شما  اینکه  اثبات 
رسیده اید، این افراد یکی پس از دیگری ناپدید می شوند. همیشه 
با  و  کنید  کشف  را  خودتان  استعدادهای  و  کنید  باور  را  خودتان 
تکیه به توانایی ها و استعدادهایتان به رتبه های عالی در هر زمینه 

دست یابید.

۷. تهمت زدن
تهمت  یا شایعات دو نوع هستند: 

• شایعات بی ضرر
• شایعات مخرب

از  ولی  نمی رساند؛  آسیب  کسی  به  بی ضرر،  تهمت  یا  شایعات 
دوری  می زنند،  ناشایست  و  بد  تهمت های  دیگران  به  که  افرادی 
کنید. آنها می خواهند شایعاتی را برای شما بازگو کنند که واقعا 
خود  اطرافیان  برای  را  تهمت ها  این  معموال  آنها  نیست.  مناسب 
بازگو می کنند تا اینکه دیگران را نیز آلوده کنند، دقیقا مثل اپیدمی 

شدن یک ویروس.
ناشایست  و  غیرضروری  خبرهای  مورد  در  افرادی  که  زمانی 
عنوان  هیچ  به  می کنند،  صحبت  شما  با  دیگران،  با  رابطه  در 
حرف های آنها را باور و تایید نکنید؛ زیرا یک کلمه یا جمله کوتاه 
شده  برداشت  تایید  عنوان  به  موضوع،  این  با  رابطه  در  نیز  شما 
خیلی  آنها  می کند.  آلوده  و  سهیم  شایعات  این  در  هم  را  شما  و 
سریع به دیگران خواهند گفت که شما نیز حرف های آنها را تایید 
کرده اید. همین مساله باعث می شود که شما دچار دردسر بزرگی 

مخصوصا در محل کار شوید.
افراد  این  از  همیشه  و  نشوید  آلوده  رفتاری  چنین  به  وقت  هیچ 

دوری کنید.

۸. نسنجیده صحبت کردن
در  شخص  یک  و  کرده اید  شرکت  نمایشگاه  یک  در  کنید  فرض 
حال فروش یا تبلیغ محصول خود است، وی در توضیحات خود 
بی مصرف  محصول  یک  این  نباشید  «نگران  جمله   مثل  جمله ای 

نیست» را بیان می کند.
ادامه  و  ماند  خواهد  بی نتیجه  وی  زحمت های  همه  اینجا  در 
اظهارات این شخص به عنوان گزافه گویی تعبیر خواهد شد؛ زیرا 
با اظهار این مطلب که محصول من بد نیست افکار حاضرین به 

سمت نکات منفی محصول جلب خواهد شد.
این افراد هر زمانی که شروع به صحبت کردن می کنند در واقع 
که  می دهند  نمایش  خود  از  جلوه ای  و  می کنند  بی اعتبار  را  خود 
خواهد  آنها  موفقیت  برای  مانعی  موضوع  این  و  نیست  مناسب 
محصول  مزیت های  کنند  سعی  اینکه  به جای  اشخاص  این  بود. 
خود را بیان کنند، بیشتر تالش می کنند که محصول خود را فاقد 
استفاده  باال  نمونه  مثل  جمالتی  از  و  دهند  نشان  عیب  هرگونه 
می کنند. این افراد غیرحرفه ای برای درخواست های خود نیز از 
ولی...»  ندارد  زیادی  پول  ما  شرکت  که  «می دانیم  مثل  جمالتی 

استفاده می کنند. 
دست  از  دیگری  از  پس  یکی  را  فرصت ها  آنها  اظهارات  این  با 
و  ندارند  نفس  به  اعتماد  که  می دهند  نشان  زیرا  داد؛  خواهند 
نمی توانند از پس مسوولیت های خود برآیند، بدون اینکه جوانب 

رادر نظر گرفته باشند.
به طور کلی توجه داشته باشید که الزم نیست در مورد رابطه با 
این افراد، وسواس به خرج دهید، فقط تالش کنید تا در این دسته 
موسسات  نشوید.  خود  موفقیت  مانع  و  نگیرید  قرار  گروه ها  از 
آنها  سرمایه های  ما  که  می کنند  فکر  زیرا  می دهند؛  حقوق  ما  به 
نظر  به  این طور  که  کنیم  رفتار  به گونه ای  باید  بنابراین  هستیم. 
کافی  تعهد  و  نیستیم  شرکت  آن  رسمی  عضو  انگار  که  نرسد 
نداریم.به یاد داشته باشید تا قبل از قرار های مهم اداری خود یا 
ارائه مطالبتان این جمله را بار ها و بار ها با خود تکرار کنید: با 
اعتماد به نفس باش؛ اما نه مغرور و سعی کنید بهترین ها را ارائه 

دهید؛ زیرا موقعیتتان به آن بستگی دارد.

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 

عــاداتي كه مانـع 
موفقيت شمـــا در 
كسب وكار مي شود

نویسنده: Molly Cain / مترجم: عادل خدنگ

در  متنوعی  و  متفاوت  خصوصیات  و  ویژگی ها 
نقش  کار  در  هریک  و  دارد  وجود  کاری  محیط 
منحصر  آنها  از  بعضی  می کنند.  ایفا  را  خاصی 
این  کلی  حالت  در  اما  هستند؛  ما  کار  محل  به 
مثل  است؛  متفاوت  مختلف  افراد  برای  موضوع 
بودن،  منظم  بودن،  قانونمند  چون  رفتارهایی 
که  غیره....  و  بودن  جسور  بودن،  بی نظم 

می توانیم آنها را در محیط کاریمان ببینیم.

انجام تايپ فارسى دركوتاه ترين
 زمان پذيرفته مى شود

تماس 9 صبح تا 9 شب

07864310485
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چرا تبليغات من 
كار نمى كند؟!

با  تبلیغات  کارگزاران  و  ها  شرکت  مدیران  شده  مشاهده  بارها 
از  تبلیغات،  و  معرفی  بخش  در  گزاف  های  هزینه  صرف  وجود 
تبلیغاتی  های  حرکت  غیرسودمند  نتایج  و  مناسب  بازدهی  عدم 
افزایش  هدف  با  داریم  سعی  جا  این  در  هستند.  ناراضی  خود 
بازده سیاست های تبلیغاتی به اختصار فهرست ۱۰ اشتباه اصلی 
قرار  بررسی  مورد  کرد  خودداری  ها  آن  ارتکاب  از  باید  که  را 

دهیم.

۱) تالش برای دستیابی به هدف های لحظه ای و خشنودی های 
مقطعی

های  سیاست  پایهء  بر  که  تبلیغاتی  های  آگهی  از  دسته  آن  عموما 
زودگذر و با هدف واکنش فوری از سوی مردم تنظیم و به مورد 
اجرا در می آید به همان نسبت نیز به محض انقضای دورهء معین 
در طرح پیشنهادی به سرعت به فراموشی سپرده می شوند. این 

واقعیتی است که بعضی مدیران شرکت ها و مجریان تبلیغات به 
تبلیغاتی  موارد  انتشار  جهت  کافی  و  مناسب  زمان  صرف  جای 
هر  فوریت  با  دارند  سعی  مناسب  بازده  آوردن  دست  به  و  خود 
چه تمام تر و در کم ترین زمان ممکن به حد مطلوبی از بازدهی 
و  نیازها  سطح  و  دید  افق  معموال  که  صورتی  در  شوند.  نایل 
گذرد  می  مشتری  ذهن  در  آنچه  با  تبلیغات  کارگزاران  انتظارات 

متفاوت است.

برآیند  به  توجه  بدون  مردم  تر  بیش  چه  هر  جذب  در  سعی   (۲
منافع حاصله

به منظور کاربست یک ترکیب رسانه ای موثر و کارساز هر یک 
ذهنیت  خود  مناسب  تکرار  با  باید  ترکیب  در  عناصر  و  اجزا  از 
پایدار و خوشایندی را در مشتریان ایجاد کنند. با این حال غالبا 
در به کارگیری ترکیب رسانه ای دستیابی به تعداد هر چه بیش 
تر مخاطب با تکرار ناکافی به مرحلهء اجرا در می آید. در هر حال 
فراموش نکنیم که هزینهء ترغیب ۱۰۰ درصد مردم به پیمودن ۱۰ 
درصد مسیر مورد نظر ما با این که ۱۰ درصد مردم را جذب کرده 

و به ۱۰۰ درصد نتایج مورد نظر نایل شویم با هم برابر است.

۳) ادعای صاحبان کسب و کار مبنی بر وقوف کامل بر همهء آنچه 
باید دانست

عموما مدیران و صاحبان کسب و کار با چنین دیدگاهی به تدریج 
ی  تولید  محصول  و  شرکت  عملکرد  چگونگی  و  جایگاه  درک  از 
شان از منظر افکار عمومی خارج از محدودهء کاری خود عاجز 
مجموعهء  داخل  از  مربوطه  مدیر  شرایطی  چنین  در  شوند.  می 
و  کرده  نگاه  گذرد  می  بیرون  در  آنچه  و  خارج  محیط  به  خود 
به  شرکت  دیوارهای  پشت  از  که  فردی  برای  را  خود  دارد  سعی 
داخل توجه دارد توصیف کند. در صورتی که بهتر است به جای 
قرار گرفتن در داخل موسسه و نگاه به بیرون، خود را در بیرون 
موسسه فرض کرده و از آن جا با نگاه به داخل، مناسبات را مورد 

ارزیابی و قضاوت قرار دهد.

۴) ادعاهای تکراری و بی اساس
کننده  خسته  و  ای  کلیشه  شعارهای  طرح  با  غالبا  کنندگان  تبلیغ 
می  مشتری  که  هستند  چیزی  آن  دنبال  ها  آن  که  کنند  می  ادعا 
گونه  هیچ  اما  قیمت،  ترین  نازل  و  کیفیت  باالترین  مثل  خواهد 
دهند.  نمی  ارایه  خود  ادعای  اثبات  برای  شاهدی  و  عملی  اقدام 
باشند.  داشته  ایمان  کنند  می  اظهار  آنچه  به  باید  که  صورتی  در 
اطالعات  شده،  منتشر  و  تولیدی  های  آگهی  در  چنانچه  بنابراین 

مورد  خدمات  و  محصول  از  را  بدیعی  اندازهای  چشم  و  جدید 
عرضه ارایه ندهید منتظر عواقب و نتایج منفی آن باشید.

۵) استفادهء نامناسب از رسانه های غیرنافذ و محرک
اذهان  در  کنندگی  رسوب  های  ویژگی  فاقد  و  غیرنافذ  رسانهء 
 (Yellow Page) ها پیج  یلو  و  ها  روزنامه  برخی  نظیر  عمومی 
بیش تر در مواقعی مورد استفاده واقع می شوند که خریداران در 
جست وجو ی محصولی برای خرید هستند.از این رو این دسته 
در  خود  شدهء  تعریف  و  ذاتی  های  ویژگی  دلیل  به  ها  رسانه  از 
قلمروی ارتباطات قادر نیستند قبل از ایجاد نیاز از سوی مشتری 
وی را بدون دعوت قبلی ترغیب و تحریک کنند بنابراین کم تر در 
جهت فضاسازی و مهیا کردن شرایط الزم جهت معرفی و فروش 
محصوالت و خدمات مورد استفاده قرار می گیرند. در صورتی 
و  رادیو  نظیر  کننده  رسوب  و  محرک  های  رسانه  از  استفاده  که 
تلویزیون قلب مشتریان را قبل از حضور در بازار و احساس نیاز 

و درخواست محصول از سوی ایشان تسخیر می کنند.

۶) تولید آگهی به جای طرح ریزی مبارزهء تبلیغاتی
خودی  به  آگهی  یک  کنیم  خیال  اگر  است  ای  احمقانه  تصور  این 
خود می تواند تمام ماجرا را بازگو کند، در صورت داشتن چنین 
تصوری موثرترین ترغیب کننده ترین و به یاد ماندنی ترین آگهی 
فشار  حریف  نقطه  یک  بر  تنها  که  کند  می  عمل  کرگدنی  مثل  ها 
و  موضوع   ۱۷ با  کننده  تبلیغ  یک  که  صورتی  آورد.در  می  وارد 
قالب  در  طرح  یک  حداقل  باید  بازگویی  برای  متفاوت  عنصر 
مبارزهء تبلیغاتی با آمیزه ای از حداقل ۱۷ مضمون آگهی متفاوت 
را مهیا کند تا با تکرار هر یک از آن ها پیام مورد نظر خود را در 

ذهن مشتریان رسوب داده و آن را تحکیم و قوام بخشد.

