
جهان در اندوه درگذشت ماركز

ماجرای گذشت پدر و مادر پسر جوانی که در یک درگیری 
به قتل رسیده بود بازتاب گسترده ای در رسانه های جهان 

داشت.
در  ”بالل“  پیش،  سال  شش  که  بود  قرار  این  از  ماجرا 
نور،  توابع  از  ”رویان“  شهر  در  خیابانی  درگیری  یک 
محکوم  قصاص  به  اتهام  این  به  و  می شود  قتلی  مرتکب 
که  این  تا  کرد  سپری  زندان  در  را  سال  شش  او  می شود. 
حکم،  اجرای  برای   ۹۳ ماه  فروردین   ۲۶ سه شنبه  بامداد 

پای چوبه دار می رود اما…
پسرشان  خون  از   ۹۰ دقیقه  در  مقتول،  مادر  و  پدر 
می دهند.  دوباره  زندگی  فرصت  ”بالل“  به  و  می گذرند 
قدیمی  مربیان  از  مقتول،  پدر  حسین زاده،  عبدالغنی 
فوتبال در مازندران است که ۱۸ سال است در ”رویان“ به 

تربیت فوتبالیست های نوجوان می پردازد.
شدن  بخشیده  برای  که  ایسنا  عکاس  خاموشی“،  ”آرش 
اتفاق  این  وقوع  از  پس  بود،  کرده  زیادی  تالش  ”بالل“ 
روی  ماجرا  این  از  را  کاملی  تصویری  گزارش  خجسته، 
و  گزارشی  در  ایسنا  همچنین  داد.  قرار  ایسنا  خروجی 
برنامه ”۹۰ تالش زیادی برای تحقق این امر مبارک انجام 

دادند.
رسید،  نتیجه  به  و  گرفت  شکل  ماجرا  این  که  این  از  پس 
بسیاری از رسانه های معتبر دنیا به پوشش آن پرداختند 

و این خبر بازتاب گستره ای در میان آنها داشت.

گاردین،  روزنامه  جمله  از  جهان  معتبر  رسانه های 
روزنامه  یاهو،  ایتالیا،  اسکای  شبکه  میل،  دیلی  روزنامه 
سایر  و  رومانی  آدوارول  روزنامه  ان،  سی ان  و  تایمز 
روزهای  در  معتبر  های  خبرگزاری  و  جهان  رسانه های 
این  به  را  خودشان  اصلی  اخبار  و  نخست  تیتر  گذشته، 
مادر  توسط  مادر  چوبه  پای  جوانی  بخشیدن  و  ماجرا 

مقتول اختصاص دادند.
خود  اصلی  خبر  در  مفصل  گزارشی  در  گاردین  روزنامه 
صحبت های خانواده مقتول در گفتگو با ایسنا و جزئیات 

مراسم را به طور کامل پوشش داده است .
در  خبر  این  که  ای  گسترده  بازتاب  بر  عالوه  همچنین 
آرش  عکس  است  داشته  جهان  ورزشی  رسانه های 
بازتاب  مختلف  بخش های  در  نیز  ایسنا  عکاس  خاموشی 

جهانی پیدا کرده است.

معتبر  خبرگزاری های  و  ها  روزنامه  نظرات  بخش  در 
در  فوتبالی  خانواده  این  اقدام  از  کاربران  از  خیلی  جهان 
کردند  تمجید  زندگی  به  او  بازگردان  و  جوانی  بخشیدن 

و اقدام آنها را اقدامی شایسته و بزرگ توصیف کردند.
ادامه در صفحه ۴
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نگاهی به بازتاب های رسانه ای گذشت خانواده فوتبالیست مشهور از ضارب فرزندشان

انعكاس جهانى يك بخشش



  جمعه 5 ارديبهشت ماه 1393 -  شماره 342هفته نامه پرشين2

ایندیپندنت تحلیل کرد

عزم راسخ تهران و واشنگتن 
براى مقاومت در برابر فشارها

در حالی که همچنان موانع زیادی در راه دستیابی به توافق نهایی وجود دارد، 
این  گفت  بتوان  شاید  است.  مثبت  ای  هسته  مذاکرات  روند  به  تحلیلگران  نگاه 
که  است  اوباما  دولت  خارجی  سیاست  در  مطرح  موضوعات  معدود  از  موضوع 

نسبت به آن ابراز امیدواری می شود.
دور دیگری از مذاکرات هسته ای کارشناسی ایران و گروه ۱+۵، حدود دو هفته 
دیگر در نیویورک برگزار می شود و به نظر می رسد که تا کنون پیشرفت های 
مثبتی در روند حل مساله هسته ای ایران حاصل شده است. باتوجه به پایبندی 
ایران به تعهدات اش طبق توافق هسته ای مقدماتی ژنو، کاه سفید در ماه جاری 
سوی  از  کرد.  آزاد  را  ایران  نفتی  شده  بلوکه  اموال  از  دالر  میلیارد  یک  میالدی 
کرد  اعالم  خود  گزارش  ترین  تازه  در  نیز  اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس  دیگر 
ذخیره اورانیوم غنی شده ۲۰ درصدی ایران مطابق با برنامه اقدام مشترک ژنو 

کاهش پیدا کرده است.

در حالی که همچنان موانع زیادی در راه دستیابی به توافق نهایی وجود دارد، 
این  گفت  بتوان  شاید  است.  مثبت  ای  هسته  مذاکرات  روند  به  تحلیلگران  نگاه 
که  است  اوباما  دولت  خارجی  سیاست  در  مطرح  موضوعات  معدود  از  موضوع 
روسیه،  سوریه،  مانند  دیگر  موارد  در  شود.  می  امیدواری  ابراز  آن  به  نسبت 
سیاست  انداز  چشم  از  کارشناسان  برآورد  خاورمیانه  صلح  روند  و  اوکراین 

خارجی اوباما چندان مثبت نیست.

 ۲۳ که  شود  می  انجام  حالی  در  نیویورک  در  مذاکرات  ایندیپندنت،  گزارش  به 
اردیبهشت ماه چهارمین دور از مذاکرات هسته ای ایران و گروه ۱+۵، در سطح 
تندروها  مخالفت  رغم  به  مذاکرات  پیشرفت  شد.  خواهد  برگزار  وین  در  عالی 
شامل  مذاکره  های  طرف  رسد  می  نظر  به  و  دارد  ادامه  واشینگتن  و  تهران  در 
ایرانیان برای به سرانجام رساندن مذاکرات و نادیده گرفتن فشارها عزم راسخی 

دارند.

رسیدن  نتیجه  به  برای  که  گوید  می  ایران  خارجه  وزیر  ظریف،  جواد  محمد 
شود،  انجام  خوب  توافق  یک  که  صورتی  در  و  دارد  وجود  سیاسی  انگیزه  یک 
مخاطبان داخلی نیز راضی خواند شد. به گفته وی، البته برخی هیچگاه راضی 

نخواهند شد زیرا جامعه ایران چند قطبی است.

از سوی دیگر ظریف در توییتر خود نیز اخیرا پیام هایی مبنی بر امیدواری به 
در  همچنان  سفید  کاخ  نیز  واشینگتن  در  است.  کرده  ارسال  مذاکرات  سرانجام 
شده  بلوکه  اموال  آزادسازی  روند  کردن  متوقف  برای  کنگره  درخواست  مقابل 
ایران مقاومت می کند. یک نشانه امیدوار کننده دیگر نیز این است که ایران هفته 
گذشته اعالم کرد آماده است میزان تولید پلوتونیوم از راکتور آب سنگین اراک 

را کاهش دهد.
دیوید پترائوس مدیر سابق سیا نیز بر این باور است که امکان دستیابی به توافق 
در  خود  سخنرانی  در  گذشته  ماه  در  او  دارد.  وجود  ایران  با  نهایی  ای  هسته 
ماهه  شش  فرجه  پایان  از  پیش  توان  می  که  کرد  خاطرنشان  هاروارد  دانشگاه 
برای مذاکرات به نتیجه رسید. همچنین به نظر می رسد واشینگتن دیگر به دنبال 
متوقف کردن برنامه های هسته ای ایران نیست. جان کری، وزیر خارجه آمریکا 
می گوید توافق هسته ای با ایران باید به نحوی باشد که زمان ورود این کشور 
به باشگاه هسته ای را طوالنی تر کند. برای مثال ایران برای هسته ای شدن به 
۶ تا ۱۲ ماه زمان نیاز داشته باشد تا امکان عکس العمل نشان دادن از سوی دیگر 
کشورها وجود داشته باشد. با این حال رابرت منندز، رئیی کمیته روابط خارجی 
تاکید  اش  همفکران  و  او  نیست.  موافق  سفید  کاخ  موضع  این  با  آمریکا  سنای 

دارند باید برنامه های هسته ای ایران به طور جدی محدود شود.

درگیر  را  خود  اند  تالش  آمریکا در  هم  ایران و  هم  حاضر  حال  در  ترتیب  هر  به 
موضوعات حاشیه ای نکنند و در مقابل فشارها مقاومت کنند تا سرانجام توافق 
و  واشینگتن  در  اوباما  دولت  جایگاه  جامع  توافق  شود.  امضاء  نهایی  ای  هسته 
دولت حسن روحانی در تهران را تقویت کرده و به آنها امکان می دهد اهرم های 

بیشتری برای مقابله با تندروها در اختیار داشته باشند. 

پرواز جنگنده هاى روسى بر فراز 
مرزهاى اسكاتلند

اعالم  انگلیس  دفاع  وزارت   ،" اکسپرس  "ساندی  انگلیسی  روزنامه  از  نقل  به 
های  ماموریت  انجام  برای  ماهانه  طور  به  روسی  های  افکن  بمب  که  کرد 

محرمانه بر فراز آسمان این کشور به پرواز در می آیند. 
  وزارت دفاع انگلیس ابراز نگرانی کرد که به دلیل آنکه بمب افکن های روسی 
انگلیس  هوائی  حریم  وارد  مراقبت  برج  به  اطالع  بدون  به (خرس)  معروف 
هواپیماهای  با  ها  افکن  بمب  این  برخورد  حادثه  وقوع  احتمال  شوند،  می 
غیرنظامی وجود دارد.   به نوشته این روزنامه، جنگنده های نیروی هوائی 
انگلیس در سال جاری ده مرتبه و در سال ۲۰۰۷ نیز ۱۶نوبت برای مواجه با 
و  شده  عمل  وارد  انگلیس  آسمان  فراز  بر  روسی  های  افکن  بمب  پرواز  خطر 
خلبانان انگلیسی در تماس با همتایان روسی خود گفته اند که پرواز آنها باعث 
شده هواپیماهای غیرنظامی مسیر پروازهای خود را تغییر دهند.   بر اساس 
این گزارش، بمب افکن های قدیمی روسیه با عنوان (توپولوف ۹۵) از پایگاه 
فراز  بر  پا  هزار   ۲۵ ارتفاع  در  و  برخاسته  روسیه  خاک  داخل  در  اصلی  های 
دریای شمال به پرواز در می آیند و سپس وارد عمق حریم هوائی انگلیس می 

شوند تا سیستم های دفاعی این کشور را کنترل کنند. 
گزارش  نتایج  با  نیز  انگلیس  دولت  که  نوشت  ادامه  در  اکسپرس  ساندی    
خطرات  و  روسیه  گربه    و  موش  بازی  درباره  پارلمان  دفاعی  امور  کمیته 
کمیته  این  درخواست  به  تاکنون  اما  است  موافق  هوائی  های  گذرگاه  در  آن 
تاکنون  است.انگلیس  نداده  پاسخ  مسکو  برابر  در  جدی  و  قاطع  اقدام  برای 
درباره پروازهای محرمانه بمب افکن های روسی در آسمان انگلیس به مسکو 
امور  کمیته  عضو   " جنکینز  "برنارد  رابطه  همین  در  و  است  نکرده  شکایتی 

دفاعی پارلمانی از بی تفاوتی دولت انگلیس به این مسئله ابراز شگفتی کرد.
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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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و  نویسندگان  هاي  نوشته  از  پرشین  نامه  هفته 
آنها  ویرایش  در  ولي  کرده  استقبال  خوانندگان 
بعهده  آنها  صحت  و  ها  آگهی  آزاداست.مسئولیت 
رد  یا  درقبول  پرشین  نامه  هفته  میباشد.  آن  صاحبان 

آگهی ها صاحب اختیار می باشد. 
 Golden Class برای  معنوی  و  مادی  حقوق  کلیه 
دسامبر  اول  تاریخ  به   ۰۶۷۶۲۵۱۱ ثبت  شماره  به   Ltd

۲۰۰۸ محفوظ است.
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آه! چه متانتى در عشق من 
وجود دارد، كه (او) بهشت را 

مبدل به دوزخ كرده است!
رویای یک شب نیمه تابستان، پرده اول، صحنه اول.

O, then, what graces in my love 
do dwell, that he hath turn’d a 
heaven unto a hell!

A Midsummer Night’s Dream, Act I, sc. 1.

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

سازمان  رئیس  تکذیب  با  ابتدا  همان  در  البته  که  موضوعي 
مطهري  علي  تا  شد  سبب  امر  همین  روشد.  روبه  زندان ها 
نماینده اصولگراي تهران نسبت به این اخبار و شایعات منتشر 
بود:  نوشته  کوتاه  متني  در  وي  دهد.  نشان  واکنش  شده، 
باید  زندانها  سازمان  رئیس  باشد.  نداشته  حقیقت  امیدوارم 
توضیح بدهد. الاقل خانواده هاي این زندانیان سیاسي باید در 
بیمارستان  به  آنها  از  برخي  اگر  و  بگیرند  قرار  قضیه  جریان 
شود.  داده  خانواده هایشان  به  مالقات  اجازه  شده اند  منتقل 
معلوم نیست چرا شدت عمل نشان داده شده و عده اي مصدوم 
و عده اي به زندان انفرادي منتقل شده اند. وي افزود: به هر 
حال در اینجا قوه قضائیه، وزیر دادگستري و وزیر اطالعات 

هم  جمهور  رئیس  و  باشند  پاسخگو  باید  و  دارند  مسئولیت 
باید از حقوق شهروندان دفاع کند. ما این مسئله را در مجلس 
کساني  کرد.  خواهیم  سؤال  دادگستري  وزیر  از  و  پیگیري 
این  خانواده هاي  دهند  اجازه  مي کنند  تکذیب  را  اتفاق  این  که 
زندانیان با آنها مالقات کنند تا حقیقت روشن شود. وي البته 
روز گذشته در جمع خانواده هاي این زندانیان دربرابر زندان 

اوین نیز حاضر شد و به آنان قول پیگیري داد.

احضار رئیس سازمان زندان ها به مجلس
این موضوع سبب شد تا روز گذشته رئیس سازمان زندان هاي 
تن  چند  تذکرات  پاسخگوي  و  شده  احضار  مجلس  به  کشور 
خبر  این  اعالم  با  تابش  شود.محمدرضا  مجلس  نمایندگان  از 
تذکري  مجلس  نمایندگان  از  تعدادي  کرد:  اظهار  ایسنا،  به 
شتم  و  ضرب  ادعاي  موضوع  به  سریع  رسیدگي  براي  را 
زندانیان در بند ۳۵۰ اوین تنظیم کرده بودند، همچنین برخي 
در  مرتبط  وزراي  از  سؤال  طرح  براي  ما  نماینده  همکاران  از 
این رابطه اعالم آمادگي کردند اما چون ما از کم و کیف قضیه 
ملي  امنیت  کمیسیون  رئیس  بروجردي،  آقاي  با  نبودیم  مطلع 
رئیس  از  ایشان  و  کردیم  صحبت  مجلس،  خارجي  سیاست  و 
تا  کرد  دعوت  اوین  زندان  رئیس  همچنین  و  زندان ها  سازمان 
در کمیسیون امنیت حضور یابند و توضیحاتي را به نمایندگان 
ما  داد:  ادامه  مجلس  در  اردکان  مردم  نماینده  کنند.  ارائه 
را  اوین  سازمان  رئیس  و  زندان ها  سازمان  رئیس  توضیحات 
مي شنویم و بعد تصمیم خواهیم گرفت که آیا تقصیري متوجه 
کسي بوده یا خیر؟ باید این موضوع بررسي شود که چه کسي 
و  بوده  چگونه  زنداني ها  برخورد  داشته،  دخالت  امر  این  در 
این  اگر  نهایتا  است.  شده  اتخاذ  آنها  برابر  در  موضعي  چه 
و  دادگستري  وزراي  از  را  سؤالي  نبود  قانع کننده  توضیحات 
اطالعات مطرح خواهیم کرد.تابش با بیان اینکه عالوه بر وي، 
پزشکیان، محجوب، مطهري، سیدهادي حسیني و عده زیادي 
از نمایندگان پیگیر بررسي ادعاي مذکور هستند، خاطرنشان 
کرد: یک طرف این موضوع خانواده زندانیان هستند که آقاي 
صحبت  آنها  با  ما  همکاران  از  جمعي  از  نمایندگي  به  مطهري 
را  موضوع  که  زندان هاست  سازمان  دیگر  طرف  یک  و  کرده 

انکار کرده است.

سازمان زندان ها: درگیري دروغ است
همچنین  تربیتي  و  تامیني  اقدامات  و  زندان ها  سازمان  رئیس 
روز گذشته در گفت وگویي که با ایسنا داشت به توضیح در این 
باره پرداخت و گفت: در بازرسي اي که از بند ۳۵۰ بازداشتگاه 
صورت  درگیري  هیچگونه  شد  انجام  اخیر  روزهاي  در  اوین 
نگرفت و فرد یا افرادي برخالف شایعات مطرح شده مجروح 
تاکید  اسماعیلي  غالمحسین  نشد ه اند.  منتقل  بیمارستان  به  و 
در  درگیري  هیچگونه  گفتم  این  از  پیش  که  طور  همان  کرد: 
نوبتي  بازرسي  یک  تنها  و  نداد  رخ  اوین  بازداشتگاه   ۳۵۰ بند 
صورت گرفته است.وي ادامه داد: خبر درگیري میان زندانیان 

و همکاران ما صحت ندارد و دروغ هایي است که جبهه معاند 
نظام انجام مي دهد.رئیس سازمان زندان ها با اشاره به انتشار 
خبري مبني بر انتقال تعدادي از زندانیان به بیمارستان گفت: 
تمامي این اخبار کذب است و هیچ کس در این بازرسي نوبتي 
گفت:  اسماعیلي  شود.  منتقل  بیمارستان  به  که  نشد  مجروح 
تمامي صحبت هایي که در رابطه با بازرسي نوبتي در بند ۳۵۰ 
که  است  ساختگي  تبلیغات  شد  عنوان  خارجي  رسانه هاي  در 
سعي دارند با این تبلیغات چهره نظام جمهوري اسالمي ایران 

را مخدوش کنند.

گفت وگوي تلفني برخي از زندانیان با خانواده هاي خود
وي در پاسخ به این پرسش که آیا زندانیان بند ۳۵۰ مي توانند 
با خانواده هاي خود مالقات داشته باشند؟ گفت: جمعي از این 
کردند.  صحبت  تلفني  خانواده هایشان  با  گذشته  شب  افراد 
امروز نیز تعدادي از آن ها با خانواده هایشان مالقات داشتند.
موضوعي که البته در گفت وگوي برخي از این خانواده ها در 

تجمع روز گذشته دربرابر زندان اوین نیز تایید شد.

سازمان  رئیس  با  متفاوت  کمي  اما  دادگستري،  وزیر  روایت 
زندان ها است.حجت االسالم و المسلمین مصطفي پورمحمدي 
ایسنا  سؤال  به  پاسخ  در  خبرنگاران  جمع  در  گذشته  روز 
درباره  جزییات بازرسي در بند ۳۵۰ اوین، گفت: ما تحقیقات 
روال  طبق  و  نبوده  درگیري  که  دیدیم  و  دادیم  انجام  را  اولیه 
کساني  تا  شده  بازرسي هایي  اوین  زندان  بندهاي  از  عادي 
قاعده  از  خارج  کارت  سیم  و  موبایل  مانند  ممنوعه  اشیاء  که 
معمول در اختیار دارند، مورد بازرسي قرار گیرند.وي افزود: 
زندانیان  سوي  از  مقاومت هایي  اوین  زندان  از  اتاق  دو  در 
صورت گرفت و براي خود اشخاص مشکالتي به وجود آورد 
جراحت  دچار  بازرسي  این  در  زندانیان  از  نفر  دو  یکي  و 
درخواست  زندانیان  خانواده  داد:  ادامه  شدند.وي  مختصري 
مالقات سریع کردند ولي باید بگوییم که اتفاقي نیفتاده است 
که مالقات سریع بخواهند. مجلس هم خواستار پاسخگویي ما 
بعد  و  بفرستد  هیات  خودش  است  موظف  مجلس  است.  شده 

گزارشاتي را ارائه بدهد

حضور نماینده خانواده هاي زندانیان در مجلس 
نوشت  نو  پیام  خبري  سایت  ارتباط  این  در  دیگر  تحولي  در 
که از طریق برخي از خانواده هاي حاضر در این تجمع کسب 
این  از  نفر  چهار  یکشنبه،  روز  ظهر  حوالي  از  که  کرد  اطالع 
در  حاضر  سیاسي  خانواده هاي  جمع  از  نمایندگي  به  افراد 
این  که  شده  گفته  شدند.  مجلس  در  حضور  به  موفق  تجمع 
عضو  دواتگري،  مهدي  با  گذشته  روز  ظهر  از  بعد  نفر  چهار 
به  دادند.  انجام  رایزني هایي  مجلس  ملي  امنیت  کمیسیون 
نوشته این سایت چهار نفري که به نمایندگي از طرف خانواده 
زندانیان بند ۳۵۰ اوین در مجلس حضور یافتند عبارتند از پدر 
حسین رونقي ملکي، مادر داور حسیني وجدان، همسر بهزاد 

عرب گل و برادر سعید حایري.همچنین شب قبل از این تجمع 
نیز ۵ نفر از زندانیان بند ۳۵۰ اوین با خانواده ها تماس گرفتند 
قرار  خویش  شرایط  و  وضعیت  جریان  در  را  خود  بستگان  و 
دادند که عماد بهاور و عبدالفتاح سلطاني دو نفر از آنها بودند.

گزارش رئیس سازمان زندان ها به نمایندگان 
جلسه  در  حضور  با  زندان ها  سازمان  رئیس  بعد  ساعاتي 
کمیسیون امنیت ملي در مورد حوادث روز پنجشنبه در زندان 
نقوي حسیني  ایسنا،  گزارش  کرد.به  ارائه  توضیحاتي  اوین 
مجلس  خارجي  سیاست  و  ملي  امنیت  کمیسیون  سخنگوي 
سازمان  رئیس  اسماعیلي  حضور  درباره  اسالمي  شوراي 
اسماعیلي  آقاي  گفت:  مجلس  دیروز  عصر  جلسه  در  زندان ها 
زندان ها  سازمان  بررسي  تیم  که  کرد  اظهار  خود  گزارش  در 
طبق برنامه روز پنجشنبه براي بررسي زندان اوین اقدام کرد. 
نقوي حسیني ادامه داد: اسماعیلي در گزارش خود با تشریح 
ابتدا  بازرسي ها  جریان  در  که  گفت  زندان ها  بررسي  نحوه 
انجام  بررسي ها  تا  مي شوند  هدایت  باز  فضاي  به  زنداني ها 
به  حاضر  اتاق  دو  زندانیان  پنجشنبه  روز  بازرسي  در  شوند. 
خروج از اتاق هاي خود نشدند. وي افزود: اسماعیلي گفت که 
این افراد که اغلب از جریان فتنه و نفاق بودند حاضر به تخلیه 
اتاق هاي خود نشدند و شروع به مقاومت و ناسزا گویي علیه 
تیم بررسي کردند. تیم بررسي که افرادي غیر از کارکنان فعلي 
زندان بودند، این افراد را از اتاق ها بیرون کردند.نقوي حسیني 
با بیان اینکه به گفته اسماعیلي در جریان خارج کردن زندانیان 
از اتاق هایشان هیچ کس از سوي بررسي کنندگان مورد ضرب 
هم  امروز  گفت:  است،  نشده  مجروح  و  نگرفته  قرار  جرح  و 
از  تعدادي  به  (س)،  زهرا  حضرت  میالد  روز  مناسبت  به 
بودند،  کرده  مراجعه  زندان  به  که  مذکور  افراد  خانواده هاي 
مانع  بدون  و  حضوري  صورت  به  زندانیان  با  مالقات  اجازه 
نه  آنها  از  یک  هیچ  ببینند  خودشان  چشمان  با  تا  شد  داده 
مجروح شده اند و نه ضربه اي به آنها وارد شده است. اکنون 
هم اعالم مي کنیم که هر یک از خانواده ها بخواهند مي توانند 

با زندانیان خود مالقات حضوري داشته باشند.

 در بند350 اوين 
چه گذشت؟ 

از  برخي  خبرهاي  سرخط  گذشته  روز  چند  در 
خبر  نظام  مخالف  فارسي  و  خارجي  رسانه هاي 
امنیتي  زندانیان  از  برخي  با  زندان  ماموران  درگیري 
مستقر در بند ۳۵۰ زندان اوین بود.این رسانه ها خبر 
داده بودند که در بازرسي از این بند برخي از زندانیان 
به مقاومت پرداختند که منجر به «ضرب و شتم » و 
بستري  و  زندانیان  از  برخي  شدید  جراحت  نتیجه  در 

شدن آن ها در بیمارستان بود.
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گزارش
نگاهی به بازتاب های رسانه ای گذشت خانواده فوتبالیست مشهور از ضارب فرزندشان

يك مجازات، يك 
بخشش، يك دنيا بازخورد

از نخستین روز بهمن ماه ۱۳۹۱ که سرنهادن جوانی کم سن و سال به هنگام اجرای حکم 
بر شانه مامور پلیس به عکس خبری مهمی تبدیل شد، یکسال و اندی گذشته است. آن روز 
در ضلع شمالی خانه هنرمندان پایتخت قرار بود پرونده رسانه ای شدن یک زورگیری در 

روز روشن پایتخت بسته شود.

در  آن  تصاویر  سپس  و  ایران»  «عصر  اینترنتی  پایگاه  در  فیلمش  که  زورگیری  همان   
روزنامه ایران و بعد سایر رسانه های داخلی و خارجی منتشر شد. زورگیری چهار نفر در 
کوچه جمال خیابان خرمندجنوبی در پایتخت. آن چهارجوان از آن زورگیری نفری حدود 
۷۰هزارتومان نصیبشان شد و دو نفر اصلی به محاربه محکوم شدند و در سحرگاه اول 

بهمن ماه ۱۳۹۱ مجازات سختی برای آن دو به اجرا درآمد. هنگام اجرای حکم یکی از دو 
محکوم سرش را بر شانه مامور اجرای حکم گذاشت و ثبت همین لحظه شد عکسی مشهور 
که بعدا هم عکاس آن جایزه بهترین عکس خبری را گرفت. حاال حدود ۱۵ ماه بعد از آن 
حکم  عکس مراسم اجرای  این بار هم  خبرساز شد.  حکم  دوباره هم مراسم اجرای  واقعه 
بازتاب رسانه ای عجیبی یافت. آن بار نام ایران در صدر اخبار قرار گرفت و این بار هم نام 

ایران در هدالین رسانه ها.
را  بسیاری  راه  مازندران  استان  در  نور  شهرستان  زندان  تا  تهران  هنرمندان  خانه  از 
به  را  رسانه ها  که  برداشت هایی  و  عکس  مجموعه   ۲ حکم.  اجرای   ۲ واقعه،   ۲ رفت.  باید 

اختصاص تیتر اصلی خود واداشت. 

 روزنامه های داخلی و بازتاب یک بخشش
بیست وششم فروردین ماه همه پایتخت نشینان رسانه ای منتظر آن بودند که نتیجه انعکاس 
خبر «ایسنا» در برنامه شب قبل «نود» را ببینند. خبر بخشیده شدن جوانی که در ۱۹ سالگی 
دوست و هم محله ای خود را به قتل رسانده بود منتشر شده بود، اما هیچ تصویری از این 
واقعه نبود. همه از آن سیلی آخری که مادر مقتول بر صورت «بالل» زده بود می گفتند ولی 
عکسی نبود. صبح چهارشنبه که فرارسید در میان روزنامه ها، این جام جم بود که تیتر 
اصلی خود را به تاثیر برنامه «نود» اختصاص داده بود. «شرق» و «اعتماد» دو روزنامه 
داده  اختصاص   «۹۰ دقیقه  در  به «بخشش  جایی  خود  صفحه  کنار  تیترهای  از  هم  رقیب 
بودند. روزنامه «هفت صبح» هم که معموال از این وقایع برای تصویرسازی و تیتراصلی 
استفاده می کند، تنها یک تیتر در کنار صفحه از این ماجرا داشت، اما جالب اینجا بود که 

هیچ عکسی از لحظات برپایی مراسم اجرای حکم و درپی آن بخشش مرتکب قتل نبود. 
خبرنگار اعتماد که برای گزارش مراسم اعدام با خبرنگاران مازندرانی تماس گرفته بود از 
اینکه هیچ خبرنگاری در مراسم حاضر نبوده و هیچ کس عکسی از آن تهیه نکرده متعجب 

بود، حتی یک نفر هم با تلفن همراهش عکس نگرفته بود. 
روز چهارشنبه که به نیمه رسید عکس های «آرش خاموشی»، عکاس ایسنا همه نگاه ها را 
به خود جلب کرد. گزارشی از مراسم بخشش. لحظه ای که مادر «عبدالله» سیلی معروفش 
را بر صورت «بالل» نواخت. لحظه اشک ریختن ۲ مادر. یکی عزیز از دست داده و دیگری 

دنیایی دوباره یافته. 
صبح پنج شنبه ۲ روزنامه داخلی عکس و تیتر اصلی خود را به این موضوع اختصاص داده 
بودند؛ «شرق» و «هفت صبح». دو عکس متفاوت: یکی از دو مادر عکسی منتشر کرده بود 
نبود.  ماجرا  همه  این  اما  حکم؛  اجرای  محل  از  محکوم  آوردن  پایین  لحظه  از  دیگری  و 

زیرا روز پنج شنبه روز تعطیل تحریریه های مطبوعات در ایران است و معموال خبرها تا 
که  بودند  اینترنتی  اجتماعی  شبکه های  میان  این  در  می شود.  تعطیلی  این  مغلوب  جمعه 
خبر دادند ماجرای بخشش در شهرستان نور دستمایه دو رسانه معروف انگلیسی شده 

است. «گاردین» و «دیلی میل» یک روزنامه جدی و یک روزنامه عامه پسند.

صفحه اول گاردین و جهانی شدن یک بخشش
عکسی که روزنامه گاردین در صفحه اول خود منتشر کرده بود یکی از عکس های «آرش 
خاموشی» بود. همان عکسی که روزنامه شرق هم آن را استفاده کرده بود. او درباره این 
بیدار  مردم  نخوابید،  و  بود  بیدار  شب  آن  نور  است: «شهرستان  گفته  به «ایسنا»  مراسم 
صبح آمده بودند پای داربستی که قرار بود بشود محل یک اعدام اما این بار نه برای تماشا، 

بلکه برای طلب بخشش از خانواده مقتول».
عکاسی که عکس هایش از بخشش یک قاتل توسط مادر مقتول، چهره دیگری از ایران را 
به دنیا نشان داد. همان عکاسی که برای عکاسی به شهرستان نور رفت، اما در نقش یک 
خبرنگار به کمک رسانه اش «ایسنا» و سایر رسانه ها همچون تلویزیون، به بخشیده شدن 

محکوم کمک کرد.

آشنایی  به دلیل  است:  داده  توضیح  نور،  شهرستان  در  حضورش  دلیل  درباره  خاموشی 
تماس  همسرم  با  می کردند،  تالش  «بالل»  شدن  بخشیده  برای  که  گروهی  با  من  قبلی 
گرفتند و گفتند برای عکاسی به «نور» برویم. از ابتدا قرار نبود مراسم اعدام باشد. ما روز 
دوشنبه به «نور» رفتیم. در خانه خانم شرف جهان - یکی از کسانی که برای بخشش بالل 
تالش می کرد - بودیم که متوجه شدیم فردا قرار است «بالل» اعدام شود. با آقای ساالرنیا 
- عضو انجمن حمایت از زندانیان شهرستان نور - صحبت کردیم و او هم تایید کرد که 

فردا جلو زندان، «بالل» اعدام می شود.
رسانه های معتبر جهان از جمله روزنامه گاردین، روزنامه دیلی میل، شبکه اسکای ایتالیا، 
و  جهان  رسانه های  سایر  و  رومانی  آدوارول  روزنامه  ان،  سی ان  و  تایمز  روزنامه  یاهو، 
خبرگزاری های معتبر در روزهای گذشته، تیتر نخست و اخبار اصلی خودشان را به این 

ماجرا و بخشیدن جوانی پای چوبه دار توسط مادر مقتول اختصاص دادند.
اما در میان بازتاب های رسانه ای دنیا، پرداختن «دیلی میل» به ماجرا جالب توجه بود، زیرا 
این روزنامه عامه پسند و سایت اینترنتی آن عموما به مسائلی ازجمله رسوایی های اخالقی 
و  جدی  مساله  یک  گرفتن  قرار  می پردازد.  هنرمندان  و  سیاستمداران  سینما،  بازیگران 
اخالقی از درون جامعه ایران در میان گزارش های اول این روزنامه تعجب دست اندرکاران 

رسانه را به همراه داشت.

 بازتاب های بخشش در دو مجازات دیگر
رسید  خبر  نیشابور  از  که  بود  نگذشته  زیادی  زمان  بهار  روز  ششمین  و  بیست  از  هنوز 

پرونده یک قتل در این شهر با بخشش مرتکب آن به پایان رسیده است. 
روزنامه «شهروند» روز شنبه سی ام فروردین یکی از تیترهای کنار صفحه خود را به این 
ماجرا اختصاص داد، اما این پایان ماجرا نبود، زیرا روز سی ام خبرنگاران باخبر شدند که 
مراسم اجرای مجازات یک مرتکب قتل دیگر در زندان بندرعباس نیز پایانی متفاوت یافته 
است. گویا خانواده اولیاء دم وقتی مرتکب قتل عزیز خود را به طناب دار می سپارند، دو 
دقیقه ای از لحظات اجرای مجازات سبب می شود که آنها تصمیم دیگری بگیرند و بعد رای 
به بخشش او دادند. از این دو واقعه هیچ تصویری منتشر شد. تنها تک جمله ای به عنوان 
این  تا  یافت  راه  ایران  سراسری  برخی روزنامه های  صفحه اول  به  واقعه  گزارش  از  تیتر 
وقایع نیز به عنوان آثار عفو در شهرستان نور استان مازندران به این واقعه پیوند بخورد.

هفته اى كه گذشت
شفاف سازی باشگاه ها

آن را  که  جریانی  ادامه  در  جوانان  و  ورزش  وزارت  آنکه  از  پس    
قرارداد  فهرست  انتشار  به  است  نهاده  نام  مالی  شفاف سازی 
استقاللی ها  به  نوبت  پرداخت،  پرسپولیس  فوتبال  تیم  بازیکنان 
بسته اند.  قرارداد  چقدر  تیمشان  با  آنها  شود  مشخص  تا  رسید 
از  که  استقالل  و  پرسپولیس  باشگاه  خصوصی سازی  موضوع 
رنگ  یازدهم  دولت  آمدن  کار  روی  با  بود  مطرح  قبل  دولت  زمان 
یکی  امورمالی  شفاف سازی  گرفت.  خود  به  جدی تری  بوی  و 
بازار  به  ورود  و  سازی  خصوصی  مولفه های  ضروری ترین  از 

بورس است.

بازرسی از بند ۳۵۰
  درحالی که برخی رسانه ها از برخورد با زندانیان بند ۳۵۰ زندان 
اوین و انتقال برخی از آنها به بیمارستان و انفرادی خبر دادند، 
رئیس سازمان زندان ها ضمن تکذیب این خبر گفت که هیچ گونه 
صورت  نوبتی  بازرسی  یک  تنها  و  نداده  رخ  بند  این  در  درگیری 
خواستار  که  بود  نماینده ای  اولین  مطهری  علی  است.  گرفته 
زندان ها  سازمان  رئیس  آن،  از  پس  شد.  موضوع  جدی  بررسی 
در کمیسیون امنیت ملی حاضر شد و توضیحاتی ارائه داد. وی از 
شناسایی فردی در این بند خبر داد که با شبکه بی بی سی ارتباط 

داشته است.

هواپیمای آمریکایی در مهرآباد
  فرود یک هواپیمای آمریکایی متعلق به بانک «یوتا» در فرودگاه 
مهرآباد تهران که هدف تحریم های شدید غرب قرار دارد، حرف 
حال  در  ایران  که  شرایطی  در  کرد.  ایجاد  فراوانی  حدیث های  و 
مذاکره با گروه ۱+۵ برای رفع تحریم ها است برخی خبرها از یک 
پنهانی حکایت داشت، اما سخنگوی وزارت  ماموریت دیپلماتیک 
خارجه در واکنش گفت که این هواپیما حامل یک هیات عالی رتبه 
از غنا بوده که براساس اعالم دولت این کشور، مالکیت آمریکا و 

در اجاره ریاست جمهوری غنا است.

پایان دوره بندر بن سلطان
بندر  حکمی،  طی  عربستان  پادشاه  عبدالعزیز،  بن  عبدالله  ملک 
بن سلطان را از ریاست سازمان اطالعات عربستان برکنار کرد و 

یوسف االدریسی را به جای وی گماشت.

مصادره برج علوی
  حکم دادگاه فدرال آمریکا مبنی بر مصادره و فروش یک برج ۳۶ 
ناشی  درآمد  پرداخت  و  نیویورک  در  علوی  بنیاد  به  متعلق  طبقه 
از فروش این آسمانخراش به افرادی که مدعی هستند تحت تاثیر 
حمالت مربوط به ایران بوده اند، بازتاب های زیادی در رسانه ها 
این  بودن  مستقل  بر  تاکید  با  خارجه  وزارت  درحالی که  داشت. 
اعالم  قانونی  وجاهت  فاقد  را  صادره  حکم  ایران  دولت  از  بنیاد 
کرد، برخی رسانه ها حکمی را که سه ماه قبل از توافق ژنو صادر 
شده بود مستمسکی برای زیر سوال بردن سیاست خارجی دولت 

قرار دادند.

حل مساله اراک
پروژه  که  گفت  تهران  موقت  جمعه  امام  صدیقی  آنکه  از  پس    
رئیس  نیست،  شدن  تعطیل  قابل  هیچ  وجه  به  اراک  سنگین  آب 
سازمان انرژی اتمی هم بر سخنان وی صحه گذاشت و از پایان 
رقیق سازی اورانیوم ۲۰ درصدی خبر داد و گفت موضوع رآکتور 
اراک با ۱+۵ تقریبا به نتیجه رسیده و قرار است پلوتونیوم تولیدی 
این رآکتور به یک پنجم کاهش  یابد. آمریکایی ها معتقدند ایران از 
طریق تولید پلوتونیوم کافی در رآکتور آب سنگین اراک می تواند 

بسیار سریعتر از روش غنی سازی به سالح هسته ای برسد.

بالتکلیفی بنزینی
دوم  فاز  که  بودند  کرده  اعالم  قبال  دولتمردان  آنکه  وجود  با    
از  و  شد  خواهد  آغاز  اردیبهشت ماه  ابتدای  از  یارانه ها  هدفمندی 
این رو همه چشم ها دوخته شده بود به دهان دولت تا قیمت های 
حال  این  با  کند  اعالم  را  انرژی  حامل های  دیگر  و  بنزین  جدید 
مسووالن تصمیم گرفتند که تا پایان هفته هم صبر کنند و سپس 
زنگ اجرای فاز دو را به صدا درآورند. در این باره معاون اجرایی 
جدید  قیمت  هفته  پایان  تا  کرد  اعالم  دوشنبه  روز  رئیس جمهور 

بنزین، گازوئیل و سی.ان.جی اعالم خواهد شد.