۷) بها دادن بیش از اندازه به هدف گذاری های کیفی
مورد  در  رسانه  های  ای  حرفه  و  تبلیغات  مجریان  از  بسیاری 
سطح کیفی و تیپ شخصیتی مخاطبان خود ارزش و اهمیت بیش 
از اندازه ای قایل می شوند. در صورتی که اثر مخرب اظهارات 
جذب  از  تر  بیش  ما  تبلیغاتی  رقابت  بر  کذب  ادعاهای  و  اشتباه 
که  زمانی  بود،  خواهد  غیرهدف  های  گروه  و  مخاطب  اشتباهی 
مشاهده کنیم چه بسیار مردمی هستند که با اظهارات صحیح و 
واقع بینانهء ما در زمرهء افراد و گروه های هدف و مورد نظر ما 
قرار می گیرند قطعا به این نتیجه خواهیم رسید که همیشه جانب 
صداقت را رعایت کرده و از مسیر تعادل در بیان اظهارات خود 

خارج نشویم.

۸) تولید زیاد آگهی بدون توجه به بازتاب های ترغیبی و اقناعی
بسیاری از آگهی هایی که امروزه تولید و منتشر می شوند بیش 
از آن که جنبهء ترغیبی، اقناعی و متقاعدکننده داشته باشند بیش 
می  پرداخته  ها  آن  تهیهء  در  خالقیت  و  نوآوری  های  جنبه  به  تر 
اغواگر  دار،  خنده  گرانه،  حیله  ساختار  با  که  هایی  آگهی  شود. 
شوند  می  پخش  و  تولید  خالقانه  های  افکت  با  حال  عین  در  و 
اثربخشی عمیق در پی نداشته و نمی توانند نقش آگهی هایی را 
تعلیم  دهنده،  اطالع  ماندنی،  یاد  به  باورمند،  جنبه  که  کنند  ایفا 

دهنده و ترغیب کننده دارند.

۹) اشتباه گرفتن واکنش مخاطبان با نتایج تبلیغات
هدف تبلیغات عبارت است از تشریح جایگاه و معرفی توانمندی 
های شرکت شما و ایجاد روشنگری های الزم در مورد شرایط و 
موقعیت منحصر به فرد شما در زمینهء فروش.متاسفانه بسیاری 
از  دریافتی  های  توصیه  و  ها  شنیده  صرفا  تبلیغات  مجریان  از 
تبلیغات  ارزشیابی  جهت  الزم  مالک  را  خود  اطرافیان  و  مردم 
دیدگاه  طرح  و  ها  قضاوت  گونه  این  مبنای  بر  و  داده  قرار  خود 
ها اقدام به تولید آگهی می کنند. در واقع زمانی که دچار نوعی با 
هم ریختگی روانی و سرگردانی می شویم نتایج حاصل از حرکت 
های تبلیغاتی خود را با واکنش های مخاطبان اشتباه می گیریم. 
تر  بیش  چه  هر  نظر  جلب  و  مافات  جبران  برای  که  ای  گونه  به 
مخاطب به سراغ تولید آگهی هایی می رویم که هیچ چیزی برای 

گفتن ندارند.

۱۰) بازاریابی براساس موقعیت ها و مناسبت های ویژه
موقعیت ها و مناسبت های ویژه بر مبنای توانایی شان در کمک 
به شما به منظور این که به روشنی موقعیت بازار خود را تعریف 
کرده و ادعاهای خود را هر چه بیش تر به طور علنی ثابت و به 
منصهء ظهور درآورید باید مورد قضاوت و ارزیابی قرار گیرد. 
مناسبت  یک  با  ارتباط  در  را  شما  آگهی  که  مردم  درصد  یک  اگر 
ویژه شنیده اند واکنش مثبت نشان داده و تصمیم آمدن به مراسم 
شما را بگیرند باید به دنبال آن باشید تا از ایستگاه های مختلف 
سطح شهر مردم را با اتوبوس برای اجابت دعوتتان جمع آوری 
کنید. در این صورت سرمایه گذاری واقعی و نقطه عطف توجه 
شما کماکان روی ۹۹ درصد باقی مانده خواهد بود. فکر می کنید 
میان  در  را  چیز  چه  ها  آن  با  تان  آگهی  در  و  کجاست  کار  مشکل 

گذاشته اید که پاسخی مناسب به دعوت شما نداده اند؟

Entre Preneur : مهندس فریبرز خدایاری / منبع



  جمعه 29 فروردين ماه 1393 -  شماره 341هفته نامه پرشين22

عوامل موثر در سقوط سالمندان
ساالنه یک سوم افراد ۶۵ ساله و باالتر دچار سقوط می شوند. بیش از 
نیمی از موارد سقوط هم برای افراد باالی ۷۵ سال رخ می دهد. معموال 
 ۶ ظرف  شوند،  می  حادثه  این  دچار  که  افرادی  دوسوم  برای  اتفاق  این 
ماه باز هم تکرار می شود و ۲۵ درصد سالمندانی که در اثر افتادن دچار 
نیاز  مدت  طوالنی  پرستاری  های  مراقبت  به  شوند  می  لگن  شکستگی 

دارند. مهم ترین علل سقوط سالمندان عبارت است از:
۱. پوکی استخوان: بیماری ای است که در آن استخوان ها شکننده تر می 
شوند. این عارضه به دلیل تغییرات هورمونی، کمبود کلسیم و ویتامین 

D و کاهش فعالیت بدنی بروز می کند.

به  روزانه  یائسه  زنان  کنید.  دریافت  کلسیم  کافی  مقدار  به  پیشگیری: 
۱۵۰۰ میلی گرم کلسیم نیاز دارند و می توانند بخشی از آن را با مصرف 
غذاهای غنی از کلسیم مانند شیر، ماست، پنیر، ماهی، سبزی های برگ 
سبز مانند بروکلی، سویا، شلغم، بادام و... دریافت کنند. ویتامین D نیز 
به افزایش جذب کلسیم کمک می کند که برای دریافت بهتر آن، گاهی باید 

سالمندان مکمل مصرف کنند.

۲. کم تحرکی: با افزایش سن و تحلیل بافت ماهیچه ها و توده عضالنی 
به نوعی بدن انعطاف پذیری خود را از دست می دهد و این مساله باعث 

افزایش احتمال سقوط می شود.

هایی  تمرین  و  باشید  داشته  بدنی  فعالیت  روز  در  دقیقه   ۱۵ پیشگیری: 
که باعث افزایش قدرت عضالت استخوان می شوند و به نوعی به بهبود 
تعادل و انعطاف پذیری بدن کمک می کنند، انجام دهید؛ مانند پیاده روی 
نرم و شنا. با مشورت پزشک فعالیت هایی مانند پیاده روی، ورزش های 
آبی یا تای چی یک ورزش مالیم که با حرکات آرام و موزون همراه است 
توانایی  بدنی،  قدرت  بهبود  با  هایی  فعالیت  چنین  انجام  دهید.  انجام 
را  افتادن  خطر  بدن،  پذیری  انعطاف  و  عضالت  هماهنگی  تعادل،  حفظ 

کاهش می دهد.

۳. داروها: مصرف داروهای مختلفی از قبیل آرام بخش ها، ضدافسردگی 
و... می تواند هوشیاری فرد سالمند را کاهش دهد. این عامل می تواند 
باعث افت فشارخون و بروز سرگیجه شود که همین مساله باعث از دست 
سالمندان  از  بسیاری  برای  شود.  می  سقوط  نهایت  در  و  تعادل  دادن 
«داروی استاتین» تجویز می شود که کلسترول خون را کاهش می دهد 

ولی یکی از عوارض جانبی آن تخریب عضالنی است.

صحبت  کنید،  می  مصرف  که  داروهایی  مورد  در  پزشک  با  پیشگیری: 

کنید. پزشک با بررسی این داروها و عوارض جانبی ای که ممکن است 
حتی  کند.  راهنمایی  را  شما  تواند  می  دهند،  افزایش  را  افتادن  خطر 
امکان دارد برای کاستن از احتمال افتادن، مصرف برخی داروها مانند 

داروهای تان را قطع یا به جای آنها داروی دیگری تجویز کند.

۴. اختالل بینایی: پیری چشم، ابتال به آب مروارید، گلوکوم (آب سیاه) 
و  کنند  مواجه  مشکل  با  را  مسن  افراد  دید  توانند  می  بینی  نزدیک  و 

احتمال سقوط را افزایش دهند.

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.
ها خود، بلكه نسلهاي آينده خود را نيز رواني نه تن –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: 01923675732 
Mobile: 077 6310 4309 

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

دو كلمه حرف 
حساب با سالمندان

منبع: MayoClinic  / ترجمه: مرضیه امیربهرام

چرا سالمندان بیشتر زمین می خورند؟ چگونه می توان از این 
زمین خوردن ها پیشگیری کرد؟احتمال افتادن و خطر سقوط 
با افزایش سن بیشتر می شود و این احتمال برای زنان بیش از 
مردان است. علت حداقل یک سوم از موارد سقوط سالمندان، 
مشکالت محیطی در خانه است و افتادن، دلیل اصلی جراحت 
و  تغییرها  برخی  باالست...اگرچه  سنین  در  دیدگی  آسیب  و 
معرض  در  را  سالمندان  است  ممکن  سالمندی  در  ها  بیماری 
ها  نکته  برخی  رعایت  با  توان  می  اما  دهد  قرار  افتادن  خطر 
داد.  کاهش  افراد  این  در  را  سقوط  به  مربوط  های  آسیب 

«سالمندان» این هفته به همین موضوع پرداخته است.

ُچرت نيمروز و خطر 
مرگ زودرس 

 
نتایج یک بررسی در دانشگاه کمبریج نشان داد افرادی که در 
خطر  معرض  در  دارند  زدن  ُچرت  به  عادت  بیشتر  روز  طول 
مرگ زودرس هستند. بیشتر افراد به دنبال این هستند که در 
اواسط روز یک چرت کوتاه بزنند اما طبق بررسی ها این کار 

می تواند خطر مرگ در سنین جوانی را افزایش دهد. 
پزشکان در این مطالعه که ۱۳ سال طول کشید مشاهده کردند 

دارند،  نیمروز  چرت  ساعت  یک  از  بیش  روز  هر  که  افرادی 
به  هستند.  زودرس  مرگ  خطر  معرض  در  بیشتر  درصد   ۳۲
گزارش پریونشن، در این بررسی سوابق پزشکی ۲۵ هزار مرد 
و زن ۴۰ تا ۷۹ ساله بررسی و بر اساس مدت زمانی که در طول 

روز چرت می زدند در گروه های مختلف تقسیم بندی شدند. 

در پایان این مطالعه مشخص شد افرادی که در طول روز بیش 
مرگ  معرض  در  دیگر  افراد  از  بیش  می خوابند  ساعت  یک  از 
بیماری های  و  سرطان  قلبی،  بیماری های  از  ناشی  زودهنگام 
تنفسی هستند. پزشکان در این مطالعه تاکید کردند الزم است 

مطالعات بیشتر و دقیق تری در این زمینه انجام شود.
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خطر  است  ممکن  گوش  و  چشم  در  معینی  های  بیماری  پیشگیری: 
سقوط را افزایش دهند. اگر هنگام راه رفتن احساس سرگیجه دارید، 
می  کم  نفس  یا  شود  می  حس  بی  پاهایتان  هستید،  مفصل  درد  دچار 
رفتن  راه  هنگام  حال  به  تا  اگر  کنید.  مطلع  را  پزشک  است  الزم  آورید، 
می  جزئیات  بیان  کنید.  یادداشت  را  حادثه  جزئیات  اید،  خورده  زمین 
تواند به پزشک کمک کند با توجه به موقعیت خاص شما راهنمایی تان 

کند.

چگونگی  جمله  از  خانه،  در  معمول  شرایط  محیطی:  خطرهای   .۵
نداشتن  وجود  و  مبلمان  نوع  کفپوش،  لیزبودن  کم،  نور  اشیاء،  چیدمان 

میله در پلکان ها و... می تواند خطر سقوط در خانه را افزایش دهد.

نشیمن،  اتاق  کنید؛  بررسی  را  خانه  گوناگون  جاهای  پیشگیری: 
آشپزخانه، اتاق خواب، دستشویی و حمام، راهروها و پلکان ها چون در 

هر کدام ممکن است خطرهایی وجود داشته باشد:

راهروها  از  را  تلفن  های  سیم  برق،  های  سیم  ها،  روزنامه  ها،  جعبه   *
جمع کنید.

* میزهای عسلی، قفسه مجله ها و زیرگلدانی ها را از مناطق پررفت و 
آمد خانه بردارید.

وسیله  هر  یا  دوطرفه  چسب  نوار  از  استفاده  با  را  لغزنده  های  فرش   *
دیگری روی زمین ثابت یا به کلی آن را جمع کنید.