دالر رو به باال
  درحالی که تحلیل گران بازار طال، کاهش بیشتر قیمت را برای این 
فلز گرانبها پیش بینی می کنند، اما دالر به روند صعودی خود هر 
چند با نوسانی اندک ادامه می دهد. نرخ دالر طی ماه های گذشته 
گذشته  هفته  در  رقم  این  اما  بود؛  تومان   ۲۹۷۰ تا   ۲۹۰۰ بازه  در 
برخی  گذشت.  تومان   ۳۲۰۰ از  و  شد  مواجه  صعودی  روند  با 
را  انرژی  حامل های  قیمت  افزایش  به  مربوط  اخبار  کارشناسان 
عامل افزایش قیمت دالر می دانند؛ اما بانک مرکزی اعالم کرده در 

صورت ادامه روند افزایشی، ارز به بازار تزریق می شود.
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ایران در محاصره مشکالت بدون مرز

 پنج چالش محيط 
زيست ايران

ایران  در  متحد  ملل  توسعه  برنامه  مقیم  نماینده  لوییس،  گری 
ایران،  طبیعی  میراث  کنفرانس  در  سخنرانی اش  اول  بخش  در 
از  مفهومی گسترده تر  به عنوان  انسانی  امنیت  عبارت  تشریح  به 
امنیت ملی پرداخت و از رابطه تنگاتنگ آن با محیط زیست سخن 
محیط  کنونی  چالش  پنج  به  لوییس  سخنان  دوم  بخش  گفت. 
زیست ایران به عنوان عنصر اساسی در امنیت انسانی می پردازد 

و راهکارهایی برای مواجهه با این چالش ها ارائه می دهد. 

امنیت  در  اساسی  عنصری  به عنوان  زیست  محیط  امنیت  الف) 
انسانی

امنیت انسانی عبارتی است که نخستین بار در برنامه توسعه ملل 
متحد در سال ۱۹۹۴ با تغییر مفهوم سنتی امنیت ملی که تنها بر 
امنیت داخل مرزهای یک کشور تمرکز دارد، مطرح شد. به گفته 
مرز  بدون  مشکالت  محاصره  در   ۲۱ قرن  در  انسان  عنان،  کوفی 
قرار گرفته است و روش ها و رویکردهای امنیت ملی در کشورها 
گسترده  فقر  نیستند.  آنها  برای  اساسی  راه حل  ارائه  به  قادر 
بالیای  مسری-  بیماری های  غذایی-  ناامنی  انسان-  میلیاردها 
طبیعی و تغییرات آب و هوایی از جمله این مشکالت هستند. این 
آواره  میلیون ها   – جمعیت ها  گسترده  جابه جایی  موجب  چالش ها 
مصایب  این  از  که  می شوند  هوا  و  آب  تغییرات  از  ناشی  و  بالقوه 
موجب  خود  نوبه  به  جابه جایی هایی  چنین  می گریزند.  بالها  و 
بین  مناقشات  جنایت،  و  جرم  قانون شکنی،  سرخوردگی،  و  یأس 
را  آن  که  شد  خواهد  چیزی  به  منجر  گاهی  که  می شوند  فرقه ای 
واقعی  چالش های  درباره  من  از  مردم  وقتي  می نامیم.  تروریسم 
به  می پرسند،  هستیم،  مواجه  آنها  با  که  انسانی  امنیت  به  مربوط 
صراحتا  اگر  بعد.  قرن  بعد،  دهه  می کنم.  تمرکز  آینده  بر  سرعت 
تا  انسان  تمدن  بلکه  انسان،  موجودیت  نه   – انسان  تمدن  بگویم، 
بر  باید  انسانی-  امنیت   – حقیقی  امنیت  بیاورد.  دوام  زمان  آن 
سیاسی  مالحظات  عالوه بر  انسانی  امنیت  باشد.  متمرکز  مردم 

محیط  و  شخص  بر  جامعه  و  بهداشت  غذا،  بر  باید  اقتصادی  و 
زیست متمرکز است.

امنیت  در  اساسی  عنصر  به عنوان  زیست  محیط  امنیت  بنابراین 
دهه های  در  انسان  واقعی  چالش  طبیعت  تخریب  و  است  انسانی 
از  ناشی  آشکار  و  ملموس  خطر  اخیر،  سال های  در  است.  آینده 
و  آب  تغییرات  واقع  در  می شود.  احساس  زمین  کره  شدن  گرم 
برای  خطر  مهم ترین  گلخانه ای  گازهای  افزایش  از  ناشی  هوایی 
است.  زمین  روی  بشر  ساله  هزار   ۱۵۰ تاریخ  در  انسانی  امنیت 
بنابراین ما نیاز به پیدا کردن راهی برای توقف گرم شدن سیاره 
خود داریم بدون اینکه رشد اقتصادی را به خطر اندازیم. ما باید 
باور داشته باشیم که می توان این کار را انجام داد. اندیشیدن بر 
امروزه  زیستی  محیط  تهدیدهای  مهار  راه  انسانی  امنیت  اساس 
عملی  علمی اقدام  شواهد  اساس  بر  که  سیاسی  اراده  یک  و  است 

کند، ممکن است نوع بشر را نجات دهد.
ما باید راهی برای مشخص کردن تهدیدهای واقعی آینده نسبت 
به  را  محیط زیست  که  تهدیدهایی  (به ویژه  انسانی  امنیت  به 
چالش  بزرگ ترین  باید  ما  همچنین  کنیم.  پیدا  می اندازد)  خطر 
دوام  قابل  آینده ای  ساختن  برای  فرصت  به  را  خود  دسته جمعی 
است  ممکن  که  است  قرنی   ۲۱ قرن  کنیم.  تبدیل  ادامه  قابل  و 
محیط زیست ما را بسازد یا ویران کند و ما باید از آن برای حفظ 

محیط زیست بهره بگیریم.

ب) چالش های محیط زیست ایران
 ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه که دارای منابع 
کرده  استفاده  توسعه  برای  روشی  از  هستند،  سرشاری  طبیعی 
کنونی  شیوه  با  است.  آورده  فشار  پذیرش  تجدید  منابع  بر  که 
مدیریت منابع طبیعی، ایران با آینده ای داغ تر و خشک تر مواجه 
شده و امنیت محیط زیست در این جغرافیا به چالش کشیده شده 
است. به طور کلی پنج تهدید زیست محیطی اصلی ایران که امنیت 

انسانی را به مخاطره می اندازد به شرح زیر قابل تقسیم است:
۱- آب: فالت ایران سرزمینی خشک است؛ میانگین بارش در ایران 
با ۲۵۰ میلیمتر در سال کمتر از یک سوم میانگین بارندگی در جهان 
است؛ اما پیش بینی های آب و هوایی حاکی از این است که در آینده 
ایران  در  آب  عرضه  و  ذخیره  واقع  در  شد.  خواهد  نیز  خشک تر 
در  آب  برای  تقاضا  که  است  حالی  در  این  است.  کاهش  حال  در 
ایران روز به روز بیشتر می شود؛ به طوری که تا سال ۲۰۲۵ میزان 
تقاضای آب ۳۰ میلیارد مترمکعب در سال بیشتر از مقدار کنونی 
خواهد بود. کاهش سطح آب زیرزمینی، کاهش حقابه رودخانه ها 
آب  تقاضای  و  عرضه  بین  متضاد  روند   ۲ این  نشانگر  تاالب ها  و 
است. بحران دریاچه ارومیه، بارزترین نگرانی از وضعیت آب در 
روستاها  اقتصاد  و  کشاورزی  آب،  رفتن  دست  از  با  است.  ایران 
مهاجرت  شهرها  به  معاش  امرار  برای  ساکنان  و  می رود  بین  از 
شدن  خشک  اثر  بر  نفر  هزار  صدها  که  همان طور  کرد.  خواهند 
بستر دریای آرال در آسیای مرکزی مهاجرت کردند. همان طور که 
هزاران نفر در اثر خشک شدن دریاچه های هامون در شرق ایران 
مجبور به ترک روستاها شدند. مهاجرت باعث اختالف و تنش و 
مخاطره  به  را  انسانی  امنیت  و  می شود  خشونت  به  منجر  گاهی 

می اندازد.
به طور کلی آب بزرگ ترین محدودیت منابع در ایران و بزرگ ترین 
رفتن  دست  از  با  است.  درازمدت  در  ایران  زیست  محیط  خطر 

غیرقابل  کشور  بخش های  از  بسیاری  زیرزمینی،  آب  منابع 
سکونت خواهد شد و پیامدهای آن ویرانگر خواهد بود و راه حل 
این بحران، تجدید نظر کامل درباره شیوه و رویکرد مدیریت آب 

در ایران است. 
می گویند  کرده ام،  صحبت  آنان  با  که  بسیاری  کارشناسان 
کامال  ایران  در  آب  مدیریت  رویکرد  و  شیوه  درباره  است  الزم 
می دهند.  پیشنهاد  را  اولویت  چهار  آنان  شود.  تجدیدنظر 
برنامه ریزی  در  را  ذی نفع  گروه های  همه  باید  مشارکت:   -۱
برخورد  باید  قیمت گذاری:   -۲ دهیم.  مشارکت  منابع  اختصاص 
با آب را به عنوان منبعی رایگان و تمام نشدنی متوقف کنیم؛ چون 
کشاورزی بخشی است که بیشترین آب را مصرف می کند- و هدر 
نظام  نوع  یک  کنیم.  قیمت گذاری  بهتر  را  آب  است  الزم  می دهد- 
قیمت گذاری که کارشناسان پیشنهاد می کنند؛  قیمت گذاری دوگانه 
معاش  امرار  برای  اینکه  به  بسته  آب  قیمت  روش  این  در  است. 
مصرف شود یا برای تجارت، فرق می کند. ۳- حفاظت: الزم است 
کنیم.  حفاظت  و  نگهداری  بهتر  خود  سطحی  و  زیرزمینی  آب  از 
نخست باید میزان تبخیر، تعریف و اتالف و برداشت غیرقانونی 
و  قوانین  بهتر  اجرای  کار  این  الزمه  کنیم.  متوقف  را  آب  کنونی 
سیاست های موجود است. ۴- بهینه سازی استفاده از آب: باید از 
فناوری پیشرفته استفاده کنیم و باید آب را بازیافت کنیم. افزایش 
تولید کشاورزی باید بر اثر باال بردن بازدهی زمین باشد نه ناشی 

از مصرف آب بیشتر. 

۲- آسیب دیدگی و فرسایش خاک: این تهدید از ۲ منبع بیابان زایی 
و جنگل زدایی نشأت می گیرد. این واقعیت دارد که ناحیه ای وسیع 
سرعت  لحظه،  این  در  اما  است؛  بوده  بیابانی  همواره  ایران  از 
است.  هشداردهنده  و  نگران کننده  که  است  بیابان زایی  گسترش 
فشار  اما  هستند؛  بیابان زایی  عامل  هوا  و  آب  تغییر  روندهای 
جمعیت با استفاده بیش از حد آب و چرای بی رویه نیز بیابان زایی 
 ۲۰ سرعت  با  ایران  زراعی  خاک  مثال  برای  می کنند.  تشدید  را 
برابر سریع تر از آنچه تشکیل می شود، از دست می رود که نتیجه 
معضل  این  گسترش  سرعت  است.  جنگل زدایی  و  بیابان زایی  آن 
آنقدر نگران کننده است که می تواند بخش بزرگی از ایران را غیر 
قابل سکونت کند. احیای جنگل ها، ادغام مدیریت منابع طبیعی و 
برنامه ریزی برای پایداری بومی و بوم شناختی و  اجرای قوانین 
حفاظت از منابع آب و زمین از جمله راهکارهای پیشنهادی است.
تولید  سرانه  میزان  و  انرژی  مصرف  حاضر  حال  در  انرژی:   -۳
این  است.  جهان  در  باالترین ها  جمله  از  ایران  کربن  دی اکسید 
در  آن  قانونی  و  درست  آرزوهای  ایران،  جمعیت  افزایش  به  امر 
زمینه توسعه و ذخایر نفت و گاز طبیعی فراوان مربوط می شود. 
شده  سبب  که  است  امر  این  عوامل  دیگر  از  سوخت  قیمت  یارانه 
قیمت انرژی در ایران بسیار اندک باشد، البته طی سه دهه گذشته 
دولت ایران کاری عظیم در زمینه حمایت از توسعه انسانی مانند 
افزایش میانگین طول عمر، گسترش آموزش و پرورش، افزایش 
انرژی  و  برق رسانی  و  است  داده  انجام  مالیات  منهای  درآمدها 
دولت  اما  کرده اند؛  کمک  شدت  به  انسانی  توسعه  این  به  ارزان 
مدنظر  را  راهکارهایی  باید  خود  اقتصاد  از  کربن زدایی  برای 
قرار دهد که از جمله آنها می توان به بهینه سازی و کارآیی انرژی 
شهری،  حمل ونقل  صنعتی،  مسکونی،  مصرف  شبکه های  در 
(انرژی  ژئوترمال  آبی،  بادی،  خورشیدی،  انرژی  سهم  افزایش 

زمین گرمایی)؛  مشارکت بیشتر بخش خصوصی در بخش انرژی 
فناوری های  در  سرمایه گذاری  و  تجدید  قابل  انرژی  در  به ویژه 

جدید انرژی اشاره کرد.

زیست  محیط  به  مربوط  مسائل  همه  میان  در  هوا:  آلودگی   -۴
و  آنی ترین  احتماال  زندگی  کیفیت  بر  هوا  آلودگی  تاثیر  ایران، 
ملموس و مشهودترین تهدید است. آمارها به ما می گوید شهرهای 
ارزیابی  طبق  هستند.  جهان  شهرهای  آلوده ترین  جمله  از  ایران 
شرایطی  سنندج  و  کرمانشاه  اهواز،  بهداشت،  جهانی  سازمان 
بدتر از تهران دارند. دولت ایران شهرهای اراک و اصفهان را به 
این فهرست افزوده است. توفان ریزگردها که طی ۷ سال گذشته 
به  می شوند  وارد  ایران  غربی  مرزهای  سوی  آن  از  و  شده  آغاز 
ایران  اقتصاد  به  توفان ها  این  است.  افزوده  هوا  آلودگی  معضل 
به ویژه کشاورزی (مثال تولید عسل) و حمل ونقل صدمه می زند؛  
تاثیراتی  (با  می کند  ضعیف  را  ایران  عمومی  سالمت  و  بهداشت 
جنگل های  به ویژه  ایران  زیستی  نظام  مدارس)،  تعطیلی  حد  تا 
با  رابطه  به  و  می کند  تهدید  را  زاگرس  کوه های  رشته   در  بلوط 
همسایگان غربی ایران نیز صدمه می زند. حل این مشکل نیازمند 
انتشار  با  برخورد  انرژی،  قیمت گذاری  منطقه ای،  موثر  همکاری 
گاز از لوله اگزوز خودروها و اجرای سیاست های درست در این 

زمینه است. 

۵- خسارت تنوع زیستی: پنجمین چالش زیست محیطی ایران از 
جانور  گونه   ۱۱۳۰ از  بیش  ایران  است.  زیستی  تنوع  رفتن  دست 
مهره دار و ۷۶۰۰ گونه گیاهی دارد و زیستگاه پستانداران بزرگ 
مانند یوزپلنگ آسیایی، گوزن زرد ایرانی و گور خر آسیایی است؛ 
شدت  ایران  در  جانوری  و  گیاهی  گونه های  و  انواع  انقراض  اما 
گونه  درصد   ۲ و  جانوری  جمعیت  درصد   ۱۰ هم اکنون  و  یافته 
گیاهی در لیست قرمز سازمان ملل قرار دارند. با توجه به اینکه 
حفاظت از محیط زیست همواره با فعالیت های اقتصادی در تضاد 
بوده، دستاوردهای کوتاه مدت توسعه غالبا مسائل و نگرانی های 
می دهند.  قرار  تحت الشعاع  را  محیطی  زیست  مدت تر  طوالنی 
هنگامی که چنین تضادی بین منافع شروع می شود محیط زیست 
به حاشیه رانده می شود. به همین دلیل باید به دنبال راه  هایی بود 
انواع و گونه ها  که از الگوهای از نظر مالی پایدار برای حفاظت 
حمایت کنند. نظارت دقیق تر بر خسارت وارده به محیط زیست، 
مشارکت جوامع محلی در حفاظت از منابع طبیعی و ایجاد معاش 
جهت  در  اکوتوریسم-  مانند  روستایی-  جوامع  برای  جایگزین 
کاهش اتکای بیش از حد به برداشت ناپایدار از منابع طبیعی در 
کاهش فشار وارده بر زیستگاه ها موثر خواهد بود. اکنون دیگر 
نمی توان با مساله محیط زیست به عنوان یک موضوع معمولی در 
محیط زیست  معضالت  حل  برای  کرد.  برخورد  ملی  کار،  دستور 
در ایران به یک ساماندهی شجاعانه از باال نیازمند است که البته 
این  در  است.  شده  شروع  تدریج  به  ایران  در  می رسد  نظر  به 
هم اکنون  است.  مشارکت  و  همکاری  آماده  ملل  سازمان  شرایط 
سازمان  با  فراوانی  کارهای  انجام  حال  در  متحد  ملل  سازمان 
وزارت  آبخیزداری،  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  زیست،  محیط 
همکاری  این  می رود  انتظار  است.  کشاورزی  جهاد  اداره  و  نیرو 
در زمینه بهبود وضعیت محیط زیست ایران ادامه و افزایش یابد.

نظرات
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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.

خط لوله گاز یکی از منافع اقتصادی مسقط است

نگاه دوگانه عربستان و عمان به ايران
تصميم عمان براى ساخت يك خط لوله يك ميليارد دالرى كه گاز ايران 
تالش  كند  مى  ثابت  كه  است  اى  نشانه  جديدترين  دهد،  مى  انتقال  را 
عربستان سعودى براى همراه كردن همسايگان كوچك تراش در صف 

آرايى عليه ايران ناكام مانده است.

 تصمیم عمان برای ساخت یک خط لوله یک میلیارد دالری که گاز ایران را انتقال 
می دهد، جدیدترین نشانه ای است که ثابت می کند تالش عربستان سعودی برای 
همراه کردن همسایگان کوچک تراش در صف آرایی علیه ایران ناکام مانده است.

قرارداد احداث این خط لوله در جریان سفر حسن روحانی، رئیس جمهور ایران 
ایران  بین  اخیر  دهه  یک  در  که  است  قرادادی  نخستین  این  شد.  امضاء   عمان  به 
حالی  در  این  شود.  می  امضاء  فارس  خلیج  همکاری  شورای  عضو  کشور  یک  و 
است که عمان روابط خوبی نیز با آمریکا دارد و معامله های اقتصادی زیادی با 
خارجه  امور  وزیر  کری،  جان  که  زمانی  گذشته،  سال  دهد.  می  انجام  کشور  این 
آمریکا به عمان سفر کرد، قراردادی ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دالری در زمینه فروش 
سیستم های دفاع هوایی منعقد شد. همچنین عمان که تحت سلطه سلطان قابوس، 
و  ایرانی  های  دیپلمات  بین  محرمانه  مذاکرات  میزبان  دارد  قرار  ساله   ۷۳ پادشاه 
آمریکایی بوده که در نهایت راه را برای توافق هسته ای مقدماتی ژنو هموار کرد. 
یوسف بن علوی، وزیر خارجه عمان نیز اخیرا در گفت و گو با روزنامه الحیات به 

نقش عمان در میانجی گری بین ایران و آمریکا اشاره کرده است.
منابع نفتی عربستان سعودی و جمعیت آن بیش از مجموع پنج کشور دیگر عضو 
شورای همکاری خلیج فارس است و ریاض همواره تالش کرده سیاست های خود 
های  گیری  موضع  از  نیز  کشورها  این  از  برخی  کند.  تحمیل  کشورها  این  بر  را 
بهبود  جمله  از  است،  وقوع  شرف  در  منطقه  در  که  تغییراتی  مقابل  در  عربستان 
روابط ایران و آمریکا، ناراضی هستند. تحلیلگران می گویند عمان کشوری مرموز 
است و به نظر می رسد که خود را از دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج 

فارس تافته جدا بافته می داند.
واقع  هرمز  تنگه  سوی  آن  و  ایران  جنوب  در  جغرافیایی  موقیت  لحاظ  به  عمان 
طور  به  منطقه  کشورهای  نفتی  صادرات  از  توجهی  قابل  مقادیر  که  است  شده 
 ۸۲ اقتصاد  با  نفری  میایون   ۴ کشور  این  شود.  می  انجام  آن  طریق  از  روزانه 
سواحل  و  بسازد  را  منطقه  آسمانخراش  ترین  مرتفع  خواهد  می  دالری  میلیارد 
لوکسی برای پذیرایی از گردشگران پدید آورد. مسقط، پایتخت عمان تا کنون هیچ 
کشورهای  دیگر  خالف  بر  نیز  شهر  این  های  فروشگاه  و  نداشته  آسمانخراشی 
هیچ  قابوس  سلطان  است  گفتنی  شود.  می  اداره  ها  محلی  توسط  منطقه،  عرب 

وارثی ندارد و آینده حکمرانی بر عمان پس از او روشن نیست.
مانند  اهدافی  در  پیشرفتی  فارس  خلیج  همکاری  شورای  که  است  حالی  در  این 
 ،۲۰۱۱ سال  در  عربی  بهار  از  پس  اما  است.  نداشته  مشترک  پول  واحد  از  استفاده 
عربستان سعودی طرح هایی را به منظور اجرای سیاست های اقتصادی، سیاسی 
و امنیتی اتحادیه اروپا در بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ارایه 
کرد. یکی از اصلی ترین انگیزه های ملک عبدالله، پادشاه عمان، احساس نگرانی 

است که او در مورد نفوذ و قدرت گرفت ایران دارد.

دو  این  اکنون  هم  و  شد  تشدید  اسالمی  انقالب  از  پس  عربستان  و  ایران  رقابت 
کشور از طریق نیروهای تحت رهبری خود در یک درگیری نیابتی به سر می برند. 
چشم انداز از سرگیری روابط بین ایران و آمریکا و توافق هسته ای مقدماتی ژنو 
که احتمال نهایی شدن آن وجود دارد، عربستان سعودی که تا چندی پیش متحد 
نزدیک آمریکا در منطقه بود را روی لبه تیغ قرار داده است. با این وجود باراک 
اوباما، رئیس جمهور آمریکا در سفر اخیر خود به عربستان سعودی به مقامات 
منافع  دیدن  آسیب  معنی  به  ایران  با  ای  هسته  توافق  که  داد  اطمینان  کشور  این 
عربستان سعودی نیست. اما آن چه که از نظر عربستان یک تهدید است، از نظر 

عمان یک فرصت اقتصادی است.

وزیر نفت عمان می گوید که تا سال ۲۰۱۷، گاز ایران به عمان می رسد و مسقط 
گاز  خواهد  می  عمان  همچنین  کند.  می  پرداخت  را  لوله  خط  این  احداث  هزینه 
وارداتی از ایران را دوباره به کشورهای همسایه صادر کند. عمان در حال حاضر 

از قطر گاز وارد می کند.
در صورتی که این پیش بینی ها محقق شود، این خط لوله نخستین خط لوله ای 
خواهد بود که بین ایران و یکی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس 
کشیده می شود. پیش از این بنا بود یک خط لوله گاز از ایران به امارات متحده 
عربی کشیده شود که به دلیل اختالف نظر بر سر قیمت ، اجرایی نشد. البته بخشی 
از این پروژه احداث شد اما در ۱۰ سالی که از ساخت آن می گذرد، بدون استفاده 

مانده است.  
منبع: بیزینس ویک

«توافقنامه» ژنو 
رنگ خون گرفت

توافق ژنو عمال روی کاغذ ماند و با کشته شدن سه تن در شرق اوکراین در عمل به بن 
بست رسید. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز در درگیری های آخر وقت  دوشنبه سه 

اوکراینی توسط طرفداران روسیه در شرق این کشور کشته شدند. 

هنوز خبر این موضوع نیز فراگیر نشده بود که رئیس جمهوری موقت اوکراین دستور 
شرایطی  در  این  کرد.  صادر  را  «کی یف»  مخالفان  علیه  زور  اعمال  از  استفاده  به 
است که وزارت دفاع اوکراین اعالم کرد یک فروند هواپیمای نظامی اوکراین بر اثر 
تیراندازی از طرف شهر اسالویانسک در شرق اوکراین که تحت کنترل جدایی طلبان 

طرفدار روسیه قرار دارد، مورد هدف قرار گرفته است. 
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی رسمی وزارت دفاع اوکراین اعالم کرد یک 
فروند هواپیمای آنتونوف «ای ان ۳۰» مجبور به فرود اضطراری شد و در این حادثه 
است:  آمده  اوکراین  دفاع  وزارت  بیانیه  در  ندیدند.  آسیب  آن  سرنشینان  از  یک  هیچ 
عملیات  که  هوایی  نیروی   ۳۰ ان  ای  هواپیمای  فروند  یک  طرف  به  ناشناس  «افراد 
کنترل بر آسمان اسالویانسک را انجام می داد تیراندازی کردند و این هواپیما مورد 
اصابت چند گلوله قرار گرفت. دو خلبان نظامی توانستند هواپیما را سالم به زمین 
به  مسلسل  با  ناشناس  فردی  داد،  گزارش  اونیان»  خبرگزاری «اوکراینی  بنشانند.» 
این هواپیما شلیک کرد است. به گزارش دویچه وله، وزارت دفاع اوکراین اعالم کرد، 
این هواپیما در اثر تیراندازی از قسمت پروانه آسیب دیده اما در پایگاه نظامی تعمیر 

شده و آماده ماموریت دوباره است. 
از  آمریکا  رئیس جمهوری  معاون  بایدن،  جو  خروج  از  پس  ساعت  چند  حمله  این 
پایتخت اوکراین صورت گرفت. سفر بایدن به کی یف که در آن بر حمایت کشورش 
از رهبران جدید اوکراین تاکید کرد، دو روز طول کشید. دولت کی یف و واشنگتن، 

روسیه را عامل بحران در اوکراین می دانند. 
در  ضدتروریستی  عملیات  انجام  خواستار  اوکراین  رئیس جمهوری  شرایط،  این  در 
نظر  زیر  کشور  این  شرق  در  تن  چند  قتل  و  «شکنجه  گفت:  و  شد  کشور  این  شرق 
کرد  اعالم  آمریکا  اوکراین،  شرق  شدن  آشفته  با  همزمان  می گیرد.»  صورت  روسیه 

حوزه  کشورهای  و  لهستان  به  نظام  پیاده  تمرینات  برای  سرباز   ۶۰۰ دارد  قصد  که 
بالتیک بفرستد. طبق اعالم پنتاگون این اقدام آمریکا یکی از بزرگ ترین تالش های آن 
برای تضمین امنیت متحدان واشنگتن در ناتو است. به گزارش ایسنا، این سربازها 
در گروه های ۱۵۰ نفره به لهستان، استونی، لیتوانی و لتونی و در چارچوب تمرینات 
یک ماهه اعزام خواهند شد. پنتاگون این اقدام را «حضور گردشی دائم» آمریکا در 

این ناحیه می داند. 
جان کربی، سخنگوی ارشد وزارت دفاع آمریکا اعالم کرد که استقرار نیروها پیامی 
محکم به متحدان آمریکا در ناتو داد که واشنگتن به دنبال حوادث اخیر اوکراین به 

تعهدات خود در قبال آن ها پایبند است. 
وی همچنین گفت: این اقدام همچنین به مسکو نشان می دهد که ما تعهداتمان را در 
کریمه  جزیره  شبه  الحاق  وجود  با  ناتو  و  آمریکا  می کنیم.  تلقی  جدی  بسیار  اروپا 

به روسیه و ناآرامی های شرق اوکراین و همچنین حضور نیروهای روسیه در مرز 
همین  در  نمی کنند.  نظامی  دخالت  اوکراین  در  کردند  اعالم  روشنی  به  اوکراین  با 
عملی  و  سریع  واکنشی  را  اقدام  این  و  کرد  استقبال  خبر  این  از  لتونی  دولت  راستا 
خواند. وزیر دفاع استونی نیز عنوان کرد که این اقدام امنیت کشورش را به طور قابل 
توجهی افزایش خواهد داد، اما لهستان که خود توانست در سال ۱۹۸۹ از زیر سایه 
اروپا  شرق  در  ناتو  نیروهای  بیشتر  حضور  خواستار  شود،  خارج  سابق  شوروی 
است. رئیس جمهوری لیتوانی نیز گفت که استقرار این نیروها آمادگی آنها را برای 
شرایطی  این در  کشورها را تضمین می کند.  این  دفاع باال برده است و ایمنی مردم 
است که روسیه استقرار نیروهای ناتو در کشورهای اروپای شرقی و نزدیکی مرز 
با روسیه را ناقض قرارداد همکاری بین مسکو و متحدانش که در سال ۱۹۹۷ منعقد 
شد، می داند. با باال رفتن تحرکات نظامی،  وزیر خارجه روسیه اعالم کرد که اگر به 
کشورش حمله ای شود، یقینا به این حمله پاسخ خواهد داد. سرگئی الوروف، وزیر 
حمله  مورد  روسیه  اگر  کرد:  تاکید  راشاتودی  شبکه  با  مصاحبه  در  روسیه  خارجه 

قرار گیرد و یا منافع مردم روسیه تهدید شود تالفی خواهیم کرد. 
وی با طعنه به کشورهای غربی افزود: «کسانی که انتخابات بدون اصالحات قانون  
استقبال  اوکراین  در  انتخابات  از  نمی شناسند،  رسمیت   به  را  سوریه  در  اساسی 
مورد  که  صورتی  «در  کرد:  تصریح  روسیه  دیپلماسی  دستگاه  رئیس  می کنند.» 
نبود،   مطرح  هم  اوکراین  مساله  اگر  داد،  خواهیم  پاسخ  حتما  بگیریم،  قرار  حمله 
که منافع روسیه  گفت: «درصورتی  این مقام روسی  مساله دیگری مطرح مي شد.» 
پاسخ  گرجستان  به  که  همانگونه  مسکو  بگیرد،  قرار  خطر  معرض  در  اوکراین  در 
مسکو  که  کرد  تاکید  الوروف  داد».  خواهد  نشان  واکنش  نیز  کنونی  شرایط  در  داد، 
اخیر  رخدادهای  در  آمریکا  «گریستون»  امنیتی  شرکت  داشتن  دست  درخصوص 

اوکراین تحقیقات الزم را به عمل می آورد.

زمزمه هاى آشتى 
بریتانیا  به  رسمی  دیدار  یک  برای  ایرلند،  جمهوری  رئیس  هیگینز،  مایکل 
ایرلند  جمهوری  مقامات  از  یکی  رسمی  دیدار  اولین  این  است.  کرده  سفر 
به عنوان رئیس دولت از بریتانیاست. آقای هیگینز با ملکه الیزابت در کاخ 
شد  داده  ترتیب  او  افتخار  به  که  شامی  ضیافت  در  و  کرد  دیدار  ویندزور 
شرکت کرد. همچنین، او در هر دو مجلس عوام و اعیان بریتانیا سخنرانی 
از  یکی  و  شمالی  ایرلند  امور  مسوول  وزیر  معاون  مک گینس،  مارتین  کرد. 
ضیافت  در  ملکه  میهمان  نیز  ایرلند  جمهوریخواه  ارتش  سابق  فرماندهان 
خود  رسمی  دیدار  اولین  در  الیزابت  ملکه  قبل  سال  سه  بود.  خواهد  شام 
ایرلند  جمهوری  به  که  بود  بریتانیا  شاه  یا  ملکه  اولین  ایرلند،  جمهوری  از 
نکته  این  بر  است  شاهدی  بریتانیا  از  ایرلند  رئیس جمهور  دیدار  کرد.  سفر 
که دو کشور چند دهه سوءظن متقابل و تضاد و درگیری در ایرلند شمالی 
و  ایرلند  رابطه  خود  سفر  از  پیش  هیگینز،  مایکل  گذاشته اند.  پشت  سر  را 
ایرلند  در  صلح  تضمین  کرد  تاکید  و  توصیف  سطح  باالترین  در  را  بریتانیا 
شمالی نیازمند کار جدی است.مایکل هیگینز، متولد ۱۸ آوریل ۱۹۴۱، شاعر، 
 ۲۰۱۱ نوامبر  از  او  است.  ایرلند  رئیس جمهور  و  نویسنده  جامعه شناس، 

هنگام  به  استعفایش  زمان  تا   ۲۰۰۳ سال  از  او  شد.  مک آلیس  مری  جانشین 
دسامبر  در  است.  بوده  کارگر  حزب  رئیس  ریاست جمهوری  برای  انتخاب 

ایرلند  استان  حفظ  با  بریتانیا،  ارتش  آزاد،  ایرلند  موجودیت  اعالم  با   ۱۹۲۲
و  داد  تحویل  ایرلند  جمهوری  ارتش  به  دوبلین  در  را  خود  پادگان  شمالی، 

اندکی بعد جمهوری ایرلند موجودیت یافت.
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 نیویورک تایمز گزارش داد:

 پشت پرده ي اقدامات 
كلينتون در مورد ايران 
اوباما براي نخستین بار پیشنهاد مذاکره مستقیم با ایران 
عالي  رهبري  به  که  زماني  کرد.  ارایه   ۲۰۰۹ سال  در  را 
هیالري  روزها  همان  در  نوشت.  نامه  اسالمي  جمهوري 
شد،  او  ویژه  مشاور  بعدها  که  راس  دنیس  به  کلینتون 
نشین  سلطان  طریق  از  را  اي  محرمانه  کانال  داد،  اجازه 

عمان براي برقراري ارتباط با ایرانیان، ایجاد کند.

اساسًا  که  باشد  مطرح  پرسش  این  خیلي ها  براي  شاید 
دستاورد هیالري رودهام کلینتون، در دوره اي که ریاست 

مارک  بود.  چه  داشت،  عهده  بر  را  آمریکا  خارجه  وزارت 
مفصل  گزارشي  در  تایمز  نیویورک  نویس  ستون  لندر، 
در حالي به بررسي عملکرد هیالري کلینتون پرداخته که 
زمزمه ي کاندیداتوري دوباره اش براي انتخابات ریاست 
جمهوري ۲۰۱۶ آمریکا مطرح مي شود. او در این روزنامه 
متحده  ایالت  سابق  خارجه  وزیر  مي نویسد  آمریکایي  ي 
ریاست  نخست  دور  در  تا  کرد  صرف  را  زیادي  انرژي 
براي  خود  محبوبیت  و  شهرت  از  اوباما  باراک  جمهوري 
پس  که  کند  استفاده  آمریکا  بین المللي  ي  وجهه  بازسازي 
از دوران ریاست جمهوري جورج بوش آسیب دیده بود. 
موضعي  و  قاطع  سیاستي  از  روي  دنباله  بر  همچنین  او 

سرسختانه تأکید داشت.

آنچه در زیر مي خوانید بخش هایي از این گزارش است که 
مربوط  ایران  مورد  در  کلینتون  هیالري  عملکرد  نوع  به 
در  مي خواهد  آمریکا  سابق  خارجه  امور  مي شود.وزیر 
به  اوباما  خارجي  سیاست  از  بخش هایي  در  که  اعتباري 
سر  بر  ایران  بر  فشار  مانند  باشد.  شریک  آورده  دست 
آن  آوردن  وارد  در  کلینتون  که  اش  اي  هسته  برنامه هاي 
ائتالف  ایجاد  به  کلینتون  هیالري  داشت.  مؤثري  نقش 
آورد،  مذاکره  میز  پاي  را  ایران  نهایت  در  که  بین المللي 
کمک کرد. خانم کلینتون هیچگاه به طور علني از عملکرد 
سیاست  از  اي  عمده  بخش  و  نکرد  انتقاد  اوباما  دولت 
در  او  عملکرد  مدیون  همچنان  اوباما  دولت  خارجي 
در  تر  جویانه  مقابله  موضعي  اتخاذ  و  ایران  تحریم هاي 

برابر چین است.

دنیس راس، دستیار سابق کاخ سفید که نقش پشت پرده 
با  مستقیم  مذاکرات  براي  پرده  پشت  کانال  ایجاد  در  اي 
مي گوید:  داشته،  اش  اي  هسته  برنامه هاي  سر  بر  ایران 
سرسختي کلینتون به این معني نیست که او به سرعت به 
قدرت  غریزي  طور  به  او  اما  مي رود  نظامي  گزینه  سراغ 
هیالري  که  است  حالي  در  مي دهد.این  ترجیح  را  سخت 
دست  به  ایران  پرونده  مورد  در  زیادي  موفقیت  کلینتون 
آورد. او تردید داشت که استراتژي مقدماتي اوباما مبني 
بر دراز کردن دست دوستي به سوي رهبران ایران کارآمد 
در  نیز  مشابهي  دیدگاه  آمریکا  سابق  خارجه  وزیر  باشد. 
مورد خاورمیانه داشت. به همین دلیل او استراتژي آمریکا 

در قبال ایران را به سوي اعمال تحریم ها هدایت کرد.

تام دونیلون، مشاور سابق امنیت ملي آمریکا مي گوید: این 
استراتژي  این  داشت.  زیادي  مخالفان  که  بود  سختي  کار 
به معني این بود که آمریکا متحدان خود در اروپا و آسیا 
دهد  قرار  فشار  تحت  را  بودند  ایران  تجاري  شرکاي  که 
داشت.در  زیادي  هزینه  آنها  براي  که  بردارند  گام هایي  تا 
ژوئن ۲۰۱۰، کلینتون سفیر چین در واشینگتن را به هتلي 
شرکت  براي  آنها  دو  هر  کرد  دعوت  پرو  پایتخت  لیما،  در 
آنها  گوي  و  داشتند.گفت  حضور  آن  در  کنفرانس  یک  در 
شد  کشیده  ملل  سازمان  قطعنامه  سوي  به  دیدار  آن  در 
صرفنظر  براي  پکن  مساعد  نظر  کرد  تالش  کلینتون  و 
در  گذاري  سرمایه  از  چین  دولتي  شرکت هاي  و  بانک ها 
با  را  خود  قاطع  پیام  هیالري  آورد.اما  دست  به  را  ایران 
لبخند به دوستان اش مخابره کرد. در ژوئن ۲۰۱۰، یک روز 
پیش از آنکه سازمان ملل در مورد تحریم هاي جدید علیه 
ایران رأي گیري کند، کلینتون سفیر چین در واشینگتن را 

به هتلي در لیما، پایتخت پرو دعوت کرد. جایي که هر دو 
آنها براي شرکت در یک کنفرانس در آن حضور داشتند.

گفت و گوي آنها در آن هتل در حالي که نوشیدني محلي 
سفارش داده بودند به سوي قطعنامه سازمان ملل هدایت 
شد و کلینتون تالش کرد نظر مساعد پکن براي صرفنظر 
در  گذاري  سرمایه  از  چین  دولتي  شرکت هاي  و  بانک ها 

ایران را به دست آورد.
بود  تحریم ها  این  که  است  باور  این  بر  کلینتون  اکنون 
داد  کاهش  را  ایرن  رایج  پول  ارزش  و  نفتي  صادرات  که 
روحاني  حسن  دولت  آمدن  کار  روي  براي  را  زمینه  و 
فراهم کرد. رئیس جمهوري میانه رو که به دنبال احیاي 

دیپلماسي ایران است.
مذاکره  پیشنهاد  بار  نخستین  براي  اوباما  است  گفتني 
که  زماني  کرد.  ارایه   ۲۰۰۹ سال  در  را  ایران  با  مستقیم 
همان  در  نوشت.  نامه  اسالمي  جمهوري  عالي  رهبري  به 
مشاور  بعدها  که  راس  دنیس  به  کلینتون  هیالري  روزها 
طریق  از  را  اي  محرمانه  کانال  داد  اجازه  شد  او  ویژه 
ایرانیان،  با  ارتباط  برقراري  براي  عمان  نشین  سلطان 

ایجاد کند.
در ژانویه ۲۰۱۱، کلینتون در تور سفر به کشورهاي خلیج 
فارس در عمان توقف کرد. سخنراني او در آن زمان بسیار 
کشورهاي  به  عربي  بهار  ي  آستانه  در  او  داشت.  اهمیت 
اصالح  را  خود  جوامع  که  صورتي  در  داد  هشدار  عربي 
نکنند در شن ها غرق خواهند شد. البته در آن زمان مالقات 
او با سطان قابوس توجه زیادي را جلب نکرد، زیرا هنوز 
ایران  میانجي  ترین  اصلي  عمان  که  بود  نشده  روشن 
کلینتون  به  دیدار  آن  در  عمان  پادشاه  اما  آمریکاست.  و 
فراهم  ایرانیان  با  نشست  یک  براي  را  زمینه  کرد  توصیه 

کند.
با گذشت چند ماه یک نشست محرمانه در ویالي شخصي 
شد  برگزار  عمان-  پایتخت   – مسقط  در  قابوس  سلطان 
حضور  کلینتون  فرستاده  دو  و  ایران  از  هیأتي  آن  در  که 
داشتند. وزیر خارجه سابق آمریکا ویالم جي برنز و جیک 
سالیوان را به عمان فرستاد تا این مذاکره مستقیم را انجام 
هم  که  اي  هسته  گوهاي  و  گفت  باب  مذاکرات،  آن  دهند. 
اکنون در وین جریان دارد را گشود. اما آنچه که همکاران 
کلیتنون از سابقه کار با او به یاد مي آورند این است که او 

به واقع باور داشت ایران تنها تحت فشار معامله مي کند.

ايران و آمريكا مذاكرات 
را ايزوله كرده اند

به  در  زیادی  منافع  آمریکا  هم  و  اسالمی  جمهوری  هم 
آنها  دارند.  ای  هسته  مذاکرات  موفقیت  و  رسیدن  نتیجه 
ایزوله  ای  حاشیه  موضوعات  از  را  مذاکرات  کوشند  می 
کنند.دولت باراک اوباما تحت فشار کنگره با صدور ویزا 
برای سفیر جدید ایران در سازمان ملل مخالفت کرد. این 
بود  متداول  دیپلماتیک  پروتکل  با  مغایر  سفید  کاخ  اقدام 
و پرسش هایی را در مورد توانایی واشینگتن برای اینکه 
صادر  ویزا  دیگری  کشور  نماینده  برای  یکجانبه  طور  به 
نکند، مطرح کرد. کاخ سفید مدعی شد با توجه به سابقه 
حضور حمید ابوطالبی در ماجرای گروگانگیری اعضای 
نمی دهد.  ویزا  او  به  واشینگتن  تهران  در  آمریکا  سفارت 
در  گروگانگیری  این  زمان  در  گوید  می  ابوطالبی  البته 

تهران نبوده و بعدا نقش مترجم داشته است.
شورای  خارجی  روابط  در  ایران  امور  کارشناس  یک 
سیاسی  لحاظ  به  ایران  تصمیم  هرچند  گوید:  می  اروپا 
داشت  قصد  ایران  رسد  نمی  نظر  به  اما  نبود  هوشمندانه 
با  گو  و  گفت  در  او  کند.  تحری  را  آمریکا  انتخاب  این  با 
دویچه وله خاطرنشان کرد: ایران پیش تر این شخص را 
به اتحادیه اروپا فرستاده بود و او در دیگر کشورها نیز 
سفیر بود. اما هیچگاه سابقه او در ماجرای گروگانگیری 
مانند امروز مورد توجه قرار نگرفته بود. وی ادامه داد، 
کنند  برانگیخته  را  آمریکا  حساسیت  خواستند  نمی  آنها 
زیرا اگر می خواستند می توانستند فرد دیگری را معرفی 
گروگانگیری  در  تری  پررنگ  و  تر  روشن  سابقه  که  کنند 

داشته است.
در  داخلی  های  سیاست  که  است  باور  این  بر  سیک  گری 
سیاست  از  بیشتری  اهمیت  اغلب  متحده  ایاالت  و  ایران 
آمریکا  های  سیاست  در  وی  گفته  به  دارد.  خارجی  های 

به  مهم  فاکتور  یک  همچنان  گروگانگیری  بحران  میراث 
دستیار  گروگانگیری  دوران  در  که  سیک  رود.  می  شمار 
کاخ سفید در امور ایران بوده است، می گوید: در آمریکا 
این به یک فوتبال سیاسی تبدیل شده است و عقیده من بر 
این است که در شرایط جاری دولت نمی خواهد سرمایه 
صرف  ابوطالبی  سر  بر  مبارزه  برای  را  زیادی  سیاسی 

کند.
تدریس  المللی  بین  روابط  کلومبیا  دانشگاه  در  که  سیک 
کامل  طور  به  مشکل  این  که  اکنون  داد:  ادامه  کند  می 
برای  جدید  سفیر  که  است  روشن  است،  کرده  ظهور 
انجام فعالیت های اش در نمایندگی ایران در سازمان ملل 
تصور  ترتیب  این  به  دارد.  رو  پیش  زیادی  های  دشواری 
و  کند  می  دریافت  را  ها  نشانه  ایران  که  است  این  بر  من 
در می یابد که ابوطالبی نمی تواند به عنوان یک سفیر در 

چنین شرایطی کار خود را به خوبی پیش ببرد.

شرایطی  در  آمریکا  و  ایران  بین  دیپلماتیک  مجادله  اما 
اتفاق افتاده است که مذاکرات هسته ای برای دستیابی به 
در   ۵+۱ گروه  و  ایران  دارد.  ادامه  نهایی  ای  هسته  توافق 
سال گذشته به یک توافق هسته ای مقدماتی دست یافتند 

و اکنون در تالش برای نهایی کردن این توافق هستند.  
سر ریچارد دالتون، سفیر سابق انگلیس در ایران در این 
زمینه می گوید: هم جمهوری اسالمی و هم آمریکا منافع 
زیادی در به نتیجه رسیدن و موفقیت مذاکرات هسته ای 
کرد:  تصریح  وله  دویچه  با  گو  و  گفت  در  دالتون  دارند. 
ای  حاشیه  موضوعات  از  را  مذاکرات  کوشند  می  آنها 
ایزوله کنند. به گفته وی، ایران و آمریکا به طور بنیادین 
بحران  خصوص  به  موضوعات  از  ای  پاره  زمینه  در 
اجازه  کنون  تا  اما  هستند  نظر  اختالف  دچار  سوریه 
نداده اند این اختالف نظرها در دیگر موضوعات بر روند 
مذاکرات دوجانبه و چندجانبه برای حل مساله هسته ای 

تاثیر بگذارد.



  جمعه 5 ارديبهشت ماه 1393 -  شماره 342هفته نامه پرشين8

اقتصاد

در  داخلی  جنگ  خصوص  در  پوتین  که  شرایطی  در 
کشورهای  انرژی  وزیران  می دهد،  هشدار  اوکراین 
به  را  خود  گازی  وابستگی  که  دارند  سعی  اروپایی 

روسیه کم کنند. 
گروه  که  می گوید  بریتانیا  انرژی  وزیر  دی وی»  «اد 
کند  برگزار  را  جلسه ای  است  قرار  آینده  ماه   ۷ صنعتی 
کم  راهکارهای  کشورها  این  انرژی  وزیران  آن  در  و 
کردن وابستگی گازی گروه ۷ را به گاز روسیه بررسی 
خواهند کرد. در این رابطه وزیر انرژی بریتانیا افزود: 
عقب  اوکراین  بحران  خصوص  در  پوتین  اگر  «حتی 
پابرجاست.  روسیه  با  مشکالت  هم  باز  کند  نشینی 
پوتین می تواند از توان گازی کشورش بهره گیری کند. 
خود  حرف  سر  بر  پوتین  اگر  که  است  صورتی  در  این 
باقی بماند بحران گازی فراگیر خواهد شد.» بر اساس 
گفته های کارشناسان یک چهارم از گاز اتحادیه اروپا از 
روسیه تامین می شود که نیمی از آن از خاک اوکراین رد 
می شود. اگر روسیه گاز اوکراین را قطع کند ۴۴ درصد 

به بهای گاز روسیه افزوده خواهد شد. 
با  گازی  بحران  درباره  «بحث  می گوید:  دی وی»  «اد 
میز  روی  از  نمی شود  اصال  که  است  موضوعی  روسیه 
برخی  کرد.»  نظر  تجدید  آن  مورد  در  باید  و  برداشت 
روسیه  برابر  در  آلمان  جمله  از  اروپایی  کشورهای 
که  می گویند  برخی  داده اند.  نشان  بیشتری  نرمش 
آلماني ها بزرگ ترین شریک روسیه هستند و برای همین 
مواضع  آمریکا  و  بریتانیا  مانند  نمی توانند  موضوع 

سختی در قبال کرملین اتخاذ کنند. 
وزیران  آتی  اجالس  در  می نویسد:  اما  تایمز  روزنامه 
در  تنها  نه  است  قرار   ،۷ گروه  کشورهای  انرژی 
این  بلکه  شود،  بحث  جایگزین  لوله  خط  خصوص 
نیز  جایگزین  منابع  تامین  برای  که  دارند  قصد  وزیران 
تصمیم گیری کنند. در حال حاضر برخی از کشورهای 
گروه ۷ به دنبال افزایش توان هسته ای خود در حوزه 
تامین انرژی هستند. با این وجود وزیر انرژی بریتانیا 
کشورهایی از قبیل آلمان که به گاز  می گوید که دغدغه 

روسیه وابسته هستند درک می کند و قصد دارد راهکاری 
اتحادیه  کشورهای  برخی  و  آلمان  تا  دهد  ارائه  را  بینابین 

اروپا نیز متضرر نشوند. 
این در شرایطی است که برخی از مقامات سابق آلمان در 
«گاز پروم» روسیه سهم دارند. گرهارد شرودر صدراعظم 
سابق آلمان رئیس هیات مدیره شرکت «نورد استریم» است 

که  زیر مجموعه گاز پروم روسیه است. 
روسیه  «اگر  می گوید:  این باره  در  بریتانیا  انرژی  وزیر 
و  رفت  خواهد  باال  گاز  قیمت  کند،  قطع  را  اوکراین  گاز 
تاثیرگذار  اروپا  اقتصاد  در  می تواند  سریعا  موضوع  این 
باشد.» او ادامه می دهد: « بریتانیا می داند که باید از منافع 
شرایط  این  با  کند.»  محافظت  نیز  آلمان  مثل  کشورهایی 
«اد دی وی» می گوید که اروپا برای تامین گاز باید مقیاس 
جهانی را در نظر بگیرد. او افزود: «در این زمینه باید به 
و  آمریکا  کنیم.  توجه  نیز  خود  غیراروپایی  دوستان  کمک 
باشند.  اروپایی ها  برای  بزرگی  کمک های  می توانند  ژاپن 
می شود به نفت ماسه آمریکا (شیل) توجه کرد. حتی توجه 
به راهکارهای دیگر، از قبیل تامین گاز را از جایی غیر از 

روسیه.» 
لوله «گاز اسالمی»  که خط  برخی می گویند  این زمینه  در 
می شود،  تامین  قطر  و  ایران  مشترک  گازی  منابع  از  که 
می تواند از طریق عراق وارد خاک ترکیه و از آنجا به اروپا 

کشیده شود. 
اتحادیه اروپا و آمریکا قصد دارند که با کم کردن وابستگی 
گازی به روسیه اقداماتی به زعم خود تنبیهی برای کرملین 
مقامات  از  برخی  این باره  در  واشنگتن  بگیرند.  نظر  در 
که  دارد  قصد  و  است  کرده  تحریم  یکجانبه  را  روسیه 

تحریم های بیشتری را علیه مسکو لحاظ کند. 

رکود اقتصادی در فصل دوم روسیه 
وزارت  مقام  یک  غرب،  با  روسیه  درگیری های  با  همزمان 
در  احتماال  کشور  این  اقتصاد  کرد  اعالم  روسیه  دارایی 
استریت  وال  نوشته  به  شد.  خواهد  رکود  وارد  دوم  فصل 
علیه  روسیه  و  غرب  تحریم های  وضع  از  پس  ژورنال، 
خاک  به  کریمه  الحاق  برای  مسکو  تصمیم  درپی  یکدیگر، 

روسیه، اقتصاد این کشور به دلیل کاهش سرمایه گذاری و 
خروج فراوان سرمایه آسیب دیده است. 

«ماکسیم اورشکین»، مدیر دپارتمان برنامه ریزی بلندمدت 
وزارت دارایی روسیه، گفت اقتصاد این کشور احتماال در 
فصل دوم امسال وارد رکورد خواهد شد. از سوی دیگر، 
این  اقتصاد  می دهد  نشان  روسیه  اقتصاد  وزارت  آمار 
کشور در فصل نخست امسال نسبت به فصل قبل از آن ۰/۵ 
درصد کوچک شده است و اقتصاد روسیه در کل سال ۲۰۱۴ 
اقتصاد  وزارت  کرد.  خواهد  تجربه  را  درصدی   ۰/۵ رشد 
روسیه در این باره پیش بینی می کند درصورتی که خروج 
میلیارد   ۶۰ از  بیش  یعنی  نخست  فصل  سطح  در  سرمایه 
جاری  سال  در  داخلی  ناخالص  تولید  بماند،  باقی  دالر 
۱/۸ درصد کاهش خواهد یافت. این در شرایطی است که 
اورشکین می گوید وزارت دارایی پیش بینی می کند خروج 
از  بیش  به  شد و  خواهد  کند  توجهی  قابل  به طور  سرمایه 

۸۰ میلیارد دالر نخواهد رسید. 
طی  کریمه  بحران  درپی  که  روبل  ارزش  می افزاید:  او 
ماه مارس به پایین ترین سطح خود رسیده است، احتماال 
افزایش خواهد یافت؛ زیرا مازاد حساب جاری بیش از این 
کاهش نخواهد یافت و درعوض رشد خواهد کرد. به گفته 
اورشکین وزارت دارایی برخالف وزارت اقتصاد برنامه ای 
می گوید  همچنین  او  ندارد.  هزینه ها  افزایش  برای 
برای  ابزار  موثرترین  مرکزی  بانک  پولی  سیاست های 
مصرف کننده  تقاضای  افزایش  طریق  از  رشد  از  حمایت 

است. 
ژوئن  یا  مه  ماه  در  تورم  گفت:  تورم  مورد  در  اورشکین 
افزایش می یابد و به ۷/۵ درصد می رسد، اما به تدریج با 
کاهش روبه رو می شود و در پایان سال جاری به ۶ درصد 
می رسد. این در شرایطی است که تورم باالی ۴/۵ درصد 
روسیه  روابط  تیرگی  و  مرکزی  بانک  توسط  شده  تعیین 
منفی  تاثیر  استقراض  در  کشور  این  توانایی  بر  غرب  با 
کل  امسال  می گوید  باره  این  در  اورشکین  است.  گذاشته 
مبلغ استقراض داخلی و خارجی کاهش خواهد یافت و به 

حدود ۵۰۰ میلیارد روبل خواهد رسید.

دوربرگردان 
بريتانيا براى 

عبور از 
بحران گازى

موضوعی  متوجه  را  غرب  اوکراین  بحران 
دیگر کرده است. موضوعی که باعث شده 
باال  دست  روسیه  برابر  در  غربی ها  است 
قدرت نمایی  نظاره گر  و  باشند  نداشته  را 

کرملین باشند. 
اهرم  مهم ترین  حاضر  حال  در  روسیه  گاز 
غربی  رقبای  برابر  در  روس ها  قدرت نمایی 
خود است و گروه صنعتی ۸ که اینک خود 
منابع  دنبال  به  می نامد   ۷ صنعتی  گروه  را 
اروپا  اتحادیه  انرژی  تامین  برای  جایگزین 
بریتانیا  می نویسد:  تایمز  روزنامه  است. 
رهبری کشورهای غربی را به عهده گرفته 
است تا روسیه نتواند از صادرات گاز خود 

با عنوان یک اهرم فشار استفاده کند.
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تحقیقات GSMA نشان می دهد

كاهش تعرفه خدمات 
موبايل در جهان

صنعت موبایل هر روز بزرگ تر شده و توسعه و گسترش بیشتری پیدا می کند. 
و  تجارت  در  تاثیرگذار  بخشی  به  به تدریج  صنعت  این  که  است  اوصاف  این  با 
شرکت  توسط  شده  انجام  تحقیقات  آخرین  است.  شده  تبدیل  جهانی  اقتصاد 
تحقیقاتی GSMA با بررسی ها و آمارهای مختلف این موضوع را تایید می کند 
را  دنیا  اقتصادی  رشد  از  توجهی  قابل  سهم  موبایل  صنعت  که  می دهد  نشان  و 

در اختیار دارد.

در  و  داشته  ادامه  هم  آینده  سال های  در  همچنان  روند  این  آمار  این  اساس  بر 
تولید  از  درصد   ۱/۴ موبایل  اپراتورهای   ۲۰۱۷ سال  تا  می رود  انتظار  نهایت 
اختیار  در  درآمدهای شان  طریق  از  و  مستقیم  صورت  به  را  جهانی  ناخالص 
بگیرند. از طرفی پیش بینی شده است که درآمد اپراتورهای موبایل تا سال ۲۰۱۷ 

رشد ۲/۳ درصدی داشته باشد. 
این در حالی است که کارشناسان پیش بینی کرده اند درآمد کل اکوسیستم صنعت 
خواهد  دالر  تریلیون   ۲ حدود  به  درصدی   ۴/۹ رشد  با   ۲۰۱۷ سال  تا  موبایل 
رسید. در حقیقت صنعت موبایل سهم چشمگیری از بودجه و درآمد عمومی در 
کشورهای دنیا را تولید می کند تا جایی که انتظار می رود میزان بودجه عمومی 
تولید شده توسط صنعت موبایل تا سال ۲۰۱۷ به ۵۵۰ میلیون دالر می رسد که 
درآمد  البته  و  غیرمستقیم  و  مستقیم  مالیات  محل  از  اول  مرحله  در  میزان  این 

حاصل از ارائه خدمات ارزش افزوده به دست
 می آید.

و  درآمد  تولید  طریق  از  کلی  به طور  ارتباطات  و  موبایل  صنعت  ترتیب  این  به 
اشتغالزایی تاثیر چشمگیری بر رشد اقتصادی کشورهای جهان گذاشته است. 
این بررسی ها نشان می دهد که پیش بینی می شود صنعت موبایل تا سال ۲۰۱۷ 
تا بیش از ۹/۸ میلیون شغل جدید ایجاد کند. این روند رشد تا حد قابل توجهی 
به دنبال رشد صنعت موبایل در بازارهای در حال توسعه و نه چندان پیشرفته 
اتفاق می افتد.  صرف نظر از رشد استفاده از خدمات تماس صوتی و پیام متنی 

هر  از  موبایل  صنعت  درآمد  متوسط  موبایل،  اینترنت  کاربران  تعداد  افزایش  و 
کاربر در تمام مناطق جهان کاهش پیدا کرده است. به طور کلی متوسط میزان 
درآمد موبایل از هر کاربر در سراسر جهان با کاهش ۷/۶ درصدی از ۱۹ دالر 
در ماه در سال ۲۰۱۰ به ۱۴ دالر در هر ماه در سال ۲۰۱۲ رسید. بیشترین کاهش 
درآمد از کاربران با ۱۰- درصد در آفریقا و بعد از آن با ۷- درصد در اروپا بوده 

است. 
در حقیقت کاهش درآمد صنعت موبایل از هر کاربر نشان می دهد که متوسط 
یافته  کاهش  جهان  کشورهای  در  همراه  ارتباطات  خدمات  تعرفه  قیمت های 
خدمات  قیمت  کاهش  نشان دهنده  اینکه  با  موضوع  این  موارد  بعضی  در  است. 
است، اما نشان از رشد استفاده از چند سیم کارت روی یک دستگاه موبایل در 
بازار کشورهای توسعه یافته و پیشرفته دارد. در این کشورها معموال کاربران 
کاربران  برای  است  کمتر  آن  خدمات  تعرفه  قیمت  که  هم  دوم  سیم کارت  یک  از 
شخصی و یا فقط برای خدمات اینترنت موبایل استفاده می کنند. در کشورهای 
دنبال  به  کاربر  هر  از  درآمد  کاهش  این  پیشرفته  چندان  نه  و  توسعه  حال  در 

استقبال بازار از خدمات ارزان تر و البته با کیفیت تر است.

اقتصاد
نوسان ارز در فضای تعلیق انتظاری 

 بازار ارز همچنان متالطم است. التهابی که از نظر کارشناسان و 
فعاالن بازار ناشی از روشن نشدن تکلیف تعیین قیمت حامل های 
نوسان های  ایجاد  در  آن چنانی  نقش  صرافی ها  است.  انرژی 
امید  به  دالالن  که  است  هیجانی  هست،  چه  هر  و  ندارند  اخیر 
از  گذشته  هفته  دالر  کرده اند.  ایجاد  مقطعی  سود های  کسب 
تومان   ۳۳۲۰ معامالت  پایان  در  و  کرد  عبور  تومان   ۳۳۰۰ مرز 
می دهد  رخ  حالی  در  اتفاق  این  رسید.  ثبت  به  آمریکا  دالر  برای 
کرده  حفظ  را  خود  تعادل  تقاضا  و  عرضه  وضعیت  همچنان  که 
است. صراف ها با وجود باال رفتن قیمت تا این سطح، نوسان را 

ناپایدار می دانند. 
خودداری  نرخ  اعالم  از  اخیر  روزهای  سیاق  به  آنها  از  بسیاری 
و  رسمی  صرافی های  و  صراف ها  میان  در  چه  هر  می کنند. 
کوچک  میدان  در  میزان  همان  به  است  حاکم  آرامش  مجوز،  با 
افشار- کمی پایین تر از میدان فردوسی- تب و تابی مصنوعی در 
جریان است. تعداد دالالن در این مکان بیشتر از روزهای گذشته 
ساختاری  هیجان  نوع  یک  ایجاد  با  می خواهند  آنها  است.  شده 
دارد  امکان  که  جایی  تا  ارز  بازار  روزهای  این  نوسان های  از 
که  التهابی  است؛  داغ  و  ملتهب  عده  این  بازار  کنند.  سود  کسب 
جلو  ساعت  نیم  است  کافی  است.  ساختگی  ناشیانه ای  به صورت 
پاساژ قدیمی افشار توقف کنید تا متوجه مصنوعی بودن این همه 

هیجان شوید.

ارز در انتظار تعیین تکلیف هدفمندی 
دالر  گذشته  هفته  شده،  ایجاد  تصنعی  هیجان های  این  لطف  به 
شهریورماه   ۱۵ در  بار  آخرین  که  قیمتی  رسید.  تومان   ۳۳۲۰ به 
دالیلی  به  هم  زمانی  برهه  آن  در  بود.  رسیده  ثبت  به   ۹۲ سال 
قیمت دالر به باالی ۳۳۰۰ تومان رسید؛ اما در کمتر از دو هفته به 
۲۸۷۰ تومان سقوط کرد. این روند در حال حاضر از سوی اکثر 
فعاالن و کارشناسان بازار برای دالر ۳۳۲۰ تومانی هفته گذشته 
هم پیش بینی می شود. اکثر کارشناسان و فعاالن بازار می گویند: 
هم  آن  و  دارد  عمده  دلیل  یک  ارز  بازار  روزهای  این  هیجان های 

اثرات انتظاری مشخص نشدن وضعیت قیمت حامل های انرژی 
قیمت   افزایش  میزان  تکلیف  نشدن  روشن  آنها  نظر  از  است. 
کاذب  هیجان های  شده  باعث  بنزین  خصوصا  انرژی،  حامل های 
در بازار به وجود آید و دالر مدام سطح های مقاومتی باالتری را 
تجربه کند. آنها به دولت توصیه می کنند هر چه زودتر وضعیت 
روند  تا  کند  مشخص  را  انرژی  حامل های  جدید  قیمت های 
نوسان های اخیر در بازار ارز متوقف شود. در حال حاضر عامل 

انتظاری تعلیقی باعث موج سواری دالالن شده است. 
تصنعی  مورد  در  کارشناسان  نظر  با  بازار  صراف های  عمده 
بودن نوسان های بازار ارز موافق هستند. آنها به شدت کم شدن 

هم  تقاضا  می کنند.  رد  را  قبل  روزهای  به  نسبت  دالر  عرضه 
و  عرضه  آنها  گفته های  براساس  است.  نداشته  ناگهانی  افزایش 
که  نیست  انتظار  از  دور  بنابراین  است؛  متعادل  همچنان  تقاضا 
شدن  روشن  مهم ترین اش  که  بازار  از  روانی  عامل های  تخلیه  با 
چگونگی هدفمندی یارانه ها است دالر به زیر ۳ هزار تومان هم 

برسد. 
این موضوع از نگاه آنها باید مورد توجه مردم هم باشد و سعی 
کنند کمتر تحت تاثیر نوسان های تصنعی قرار بگیرند.صراف ها 
یک  با  که  است  شکننده  قدری  به  اخیر  نوسان های  که  معتقدند 
مداخله کوچک از سوی بانک مرکزی در بازار، قیمت ها به سرعت 
نزولی و به سمت ثبات میل خواهد کرد. براساس گفته صراف ها 
از  ناشی  و  زودگذر  اخیر  نوسان های  اقتصادی  کارشناسان  و 
رسمی  نرخ های  تعیین  در  مرکزی  بانک  است.  روانی  عوامل 
توجهی به نوسانات بازار نشان نداد و قیمت دالر را تنها ۶ ریال 

نسبت به روز قبل باال برد.
خبرگزاری ها هم دلیل باال رفتن قیمت را از دید برخی کارشناسان 
اقتصادی منعکس کردند. خبرگزاری فارس در این باره از قول 
در  ارز  نرخ  رشد  اصلی  علت  داد:  گزارش  کارشناسان  از  یکی 
به  سهام  بازار  از  نقدینگی  و  وجوه  مسیر  تغییر  اخیر  روزهای 
هفته های  در  سرمایه  بازار  مجدد  رونق  ایجاد  است،  ارز  بازار 
کارشناس،  این  گفته  به  می رساند.  ثبات  به  را  ارز  بازار  آینده، 
باید از طریق مدیریت و کنترل بازار دارایی هایی که بازار رقیب 

این  از  یکی  هم  سهام  بازار  که  شود  مدیریت  ارز  بازار  هستند، 
سیاست های  شدن  اجرایی  با  می  شود  پیش بینی  است.  بازارها 
تشویقی دولت در بورس، در هفته  های آینده بازار سهام شرایط 
قطعا  بازگردد،  سهام  بازار  به  نسبی  رونق  اگر  کند.  پیدا  بهتری 

وجوه از بازار ارز خارج خواهد شد.
نگرانی  گفت:  تسنیم  خبرگزاری  به  هم  اقتصادی  کارشناس  یک 
مردم از افزایش قیمت بنزین، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها 

این  است.  شده  بازار  در  روانی  جو  ایجاد  نوعی  باعث  و... 
کارشناس اقتصادی گفت: اگر دالر دو هزار و ۵۰۰ تومانی بانک 
مرکزی به اندازه کافی در بازار توزیع شود و در اختیار فعاالن 
همین  به  آزاد  بازار  در  ارز  قطعا  گیرد،  قرار  تجاری  و  بازرگانی 
اندازه تثبیت خواهد شد؛ ولی اگر قدرت برابری ارزها و همچنین 
خواهد  ایجاد  اختالل  بازار  در  نشود  رعایت  تقاضا  و  عرضه 
شد. تا زمانی که نرخ ارز به صورت واقعی یکسان سازی نشود، 
خواهد  وجود  ارز  رسمی  و  آزاد  بازار  دو  بین  در  شکاف  همیشه 
باره  این  در  هم  اقتصاد  وزیر  معاون  محمدی  شاپور  داشت. 
گفت: نرخ ارز نوساناتی دارد، تالش دولت این است که دامنه این 
نوسانات را کم کند. به عقیده او نوسانات کنونی کوتاه مدت است 

و در بلندمدت بهبود خواهد یافت.

افزایش قیمت سکه 
باال  هم  آزادی  بهار  سکه  قیمت  ارزها،  قیمت  افزایش  با  همزمان 
گذشته،  هفته  بازار  در  جدید  طرح  آزادی  بهار  تمام  سکه  رفت. 
بین ۹۹۰ هزار تا ۹۹۵ هزار تومان در صرافی ها به فروش رفت. 
ثبات  ارز  نرخ  نوسانات  به  بی توجه  سکه  گذشته  روزهای  در 
نسبی داشت و اگر هم میل به تغییر پیدا می کرد تغییرات جزئی 
تا  هیجانی  عامل های  تحت تاثیر  گذشته  هفته  اما  می کرد؛  نزولی 

صرافان  و  بود  محدود  تغییرات  دامنه  البته  شد.  صعودی  حدی 
آن را طبیعی می دانند.

تغییر جزئی طالی جهانی 
از دیگر سو، بهای قیمت جهانی طال هم در روز سه شنبه تغییر 
زیادی نداشت. طال تا لحظه تنظیم این خبر تغییری جزئی نسبت 
افزایش  ماند.  دالر   ۱۲۹۰ حدود  روی  و  داشت  دوشنبه  بازار  به 

از  گذشته  روزهای  نوسانات  روند  همان  ادامه  طال  قیمت  اندک 
یک طرف به خاطر بحران اوکراین و از طرف دیگر به خاطر ادامه 
انتشار آمار اقتصادی در سطح جهان است. البته سه شنبه بازارها 
با کاهش آغاز کردند تا در دومین روز هفته کاری صحبت از تاثیر 
واقع  در  دالر  تقویت  باشد.  دالر  تقویت  و  طال  سرمایه  خروج 

دوشنبه هم مهم ترین خبر در کنار ادامه نوسانات فلز زرد بود.
تعطیل  جهانی  بازارهای  بیشتر  دوشنبه  که  است  حالی  در  این 
تازه  آمارهای  هم  بازارها  بازگشایی  در  سه شنبه  و  بودند 
سه شنبه  اما  کنند؛  ایجاد  طال  بهای  در  بزرگی  تغییر  نتوانستند 
نسبت  به  تازه  اقتصادی  آمار  با  اروپا  سهام  بازارهای  وضعیت 
خوب بود؛ گرچه این خوش بینی تاثیری بر بهای یورو نگذاشت 
تا یورو با نرخ برابری ۳۷۸۳/۱ مقابل دالر به پایین ترین ارزش 

در دو هفته برسد.
درهرحال وضعیت بازار طال همچنان مبهم است. براساس تحلیل 
اوکراین  در  جغرافیایی  تنش  های  گزارش  سه شنبه  کارشناسان 
دیگر  به  چشم ها  تا  دهد  افزایش  را  طال  برای  تقاضا  نتوانست 
روزهای کاری این هفته میالدی بماند. مشکل اما همان ابهام در 
بازار طال است. بسیاری از پیش بینی ها در ۱۰ هفته گذشته درست 
از آب درنیامده اند و با این اوضاع نباید از نوسان های بیشتر بازار 

اونس شگفت زده شد.

دالر به كانال3300 وارد شد
 هفته گذشته نرخ دالر در ادامه روند افزایشی خود وارد یک کانال جدید قیمتی شد و از مرز ۳هراز و 
۳۰۰تومان گذشت. بیشتر فعاالن بازار این روند را تابعی از هیجان کاذب در بازار توصیف می کنند که در 

سایه فضای انتظاری ناشی از آغاز فاز دوم هدفمندی رخ داده است.
نرخ  تعیین  از  فضا  این  در  آزاد  بازار  رسمی  نماد  به عنوان  صرافان  می دهد  نشان  میدانی  مشاهدات 
خودداری می کنند و معتقد به پایدار نبودن این روند هستند. در مقابل، دالالن با سوءاستفاده از فضای 

تعلیقی ایجادشده بر تنور افزایش قیمت می دمند.
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ادبيات
ایزابل آلنده از گارسیا مارکز وآمریکاي التین می گوید

واقع گرايى جادويى با 
ورود مهاجمان آغاز شد!

ترجمه: سماء اوریاد -منبع: تایم

به خاطر  را  مارکز  گارسیا  گابریل  کلمبیایی،  رمان نویس  امروز 
دنیا  از  سالگی  هفت  و  هشتاد  در  گذشته  پنج شنبه   او  می آوریم. 
شناخته  قرن  نویسندگان  بهترین  از  یکی  عنوان  به  مارکز  رفت. 

شده است.

از  هم اکنون  که  است  شیلی  اهل  نویسنده  آلنده  ایزابل   
شمار  به  التین  آمریکای  رمان نویسان  بهترین  و  پرفروش ترین 
آلنده  شیلی.  جامعه  در  اثرگذار  و  معترض  نویسنده ای  می رود؛ 
به  می توان  آنها  جمله   از  که  نوشته  رمان  بیست  حدود  تاکنون 
خانه ارواح و آخرین کتاب او با نام چاک دهنده اشاره کرد. ُخوان 
گنزالس و امی گودمان، که نویسنده، منتقد و روزنامه نگارند، به 
مناسبت مرگ مارکز با ایزابل آلنده، گفت وگویی انجام داده اند که 

ترجمه بخشی از آن را می خوانید: 

امی گودمان: اینجا دور هم آمده ایم تا با شما درباره کسی حرف 
بزنیم که نه تنها ادبیات آمریکای التین را که...

ایزابل آلنده: که ادبیات جهان را متحول ساخت.
داشت.  جهان  ادبیات  تمام  در  بسزایی  تاثیر  و  بله،  گودمان: 

ایزابل، برایمان از گابریل گارسیا مارکز بگو.
کاری  است.  دشواری  کار  او  درباره  کردن  صحبت  آلنده: 
احساسی ست. او استاد اساتید است. غریو ادبیات آمریکای التین 
با  فراگرفت،  را  جهان  قرن  دوم  نیمه  در  غول آسایش  حمله  که 
بود  ناشناس   ۱۹۶۳ سال  یعنی  زمان  آن  در  که  نویسنده ای  رمان 
آغاز شد. درست از آن زمان بود که  یوسا  با نام ماریو وارگاس 
داریم.  بزرگی  نویسندگان  ما  که  شد  موضوع  این  متوجه  جهان 
اما  بود.  بی شمار  صداهای  میان  در  صدایی  نیز  یوسا  صدای 
جنبش  این  محوری  صدای  واقع  به  که  صدایی  صدا،  مهم ترین 
هر  و  بود.  تنهایی  صدسال  رمان  با  مارکز  گارسیا  گابریل  بود، 
خود  به  را  منتقدان  توجه  نه تنها  نگاشت  آن  از  پس  که  رمانی 
که  گرفت،  متعددی  جایزه های  و  شد  ترجمه  بلکه  کرد،  جلب 
مانند  مارکز  کتاب های  خواندن  شد.  واقع  نیز  عامه  پسند  مورد 
خواندن دیکنز یا بالزاک بود. مردم در خیابان ها گارسیا مارکز 
قرار  عامه  توجه  مورد  می نوشت  که  کتابی  هر  می خواندند. 
می گرفت. پس به نوعی او ذهن خوانندگان و جهانیان را تسخیر 
گفت  و  گفت  جهانیان  به  التین  آمریکای  مردم  ما،  درباره  کرد. 
نوعی  به  ما  او،  رمان های  صفحات  در  هستیم.  کسانی  چه  که 

خودمان را در آینه دیدیم. 
گنزالس: اما شگفت اینجاست که در کشورش او به عنوان فردی 
ادبی یک ستاره بود که خود این امر کمی عجیب به نظر می رسد. 
دنبال  مردم  می داد  انجام  یا  می گفت  مارکز  گارسیا  که  را  هرچه 

می کردند و درباره اش صحبت می کردند.
آلنده: در جهان هم این طور بود.

گنزالس: بله.
عجیب  کاری  چنین  التین  آمریکای  در  می دانی،  اما  آلنده: 
نویسنده ها  برخی  آمریکای التین  در  نیست.  خارق العاده  و 
با  شده اند.  رئیس جمهور  بودنشان  نویسنده  خاطر  به  درست 
نویسنده ها در آمریکای التین جوری مشورت می کنند که گویی 
پیامبر یا پیشگو هستند. آنها قرار است همه چیز را بدانند. و به 
می رسد  نظر  به  عادی  شان -  اسطوره ای  سیمای  ترتیب، -  این 
نحوی  به  التین،  آمریکای  مثل  غریبی  و  عجیب  قاره  در  که  چرا 
در  جمعی مان  ترس های  و  امیدها  رویاها،  ما،  زندگی  واقعیت 
هم  اغلب  که  را  تاریخ مان  آنها  می شود.  خالصه  نویسندگان مان 

جادویی و وحشتناک است به ما بازمی گردانند.
تنهایی  صدسال  اولین بار  برای  وقتی  چه  می آید  یادت  گودمان: 

را خواندی؟
آلنده: البته. این رمان در سال ۱۹۶۷ به چاپ رسید و من یکسال 
بعدآن را خواندم. آن زمان در مجله زنان مشغول به کار بودم و 
به یاد دارم وقتی شروع به خواندن کردم سر کار نرفتم. یک جا 
نشستم و تا انتهای رمان را خواندم. انگار کسی داشت داستان 
بود،  من  خانواده  انگار  خانواده  می کرد.  تعریف  را  من  خود 
کشور من بود و مردمی که می شناختم شان. برای من هیچ چیز 
رمان جادویی نبود. حتی مادربزرگ رمان، مادربزرگ من بود. 
من هم مانند مارکز در خانه پدربزرگ و مادربزرگم بزرگ شدم.

که  داشت  وجود  تنهایی  صدسال  درباره  چیزی  چه  گودمان: 
در  بلکه  التین  آمریکای  در  تنها  نه  قدرتمندی  اثر  چنین  به  را  آن 
تنها  داستان  اساسا  خب،  که  است  این  منظورم  کرد؟  تبدیل  دنیا 
کلمبیا  از  بخشی  شده  فراموش  خانواده  یک  از  چندنسل  درباره 

در شهری کوچک است...
آلنده: شهری ساختگی.

گنزالس: تک افتاده از دنیا.
آلنده: مکانی ساختگی.

اثر  این  درباره  چیزی  چه  اما  خب،  خیلی  ساختگی؟  گنزالس: 
وجود داشت که آن را به چنین اثر مهمی تبدیل کرد؟

آلنده: فکر می کنم آنچه برای مکتب رئالیسم جادویی در سراسر 
جهان اتفاق افتاد و مردم به سمت اش کشیده شدند به این خاطر 
بود که زندگی و جهان در کل چیزی رازآمیز است. ما نمی توانیم 
چیزی را کنترل کنیم. توضیح و توجیهی برای همه چیز نداریم. 
و برای اینکه احساس امنیت کنیم سعی می کنیم در دنیایی کنترل 
پس  که  کتاب هایی  و  کتاب  این  در  دهیم.  ادامه  زندگی  به  شده 
در  که  بود  باورنکردنی  چیزهای  از  انفجاری  شد،  منتشر  آن  از 
اطراف همه ما همیشه وجود دارد. و باید پذیرفت که ما چیزی 
را نمی توانیم کنترل کنیم، توضیحی وجود ندارد و اینکه ارواحی 
دور و برمان وجود دارند. چیزهایی تصادفی، رویاهایی که خبر 
ما  و  می افتند  اتفاق  که  جادویی  اموری  و  می دهند  آینده ای  از 
توضیحی برای شان نداریم. گمان کنم قرن ها پیش پدیده ای مثل 
الکتریسیته موردی جادویی درنظر گرفته می شده. و شاید مثال 
توضیح  بتوانیم  را  چیزی  تنهایی  سال  دویست  نام  با  رمانی  در 

دهیم که االن برایمان جادویی است.
گودمان: ایزابل، برایمان بگو که اصطالح واقع گرایی (رئالیسم) 
بر  بر مردم و  که  تاثیری  کسی آورد. و همچنین  چه  جادویی را 

دنیا گذاشت.
که  نبود  مارکز  گارسیا  همه  از  اول  که  بگویم  باید  خب،  آلنده: 

این  توانست  که  بود  کسی  برترین  او  اما  آورد.  را  اصطالح  این 
اصطالح را طوری در آثار خیالی اش به کار برد که در همه جا و 
میان تمام مردم پذیرفته شود. اما این جریان خیلی قبل تر شروع 
جادویی  رئالیسم  که  بگویم  می توانم  طور  این  حتی  بود.  شده 
التین  آمریکای  به  اسپانیایی  کشورگشایان  و  مهاجمان  ورود  با 
اسپانیا  کشورشان  به  و  پادشاه شان  به  نامه هایی  آنها  شد.  آغاز 
قاره  این  که  می کردند  توصیف  چنین  آن  در  و  می نوشتند 
از  می توانی  اینکه  و  دارد،  جوانی بخش  خاصیت  با  چشمه هایی 
تکشاخ هایی  مردم  اینکه  برداری.  طال  و  جواهرات  زمین  روی 
که  دارند  بزرگ  بسیار  پاهایی  اینکه  یا  دارند  سرشان  روی 
بیندازد.  سایه  تا  کنند  بازش  چتری  مثل  می توانند  ظهر  هنگام 
این حرف ها واقعیت دارند و از خودم در نمی آورم. این  حرف ها 
در نامه های کشورگشایان اسپانیایی موجودند. پس در پیوستن 
و  شد.  خلق  واقعیاتی  چنین  اسپانیا  و  التین  آمریکای  جادویی 
آورد  را  اصطالح  این  که  بود  کسی  اولین  کوبا  اهل  نویسنده ای 
مشهورش  و  مردمی  را  اصطالح  این  مارکز  گارسیا  او  از  بعد  و 
کرد.اما همچنین این طور گفته شده که این اصطالح اولین بار 

در آلمان و توسط نویسنده ای آلمانی مطرح شد.
زندگی  بر  که  موضوعاتی  از  یکی  که  می دانی  ایزابل،  گنزالس: 
محیط  و  تربیت  روش  نه تنها  داشت  زیادی  تاثیر  مارکز 
بزرگ  با  همزمان  که  بود  سیاسی ای  جریانات  بلکه  خانواده اش 
رسوا  الویولنسیای  که  زمانی  همان  از  می دادند.  رخ  او  شدن 
کشور  داخلی  جنگ  در  را  نفر  سیصدهزار  از  بیش  کلمبیا  در 
درباره  کلمبیا.  در  مخدر  جنگ های  آن  از  بعد  و  کرد  قتل عام 
این موضوعات سیاسی و اینکه او چگونه این موضوعات را در 

آثارش استفاده کرد برایمان بگو.
با  کوبا  انقالب  اوایل  همان  و  بود.  چپ گرا  یک  همیشه  او  آلنده: 
فیدل کاسترو صمیمی شد. در کوبا مردم او را ستایش می کردند 
و او هم در کوبا مدتی زندگی کرد و بعدها بارها به آنجا رفت. 
انستیتو فیلمی در هاوانا راه اندازی کرد. عقاید چپ گرایانه اش 
در  او  داشت.  همراه  به  برایش  زیادی  دردسرهای  کلمبیا  در 
در  درواقع  و  بود.  کرده  زندگی  دیگر  جاهای  خیلی  و  مکزیک 
مکزیک هم از دنیا رفت. او تنها کسی نیست که در تبعید زندگی 
کرد، خیلی از نویسنده های ما در آن زمان در تبعید می نوشتند و 
زندگی می کردند. این اتفاق در شیلی بعد از کودتای نظامی هم 
رخ داد. و موجی از نویسندگان شیلی به خارج از کشور رفتند و 
در تبعید نوشتند. مارکز هم که همیشه ضدرژیم دیکتاتوری بود 
وحشت  پدرساالر،  پاییز  نام  با  کتابش  در  و  نوشت.  آنها  درباره 
تصویر  به  را  قتل  و  سوءاستفاده  نادانی،  مستبد،  دولت های 
تصویر  به  را  دیکتاتوری  آن  تمام  اثر  آن  می کنم  می کشد.فکر 

می کشد.
گارسیا  گابریل  درباره  نظرت  آخرین  کالم،  ختم  و  گودمان: 

مارکز را برایمان بگو. 
اما  است.  عزادار  قلبم  گفتم  هم  این  از  قبل  که  همان طور  آلنده: 
خاطر  به  را  عظیمی  غم  جورهایی  یک  نیست.  عزادار  اندیشه ام 
که  چرا  بود،  رفته  پیش  خیلی وقت  اما او  حس می کنم.  رفتن او 
خیلی وقت بود چیزی نمی نوشت. اما آثارش ابدی اند. و همیشه 
تا  او  پس  خواند.  خواهم  را  آنها  بارها  من  و  ماند  خواهند  ما  با 

ابد با ماست. 