* کف چوبی یا موکت شل شده یا کنده شده را فورا تعمیر کنید.
* لباس ها، ظروف غذا و سایر لوازم ضروری را دم دستتان قرار دهید.

* درصورت ریختن مایعات، روغن یا غذا، سریع آن را از روی زمین پاک 
کنید.

* از واکس غیرلغزنده برای براق کردن کفپوش اتاق استفاده کنید.
* جلوی وان یا دوش زیرپایی غیرلغزنده بگذارید.

است،  مشکل  دیدنشان  که  اشیایی  روی  گذاشتن  پا  از  جلوگیری  برای   *
خانه تان را کامال روشن نگه دارید.

* در اتاق خواب، دستشویی و راهروها از چراغ خواب استفاده کنید.
* یک چراغ در نزدیکی تختخواب نصب کنید تا احتمال افتادنتان کاهش 

یابد.
* مسیرهایی که در خانه بیشتر در آن رفت و آمد می کنید، مخصوصا به 
سمت کلید چراغ هایی که نزدیک ورودی اتاق نیستند، خالی و بدون مانع 
نگه دارید. عوض کردن کلیدهای برق معمولی با کلیدهای درخشنده در 

تاریکی یا نورانی هم می تواند موثر باشد.
* چراغ ها را پیش از باال یا پایین رفتن از پله ها روشن کنید.

باشد،  دسترس  قابل  راحتی  به  که  هایی  محل  در  را  هایی  قوه  چراغ   *
بگذارید تا در موارد قطع شدن برق، بتوانید از آنها استفاده کنید.

۴ راه پیشگیری از سقوط
توصیه  شما  به  پزشک  است  ممکن  کنید:  استفاده  کمکی  وسایل  از   .۱
کمکی  وسایل  از  کنید.  استفاده  تعادل  حفظ  برای  واکر  یا  عصا  از  کند 
دیگری هم می توانید استفاده کنید؛ مانند میله ای در هر دو طرف پلکان، 
ریسمان های غیرلغزنده برای پله های چوبی بدون دستگیره، باال بردن 
نشیمنگاه توالت فرنگی یا استفاده از توالت فرنگی دارای تکیه گاه دست، 
نصب میله های دستگیره نزدیک دوش یا وان، قراردادن نشیمنگاه محکم 
پالستیکی برای دوش یا وان و استفاده از دوش دستی برای استحمام در 

حالت نشسته و...

و  گشاد  های  دمپایی  بلند،  پاشنه  های  کفش  بپوشید:  مناسب  کفش   .۲
کفش های با کف صیقلی ممکن است خطر لغزیدن، از دست دادن تعادل 
و افتادن را افزایش دهند بنابراین کفشی بخرید که کامال اندازه، محکم 
و پردوام باشد و کف آن نیز صیقلی نباشد. از خریدن کفش هایی با کف 

بسیار ضخیم هم بپرهیزید.

زمان  به  نیاز  برداشتن  قدم  و  تعادل  حفظ  برای  شما  نکنید:  عجله   .۳
زند  می  هم  به  را  شما  تعادل  عجله،  کنید.  عجله  نباید  و  دارید  بیشتری 
که  پیاده  عابر  مخصوص  محل  از  کافی،  فرصت  داشتن  برای  بنابراین 
به  ملزم  رانندگان  ها،  قسمت  این  در  زیرا  کنید  استفاده  شده،  کشی  خط 
رعایت حقوق عابران پیاده هستند. در صورت نبود احساس امنیت، حتی 
االمکان از همراه برای عبور از عرض خیابان استفاده یا اینکه با جمعیت 

های گروهی، از عرض خیابان عبور کنید.

از  پیشگیری  راهبردهای  سایر  تواند  می  کاردرمانگر  کاردرمانی:   .۴
افتادن را نیز به شما آموزش دهد. اجرای برخی از این راه حل ها ممکن 

است ساده و نسبتا ارزان قیمت باشد.

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

استرس باعث تجمع 
چربى در بدن 

 در تحقیقات جدید محققان دانشگاه نورث وسترن که در آن بیش از ۳ 
هزار بزرگسال با رده سنی ۳۰ تا ۴۰ بررسی شده اند، اعالم شده است 
افرادی که متحمل غم در روابط منفی هستند، چربی بیشتری نسبت 
کری  گفته  به  می کنند.  انباشته  ندارند،  روابطی  چنین  که  کسانی  به 
کرشو، سرپرست این تحقیق و استاد دانشگاه نورث وسترن، افرادی 
که در زمان پیری چاق می شوند، دور کمرشان با روابط پراسترسی 
که دارند بزرگتر می شود. چربی دور کمر، بزرگترین تهدید برای ابتال 
به بیماری های قلبی و دیابت است. از نظر کرشو علت دیگر این چاقی 

شما  است  ممکن  که  می شود  استرس  باعث  پرتنش  روابط  غذاست. 
کند.  غذاها  و  پرکالری  نوشیدنی های  خوردن  یا  نوشیدن  به  وادار  را 
بریانا مزوک از دانشگاه ویرجینیا نیز اظهار کرد: استرس، همچنین 
تحریک  با  امر  این  که  می گذارد  تاثیر  بدن  اضافی  وساز  سوخت  بر 
سیستم پاسخ به استرس در بدن باعث تجمع بیشتر چربی می شود. 
تاثیر  نیز  بدن  بر  بلکه  احساسات  بر  تنها  نه  استرس  وی،  گفته  به 
چاقی  باعث  نامطلوب  روابط  که  همان طور  اما،  و  می گذارد.  منفی 
در  می دهد.  انجام  را  عمل  این  عکس  نیز  سالم  روابط  می شود،  افراد 
حمایتی (روابطی  روابط  در  که  افرادی  شد  مشخص  اخیر  تحقیقات 
که بتوان به افراد اعتماد کرد و یا با دوستان صحبت کرد،) قرار دارند 
نسبت به همساالن خود چربی کمتری در بدنشان انباشته می شود. به 
گفته کرشو، روابط حمایتی می تواند مانع استرس شود و افراد را از 

خوردن بیش از حد منع کند. 
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9 راه براى خراب كردن 
ارتباط زناشويى

خراب کردن رابطه جنسی کار چندان سختی نیست و اگر هدفتان 
مطمئن  و  کنید  عملی  را  زیر  های  توصیه  راحت  خیلی  است،  این 
خواهید  جنسی  رابطه  هرگونه  فاقد  ازدواجی  تنها  نه  که  باشید 

داشت بلکه بکلی احساس تنهایی و بی کسی خواهید کرد.
رابطه جنسی به خاطر احساساتی که همراه آن است خیلی راحت 
به  اعتماد  تاثیر  تحت  بسادگی  ما  جنسی  تمایالت  شود.  می  خراب 
نفس، ناامنی های احساسی، فشار ها، انتقاد ها و انتظارات است، 
با همسرتان را خراب کنید،  جنسی  رابطه  حسابی  اینکه  پس برای 

راه های زیر را عملی کنید:

رابطه جنسى را وظيفه بدانيد
همین  به  دهد،  انجام  را  خود  زناشویی  وظایف  باید  همسری  هر 
خاطر همسرتان موظف است که با شما رابطه جنسی داشته باشد. 

این یکی از فواید ازدواج است .

فقط در يك زمان و مكان خاص رابطه جنسى داشته باشيد
جدید  مکان  یا  زمان  یک  با  شما  از  کدام  هیچ  دیگر  کار  این  با 
از  کسی  معموًال  باشد  یاادتان  البته  شد.  نخواهید  سورپرایز 

یکنواختی در رابطه جنسی خود لذت نمی برد.

براى رابطه جنسى از يك الگو پيروى كنيد
را  شده  روتین  و  یکنواخت  کارهای  یکسری  بار  هر  که  کنید  دقت 
مهم  هم  تنوع  جنسی  رابطه  در  مگر  اصًال  دهید.  انجام  هم  پشت 

است؟!

فقط به خودتان فكر كنيد
در رابطه جنسی فقط خودتان مهم هستید بنابراین، حتی اگر می 
دانید که همسرتان از برخوردهای شما خوشش نمی آید، بگویید: 

خب، اگر واقعًا دوستتان دارد، باید تحمل کند!

عجله كنيد
در دنیایی با این سرعت باال که ما زندگی می کنیم، دیگر چه کسی 
وقت دارد آرام آرام رابطه جنسی را شروع کند؟ نیازی نیست این 
همه همدیگر را اذیت کنید. پس دست از اتالف وقت بردارید! از این 
گذشته، هر دوی شما باید صبح بروید سر کار! پس باید به اندازه 

کافی هم بخوابید!

از عملكرد جنسى همسرتان انتقاد كنيد
اگر این کار را نکنید همسرتان چطور باید با عیب و ایرادهای کار 
خود آشنا شود؟ اگر این کار را نکنید تا آخر می خواهد کارهایی را 

انجام دهد که شما را آزار می دهد .

از ظاهر همسرتان انتقاد كنيد
خود  ظاهر  به  کمتر  دیگر  و  رود  می  باالتر  همسرتان  سن  هرچه 
رسیدگی می کند، حتمًا به او بگویید که چقدر ظاهر او میل جنسی 
خودش  به  کمی  شود  می  باعث  کار  این  کند.  می  سرکوب  را  شما 

بیاید و به وضع ظاهرش رسیدگی بیشتری کند .

تلويزيون و تلفن همراهتان را خاموش نكنيد
تلویزیونی  برنامه  از  شود  باعث  جنسی  رابطه  که  بگذارید  نباید 
دارید.  نگه  روشن  را  تلویزیون  پس  بمانید.  عقب  تان  عالقه  مورد 
از کجا می دانید شاید تلفن مهمی داشته باشید و نباید از آن غافل 

باشید.

سريع رابطه جنسى را تمام كنيد
باز هم می گویم در رابطه جنسی فقط خود شما مهم هستید. هیچ 
نیازی نیست که از همسرتان بپرسید که آیا می توانید کاری برای 

او انجام دهید یا خیر .

موارد گفته شده بخشی از راه هایی است که بشدت می تواند بروی 
جبران  صدمات  و  گذاشته  تاثیر  همسرتان  و  شما  جنسی  زندگی 

ناپذیری به آن وارد کند .
یکی  بخش  رضایت  و  صحیح  جنسی  رابطه  که  بدانید  همیشه 
کردن  رها  است.  زناشویی  روابط  پایداری  اصلی  کلیدهای  از 
همسرتان بدون اینکه وی ارضا شود ،او را بسیار عصبی و پریشان 
خاطر می کند، به نحوی که این حالت می تواند تا مدتها اثرش باقی 
بماند و به گونه های مختلف مانند بهانه جویی، دعوا، خیانت، ... 
خود را نمودار سازد. بنابراین همیشه با کسب آگاهی های الزم در 

این زمینه برای بهبود زندگی جنسی خود و همسرتان بکوشید.

خانواده
ناتوانی جنسی را بی درمان رها نکنید

مدتی است که در یک اداره دولتی در حیطه روانشناسی و مشاوره خانواده خدمت می 
کنم. چندی پیش مطلبی در مورد روش های پیشگیری و درمان ناتوانی های جنسی 
گروه  برای  مراتب  سلسله  با  همیشه  مثل  را  مطلب  گذاشتم.  اشتراک  به  کارم  محل  در 
آموزش ارسال کردم تا از آن طریق برای همکاران به اشتراک گذاشته شود اما به ظهر 
نرسیده از گروه آموزش با من تماس گرفتند که «آقای دربانی متاسفانه این مطلب را 

نمی توان در اداره به اشتراک گذاشت».
به  اعتماد  کاهش  حقارت،  عقده  به  تواند  می  موضوعی  هر  در  ناتوانی  بدانیم  باید  اما 
ضرر  بگیریم،  را  آن  جلوی  زودتر  چه  هر  و  شود  منجر  نفس  عزت  تضعیف  و  نفس 
کمتری نصیب مان خواهد شد و در این زمینه هم باید اطالع رسانی کرد و آموزش داد.

خجالت را کنار بگذارید!
«خواهرم  گفت:  می  و  گرفت  می  تماس  گاهی  از  هر  که  داشتم  مراجعی  پیش  چندی 
افسرده است و برای درمان مطب نمی آید چون خجالت می کشد، می شود شما چند 
گاهی  از  هر  که  همانم  گفت: «من  و  مشاوره  مرکز  آمد  پیش  روز  دو  بدهید؟»  راهکار 
کشیدم  می  خجالت  اما  دارم  مشکل  خودم  من  خواستم؛  می  مشاوره  خواهرم  برای 
بگویم.» من هم در جواب گفتم: «تا به حال دچار آنفلوآنزا یا سرما خوردگی شده ای؟» 
گفت:  جواب  در  و  دکتر؟»  بری  کشیدی  خجالت  موقع  گفتم: «آن  خیلی!»؛  گفت: «بله 

«نه.» من هم گفتم: «این هم یک نوع بیماری است و خجالت نداره!»