مادرش آثار او را نخواند
دونا لویسا سانتیاگا مارکز، مادر گارسیا مارکز در سال ۲۰۰۲ و در سن ۹۷ سالگی درگذشت. 
او از شخصیت های بسیار اثرگذار در زندگی گابو بود که در رمان صد سال تنهایی به صورت 

«اورسوال» ظاهر می شود.
 لویسا سال ها پیش در گفت وگو با روزنامه «ال اسپکتادور» گفته بود؛ هرگز آثار او – گابو – را 
نخوانده ام. اما او از همان کودکی یک نویسنده بود وقتی تمام روز در آن دهکده سوت و کور 
آرکاتاکا دنبال پروانه ها می گشت و آسمان در چشمش نه به رنگ آبی که با جلوه های عجیب 

و غریب ظاهر می شد.»
لویسا در تاریخ ۲۵ جوالی ۱۹۰۵ در نزدیکی رودخانه رانچریا در کلمبیا به دنیا آمد. خانواده 
جنگ  اثر  در  پدرش  که  بود  ساله  دو  بودو  شده  کشور  در  داخلی  جنگ های  فاجعه  گرفتار  او 
تن به تن با یکی از همسایگان شان، جان داد. لویسا سرگذشت غریبی داشت که دستمایه رمان 
«صد سال تنهایی هم شده است، آنجا که او به صورت «اورسوال»، زن خوزه آرکادو بوئندیا، 

ظاهر می شود. 
روزنامه «ال اسپکتادور» که مارکز کار حرفه ای نویسندگی را با این روزنامه آغاز کرده است، 

گزارشی در باب زندگی مادر مارکز منتشر کرده که ترجمه بخش هایی از آن را می خوانید: 
مادرش هرگز صدسال تنهایی یا هیچ کدام از آثار ادبی او را نخواند. خواهر رمان نویس؛ آیدا 
روزا، این طور به خاطر می آورد: «بعضی قسمت ها را می خواند، اما همواره افراد واقعی که 
برای خلق شخصیت ها الهام بخش بوده اند را می یافت و از پسرش می پرسید: گابیتو عزیز؛ 

چرا برای این یکی، نشانه گذاشتی؟»
گارسیا مارکز هرگز پاسخی نمی داد. شاید او حس می کرد مادرش رمان های او را نمی خواند 
مارکز  زندگی  اودر  درنهایت  بیابد.  آنها  از  یکی  در  را  خودش  روزی  باالخره  می ترسد  چون 
 ۲۰۰۲ سال  میانه  در  مرگش  که  بود  زنی  او  بود.  عظیم تر  داستانی اش  شخصیت های  همه  از 
می نمود؛  کافی  عجیبی  شکل  به  همواره  که  غذایی  با  که  کسی  انداخت،  رعشه  به  را  مارکز 
معجزه می کرد. متواضع و واقع بین، یازده بچه را بزرگ کرده بود بدون آنکه قدرت و شهرت 

شگفت زده اش کند، او قادر بود پیچیده ترین چیزها را ساده کند.

آیدا روزا به یاد می آورد: وقتی به او زنگ می زنند تا به پسرش بگوید جایزه نوبل را برده است، 
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گابو رفت
 گابریل گارسیا مارکز، روز ۲۸ فروردین ماه گذشته، پس از سال ها دست و پنجه نرم 

کردن با بیماری، چشم از جهان فروبست.

به  داد.  دست  از  را  خود  چهره های  بزرگ ترین  از  یکی  ادبیات  دنیای  او،  مرگ  با   
و  سروانتس  از  پس  زبان،  اسپانیایي  جهان  نویسندگان،  و  منتقدان  از  بسیاری  باور 
شاهکار بی بدیلش، دن کیشوت، نویسنده ای به بزرگی مارکز ندیده است هر چند که 
 ۱۹۲۷ مارس  ششم  در  مارکز  نیستند.  و  نبوده  کم  التین  آمریکای  بزرگ  نویسندگان 
در دهکده آرکاتاکا، نزدیک سواحل کارائیب در کلمبیا به دنیا آمد. در دانشکده ملی، 
«ال  روزنامه  برای  خبرنگاری  با  را  نویسندگی  حرفه ای  کار  و  خواند  حقوق  درس 
اسپکتادور» آغاز کرد. او با نیروی تخیل عجیب غریب خود نوع خاصی از گزارش 
نویسی را به وجود آورد که از ترکیب واقعیت و تخیل شگرف روایي شکل گرفته بود. 
نویسنده ای  به عنوان  را  خود  نام   ۱۹۶۷ سال  در  تنهایی»  سال  انتشار «صد  با  مارکز 
صاحب سبک تثبیت کرد. کتابی که چند ناشر از خیر چاپ آن گذشته بودند، چرا که 
فروش  سرعت  به  کتاب  همین  اما  بوده،  نوآورانه  و  سنگین  حد  از  بیش  آنها  نظر  از 
رفت و آوازه آن از مرزهای کلمبیا گذشت و جهان را فراگرفت، تا جایی که تا کنون 
التین  آمریکای  در  انجیل  فروش  با  که  رفته  فروش  آن  از  نسخه  میلیون   ۳۰ از  بیش 
که  کتابی  است.  شده  ترجمه  دنیا  زنده  زبان  ده ها  به  اینکه  ضمن  می کند!  برابری 
نشانگر سبک خاص مارکز است، رئالیسم جادویی. مارکز در سال ۱۹۸۲ جایزه نوبل 
را به دست آورد، این «شعبده باز کالم و فراست»  از آن پس به یکی از اسطوره های 
آمریکای التین بدل شد و نامش در کنار سیمون بولیوار و پله به گوش ها می رسید. 
مردم کلمبیا با احترام او را «گابو» نامیدند و در سال ۲۰۰۲ طوماری در فراخوان او 
که  چرا  نپذیرفت،  مارکز  اما  کردند،  امضا  کشور  این  جمهوری  ریاست  پذیرش  به 
می خواست همچنان نویسنده و منتقد دولت باقی بماند. آثار مهم مارکز همه به زبان 
هم  که  است  دست  در  ترجمه  ده ها  او  رمان  چند  از  که  طوری  شده،  ترجمه  فارسی 
مختلف  ناشران  گرایش  بیانگر  هم  و  فارسی زبانان  نزد  در  مساعدش  بخت  نشانگر 
به نشر آثار او است. انتشار رمان «صد سال تنهایی» به ترجمه بهمن فرزانه در سال 
۱۳۵۴ اتفاقی بود که ادبیات ایران را تکان داد. طی ۲ دهه نسل هایی از نویسندگان 
که  او  آثار  مهم ترین  از  می نوشتند.   التین  آمریکای  جادوگر  این  از  تاثیرپذیری  با 
«گزارش  نحس»،  «ساعت  پدرساالر»،  «پاییز  به  می توان  شده اند  ترجمه  فارسی  به 
«پرندگان  خودش»،  توی  هزار  در  «ژنرال  وبا»،  سال های  «عشق  ربایی»،  آدم  یک 
مرده»، «زنده ام که روایت کنم»، و «نوشته های کرانه ای» اشاره کرد. بهمن فرزانه، 
که  هستند  مارکز  آثار  خوب  مترجمان  جمله  از  جهانشاهی  جاهد  و  گلشیری  احمد 
را  خود  همواره  مارکز  است.  ماندنی  فارسی  زبان  در  خواندنی شان  ترجمه های 
روزنامه نگار می دانست. شاید به دلیل جادویی که در کار روزنامه است و «سوژه های 
واقعی» گاه چنان «شدید» می شوند که گویی قصه و داستان اند نه واقعیت.او خود 
چیزی  رمان  در  نه  و  روزنامه نگاری  در  نه  که  می دهم  اطمینان  شما  به  است؛  گفته 
من  آمیخته اند.  هم  به  تقریبا  ادبیات  و  روزنامه نگاری  من  کار  در  نکرده ام.  ابداع  را 

هیچ گاه نتوانسته ام آنها را کامال از هم تفکیک کنم.

او می گوید: «اوه چه خوب! امیدوارم آنها دیگر حاال به ما برق بدهند!»
او اضافه می کند، «مساله این بود که، راهبه شدن من، بیش از جایزه نوبل گابی کوچک برایش 

مهم بود!»
صد  اول  چاپ  سالگرد  چهلمین  در  می گرفتند،  جشن  را  ترش  بزرگ  پسر  سالگی  هشتاد  وقتی 

سال تنهایی، یا در بیست وپنجمین سالگرد دریافت جایزه نوبل، پیدایش نشد. وقتی کنگره زبان 
اسپانیا، به افتخار مارکز در بندر تاریخی کارتاجنا، هزاران پروانه رها کرد، یا وقتی مارکز گفت 
اطمینان دارد که حداقل روزی یک صفحه می نویسد حتی اگر – بیماری- به تاخیرش بیندازد، 

او غایب بود. 
سال  صد  نسخه  اولین  خواندن  از  نخست  که  نشنید  ناشری  درمورد  را  پنهان  شایعات  حتی  او 
یافته  خسته کننده  را  اثر  یا  بود  نفمیده  احتماال  و  بود  خوانده  را  آن  یا  بود  زده  سرباز  تنهایی 
بود و بعدها وقتی دانست تمام نسخه های کتاب در بوئنوس آیرس فروخته شده اند و نویسنده 
گرفته،  قرار  گرمی  بسیار  استقبال  مورد  است  دوران ساز  منظرادبی  از  که  کتابی  نوشتن  برای 
به یک دائم الخمر تمام عیار تبدیل شده بود. دونا لویسا شخصا آنجا نبود، اما مانند بسیاری از 
مهم ترین شخصیت های مارکز، در تمام آن مکان ها که پسر بزرگش به آنها قدم نهاده بود، حاضر 

بود...چنان که امروز هم حاضر است و به یقین در قرن های بعد هم.
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سينما و تئاتر

«فرمائو» که چند سالي است عهده دار برگزاري معتبرترین 
رویداد سینمایي جهان است،  درباره فرآیند انتخاب فیلم ها 
گفت، تا روز قبل از اعالم فیلم ها مشغول تماشاي فیلم ها 
بوده است. به گزارش ایسنا وي با اشاره به ارسال ۱۸۰۰ 
فیلم براي حضور در بخش رقابتي گفت: امسال از حضور 

همچنین  و  «گدار»  «داردن»،  برادران  چون  کارگرداني 
سیفرون»  «دامیان  چون  دیگر  سرشناس  کارگردانان 

آرژانتیني بسیار مفتخریم. 

سینماي آسیا
از سینماي آسیا عالوه بر «ژانگ ییمو»، کارگردانان دیگري 
چون «جولي جونگ» از کره جنوبي کانو بل از هند،  «وانگ 
با  نیز  ژاپن  از  کاواسه  نآئومي  همچنین  و  چین  از  چائو» 
فیلم هایشان به بخش رقابتي راه نیافتند. «فرمائو» درباره 
حضور نه چندان پررنگ سینماي آسیا در مقایسه با سال 
امسال  که  است  درست  گفت:  کن  جشنواره  در  گذشته 
شما  اما  ندارد،  جشنواره  در  جدي  حضور  آسیا  سینماي 
و  کنید  نگاه  ساله  پنج  بازه  یک  در  موضوع  این  به  باید 
سینماي کشورهایي چون چین ، ژاپن ، سنگاپور ، مالزي و 
اما  داشته اند،  جشنواره  در  پررنگي  حضور  همواره  کره 
امسال حضور آنها کمتر است که دلیل خاصي هم ندارد. 

چون  سیاسي  فیلم هاي  پررنگ  حضور  درباره  فرمائو 
اوکراین  انقالب  درباره  الزنیتا»  «سرجي  از   «maidan»
سوریه  درباره  اوسامه»  «محمد  ساخته  فیلم  همچنین  و 
فیلمسازان  این  بلکه  نیست  سیاسي  کن  جشنواره  گفت: 

هستند که سیاسي اند. 

فیلم هاي بخش مسابقه
جمله  از  اگویان  آتوم  جدید  ساخته  افتاده“  دام  به  فیلم“ 
این  است.  مسابقه  بخش  در  شده  پذیرفته  فیلم هاي 
در  که  است  کانادایي  تبار  ارمني  اگویان  فیلم  ششمین 
جشنواره کن به نمایش در مي آید. او پیش از این در سال 
۱۹۹۷ با فیلم“ گذشته شیرین“ در سال ۱۹۹۷ برنده جایزه 

بزرگ جشنواره کن شده بود.
آسایاس  اولیویه  کارگرداني  به  ماریا“  سیلس  ”ابر هاي 
است.در  مسابقه  بخش  در  حاضر  فیلم  دیگر  فرانسوي 
این فیلم انگلیسي زبان ژولیت بینوش، کریستن استوارت 
گریس مورتز نقش آفریني مي کنند.آسایاس هم  کلوئي  و 

پیش از این سه بار در جشنواره کن حاضر بوده است.
قتل  داستان  موضوع  با  میلر  بنت  اثر  روباه“  ”شکارچي 
به  مسابقه  بخش  در  المپیک  کشتي  قهرمان  یک  مشکوک 

نمایش در مي آید.
فیلم“  با  فرانسوي  کار  کهنه  فیلمساز  گدار  لوک  ژان 

کن  جشنواره  در  بار  هفتمین  براي  زبان“  با  خداحافظي 
شیوه  به  که  است  گدار  فیلم  نخستین  مي یابد.این  حضور 

سه بعدي فیلمبرداري شده است.
”مرد خانه دار“ ساخته تامي لي جونز بازیگر و کارگردان 
مسابقه  بخش  در  که  است  وسترن  فیلم  یک  آمریکایي 
عنوان“  با  جونز  لي  پیشین  مي آید.فیلم  در  نمایش  به  کن 
از   ۲۰۰۵ سال  در  استرادا“  ملکیادس  جنازه  تشییع  سه 

جشنواره کن دو جایزه دریافت کرده بود.
دوازدهمین  براي  هم  انگلیسي  سیاسي  فیلمساز  لوچ  کن 
جیمي“  تاالر  مي یابد.فیلم“  حضور  کن  جشنواره  در  بار 
کمونیست  حزب  پیشین  رهبر  گرالتون  جیمز  زندگي  به 
به  که  بادي  فیلم“  با   ۲۰۰۶ سال  در  لوچ  مي پردازد.  ایرلند 
مرغزار مي وزد“ نخل طالیي کن را گرفت و دو سال پیش 
هیات  ویژه  جایزه  برنده  ها“  فرشته  فیلم“سهم  براي  هم 

داوران جشنواره کن شد.
از  لویاتان“  فیلم“  با  روس  فیلمساز  زویاگینتسف  آندري 
جمله پذیرفته شده هاي بخش مسابقه جشنواره کن است.
او تا کنون چهار فیلم ساخته که هر چهار تا در بخش هاي 
مختلف جشنواره کن نمایش داده شده اند..دیگر فیلم هاي 

پذیرفته شده در بخش مسابقه جشنواره کن عبارتند از:
نقشه ستارگان ساخته دیوید کراننبرگ کانادایي

مامي به کارگرداني زاویه دوالن از فرانسه
آقاي ترنر اثر مایک لي محصول بریتانیا

سن لوران ساخته برتران بونلو محصول فرانسه
جست و جو به کارگرداني میشل هازاناویشس از فرانسه

هنوز آب اثر نائومي کاواسه محصول ژاپن
تیمبوکتو ساخته عبدالرحمن سیسوکو از فرانسه
دو روز، یک شب ساخته برادران داردن از بلژیک

داستان هاي وحشیانه اثر دامیان زیفرون از آرژانتین
خواب زمستاني به کارگرداني نوري بیلگه جیالن 

محصول ترکیه
فیلم هاي“ بازگشت به خانه“ ساخته ژانگ یي مو از چین 
اثر   “۲ دهیم  آموزش  را  خود  آزدهاي  چگونه  انیمشن“  و 

دین دوبلوا هم در خارج از مسابقه به نمایش در مي آیند.

خارج از رقابت
«به خانه آمدن» ساخته ژانگ ییمو

«چگونه اژدهایتان را تربیت کنید ۲» ساخته دین د بلوا
«مردم جهان» ساخته ایو ژوالن

نوعي نگاه
«Amour Fou» از جسیکا هاوزنر
«پرنده باز» ساخته پاسکال فران
«اتاق آبي» ساخته متیو آلماریک
«کشور چارلي» از رالف د هیر
«دوحه-یا» ساخته جولي جانگ
«النور راگبي» ساخته ند بنسون
«فانتزي» ساخته وونگ چائو

«Harcheck mi headro» ساخته کرن یدایا
«جواني زیبا» ساخته جیمي روزالس

«اشتباه» ساخته آسیا آرژنتو
«جوجا»(شهري در پرو) ساخته لیساندرو آلونسو

«رود گمشده» ساخته ریان گاسلینگ
و  برگر  کلر  آماچوکلي،  ماري  ساخته  میهماني»  «عاشق 

ساموئل تس
«فرار کن» ساخته فیلیپه الکوته

ریبرو  جولیانو  و  وندرس  میم  ساخته  زمین»  «نمک 
سالگادو

«برف در بهشت» ساخته اندرو هالم
«تیتلي» ساخته کانو بل

«توریست» ساخته روبن اوستالند
نیمه شب

«خانه به دوش» ساخته دیوید میشو
«رستگاري» ساخته کریستین لورین
«هدف» ساخته یون هونگ-سونگ

نمایش ویژه
«پل سارایوو» ساخته کارگردانان مختلف

«ایو آرژنتي» ساخته محمد اسامه
«میدان» ساخته سرگي لوزنیتسا

«ارتش سرخ» ساخته پولسکي گاب
«نقاشان کارتون- خیال آزادي» ساخته استفاني والوتو

 از حضور گدار تا فیلم هایي درباره اکراین و سوریه؛

 همه چيز درباره  يك جشنواره
جشنواره كن از آغاز تاكنون فراز و فرودهاي بسياري را پشت سر گذاشته است. از اعتراض كليساي 
كاتوليك به فيلم هايي مانند زندگي شيرين اثر فليني كه نمايشش براي سالهاي طوالني در بسياري 
از كشورها ممنوع بود و همين طور ويردياناي بونوئل و تالش ژنرال فرانكو براي كنار گذاشتن اين 
فيلم از جشنواره كن. از به هم زدن جشنواره توسط فيلمسازاني مانند گدار و تروفو در حمايت از 

اعتراضات مي 68 در همين سال، تا سخنان ضد يهودي الرس فن ترير در سال 2011. 
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به مناسبت شصتمین سال مرگ ملک الشعرای بهار

خانه نشين دوران بي ثبات
صادق زیباکالم

مرحوم ملك الشعراي بهار در برهه زماني پر تالطم و بي ثباتي مي زیست یا دست 
از  که  ۱۵ساله یي  دوران  بود.  دوراني  چنین  با  مصادف  وي  زندگي  از  بخشي  کم 

سال ۱۲۸۵ که انقالب مشروطه اتفاق افتاد تا ابتداي سال ۱۳۰۰ که کودتاي معروف 
سیدضیاءالدین طباطبایي و رضاخان میرپنج شکل گرفت. کودتایي که فصلي نو در 
تاریخ معاصر ایران شد. این ۱۵ سال که بهار یکي از چهره هاي سیاسي برجسته آن 
بود، خالصه مي شد در مجموعه یي از بي ثباتي، هرج و مرج، ضعف دولت مرکزي، 
دوجین  یك  آوردن  برون  سر  همه  از  بدتر  و  قحطي  بیماري،  اقتصاد،  کامل  توقف 
در   ، شمال  در  خراسان،  در  بلوچستان،  و  سیستان  در  مرکز.  از  گریز  قدرت هاي 
دولت  برابر  در  کشور  جنوب  و  فارس  در  خوزستان؛  در  کردستان،  در  آذربایجان 
در  هم  آن  کاغذ  روي  بر  بیشتر  و  اسما  مرکزي  قدرت  بودند.  کرده  علم  قد  مرکزي 
در  مسلح  گروه هاي  و  دستجات  ده ها  باید  مجموعه  این  به  داشت.  وجود  تهران 
اطراف و اکناف مملکت را افزود. این بي ثباتي ۱۵ ساله ریشه در تکان شدیدي داشت 
که انقالب مشروطه در ساختار قدرت قاجارها به وجود آورده بود. این تکان اما نه 
آنقدر موثر که بتواند آن راریشه کن کند، در نتیجه دو کانون قدرت رقیب و معارض 

بعد از انقالب مشروطه در کشور به وجود آمده بود.

قدرت  خأل  دیگر.  سوي  یك  در  مشروطه خواهان  و  سو  یك  در  قاجار  الیگارشي   
در  بود.  شده  مملکت  جاي  همه  در  مرکز  از  گریز  قدرت هاي  ظهور  باعث  مرکزي 
این  به  سیاسي  رجال  و  نخبگان  از  دیگر  بسیاري  همانند  هم  بهار  شرایطي  چنین 
نتیجه رسیده بود که اگر دولت مرکزي مقتدر و نیرومندي در تهران به قدرت نرسد 
یقینا بخش هایي از ایران از کشور جدا مي شدند. چنین بود که بهار هم باز همانند 
سایر رجال از رضاخان سردار سپه به حمایت برخاست. آن افسر نظامي و فرمانده 
قزاق که کمتر کسي در پایتخت او را مي شناخت با خود متاعي را به همراه آورده 

بود که بهار و سایر رجال ملي و نگران کشور ۱۵ سال بود که در حسرتش بودند. 

سردار  بود.  آورده  همراه  به  را  کشور  مجدد  یکپارچگي  و  امنیت  ثبات،  خود  با  او 
سپه اگرچه چکمه از پاي به در نیاورد تا همه قدرت هاي گریز از مرکز را مطیع کرد، 
اما او به تدریج نشان مي داد که فقط با بختیاري ها، اعراب، اکراد، جنگلي ها، ترك ها 
و... نیست که سر سازش نداشته و تا اطاعت یا محو آنان از پاي نمي نشیند، بلکه با 
سایر مخالفین و منتقدین خودش در پایتخت هم رفتار بهتري ندارد. آنقدرها طول 
مصدق،  اسکندري،  میرزا  سلیمان  بهار،  السطنه،  قوام  مدرس،  مرحوم  که  نکشید 
عشقي و سایر رجالي که در ابتدا به حمایت از رضاخان برخاسته بودند، به تدریج 
و به دلیل روحیه مغرور، شکاك، بي رحم و مستبد و یك دنده سردار سپه که حاال 
دیگر تاج شاهي هم بر سرنهاده بود، از وي کناره گرفتند. برخي همچون مدرس و 
عشقي جان خود را بر سر مخالفت با رضاشاه از دست دادند و برخي دیگر همچون 
قوام السلطنه، مصدق و ملك الشعراي بهار تا زماني که رضا شاه قدرت را در دست 

داشت عمال گوشه عزلت اختیار کرده و خانه نشین شدند.

فرهنگ
در سالروز درگذشت ملک الشعرای بهار

مرغ سحر ناله سر كن...
نیمای بزرگ سروده است:

«یاد بعضی نفرات
روشنم می دارد
اعتصام یوسف
حسن رشدیه

قوتم می بخشد...»

می  اتفاق  آدمها  از  بسیاری  برای  تاریخ،  طول  در  که  است  حکایتی  این  و 
افتد. گروهی از ما آن را بر زبان می آوریم و یادآور می شویم که وجود چه 
آدمهایی رزق روح ما شده و قوتمان می بخشد و عده ای، اگرچه از بعضی 
رزق  بعضیها  نام  و  وجود  اما  گوییم،  نمی  چیزی  دیگران  برای  نفراتمان 
روح ماست و قوت قلبمان. برای آنهایی که قلم می زنند و می نویسند و می 
سرایند.بزرگانی همچون استاد محمدتقی بهار معروف به ملک الشعرای 

بهار یکی از این افراد است.
انسان بزرگی که سالهای پربار زندگی اش و تالش خستگی ناپذیر او در 
راه اعتال و بزرگداشت فرهنگ و هنر ایران زمین باعث شد تا نام و یاد او به 
صفحات تاریخ فرهنگ و ادب ما راه پیدا کند و اهالی ادب این سرزمین نام 

او را به نیکی و بزرگی بر زبان آورند.
درباره  مطلبی  در  ما  روزگار  محقق  و  شاعر  بزرگ  کدکنی،  شفیعی  دکتر 
شعر استاد بهار چنین می گوید: «شعر بهار، چنان که جای دیگر گفته ام، 
در مرکز شعر مشروطیت قرار دارد و تمایز او از اقرانش ادیب پیشاوری، 
که  است  این  در  ایرج  و  عشقی  عارف،  اشرف  سید  دهخدا،  الممالک،  ادیب 
شامل  نیز  را  دیگر  دهه  سه  به  قریب  و  یافته  ادامه  نیز  مشروطیت  از  پس 
است؛ یعنی تمام دوره بیست ساله رضا شاه و نزدیک به یک دهه پس از 
نوادر  از  و  اوست  شاعری  سالهای  بهترین  از  سال  سی  این  و  او  سقوط 
اینکه  قرون)  تمام  هم  شاید  (و  اخیر  قرن  در  فارسی  شعر  تاریخ  حوادث 
با  پیوند  و  زندگی  اوج  در  همواره  حیاتش  روزهای  آخرین  تا  بهار  شعر 
ویژگیهای  از  که  تکرار  و  سستی  و  ابتذال  به  هرگز  و  بوده  جامعه  نبض 

دیگران در سنین کهولت و پیری است، گرفتار نشده است.»
و  شناسیم  می  استوارش  و  محکم  قصاید  با  را  او  که  است  شاعری  بهار 
می  فارسی  شعر  انواع  میان  در  درخشان  نگینی  چون  او  های  قصیده 

درخشد.

فغان ز جغد جنگ و مرغوای ا
وکه تا ابد بریده باد نای ا
وبریده باد نای او و تا ابد

گسسته و شکسته پر و پای او...

این  برای  اعتالیی  وجودش  که  شاعری  است.  قصیده  خداوندگاران  از  او 
قالب شعری شد و باز در این باره نیز دکتر کدکنی می نویسد:

«شعر فارسی پس از ظهور نیما، چه بخواهید و چه نخواهید، معیارهای 
تازه ای را پذیرفته و در قلمرو آن معیارها، دیگر جایی برای مقایسه کسی 
صورتهای  ارجمندترین  از  یکی  تجلی  واپسین  بهار  نیست.  باقی  بهار  با 
شعر فارسی است، صورتی که از رودکی شروع می شود و به بهار ختم. 
منظور سیر طبیعی این قالب است وگرنه دو هزار سال دیگر ممکن است 

کسی بیاید و قصیده ای بگوید.»

آری بهار قصیده را جانی دوباره بخشید و قرص و محکم سرود:
ای دیو سپید پای دربند
ای گنبد گیتی ای دماوند

از سیم به سر یکی کله خود
زآهن به میان یکی کمربند...

زیباترین  و  انگیزترین  دل  از  یکی  صاحب  بهار  او،  قصاید  از  جدای  اما 
تصنیفهای خلق شده در دنیای فارسی زبانان است. او خالق «مرغ سحر» 
است. تصنیفی که ریشه در گذشته ما دارد و هرگاه آن را از حنجره استادی 

شنیده ایم ناخودآگاه زمزمه کرده ایم:

مرغ سحر ناله سر کن
داغ مرا تازه تر کن

زآه شرر باد، این قفس را
برشکن و زیر و زبر کن

از  یکی  به  را  آن  داوود  نی  مرتضی  موسیقی  همراهی  که  تصنیف  این 
زیباترین و خاطره انگیزترین تصنیفهای ایرانی تبدیل کرده، بارها و بارها 
به وسیله خوانندگان مختلف اجرا شده است، اما اجرای استاد شجریان و 
سیاسی،  وجه  است.  مانده  ها  خاطره  در  اجرایی  هر  از  بیش  بنان  استاد 
اجتماعی این تصنیف که برخاسته از دل و جان مرد سیاست و هنر، استاد 
بهار است به آن عمقی بخشیده است که گذر زمان بعد از گذشت حدود یک 

قرن هنوز نتوانسته است آن را همنشین فراموشی کند.

شاعر از اوضاع بد زمانه خود با مردم هم عصر و هم روزگار خود سخن 
می گوید؛ از شام تاری حرف می زند که آرزوی سحر شدن آن را دارد و 

همراهی او با مردم همراهی مردم را با او سبب می شود.

عظمت و بزرگی و همت بهار بیش از آن است که در این فرصت بشود آن 
نویس،  تاریخ  نگار،  روزنامه  او  که  شد  یادآور  باید  کوتاه  اما  برشمرد،  را 
این  به  فراوانی  خدمات  منشأ  که  بود  برجسته  ادیبی  و  مدار  سیاست 
ارزشمندی  آثار  صاحب  اگر  حتی  که  بزرگی  انسان  است.  بوده  سرزمین 
تاریخ  تصحیح  سیاسی،  احزاب  مختصر  تاریخ  شناسی،  سبک  همچون، 
سیستان، و... نمی بود، باز هم با سرودن تصنیف «مرغ سحر» یاد و نام 

خود را در حافظه جمعی از ایرانیان جاوید می ساخت.
در اردیبهشت بود که بهار، بهار را ترک گفت؛ یکم اردیبهشت او زندگی را 
با همه غمها و شادیهایش به دیگران سپرد و رفت، اما نام و یاد او هنوز با 
ماست؛ چون می دانیم انسانهای بزرگ را با فراموش شدن نسبتی نیست.
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تاريخ
 «هنر ایران بزرگترین سرمایه این کشور بوده زیرا نه فقط ثروت 
جا  هر  و  دوره  هر  در  بلکه  آورده  وجود  به  آن  برای  حیثیت  و 
برای ایران دوستان زیاد ایجاد کرده است و امروز هیچ مملکت 
نداشته  را  ایران  هنری  آثار  از  مجموعه هایی  که  نیست  متمدنی 
باشد، مجموعه هایی که به صاحب نظرانشان نشان دهد که ایران 

استحقاق ستایش و محبت دارد.»(۱)
 

«تاالر  در  مهمی  سخنرانی   ۱۳۰۴ سال  ماه  اردیبهشت  دوم  در 
ایراد  اسعد)»  (سردار  بختیاری  جعفرقلی خان  خانه  باشکوه 
بوم  و  مرز  این  فرهنگی  میراث  سرنوشت  که  سخنرانی ای  شد؛ 
را برای همیشه دگرگون کرد و آن را از بی سامانی محض چندین 
ساله رهایی بخشید، هرچند که این  سامان یافتگی به تعبیر برخی 
گذشته ایم  حق  از  اما  نبود؛  کار شناسانه  هم  چندان  پژوهشگران 
اگر آن را نقطه عطف و تلنگری برای نخستین گام در این زمینه 

برنشماریم.
 

سخنران کسی نبود جز آرتور پوپ، ایران شناس آمریکایی. وی 
که در اواخر فروردین ماه به عنوان رایزن موسسه هنری شیکاگو 
نزدیک  از  را  سرزمین  این  باستانی  آثار  تا  بود  آمده  ایران  به 
مشاهده کند، به دعوت حسین عالء ـ نماینده مجلس شورای ملی 
که قبًال وزیر مختار آمریکا در ایران بود و با وی سابقه دوستی 
داشت ـ در میان چهره های شاخص سیاسی و فرهنگی ایران به 
سخنرانی در باب هنر این مرز و بوم پرداخت؛ از بزرگترین رجال 
دولت و مجلس و از آمریکاییان برجسته حاضر در تهران دعوت 
دولتی  اعضای  کنند.  شرکت  سخنرانی  این  در  که  آمد  عمل  به 
حاضر در این جمع عبارت بودند از: رضاخان پهلوی سردار سپه 
که ۷ ماه پس از این ماجرا به سلطنت رسید، محمدعلی فروغی 
(ذکاءالملک) وزیر دارایی و رئیس انجمن آثار ملی و عبدالحسین 
کشور  اول  تراز  رجال  میان  از  عامه.  فواید  وزیر  تیمورتاش 
چهره های  جمع  این  در  نیز  ملی  شورای  مجلس  نمایندگان  و 
مجلس،  رئیس  (مؤتمن الملک)  پیرنیا  حسین  چون  برجسته ای 
حسن مستوفی (مستوفی الممالک)، حسن پیرنیا (مشیرالدوله)، 
تقی زاده،  حسن  سید  (محتشم السلطنه)،  اسفندیاری  حسن 
علی اکبر داور و مرتضی قلی خان بیات (سهام السلطان) به چشم 

می خوردند.(۲)
 

در  چنان  ایرانی  هنر  باب  در  پوپ  پروفسور  شیوای  سخنرانی 
دل و جان دست اندرکاران اداره مملکت نشست که به زودی آثار 
خود را در تمامی جوانب نشان داد. آنچنان که گویی دلوی از آب 
از  سراسیمه  باشند،  ریخته  سرزمین  این  خفته  هویت  سر  بر  یخ 
جبران  که  خواست  و  برخاست  خویش  دراز  و  دور  عمیق  خواب 

مافات کند.
 

درباره  پوپ  تاریخی  سخنرانی  مترجم  صدیق،  عیسی  دکتر 
و  فوریت  با  که  نطق  می گوید: «ترجمه  سخنان  این  تاثیر  میزان 
با سرعت انجام گرفت در   همان تاریخ به صورت رساله جداگانه 
از طرف وزارت فرهنگ چاپ و منتشر و به مدارس فرستاده و 
به معلمان تاریخ توصیه شد که در تدریس از آن استفاده کنند و 
نکات مهم خطابه را به دانش آموزان خاطرنشان سازند.»(۳) و 
باز در جای دیگری می گوید: «سخنان پروفسور پوپ که با شور 
و  کرد  شنوندگان  در  بسیاری  تاثیر  شد  گفته  شیوایی  و  شوق  و 
غرور ملی آنان را برانگیخت و آنان را متوجه اهمیت و مقام هنر 

ایران نمود.»
 

وی از جمله آثار مهم این سخنرانی را چنین برمی شمرد:
توجه رضاشاه و مسئوالن درجه اول مملکت به احیای هنر

تاسیس موزه در تهران و شهرهای مهم
و  دانشگاه ها  کمک  با  علمی  کاوش های  وسایل  آوردن  فراهم 

انجمن های اروپایی و آمریکایی
و  پایتخت  در  عالی  و  متوسطه  سطح  در  متعدد  مدارس  ایجاد 

شهرهای بزرگ
تشویق صنعتگران

تعمیر بناهای تاریخی و تالش در جهت حفظ آثار ملی
قالی بافی،  زری بافی،  احیای  برای  کارگاه هایی  برپایی 

کاشی سازی و...
 

بود   ۱۳۰۶ سال  در  یعنی  سخنرانی  این  از  پس  سال  دو  درست 
که مجلس شورای ملی قرارداد انحصار کاوش آثار باستانی در 
شوشـ  قرارداد ۱۹۰۰ـ  را که به فرانسویان واگذار شده بود ملغی 
اعالم کرد و سه سال بعد نیز قانون عتیقات را به تصویب رساند؛ 
خارجیان،  دست اندازی  از  جلوگیری  برای  اگرچه  که  قانونی 
جامع و کامل نبود اما نخستین گام در جهت قانونمند شدن آثار 

ملی و زمینه ساز گام های جدی تر بعدی به شمار می رفت.
 

در مورد موزه نیز تلنگر پوپ به هوش و حواس رجال فرهنگی 
کار خود را کرد و پس از آن نیز پیشنهادهایی تحت عنوان «برای 
کاردار  موری،  داد.  معارف  وزارت  به  ایران»  در  هنر  پیشرفت 
آمریکا در تهران در مورد این پیشنهاد می گوید: «دولت و طبقه 
روشنفکر ایران چنان با پیام ها و گزارش های آموزنده آقای پوپ 
او  پیشنهادهای  کردن  عملی  برای  بالفاصله  که  شده اند  تحریک 
زیادی  مدت  که  شاهنشاهی  موزه  داده اند.  تشکیل  کمیسیونی 
شده  تخلیه  بود  شده  خارجی  بازدیدکنندگان  استهزای  مایه 

موزه  شود.  آن  جایگزین  باستانی  آثار  واقعی  گنجینه  تا  است 
نمایش  برای  مکانی  به  و  بود  خواهد  نامش  شایسته  جدید  ملی 
جالل و شکوه هنر هخامنشی، ساسانی و اسالمی تبدیل خواهد 
شد.»(۴) و این چنین تاسیس موزه در تهران و شهرهای بزرگ 

توجه  پیش تر  که  امری  گرفت؛  قرار  توجه  مورد  جد  به  دیگر 
باستان  ایران  موزه  تاسیس  میان  این  در  نمی شد.  بدان  چندانی 
نخستین  و  سرزمین  این  هنر  و  فرهنگ  تاریخ  در  عطفی  نقطه 

موزه علمی در ایران است.
 

بود.  باستانی  آثار  برای  اداره ای  تاسیس  پوپ  دیگر  پیشنهاد 
سر  بر  کشمکش  از  پس  ظاهرًا   ...» می گوید  این باره  در  موری 
هموطن  کار  این  اندازه  به  ایران  در  اتفاقی  هیچ  نفت،  امتیاز 
نکرده  جلب  خود  به  را  عمومی  اذهان  این چنین  من  برجسته 

است.»(۵)
 

از دیگر نتایج سخنرانی پوپ می توان به تشکیل «انجمن فرهنگی 
جزء  را  آن  پژوهشگران  برخی  که  کرد  اشاره  آمریکا»  و  ایران 
نکات منفی کارنامه پوپ می دانند و معتقدند «این انجمن به طور 

یک طرفه ناقل فرهنگ غرب به ایران بود.»
 