۳ میلیون زوج ایرانی ناتوانی جنسی دارند؟!
ناتوانی جنسی هم در آقایان وجود دارد و هم در خانم ها، اما در زن و مرد به شکل های 
متفاوتی خود را نشان می دهد. گفته می شود که شایع ترین مشکل درمان نشده در 
جوامع مختلف ناتوانی جنسی است و تنها یک درصد از افراد مبتال به ناتوانی جنسی 
نداشتن  نیز  جنسی  ناتوانی  درمان  عدم  علل  ترین  شایع  گیرند.  می  قرار  درمان  تحت 
اطالعات کافی در مورد روش های درمانی مطمئن و بدون خطر است. تخمین زده می 
مشکل  دچار  ایران)  در  زوج  میلیون   ۳ جامعه (حدود  افراد  از  درصد   ۱۰ از  بیش  شود 

ناتوانی جنسی باشند؛ پس شما تنها نیستید.

امروزه درمان راحت تر است
اختالالت  از  درصد   ۹۰ از  بیش  گفت  می  که  شد  بیان  ای  نظریه  میالدی   ۵۰ دهه  در 
تمرکز  بیماران  روانی  و  روحی  مسائل  بر  باید  و  دارد  روانی  جنبه  نعوظ،  به  مربوط 
کرد. اما امروزه پیشرفت دانش پزشکی و روش های مدرن اورولوژی نشان می دهد 
عصبی،  سیستم  در  (اختالل  ارگانیک  علل  جنسی  های  ناتوانی  از  درصد   ۵۰ از  بیش 
بیوشیمیایی و عروقی) دارند. این نکته روشن می کند که این اختالل را می توان آسان 
تعادل  خوردن  هم  بر  که  هستند  عقیده  این  بر  پزشکان  حال،  هر  به  کرد.  درمان  تر 
از  ناشی  جنسی  های  ناتوانی  بروز  اساس  پاراسمپاتیک،  و  سمپاتیک  عصبی  سیستم 
مسائل سایکولوژیک است. بسیاری از بیماران روانی همچون افراد مبتال به افسردگی 
، بیماران دو قطبی البته در فاز افسردگی و... از جمله کسانی هستند که بیشتر درگیر 

این اختالل می شوند.

انواع ناتوانی جنسی
می  قرار  تاثیر  تحت  را  همسرش  و  بیمار  که  است  مشترک  مشکل  یک  جنسی  ناتوانی 
دهد. درمان آن نیز نیازمند کمک زوجین در طول درمان است. دو نوع ناتوانی جنسی 
وجود دارد: اولیه و ثانویه. مردانی که ناتوانی جنسی شان از نوع اولیه است هیچگاه 
نوع  این  اند.  نداشته  را  مطلوب  طور  به  جنسی  رابطه  یک  انجام  برای  کافی  توانایی 
صمیمیت،  از  ترس  مثل  روانشناسی  عمیق  دالیل  معموال  و  است  نادر  بسیار  ناتوانی 
احساس گناه و اضطراب برای آن مطرح است. در ناتوانی جنسی ثانویه بیمار توانایی 
فعال شدن عضو جنسی خود را بعد از مدتی از دست می دهد. این نوع ناتوانی متداول 
تر است و مردانی که به آن مبتال هستند فقط توانایی انجام حدود ۲۵ درصد از فعالیت 
جنسی را دارند. ناتوانی ثانویه معموال به طور تدریجی ایجاد می شود و درمانش هم 

نسبت به نوع اول ساده تر است.

چه کسانی در خطر ابتال هستند؟

 ۵۰ از  سن  افزایش  با  برند.  می  رنج  جنسی  ناتوانی  مشکل  از  دنیا  در  زوج  ها  میلیون 
سال به ۷۰ سال شیوع این مشکل از حدود ۵ به ۱۵ درصد افزایش می یابد. مطالعات 
انجام شده نشان می دهد که ۶۰ درصد از مردان در دهه پنجم عمر خود قادر به فعالیت 
آنها  درصد   ۳۳ در  تنها  توانایی  این  زندگی  هفتم  دهه  به  رسیدن  با  اما  هستند  جنسی 
وجود دارد. ۶۰ درصد از مردانی که دچار سکته قبلی شده اند نیز از ناتوانی جنسی 
که  است  ذکر  به  الزم  دارند.  را  مشکل  این  دیابتی  افراد  از  درصد   ۵۰ و  برند  می  رنج 

ناتوانی جنسی حتی در ۵ درصد از افراد زیر ۴۰ سال با درجات مختلف وجود دارد.

اگر درمان نشود مزمن می شود!
ناتوانی جنسی اگر چه مشکل شایعی برای یک زوج محسوب می شود اما قابل درمان 
است. ناتوانی در بسیاری از مردان به صورت نعوظ ناقص یا اشکال دیگر آن دیده می 
شود اما می تواند به صورت دائمی و مزمن باقی بماند. به طور ساده عدم توانایی در 
می  مردان  جنسی  ناتوانی  را  موفق  مقاربت  انجام  برای  مناسب  نعوظ  حفظ  و  ایجاد 
مشکل  بلکه  دارد  زندگی  کیفیت  روی  زیادی  بسیار  تاثیر  تنها  نه  ناتوانی  این  گویند. 
مشترکی است که خود شخص و همسر او را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث اضطراب، 
افسردگی و کاهش رضایت شخصی از زندگی زناشویی و از بین رفتن اعتماد به نفس 
می شود که هر یک از این مشکالت به تنهایی باعث افزایش عوارض روحی و اجتماعی 
مربوط به این بیماری می شوند لذا درمان ناتوانی جنسی از اولویت خاصی برخوردار 

است.

بیماری هایی که باعث ناتوانی جنسی می شوند
به طور کلی در ۱۵ درصد از موارد علت ناتوانی جنسی بروز مشکالت روحی (معموال 
در افراد جوان ) و در ۸۵ درصد از موارد به دلیل اختالل در عملکرد فیزیولوژیک شخص 
است که شایع ترین علل آن در ۴۰ درصد از موارد بیماری های عروقی (مانند تصلب 
شرایین)، ۳۰ درصد دیابت، ۱۰ درصد اختالالت عصبی (مانند قطع نخاع، پارکینسون، 
ام اس و ...)، ۹ درصد جراحی های لگن و صدمات آن، ۸ درصد داروهای مختلف و 
 ۳ و  افسردگی)  ضد  داروهای  و  خون  فشار  ضد  داروهای  سیگار،  مخدر (مانند  مواد 

درصد اختالالت هورمونی هستند.

اولین قدم، پذیرش وجود ناتوانی
اولین قدم و چه بسا مشکل ترین مسئله در این بیماران پذیرش وجود مشکل است زیرا 
پس از آن می توان به آسانی روشی برای درمان آن یافت. برای اینکه نعوظ آلت تناسلی 
ایجاد شود، باید قسمت های مختلف بدن با یکدیگر هماهنگ شوند. یک مرد، تنها به این 
دلیل که می خواهد، نمی تواند به سادگی نعوظ پیدا کند. برای ایجاد نعوظ هماهنگی 
بین روان آدمی، مغز و دستگاه اعصاب مرکزی و محیطی، هورمون های خونی، عروق 
خونی اعم از شریان و ورید برای ورود جریان خون به داخل عضو و عدم خروج آن 
ضروری است. در صورت وجود اختالل در هر کدام از اعضا و دستگاه های دخیل در 

نعوظ، ناتوانی جنسی ایجاد می شود.

خود را آزمایش کنید
برای اینکه ببینید ناتوانی جنسی تان مربوط به عوامل جسمی است یا روانی می توانید 
از این آزمایش ساده استفاده کنید. مرد ها شب هنگام موقع خواب و در صبحگاه بارها 
دچار تحریکات جنسی می شوند. اگر شما نیز این تحریکات را داشته باشید و عضو 
و  داشته  طبیعی  حالت  که  است  معلوم  شود،  فعال  خواب  موقع  بار  چند  تان  تناسلی 
کلیه عصب ها، ماهیچه ها و رگ هایی که در این زمینه کاربرد دارند، درست کار می 
کنند. این نشان می دهد که دلیل ناتوانی جنسی جای دیگر است نه اشکاالت جسمی. 
برای مشخص کردن این مسئله می توانید به سادگی با تر کردن عضو و چسباندن یک 
برچسب به خواب بروید. پس از بیدار شدن در روز اگر برچسب سرجایش نباشد به 

این معناست که در شب دچار تحریکات شده اید و کامال سالم هستید.

از كجا بفهميم اختالل 
جنسى داريم؟

با توجه به آمار باالی ناتوانی جنسی در جوامع مختلف و 
گستردگی موضوع اختالالت جنسی تصمیم بر این داریم که 
در هر هفته به صورت جداگانه به بررسی یکی از ناتوانایی 
ها و اختالالت جنسی شایع بین خانم ها و آقایان بپردازیم. 
در این مقاله نیز نگاهی کلی می اندازیم به انواع ناتوانی ها 
در خانم ها و آقایان و آمار آن در جامعه ایرانی. پس اگر می 
خواهید با دالیل ناتوانی جنسی و راه های درمان آن آشنا 

شوید مقاله های بعدی ما را از دست ندهید.
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های  اقدام  یا  شدن  آماده  برای  دقتی  بی  و  عجله  گاهی 
سوختگی  یا  خراش  مثال  جزیی  های  آسیب  باعث  زیبایی، 

روی پوست می شود...
به  خود  مشکالت  این  کنند  می  تصور  ها  خانم  از  بسیاری 
به  آسیبی  نوع  هر  حقیقت  در  اما  شوند  می  درمان  خود 
پوست بدن به مراقبت مناسب و دقیقی نیاز دارد زیرا آسیب 
حفاظ قدرتمند بدن، راه را برای نفوذ عفونت باز می کند. 
از آنجا که چنین آسیب هایی در خانه خیلی شایع اند، راه 

های خانگی مقابله با آنها را شرح داده ایم.

۱. سوختگی پوست با اتوی مو
سریع مقداری یخ را در یک پارچه یا حوله بریزید و روی 
سوخته  ناحیه  روی  سپس  بگذارید.  تان  سوخته  پوست 
می  دارید،  درد  اگر  بزنید.  درصد   ۱ هیدروکورتیزون  پماد 
ها  اقدام  این  با  اگر  بخورید.  آسپیرین  یا  ایبوپروفن  توانید 
سوختگی و درد آن بهبود نیافت حتما به بیمارستان بروید. 
توانید  می  مهمانی  یک  در  سوختگی  محل  پوشاندن  برای 
یا  کنید  شانه  سوخته  که  پیشانی  از  سمتی  به  را  موهایتان 

اگر پشت گردنتان، سوخته موهایتان را دم اسبی ببندید.

۲. التهاب ناشی از مصرف کرم جدید
واکنش  جدیدی  مصرفی  ماده  هر  به  است  ممکن  پوست 
محصول  فورا  افتاد،  برایتان  اتفاق  این  اگر  دهد.  نشان 
ناحیه  روی  بشویید،  بو  بی  و  مالیم  صابونی  با  را  آرایشی 
ملتهب کرم هیدروکورتیزون ۱ درصد بزنید و برای کاهش 
آن  روی  مرطوب  و  تمیز  دستمالی  سوزش،  و  التهاب 
بگذارید و یک قرص آنتی هیستامین بخورید. یادتان باشد 

آرایشی  محصول  از  نشده،  خوب  التهاب  این  که  زمانی  تا 
حساسیت زا و سایر محصوالت آرایشی و مراقبت از پوست 
شدن  پوسته  پوسته  به  شروع  پوست  اگر  نکنید.  استفاده 
ممکن  زیرا  کنید  مراجعه  پوست  متخصص  به  حتما  کرد، 
است به داروهای خوراکی استرویید یا آمپول کورتون نیاز 

داشته باشید.

۳. خراش قرنیه با ریمل
اگر خرده های ریمل وارد چشمتان شود، می تواند قرنیه را 
خراش دهد و محلی مناسب برای نفوذ باکتری ها و عفونت 
شستشوی  برای  آب  به  اگر  شرایطی  چنین  در  کند.  ایجاد 
مثال  چشمی  کننده  روان  قطره  ندارید،  دسترسی  چشم 
دارو  این  بریزید.  چشمتان  در  مصنوعی  اشک  و  نفازولین 
که  را  چشم  التهابی  ترشحات  و  آرایشی  مواد  های  خرده 
راند.  می  چشم  بیرون  به  شوند،  می  چشم  قرمزی  باعث 
پلکتان  روی  و  بریزید  تمیزی  پارچه  در  را  یخ  کمی  سپس 

بگذارید. اگر طی ۲۴ ۱۲ ساعت درد یا تاری دیدتان بهبود 
نیافت، سریع به متخصص چشم پزشک مراجعه کنید.