هنرهای  افتخاری  مشاور  عنوان  به  سخنرانی  این  از  پس  پوپ 
مدرسه  مؤسس  وی  کرد.  فعالیت  ایران  دولت  خدمت  در  ایرانی 
برخورداری  با  که  مدرسه ای  بود؛  آمریکا  در  آسیایی  مطالعات 
اسالم شناسی،  آشور شناسی،  زمینه  در  متخصصانی  از 
عربی،  سانسکریت،  زبان  آموزش  و  نژاد شناسی  ایران شناسی، 
به  توانست  ویتنامی  و  تبتی  چینی،  حبشی،  فارسی،  عبری، 
شود.  تبدیل  علمی  باالی  مدارج  صدور  مجوز  با  مؤسسه ای 
به  ایران  باستان شناسی  و  هنر  آمریکایی  موسسه  و  مدرسه 
سال  از  و  شد  تبدیل  آسیایی  موسسه  به  و  یافت  توسعه  تدریج 
۱۳۴۵ به دعوت دولت ایران از آمریکا به ایران (شیراز) منتقل و 

زیرمجموعه دانشگاه پهلوی قرار گرفت.(۶)
 

پروفسور پوپ سه نمایشگاه بزرگ هنر ایران در فیالدلفیا، لندن 
هنر  شناسایی  در  نمایشگاه ها  این  که  کرد  برگزار  لنینگراد  و 
ایران به کشورهایی اروپایی سهمی بسزا داشتند. وی همچنین 
همان  در    و  درآمد  ایران  فرهنگستان  عضویت  به   ۱۹۳۵ سال  در 
سال از سوی دانشگاه هاروارد برای ایراد سخنرانی درباره تاثیر 

معماری ایران بر معماری اروپا عازم فرانسه شد.
 

متعدد  سفرهای  و  مذکور  کنگره  سه  پژوهش های  نتیجه  در 
پروفسور پوپ به ایران برای گرفتن عکس از بناهای تاریخی و 
آثار هنری ایران، با همکاری هفتاد تن از استادان و دانشمندان و 
پوپ  پروفسور  فو ق العاده  همت  و  کوشش  به  ایران،  دولت  کمک 
مهم  و  نفیس  بسیار  کتاب  اکرمن)  فیلیپس  (دکتر  همسرش  و 
«بررسی هنر ایران» در شش جلد قطور بزرگ با سه  هزار صفحه 
متن و پنج هزار قطعه عکس تالیف و طبع و در ۱۳۱۷ منتشر شد 
که در نوع خود بی نظیر است و خدمات ایران را به فرهنگ و هنر 

جهان آشکار می سازد.(۷)
 پوپ در اولین سفرش به ایران رئیس بخش صنایع خاور نزدیک 
در موسسه صنایع ظریفه شیکاگو بود. وی در این سفر کوشید 
تا گزارش مصوری از معماری ایران تهیه کند. به توصیه عالء، 

و  ایستاد  عمومی  بدگمانی  و  مذهبی  منع  برابر  در  رضاخان 
وارد  مذهبی  بناهای  و  مساجد  به  همراهانش  و  پوپ  داد  اجازه 
در  دهند.  انجام  را  الزم  عکسبرداری های  و  پژوهش  و  شوند 
تهیه عکس های پوپ آنتوان سوریوگین، مرتضی رستمی و اسد 
پیشگامان  از  یکی  عنوان  به  پوپ  از  داشتند.  همکاری  بهروزان 

تاریخ عکاسی ایران نیز یاد می شود.(۸)
 

کتاب های  ایران»  هنر  «بررسی  کتاب  بر  عالوه  همچنین  وی 
از:  عبارتند  که  درآورده  نگارش  به  ایران  هنر  زمینه  در  زیادی 
ایران،  هنر  شاهکارهای  رنگ،  و  شکل  پیروزی  ایران:  معماری 
و  سیر  ایران،  مینیاتورهای  با  آشنایی  ایران،  ابتدایی  سفالگری 
صور نقاشی ایران، معماری ایران، هنر ایران در گذشته و آینده.

 
در چند سال گذشته پژوهشگران حوزه تاریخ نقدهای فراوانی 
را به پوپ وارد کرده اند که مهم ترین آن کتاب «تاراج بزرگ» اثر 
دکتر محمدقلی مجد است که بر اساس اسناد وزارت امور خارجه 
آمریکا نوشته شده است. دکتر مجد در این کتاب به نمایشگاهی 

برگزار  لندن  در  ایرانی  هنر  شناسایی  و  عرضه  باب  در  پوپ  که 
انتقال  را  پوپ  کارهای  از  یکی  و  می کند  اشاره  (۱۹۳۱م)  کرد 
نمایشگاه ها  این  به  مساجد  و  متبرکه  اماکن  از  نفیس  اشیای 
آمریکایی  و  اروپایی  هیچ  چشم  زمان  آن  تا  که  اشیایی  می داند؛ 
دولت  کمک  با  توانست  زیاد  زحمت  با  پوپ  و  بود  نخورده  بدان 
ایران اشیاء مورد نظر را به این نمایشگاه ها برساند. دکتر مجد 
بر اساس اسناد وزارت خارجه آمریکا نارضایتی متولیان اماکن 
متبرکه را ناشی از ترس از بازنگردانیدن اشیاء امانت گرفته شده 
می داند اما بر اساس   همان اسناد اذعان می کند که همه اشیاء «با 
شاه  اقامت  محل  کاخ  به  مستقیما  و  حمل  تهران  به  هواپیما  سه 
منتقل شدند.»(۹) بر اساس همین اسناد دکتر مجد در این ماجرا 
تقصیر ها را بر گردن پوپ می اندازد در حالی که اسناد می  گویند 
همه آثار به ایران بازگردانده شده و اینکه دولت آن ها را تحویل 
متولیان مساجد نداده امری است که متوجه دولت ایران است و 
نه شخص پوپ؛ کمااینکه دکتر مجد در این ماجرا سندی مبنی بر 
بازگشت  از  پس  آثار  این  سرنوشت  و  رضاشاه  با  پوپ  همدستی 
به ایران ارائه نمی دهد. اینکه دولت این اشیا را بعدَا به مکان های 
یا  و  فرستاده  ملی  موزه  به  را  آن ها  یا  بازگردانده  خویش  اصلی 

حتی اینکه خود بر آن دست اندازی کرده برای ما نامعلوم است.
 

به  آن ها  انتقال  و  باستانی  آثار  کردن  خارج  همچنین  مجد  دکتر 
ملی  آثار  غارت  و  نابجا  کاری  را  پوپ  توسط  آمریکا  موزه های 
در  اما  بجاست  امروز  نگاه  از  اگرچه  ایراد  این  می داند.  ایران 
وجود  کشور  از  اشیا  این  انتقال  منع  بر  مبنی  قانونی  زمان  آن 
نداشت. تنها قانون موجود در این زمینه قانون عتیقات مصوب 
۱۳۰۹ مجلس بود ـ که آن هم متأثر از حضور پوپ و تالش های 
مکشوفه  اشیای  تقسیم  آن  موجب  به  که  ـ  بود  شده  ایجاد  وی 
مجاز  کاوشگر  و  دولت  بین  شده  ذکر  قانون  در  که  ترتیبی  به  را 
و  حقوق  پرداخت  از  را  کاشف  سهم  صدور  حتی  و  می شمرد 
وکالی  که  بود  قانونی  این  می دانست.  معاف  گمرکی  عوارض 
وی  عمل  بنابراین  بودند  رسانده   تصویب  به  مملکت  این  مجلس 
پیش  تا  که  است  حالی  در  این  نمی رفت.  شمار  به  غیرقانونی 
هم  سخت گیری  مقدار  این  تا  حتی  مذکور  قانون  تصویب  از 
کاوش های  از  حاصل  باستانی  آثار  فرانسویان  و  نداشت  وجود 
شبانه روزی خود را بی هیچ دغدغه ای از کشور خارج می کردند.

 
آرشیو بزرگ عکس های پوپ از معماری سراسر ایران اکنون در 
موزه نارنجستان شیراز و کتابخانه ملی ایران است؛ عکس هایی 
و  بودند  میراثش  بزرگترین  و  بی وقفه   تالش  سال ها  حاصل  که 
این بزرگترین میراث حاال در ایران است و نه در آمریکا. منتقدان 

می گویند پول دوست بود و آثار ملی ایران را به کشورش می برد 
آسیایی  هنر  موسسه  به  جلدی اش  هزار   ۱۲ کتابخانه  اهدای  اما 
کهن  فرش های  پارچه ها،  از  مجموعه ای  نیز  و  شیراز  دانشگاه 
موزه  در  اکنون  و  بود  گردآورده  که  جهان  و  ایران  عتیقه  آثار  و 

نارنجستان هستند، بیانگر حقیقت دیگری است.(۱۰)
 بدون تردید پوپ و اقدامات وی در ایران خالی از اشکال نبوده، 
کفه  بر  وی  خدمات  کفه  نگذاریم  فرو  اگر  را  انصاف  جانب  اما 
این  و  می چربد  عمدی اش  و  سهوی  خطاهای  و  ناراستی ها 
یا  و  بپوشیم  چشم  آن  از  بخواهیم  که  نیست  کم  آن قدر  چربیدن 
حتی اسپری به دست گرفته و بر سر مزاری فریاد وا ایرانا سر 
آرزو  را  ایران  خاک  در  گرفتن  آرام  روزی  صاحبش  که  بدهیم 
در  جسدم  که  است  این  من  «آرزوی  است:  گفته  چنین  و  کرده 
به  نسبت  من  ستایش  از  آیندگان  تا  شود  سپرده  خاک  به  ایران 
ایران و هنرمندان و متفکرین بزرگی که در دامان خود پرورده 
است مستقیمَا و به رأی العین آگاه شوند و قدر و مقام این ملت و 

مملکت را بدانند.»(۱۱)

 فهرست منابع در دفتر هفته نامه موجود است 

آرتور پوپ؛ 
خدمتگزار يا تاراجگر؟

 ایران دخت خوانساری

سخنرانى شيواى پروفسور 
پوپ در باب هنر ايرانى 

چنان در دل و جان 
دست اندركاران اداره 

مملكت نشست كه به 
زودى آثار خود را در 

تمامى جوانب نشان داد. 
آنچنان كه گويى دلوى 
از آب يخ بر سر هويت 

خفته اين سرزمين ريخته 
باشند، سراسيمه از خواب 
عميق دور و دراز خويش 

برخاست و خواست كه 
جبران مافات كند.
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کلوپ ۲۷
دنیای  خوانندگان  برای  آور  وحشت  و  ترسناک  سنی  سالگی   ۲۷
موسیقی است، چرا که تعداد زیادی از خوانندگان و موسیقیدان 
های مشهور در این سن جان خود را از دست داده اند. وحشت 
آور بودن این سن، زمانی در بین مردم شایع شد که برخی رسانه 
نام  ها  رسانه  ابتدا  در  بردند،  نام   ۲۷ کلوپ  نام  به  کلوپی  از  ها 
مشهور  موسیقیدان  چهار  دادند،  قرار  کلوپ  این  در  را  عضو   ۴
با  مرگشان  خاطر  به  سالگی   ۲۷ سن  در  آنها  غیرعادی  مرگ  که 
جنجال  خودکشی  با  بعدها  کردند،  خداحافظی  موسیقی  دنیای 
برانگیز «کرت کوبین» در ۲۷ سالگی، نام اونیز به اعضای کلوپ 

اضافه شد.
در  انگلیسی  سرای  ترانه  و  خواننده  واینهاوس»،  «امی  مرگ 
نام  دیگر  بار  هم  داشت  سال   ۲۷ تنها  که  حالی  در  و   ۲۰۱۱ سال 
ای  مصاحبه  در  او  اینکه  جالب  و  انداخت  ها  زبان  سر  را  کلوپ 
 ۲۷ نفرین  به  شدن  گرفتار  از  ترسش  درباره  سالگی   ۲۴ سن  در 
دنیای موسیقی صحبت کرده بود. امروزه این کلوپ بیش از ۴۵ 
عضو از موسیقیدانان و خوانندگان مشهور غرب دارد که همگی 
در سن ۲۷ سالگی جان خود را از دست داده اند. با مرگ هر یک 
از این خوانندگان، نام کلوپ بار دیگر در مجله ها و روزنامه ها 
جنجال به پا کرده و وحشت بر جان دیگر اعضای دنیای موسیقی 

می اندازد.

یکشنبه غم انگیز
«رژو شرش» پیانیست و آهنگسازی مجارستانی بود. او در یک 
حادثه، یکی از دست هایش را از دست داد و بعد از آن بود که به 
آهنگ نویسی و خوانندگی روی آورد و یاد گرفت که با یک دست 
پیانو بنوازد. شرش، آهنگ های بسیاری ساخته اما معروفترین 
در  و  آورد  بدنامی  برایش  که  دارد  نام  انگیز»  غم  «یکشنبه  آنها 

سراسر دنیا موجب خودکشی هزاران نفر شد.
جدا  هم  از  را  آنها  مرگ،  که  نامزدش  برای  را  آهنگ  این  شرش 
جنجال  موسیقی  قطعه  این  ابتدا،  همان  از  اما  نوشت؛  بود  کرده 
از  کرد،  می  گوش  را  آن  کس  هر  شود  می  گفته  و  شد  برانگیز 

زندگی دست کشیده و به زندگی اش خاتمه می داد.
آهنگ یکشنبه غم انگیز، بیش از ۷۰ بار توسط خوانندگان مختلف 
هم  زبان  تغییر  حتی  اما  شد  بازخوانی  غیرمجاری  های  زبان  به 
انتشار  از  بعد  درست  کشوری،  هر  در  که  چرا  نداشت،  فرقی 
نسخه بومی آهنگ، آمار مرگ و خودکشی به یکباره باال می رفت 

و همین مسئله باعث شد تا از شرش به بدنامی یاد شود.
شد  اعالم  ممنوع  ها  دولت  از  بسیاری  طرف  از  آهنگ  این  پخش 
و از آن به عنوان آهنگی نفرین شده یاد می کردند. نکته عجیب 
اینکه شرش هم از نفرین این آهنگ در امان نماند و درست در یک 
روز یکشنبه در سال ۱۹۶۸، در سن ۶۸ سالگی بعد از گوش دادن 

دوباره به آهنگ، از پنجره اتاقش به بیرون پرید.

گروه فلیت مک وود
گروه  آن  از  دیگر  یکی  هم  وود»  مک  گروه «فلیت  شود  می  ادعا 
شدن  بدل  و  عوض  و  تحول  و  تغییر  است.  شده  طلسم  های 
اعضای یک گروه موسیقی مسئله چندان جدیدی نیست اما مرگ 
تمامی افراد و یا روانی شدن همه اعضای گروه، تعجب برانگیز 

است.

لندن  در   ۱۹۶۷ سال  در  بار  اولین  برای  وود»،  مک  «فلیت  گروه 
محبوب  ترین،  معروف  از  یکی  به  زود  خیلی  و  گرفت  شکل 
موج  اما  شد  تبدیل  موسیقی  های  گروه  پرافتخارترین  و  ترین 
نفرین شدگی آنها از سه سال بعد از تاسیس گروه آغاز شد. هر 
مشکالت  دچار  نوعی  به  گذاشت،  می  پا  گروه  به  که  گیتاریستی 

عجیبی شده و کارش به مرگ یا خودکشی می رسید. 
موسس  گرین»،  «پیتر  سالمتی  که  شد  شروع  جایی  از  ماجرا 
به  ناگاه  به  گرین  که  بود   ۱۹۷۰ سال  شد.  برانگیز  سوال  گروه، 
کارش  موسیقی،  اجرای  صحنه  جای  به  و  شد  مبتال  شیزوفرنی 
گروه  گیتاریست   ۱۹۷۲ سال  شد.  کشیده  روانی  بیمارستان  به 
هایش  برنامه  از  یکی  شروع  از  قبل  درست  داشت  نام  دنی  که 
رفتارهای عجیبی از خود نشان داد، سرش را بی وقفه به دیوار 
به  گروه،  علیه  را  مردم  خونین،  ظاهر  و  سر  با  بعد  و  کوبید  می 
آشوب دعوت می کرد. از آن روز به بعد او بی دلیل گروه را ترک 
ترین  اسفناک  به  هم  بعد  چندی  و  شد  ها  خیابان  آواره  و  کرده 

حالت، گوشه یک خیابان جان داد.
مدت  نیز  او  اما  شد  او  جایگزین  دیگری  گیتاریست  آن  از  بعد 

کوتاهی با گروه همکاری کرد و بر اثر گرفتگی ناگهانی شریانش 
هایش درگذشت. چند ماهی از شروع کار گیتاریست جدید نمی 
گذشت که او نیز خودکشی کرده و به این طریق شانس همکاری 

با گروه را از دست داد.

موسیقی  تاریخ  در  وود  مک  فلیت  تا  شد  باعث  اخبار  این  نشر 
پا  که  طوری  بگیرد،  خود  به  را  شده  طلسم  گروهی  لقب  غرب، 
می  خاصی  شجاعت  و  جرأت  گروه،  اعضای  دایره  در  گذاشتن 
زود  خیلی  و  گذاشته  پا  گروه  این  به  نفر   ۱۵ مجموع  در  طلبید. 
شدند،  الینحل  دردسرهای  دچار  یا  دادند  دست  از  را  خود  جان 
اکنون تنها یک عضو گروه ثابت باقی مانده، اما کسی نمی داند 

شاید نفرین گروه به زودی دامن او را هم بگیرد.

راه من؛ آواز مرگ
اینک پایان نمایش نزدیک است و پرده آخر پیش روست ... این 
آهنگ  ترین  کشنده  البته  و  معروفترین  از  یکی  آغازین  جمالت 
و  دارد  نام  من»  که «راه  آهنگی  فیلیپین؛  در  فقط  هم  آن  هاست، 
برای اولین بار در سال ۱۹۶۹ توسط «فرانک سیناترا» - هنرمند 
در  اما  دارد  جهانی  شهرتی  من  راه  آهنگ  شد.  اجرا  آمریکایی - 
به  که  است  هایی  مرگ  خاطر  به  همه  از  بیش  شهرتش  فیلیپین 

خاطر آن رقم خورد. 

سالیان سال این آهنگ یکی از محبوب ترین آهنگ ها در فیلیپین 
در  کننده  سرگرم  ابزاری  عنوان  به  صرفا  که  آمد  می  حساب  به 
شد  می  اجرا  کشور  این  در  مختلف  های  مغازه  و  ها  رستوران 
عالقه  آهنگ  این  اشعار  یا  آوازخوانی  به  که  مختلفی  افراد  و 
زیادی  عده  اما  کردند  می  اجرا  زنده  صورت  به  را  داشتندآن 
مختلف  حوادث  در  را  خود  جان  آهنگ  خواندن  از  پس  درست 
تصادف  و  مسلحانه  های  درگیری  تا  گرفته  منازعه  و  دعوا  از 
من  راه  آهنگ  برای  که  رفت  باال  آنقدر  آمار  این  و  دادند  دست  از 
اکنون  و  شد  تشکیل  مختلفی  جنایی  های  پرونده  کشور  این  در 
به   ۲۰۰۷ سال  از  شود.  می  یاد  آور  مرگ  آهنگی  عنوان  به  آن  از 
بعد، بسیاری از مغازه داران برای جلوگیری از درگیری و مرگ 
مشتریانشان، این آهنگ طلسم شده و قشقرق به پا کن را از لیست 

آهنگ های درخواستی حذف کرده اند.

طلسم سمفونی نهم
آهنگسازان  برای  نهم  سمفونی  کالسیک،  موسیقی  دنیای  در 
خیلی  شود  می  گفته  دارد.  را  خوانندگان   ۲۷ کالب  همان  حکم 
نوشتن  از  بعد  تاریخ  آهنگسازان  ترین  برجسته  و  بزرگترین  از 
نهمین سمفونی شان، جان خود را از دست داده و شانس نوشتن 
همین  برای  اند؛  داده  دست  از  را  بعدی  های  سمفونی  نواختن  و 
و  موسیقیدانان  بین  نهم»  «سمفونی  بودن  شده  طلسم  ایده 
آهنگسازان شکل گرفته است. «لودویگ وان بتهوون» نمونه بارز 

یکی از طلسم شدگان نهمین سمفونی است.
بعد  کمی  مدت  و  کشیده  طول  سال  دو  او  نهم  سمفونی  ساخت 
پی  در  و  عادی  سرماخوردگی  یک  اثر  بر  بتهوون  آن،  اجرای  از 
«گوستاو  دیگر  نمونه  درگذشت.  سرب  از  ناشی  مسمومیت  آن، 
مالر» رهبر ارکستر و آهنگساز اهل چک است. او سمفونی نهم 
بود  مانده  زنده  اینکه  از  و  رساند  پایان  به  موفقیت  با  را  خود 
کار  طلسم،  پیروزی  گرفتن  جشن  برای  و  بود  خوشحال  بسیار 
موفق  هرگز  اما  کرد  آغاز  زود  خیلی  را  دهم  سمفونی  نوشتن 
نشد این سمفونی را به پایان برساند و چندی بعد از آغاز کارش 
درگذشت. تا به امروز نام ۱۰ تن از برجسته ترین موسیقیدانان 
و آهنگسازان دنیا در لیست طلس سمفونی نهم جا خوش کرده 

است.

طلسم وودوو
مشهورترین  از  یکی  پیانو،  نوازنهده  مورتن»،  رول  «جلی 
موسیقی  در  جدید  سبکی  او  است.  آمریکایی  موسیقیدانان 
زندگی  و  رسید  محبوبیت  و  شهرت  به  زود  خیلی  و  کرد  اختراع 
و  داشت  نشان  الماس  های  دندان  او  گرفت.  پیش  در  را  تجملی 
لباس های شیک و گرانقیمت به تن می کرد. کسی نبود که در دهه 
بیست، با مورتن و کارهایش آشنایی نداشته باشد. آوازه شهرت 
منتشر  که  موسیقی  قطعات  تمام  و  بود  پیچیده  دنیا  تمام  اودر 
می کرد بدون استثنا جزو پرفروش ترین ها می شد. مورتن در 
که  دشمنانی  داشت،  هم  زیادی  دشمنان  طرفدارانش،  سیل  کنار 
به موقعیت و موفقیت های او حسادت می کردند. دهه ۳۰، زمان 

اوج موفقیت و شهرت موررتن بود که در یکی از روزهای کاری 
اش، ناگهان در دفتر کارش نورهای عجیب و غریبی دید.

طلسم  نشانه  نورها  این  دیدن  زمان  آن  در  عامه  فرهنگ  در 
عروسک وودوو بود. از آن پس، مورتن یکشنبه موفقیت هایش 
را بر باد رفته دید و تمام شهرت و ثروتش را از دست داده و به 
ناگاه از عرش به فرش افتاد، طوری که خودش هم باورش شده 

بود او را طلسم کرده اند.

یک  توصیه  به  نهایت  در  و  گذراند  می  را  سختی  روزهای  او 
طلسم  بلکه  تا  سوزاند  را  هایش  لباس  تمام  آفریقایی،  جادوگر 
 ،۳۰ دهه  اواسط  در  ببیند.  را  موفقیت  رنگ  دوباره  و  بشکند  را 
او در اوج بدبختی باالخره تصمیم گرفت از تنها دارایی زندگی 

اش یعنی لباس های پر زرق و برقش بگذرد تا طلسم وودوو را 
شکست دهد. 

او تعداد زیادی از لباس هایش را جمع کرده و همه را سوزاند، 
مدت  نداشت.  چیز  هیچ  دیگر  تجملی  زندگی  آن  از  او  آن،  از  بعد 
کوتاهی بعد از رهایی از تمام دلبستگی های قبلی اش، در کمال 

ناباوری بار دیگر نام مورتن سر زبان ها افتاد و کارش را از اول 
شروع کرد و دوباره به موفقیت رسید.

گیتاریستی که روحش را فروخت
«رابرت جانسون» یکی از موسیقیدانانی است که از او به عنوان 
«طلسم شده» یاد می کنند، اطالعات زیادی از او در دست نیست 
جز ۲۹ قطعه موسیقی که به یادگار گذاشته و دو عکس پرتره. او 
که اهل «می سی سی پی» بود، در خانواده ای فقیر به دنیا آمد، 
هیچ  ابتدا  در  رابرت  بود.  دار  مزرعه  پدرش  و  دار  خانه  مادرش 
دانشی از دنیای موسیقی نداشت اما ناگهان در سن ۲۶ سالگی به 
یکی از برترین خوانندگان، نوازندگان و ترانه سراها تبدیل شد.

مهارت او در نوازندگی گیتار به حدی بود که هنوز هم از او به 
کنند.  می  یاد  موسیقی»  تاریخ  برتر  گیتاریست  «پنجمین  عنوان 
قطعات موسیقی که او ساخت و نواخت، در مدت کوتاهی بیش 
از  یکی  به  زود  خیلی  او  و  رفت  فروش  به  نسخه  میلیون  یک  از 
ای  حرفه  زندگی  اما  شد  تبدیل  موسیقی  دنیای  های  اسطوره 
مانند  جوان  رابرت  و  داشت  ادامه  سال  یک  تنها  و  بود  کوتاه  او 
افراد کلوپ ۲۷، دچار نفرین بیست و هفت سالگی شد و به طرز 

مشکوکی جان خود را از دست داد.
مرگ او در این سن، باعث بروز گمانه زنی های دیگری در مورد 
او شد. افسانه ای در مورد این نوازنده وجوددارد مبنی بر اینکه 
به  را  روحش  و  است  موسیقی  دنیای  شدگان  طلسم  از  یکی  او 
شیطان فروخته تا یک گیتارنواز ماهر بشود، چرا که او در ابتدا 
دانش چندانی از موسیقی نداشت و تا قبل از آن، اطالعات زیادی 

درباره گیتار نداشت.

برخی ادعا می کنند که نیمه شبی در تقاطعی نزدیک به مزرعه 
پدری اش، او با مردی غول پیکر مالقات می کند، مرد ناشناس، 
گیتاری را کوک کرده و به دست او می دهد و از آن پس، رابرت 
به یکی از بزرگترین نوازندگان و ترانه سراها تبدیل می شود و 
ترانه هایی می سازد که تا آن زمان کسی شبیه آن را نشنیده بود. 
او همچنین آهنگی به نام «تقاطع» سروده که هر خواننده ای آن 
را بازخوانی کرده، دچار مشکل شده است. پسر اریک کالپتون 
بعد از بازخوانی این ترانه از پنجره به بیرون افتاد و جان باخت.

موسيقيدان هاى نفرين شده!
شايعات  دائما  و  بوده  همراه  حاشيه  با  هميشه  ستارگانش،  و  هنرمندان  و  موسيقى  دنياى 
مختلفى درباره زندگى آنها ساخته مى شود.البته گاهى اين شايعات، آنقدر تكرار مى شوند 
كه برخى افراد آن را باور مى كنند و به تدريج آنها به عنوان يك واقعيت پذيرفته مى شوند، 
يكى از مهمترين اين شايعات، طلسم شدن برخى از هنرمندان موسيقى يا آهنگ هاست. در 
هايشان  آهنگ  يا  خودشان  شود  مى  گفته  كه  ايم  رفته  موسيقيدانانى  سراغ  به  گزارش  اين 

طلسم شده اند.

آهنگ يكشنبه غم انگيز، بيش از 70 
بار توسط خوانندگان مختلف به زبان 

هاى غيرمجارى بازخوانى شد اما 
حتى تغيير زبان هم فرقى نداشت، 

چرا كه در هر كشورى، درست بعد از 
انتشار نسخه بومى آهنگ، آمار مرگ 
و خودكشى به يكباره باال مى رفت و 
همين مسئله باعث شد تا از شرش به 

بدنامى ياد شود.پخش اين آهنگ از 
طرف بسيارى از دولت ها ممنوع اعالم 

شد و از آن به عنوان آهنگى نفرين 
شده ياد مى كردند. 

موسيقى
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گوناگون

از  استفاده  با   - ناسا   - آمریکا  فضایی  سازمان  پژوهشگران 
منظومه  از  خارج  در  را  سیاره ای  توانسته اند  کپلر  تلسکوپ 
هر  از  بیش  آن  شرایط  می رسد  نظر  به  که  کنند  مشاهده  شمسی 
سیاره دیگری که تا کنون کشف شده به کره زمین شباهت دارد.

این سیاره کپلر ۱۸۶ اف نام گرفته و نشریه ساینس در گزارشی 
فروردین   ۲۹ روز  شماره  در  که  آور»  شگفتی  «سیاره  عنوان  با 
(۱۸ آوریل) نشریه انتشار یافته، نوشته است که سیاره در فاصله 
حدود پانصد سال نوری از زمین قرار دارد و یکی از پنج سیاره 

منظومه متعلق به یک "ستاره کوتوله" است.

زندگی»  «دامنه  در  اف   ۱۸۶ کپلر  سیاره  گزارش،  این  براساس 
که  معنی  این  به  شده،  واقع  نظر  مورد  ستاره  الکس»  «گلدی  یا 
از  مانع  می رسد  آن  به  منظومه  این  «خورشید»  از  که  حرارتی 

شکل گیری حیات به شکل زمینی در آن نیست.
هدف  با   ۲۰۰۹ سال  در  کپلر  فضایی  خانه  رصد  یا  تلسکوپ 
آن  از  و  شد  پرتاب  فضا  به  زمین  مشابه  سیاره هایی  شناسایی 
زمان تا کنون، حدود نهصد «جهان» جدید را کشف کرده اما به 
است  زمین  به  سیاره  شبیه ترین  اف   ۱۸۶ کپلر  کارشناسان،  گفته 

که تلسکوپ کپلر تا کنون نشان داده است.

پژوهشگران تخمین می زنند که سیاره کپلر ۱۸۶ اف کمی بزرگتر 
زمین  شعاع  از  بیش  درصد   ۱۰ حدود  آن  شعاع  و  زمین  کره  از 
است و به خاطر اندازه آن، احتماال یک سیاره صخره ای است که 

ساختار آن به ساختار زمین بی شباهت نیست.
دیگر،  سیارات  در  شبه زمینی  حیات  وجود  احتمال  بررسی  در 
زیرا  است  مهم  عاملی  ساختار  و  اندازه  لحاظ  از  زمین  به  تشابه 
جرمی  با  زمین  از  بزرگتر  درصد  پنجاه  از  بیش  سیاره ای  اگر 
غلظت  افزایش  و  جلب  باعث  آن  جاذبه  نیروی  باشد،  فشرده تر 
از  حیات  شکل گیری  و  می شود  سیاره  جو  در  «کشنده»  گازهای 

نوع زمینی آن را ناممکن می سازد.

«خورشید میزبان» سیاره کپلر ۱۸۶ اف یک «ستاره کوتوله» است 
خورشید  از  کمتر  آن  دمای  و  کوچکتر  آن  اندازه  که  معنی  این  به 
در  میزبان  ستاره  با  سیاره  این  فاصله  اما  است  شمسی  منظومه 

حدی است که شرایط سطح سیاره از لحاظ دما و دریافت انرژی 
خورشیدی می تواند به شرایط زمین شباهت زیادی داشته باشد.

این  در  مایع  صورت  به  آب  وجود  خصوصیات،  این  به  توجه  با 
برای  را  مساعدی  شرایط  است  ممکن  و  است  محتمل  سیاره 
شکل گیری حیات به شکلی مشابه زمین در این سیاره ایجاد کرده 
باشد. آب در دمای باال، به بخار تبدیل می شود و در دمای پائین، 
یخ می بندد و در هر دو صورت، مانع از شکل گیری حیات به شکل 

زمینی آن می شود.

در عین حال، هنوز مشخص نیست که آیا واقعا در این سیاره آب 
وجود دارد و آیا جو آن، همانند زمین، دارای حفاظ مناسب برای 
جلوگیری از رسیدن تشعشات مرگ آور به سطح سیاره است یا 

نه.

اخیر  سال های  در  زمین  مشابه  سیاره هایی  شناسایی  برنامه 
نوع  این  از  سیاره  نخستین  است.  داشته  مهمی  دستاوردهای 
هزار  دو  تقریبا  کنون  تا  و  شد  شناسایی  پیش  سال  بیست  حدود 
سیاره با خصوصیات فیزیکی نزدیک به زمین کشف شده هر چند 
تنها معدودی از آنها در «دامنه حیات» ستاره میزبان قرار دارند. 
کپلر  تلسکوپ  از  استفاده  مدیون  سیاره ها  این  از  بسیاری  کشف 

بوده است.

در عین حال، تا کنون سیاره ای با همان اندازه زمین که با همان 
فاصله زمین، گرد ستاره ای مشابه خورشید در گردش باشد پیدا 
نشده است اما برخی از کارشناسان معتقدند که چنین سیاره ای 
به احتمال زیاد وجود دارد و پیشرفت فنی در آینده امکان کشف 

آن را به ساکنان زمین خواهد داد.

در حال حاضر، کپلر ۱۸۶ اف شبیه ترین سیاره به زمین است که 
تا کنون کشف شده و این امیدواری را پدید آورده است که شاید 
روزی، ستاره هایی شبیه تر از این به زمین در فاصله ای مناسب از 
زمین کشف شوند و به بشر آینده، با توانایی فنی بهتر، امکان آن 
را بدهد تا با اعزام سفینه های تحقیقاتی، از نزدیک احتمال وجود 

حیات در آنها را بررسی کند.

زندگى در سياره شگفتى آور، برادر زمين
به گزارش نشريه علمى ساينس، اخترشناسان شبيه ترين سياره به زمين 
كشف  را  آن  زمينى  نوع  از  حيات  شكل گيرى  براى  مساعد  شرايط  نظر  از 
كرده اند. سياره جديد داراى خصوصياتى شبيه كره زمين و داراى شرايط 

مساعد براى شكل گيرى حيات است.

كشف  هزاران  جام جهانى 
 تقلبى  چينى!

تقلبی  نمونه های  تولید  کارگاه  چین  پلیس  که  شد  شنیده 
العالم  از  نقل  به  جهان  کرد.  پلمب  را  برزیل   ۲۰۱۴ جام جهانی 

ییوو  شهر  پلیس  نوشت؛  تایمز  گلوبال  چینی  روزنامه  نوشت، 
در استان چجیانگ در شرق چین، پس از کشف کارگاهی که در 
حال تولید انبوه نمونه های تقلبی جام جهانی بود، آن را پلمب 
کرد . گلوبال تایمز نوشت؛ نیروهای گمرک قبًال در محموله ای 
ارسالی به لیبی بیش از هزار نمونه تقلبی جام جهانی را کشف 

و ضبط کرده بودند.
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کاهش هزینه دانشگاه 

دانشجويان بدهكار
ترجمه: جواد طهماسبی/اکونومیست

نمی توان  تحصیل  «برای  افالطون  به  منسوب  گفته ای  به  بنا 
اس.  سی.  گفته  به  است».  روح  غذای  دانش  شد.  قائل  ارزش 
لویس ادبیات غنی «صحراهای زندگی ما را آبیاری می کند». اما 
چهار ساله  دوره  یک  برای  دانشگاهی  تحصیل  حاضر  حال  در 
گزارشی  دارد.  هزینه  دالر  هزار   ۶۰ ساالنه  متحده  ایاالت  در 
تا  دارد  تالش  شد  تهیه  تحقیقاتی  موسسه  یک  توسط  اخیرًا  که 
نتایج  کند.  اندازه گیری  آمریکا  در  را  تحصیل  سرمایه  بازگشت 
از  رایانه ای  علوم  رشته  فارغ التحصیل  یک  دارد.  زیادی  دامنه 
دالر  میلیون   ۱/۷ سال   ۲۰ ظرف  می تواند  استنفورد  دانشگاه 
بیشتر از کسی که به دانشگاه نرفته است درآمد داشته باشد (این 
درآمد پس از کسر هزینه تحصیل است). اما در رشته های علوم 
انسانی و زبان انگلیسی شرایط بدتر است و تفاوت درآمدی در 
مدارک  دارندگان  رسید.  خواهد  دالر  هزار   ۱۳۲ به  فقط  سال   ۲۰
هنری در ۱۲ درصد دانشگاه های مورد مطالعه بازگشت سرمایه 

از  سرمایه  بازگشت  دانشگاه ها  درصد   ۳۰ در  و  دارند  منفی 
میزان بازگشت در اوراق خزانه داری ۲۰ ساله بسیار کمتر خواهد 
از  بردن  لذت  خاطر  به  فقط  و  باشد  ثروتمند  فردی  اگر  بود. 
اکثر  اما  نیستند  مهم  حقایق  این  بپردازد  مدرک  کسب  به  هزینه 
تحصیل  به  بهتر  شغلی  کسب  امید  به  آمریکایی  ۱۸ساله  جوانان 
در  دانشگاه ها  دانشجویان  که  است  دلیل  همین  به  می پردازند. 
مجموع ۱/۱ تریلیون دالر بدهکارند که حتی از بدهی دارندگان 
کارت های اعتباری فراتر می رود. برای اکثر دانشجویان رفتن به 
دانشگاه هنوز یک سرمایه گذاری عاقالنه است اما برای بسیاری 

دیگر این گونه نیست

دیگر  سال  سه  ظرف  بدهکار  دانشجویان  از  درصد   ۱۵ حدود   .
نفر  هزار   ۱۱۵ حدود  و  نیستند  خود  بدهی  بازپرداخت  به  قادر 
بازار  اگر  می آورند.  روی  کارگری  به  نیز  فارغ التحصیالن  از 
برای  اما  می رود  میان  از  تاریک  تصویر  این  کند  پیدا  رونق  کار 
وجود  نیز  دیگری  آشکار  راه  تحصیل  سرمایه  بازگشت  افزایش 
تحصیل  هزینه   ۱۹۷۸ سال  از  هزینه هاست.  کاهش  که  دارد 
چهار برابر تورم رشد داشته و حتی از نرخ رشد صورتحساب 
پزشکان نیز باالتر رفته است. بسیاری از پول ها برای مخارجی 
ندارند.  ارتباطی  تحصیل  با  مستقیمًا  که  می شوند  صرف 
تعداد  افزایش  و  باکیفیت  ورزشگاه های  شیک،  خوابگاه های 
نیروهای اجرایی از این دسته هزینه هاست. در سال ۱۹۷۶ تعداد 
اکنون  بود؛  استادان  تعداد  نصف  معادل  دانشگاه ها  کارکنان 
این  دانشگاه ها  خود  دیدگاه  از  است.  شده  یک  به  یک  نسبت  این 
احتمال  بیشتر  برابر  دو  و  داشته اند  فوق العاده  نتایجی  اقدامات 
از  افرادی  وقتی  اما  کنند.  کسب   A نمرات  دانشجویان  تا  دارد 
دانشجویان  به  یا  می کنند  بررسی  را  نمره ها  دانشگاه  از  خارج 
 ۳۶ مطالعه،  یک  طبق  است.  متفاوت  نتایج  این  می دهند  نمره 
هیچ  خود  یادگیری  سال  چهار  طول  در  دانشجویان  از  درصد 

گونه بهبودی قابل توجهی نشان ندادند. 