۴. قارچ ناشی از پدیکور
این قارچ، ناخن پا را زرد یا سفید می کند و باعث جداشدن 
آن از بستر ناخن یا ضخیم شدن ناخن می شود. در چنین 
مواردی زود ناخنتان را کوتاه کنید و کرم ضدقارچ بزنید. 
ضدقارچ باید رو، اطراف و زیر ناخن ها پخش شود. اگر 
پوست  متخصص  به  نرفت،  بین  از  قارچ  هفته   ۲  ۳ ظرف 
به  قارچی  عفونت  این  درمان  شاید  زیرا  کنید  مراجعه 
مدت  در  اگر  باشد.  داشته  نیاز  خوراکی  های  ضدقارچ 
الکی  توانید  می  شدید،  دعوت  مهم  مهمانی  یک  به  درمان 
با پایه الکلی بزنید اما آن الک دیگر آلوده شده و باید آن را 
دور بیندازید. بعد از مهمانی الک را پاک کنید و درمان را 

دوباره از سر بگیرید.

۵. خراش ناشی از کندن مو
کنید.  قطع  سرد  تمیز  دستمال  یک  فشار  با  را  خونریزی 
عفونت  از  تا  بزنید  ناحیه  به  بیوتیک  آنتی  پماد  سپس 
را  محل  آن  باید  هم  شبانه  خواب  از  قبل  شود.  پیشگیری 
محل  اگر  نشود.  تبخیر  ?اش  رطوبت  تا  بپوشانید  باند  با 
خراش دچار درد و التهاب شد، حتما به متخصص پوست 

مراجعه کنید.

۶. سوختگی با وکس یا موبر
فورا موبر یا وکس را با آب سرد بشویید و بعد از کمپرس 
زینک  پماد  با  را  سوخته  ناحیه  سرد،  مرطوب  پارچه  با 
مثال  ضدالتهاب  داروهای  التهاب،  کاهش  برای  بپوشانید. 
خوب  ۱روز   ۲ ظرف  قرمزی  اگر  کنید.  مصرف  ایبوپروفن 
نشد یا بثورات چرکی زرد یا سبز روی آن ایجاد شد، حتما 

به متخصص پوست مراجعه کنید.

۷. پارگی پوست بعد کندن ناخن
خوری  چای  قاشق  یک  محلول  در  دقیقه   ۳  ۵ را  انگشتتان 
سرکه، ۱۲۰ میلی لیتر آب گرم قرار دهید. سپس ناحیه را به 
درمان  این  ببندید.  باند  با  و  کنید  آغشته  بیوتیک  آنتی  پماد 
این  در  التهاب  و  ورم  اگر  دهید.  ادامه  روز   ۳  ۷ را  خانگی 
متخصص  به  حتما  شد،  چرکی  زخم  یا  نیافت  بهبود  مدت 

پوست مراجعه کنید.

۸. قرمزی بعد از پیلینگ
از  هم  را  سالم  پوستی  الیه  بلکه  مرده  پوست  تنها  نه  شما 
پوستتان کنده اید. پارچه تمیز مرطوب و خنکی را به مدت 
چند دقیقه روی ناحیه ملتهب بگذارید سپس با مقدار کافی 
مرطوب  که  کنید  دقت  بپوشانید.  را  آن  کننده،  مرطوب 
کننده بو یا مواد الیه بردار نداشته باشد. تا چند روز پوست 
تابش  مستقیم  معرض  در  و  بشویید  مالیمت  به  و  آب  با  را 
آرایشی  مواد  مصرف  به  مجاز  مدت  این  در  نباشید.  آفتاب 
یافت،  شدت  یا  نشد  خوب  هفته   ۱ تا  قرمزی  اگر  نیستید. 

سریع به متخصص پوست مراجعه کنید.
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«ببین روانشناسان می گویند اگر در سن کم با بچه کار کنی 
می تونی بهره هوشی اون رو حسابی افزایش بدهی.»

هوشی  بهره  افزایش  درباره  روانشناسان  نظر  اختالف 
از  روانشناسان  بین  است.  رشته  این  قدیمی  موارد  از  یکی 
بودند  معتقد  گروهی  است،  داشته  وجود  دیدگاه  دو  قدیم 
آن  کاهش  یا  افزایش  احتمال  که  است  ذاتی  امری  هوش 
هوش  بودند  معتقد  گروهی  مقابل  در  اما  ندارد؛  وجود 
وجود  آن  کاهش  یا  افزایش  احتمال  که  است  ذاتی  امری 
شدت  به  هوش  بودند  معتقد  گروهی  مقابل  در  اما  ندارد؛ 
تحت تاثیر یادگیری است و شرایط محیطی می تواندباعث 

این  اما  شود  زیادی  حد  در  هوشی  بهره  کاهش  یا  افزایش 
روزها دیدگاه غالب روانشناسان دیدگاهی است ما بین این 

دو.
ژنتیک  توسط  هوشی  بهره  محدوده  معتقدند  آنها  یعنی 
مشخص می شود، اما شرایط محیطی می تواند تعیین کند 
محهیط  واقع  در  بگیرد.  قرار  محدوده  این  کجای  در  فرد 
تا حدی در افزایش یا کاهش بهره هوشی دخالت دارد اما 
این مسئله در محدوده تعیین شده توسط ژنتیک اتفاق می 

افتد.

«ببین روانشناسان می گویند ما باید خودخواه باشیم.»
این موضوع اشتباهی که بسیاری از افراد، بعد از مطالعه 
اینکه  شوند.  می  آن  مرتکب  روانشناسی  های  کتاب  برخی 
ارزش  خود  برای  افراد  شود  می  تاکید  روانشناسی  در 
بدهند  اهمیت  خود  های  خواسته  و  نیازها  به  باشند،  قائل 
و احساسات خود را به رسمیت بشناسند، باعث شده است 
عده ای از افراد تصور کنند روانشناسی خودخواه بودنرا 

تجویز می کند.
متون  برخی  در  باشیم،  بین  واقع  بخواهیم  اگر  البته، 
صورت  به  دیدگاهی  چنین  رسد  می  نظر  به  روانشناسی 
غیرمستقیم یا حتی مستقیم القا می شود. اما توجه داشته 
باشید در مقابل آن در بسیاری از متون روانشناسی افراد 
های  خواسته  و  احساسات  نیازها،  به  شوند  می  تشویق 

اطرافیان خود توجه داشته باشند و برای آنها ارزش قائل 
شوند.

به عنوان مثال فرانکل، از روانشناسان معناگرای نیمه دوم 
قرن بیستم، تمرکز صرف بر خود را به نوعی نقص تلقی 
می کند. فرانکل افراد را تشویق می کند معنایی بیرون از 

وجود خود برای زندگی شان پیدا کنند.
در متون جدیدتر روانشناسی نیز � به عنوان مثال سلیگمن 
در کتاب خوش بینی آموخته شده � یکی از عوامل نوثر در 

ایجاد افسردگی را «غرور جمع» می داند.
زندگی  داشتن  برای  کند  می  اشاره  خود  کتاب  در  سلیگمن 
خودخواهی  از  باید  افسردگی  به  کمتر  ابتالی  البته  و  بهتر 

چیزی  چنین  تر  بینانه  واقع  دیدگاه  شاید  کنیم.  کم  خود 
باشد که روانشناسان توصیه می کنند: «ما به خود اهمیت 

بدهیم اما نه به قیمت نادیده گرفتن اطرافیانمان.»
توانند  می  شوهرها  و  زن  گویند  می  روانشناسان  «ببین 
پیش  آنها  بین  اختالفی  و  دعوا  دیگه  که  کنند  تغییر  طوری 

نیاید.»
بدون  و  عاشقانه  آرام،  مشترک  زندگی  داشتن  افسانه 
بوده  ها  انسان  دیرینه  آرزوهای  از  یکی  دعوا  و  اختالف 
این  در  بینی  واقع  رسد  می  نظر  به  گذشته  در  البته  است. 
گنجوی»  «نظامی  مانند  فردی  و  است  بوده  بیشتر  زمینه 
و  لیلی  باشد  قرار  اگر  که  بود  شده  متوجه  درستی  به  نیز 
مجنون زیر یک سقف بروند بعد از مدتی متوجه می شوند 
درباره برخی موضوعات آب شان توی یک جوی نمی رود! 
اما آیا واقعا روانشناسی معتقد است می تواند کاری کند که 

اختالفات و دعوا بین زن و شوهرها به صفر برسد؟
مشاوره  در  مجربی  روانشناس  هیچ  که  است  این  واقعیت 
با زوج ها چنین هدفی را برای خود تعریف نمی کند و از 
بتواند  که  نیست  بلد  را  راهی  روانشاسی  هیچ  مهمتر  آن 
تر  بینانه  واقع  هدف  برساند.  صفر  به  را  اختالفات  میزان 
برای غالب روانشناسان یاد دادن روش هایی برای مدیریت 
با  همسران  که  هایی  روش  است؛  همسران  به  اختالفات 
به  زدن  آسیب  بدون  اختالف  زمان  در  بتوانند  آنها  کمک 
زمان  ترین  کوتاه  در  و  مطرح  را  مسائل  همدیگر،  یا  خود 

مشکالت پیش آمده را حل کنند.
بردن  بین  از  برای  راهی  دنبال  به  هنوز  شما  اگر  اما 
همان  راه  بهترین  شاید  هستید،  کلی  صورت  به  اختالفات 
لیلی  پای  جلو  پیش،  سال  صد  چند  نظامی،  که  باشد  راهی 
و مجنون گذاشت؛ اینکه هیچ وقت زندگی مشترک خود را 

آغاز نکنید!
از  که  صبح  روز  هر  اگر  گوینند  می  روانشناسان  «ببین 
مثبت  جمله  خودت  به  آیینه  جلو  شوی  می  بیدار  خواب 

بگویی حالت بهتر می شود.»
جمالتی از این دست که «بازگویی جمالت مثبت باعث بهبود 
ُخلق ما می شود» یا «نصب جمالت مثبت روی در یخچال، 
کمد و آیینه به ما کمک می کند حال بهتری داشته باشیم»، 
در  روانشناسی  شده  پذیرفته  اصول  جزء  ای  عده  توسط 
نیز  علمی  روانشناسی  واقعا  آیا  اما  شود  می  گرفته  نظر 

چنین دیدگاهی دارد؟

هایی  روش  چنین  از  استفاده  افراد  برخی  اوقات  گاهی 
است  بهتر  کنند.  می  معرفی  مثبت  روانشناسی  توصیه  را 
بدانید روانشناسی مثبت به عنوان شاخه ای از روانشناسی 
در  که  ندارد،  تاکید  تنها  نه  هایی  روش  چنین  روی  علمی 

رابطه با کارآمدی آنها در طوالنی مدت نیز تردید دارد.

به طور کلی می توان گفت کارایی روش هایی از این دست 
به  زیاد  دفعات  به  را  موضوعی  فرد  است؛  تلقین  مبنای  بر 
را  تغییراتی  آرام  آرام  ترتیب  این  به  و  کند  می  تلقین  خود 
در خود احساس می کند. روانشناسی علمی نیز از گذشته 
آن  تلقین،  با  است  معتقد  و  نگرفته  نادیده  را  تلقین  نقش 
اما  کرد.  ایجاد  را  تغییراتی  توان  می  زیاد،  دفعات  در  هم 
درباره ثبات این تغییرات بحث های زیادی وجود داشته و 
و  بهتر  های  روش  معتقدند  روانشناسان  روزها  این  دارد. 
کارآمدتری برای بهبود ُخلق وجود دارد که بهتر است افراد 

از آنها استفاده کنند.

زنان دو برابر مردان به 
بيمارى افسردگى مبتال 

مى شوند 
افسرده خواهيد شد؟

پیش بینی  برای  روشی  کمبریج  دانشگاه  محققان 
افسردگی  به  پسر  نوجوانان  ابتالی  احتمال  میزان 
روش  همانند  است  قرار  که  روش  این  یافته اند. 
افراد  در  قلبی  بیماری های  وقوع  ریسک  پیش بینی 
دختر  نوجوانان  برای  استفاده  قابل  کند،  عمل 
در  جدی،  روانی  و  ذهنی  مشکالت  اغلب  نیست. 
افراد  برای  جوانی  سنین  اوایل  و  نوجوانی  سنین 
اتفاق می افتد. در واقع اکثر ناهنجاری های روانی 
اما  کرد.  خواهد  بروز  ۲۴سالگی  از  قبل  تا  مهم 
و  دقیق  راه  هیچ  قلبی،  بیماری  بینی  پیش  همانند 
چه  کنیم  پیش بینی  تا  ندارد  وجود  ۱۰۰درصدی 
بیماری ها  از  دسته  این  به  زمانی  چه  در  و  کسی 
دانشگاه  محققان  از  گروه  این  شد.  خواهد  دچار 
این  برای  اولیه  قدم های  دارند  عقیده  اما  کمبریج 
 ۱۸۵۸ از  تحقیق  این  در  برداشته اند.  را  پیش بینی 
آنها  روانی  و  روحی  وضعیت  مورد  در  نوجوان 
سوال شده و همزمان سطح هورمون در بدن آنها 
اندازه گیری شده است. بررسی ها نشان داده است 
در صورتی که حاالتی مانند ناراحتی دائم، ناامیدی 
کورتیزول  هورمون  بودن  باال  با  همزمان  و... 
ابتال  ریسک  باشد،  داشته  وجود  افراد  خون  در 
افزایش  مشابه  بیماری های  سایر  و  افسردگی  به 
نوجوانان  بین  ابتال  ریسک  واقع  در  یافت.  خواهد 
دارا  همزمان  را  فاکتور  دو  این  که  سالمی  ظاهرًا 
از  یک  هیچ  که  است  نوجوانانی  برابر   ۱۴ هستند 

دو فاکتور یا حداقل یکی از آنها را ندارند. یکی از 
می گوید:  تحقیق  این  در  دست اندرکار  دانشمندان 
آن  به  ابتال  که  است  وخیمی  بیماری  «افسردگی 
تغییر  دستخوش  را  فرد  یک  آینده  تمام  می تواند 
کند. برخالف عامه مردم که به هر ناراحتی ساده 
یک  عنوان  به  افسردگی  می دهند،  افسردگی  نام 
مقاوم  درمان  به  نسبت  بسیار  پزشکی،  بیماری 
است. هم به دلیل ماهیت ذهنی و روانی آن و هم به 
دلیل اینکه بیمار عالقه خود را به زندگی از دست 
همکاری  خود  معالج  پزشک  با  نتیجه  در  و  داده 
نمی کند. همین موضوع است که پیش بینی یا حتی 
ارزشمند  بسیار  را  بیماری  زودهنگام  تشخیص 
گروهی  توانستیم  ما  تحقیق  این  طی  می کند. 
درمان  احتماًال  و  کنترل  بیشترین  به  نیاز  که  را 
می تواند  موضوع  این  کنیم.  شناسایی  دارند  را 
پیشرفته  فازهای  به  آنها  ورود  از  جلوگیری  برای 
بیماری بسیار مهم باشد.» اما مشکل مهمی که این 
بررسی از آن رنج می برد، عدم امکان تعمیم آن به 
دختران است. ریسک ابتالی زنان به افسردگی در 
بعضی  است.  مردان  برابر  دو  عمر،  دوران  طول 
بیشتر  احتمال  ریسک  می دهند  احتمال  دانشمندان 
ابتال در دختران، به دلیل میزان کورتیزول بیشتری 
باشد که زنان به طور طبیعی در بدن خود دارند. 
آماده  هنوز  که  تحقیقات  این  نتایج  حال  هر  در 
نوجوانان  به  تعمیم  قابل  نیست،  گسترده  استفاده 
این  همچنان  محققان  اما  بود.  نخواهد  دختر 
بار  اولین  برای  چون  می دانند  عظیم  را  دستاورد 
رابطه ای بین یک عامل زیستی قابل اندازه گیری و 
یک بیماری ذهنی پیدا شده است. البته کسی شک 
ندارد که افسردگی مانند سایر بیماری های روانی، 
نیز  بیمار  پیرامونی  محیط  اتفاقات  به  شدت  به 

مرتبط است. 

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

تصورات روانشناسى رايج و اشتباه ميان مردم
گاهى اوقات عباراتى به روانشناسى نسبت داده مى شود كه حرف و نقل هاى زيادى درباره آنها 

وجود دارد.
چند عبارت رايج را كه به اسم روانشناسى شناخته مى شود، با هم مرور مى كنيم عباراتى كه يا 
معرف ديدگاهى افراطى هستند و روانشناسان به صورت كلى اعتقادى به آن ندارند يا اينكه فقط 
گروهى از روانشناسان چنين باورهايى داشته اند و ديدگاه هاى متفاوت يا متضادى نيز درباره 

آنها وجود دارد. قصد داريم به چند مورد از اين عبارات بپردازيم.
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ورزش
از  خارج  است  اقدامی  دارد.  یی  ساده  تعریف  فساد 
مرتکب  دیگری  یا  خود  نفع  به  فرد  که  قانونی  روندهای 
و  قوانین  استانداردها،  شکستن  عنصر  دو  شود.  می  آن 
در  منتفع  های  طرف  دیگر  و  خود  نفع  بودن  درمیان  نیز 
هم  اصال  است.  ساده  قدر  همین  فساد  دارد.  وجود  فساد 
دست  را  فساد  ندارد.  هنگفت  پول  جایی  جابه  به  ربطی 
اتاق  وارد  سفیدی»  «یقه  که  همین  نکنید.  تصور  نیافتنی 
فالن مدیر فدراسیون شود و با حکم «بخشش» بازیکنش 
که  همین  است.  داده  رخ  فساد  شودیعنی  خارج  اتاق  از 

لیگ  تیم  یک  امتیاز  بتواند  رییس  نزدیک  دوستان  از  یکی 
برتری را با امضای رییس تغییر دهد یعنی فساد رخ داده 
فالن  برسد  خبر  ناگهان  بازی  حین  در  که  همین  است. 
همین  است.  داده  رخ  فساد  یعنی  شده  بخشیده  بازیکن 

کاهش  «مصلحت»ها  خاطر  به  داور  فالن  محرومیت  که 
یابد یعنی فساد رخ داده است. فساد را تنها در «کارت به 
کارت» کردن مبلغی پول ندانید. «دانه درشت ها» فسادی 
را در دستور کار قرار داده اند که هیچ کس «حسش» نمی 
کند. پیدا کردن راهکارهای قانونی برای راه انداختن کار 
یک عده، نوع مهمی از فساد مرسوم است که هیچ احساس 
دهد.  نمی  دست  طرفین  به  غیراخالقی  و  ارزشی  غیر 
که  یی  جلسه  مثل  «البی».  گفت  شود،  می  ساده  زبان  به 
سه  ها  هیات  همه  به  و  شود  می  برگزار  انتخابات  از  قبل 

میلیون تومان هدیه داده می شود. مثل شکسته شدن حکم 
محرومیت فالن مدیر که جرمش تبانی بوده است! با اتمام 
بازیها بحث تبانی و تغییر نتایج در میادین فوتبال مطرح 
شد. به غیر از موضوع داغ داوری در این فصل، شایعات 

زیادی درباره تبانی تیم ها نیز شنیده شد که البته تا به این 
لحظه هیچ کدام از آنها اثبات نشده است. داوری در لیگ 
سیزدهم، پرتنش ترین فصل خود را پشت سر گذاشت اما 
مراتب  به  یک  لیگ  در  سیاهپوش  مردان  از  نارضایتی  این 

شدیدتر از لیگ برتر بود.

داوران غشی!
داشت  حاشیه  آنقدر  سپاهان  و  پرسپولیس  رفت  بازی 
ایران  فوتبالی  ادبیات  وارد  را  داور»  کردن  واژه «غش  که 
کرد. اخراج جنجالی و گرفتن پنالتی، باعث شد علی دایی، 
پیگیری  کند.  رشوه  دریافت  به  متهم  را  قهرمانی  محسن 
شود  مواجه  محرومیت  با  داور  این  شد  باعث  پرونده  این 
اما عده یی نیز معتقدند بسیاری از مسائل پشت پرده در 

این پرونده مسکوت ماند.

پخش مستقیم نشدن، راهی برای تبانی
البته  و  بوده  متهم  تبانی  شوم  پدیده  به  همیشه  یک  لیگ 
با  لیگ  این  در  حاضر  مربیان  و  ها  تیم  هم  بار  چندین 
امسال  چند  هر  اند.  شده  مواجه  سنگین  های  محرومیت 

رییس کمیته اخالقی فدراسیون فوتبال، سالمت مسابقات 
عابدینی،  امیر  اما  کرد  تایید  را  لیگ  سطوح  تمامی  در 
(تیم  پارسه  مقابل  آلومینیوم  بازی  به  داماش  مدیرعامل 
تحت مدیریت پسرش) اعتراض شدیدی داشت. او معتقد 
کنار  به  پارسه  بازیکن  نادرست  اخراج  از  بعد  داور  بود 
پخش  بازی  آیا  که  پرسد  می  خود  کمک  از  و  رفته  خط 
مستقیم می شود یا خیر. عابدینی مدعی بود داور به این 
نکته توجه نکرده که بازی فیلمبرداری شده و حرف های 

او قابل استناد است.

ال گیالنو زیر تیغ عابدینی
داماش در هفته هفدهم لیگ برتر در خانه شکست سنگینی 
مقابل رقیب سنتی متحمل شد. باخت سه بر صفر مقابل 
داشت.  دنبال  به  را  عابدینی  امیر  شدید  عصبانیت  ملوان، 
گردن  به  تقصیرها  تمامی  انداختن  از  پس  او  که  حدی  تا 
فدراسیون  کارمندان  از  تن  دو  پای  زاده،  مظفری  سعید 
فدراسیون  در  شد  مدعی  او  کشید.  وسط  نیز  را  فوتبال 
می  برگزار  مسابقات  نتایج  تعیین  برای  جلساتی  فوتبال 
شود. پاسخگو نبودن این افراد و همچنین بقیه مسووالن، 
اثبات  نیز  گاه  هیچ  البته  و  کرد  بیشتر  را  مساله  این  ابهام 

نشد.

دوپینگ، فساد و تبانی در لیگ یک
دوپینگ  حتی  و  تبانی  فساد،  وجود  مدعی  که  کسی  دیگر 
بود.  همدان  الوند  باشگاه  مدیرعامل  شد،  یک  لیگ  در 
مدیرعامل باشگاه الوند همدان مدعی بود در ۱۷ بازی این 
تیم، داوران نتیجه بازی را تغییر داده اند. برنامه ۹۰ نیز 
تا حدودی به این مسائل پرداخت و از رد و بدل شدن پول 

بین تیم ها و داوران برای تعیین نتایج بازی خبر داد.
بپذیریم فساد در فوتبال ایران رخنه کرده است. حتی در 
و  است  پررنگ  همیشه  نظامیان  حضور  که  ترکیه  کشور 
ترس کودتا همیشه وجود دارد، برخورد با فساد در فوتبال 
صورت می گیرد و هر ساله بیش از ۱۰ نفر بازداشت می 
شوند. اما در ایران چه خبر است که همه می دانند فساد 
رخ می دهد ولی خودشان را به ندیدن زده اند. وقتی پول 
دولتی بدون نظارت در رگ های فوتبال جاری است، چرا 
نیست.  شفاف  فوتبال  قوانین  چرا  دهد؟  رخ  فساد  نباید 
چرا نظارتی بر عملکرد مدیران فدراسیون فوتبال صورت 
نمی گیرد؟ چرا هزینه ها و درآمدهای فدراسیون فوتبال 
دوپینگ  با  مبارزه  چرا  شود؟  نمی  اعالم  علنی  صورت  به 
برخالف همه فسادها و جنایت هایی که در تیم ها رخ می 
دهد، انجام نمی شود؟ مدیران باالدستی چه پاسخی برای 
«آن دنیای» خود دارند اگر تا این میزان به دینداری و ترس 
از خدا اعتقاد دارند؟! نمی بخشید و بخشیده نمی شوید 
اگر اعتقاد دارید. می دانید چه بالیی بر سر نسل آینده می 
برای  است؟  وقوع  حال  در  جنایتی  چه  دانید  می  آورید؟ 
بیشتر ماندن در قدرت، همه چیز را فدای منافع  یک روز 
نکنیم! برای همین اعتقاد داریم برخورد با دانه درشت ها 
با  و  هستند  آنها  اصلی  «علت»  باشد.  کار  دستور  در  باید 

برخورد با «معلول»ها، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.