تحول بزرگ در راه است
قرار  فشار  تحت  را  دانشگاه ها  دیجیتال  تحصیل  حاضر  حال  در 
سنتی  دوره های  با  مقایسه  در  آنالین  دوره های  است.  داده 
تجمل گرایانه  جنبه های  آنها  که  چرا  می شوند  تمام  ارزان تر 
دانشگاه  کوی  کارمندان  به  نیازی  دیگر  و  ندارند  را  دانشگاه  
فناوری  موسسه  مانند  دانشگاه هایی  حتی  نمی شود.  احساس 
عالوه  می دهند.  ارائه  رایگان  آنالین  دوره های  ماساچوست 
که  می کنند  صادر  مدارکی  آنالین  دانشگاه های  برخی  این،  بر 
برای کارفرمایان ارزشمند و قابل قبول هستند. با گسترش این 
رویدادها، دانشگاه های سنتی مجبور خواهند شد ارزش آفرینی 
صورت  به  را  دوره  از  بخشی  مثًال  و  باشند  داشته  بیشتری 
در  کنند.  برگزار  حضوری  صورت  به  را  دیگر  بخشی  و  آنالین 
تعداد  هنوز  اما  ماند.  خواهند  باز  فعالیت  از  این صورت  غیر 
مدارک  آنالین  دوره های  برای  آمریکایی  دانشگاه های  از  زیادی 
تا  است  باقی  زیادی  زمان  هنوز  نمی کنند.  صادر  معتبری 

دولت  فاصله،  این  در  کنند.  غلبه  سنت  بر  بتوانند  فناوری ها 
که  است  مدتی  کار  این  کند.  کمک  هزینه ها  کاهش  به  می تواند 
امتیاز»  «کارت  طرح  اوباما  باراک  گذشته  سال  است.  شده  آغاز 
دانشگاهی را معرفی کرد. طبق آن هزینه و نرخ فارغ التحصیلی 
توسعه  کار  این  اما  می شود.  گفته  او  به  دانشجو  انتخابی  دوره 
درآمد  بفهمند  شوند  ملزم  باید  دانشگاه ها  دارد.  الزم  بیشتری 
فارغ التحصیالن چه میزان است و بر این مبنا اطالعاتی در مورد 
این  بر  عالوه  دهند.  ارائه  خود  دانشجویان  به  سرمایه  بازگشت 
بیشتری  مسوولیت  دانشجویان  موفقیت  در  باید  دانشگاه ها 
مطمئن  دانشگاه ها  تا  دارد  وجود  محرک هایی  اکنون  بپذیرند. 
میزان  اگر  نمی خورند.  شکست  فارغ التحصیالن شان  شوند 
خاص  دانشگاه  یک  دانشجویان  تحصیلی  وام  پرداخت  عدم 
دسترسی  از  دانشگاه  آن  دانشجویان  رود  فراتر  درصد   ۲۵ از 
اقدام  این  شد.  خواهند  محروم  دولت  حمایت  مورد  وام های  به 
دانشگاه ها  که  زمانی  تا  اما  است.  داشته  زیادی  مثبت  تاثیرات 
موفقیت  در  مشارکت  برای  انگیزه ای  نرسیده اند  آستانه  آن  به 
(مثًال  بخشی  شوند  مجبور  آنها  اگر  ندارند.  خود  دانشجویان 
را  خود  دانشجویان  معوق  بدهی های  کل)  از  درصد   ۲۰ یا   ۱۰
را  خود  مشارکت  تا  کنند  پیدا  بیشتری  انگیزه  شاید  بپردازند 
ممکن  اقدامات  این  که  می کنند  استدالل  مخالفان  دهند.  افزایش 
است به حذف برخی رشته ها مانند رشته های هنری منجر شود. 
لذت  برای  را  انسانی  علوم  و  هنر  افراد  برخی  نیست.  طور  اما 
شخصی می خوانند. دیگران نیز مشاغل سودآوری پیدا می کنند. 
یکی  تحصیل  هزینه  دالر  هزار  ده ها  پرداخت  برای  تصمیم  اما 
و  می کنند  اتخاذ  دانشجویان  که  است  تصمیماتی  بزرگ ترین  از 
همین تصمیم -   چه درست، چه غلط-  بقیه زندگی آنها را شکل 
به  و  گیرد  کار  به   را  خود  توان  تمام  باید  آمریکا  دولت  می دهد. 

جوانان کمک کند تا تصمیمی صحیح اتخاذ کنند.



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 
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و  بیست  تنها  دارد.  قرار  راه  ابتدای  در  هنوز  اینترنت  اما 
اطالعات  مجازی  شبکه  به  عمومی  دسترسی  از  سال  چند 
آینده  در  بگوییم  نیست  گزافه  دلیل  همین  به  و  گذرد  می 
شیوه  و  ساختار  در  تری  گسترده  بسیار  تغییرات  شاهد 

بهره گیری از آن باشیم.

طرفی  بی  درباره  کارشناسان  از  بسیاری  هنوز  که  این  با 

ساختار  نیز  و  خصوصی  حریم  حفظ  وب،  محتویات 
اینترنت اختالف نظر دارند، اما در مقابل نوعی اتفاق نظر 

در مورد آینده اینترنت در ده سال آینده وجود دارد.
موسسه  وب،  تولد  سالگرد  پنجمین  و  بیست  مناسبت  به 
همکاری  با   (Pew Research Center) پیو  پژوهشی 
بسیار  نظرسنجی  یک   (ElonUniversity) الون  دانشگاه 
گسترده انجام داد و نظر بیش از ۱۵۰۰ نفر از کارشناسان 
خبره در حوزه اینترنت و دنیای دیجیتال را در مورد آینده 

وب جویا شد.
بیشتر  بود.  جالب  سنجی  نظر  این  از  آمده  دست  به  نتایج 
اینترنت  آینده  سال  ده  در  باورند  بر این  کارشناسان  این 
یابد.  می  بشر  روزمره  زندگی  در  برق  همچون  کارکردی 
بدل  زندگی  از  ناپذیر  جدایی  بخشی  به  اینترنت  واقع  در 
شده و حتی تصور زندگی بدون آن نیز دشوار خواهد شد.
زندگی  بر  تغییرات  این  تاثیرات  مورد  در  کارشناسان  این 
نگرانی  ترین  اصلی  دارند.  نظر  اختالف  یکدیگر  با  بشر 
باید  را  اینترنت  از  استفاده  گسترش  در  روی  پیش  های 
امکان گسترش بداخالقی در حوزه مجازی، زیرپاگذاشتن 
نقض  خشونت،  و  ها  ناهنجاری  اشاعه  انسانی،  اصول 
شخصی  اطالعات  سرقت  نیز  و  خصوصی  حریم  گسترده 
کاربران دانست. اما بهتر است سخن کوتاه کنیم و نگاهی 
اجمالی به ۱۵ پیش بینی ارائه شده از سوی این کارشناسان 

در مورد آینده وب در ده سال آینده بیندازیم:

۱ ـ به اشتراک گذاری اطالعات روی شبکه جهانی ساده تر 
شده و بسیار آسان تر و سریع تر از امروز می توان این کار 
نویسی،  وبالگ  ایمیل،  از  گیری  بهره  رساند.  انجام  به  را 
مهم  از  ابری  فضای  نیز  و  مختلف  اجتماعی  های  شبکه 
کاربران  بین  اطالعات  گذاری  اشتراک  به  های  شیوه  ترین 

معمولی است.

جهانی  موثر  ارتباط  افزایش  سبب  اینترنت  گسترش  ـ   ۲
هر  نزدیکی  به  تواند  می  خود  نوبه  به  امر  این  شود.  می 
در  دوستی  و  صلح  گسترش  و  انسانی  جوامع  بیشتر  چه 
جهان بینجامد. افزایش درک متقابل ناشی از ارتباط موثر 
نه تنها می تواند جلوی بسیاری از سوء تفاهمات و دشمنی 
های بی منطق را بگیرد، بلکه می تواند برخی مشکالت و 

دشمنی های فعلی موجود را نیز حل کند.

۳ ـ اینترنت اشیا (Internet of things) و هوش مصنوعی 
آگاهی بیشتر بشر از دنیای اطراف و تاثیر رفتارش بر دنیا 
را در پی دارد. «شبکه اشیا» امکان ارتباط بین دستگاه های 
مختلف را فراهم می سازد. برای نمونه با به اشتراک گذاری 
خودکار اطالعات از وسایل خانگی نظیر یخچال می توان 
و  گرمایشی  سیستم  تنظیم  با  یا  شد  باخبر  آن  محتویات  از 
انرژی  مصرف  در  وری  بهره  میزان  بر  خانه،  سرمایشی 
انگیزی  شگفت  کاربردهای  نیز  مصنوعی  هوش  افزود. 
یا  راننده  بدون  خودروهای  نمونه  برای  داشت.  خواهد 
سیستم های هوشمند تشخیص پزشکی را باید از جمله این 

کاربردهای هوش مصنوعی دانست.

۴ـ  واقعیت افزوده هر چه بیشتر در دستگاه های پوشیدنی 
نظیر عینک گوگلی جای می گیرد. این فناوری کاربردهای 
داشت.  خواهند  روزمره  زندگی  در  ای  گسترده  بسیار 

بهره گیری از واقعیت افزوده در خودروها می تواند مانع 
تصادفات و تلفات جاده ای شود. بهره گیری از ابزارهایی 
نظیر عینک گوگلی یا ساعت های هوشمند می تواند نقش 
سالمت  ارتقای  نتیجه  در  و  فرد  سالمت  پایش  در  مهمی 

عمومی جامعه داشته باشد.

۵ ـ افزایش آگاهی اجتماعی از تحوالت محلی و جهانی از 

دیگر تاثیرات اینترنت بر زندگی بشر خواهد بود. تحوالت 
اصطالح «بهار  در  که  عربی  کشورهای  در  گرفته  صورت 
و  وابسته  های  رژیم  سقوط  به  و  شده  نامیده  عربی» 
خودکامه را در این کشورها انجامیده می توان از جمله مهم 
ترین اثرات تبادل اطالعات در شبکه جهانی دانست. به این 
ترتیب می توان پیش بینی کرد اینترنت بتواند زمینه آگاهی 
اقشار مختلف جامعه و در نتیجه گسترش مردمساالری را 

هر چه بیشتر فراهم سازد.

معنای  به  اجتماعی  های  شبکه  و  اینترنت  گسترش  ـ   ۶
واقع  در  بود.  خواهد  جغرافیایی  مرزهای  ترشدن  کمرنگ 
سنتی  مفهوم  سازی  جهانی  روند  کلی  طور  به  و  اینترنت 
سازد،  می  رو  روبه  جدیدی  های  چالش  با  را  ملت  ـ  دولت 
می  نوعی  به  دنیا  سراسر  در  مشترک  عالیق  با  افراد  زیرا 

توانند نوعی ملت مجازی را تشکیل دهند.

۷ ـ در چند سال آینده به احتمال زیاد اینترنت با تغییرات 
شبکه  است  ممکن  شود.  می  رو  روبه  زیادی  ساختاری 
یکپارچه جهانی به چند شبکه مجزا ولی متصل به هم تبدیل 
ایاالت  بویژه  و  جهانی  های  قدرت  تسلط  از  نگرانی  شود. 
را  اینترنت  عمده  های  زیرساخت  و  ها  شاهراه  بر  متحده 
باید اصلی ترین دلیل گسترش چند شبکه اینترنت به جای 

یک شبکه واحد دانست.

آموزش  در  بنیادین  تحولی  گیری  شکل  سبب  اینترنت  ـ   ۸
های  دانشگاه  و  مدارس  گسترش  شود.  می  پرورش  و 
می  تنها  نه  آنالین  صورت  به  دروس  ارائه  نیز  و  مجازی 
به  مردم  مختلف  اقشار  برای  را  برابر  های  فرصت  تواند 
منظور ادامه تحصیل در سطوح مختلف (از ابتدایی گرفته 
تا دانشگاه) فراهم سازد، بلکه حتی هزینه های آموزش و 
پرورش را نیز به طور قابل توجهی کاهش می دهد. امکان 
و  آموزشی  محتوای  تهیه  حوزه  در  تر  گسترده  مشارکت 
کیفیت  بر  نیز  خصوص  این  در  بیشتر  وگوی  گفت  و  بحث 

سیستم های آموزشی می افزاید.

گسترش  دلیل  به  جدید  مقررات  و  قوانین  گیری  شکل  ـ   ۹
اینترنت می تواند موجب نارضایتی برخی افراد و گروه ها 

و حتی بروز خشونت شود.

۱۰ ـ امکان گسترش نقض حقوق انسانی و زیر پا گذاشتن 
گسترش  پیامدهای  از  یکی  توان  می  را  اخالقی  اصول 
استفاده از اینترنت دانست. کالهبرداری، ترویج خشونت، 
ویروس،  انواع  پخش  و  تولید  همچنین  و  نگاری  هرزه 
ناگوار  پیامدهای  ترین  مهم  از  باید  را  بدافزار  و  تروجان 

گسترش اینترنت دانست.

این  با  مقابله  برای  بزرگ  های  سازمان  و  ها  دولت  ـ   ۱۱
خواهند  وضع  را  جدیدی  مقررات  و  قوانین  تهدیدات، 
باشد،  موفق  تواند  می  حدی  تا  قوانین  این  که  این  با  کرد. 
وجود  آن  از  عبور  برای  میانبری  های  راه  همچنان  اما 
خواهد داشت. از آن مهم تر این که برخی دولت ها ممکن 
است از شرایط موجود سودجویی کرده و به بهانه تامین 
امنیت و حریم خصوصی در زندگی کاربران دخالت کنند. 
جاسوسی سازمان امنیت ملی آمریکا از میلیون ها شهروند 

نمونه  باید  را  دنیا  کشورهای  از  بسیاری  نیز  و  کشور  این 
آشکار این سوءاستفاده دانست.

نادیده  را  خصوصی  حریم  مساله  همچنان  کاربران  ـ   ۱۲

را  آن  گذاری  اشتراک  به  و  اطالعات  به  دسترسی  و  گرفته 
مهم تر تلقی خواهند نمود. برای نمونه درست همان طور 
دسترسی  از  آگاهی  وجود  با  فیسبوک  کاربران  امروز  که 
سازمان های امنیتی ایاالت متحده به اطالعات آنها همچنان 
باید  نیز  آینده  در  دهند،  می  ادامه  شبکه  این  در  حضور  به 

شاهد این تداوم این رویه بود.

گیری  شکل  و  جهانی  شبکه  در  تغییرات  سرعت  ـ   ۱۳
روندهای جدید به حدی سریع است که نباید انتظار واکنش 

سریع به آن از سوی کارشناسان و سازمان ها را داشت.

بر  جهانی  شبکه  گسترده  اثرات  از  افراد  از  بسیاری  ـ   ۱۴
زندگی روزمره و شبکه های ارتباطی آگاه نیستند. به هر 

بیشتر  بسیار  ها  حوزه  این  بر  اینترنت  اثرات  دامنه  حال 
خواهد بود.

۱۵ ـ پیش بینی دقیق آینده می تواند راه حل اندیشی برای 
با  درواقع  کند.  تسهیل  را  رو  پیش  های  چالش  و  آینده 
شناسایی فرصت ها و تهدیدها و فراهم کردن زمینه بهره 
تهدیدات  با  موثر  رویارویی  مثبت  موارد  از  درست  گیری 

پیش رو می توان آینده را به شکل دیگری رقم زد.

علم و تكنولوژى
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آينده در اينترنت
اينترنت در چند سال اخير زندگى مردم را بكلى دگرگون ساخته، راه هاى جديدى 
بين  ارتباط  مرسوم  هاى  شيوه  و  كرده  ايجاد  دوستان  و  خانواده  با  ارتباط  براى 

سازمان ها و شركت ها را نيز به طور كلى متحول كرده است.
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بينى  پيش  را  آينده  توانيد  مى  اينكه  به  اعتقاد   .1
كنيد.

در  خالقیت،  با  و  جدید  کارهای  و  کسب  رسیدن  ثمر  به  احتمال 
آینده بیشتر است اما فعال اطالعاتی از زمان آن در دست نیست. 
اعتقاد به اینکه از روی ویژگی های اکنون خود می توانید آینده را 
 Borders .دقیقا پیش بینی کنید، می تواند بسیار خطرناک باشد
پیشتاز در مقوله کتاب فروشی های زنجیره ای بین المللی و ارائه 
زمانی  اما  است،  فروشان  خرده  به  موسیقی  محصوالت  و  کتاب 
که همه چیز به سمت دیجیتال شدن پیش می رفت، اطمینان کامل 
او از اینکه امکان دانلود کتاب ها و خدمات از داخل فروشگاه ها 
حد  تا  را  او  شود،  جدید  شرایط  در  او  پیشرفت  باعث  تواند  می 

ورشکستگی پیش ببرد.
یک نشانه در شرکتی که اطمینان دارد روش ابتکاری او در آینده 
به ثمر می رسد این است که مدت زیادی را در فاز برنامه ریزی 
از  پایان  بی  ای  مجموعه  آوری  جمع  به  و  مانده  باقی  خود  ایده 
طور  به  خود  کار  و  کسب  طرح  درمورد  و  پردازد  می  اطالعات 

وسواس گونه ای عمل می کند.
تحقیقات جدید نشان می دهند که اجرای دقیق فاز برنامه ریزی 
یک طرح مهم است اما بررسی تجارب واقعی بسیار حیاتی است. 
همه ما به حقایقی نیاز داریم تا بتوانیم به جلو حرکت کنیم، اما 
زمانی که توجه اصلی خود را بر جمع آوری اطالعات متمرکز می 
می  که  مفیدی  تجارب  و  آزمایشات  اجرای  از  آن  ازای  به  و  کنیم 
تواند نتایج احتمالی برنامه ما را مدل سازی کند غافل می شویم، 

به نتایجی معکوس دست می یابیم.
ایده  اجرای  تاثیر  بررسی  و  بازاریابی  تست  سازی،  نمونه 
هر  از  بیش  تواند  می  شما،  ایده  با  مشابه  احتماال  و  قبلی  های 
تغییر  موجود،  های  فرصت  از  شما  اطالع  باعث  اطالعات  گونه 
بازار  به  جدید  تکنولوژی  ورود  ظرفیت  و  مشتریان  ترجیحات 
که  بگیرید  گذارانی  سرمایه  از  خودرا  سرنخ  توانید  می  شود. 
درمان  های  روش  آزمون  برای  کوچک  های  گذاری  سرمایه  به 
زمان  در  بتوانند  تا  پردازند  می  واحد  بیماری  یک  برای  مختلف 
توان  می  ندرت  به  است،  موثرتر  روش  کدام  بفهمند  تری  کوتاه 
قطعی  برنده  یک  برای  را  خود  سرمایه  تمام  که  یافت  را  افرادی 
های  طرح  اجرای  برای  پس  دهند،  می  قرار  ریسک  معرض  در 

گسترده تر و کوچک تر تالش کنید.

2. هر خالقيتى تنها براى زمان محدودى تازه است 
و پس از آن ديگر نوآورى ها جاى آن را مى گيرند.

درواقع تنها گذر زمان نیست که باعث ناکارآمدی یک ایده جدید 
می شود، بلکه عامل دیگر تنظیم زمان مناسب برای ارائه یک ایده 
آن  برای  تقاضایی  شود  ارائه  موعد  از  زودتر  ای  ایده  اگر  است، 
نیست و اگر دیرتر ارائه شود نیز بازار دردست رقیبان شما قرار 
صرف  را  خود  انرژی  از  زیادی  بخش  مدیران،  اغلب  هنوز  دارد. 

تنظیم این سرعت در مبادالت خود می کنند.
 Domino`s) در اجرایی  مدیر  عنوان  به  بودم  تر  جوان  که  زمانی 
کسب  این  که  زمانی  با  بود  مقارن  این  و  داشتم  فعالیت   (Pizza
چند  های  فروشگاه  به  ای  منطقه  کوچک  فروشگاه  یک  از  کار  و 
ملیتی با ارزش چندین میلیارد دالر تبدیل شد. ما برای اولین بار 

مفهوم تحویل محصوالت در خانه مشتریان
 Pizza ،را مطرح کردیم و درحالی که رقیب ما (home delivery)
سیستم  جزئیات  طراحی  صرف  را  خود  سال  یک  تقریبا   ،Hut
جدید ارائه محصول می کرد ، ما مکان هایی از بازار را که امکان 
و  کردیم  شناسایی  داشت  وجود  آنها  در  محصول  بیشتر  فروش 
به سرعت به تجهیز و سرویس دهی به آنها پرداختیم و در مدت 
سه هفته فروشگاه های جدیدی را در آن مکان ها تاسیس کردیم 
و مهم تر آنکه مدیرانی پرانرژی استخدام کردیم تا بتوانند باعث 
پیشروی سریع کارها شوند. ما پله های ترقی را به سرعت طی 
در  پیروزی  فرمول  یک  به  توانستیم  ماه  یک  طول  در  و  کردیم 
شدند  بازار  وارد  رقیبان  که  زمانی  و  یابیم  دست  جدید  مناطق 
ما قبال آن را در دست داشتیم و Domino`s برای یک دهه ساالنه 

پیشرفت ۲۰۰ درصدی را تجربه کرد.

3. اشتباه گرفتن مديران شركت خود با نوآورانى 
كه قرار است تغييرات را ايجاد كنند.

تحت  و  پیگیری  با  آنها  است،  مشخص  خوب  مدیران  خاصیت 
قادرند  و  کنند  می  تر  آسان  مارا  زندگی  مسائل،  درآوردن  کنترل 
با از بین بردن بی ثباتی ها، با کمترین امکانات به باالترین نتایج 
در  ترقی  های  روش  تمام  که  است  اینجا  مشکل  اما  یابند.  دست 
باشد.  جدید  و  مفید  که  است  چیزی  تولید  نیازمند  کار  و  کسب 
جدیدتر  و  تر  سریع  بهتر،  کنید  می  ارائه  شما  که  محصولی  اگر 
اگر  یابد.  می  کاهش  مرتبا  شما  کمپانی  ارزش  نباشد،  سایرین  از 
شما  شرکت  در  موجود  قوانین  با  مطابق  ها  مدت  که  را  مدیرانی 
فعالیت کرده اند مسوول اجرای پروژه هایی قرار دهید که هدف 
مشکل  با  مسلما  است،  شرکت  عملکرد  روش  در  تغییر  آنها  از 
که  تجاربی  با  مطابق  ناخواسته  آنها  چراکه  شوید.  می  مواجه 
منجر به موفقیت های قبلی آنها شده عمل می کنند و از این طریق 
به طور غیرعمدی باعث سرکوب پیشرفت شرکت که قرار است با 

درپیش گرفتن روش های جدید محقق شود، می شوند.
روند  با  مغایر  هایی  ایده  که  دارند  وجود  افرادی  شرکتی  هر  در 
بسیار  هایی  ایده  یا  ها  فعالیت  گاهی  که  دارند  شرکت  عادی 
مشکلی  کار  افراد  این  مدیریت  اما  دهند،  می  ارائه  امیدوارکننده 

را  چیزی  هر  که  است  نوآور  افراد  این  درباره  منفی  نکته  است، 
که فکر می کنند درست است انجام می دهند اما نکته مثبت آنها 
این است که درجه باالیی از حس مالکیت و تعهد را نسبت به کار 
را  خود  دکترای  تازه  که  زمانی   ،۱۹۸۰ دهه  اوایل  در  دارند.  خود 
به  توانستم  بودم  رسانده  اتمام  به  آموزشی  تکنولوژی  زمینه  در 
عنوان مشاور در اپل فعالیت کنم و آنچه در آنجا بیش از هرچیز 
و  موثر  افراد  آن  در  که  بود  روشی  داد  قرار  تاثیر  تحت  مرا 
غیرمنطبق با رسوم رایج در کمپانی را شناسایی و از نظرات آنها 
استقبال می شد. این مدیران مهارت و توان جاری کردن ایده های 
جدید در کمپانی را داشتند و هیچ کس نمی توانست آنها را برای 

پذیرفتن و تبعیت محض از سیستم موجود تحریک کند.

4. بلندپروازى بيش از ظرفيت موجود
یکی از بزرگ ترین افسانه های مورد عالقه آمریکایی ها مربوط 
دارای  گونه  قهرمان  شکلی  به  که  است  تجربه  بی  مبتکر  یک  به 
مایلند  تنها  نگاران  روزنامه  راستا  این  در  است.  ذاتی  استعداد 
شرح دهند که مثال چگونه پایه گذاران گوگل از جمله الری پیج و 
سرجی برین کار خود را در یک گاراژ آغاز کردند اما آنها معموال 
دانشگاه  در  دکترا  دانشجویان  فرد  دو  این  که  کنند  نمی  بیان 
استنفورد بودند که در گروه بررسی اثر متقابل انسان و کامپیوتر 
فعالیت می کردند، گروهی که در آن مجموعه ای از باهوش ترین 
مشابه  طور  به  بودند.  شده  جمع  هم  گرد  نوبل  برندگان  و  افراد 
و  ادیسون  توماس  فرنکلین،  بنجامین  درباره  رایج  های  داستان 
منحصر  استعداد  از  آنها  در  یعنی  است،  اینگونه  نیز  جابز  استیو 
شود.  نمی  گفته  سخنی  افراد  این  تجربه  های  سال  و  فرد  به 
یک  از  اید،  کرده  ابداع  جدیدی  چیز  شما  اگر  که  است  اینجا  نکته 
داروی معجزه آسا گرفته تا یک مدل جدید کسب و کار، به افرادی 
واقع  در  بخشند.  تحقق  شمارا  ابداع  این  تا  دارید  نیاز  متخصص 
کامال  افراد  گسترش  و  یافتن  با  مقایسه  در  استراتژی  یک  طرح 

الیق برای تحقق آن استراتژی به مراتب ساده تر است.
که  کردم  ایجاد  نوآوری  و  ابداع  آزمایشگاه  یک  پیش  سال  چندین 
چراکه  شوند،  می  پذیرفته  عملکرد  بهترین  با  افرادی  تنها  آن  در 
توان  می  اما  کرد  تبدیل  عالی  فردی  به  را  متوسط  فرد  توان  نمی 
پس  کرد.  تبدیل  استثنایی  فردی  به  را  او  عالی  فرد  یک  هدایت  با 
استراتژی خود را براساس میزان ظرفیت خود پایه گذاری کنید.

و  کسب  مرز  از  را  خود  کار  پیشرفت،  های  روش  یافتن  برای   .۵
کار آغاز کنید.

معموال بزرگ ترین ابداعات در خارج از مرز های یک شرکت رخ 
می دهند، یعنی جایی که خارج از تاثیر و دسترسی قدرت مرکزی 
شرکت است. آزمایشگاه های شخصی، کافی شاپ ها و جمع های 
دوستانه از دیرباز مکان هایی برای آزمایش ها و تجارب بنیادی و 
گاها افراطی بوده است. هرچه بتوانید به لحاظ فیزیکی و روحی 
بیشتر از مرکز کمپانی فاصله بگیرید امکان بیشتری برای یافتن 
روند  یک  ها  کمپانی  یابید.  می  ها  کار  انجام  مختلف  های  روش 
کنند،  حفظ  را  خود  توازن  بتوانند  تا  دارند  استاندارد  عملکرد 
باعث  روند  این  اما  است،  الزم  آنها  ماندن  پایدار  برای  که  چیزی 
سرکوب شدن هرگونه تغییری می شود حتی اگر این تغییر بتواند 
کمپانی را در راستای بهبود پیش ببرد. پس از سال ها تحقیقات 
نام  با  جدیدی  محصوال  کوکاکوال  سرانجام  بازاریابی،  زمینه  در 
C۲ ارائه کرد که ضمن داشتن طعم نوشابه های کالسیک دارای 

کامال  آن  فروش  میزان  اما  بود  عادی  های  نوشابه  کالری  نصف 
مایوس کننده بود. زمانی که این کمپانی اقدام به تجدیدنظر در 
بخش  نتیجه  آنها  از  یک  کدام  اینکه  و  پرداخت  خود  اصول  تمام 
بوده و کدام یک نه، توانست بینش حقیقی خود را بهبود بخشد 
و محصول کامال موفق Coke Ziro را ارائه کند. اینکه ۲۰ درصد 
از سازمان خود را توسط ۸۰ درصد بقیه تغییر دهید به مراتب 
 ۲۰ توسط  را  خود  شرکت  درصد   ۸۰ که  است  این  از  تر  آسان 

درصد تغییر دهید.

6. پيروى از ترجيحات مشتريان نامناسب.
یک  کمپانی  یک  که  است  این  کار  و  کسب  در  رایج  داستان  یک 
یک  عنوان  به  تکنولوژی  آن  و  کند  می  ایجاد  را  تکنولوژی 
استاندارد در تمام بازار گسترش می یابد و چند سال این روال 
و  شود  می  ظاهر  جدید  نوآوری  یک  ناگهان  اما  یابد  می  ادامه 

تکنولوژی قبلی به سرعت از رده خارج می شود.
بدترین بخش از ارتقای استراتژی های ممکن این است که شما از 
این طریق در حال افزایش سهم خود از بازاری باشید که درحال 
تولیدکنندگان  آخرین  از  یکی  کرونا،  اسمیت  است.  رفتن  بین  از 
را  خود  های  ماشین  بهترین  از  انواعی  که  بود  تحریر  ماشین 
درست در زمانی که مدتی پس از آن این ماشین ها از رده خارج 
شدند ارائه کرد. آی بی ام نیز در دهه گذشته مشابه این اشتباه 
را انجام داد و بسیاری از شرکت های بزرگ نیز دچار این اشتباه 
شرکت  برای  معموال  که  است  این  از  ناشی  مشکل  این  اند.  شده 
ها آسان تر است که مطابق با خواسته مشتریان پایدار و محتاط 
خود عمل کنند تا مشتریانی که به امکانات موجود راضی نیستند 

و چشم اندازی گسترده از آینده دارند.
Friedrich Nietzsche تمدن هایی را مورد بحث قرار می دهد که 
و  بینی  پیش  قابل  کامال  روندی  حضورشان  پایانی  های  سال  در 
ساده را درپیش گرفتند، درحالی که تمدنی پرانرژی و ستیزه جو 
قبلی  تمدن  جایگزین  اندک  مدتی  در  و  شد  آنها  سیرتکاملی  وارد 
شد، نکته مورد تاکید او این بود که وقتی بیشتر افراد حاضر به 
وضعیت قدیمی موجود و حتی نامناسب رضایت می دهند، آینده 
ازآن فرد دیگر می شود. زمانی که طول می کشد تا یک نوآوری 
حال  در  ساختمانی  از  فرار  زمان  با  برابر  فراگیرد  را  بازار  جدید 
سوختن است. اگر شما متناسب با خواسته گروه های نامناسبی 
از مشتریان فعالیت کنید حتی اگر در تالش مداوم برای افزایش 
خارج  ساختمان  این  از  باید  سرانجام  باشید،  خود  های  مزیت 
تازه  مقیاس  و  نهایی  طرح  منابع،  با  توانید  نمی  چراکه  شوید؛ 
واردان رقابت کنید، از طرفی این گروه تازه وارد به تجهیز گروه 
های دیگر می پردازند تا دنباله روی آنها باشند. پس از مشتریانی 
پیروی کنید که پیش از همه حرکت به سوی تغییر توقعات خود 

را آغاز می کنند.

7. ناتوانى در اتصال مناسب نقاط موجود.
شدن  پذیرفته  و  اجرا  قابل  که  است  هایی  چیز  معدود  از  نوآوری 
امروزه  درواقع  است،  شما  شرکت  قوانین  و  ها  فعالیت  تمام  در 
و  کرده  عبور  سنتی  حدود  و  ها  مرز  از  ابعادی  هر  با  ها  کمپانی 

درقالب سازمان هایی یکپارچه به رقابت بایکدیگر می پردازند.
نوآوری  از  هایی  شبکه  سازی  همگام  بوک،  فیس  اقتصاد  در 
در  موجود  مراتبی  سلسله  مفهوم  برخالف  که  بود  این  نیازمند 
از  موضوع  این  که  است  حالی  در  این  کند.  عمل  خود  کمپانی 
دیرباز به عنوان استراتژی شرکت های کوچک تر و تازه تاسیس 
سازمان  ترین  پیچیده  و  ترین  بزرگ  و  است  بوده  پذیرش  مورد 
در زمینه  پیشرو  که  بوئینگ  کمپانی  اند.  پذیرفته  را  آن  اکنون  ها 
هوافضا در جهان است، درحال تولید هواپیماهای جت و تجاری 
آنچه  اما  است  تولیدکننده  و  کمپانی  صدها  با  کشور  ها  ده  برای 
باعث مزیت رقابتی یک شرکت در سرمایه گذاری های آینده می 

شود توانایی او در همگام سازی تمامی

این بخش ها برای ایجاد محصوالتی خاص و پیچیده است.
به نظر اقتصاددانان افرادی که کمپانی ها را تاسیس می کنند به 
اما  هستند  برتر  افرادی  عنوان  به  خود  ارزش  دادن  نشان  دنبال 
چالشی که آنها با آن مواجهند این است که توانایی ایجاد و اجرای 
در  شما  اگر  است.  شده  متمرکز  آنان  اطراف  در  معموال  نوآوری 
های  پایه  عنوان  به  احتماال  هستید،  مبتکرانه  های  فعالیت  مرکز 
استحکام شرکت خود شناخته شده اید اما مشکل اینجا است که 
این اتفاق شمارا در موقعیتی فراتر از حد ظرفیت و توانایی های 
شما قرار می دهد و باعث می شود توانایی کلی شرکت شما برای 
جست و جو سریع و به دست آوردن ایده های موفق کاهش یابد.

روش  یک  دنبال  به  کارها  و  کسب  از  بسیاری  که  درحالی 
نقاط  چگونه  که  دانند  نمی  آنها  هستند،  خود  پیشرفت  تجویزی 
دست  خود  نیاز  مورد  طرح  به  تا  کنند  وصل  هم  به  را  موجود 
آنچه  توسعه  به  که  است  این  تر  عاقالنه  شرایط  این  در  یابند، 
را«هوش  آن  هاروارد،  دانشگاه  پرفسور   ،Dorothy Leonard
به  معطوف  را  خود  توجه  شما  یعنی  بپردازند  نامد،  می  عمیق» 
آنها نیز این کار را در مورد  آموزش زیرمجموعه خود می کنید، 
زیرمجموعه خود انجام می دهند و این روند در سراسر سازمان 
ادامه می یابد و از این طریق به تصویرسازی مجدد کمپانی خود 
پایداری  با  توام  ابتکار  که  کنید  می  ایجاد  روندی  و  پردازید  می 
را برای شما به ارمغان آورد. اگرچه این روش ضمانت نمی کند 
که کمپانی شما به اوج برسد، اما به رشد و رونق گرفتن آن کمک 

می کند.

مشاغل

هفت اشتباه كه منجر به توقف 
كسب و كار شما مى شود

CNN MONEY :مترجم: نفیسه هاشم خانی - منبع

هدف اصلی در هر کسب و کار دستیابی به پیشرفت و ترقی است که می تواند در ابعاد مختلفی مانند سود، 
است،  ساده  بسیار  پیشرفت  پذیرد.مسیر  صورت   ... و  اجتماعی  تاثیرات  تجاری،  نام  بازار،  سهم  درآمد، 
عامل مورد نیاز در این راستا ابتکار و نوآوری است، به این صورت که شما چیز جدید یا بهتری را در غالب 
محصول، خدمات، راه حل و ... ارائه می کنید و آن را به فردی بهتر یا جدید مانند بازارها، گروه ها و... می 
فروشید. این کار ساده به نظر می رسد اما در واقع این گونه نیست، چراکه هفت موضوع اساسی وجود 
دارد که اگر آنها را انجام دهید باعث می شود روند پیشرفت شما با آنچه تاکنون بوده کامال متفاوت شود. 
اما امیدوار باشید، چراکه روش های ساده ای وجود دارد که با انجام آنها می توانید از اضطراب و نگرانی 
که همواره با فعالیت های گسترده و بی نظم همراه است نجات یابید و به پیشرفت ارزشمندی دست یابید.

 روزنامه نگاران تنها مايلند 
شرح دهند كه مثال چگونه پايه 
گذاران گوگل از جمله الرى 

پيج و سرجى برين كار خود را 
در يك گاراژ آغاز كردند اما 
آنها معموال بيان نمى كنند كه 
اين دو فرد دانشجويان دكترا 

در دانشگاه استنفورد بودند كه 
در گروه بررسى اثر متقابل انسان 

و كامپيوتر فعاليت مى كردند، 
گروهى كه در آن مجموعه اى 

از باهوش ترين افراد و برندگان 
نوبل گرد هم جمع شده بودند.
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شنونده  یعنی  جورهایی  یک  می دانند،  خوبی  شنوندگان  را  خود  آدم ها  بیشتر 
خوب نبودن، ایراد شخصیتی محسوب می شود. اینکه فرهنگ ما عموما به خوب 
بیشتر  تعجب  باعث  می داند  مثبتی  ویژگی  را  آن  و  می دهد  اهمیت  دادن  گوش 
هیچ کس  نمی کنند.  تالشی  گونه  هیچ  دادن  گوش  بهتر  برای  مردم  چون  است. 
حرف هایم  به  خوب  همیشه  ایکس  شخص  که  می خورد  به هم  نمی گوید: «حالم 
گوش می دهد.»قاعده کلی اش این است که باید بیشتر از ۵۰ درصد اوقات گوش 
اندازه  به  و  می زنید  حرف  زیاد  می کنید،  صحبت  بیشتر  یا  درصد   ۵۰ اگر  کنید. 

کافی گوش نمی دهید. 

مکانیزم دفاعی: مانعی بر سر خوب گوش دادن
تهمت هایی از قبیل«تو به حرف من گوش نمی دهی» فراوانند. متاسفانه تعدادی 
صدق  همه  مورد  در  زود  یا  دیر  کم وبیش  شنیدن  راه  سر  بر  موجود  موانع  از 
روان  کامال  مذاکره  طول  در  مردم  نکردن  گوش  خوب  دالیل  از  یکی  می کند. 
شناختی است. به طور کلی آدم ها نمی خواهند خبر بدی دریافت کنند. بعضی ها 
این مساله را راجع به اطرافیان خود با تمسخر ابراز می کنند: «تو به حرف من 
بشنوی.»  می خواهد  دلت  که  می شنوی  را  چیزی  همان  فقط  نمی دهی،  گوش 
واقع  در  دارند.  خود  در  را  حقیقت  چندین  همیشه  تقریبا  دست  این  از  سخنانی 
هر کسی کمابیش اخبار بد را غربال می کند. حیوانات از سیستم دفاعی درونی 
حیرت انگیزی برخوردارند. یکی از مهم ترین مکانیزم ها شنیدن صدای خطر در 
حال نزدیک شدن است. حیوان قادر است شکارچی، آتش و حتی توفانی را که 
نزدیک می شود حس کند، حیوانات باید عالئم اخطاردهنده را بشنوند و مراقب 

خود باشند. گرچه انسان ها بسیاری از سیستم های دفاعی مفید خودشان را در 
جمع  و  زدن  پلک  بدن،  کشیدن  عقب  چون  مواردی  کرده اند.  حفظ  خطر  مقابل 
کردن بدن، اما آنها یکی از مهم ترین مهارت ها یعنی توانایی شنیدن را از دست 
داده اند. ظاهرا ما خیلی ساده به این نتیجه رسیده ایم که نشنیدن صدای خطر 

مکانیسم  است.  دادن  نشان  عکس العمل  نتیجه  در  و  آن  شنیدن  از  بهتر  بسیار 
دفاعی نشنیدن یا خود را به نشنیدن زدن شاید اثرات روانی خوبی داشته باشد، 
این  در  می رسد  نظر  به  کند.  بسیاری  بیرونی  مشکالت  دچار  را  ما  می تواند  اما 
یک  در  را  خطر  صدای  وقتی  فقط  هستند.  انسان  از  پیشرفته تر  حیوانات  مورد 
کنید.  ارزیابی  درست  را  آن  و  شوید  آن  مانع  می توانید  بشنوید،  تجاری  مکالمه 
حدس  اگر  واقع  در  کنید.  مبارزه  آن  با  می توانید  که  است  شرایط  این  در  فقط 

می زنید که خطر در حال نزدیک شدن است، باید خود را وادار به جست و جویی 
عمیق تر کنید. 

شخصی  و  شغلی  موقعیت های  در  دادن  گوش  راه های  زیان بارترین  از  یکی 
گوش دادن با روشی است که من آن را روش «بله اما» می دانم. این وضع زمانی 
ایجاد می شود که شما در مقابل گفته های دیگران حالت دفاعی می گیرید و اولین 
پاسخی که از دهان تان خارج می شود «بله اما» است. به صحبت های هر کسی 
که گوش می دهید، اعم از مشتری، رئیس یا همسرتان، باید پاسخ خودکار «بله 
باید  می کند.  ایجاد  تدافعی  حالتی  شنونده  در  پاسخ ها  این  کنید.  کنترل  را  اما» 
بگویید: «مساله  طوالنی  مکثی  از  پس  سپس  و  می فهمم»  بگویید: «شنیدم،  اول 
این است که.» و بعد توضیح دهید به این ترتیب نتایج بهتری به دست می آورید. 

ضعف اعتماد به نفس: مانعی بر سر خوب گوش دادن 
به دلیل  را  کار  این  می کنند،  صحبت  زیاد  دادن  گوش  جای  به  که  کسانی  بیشتر 
عصبی بودن انجام می دهند. زیاد حرف زدن غالبا ناشی از دلشوره های معمول 

یا نوعی پوشش بر روی آنها است. 

شنونده  ذهن  که  می شود  باعث  احساس  این  است.  شنیدن  خوب  قاتل  دلشوره، 
درحالیکه طرف مقابل صحبت می کند به دنبال پاسخ، اظهار عقیده، نقل قول یا 
روایت فالن ماجرا باشد و به این طرف و آن طرف بپرد. ذهن در حال جنبش از 

دهان در حال جنبش بیشتر می تواند مانع شنیدن شود. 
گوش  هم  خودشان  سخنان  به  حتی  می کنند،  صحبت  زیاد  که  افرادی  عموما 
نمی دهند. وسط صحبت شان بپرید و بخواهید حرفشان را تکرار کنند. خواهید 
به  حتی  نمی دهند  گوش  ولی  می زنند  حرف  آنها  نمی آورند.  خاطر  به  که  دید 
خودشان.مشغولیت ذهنی هنگام گفت وگو یک عارضه جانبی بسیار بد نیز دارد. 
وقتی مشغولیت ذهنی دارید گوینده سکوت شما را به معنای گوش دادن و توجه 
شما  می شود،  جویا  حرف هایش  به  راجع  را  شما  نظر  وقتی  اما  می کنند،  تلقی 
پاسخی ندارید بدهید چون گوش نداده اید. شما در این مواقع می گویید: «نظری 
بی ربط  اظهارنظر  یک  ازآن  بدتر  یا  «هوم؟»  می گویید:  بدتر  حتی  یا  ندارید» 
ضریب  از  نادرستی  ارزیابی  شما  گفت وگوی  طرف  مواقعی  چنین  در  می کنید. 