سازی،  شفاف  و  نظارت  کرد؟  باید  چه  چیست؟  چاره 
مطمئنا  موضوع  ترین  مهم  است.  ضدفساد  مکانیسم 
از  و  بخواهد  توضیح  که  مجمعی  است.  باهوش»  «مجمع 
شود  وضع  شفاف  قوانین  باید  کند.  دفاع  فوتبال  حقوق 
یا  دیدند  چشم  به  را  فساد  وقتی  بدانند  فوتبال  اعضای  و 
احساس کردند، به کجا باید مراجعه کنند. فدراسیونی که 
آیین نامه و قانون ایجاد کرد، خود را کوچک کرد و امکان 
برخوردهای انضباطی با فساد را داد، می تواند خود را در 

مبارزه با فساد موفق بداند.

اسپانيا گران ترين تيم جام جهانى
تیم  با ارزش ترین  اسپانیا  برزیلی،  اقتصادی  روزنامه  یک  گزارش  اساس  بر 
 «Valor»» ملی را در رقابت های جام جهانی در اختیار دارد.روزنامه برزیلی
رقابت های  ملی  تیم  گران ترین  برزیل  و  آرژانتین  اسپانیا،  که  داد  گزارش 
دارند. اختیار  در  رقابت ها  این  در  حاضر  تیم   ۳۲ میان  در  را  جام جهانی 
ترکیب تیم ملی اسپانیا، مدافع عنوان قهرمانی جهان حدود ۴۸۶٫۹ میلیون 
یورو ارزش دارد و پس از آن آرژانتین با ۴۷۴٫۱ میلیون یورو در مکان دوم 
قرار دارد و پس از آن برزیل است که بازیکنانش ۴۷۰٫۲ میلیون یورو ارزش 
دارند. در این گزارش ارزش تیم ملی آلمان ۴۴۵٫۶ میلیون یورو تخمین زده 
هاجسون  روی  شاگردان  از  باالتر  یورو  میلیون   ۳۹۸٫۶ با  فرانسه  و  شده 
با ۳۵۴٫۲ میلیون یورو قرار دارد. بلژیک با ۳۳۶٫۱ میلیون یورو از ایتالیا 
با ۳۲۲٫۴ میلیون یورو پیشی گرفت. در این گزارش لیونل مسی با ۱۳۸٫۱ 
میلیون یورو باارزش ترین بازیکن شناخته شده است. کریستیانو رونالدو، 
افزایش  درصد   ۱۱٫۴ گذشته  سال  در  نیز  پرتغال  و  مادرید  رئال  مهاجم 
در  مسی  از  کمتر  یورو  میلیون   ۳۰ از  بیش  با  همچنان  اما  داشته  دستمزد 
یورو  میلیون   ۱۰۷٫۳ حدودا  ارزش  با  رونالدو  است.  گرفته  قرار  دوم  رده 
به  را  یورو  میلیون   ۲۸۷ ارزش  با  پرتغال  ملی  تیم  ارزش  سوم  یک  از  بیش 
خود اختصاص داده است. هندوراس با ارزش ۳۲٫۳ میلیون یورو کمتر از 
یک چهارم مسی ارزش دارد و نیمی از ارزش ۶۷٫۴ میلیون یورویی نیمار، 

ستاره بارسلونا را داراست.

زنده باد فساد!

و  تبانى  بحث  بازيها  اتمام  با   
فوتبال  ميادين  در  نتايج  تغيير 
موضوع  از  غير  به  شد.  مطرح 
داغ داورى در اين فصل، شايعات 
زيادى درباره تبانى تيم ها نيز 
اين  به  تا  البته  كه  شد  شنيده 
اثبات  آنها  از  كدام  هيچ  لحظه 
ليگ  در  داورى  است.  نشده 
فصل  ترين  پرتنش  سيزدهم، 
خود را پشت سر گذاشت اما اين 
نارضايتى از مردان سياهپوش 
در ليگ يك به مراتب شديدتر از 

ليگ برتر بود.

تعجب جهانى
در  حالی  در  را  تمرینیشان  برنامه های  چهارشنبه  از  ایران  فوتبال  ملی پوشان   
آفریقا  اردوی  در  ملی  تیم  نفره   ۱۱ حضور  که  کردند  آغاز  ژوهانسبورگ  در 
تعجب رسانه های خارجی را برانگیخته است. ۱۱ بازیکنی که کی روش همراه 
با خود به آفریقای جنوبی برده است، فعال تنها سرمایه او برای رسیدن به جام 
جهانی هستند. او پیش از این تهدید کرده بود که اگر قرار نیست بازیکنانش را 
در اختیار داشته باشد، ترجیح می دهد تنها با همان بازیکنانی به جام جهانی 
در  آماده سازی  برای  ایران  نفره   ۱۱ اردوی  می کنند.خبر  همراهی اش  که  برود 
از  است.  شده  جهانی  و  گذشته  آسیا  مرزهای  از  زود  خیلی  جهانی  جام  راه 
آبوالی پرتغال تا رسانه های معتبر و بین المللی چون گل و ورلدساکر این خبر 

را مخابره کرده اند. 
حاال کی روش باید یک هفته تمام با همین ۱۱ بازیکن بدنسازی کند. درحالی که 
اعزام دیرتر ۱۷ بازیکن دیگر در حقیقت کمک چندانی هم به تیم او نخواهد کرد. 
شکست تراکتورسازی در عربستان، این تیم را از لیگ قهرمانان کنار فرستاد. 
حاال سه بازیکن این تیم می توانند مثل بازیکنان فوالد به تیم ملی اضافه شوند. 
حالی  در  ایران  ملی  تیم  کرد  اعالم  «آبوال»  پرتغالی  روزنامه   رابطه  درهمین 
خود را برای جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل آماده می کند که در اقدامی عجیب تنها ۱۱ 

بازیکن را برای آمادگی حضور در جام جهانی به آفریقای جنوبی برده است.
خیلی از بازیکنان ایرانی در روزهای گذشته در تیم های باشگاهی شان ماندند تا 
تیم ملی فوتبال ایران نتواند با ترکیبی کامل به اردوی آمادگی آفریقای جنوبی 
کمبود  به دلیل  نیز  پرتغال  در  ایران  قبلی  اردوی  که  است  حالی  در  این  برود. 
بودجه لغو شد تا کارلوس کی روش با مشکالتی بیش از پیش برای حضور در 
گزارشی  در  فوتبال  «مایس»  اینترنتی  پایگاه  شود.همچنین  آماده  جام جهانی 
حالی  در  ایران  نوشت:  ایران  فوتبال  ملی  تیم  جنوبی  آفریقای  اردوی  درباره 
خود را برای جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل آماده می کند که تنها با ۱۱ بازیکن اردوی 
آمادگی خود را تشکیل داده  است.روزنامه ها و خبرگزاری های معتبر دیگر نیز 
در اخباری جداگانه اردوی تیم ملی ایران با ۱۱ بازیکن پیش از جام جهانی ۲۰۱۴ 
را اقدامی عجیب خواندند. درهمین رابطه کارشناس فوتبال ایران می گوید که از 
نظر منطقی حق با باشگاه هایی است که در لیگ قهرمانان آسیا حضور دارند. 
بیژن ذوالفقارنسب در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، در مورد مشکالتی که بین 
استقالل و سپاهان و تیم ملی به وجود آمده، گفت: فدراسیون تمام تالشش را 
انجام داد تا بازی های این فصل را فشرده برگزار و برنامه های تیم ملی را اجرا 
بگوییم  باید  کنیم  صحبت  احساسی  بخواهیم  اگر  نداد.  رخ  اتفاق  این  اما  کند؛ 
حق با فدراسیون فوتبال است، اما منطق می گوید باشگاه ها برنامه ریزی کردند 
اردوی   ۲ باشد.  مشکل ساز  می تواند  هماهنگی ها  عدم  این  کنند.  بازی  باید  و 
قبلی تیم ملی به علت مشکالت مالی لغو شده و به نظر می رسد اردوی آفریقای 

جنوبی هم بی سرانجام باشد.
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 طالع بينى هفتگى
فروردین 

که  دارند  وجود  بسیاری  جزئیات  شنبه  روز  در 
خیلی  میگیرند.  نشات  خودتان  مغز  از  تمامًا 
جسمانی  سالمت  برای  جدیدًا  که  است  خوب 
ولی  اید  گرفته  نظر  در  خاصی  روتین  یک  خود 
همانند  نیز  خود  روانی  سالمتی  به  است  بهتر 
کردن  تحمل  و  دهید  اهمیت  جسمانیتان  سالمت 
نیست.  خوبی  اصًال روش  حد  از  بیش  اضطراب 
کردن  دوری  برای  راه  بهترین  هفته  اواسط  در 
اشخاص  نیازهای  به  کردن  توجه  افکارتان  از 
در  آرامش  به  رسیدن  راه  بهترین  است.  دیگر 
به  کردن  توجه  شنبه  پنج  و  چهارشنبه  روزهای 
هفته  آخر  نگری  درون  چمنهاست!  رشد  سرعت 
تان به این بستگی دارد که چه نوعی از آخر هفته 
حتی  و  غافلگیری  هیجان،  از  پر  بگذرانید:  را 

غافلگیر کردن اطرافیانتان!

اردیبهشت 
خواهد   ۱۹ قرن  شبیه  برایتان  شنبه  روز  جنس 
و  جذابیت  زیبا،  باغهای  داشتن،  دوست  بود: 
پیش  برایتان  طریقی  به  است  ممکن  ...همه 
که  شود  می  مشخص  هفته  اوایل  در  بیایند. 
دوشنبه  بود.  خواهید  قهرمان  هفته  این  در  شما 
نقطه  بود.  خواهد  کننده  کسل  بسیار  برایتان 
و  شنبه  سه  روزهای  در  برایتان  عاطفی  اوج 
چهارشنبه خواهد بود. اگر زندگی شما یک فیلم 
بود، لحظات بسیاری از شدتها، بحثها و تحوالت 
آن  در  هیجان  و  شور  با  همراه  عمده  و  ناگهانی 
ای  مکالمه  شنبه  پنج  روز  در  داشت.  می  وجود 
بیشتر  شاید  داشت.  خواهید  ازدواج  به  راجع 

به  برسد.  نظر  به  آستین  جین  رمانهای  شبیه 
می  بر  واقعی  زندگی  به  را  شما  جمعه  حال  هر 

گرداند.

خرداد
هر بار که عدد جدیدی را جمع می کنید به حاصل 
موضوع  این  و  یابید  می  دست  متفاوتی  جمع 
دارید  احتیاج  کسی  به  شما  است.  کننده  دیوانه 
در  اختیار  تفویض  باشد.  خوب  ریاضیاتش  که 
که  خصوص  به  است  ضروری  هفته  اواسط 
کرد.  خواهد  گیج  را  شما  شنبه  سه  و  دوشنبه 
اجازه بدهید در حینی که شما مشغول قدم زدن 
هستید  خاصی  شخص  بازوی  به  بازو  پارک  در 
به امور رسیدگی کنند. در روز چهارشنبه مجددًا 
نوع  از  نه  البته  بود.  خواهید  محاسبه  حال  در 
احساسی.  محاسبات  بلکه  ریاضی،  محاسبات 
پنج  روز  در  است.  زدن  بال  بال  حال  در  قلبتان 
جمعه  ولی  کنید  می  حرکت  آرامی  به  شنبه 

سرعتتان بیشتر می شود.

تیر 
دادن  مسابقه  حال  در  شما  ذهن  هفته  ابتدای  در 
است و شما احساس می کنید که در حال سقوط 
حال  در  سرعت  تمام  با  شما  دنیای  و  هستید 
در  شما  وجود  این  با  است.  جلو  به  رو  حرکت 
حال لذت بردن از این سرعت دیوانه وار هستید. 
از  یکی  با  کنید  سعی  کردید  پیدا  خالی  وقت  اگر 
روز  تا  فرصت  این  ولی  کنید  رقابت  همکارانتان 
ندارید  هم  کشیدن  نفس  وقت  حتی  که  دوشنبه 
چهار  و  شنبه  سه  داد.  نخواهد  دست  بهتان 
بسیار  مهم  تصمیمات  گرفتن  زمینه  در  شنبه 
مورد  یک  شنبه  پنج  روز  در  و  هستید  ارزش  بی 
بسیار کوچک برایتان یک بحران بزرگ شخصی 
دور  دوباره  جمعه  روز  در  آورد.  می  ارمغان  به 

هم جمع شوید و سعی کنید کاری برای شخص 
خودتان انجام دهید.

مرداد 
نهار  یک  خوردن  استطاعت  شما  شنبه  روز  در 
بسیار گرانقیمت را خواهید داشت ولی یک نهار 
ارزان تر می تواند شما را خوشحال تر و راضی 
بود  خواهید  تر  کار  محافظه  همیشه  از  کند.  تر 
حد  از  شنبه  سه  و  شنبه  دو  روزهای  در  ولی 
انرژی  شما  شوید.  می  نیز  تر  اجتماعی  معمول 
آورید.  می  اطرافتان  محیط  به  را  زیبایی  های 
ولی  هستید  رومانتیک  بسیار  شنبه  سه  روز  در 
نقطه  دورترین  در  عشق  شنبه  پنج  و  چهارشنبه 
ذهنتان است. خانواده تان در آخر هفته حضور 
پررنگی دارند. ممکن است یکی از آنها یک سنگ 
یک  آن  زیر  در  شما  و  کند  بلند  برایتان  را  بزرگ 
به  دنیای کامًال جدیدی را ببینید. در روز جمعه 
قرار  یک  شاید  برگردید.  خود  عاشقانه  زندگی 

مالقات برای خوردن قهوه.

شهریور 
لوح  یک  و  اید  کرده  مرتب  را  میزتان  که  حاال 
انجام  که  آمیزی  موفقیت  کارهای  بابت  افتخار 
داده اید بر روی دیوار اتاق کارتان آویزان کرده 
اید، حرکت بعدی چیست؟ این سوالی است که در 
ذهن  است.  کرده  مشغول  را  ذهنتان  شنبه  روز 
ای  پروژه  چه  روی  بر  باید  اکنون  را  خالقتان 
متمرکز کنید؟ در اواسط هفته ایدا های گوناگون 
ولی  هستند  سرتان  اطراف  در  حبابهایی  مثل 
شما در حال ساخت چیزی عمیق تر و معنا دارتر 
دادن  مثبت  درخواست  برای  هفته  این  هستید. 
دوستانتان  از  وسیعی  طیف  درخواستهای  به 
بسیار مناسب است. از اواسط هفته تا آخر هفته 
روز  در  ولی  شوید  می  گم  مختلف  مکالمات  در 

جمعه تعهدات خانوادگی شما را به زمین بر می 
گرداند.

مهر 
از  بعدی  مهم  ایده  که  بفهمید  توانید  نمی  هرگز 
که  موقعیتی  هر  در  شنبه  روز  در  آید.  می  کجا 
وقتی  باشید:  خوبی  شنونده  کنید  سعی  هستید 
اید،  نشسته  میز  یک  دور  دوست  یک  روبروی 
وقتی  حتی  و  هستید  کاری  جلسه  یک  در  وقتی 
که صدای رادیو را از دور دستها می شنوید. در 
اواسط هفته توجه شما به جهان خارج جلب می 
برای  همه  عالقه  مورد  موضوع  به  شما  و  شود. 
برای  حتی  یا  و  شوید(  می  تیدیل  کردن  صحبت 
در  شنبه  پنج  و  چهارشنبه  ولی  کردن).  محبت 
مقایسه با باقی روزها به نسبت سردتر و بیشتر 
تم  پول  هستند.  ای  حرفه  و  حقیقت  بر  مبتنی 
درباره  جمعه  ولی  است  شنبه  پنج  روز  غالب 

آرمان گرایی و انجام کارهای خوب است.

آبان
دوست- یک  برای  کوچک  کار  یک  دادن  انجام 
می  فکر  آن  به  سختی  به  شما  حتی  که  کاری 
کنید- با شدت ده برابر در این هفته سر راهتان 
قرار خواهد گرفت. در ایم میان در اواسط هفته 
احتیاج دارید که کمی صبر کنید. تصمیم گیری، 
اجتماعی  حتی  و  گرفتن  اقتداری  فیگورهای 
این  اما  بود.  خواهد  دشوار  بسیار  برایتان  بودن 
فقط یک نوسان گذرا در صفحه رادارتان خواهد 
بود. سه شنبه و چهارشنبه جذر و مدی رخ می 
ترین  خوشبخت  ناگهانی  طور  به  شما  و  دهد 
خاصیت  بود.  خواهید  زمین  کره  روی  انسان 
استعدادتان  باالی  قدرت  و  انرژی  مغناطیسی، 
تولد  شود.  می  توانمندیهایتان  تقویت  باعث 
دوباره و بازسازی جزو تم های شما در روز پنج 

ریسک  بسیار  جمعه  روز  در  و  باشد.  می  شنبه 
پذیر خواهید بود.

آذر
به  رئیستان  شنبه  روز  در  که  خاطر  این  به  فقط 
نمیتوانید  شود  می  تبدیل  برایتان  کابوس  یک 
شما  بروید.  و  کرده  تعطیل  را  کار  نهار  از  بعد 
خوشبختانه  دارید.  معینی  اشخاص  به  تعهداتی 
بسیار  دیگران  با  تان  رابطه  هفته  اواسط  در 
هدیه  شما  به  اطرافیان  بود.  خواهد  درخشان 
می  شناسی  حق  و  هذیان  دچار  شما  و  میدهند 
در  چرا  که  دهد  می  توضیح  امر  این  که  شوید 
اواخر هفته ایتقدر در افکار خود غرق شده اید. 
تخلتان کامًال فعال است و شما از تنها بودن خود 
مورد  در  کمی  شنبه  پنج  زو  در  برید.  می  لذت 
اوضاع گیج هستید ولی در روز جمعه اینقدر در 
نمی  که  اید  شده  غرق  دوستانتان  با  کردن  بازی 

توانید به چیزهای دیگر فکر کنید.

دی
از  است  ممکن  شنبه  روز  در  اطالعات  مفیدترین 
یک راه دور دور از طریق تلفن یا ایمیل بدستتان 
یکی از  برسد. روحتان برای در ارتباط بودن با 
دوستان قدیمیتان پر می کشد. هر چیزی امکان 
پذیر است. در اواسط هفته آنقدر بر روی پروژه 
های جدیدتان متمرکز شده اید که آمادگی تفکیک 
از  برخی  دارید.  مغزتان  در  را  سفید  صداهای 
رستوران  یک  در  است  ممکن  ها  ایده  بهترین 
شلوغ به ذهنتان برسد. در روز پنج شنبه چنان 
اجتماعی دور می شوید که ممکن است  از دایره 
و  دهد  تکان  صورتتان  روبروی  را  دستش  کسی 
روز  جمعه  هست؟" .  خانه  کسی  سالم،  بگوید:" 

خوبی برای برقراری دوباره ارتباطات است.

بهمن
پیاده روی ممکن است نرم و تمیز باشد. صاف و 
نرم به اندازه ای که اسکست به پا کنید و تمیز به 
اندازه ای که بتوانید آن را بخورید. ولی در زیر 
زمین چه خبر است؟ آیا این راهی که در آن قدم 
گذاشته اید به ثبات همان چیزی است که فکر می 
کنید؟ شک و تردید در ابتدای هفته مفید به نطر 
بقیه  که  نباشید  مشکوک  آنقدر  ولی  رسد.  می 
کنید(  می  قضاوت  آنها  به  راجع  دارید  کنن  فکر 
و  شنبه  سه  شنبه).  سه  روز  در  خصوص  به 
چهار شنبه برای پایان دادن به کارهایتان در آخر 
احساس  چیزی  مورد  در  مناسبند.  کاری  هفته 
را  آن  خوبی  به  نمیتوانید  ولی  دارید  داری  خنده 
موضوع  این  شنبه  پنج  روز  در  کنید.  مشخص 
موضوع  این  که  بود  خواهد  تر  واضح  برایتان 
در  و  حصوصی  حریم  بین  تنش  به  مربوط 
معرض عموم بودن است. تا روز جمعه با کسی 

معاشرت نکنید.

اسفند 
شما هر روز در حال یادگیری نکات بیشتری در 
چه  دانید  می  خودتان  هستید(  شخصی  مورد 
کسی است) حتی در روزهایی که همدیگر را نمی 
بینید. تنها مشکل در ندیدن یکدیگر این است که 
باعث می شود شما شروع به تحلیل بیش از حد 
ممکن  هفته  اواسط  در  کنید.  مسائل  سری  یک 
است سپرده های عاطفی تان را مرور کنید و این 
موضوع را برداشت کنید که به طور واضح هیچ 
ربطی به تعاملی که با این شخص دارید، ندارند. 
پس مراقب و آرام باشید. اعتقادات آخر هفته تان 
ممکن  اند  کرده  مشغول  شدت  به  را  ذهنتان  که 
خوش  روز  جمعه  باشند.  حقایقی  حاوی  است 

شانسی تان است.

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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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 ۵۴
ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

ز گریه مردم چشمم نشسته در خون است
ببین که در طلبت حال مردمان چون است

به یاد لعل تو و چشم مست میگونت
ز جام غم می لعلی که می خورم خون است

ز مشرق سر کو آفتاب طلعت تو
اگر طلوع کند طالعم همایون است
حکایت لب شیرین کالم فرهاد است
شکنج طره لیلی مقام مجنون است

دلم بجو که قدت همچو سرو دلجوی است
سخن بگو که کالمت لطیف و موزون است

ز دور باده به جان راحتی رسان ساقی
که رنج خاطرم از جور دور گردون است
از آن دمی که ز چشمم برفت رود عزیز
کنار دامن من همچو رود جیحون است

چگونه شاد شود اندرون غمگینم
به اختیار که از اختیار بیرون است
ز بیخودی طلب یار می کند حافظ

چو مفلسی که طلبکار گنج قارون 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

From weeping, the pupil of my eye seated in blood is,
Behold the state of men in search of Thee, how it is.
To the memory of Thy ruby and wine-like intoxicated eye,
From griefs cup, the wine of that ruby that I drink, blood is.
From the east of the head of the street, the sun of Thy countenance,
If it rise, my fortune auspicious is.
The tale of Shirin’s lip, Farhad’s talk is;
The twist of Laila’s tress, Majnun’s dwelling is.
Seek my heart. For thy stature, like the cypress is heart-seeking.
Utter speech. For thy speech gracious and weighed is.
O Saki! From the circulation of the cup, cause a little mercy to reach my 
soul:
For, from the grief of the sphere’s revolution, the heart’s sorrow is.
From that time when, from my grasp, went the precious musical chord,
Like the river Jeyhun, my skirt’s border is.
Gladsome, how may my sorrowful heart become
By the power that beyond my power is?
Through distraughtness, Hafez seeketh for the true Beloved:
Like ‘an indigent one, who a seeker of Qarun’s treasure is.

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 .

حال «گابو» وخیم است

«ماركز» گرفتار 
در100سال بيمارى

اما  شده  بهتر  گابو  حال  که  شد  اعالم  گذشته  هفته  آنکه  با   
خانواده اش اخبار نگران کننده ای را درباره خالق صدسال تنهایی 
خود  فراموشی  صدسال   در  این روزها  که  مارکز  کرده اند.  منتشر 
را  عالقه مندانش  همه  و  ندارد  خوبی  روز  و  حال  است،  گرفتار 
مرخص شدن  از  یک هفته  از  بیش  گذشت  با  است.  کرده  نگران 
از  نوبل  جایزه  برنده  کلمبیایی  نویسنده  مارکز،  گارسیا  گابریل 
بیمارستان، خانواده او در بیانیه ای اعالم کردند شرایط سالمتی او 
ثابت اما حساس است. وی شرایطی نامساعد را پشت سر می گذارد 
مارکز  دارد.  وجود  بیشتر  مشکالت  بروز  خطر  باال  سن  به دلیل  و 
در  هشت روز  برای  ادراری  مجاری  و  ریه  عفونت  دلیل  به  پیش تر 
بیانیه  این  در  بود.  شده  بستری  مکزیکوسیتی  در  بیمارستانی 
کوتاه هیچ اشاره ای به ابتالی مارکز به سرطان نشده اما بر اساس 
گفته های منابع موثق سرطان در بدن مارکز گسترش پیدا کرده و 

به ریه ها و کبد او رسیده است.
انظار  در  کمتر  اخیر  سال های  در  ۸۷ساله  مارکز  گارسیا  گابریل   
گارسیامارکز  برادر  پیش  دوسال  است.  شده  ظاهر  عمومی 
به صورت علنی اعالم کرد که این نویسنده دچار بیماری فراموشی 
شده و دیگر نمی نویسد. او گفته بود «گابو (نام خودمانی گابریل) 
بدیهی  سوال های  و  می زند  زنگ  او  به  گاهی  دارد  حافظه  مشکل 
از  را  او  دارم  می کنم  فکر  چون  می کنم  گریه  گاهی  من  می پرسد. 
در  «عشق  خالق  کلمبیایی  مارکز  گارسیا  گابریل  می دهم.»  دست 
تنهایی»  تحسین شده «صدسال  و  پرفروش  رمان  و  وبا»  سال های 
که در سراسر دنیا تاکنون بیش از ۳۰میلیون نسخه فروش داشته، 
در سال ۱۹۸۲ جایزه نوبل ادبیات را دریافت کرد و از ۳۰سال پیش 

در مکزیک زندگی می کند.