هوشی شما می کند و شما را کم هوش می پندارد. 

تمام  گران  برایتان  ذهنی  مشغولیت های  یا  دلشوره ها  این  که  باشید  متوجه 
از  کالم  کنترل  کنید  گوش  باید  که  وقتی  شود  باعث  دلشوره  این  اگر  می شود، 
از  را  دوستی هایتان  حتی  و  قرارداد  شغل،  است  ممکن  شود،  خارج  تان  دست 

دست بدهید. پس مراقب باشید.

مشاغل

آيا شنونده خوبى در 
مذاكرات هستيد؟

علت اینکه بیشتر مردم بهتر گوش نمی دهند این است 
می خواهند  فقط  بکنند.  را  کار  این  نمی خواهند  که 
به  کردن  گوش  که  بدانید  است  بهتر  بزنند.  حرف 

زحمتش می ارزد، پس باید این کار را انجام دهید. 
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چرا آلرژی یا حساسیت اتفاق می افتد؟
قرار  حساسیت  زا  ماده  یک  معرض  در  افراطی  ایمنی  سیستم  یک  که  هنگامی 

می  گیرد، چند اتفاق می افتد:
۱. بدن برای مبارزه با ماده مذکور، شروع به تولید نوع خاصی پادتن یا آنتی بادی 

(Antibody) می پردازد که IgE نام دارد.
۲. آنتی بادی ها به نوعی سلول خونی که مست سل mast cell نام دارد، متصل 
می  شوند. این سلول ها در دستگاه تنفسی و دستگاه گوارش که محل اصلی ورود 

عوامل آلرژی  زا است، فراوانند.
هیستامین  جمله  از  مختلفی  شیمیایی  مواد  خود  انفجار  با  سل ها  مست   .۳
histamine آزاد می  کنند که عامل اصلی بروز بسیاری از عالئم آلرژی است که از 

جمله این عالئم می  توان به خارش گلو و آب ریزش بینی اشاده کرد.
و  بینی  چشم ها،  در  آلرِژیک  عکس العمل  باشد،  هوا  در  حساسیت  زا  ماده  اگر   .۴
ریه رخ می  دهد و اگر این ماده خورده شود، عکس العمل آلرژیک در دهان، معده 
و سایر بخش های دستگاه گوارش بروز می  کند. گاهی مواد شیمیایی تولید شده 
در بدن به قدری زیاد است که عالئم بسیار حادی نظیر کهیر، کاهش فشار خون، 

شوک یا بیهوشی (شوک آنافیالکسی) نیز به وجود می  آیند.
آلرژی ها چطور عمل می کنند؟

است  ممکن  حتی  که  هستند  موادی  برابر  در  حساس  عکس العمل هایی  آلرژی ها 
کامال بی  ضرر باشند و ربطی هم به جنسیت و سن و نژاد ندارد. در عملیاتی که 
حساس سازی نامیده می شود، بدن فرد در مقابل یک ماده خاص پادتن می سازد 
که به آلرژی تبدیل می  شود. در نتیجه هرگاه فرد با آن ماده خاص تماس می  یابد، 
این سیستم دفاعی در مقابل آن واکنش منفی ایجاد می  کند. ضدآلرژی ها در خون 
بدن هیستامین آزاد می کنند که آن هم مسائل جانبی دارد. به طور مثال، هیستامین 
غشای مخاطی بینی و چشم ها را آبدار و خارش آور می کند. همچنین آماس  هایی 

سفید رنگ و خارش آور که کهیر نامیده می شوند در بدن ایجاد می شود.
با توجه به نوع آلرژی و قسمتی از بدن که درگیر آن است، عالئم مختلفی از قبیل 
خارش پوست، چشم ها یا بدن، ایجاد کهیر و جوش های پوستی، عطسه، سرفه، 
تنفس صدادار، حالت تهوع و استفراغ ایجاد می شود. در نمونه هایی نادر حتی 
نامیده  آنافیالکسیس  که  نیز  مرگبار  تهدیدکننده  و  خطرناک  بسیار  آلرژی های 

می  شوند هم اتفاق می افتد.

عالئم آلرژی کدامند؟
نشانه های آلرژی را می توان به سه دسته خفیف، متوسط و حاد تقسیم کرد.

تاثیر  تحت  را  بدن  از  ناحیه  یک  که  است  نشانه هایی  شامل  خفیف،  عکس العمل 
قرار می  دهد؛ مانند التهاب، خارش و آبریزش از چشم. عالئم خفیف به بخش های 

دیگر بدن منتقل نمی  شوند.
نشانه عکس العمل متوسط، در بخش های مختلف بدن منتشر می  شوند و خارش 

چشم ممکن است به خارش گلو و تنگی نفس هم منجر شود.
یک  و  است  نادر  دارد،  نام   (anaphylaxis) آنافیالکسیس  که  حاد  عکس العمل 
موقعیت خطرناک و از جمله مواردی است که در میان فوریت های پزشکی قرار 
ممکن  حالت  این  می  شود.  منتشر  بدن  تمام  در  آلرژی  مواردی،  چنین  در  دارند. 
است با مجموعه ای از حمالت خارش چشم و صورت آغاز شود و در عرض چند 
معده،  درد  چون  جدی  تری  عالیم  و  شود  پخش  بدن  تمام  در  سرعت  به  دقیقه، 
گرفتگی عضالت، تهوع و اسهال را به دنبال داشته و در عین حال درجه التهاب 

مجاری تنفسی و گوارشی به حدی برسد که تنفس و بلع بسیار مشکل شود.
مشکل  زیرا  هستند،  حساسیت  عالیم  جمله  از  نیز  سرگیجه  و  ذهنی  اغتشاش 

آنافیالکسیس باعث کاهش شدید فشار خون نیز می  شود.
عالئم آلرژی در ریه  ها به صورت تنگی نفس (آسم)، در پوست به صورت قرمزی 
و  استفراغ  و  اسهال  صورت  به  روده ها  و  معده  در  و  اگزما)  و  خارش (کهیر  و 
دردشکم (آلرژی غذایی) است. واکسیناسیون یا حساسیت زدایی در موارد شدید 
که به درمان های عالمتی پاسخ نمی دهد و آلرژی در تمام طول سال فرد را رنج 
می دهد توصیه می شود. این روش درمانی بین سه تا پنج سال طول می کشد و 
موفقیت ۷۰ تا ۸۰ درصدی دارد و در کلینیک های تخصصی آلرژی انجام می شود.

آیا همه دارای نوعی آلرژی هستند؟
لزوما همه دارای آلرژی نیستند. البته اکثر حساسیت ها، ارثی هستند و از والدین 
نیز  را  آلرژی  به  ابتال  توانایی  می توانند  اشخاص  می  شوند.  منتقل  فرزندان  به 
نقش  فقط  و  نباشند  حساس  خاصی  ماده  هیچ  به  حال  عین  در  و  ببرند  ارث 
انتقال دهنده را بازی کنند. هنگامی که یکی از والدین به نوعی از حساسیت مبتال 
باشد، شانس ابتالی فرزند او ۵۰ درصد و اگر هر دو آنها آلرژیک باشند، این مقدار 

به ۷۵ درصد می  رسد.

چه افرادی در خطر هستند؟
هر کسی می  تواند هر زمانی دچار آلرژی شود. شیوع آلرژی در آمریکا تقریبا بین 
۹ تا ۱۶ درصد است. هرچند، بعضی حساسیت های غذایی در کودکی (مثل تخم 
مرغ یا مرکبات) ممکن است با بزرگ تر شدن توسعه یابد. عواملی از قبیل توارث، 
کودکانی که از شیر مادر تغذیه نشده اند، استفاده زود هنگام بعضی مواد آلرژی 

 زا (مثل خوردن بادام هندی برای کودکان زیر ۲ سال) می  تواند پیش بینی باشد 
برای اینکه آیا شما دچار آلرژی می شوید یا خیر.

آزمایش آلرژی
که  شود  متوجه  پوستی  آلرژی  تست های  انجام  با  سادگی  به  می  تواند  پزشک 
نیستند.  اطمینان  قابل  درصد   ۱۰۰ ولی  خیر  یا  هستید  آلرژی  دچار  شما  آیا 
تزریق  و  سوزن  با  پوست  از  کوچکی  قسمت  دادن  خراش  با  همچنین  پزشک 
در  می شود.  واقف  نکته  این  به  پوست  روی  آلرژی  آن  از  کمی  بسیار  مقدار 
بعضی موارد آزمایشات خون هم می تواند برای شناسایی آلرژی های پرخطر 

و کشنده تر استفاده شود.

آلرژی متداول
وجود  خاطر  به  شما  حساسیت  احتماال  دارید،  آلرژی  خاک  و  گرد  به  اگر   
کرم های خاکی است. این کرم ها در لباس های دور انداخته شده و بی مصرف 
که گرد و خاک منزلتان را سبب می  شود، رشد می  کنند. همچنین این آلرژی ها 
یا  زمین  زیر  مثل  نمور  و  تاریک  مکان های  در  خاک  زیادی  مقدار  وجود  از 

بهداشت و سالمت

آلرژى ها عكس العمل هايى حساس در برابر 
موادى هستند كه حتى ممكن است كامال 

بى  ضرر باشند و ربطى هم به جنسيت و سن 
و نژاد ندارد. در عملياتى كه حساس سازى 

ناميده مى شود، بدن فرد در مقابل يك ماده 
خاص پادتن مى سازد كه به آلرژى تبديل 

مى  شود. در نتيجه هرگاه فرد با آن ماده 
خاص تماس مى  يابد، اين سيستم دفاعى در 

مقابل آن واكنش منفى ايجاد مى  كند.
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حمام  هایی که درست ساخته نشده اند ایجاد می  شود.

راه های درمان حساسیت های فصلی در طب سنتی 
طبق طب سنتی، انسان ها از نظر خصوصیت روحی و جسمی در چهار گروه 
با مزاج سرد و خشک، سرد و تر، گرم و خشك و گرم وتر طبقه بندی می شوند. 
افرادی که دارای طبیعت خشك هستند بیشتر دچار حساسیت فصلی می شوند. 
با  غذاهایی  ادویه جات،  خوردن  از  باید  فصلی  حساسیت  از  جلوگیری  برای 
طبیعت گرم و... و قرار گرفتن در هوای آلوده بپرهیزیم و از سبزیجات، سبوس 

گندم، نان های سبوسدار، انواع آش و خاکشیر مصرف کنیم. 

رفع  برای  سنتی  طب  نظر  از  که  دارویی  گیاهان  بررسی  به  مقاله  این  در 
حساسیت مفید هستند، اشاره می کنیم.

چای سبز: چای سبز، داروی موثری است، زیرا ویتامین C موجود در چای سبز 
مختلف  بیماری های  مقابل  در  را  بدن  و  شده  بدن  ایمنی  سیستم  تقویت  باعث 
همچنین  می کند.  مقاوم  فصلی  حساسیت های  و  فصلی  بیماری های  به ویژه 
ترکیبی در چای سبز وجود دارد که خاصیت آرامبخشی داشته و می تواند حالت 

تنش، افسردگی، استرس و هیجان را از بین ببرد.
بادرنجبویه: یکی از این گیاهان، بادرنجبویه است که از واژه ای یونانی به معنای 
زنبور  وقتی  است.  عسل  زنبور  نوعی  محبوب  گیاه  این  است.  شده  گرفته  زنبور 
پیدا  را  خود  بازگشت  راه  گیاه  این  عطر  با  می شود،  دور  کندو  از  زیادی  مسافت 
اسید  مانند  موادی  گیاه  این  سبز  اندام  در  شیمیایی  ترکیبات  نظر  از  می کند. 
اولئیك، سیترال، ژرانیول و رزماری اسید وجود دارد. این گیاه دارای اسانس تند 
و لیمویی است که سیترال نام دارد و در صنعت عطرسازی کاربرد دارد. این گیاه 
همانند یك داروی مسکن بر روی دستگاه عصبی مرکزی عمل می کند و به همین 

دلیل آرام بخش بوده و تحریکات حساسیتی را کاهش می دهد.

 C ویتامین بودن  دارا  علت  به  صبح  در  پرتقال  عدد  یك  روزانه  مصرف  پرتقال: 
فراوان یك آنتی هیستامین طبیعی محسوب شده و بدن را در مقابل آلرژی مقاوم 
می کند. در بررسی های انجام شده، موارد شبه آسم در افرادی که مصرف گوشت 
آنها  االیدیك  اسید  دریافتی  زیرا  بود،  شده  گزارش  بیشتر  بود  باال  آنها  در  قرمز 
مصرف  می شود  توصیه  بنابراین  است،  ترانس  چربی  نوعی  که  می باشد  باالتر 

گوشت قرمز محدودتر شود.

عسل: عسل نیز یکی دیگر از موارد مفید برای درمان حساسیت است. سعی کنید 
عسل را از مقدار کم شروع کنید و هر روز مصرف آن را بیشتر کنید. چك کنید 
ببینید از زمانی که عسل مصرف می کنید بدن شما به حساسیت های محیط بهتر 
حساسیت  اگر  ولی  باشد،  حساسیت زا  بعضی  برای  عسل  شاید  نه؟  یا  است  شده 
نداشتید مصرف آن را ادامه دهید. حتی می توانید قبل از شروع مشکل، عسل را 
برای پیشگیری بخورید. مثال قبل از شروع مشکل، مصرف عسل را شروع کنید. 
آب  کنید،  رنده  را  سیر  حبه  یك  حساسیت ها  در  بدن  خارش  کردن  برطرف  برای 
آن را بگیرید و با ۲ قاشق غذاخوری عسل و ۱ قاشق چایخوری زنجبیل مخلوط 
کنید و روی محل خارش بمالید. بعد از ۳ ساعت این ضماد را با آب ولرم بشویید. 

خارش بدن برطرف می شود.
موثر  حساسیت  بروز  از  پیشگیری  در  قرمز  و  سیاه  فلفل  سیر،  پیاز،  زنجبیل، 
مانع  و  «ایمونوگلوبولین»  آنتی بادی  ترشح  سبب  غذایی  مواد  این  چون  هستند، 

بروز واکنش های حساسیت  در فرد می شوند.
از موارد مفید دیگر می توان به نارنج، انگور، شاه تره و سیاهدانه اشاره کرد. 

خاصیت  که  هستند  مصرف  پر  و  معروف  گیاهان  از  زردچوبه:  و  دارچین 
 ۵ و  زردچوبه  برای  گرم  مصرف۳  است.  شده  ثابت  آنها  در  بودن  ضدحساسیت 

گرم برای دارچین در افراد بزرگسال بالمانع است.

داروها  موثرترین  از  یکی  که  است  بابونه  مفید،  سبزیجات  از  دیگر  یکی  بابونه: 
در ترکیبات گیاهان دارویی برای درمان آلرژی است و برای دل درد، نفخ شکم و 
سیستم گوارشی نیز مفید است. طب سنتی اعتقاد دارد که بابونه دارای طبیعتی 
نوسازی  در  و  بوده  طبیعی  ضدحساسیت  ماده  دارای  و  است  خشك  و  گرم 
تعادل  را  مزاج  و  است  کبد  دوست  بابونه  دارد.  نقش  خون  سفید  گلبول های 
می کند.  برطرف  را  طحال  مجاری  انسداد  و  می کند  صاف  را  خون  می بخشد، 
زنان حامله، افراد دارای فشار خون و مشکالت قلبی باید در مصرف آن اعتدال را 
رعایت کنند. همچنین مصرف همزمان آن با گردو، پسته و چای توصیه نمی شود.

کاهش مصرف افزودنی های غذایی، چربی و قند
مصرف سبزیجات تازه، روغن زیتون، انار، شاه توت (محافظ کبد)، انواع بذرهای 
شیرخشت،  شربتی،  تخم  ریحان،  تخم  بارهنگ،  اسفرزه،  خاکشیر،  مثل  ملین 
کشمش،  عسل،  زرشك،  تازه،  لیموترش  جو،  نان  جو،  اش  جو،  سوپ  ترنجبین، 
توت و انجیر، برگه های طبیعی، کدو، کنجد، اسطوخودوس، کاسنی، آب مرکبات 
و مغز بادام خام از مواردی هستند که به پاکسازی کبد و کاهش حساسیت های 

فصلی کمك زیادی می کنند.

تازه  به طور  دارد  وجود  که  فصولی  در  می توان  را  انگور  آب  یا  انگور  انگور: 
مصرف کرد، البته مطالعه در این مورد روی کشمش انجام نشده، ولی به احتمال 

زیاد کشمش هم باید دارای این اثر باشد. 

شاه تره: شاه تره گیاه بوته ای با برگ های نازک و ریز است که از مصرف باالیی 
در دنیا برخوردار است.

مهم ترین خواص شاه تره به عنوان حافظ کبد و درمان امراض پوستی است که 
از قدیم مورد استفاده بوده است. یکی از گیاهانی که به طور وسیع برای امراض 
کبد مصرف می شود، شاه تره است که به نام Fumitory در جهان مشهور است. 
 ۵ میزان  آن،  مصرف  برای  است.  آن  ضدحساسیت  اثر  شاه تره  خواص  دیگر  از 
گرم از برگ را با یک لیوان آب به مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه بجوشانید، سپس صاف کنید 
گرم   ۵ روزی  تا  بالغ  افراد  برای  شاه تره  مصرف  بنوشید.  شدن  سرد  از  قبل  و 

بالمانع است.

آب نارنج: آب نارنج از دیگر گیاهان ضد حساسیت است. آب نارنج را می توان با 
تمام غذاها مصرف کرد.

شود.   مصرف  تازه  است  بهتر  لذا  شود،  تلخ  است  ممکن  ماندن  اثر  در  نارنج  آب 
گر چه عدد معینی برای مصرف روزانه آن داده نشده است. ولی مقدار زیاد آن 
ممکن است باعث تحریک معده شود. اما به نظر می رسد مصرف آن تا ۲ یا ۳ عدد 

در روز بالمانع است.

سیاهدانه: سیاهدانه نیز از گیاهان سودمند است که خواص زیادی دارد. مهم ترین 
ضد  حساسیت،  ضد  سرطان،  ضد  میکروب،  ضد  اثرات  شامل  دانه  سیاه  خواص 
ویروس، شیرافزا، ادرارآور، کاهش دهنده اوره خون، محرک سیستم ایمنی بدن، 

محافظ کبد، مقوی معده، محرک تنفس و اثرات دیگر است.
به نقل از یکی از کتب گیاهان دارویی مهم چاپ ۲۰۰۲ آمریکا روزانه می توان ۱ تا 
۲ گرم از دانه سیاهدانه به صورت له شده یا چای و یا موارد دیگر استفاده کرد. 
البته گیاهان دیگری هم به عنوان ضد حساسیت وجود دارند که دسترسی به آنها 

مشکل بوده یا ممکن است در مواردی دارای محدودیت مصرف باشند. 

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
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ُمد
صندل.  پوشیدن  به  آورند  می  رو  ها  آدم  کم  کم  بهار  فصل  در 
معموال بهتر است صندل را با جوراب نپوشید، اما اگر هم محیط 
است  بهتر  شوید  حاضر  آنجا  در  جوراب  بدون  کند  نمی  اقتضا 
کفش های کتانی و اسپرت دیگر را برای این فصل انتخاب کنید. 
بهار فصل خوبی برای پوشیدن کفش های رنگ روشن مثل انواع 
کفش های ورزشی و اسپرت است. این فرصت را از دست ندهید.
این چند تکه را برای فصل بهار امسال تهیه کنید تا تیپ تان کامل 
شود: یک شال خنک بهاره برای خانم ها (البته خانم هایی که از 
مقنعه استفاده می کنند می توانند شال را به عنوان مکمل پوشش 

مختلف،  های  رنگ  به  ساده  شرت  تی  چند  کنند)،  استفاده  شان 
شلوار کتان روشن، عینک آفتابی استاندارد و کاله آفتابی بهاره.

زمستانی ها را اخراج کنید
اولین نکته ای که باید در نظر بگیرید این است که مناسب فصل 
یک  اگر  یعنی  است.  تیپی  خوش  اولیه  اصول  از  پوشیدن،  لباس 
ماه از آغاز بهار گذشته و شما هنوز چکمه پاشنه کوتاه تان را می 
پوشید یا اگر هنوز کاپشن و پلیور تن تان می کنید، باید از صف 
لباس  که  کند  می  حکم  تیپی  خوش  شوید.  خارج  ها  تیپ  خوش 
کنید.  تن  بر  بهاره  های  لباس  و  بگذارید  کنار  را  زمستانی  های 
قبول داریم که هنوز گاهی شب ها سرد است و باران های بهاری 
هم گاه و بیگاه فرو می ریزد، اما این به معنی آن نیست که هنوز 
پاییزه،  و  بهاره  های  لباس  معموال  پوشید!  کاپشن  و  چکمه  باید 
آستین بلند هستند و کاپشن های بهاره هم گروه خاص لباس های 
این فصل هستند. بنابراین قبل از هر چیز از لباس های زمستانی 

تان دل بکنید و آنها را برای سال بعد در کمد بگذارید.

نکته دوم برای پوشاک در بهار توجه به جنس پارچه است. این 
کمتر  آن  به  توجه  با  یعنی  گردد  می  بر  هم  قبلی  مورد  به  نکته 
لباس  پارچه  معموال  بپوشید.  را  دیگری  فصل  لباس  دارد  امکان 
های فصل سرد پشمی است و کلفت تر اما لباس های فصل های 
خنک تر از جنس الیاف طبیعی و نخی است و تار و پودشان نازک 
لباس  باید  بهار  فصل  در  که  باشد  یادتان  ترتیب  این  به  است.  تر 
در  باشد.  فصل  مناسب  شان  پارچه  جنس  که  کنید  انتخاب  هایی 
هرگز  که  این  هم  آن  و  است  نهفته  هم  دیگری  نکته  نکته،  این  دل 
نکنید.  ست  گرم  پارچه  با  لباسی  با  را  خنک  پارچه  با  لباس  یک 
مثال شلوار مخمل گرم با پیراهن نازک تابستانی ترکیب مناسبی 
نیست. برای این که ناخودآگاه به اشتباه نیفتید یک راه این است 
در  و  کنید  جدا  هم  از  را  بهاره  و  زمستانه  های  لباس  حتما  که 
کمدهای جدا بگذارید تا مبادا یک روز از فرط عجله پیراهن پشمی 

را با شلوار کتان نازک بپوشید!

نه تنگ نه گشاد
یکی  لباس  نبودن  سایز  بپوشید.  خودتان  تن  اندازه  به  لباس 
مطمئن  خودتان  سایز  از  اگر  حتی  است.  بدتیپی  های  نشانه  از 
کنید.  پرو  بار  یک  خرید  از  پیش  را  شلوارهایتان  هم  باز  هستید، 

سایز لباس ها با مارک های متفاوت ،مختلف است.
همیشه این قوانین را نیز به خاطر داشته باشید: شلوارهای ارتشی 
و پارچه ای باید تا باالی پاشنه کفش شما بیایند. شلوارهای جین 

می توانند تا انتهای پاشنه کفش نیز کشیده شود.
که  باشد  کوتاه  آنقدر  نباید  شما  شلوار  روید  می  راه  که  زمانی 
نشینید  می  که  زمانی  شود.  معلوم  آن  زیر  از  هایتان  جوراب 

شلوار شما نباید بیش از چند سانت به باالی جوراب تان رود.
روزهای  برای  گزینه  بهترین  و  هست  هم  شرت  تی  فصل  بهار 
تان  شرت  تی  اگر  که  کنید  دقت  فقط  آید.  می  حساب  به  آفتابی 
خیلی بلند است نباید آن را داخل شلوار خود کنید. تی شرت باید 
این  از  که  چیزی  هر  بگیرد.  قرار  شما  کمر  دور  از  تر  پایین  کمی 

مقدار پایین تر باشد بلند است و اگر باالتر بایستد برایتان کوتاه 
است.

فصل نو تیپ نو
تنوع باید یکی از ویژگی های تیپ شما در فصل بهار باشد. اگر 
تابه حال در لباس پوشیدن تان خیلی دنبال تنوع نبوده اید، امسال 
یک  فقط  کنید  می  فکر  اگر  مثال  ندهید.  دست  از  را  فرصت  این 
یک  یا  شرت  تی  از  دست  و  آید  می  شما  به  شرت  تی  مدل  و  رنگ 
بزنید  اسپرت  تیپ  اگر  کنید  می  فکر  یا  دارید  برنمی  خاص  رنگ 

اطرافیان که عمری شما را با تیپ رسمی دیده اند به شما با تعجب 
نگاه خواهند کرد، از این فکر دست بردارید و قالب های قدیمی 
را بشکنید. مدل ها و رنگ های دیگر را تجربه کنید؛ شاید بیشتر 
به شما بیایند. اگر همیشه از یک مغازه خرید می کنید، شجاعت 
به خرج دهید و این بار برای خرید لباس به فروشگاه های دیگر 
کار،  محل  خیابان،  در  روز  پوشیدن  لباس  طرز  به  بزنید.  سری 
لباس  برای  جدیدی  های  ایده  و  کنید  دقت  تلویزیون  یا  مجالت 

پوشیدن بگیرید.
اصرار  آید  نمی  بهتان  که  هایی  رنگ  پوشیدن  به  حال،  عین  در 
نداشته باشید. رنگ سال بنفش است؟ مشکی است؟ زرد است؟ 
اصرار دارید حتی اگر این رنگ ها به پوست تان نمی آیند آنها را 
شما  پوست  رنگ  با  که  است  رنگی  لباس  رنگ  بهترین  بپوشید؟ 

مکمل باشد.
اگر شما لباسی به رنگی که با پوست تان هماهنگی ندارد بپوشید، 
ممکن است چین و چروک ها و خط و خطوط چهره تان بیشتر به 
چشم بیایند یا رنگ پوست تان را زرد و مرده نشان دهند. لباس 
هایتان را در رنگ هایی انتخاب کنید که در آن با طروات و سالم به 

نظر برسید. طراوت حرف اول را در فصل بهار می زند.

رنگی شوید
بهار فصل رنگ هاست و پوشیدن لباس های رنگی در این فصل 
در  کند.  می  عوض  واقعا  را  تان  اطرافیان  و  خود  هوای  و  حال 
از  بهتر  و...  نارنجی  زرد،  سبز،  های  رنگ  پوشیدن  فصل  این 
از  امکان  حد  تا  است  بهتر  حال  عین  در  است.  دیگری  فصل  هر 
پوشیدن لباس هایی با رنگ سرد و خنثی خودداری کنید تا دچار 
کسالت نشوید. استفاده از رنگ های زیاد باعث می شود که توجه 
دیگران نسبت به شما جلب شود، البته نه توجهی که زننده باشد. 
استفاده  رنگ  سه  از  بیش  هایتان  لباس  در  کنید  سعی  بنابراین 

نکنید و تا آنجا که می توانید پوشش خود را ساده نگه دارید.
رنگی  های  مکمل  از  کنید  سعی  ها،  رنگ  از  بهتر  استفاده  برای 
استفاده کنید، یعنی رنگ هایی که متضاد یکدیگر هستند تکمیل 
رنگ  نارنجی).  آبی و  یا  زرد  بنفش و  باشند (مثال  نیز  هم  کننده 
خانواده  هم  های  رنگ  نام  به  هستند  نزدیک  هم  به  که  هایی 
خواهید  می  که  زمانی  نارنجی).  و  زرد  شوند (مثل  می  شناخته 
لباس بپوشید باید سعی کنید که از رنگ های متضاد یا رنگ های 
هم خانواده استفاده کنید. یادتان باشد اگر لباس هایتان روشن 
هستند باید کفش هایتان نیز روشن باشد ولی اگر لباس های تیره 

تن می کنید کفش شما نیز باید تیره باشد.
هایـی  لباس  از  بایــد  پارچه  طرح  و  رنگ  کردن  ست  برای 
لباس  است  بهتر  باشد.  نداشته  طرح   ۳ از  بیش  که  کنید  استفاده 
شما دارای یک یا دو طرح متنوع تک رنگ باشد. البته پیشنهاد ما 
این است که از لباس هایی استفاده کنید که تنها دارای یک طرح 
معین باشند (مثال دارای گل های ساده سفیدرنگ باشند یا پشت 

آنها مارک کوچکی باشد.)
با  توانند  می  چون  است  خوبی  فصل  ها  خانم  برای  بهار  فصل 
ندارد)  هم  چندانی  قیمت  (که  شاد  های  رنگ  به  شال  چند  تهیه 

تنوع زیادی در لباس پوشیدن شان به وجود بیاورند.

فصل نو تيپ نو
بهار با این همه رنگ مهمان طبیعت شده و آن وقت شما غافل از آن همه تنوع و زیبایی، چسبیده اید به 
همان رنگ های تیره و سرد؟ حاال با تغییر فصل، وقت آن رسیده که شما هم تغییری در ظاهرتان ایجاد 
کنید.از قضا فصل بهار بهترین فرصت برای تجربه پوشیدن انواع لباس هایی است که هرگز آن را تجربه 
نکرده اید. فصل بهار، این فرصت را به شما می دهد که انواع رنگ ها را به مجموعه رنگ لباس هایتان 
اضافه کنید و با فصل هماهنگ شوید. برای خوش تیپ شدن شما در فصل بهار، پیشنهادهایی داریم که 

بد نیست آنها را هم گوشه ذهن تان داشته باشید تا این بهار خوش تیپ تر از پارسال باشید.
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مديريت جنسى در 
روابط زناشويى 

دکتر مریم محبی

مدیریت، علم و هنر برنامه ریزی، سازماندهی، و هماهنگی 
کارآیی  حداکثر  با  مطلوب  هدفهای  به  نیل  برای  امور 
تمام  مدیریتی  فعالیت  قلمرو  که  آنجا  از  و  شده  تعریف 
ابعاد زندگی انسان ها را شامل می شود، به نظر می رسد 
تنها محدود به فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و 
فرهنگی جوامع نیست و زندگی جنسی افراد را نیز شامل 
می شود. در این نوشتار سه اصل مدیریت جنسی مؤثر در 

روابط زناشویی همسران توضیح داده شده.
در توضیح کم و کیف مدیریت جنسی یک زندگی زناشویی 
شرح سه فاکتور زمان، مکان و کیفیت رابطه جنسی قابل 

بررسی است.

شکل  به  زوجین  که  فعالیتهایی  از  طوالنی  لیست  میان  در 
سهل  و  باشند  می  آن  انجام  به  مجبور  روزانه  و  روتین 
انگاری و اغماض در انجام هر یک، نتایج نامطلوبی را برای 
آنان بدنبال خواهد داشت، منظور کردن و اختصاص دادن 
محسوب  مدیریتی  رسالتی  جنسی،  زندگی  برای  زمانی 
یک  زناشویی  ساعات  از  درصد  چند  اینکه  حال  گردد.  می 
اختصاص  جنسی  رابطه  کیف  و  کم  بررسی  به  خانواده 
یافته است یا به کلی از فهرست برنامه های روزانه زندگی 

خارج گشته، نکته ای قابل تامل است.

از سویی، اینکه در یک شبکه زندگی زناشویی زمان انجام 
قابل  پذیرد،  می  انجام  روز  شبانه  از  موقعی  چه  رفتار 

بررسی است.
برای  زمان  بهترین  شب  که  است  این  بر  عامه  تصور 
تحقیقات  بر  بنا  که  حالی  در  است  جنسی  رابطه  برقراری 

علمی شب، بد ترین زمان برای این مهم ارزیابی گشته است. 
عالوه بر خستگی بدنی و فکری که به دلیل کار روزانه بر 
جسم و روان فرد مستولی است، افت هورمونهای جنسی 
زمینه  مجموعًا  و  گشته  علت  بر  مزید  هم  شب،  هنگام  در 
نمی  مهیا  مطلوب  جنسی  رابطه  برقراری  برای  مساعدی 
سازند. بنابر این توصیه می گردد رابطه جنسی از شب به 
صبح منتقل گردد تا با بهره وری از شرایط مناسب بدنی � 

روانی � هورمونی خشنودی جنسی مهیاتر گردد.

است.  جنسی  رابطه  برقراری  انجام  مکان  دوم،  فاکتور 
نظیف، معطر و مرتب بودن این مکان بر مطلوبیت فرایند 
جنسی اثرگذار است. همچنین از جمله عوامل محیطی در 
محل انجام رابطه جنسی فاکتور نور است. میزان مطلوب 
نور در هنگام برقراری رابطه جنسی در زن و مرد یکسان 
را  کم  نور  معموًال  زن  که  معنا  بدان  گردد  نمی  ارزیابی 
مرد  حالیکه  در  دانسته  مطلوب  جنسی  رابطه  انجام  برای 
که  انجایی  از  است.  جنسی  محیط  بیشتر  روشنی  به  مایل 

مقوله «تصور بدنی» حجم زیادی از مشغولیت ذهن زنانه 
را به خود اختصاص داده است، برای زن، نور زیاد، کم و 
قسمت  بودن  ناهمگون  و  چاق  و  بودن  نازیبا  و  زیبا  کیف، 
و  سازد  می  هویدا  کم  نور  از  بیش  را  بدن  مختلف  های 
مهم  عنوان  به  بصری  تحریک  از  مرد  که  حالیست  در  این 
ترین عامل بر انگیختگی جنسی مدد می جوید لذا وضوح 
از  بیش  گردد  می  مهیا  مرد  برای  زیاد  نور  در  که  دیداری 

نور کم به افزایش برانگیختگی او یاری رسان است.

است،  جنسی  رابطه  کیفیت  همانا  که  سوم  عامل  باب  در 
قرار  توجه  مورد  زوجین  جنسی  رابطه  مشکالت  بررسی 
می گیرد. مشکالت جنسی شایع مردان در هنگام برقراری 
انزالی،  زود  جنسی،  ناتوانی  از  عبارتند  جنسی  رابطه 
هنگام  درد  جنسی،  میلی  بی  زنان  در  و..  جنسی  اعتیاد 
به  نیل  در  موانع  اصلیترین  و...  جنسی  رابطه  برقراری 
خشنودی جنسی ذکر شده اند. در مدیریت جنسی خانواده 
مراجعه به پزشک به منظور پیشگیری یا درمان این دسته 

از گرفتاریهای جنسی شدیدًا مورد پیگیری قرار می گیرد. 
زن  نرسیدن  طوالنی  سابقه  زناشویی،  زندگی  در  که  چرا 
به خشنودی جنسی، یا رنج و اضطراب فروخورده مرد به 
دلیل انزال زودرس و یا عدم توانایی در ایجاد یا نگهداری 
دیر  و  نبوده  چشمپوشی  و  اغماض  قابل  مواردی  نعوظ 
و  آسیب  مورد  را  آنان  زناشویی  شبکه  سیستم  کل  زود  یا 

تخریب قرار خواهند داد.

جنسی  مدیریت  حیطه  که  ضروریست  نکته  این  ذکر 
بلکه  نداشته  جوان  زوجین  به  اختصاص  تنها  خانواده 
عامل  سن  که  چرا  گردد.  می  نیز  سالخورده  افراد  شامل 
محدودکننده برقراری رابطه جنسی محسوب نمی گردد. 
میل جنسی انسان ها به مانند سایر نیازهای فیزیولوژیک 
همراه  او  با  زندگی  انتهای  تا  ابتدا  از  خوردن  غدا  چون 
غذا  توان  اشتهاو  که  مادامی  رود  می  انتظار  لذا  است 
در  هم  جنسی  توان  و  میل  است  مهیا  فرد  بدن  در  خوردن 
بدنی،  های  محدودیت  بر  بنا  چه  اگر  بماند.  موجود  بدن 
شریک  فقدان  مصرفی،  داروهای  جسمانی،  بیماریهای 
جنسی، مشکالت روحی عصبی که به موازات افزایش سن 
در بدن عارض می گردد در کم و کیف رابطه جنسی شاید 
تغییراتی حاصل گردد لیکن با انجام تدابیر از پیش تعیین 
شده و بایاری متخصصین علوم پزشکی � روان شناسی و 
درمانگران روابط زناشویی می توان بیشترین امکان بهره 

وری جنسی را برای هر شرایط سنی مهیا ساخت.

لذا اگر تاکنون تصور می کردیم که برقراری رابطه جنسی 
به شیطنت های دوران جوانی محدود می گردد باید بدانیم 
امروزه تحقیقات علمی مبین آنند که کیفیت رابطه جنسی 
با اقزایش سن نه تنها بد و معیوب نشده بلکه پخته نیزمی 
 � روانی   � بدنی  ی  ها  مراقبت  آنکه  بر  مشروط  گردد؛ 
جنسی در فهرست مدیریت جنسی زندگی هر فردی قرار 
داده شده، فرد خود را مکلف به رعایت آن گرداند. امید که 
این مختصر توانسته باشد آموزنده اصول مدیریت جنسی 

خانواده شما باشد.
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شود،  غمگین  و  افسرده  گاهی  است  ممکن  کسی  هر   
هر  در  فرد،  هر  زندگی  در  طبیعی  کامال  حالتی  افسردگی 
سنی است اما زمانی که این حالت بیشتر از معمول به طول 
بینجامد و زندگی فرد و اطرافیانش را تحت تاثیر قرار دهد 

دیگر حالتی طبیعی محسوب نمی شود.

بلکه  نیست،  سالمندی  و  پیری  از  جزوی  اتفسردگی 
برخی  گاهی  است  ممکن  دیابت  و  قلبی  های  مانندبیماری 
افراد را گرفتار کندکه در این صورت فرد باید تحت درمان 

قرار گیرد.

دچار  نفر  پانزده  سالمند،  صد  هر  از  معمول  طور  به 
سالمندانی  دستهاز  آن  میان،  این  از  و  شوند  می  افسردگی 
که در خانه های سالمندان زندگی می کنند، بیشتر گرفتار 
به  سالمندی  در  افرادی  معموال  شوند.  می  افسردگی 
افسردگی مبتال می شوند که در سنین جوانی نیز به نوعی 
سنین  در  سالمندی  اگر  اما  بردند  می  رنج  مشکل  این  از 
جوانی مبتال به افسردگی نبوده و این حالت در سنین باال 
در او ایجاد شده است، باید به دنبال عوامل ایجاد کننده این 

مشکل در او بود.
افسردگی  با  روزمره  عادی  های  حوصلگی  بی  و  ناراحتی 
های  حوصلگی  بی  و  ها  ناراحتی  است؛  متفاوت  کامال 
عادی زمانی برطرف می شود که فرد وضعیتش را تغییر 
اما  کند  سرگرم  دیگر  کارهای  انجام  با  را  خود  یا  دهد 
با  تواند  نمی  فرد  و  است  ماندگار  و  ثابت  حالتی  افسردگی 
اما  کند  ایجاد  اش  روحیه  در  تغییری  دیگر  کارهای  انجام 
با  تواند  نمی  فرد  و  است  ماندگار  و  ثابت  حالتی  افسردگی 
انجام کارهای دیگر تغییری در روحیه اش ایجاد کند. فرد 
کارهای  با  را  خودش  ندارد  حوصله  وجه  هیچ  به  افسرده 
می  افسرده  فردی  که  زمانی  کند.  مشغول  کننده  سرگرم 
شود، باید تحت درمان قرار گیرد و دارو مصرف کند؛ زیرا 

نخواهد  بهبود  نشود،  درمان  که  صورتی  در  وضعیت  این 
می  پنهان  را  خود  افسردگی  سالمندان  از  بسیاری  یافت. 
ببرد  پی  آنها  مشکل  به  کسی  مبادا  ترسند  می  زیرا  کنند؛ 
زده  آنها  به  «دیوانه»  برچسب  جامعه  فرهنگ  خاطر  به  و 
شود؛ در حالی که افسردگی یک بیماری کامال عادی مانند 
که  صورتی  در  شود.  درمان  باید  و  است  ها  بیماری  دیگر 
افسردگی درمان نشود، ممکن است ماه ها یا حتی سال ها 

ادامه پیدا کند.

و  شغل  دادن  دست  از  عزیزان،  دیگر  و  همسر  مرگ 
بازنشستگی، مسیر معمول زندگی فردی را که سال ها به 
آن عادت داشته است، تغییر می دهد که این تغییر نیز می 

تواند دلیل موجهی برای بروز افسردگی باشد.

ادامه  در  را  سالمندان  افسردگی  های  نشانه  از  نمونه  چند 
اطمینان  بتوانید  آنها  مشاهده  با  تا  کنیم  می  بیان  مطلب 
مبتال  افسردگی  به  شما  نظر  مورد  سالمند  که  کنید  حاصل 

شده است:

یا  ندارد  میلی  خوردن  غذا  به  که  است  هفته  دو  از  بیش   *
دیگر  و  دهد  نمی  انجام  را  خود  عالقه  مورد  های  فعالیت 

تمایلی به آنها ندارد.

* بیش از حد ساکت می شود و در خود فرو می رود.

در  تنها  خواهد  می  و  ندارد  جمع  در  حضور  به  تمایلی   *
خانه بماند.

* داروهایش را مصرف نمی کند.

در  گردش  به  مایل  همواره  شما  سالمند  مادر  یا  پدر  اگر 
ندارد،  رانندگی  حوصله  اکنوندیگر  اما  است  بوده  خیابان 

شما این کار را برای او انجام دهید.

سالمندان کمتر از جوانان تحمل از دست دادن عزیزانشان 
را دارند و بی دلیل نیست که پس از فوت یکی از نزدیکان 
آنها  با  باید  مواقع  این  در  شوند.  می  افسردگی  گرفتار 
صحبت کنید تا احساسات درونی شان را بیرون بریزند و 
آرام تر شوند. از او بپرسید در مورد از دست دادن فردی 
که فوت کرده است، چه احساسی دارد. به صحبت هایشان 
آنها  بگذارید.  احترام  احساساتشان  به  و  دهید  گوش 
و  دهید  می  گوش  هایشان  صحبت  به  شما  بینند  می  وقتی 
می  امنیت  و  آرامش  احساس  پذیرید  می  را  احساساتشان 

کنند.
سالمندان معموال می گویند: «من ناراحت نیستم.» یا «من 
خانواده  دوش  بر  باری  خواهند  نمی  چون  نیستم.»  تنها 
دقیق  آنان  رفتارهای  در  بیشتر  کمی  اگر  اما  باشند  شان 
شوید، متوجه می شوید آنطور که وانمود می کنند، راحت و 
راضی نیستند، دائما دست هایشان را به یکدیگر می مالند، 

بی قرارند و نمی توانند در یک جا آرام بنشینند، مضطرب و 
نگران هستند یا بیش از حد در خود فرو می روند.

نباید  کند،  می  انکار  را  اش  افسردگی  سالمندی  که  زمانی 
به او اصرار کنید که افسرده است و مشکل دارد؛ بلکه باید 
مشکالت  از  سالمند  وقتی  شوید؛  وارد  دیگری  دریچه  از 
بدخوابی و بی خوابی اش شکایت می کند، هرگز نباید به 
او بگویید که تو افسرده هستی، باید دارو مصرف کنی یا 

باید به پزشک مراجعه کنی.
در این مواقع بهترین کار ارائه راهکار و پیشنهاد به طریق 
غیرمستقیم است. به جای اینکه او را وادار کنید بپذیرد که 
مورد  در  او  با  است،  افسردگی  دلیل  به  هایش  خوابی  بی 
راه های بهتر خوابیدن صحبت کنید. روش های تن آرامی 
(relaxation) و خوراکی های مفید برای خواب عمیق تر را 

به او پیشنهاد دهید.

و  ها  ناتوانایی  از  باید  افسرده  سالمندان  خانواده  اعضای 
مشکالتی که افسردگی برای آنها ایجاد می کند آگاه باشند 
و هرگز به گونه ای رفتار نکنند که آنها به خاطر این مشکل 
این  نگویید: «از  افسرده  فرد  به  هرگز  کنند.  گناه  احساس 
حال بیا بیرون و شاد باش»؛ زیرا او واقعا می خواهد شاد 
دارند  دوست  که  دلیل  این  به  را  آنها  تواند.  نمی  اما  باشد 
سرزنش  زیرا  نکنید؛  سرزنش  باشند  رختخواب  در  دائما 

های شما فقط حال آنها را بدتر می کند.

دهند،  انجام  توانند  می  خودشان  که  را  کارهایی  هرگز 
برایشان انجام ندهید، به خصوص زمانی که از شما کمک 
و  محبت  خاطر  به  اگرچه  شما  های  کمک  اند.  نخواسته 
که  رساند  می  نتیجه  این  به  بیشتر  را  آنها  اما  است  توجه 
آنها  اطراف  در  فردی  همواره  باید  و  ندارند  توانایی  دیگر 
فرد  به  کمک  دهد.  انجام  برایشان  را  کارهایشان  تا  باشد 
ناتوانی  افسرده موجب می شود او احساس بی ارزشی و 

کند و در نتیجه برای دیگران زحمت و دردسر ایجاد کند.
به  حاضر  وجه  هیچ  به  سالمندان  از  برخی  اوقات  گاهی 
از  توانید  می  مواقع  این  در  شوند  نمی  شما  با  همکاری 
هر  معموال  سالمندان  بخواهید.  کمک  معالجشان  پزشک 
مراجعه  پزشک  به  معمول  معاینات  برای  بار  یک  ماه  چند 
پزشک  با  معاینه،  موعد  از  قبل  توانیدکمی  می  کنند.  می 
قرار  سالمندتان  حال  جریان  در  را  او  و  کنید  صحبت  او 
را  معالجشان  پزشک  های  حرف  معموال  سالمندان  دهید. 
قبول دارندو کارهایی را که پزشک به آنها می گوید، بهتر 
در  تا  بخواهید  کمک  پزشک  از  پس  پذیرند؛  می  تر  ساده  و 
صورت نیاز داروهای ضروری را برای او تجویز کند؛ البته 
از پزشک بخواهید تا حد ممکن داروهای خواب آور تجویز 

نکند بلکه او را به فعالیت بیشتر ترغیب کند.

تازه  پدرها در معرض خطر افسردگى 
 

پدر  داد  نشان  آمریکا  در  جدید  مطالعه  یک  نتایج 
افزایش  جوان  مردان  در  را  افسردگی  احتمال  شدن 
دانشگاه  پزشکی  علوم  متخصصان  می دهد. 
یافته  این  مشاهده  با  آمریکا  در  نورث وسترن 
تازه  که  جوانی  مردان  به  کردن  کمک  کردند  اظهار 
می تواند  زندگی شان  از  مرحله  این  در  شده اند  پدر 
را  خانواده  اعضای  تمام  آسایش  و  روانی  بهداشت 
متخصص  گارفیلد»  «کرایگ  دکتر  بخشد.  بهبود 
ارشد این مطالعه گفت: تحقیقات بسیاری در مورد 
بر  آن  تاثیر  و  زایمان  از  پس  افسردگی  و  مادران 
تا  هستیم  آن  دنبال  به  اکنون  اما  شده  انجام  کودک 
اطالعات کافی در مورد افسردگی پدران نیز به دست 
آوریم. به گفته گارفیلد از دانشکده پزشکی فینبرِگ 
در  افسردگی  شیکاگو،  در  نورث وسترن  دانشگاه 
پدران نیز وجود دارد و بر زندگی حدود پنج تا هفت 

درصد آنان تاثیر منفی می گذارد. 

متخصصان معتقدند افسردگی پدر می تواند رشد فرزندش را در سال های اولیه و حیاتی زندگی 
با مشکل روبه رو کند. تشخیص افسردگی در پدرانی که تازه صاحب فرزند شده و افرادی که در 
معرض آن هستند گام مهمی در جهت کمک کردن به آنان و همچنین اعضای خانواده آنها است. 
در این بررسی اطالعات ۱۰ هزار و ۶۲۳ نوجوان در مدت بیش از ۲۰ سال بررسی شد. به گفته 
دکتر گارفیلد، این بررسی بزرگ و بااهمیت است زیرا اطالعات شرکت کنندگان از دوران نوجوانی 
تا بزرگسالی مطالعه می شوند. از بین تمام شرکت کنندگان در مجموع ۳۴۲۵ نفر در پایان مطالعه 
صاحب فرزند شدند. عالوه بر این ۲۷۳۹ نفر از آنان با فرزندشان و ۶۸۶ نفر بدون فرزندشان 

زندگی می کردند.

سالمت روان

درمان همه مشكالت: 
رفع وحشت و اضطراب از پرواز, حل مشكالت خانوادگى , 
اضطراب - افسردگى , ترك عادتهاى ناخواسته ,ترس ها - 
نگرانى ها , كسب اعتماد بنفس و رفع خجالت , ترك سيگار 

در يك ساعت , ترميم غم از دست رفته ها و اتفاقات

Tel: 020 7221 5763 
Mob: 07961 447116 
10 Harley Street W1

فارغ التحصيل در رشته روانكاوى و مشاوره
 ( London University ) هيپنوتراپى تائيد شد ه از 

توسط  وزارت بهدارى انگلستان قاضى دادگاههاى فرجامى در 
بيمارستانهاى اعصاب لندن

عضو جامعه روانكاوى انگلستان استاد تعليم هيپنوتيزم درمانى و 
دادن مدرك تائيد شد ه از كنسول هيپنوتراپى لندن
برگزار كنند ه سمينارهاى تجربى و روانكاوى
www.advancehypnotherapy.com

سريعترين روش روانكاوى از طريق 
هيپنوتراپى - روانكاو و هيپنوتراپيست 

هيپنوتيزم درمانى
توسط خانم دكتر روحى 

شاهين

افسردگى 
سالمندان

افسردگى  هاى  نشانه  از  نمونه  چند 
مى  بيان  مطلب  ادامه  در  را  سالمندان 
اطمينان  بتوانيد  آنها  مشاهده  با  تا  كنيم 
حاصل كنيد كه سالمند مورد نظر شما به 

افسردگى مبتال شده است:
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ورزش
آیا فوتبال ایران به سمت توسعه حرکت مي کند

هيس! جام جهاني 
نزديك است 
ورشكسته شديم؟

تورج عاطف

 این فوتبال تنها یك مشکل دارد و آن را باید این گونه توصیف 
خواندن  شاید  بود!!  خواهیم  حاضر  جهاني  جام  در  که  کرد 
که  کنیم  اعالم  قاطعانه  باید  اما  باشد  عجیب  کمي  مطلب  این 
که  است  شده  مسکني  به  تبدیل  ما  فوتبال  براي  جهاني  جام 

ورشکستگي خود را باور نکنیم. به وقایع این روزهاي فوتبال 
ایران یا به قول نگارنده فوتبالفارسي بنگریم.

۱- در بین تیم هایي که در جام جهاني حضور دارند، تنها تیم 
حضور  زبان  عرب  کشورهاي  نماینده  عنوان  به  الجزایر  ملي 
دارد. فوتبال اعراب که با تیم هایي چون تونس، مراکش، مصر، 
جام هاي  در  بارها  عراق  و  سعودي  عربستان  کویت،  امارات، 
جهاني توانسته بود چندین نماینده داشته باشد. حاال تنها یك 
فوتبال اصیل که رگه هاي مشهودي از فوتبال فرانسه را دارد، 
در جام جهاني حاضر شده است شاید ذوق زده باشیم بگوییم 
ما در جام جهاني حاضر هستیم اما تیم هاي عربي که در توان 

و قدرت ما نیستند در جام جهاني غایب هستند اما...

تیم هاي  که  هستیم  شاهد  آسیا  قهرمانان  لیگ  همین  در  اما 
اشغال  را  سوم  تا  اول  رتبه هاي  قطري  و  عربستاني  اماراتي، 
مي کنند و قهرمان جام حذفي ایران، تراکتور سازي و سپاهان، 
قهرمان چند دوره لیگ ایران و به قولي حرفه یي ترین تیم لیگ 
کشورمان را از دور خارج مي کنند و حتي استقالل هم حذف 
جهاني  جام  هیاهوي  در  ما  ضعف  فریاد  صداي  اما  مي شود 

گم مي شود.

و  استقالل  تیم هاي  که  مي شود  اعالم  فوتبال مان  در   -۲
پرسپولیس آنقدر بدهي دارند که نمي توانند خصوصي شوند. 
را  آینده  سال  بودجه  مي کند  اعالم  رسما  فتح الله زاده  جناب 
شوالیه  جناب  کند.  فصل  این  هزینه هاي  خرج  مي خواهد 
مدیریت،  نوع  این  با  مي خواهد  و  مي طلبد  حریف  همچنان 
هیات مدیره اش را انتخاب کند و با ۲۸ میلیارد تیم را اداره کند 
استقالل  براي  مي خواهد  او  که  میلیاردي   ۱۴ نمي گوید  ولي 
بدهي هایي  از  بخشي  که  نمي شود  گرفته  او  از  چرا  کند  خرج 
که او به بار آورده پرداخت شود و همین آقا به قهرمان جهان 
شما  مي گوید   ۸۰ دهه  در  کشتي  فدراسیون  رییس  و  المپیك  و 
بي تجربه هستید و در چه جایگاهي در حوزه مدیریت ورزشي 
هستید و به چه دلیل در مورد بدهي هاي ما اظهارنظر مي کنید 
در سوي دیگر رویانیان است ؛مردي که او هم خادم را متهم 
چرا  نمي گوید  اما  کند  اظهارنظر  فوتبال  در  نباید  که  مي کند 
شیریني و تیم محبوب او نه تنها فریاد و ادعا دارند بلکه این 

است  قرار  است.  سکوت  جا  همه  اما  آورده اند  باال  بدهي  همه 
آب  و  بیاید  انتصابي  مدیرعامل  و  بیاید  انتصابي  مدیره  هیات 

هم از آب تکان نخورد چون جام جهاني در راه است.

۳- تیم ملي ما از قالب این لیگ بیرون مي آید که بازنده ترین ها 
ضعف هاي  وجود  با  مدیرانش  و  هستند  خود  گروه هاي  در 
بي شمار ادعاي مدیریت شان سر به عرش اعلي گذاشته است یا 
چون مدیران سپاهان و تراکتور سازي سکوت اختیار کرده اند 
چون لیست قراردادهاي نجومي دیگر را ارائه نمي کنند، چون 
آن تیم ها متولي نظیر وزارت ورزش ندارند که بر سر تیم هایي 
و  داشتند  تعلق  خصوصي  بخش  به  روزگاري  که  مي زند 
داشتند  را  پرسپولیس  و  سابق  تاج  چون  بزرگي  مجتمع هاي 
هم  حاال  شد  آن  صاحب  تربیت بدني  سازمان  زور  به  بعدها  و 
دو  این  کردن  خصوصي  خیال  آنها  کرده  زین  اسب  بهانه  به 
بر  عالوه  ما  ملي  تیم  نیست.  ماجرا  تمامي  این  ندارند.  را  تیم 
فوتبال  فدراسیون  در  مسووالني،  از  مدیراني  و  لیگي  چنین 
استفاده مي کند که پاسخگو نیستند . اما جام جهاني است و 
باید سکوت کرد غافل از اینکه صداي ورشکستگي و رسوایي 

فوتبال ایران از هم اکنون هم، نواي الفاتحه دارد .

عصبانيت شديد مويس
 پس از شنيدن خبر اخراجش

دیوید مویس، سرمربي سابق منچستریونایتد اعالم کرد که از تصمیم باشگاه مبني بر 
اخراجش «عصباني و منزجر» است. روز دوشنبه، صحبت هاي زیادي مبني بر اخراج 
این سرمربي اسکاتلندي در رسانه ها مطرح شد و به نظر مي رسد که جدي باشد. این 
سرمربي اسکاتلندي، که ۳۴۸ روز بود در اولدترافورد حضور داشت، از تصمیم نایب 
رییس یونایتد اد وودوارد، مبني بر عدم اعتماد به او و اخراجش، بسیار ناراحت است. 
روز دوشنبه در حالي کابوس مویس تبدیل به واقعیت شد که او به نزدیکانش گفته بود 
حمایت کامل وودوارد را حس مي کند و هیات مدیره یونایتد به او اطمینان کامل دارند. 
مویس در این خیال بود که جایش امن است و در همین حال قصد داشت با ۲۷ میلیون 
به  شنبه  روز  تیمش  و  مویس  بیاورد.  اولدترافورد  به  ساوتهمتون  از  را  شا  لوك  پوند، 
به  رسیدن  و  رضایت  کسب  براي  تالش  در  هفته  طول  در  و  رفتند  ساوتهمتون  مصاف 
توافق با این مدافع جوان انگلیسي بودند. همچنین مویس در حال پیگیري روند انتقال 
هافبك بایرن مونیخ، توني کروس بود و همچنین قصد داشت که به زودي تکلیف آینده 
مشخص  را  مي کنند  بازي  ویگان  در  قرضي  صورت  به  که  پاول،  نیك  و  زاها  ویلفرد 
کند. سوال بزرگي که براي سرمربي سابق اورتون پیش آمده این است که یونایتدي ها 
چگونه حتي بدون در جریان گذاشتن او، اخراجش کردند و برنامه هایش را نیمه کاره 
اخراجش  خبر  شنیدن  از  پس  مویس  که  مي دهد  گزارش   Insider روزنامه کردند.  رها 
از وودوارد به شدت عصباني شده و سریعا درخواست پرداخت غرامت از باشگاه کرده 
از  تا  گرفته  تماس  هیات مدیره  رییس  بوان،  ریچارد  با  سپس  ساله،   ۵۰ سرمربي  است. 

پرداخت غرامت ۲۲ میلیون پوندي اش مطمئن شود.

همه ركوردهاى عجيبى كه مويس 
در منچستر يونايتد به جا گذاشت

عملکرد  شاید  اما  شد  اخراج  یونایتد  منچستر  از  سرانجام  مویس  دیوید   
کابوس وار او هیچگاه از یاد هواداران نرود.

 صبح سه شنبه باشگاه منچستر یونایتد با انتشار بیانیه ای رسما از برکناری 
مربی  این  موقت  جانشین  عنوان  به  را  گیگز  رایان  و  داد  خبر  مویس  دیوید 
اسکاتلندی معرفی کرد. مویس که فصلی کابوس وار را همراه با شیاطین سرخ 
پشت سر گذاشت، نه تنها نتوانست انتظارات هواداران را برآورده کنده بلکه با 
نتایج ضعیفش رکوردهای عجیبی را در تاریخ باشگاه منچستر یونایتد از خود 

به جا گذاشت که آنها را در زیر می خوانید:

*کمترین امتیاز تاریخ منچستر یونایتد در لیگ برتر انگلستان
*عدم کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا برای اولین بار از سال ۱۹۹۵

*بدترین عملکرد منچستر یونایتد در بازی های خانگی در دو دهه اخیر
*متحمل شدن سه شکست متوالی برای اولین بار از سال ۲۰۰۱

سال   ۲۷ در  که  (اتفاقی  انگلستان  حذفی  جام  سوم  مرحله  از  شدن  *حذف 
مربیگری فرگوسن تنها یک مرتبه رخ داد)

*اولین شکست خانگی تاریخ منچستر یونایتد برابر سوانسی

*شکست خانگی برابر نیوکاسل برای اولین بار از سال ۱۹۷۲
*شکست خانگی برابر وست برومویچ برای اولین بار از سال ۱۹۷۸

*شکست برابر استوک برای اولین بار از سال ۱۹۸۴

یونایتد  منچستر  تاریخ  در  بار  اولین  برای  بازی  دقیقه  اولین  در  گل  *دریافت 
(هفته سی و یکم برابر منچستر سیتی)

*شکست در دو بازی رفت و برگشت برابر لیورپول، منچستر سیتی و اورتون 
برای اولین بار در تاریخ لیگ برتر

نارضايتى «كى روش» از 
اردوى آفريقاى جنوبى

از  کشورمان  تیم ملی  سرمربی  کی روش،  کارلوس 
و  نیست  راضی  آفریقای جنوبی  در  اردویی  شرایط 
در  کی روش  می داند.  خود  اهداف  از  دور  را  اردو  این 
آفریقای جنوبی  اردوی  مورد  در  ایسنا  با  گفت وگو 
اردوی  این  که  بود  پایه  این  بر  توافق شده  برنامه  گفت: 
کنیم،  شروع  ۲۸بازیکن  با  را  جام جهانی  آماده سازی 
است  واضح  خورد.  استارت  کار  ۱۰بازیکن،  با  تنها  ولی 
که ارزیابی من فقط می تواند منفی باشد. زمانی که تنها 

خود  افکار  و  اهداف  به  اینکه  امکان  دارید،  ۱۰بازیکن 
یک سال  از  بیش  برنامه  این  نیست.  برسید  اردو  این  در 
طوالنی  جلسات  طبق  و  گرفت  قرار  بحث  مورد  پیش 
این  با  توافق  بر  تصمیم  سرانجام  رفت وبرگشتی،  و 
آقای  جناب  فوتبال،  فدراسیون  رییس  جانب  از  برنامه 
و  ورزش وجوانان  محترم  وزیر  همچنین  شد.  کفاشیان 
دادند.  قرار  تایید  مورد  را  برنامه  این  جام جهانی  کمیته  
که  جریانی  در  و  دارند  خبر  واقعیت  از  همه  متاسفانه 
در  نمی خواهم  من  و  گرفته اند  قرار  است  افتاده  اتفاق 
موقعیتی قرار بگیرم که قضاوتی راجع به اتفاق رخ داده 
انجام دهم. به هرحال این حقیقت که ما اردوی خود را با 
نیست.  من  اشتباه  یا  مسوولیت  کردیم  شروع  ۱۰بازیکن 
سرمربی پرتغالی تیم ملی بازهم با نگاه از باال به اهالی 
ایران  فوتبال  مسووالن  با  افرادی  مانند  ایران،  فوتبال 
برای  ایران  تیم ملی  می رسد،  به نظر  که  می کند  صحبت 
اولین بار است که به جام جهانی صعود کرده است، او در 
گفت:  جام جهانی  آستانه  در  تیم ها  خبری  پوشش  مورد 
در کل شما باید بدانید که جام جهانی فوتبال بزرگ ترین 
اشتباه  هر  می آید.  به حساب  جهان  در  ورزشی  رویداد 

یا اتفاقی که در این مسابقات رخ دهد در منظر بیش از 
به  شما  اگر  شد.  خواهد  دیده  جهان  در  سه میلیاردنفر 
این مساله به دقت توجه نکنید یک اشتباه بزرگ مرتکب 
شده اید که مطمئنا به اعتبار و شهرت فوتبال ایران لطمه 
خواهد زد. کی روش در مورد شکایت فتح الله زاده از او 
هم حرف های جالبی می زند: آقای فتح الله زاده حق دارد 
کند.  شکایت  می خواهد  که  دیگر  هرجای  یا  فیفا  به  که 
این تصمیم برای من تهدید کننده نیست و من هیچ ترسی 
از  بعد  که  می شوم  خوشحال  خیلی  حتی  ندارم.  آن  از 
جام جهانی در جای مناسب جواب تمامی شکایات ایشان 
احترام  آن  به  نیز  من  و  است  ایشان  حق  این  بدهم.  را 
را  آن  انجام  حق  فتح الله زاده  آقای  که  کاری  می گذارم. 

مدیرعامل  به عنوان  خود  موقعیت  از  که  است  این  ندارد 
قایل  آن  برای  زیادی  احترام  من  که  باشگاهی  استقالل؛ 
سوءاستفاده  دارد،  نیز  فوق العاده ای  هواداران  و  هستم 
احترام،  کمال  با  کند.  بدگویی  و  توهین  افراد  به  و  کند 
سرزنش کردن  این  پشت  را  خود  نمی تواند  دیگر  ایشان 
مهارت های  در  موفقیت  عدم  و  کند  پنهان  دیگران 
مدیریتی خود را بر گردن دیگران بیندازد. وقتی ایشان 
مساله  این  حقیقت  در  نمی دهند  نشان  مسوولیت پذیری 
ضعف مدیریتی ایشان است و باعث از دست رفتن اعتبار 
کرده  اعالم  تیم ملی  سرمربی  که  حالی  در  بود.  خواهد 
از اردوی برگزارشده در آفریقای جنوبی ناراضی است، 
حرف های  فوتبال  فدراسیون  رییس  کفاشیان،  علی  اما 
دیگری می زند: چنین چیزی را نشنیده ام. در تماس هایی 
که با کی روش داشتم او از همه چیز ابراز رضایت می کرد 
خوشبخت  همه  و  است  آرام  همه چیز  آنجا  است  گفته  و 
که  بوده  نظرش  در  بازی هایی  کی روش  شاید  هستند. 
ناراحتی  ابراز  فنی  نکات  برخی  به خاطر  یا  نشده  جور 

کرده است.





  جمعه 5 ارديبهشت ماه 1393 -  شماره 342هفته نامه پرشين30

 طالع بينى هفتگى
فروردین 

صبح روز شنبه ممکن است برای رفتن بسیار 
مشتاق باشید، اما مراقب باشید: شور و شوق 
شما ممکن است در آغاز هفته به سمت و سوی 
خاصی سوق پیدا کند. شما می دانید چه می 
قانون  آن  آوردن  بدست  موقع  ولی  خواهید 
روزهای  حوالی  نکنید.  فراموش  را  طالیی 
سه شنبه و چهار شنبه دیدگاه بسیار شفافی 
کاری  مسائل  به  تواند  می  که  داشت  خواهید 
کشیدن  باشد.  مربوط  شخصی  حتی  یا  و 
بود.  خواهد  عالی  بسیار  آینده  برای  طرحی 
با این حال، زمانی که آخر هفته برسد احتماًال 
و  باشید  داشته  آرامش  کمی  که  دارید  دوست 
وضعیت  یک  از  دوری  برای  کنید.  استراحت 

دردسر ساز بهتر است کمتر دروغ بگویید!

اردیبهشت 
برای اینکه هفته خود را به خوبی آغاز کنید، 
دقت  شنبه  روز  در  افراد  با  روابطتان  در 
و  ظهر(  از  بعد  در  دهید.  خرج  به  بیشتری 
در  بینشی  شما  درونی  آگاهی  هفته)  آغاز 
می  ارائه  شما  به  اطرافتان  جهان  خصوص 
است.  مانده  پنهان  دیگران  دید  از  که  دهد 
حوالی روزهای سه شنبه و چهارشنبه ممکن 
است کسی بخواهد احساسات شما را تحریک 
کند که کمی نگران کننده است. ولی بهتر است 
به جای یک واکنش تند و خشن بهتر است علت 
تفریح  برسد  هفته  آخر  وقتی  شوید.  جویا  را 

شخص  یک  دوستانتان،  از  یکی  با  بیشتری 
با  داشت.  خواهید  گروه  یک  با  یا  و  خاص 
کسانی که ارزشها و اهداف خود را با شما به 

اشتراک می گذرانند بیشتر رفت و آمد کنید.

خرداد
سری  یک  انجام  برای  شنبه  روز  صبح  در 
ظهر  از  بعد  باشید.  حاضر  افراطی  کارهای 
متفاوت  و  سریع  هفته  روزهای  بقیه  و  شنبه 
بهتر  درک  قوه  به  دستیابی  برای  کنید.  فکر 
و  بیاورید  فشار  سختی  به  خودتان  به  باید 
راه های منحصر بفردی را امتحان کنید. ولی 
و  شنبه  سه  های  روز  در  دارد.  را  آن  ارزش 
چهارشنبه پنجره جدید برویتان باز می شود 
جالبی  های  ایده  زندگیتان  مسیر  باره  در  که 
به شما می دهد(البته شما نیز آزادانه نظرتان 
برابر  در  هفته  آخر  کرد).  خواهید  عوض  را 
برای  حداقل  دیگران  حد  از  بیش  اصرارهای 
چند لحظه مقاومت کنید. به یاد داشته باشید 

که زمان همه چیز است.

تیر 
خاصی  درمانهای  نیازمند  شنبه  روز  صبح 
است-چیزی که شما را با انگیزه و خوشحال 
کند- در بعد از ظهر و در آغاز هفته نگرشی 
برخی  بر  غلبه  به  کمک  برای  بینانه  خوش 
موانع جزئی خواهید داشت. در روزهای سه 
شنبه و چهارشنبه در طالعتان پول است پس 
مالی  مسائل  از  خوبی  درک  که  شوید  مطمئن 
درگیر  که  کسی  هر  از  خوبی  درک  دارید(و 
بسیار  هفته  انتهای  در  است).  موضوع  این 
که  دارید  دوست  و  بود  خواهید  فیلسوفانه 

قلمروهای بسیاری را کشف کنید که می تواند 
در دنیای اطرافتان و یا حتی در مغزتان باشد.

مرداد 
سرگرم  بسیار  تواند  می  شنبه  روز  صبح 
برای  کافی  اندازه  به  اگر  البته  باشد  کننده 
استفاده از آن هوشمند باشید. در بعدازظهر( 
بهترین  به  که  باشید  مراقب  هفته)  بقیه  در  و 
حاضر  درحال  کنید.  ارائه  را  خودتان  شکل 
زمانی  چه  بدانید  که  است  این  چیز  مهمترین 
حوالی  دهید.  فرا  گوش  و  کرده  سکوت  باید 
روابط  چهارشنبه  و  شنبه  سه  روزهای 
گوناگونتان دچار چالش های مختلف خواهد 
شد و تالش برای کنترل وضعیت نیز بیهوده 
نمی  هفته  انتهای  در  اگر  رسد.  می  نظر  به 
دانید عکس العمل دیگران نتیجه چیست، چرا 
نمی پرسید؟ غرایز شما معیار سنجش بسیار 

خوبی هستند.

شهریور 
کنید  عجله  حالت"  در  شنبه  روز  در  احتماًال 
هنگام  زود  تنظیم  و  هستید  بمانید"  منتظر  و 
کرد.  نخواهد  کمکی  نیز  ساعتتان  آالرم  زنگ 
ولی در بعدازظهر و ابتدای هفته کمی انرژی 
کارکردن  آمد.  خواهد  سراغتان  به  کار  انجام 
برایتان سرگرم کننده است و روابط عاشقانه 
گرفن  برای  میگردد.  بر  اول  حالت  با  تان 
نتیجه بهتر عضالت خالقتان را خم کنید. در 
شما  تمایل  چهارشنبه  و  شنبه  سه  روزهای 
جدید  چیزهای  به  یافتن  دست  برای  تالش  به 
جهان  به  تازه  های  نگرش  و  ها  ایده  تست  و 
برای  آماده  شما  که  دهد  می  نشان  اطرافتان 

برابر  در  هستید.  است  آن  در  آنچه  ارائه  به 
زیرا  کنید  مقاومت  کردن  قضاوت  وسوسه 
میبیند  چشم  که  آنچیزی  بین  بسیاری  فاصله 

با واقعیت وجود دارد.

مهر 
در ابتدای روز شنبه شما یک ذره ب ارتباطات 
ادامه  را  منوال  همین  پس  هستید  اجتماعی 
دهید. در بعدازظهرو در دو یا سه روز آینده 
با برخی از کارهای گذشته دست و پنجه نرم 
به  مربوط  تواند  می  امر  این  که  کرد  خواهید 
کارتان و یا شخصی باشد. از یک دوست ویا 
دادن  انجام  برای  دیگری  مناسب  شخص  هر 
هفته  اواخر  در  بگیرید.  کمک  موضوع  این 
قدرت درک باالیی خواهید داشت. طرح های 
بزرگ ممکن است به نتیجه نرسد پس پروژه 
های کوچک تر را امتحان کرده و از چیزهای 
پیاده  دوست،  یک  با  زدن  حرف  مثل  کوچک 

روی و چرت زدن لذت ببرید.

آبان
کردن  ریسک  برای  مناسبی  زمان  شنبه  صبح 
طی  یا  و  حاضر  حال  در  شخصی  اگر  نیست. 
تازه  کارهای  انجان  به  شروع  آینده  روز  چند 
ای کرد، از خودتان و او حتمًا علت را بپرسید. 
و  کنند  می  برخورد  شما  با  باز  روی  با  مردم 
احتماًال چیزهای جالبی می شنوید. در اواس 
را  احساساتتان  که  هستید  شما  این  آیا  هفته 
کنترل می کنید یا احساساتتان شما را کنترل 
هفته  آخر  برای  را  خود  اشتیاق  کنند؟  می 
است.  منتشر  فضا  در  عشق  زیرا  نگهدارید 
توانید هر  استفاده کنید می  تخیالتتان  اگر از 

چیزی را وارد مرحله بعدی کنید.

آذر 
بیدار  راست  دنده  از  کنید  سعی  شنبه  صبح 
کیهانی  های  انرژی  دهید  اجازه  و  شوید 
شنبه،  سه  روز  تا  حاال  از  کنند.  آغاز  را  هفته 
طبعیتان!)  شوخ  حس  نه  و  شما(  صداقت 
می  ارمغان  به  دانی  قدر  و  احترام  برایتان 
گرفتن  برای  اطرافتان  چیزهای  از  آورد. 
ایده  عاشق  شما  کنید.  استفاده  بهتر  نتیجه 
های تازه هستید، یادگیری مهارت های جدید 
و ارتباط با افراد مختلف در سراسر سه شنبه 
عالی  بسیار  فضایی  ایجاد  باعث  چهارشنبه  و 
شود.  می  تان  شخصی  زندگی  و  کار  برای 
هنگامی که آخر هفته می آید، به اطرافیانتان 
هشدار دهید که ممکن است کمی حواس پرت 
گم  را  کلیدهایتان  کنید  سعی  البته  و  باشید 

نکنید.

دی 
حادثه  دو  یا  یک  صبح  شنبه  است  ممکن 
خود  سر  اما  بیافتد،  اتفاق  شما  برای  ناگوار 
از  بعد  بده�از  ادامه  مسیر  به  و  بگیر  باال  را 
ظهر دوشنبه و طی روز های آینده انرژی به 
کاری  چه  حاال  کرد.  خواهد  تغییر  شما  سود 
را می خواهید تمام کنید؟ در کار، در خانه و 
یا در عشق؟ یک هدف انتخاب کن و با سرعت 
انجامش بده . پنجشنبه و جمعه فضایی برای 
چشم  یک  و  کن  ایجاد  ذهنت  در  جو  و  جست 
چیزی  دنبال  بده.  ارائه  تازه  و  نوآورانه  انداز 
بگرد که الهام بخش تو باشد، که ممکن است 
یک موسیقی و یا یک کار هنری در آخر هفته 

باشد. به دیگران آن روی خّالق خود را نشان 
خواهند  زده  شگفت  بیشتر  خیلی  آنان  و  بده 

شد.

بهمن 
و  است  پربار  بسیار  شما  ذهن  صبح  شنبه 
بزنید  مسواک  اینکه  از  قبل  حتی  است  ممکن 
چند ایده ی ناب داشته باشید. از آنها یادداشت 
بردارید چون بعد از ظهر و روز های بعد پر 
جمعه  و  پنجشنبه  تا  بود.  خواهی  مشغله  از 
باشند  گفته  درست  ها  ستاره  اگر  و  کن  صبر 
شما نیرویی دارید که با آن شناخته می شوید. 
دست  که  چیز  هر  به  البته  و  جذاب  باهوش، 
بزنید طال می شود، بله این شما هستید. آخر 
سادگی  به  مالی  مسئله  یک  از  بیاید،  که  هفته 
دیگر  موارد  به  نسبت  است  ممکن  نگذرید، 

احمقانه به نظر برسد اما الزم است

اسفند 
گفتن  برای  شما  تمایل  است  ممکن  شنبه 
هفته  اول  اید  نکرده  فکر  آن  به  که  چیزهایی 
هر  بعدی  روز  چند  در  بزند.  رغم  را  جالبی 
و  شد  خواهد  فراهم  دارید  نیاز  کمک  یه  وقت 
کمک،  روی  توانند  می  نیز  دیگران  برعکس 
شفقت و وقت شناسی عالی شما حساب کنند. 
متفاوت  کسی)  یا   ) چیزی  آرزوی  شما  اگر 
خوبی  زمان  جمعه  و  پنجشنبه  اید  داشته  را 
برای تمرکز بر این خواسته و برنامه ریزی با 
استفاده از یک ذهن قدرتمند است. آخر هفته 
پس  داشت  خواهید  انگیزی  شگفت  انرژی 

آماده شوید تا از آن استفاده کنید.
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غزلیات حافظ - غزل ۵۴
ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت
کار چراغ خلوتیان باز درگرفت

آن شمع سرگرفته دگر چهره برفروخت
وین پیر سالخورده جوانی ز سر گرفت

آن عشوه داد عشق که مفتی ز ره برفت
وان لطف کرد دوست که دشمن حذر گرفت

زنهار از آن عبارت شیرین دلفریب
گویی که پسته تو سخن در شکر گرفت

بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود
عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت

هر سروقد که بر مه و خور حسن می فروخت
چون تو درآمدی پی کاری دگر گرفت

زین قّصه هفت گنبد افالک پرصداست
کوته نظر ببین که سخن مختصر گرفت

حافظ تو این سخن ز که آموختی که بخت
تعویذ کرد شعر تو را و به زر گرفت

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

Saki! come; for the true Beloved hath taken up the veil,
The work of the lamp of the Khilvatis again kindled.

That candle head uplifted again enkindled its face,
And youth from his head, this Pir years endured took.

The true Beloved gave that glance, such that piety departed from the path,
And the Friend exercised that kindness, that the enemy caution took.

From the sweet and heart-ravishing example, shelter:
Thou mayst say “Thy mouth speech into sugar took.”

The load of that great grief that had wounded our heart,
God sent one of Isa-breath: up, he took.

Every cypress-stature, that boasted beauty over the sun and the moon,
When Thou camest, the pursuit of other work took.

Full of clamour of this tale, are the seven vaults of the sky.
Behold the short-sighted one who, the tale short, took!

Hafez! from whom hast thou learned this prayer, that the beloved
Made thy verse an amulet; and it, into gold, took.

9 ميليون بيسواد
ابراهیم عمران

 ۹» کشور  در  بیسوادي  میزان  که  بود  آمده  اخیر  روز  چند  خبر هاي  در 
درست  را  رسمي  آمارهاي  پروسه  اگر  که  خبري  است.  اندي»  و  میلیون 
پنداریم و در پي باال و پایین نشان دادن همین تعداد نیز نباشیم باید حالیه 
مصایب  بررسي  که  مشکل»  این  حل  پي «نه  در  همیشگي  افسوس  از  جدا 

بعد آن باشیم.
سه  داراي  که  مي شود  معرفي  فردي  سواد  با  جهاني  تعریف  طبق  اگر   
کامپیوتر  با  باشد  بلد  باشد،  داشته  دانشگاهي  تحصیالت  باشد؛  شاخص 
کمیت  پس  باشد؛  داشته  تسلط  بین المللي  زبان هاي  از  یکي  به  و  کند  کار 
خیلي ها لنگ است و به این آمار بیسوادي باید تعداد زیادي اضافه شود. 
بي سوادي پیامداش چیست؟ و در زمینه هاي گوناگون چه نتایجي به بار 
مي آورد؟ در زمینه اقتصادي داشتن یا نداشتن سواد چه تاثیري دارد؟ در 
موضوعات اجتماعي اگر سواد نباشد چه خواهد شد؟ ودر موارد فرهنگي 
که  آگاهیم  همگان  کرد؟  طریق  طي  سواد  نداشتن  با  مي شود  آیا  اجتماع 
هم  جواب ها  و  بود  خواهد  نومیدانه  بسیار  فوق  پرسش هاي  به  پاسخ 
تکراري و خسته کننده از فرط گفتن بسیار... از طرفي اگر خواسته شود 
به  کنند  احساس  که  شود  برخورد  گونه یي  به  ندار»  «سواد  طیف  این  با 
واسطه نداشتن حداقل سواد از خیلي از امور سر درنمي آورند؛ مشکالت 
راه حل  واقع  به  است...  بدتر  اولي  مصیبت  از  که  مي دهد  رخ  عدیده تري 
ممکن چیست؟ فردي که در میانه زندگي است اگر هم قادر به خواندن و 
نوشتن شود (حداقل سواد) سایر ادراك هاي زندگي مدرن امروز را چگونه 
مي خواهد به دست آورد؟ و چالش داستان نیز از همین نقطه آغاز مي شود. 

بیسوادي محض و بیسوادي جهاني دو مشکلي است که اگر با هم ممزوج 
که  پیوندي  هم  این  از  مي کنند  ایجاد  الینحلي  مسائل  جامعه یي،  در  شوند 
بسیاري از آنها تا قرن ها گریبانگیرخواهند ماند... امید است همان طور 
حل  کشور  در  محض  بیسوادي  مشکل  حدودي  تا  همگاني  بسیجي  با  که 
و  گیرد  قرار  مداقه  مورد  درستي  به  نیز  جهاني  بیسوادي  مشکل  شد؛ 

چگونگي اش با مسووالني که دغدغه پیشرفت جهاني کشور را دارند...


