
براي اولین بار در تاریخ سینماي ایران

لیال حاتمي داور بخش رقابتي جشنواره فیلم کن شد

نام  فارس  خلیج  ملی  روز  نام  به  ماه  اردیبهشت  دهم  روز 
است  ایرانیان  ملی  غیرت  روز  روز  این  و  است  شده  گذاری 
به  و  هستند  آماده  خاک  و  اب  این  از  دفاع  برای  همواره  که 
دست  منطقه  این  به  که  داد  نخواهند  اجازه  ای  بیگانه  هیچ 

درازی کند.
امتداد  در  که  است  راهی  آب  پارس،  دریای  یا  فارس  خلیج 
قرار  عربستان  جزیره  شبه  و  ایران  میان  در  و  عمان  دریای 
دارد. نام تاریخی این خلیج، در زبان های گوناگون، «خلیج 

فارس» یا «دریای پارس» بوده است.
موجود  معتبر  منابع  و  ها  نقشه  تمامی  در  فارس  خلیج  نام 
"خلیج  مانند  جعلی  هایی  نام  که  است  مدتی  اما  بوده، 
ع.ر.ب.ی"، "خلیج بصره" یا "خلیج" توسط کشورهای عربی 
منطقه به کار می رود. هرچند که هیچ کدام از این نام ها در 

سطح بین المللی به رسمیت شناخته نمی شود.

برای  زیادی  بسیار  های  تالش  اخیر  های  سال  در  ولی 
تحریف نام خلیج فارس صورت گرفته است در شرایطی که 
قدیم  از  دریا  این  که  است  این  بیانگر  تاریخی  متعدد  اسناد 
دهم  بود.روز  خواهد  همچنان  و  بوده  فارس  خلیج  االیام 
شده  معرفی  فارس  خلیج  ملی  روز  نام  به  ماه  اردیبهشت 
نام  معرفی  برای  مختلفی  های  برنامه  روز  این  در  که  است 

خلیج فارس به جهانیان برگزار می شود 
از  بعد  جهان  بزرگ  خلیج  سومین  عنوان  به  فارس»  «خلیج 

«خلیج مکزیک» و «خلیج هادسون» مهمترین خلیج جهان به 
حساب مي آید و از آنجایي که دراراي منابع سرشاري از نفت 
و گاز است این آبراهه در سطح بین المللي، منطقه اي مهم و 
راهبردي به شمار مي آید. نام «خلیج فارس»، نامي تاریخي 
است که یا به این نام یا به نام «دریاي پارس» شناخته مي شده 
به طوري که در تمام سازمان هاي بین المللي نیز به همین نام 
مي خوانند اما چند دهه مي شود که کشورهاي عربي ادعایي 
بي اساس برمبناي نام تاریخي این خلیج دارند و آن را خلیج 
عربي مي نامند که باعث چالش هایي در این میان شده است. 

عربستان  عراق،  عمان،  با  ایران  بر  عالوه  که  خلیج  این 
بحرین  و  قطر  عربي،  متحده  امارات  کویت،  سعودي، 
همجوار است؛ اما بیشترین همسایگي را با ایران دارد و در 
اسناد به جا مانده از بسیاري از تمدن هاي گذشته این گونه 
شامل  که  فارس»  «خلیج  جنوب  سرزمین هاي  که  شده  بیان 
و  عربستان  شرق  عربي،  متحده  امارت  عمان،  شمال  قطر، 
«خلیج  بنابراین  و  داشته اند  تعلق  ایران  به  مي شده  کویت 
به  و  مي آمده  حساب  به  ایران  داخلي  آب هاي  جزو  فارس» 
گفته اند.  پریسیکوس»  «سینوس  آن  به  یونانیان  علت  همین 
اولین رهبر عربي که نام خلیج عربي را به کار برد عبدالکریم 
ضد  فردي  که  او  اقدام  این  بود.   ۱۳۳۷ کودتاي  از  بعد  قاسم 
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  جمعه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۴۳هفته نامه پرشین۲

 سفر عالي ترین دیپلمات بریتانیایي به ایران

 ایران و انگلیس در 
مسیر بهبود روابط 

در  دیگر  گام  یک  ایران ،  به  بریتانیایي  دیپلمات  عالي ترین  دوشنبه  روز  سفر  با 
سایمون  شد.  برداشته  بریتانیا  و  ایران  بین  روابط  سرگیري  از  تدریجي  روند 
ایران  به  ساعته  چند  سفري  در  بریتانیا  خارجه  وزارت  سیاسي  کل  مدیر  گس، 
با شماري از مقامات وزارت خارجه ایران از جمله مجید تخت روانچي، معاون 

اروپا آمریکا در خصوص مسائل دوجانبه و بین المللي گفت و گو کرد.

گس نماینده ویژه دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا در افغانستان و پاکستان 
مذاکرات  در  بریتانیایي  تیم  ریاست  کشورش  از  نمایندگي  به  نیز  اکنون  بوده ، 

هسته اي با ایران را بر عهده دارد. او از سال هاي ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ نیز سفیر بریتانیا 
در  ژورنال  وال استریت  از  نقل  به  ایراني  دیپلماسي  گزارش  به  بود.  ایران  در 
متشنج  روابط  از  مملو  تاریخي  همواره  ایران  و  بریتانیا  مي نویسد،  زمینه  این 
به  معترض  گروهي  اینکه  از  پس   ،۲۰۱۱ سال  اواخر  در  آنها  داشته اند.  دوجانبه 
و  کرده  قطع  را  خود  دیپلماتیک  روابط  کردند،  حمله  ایران  در  بریتانیا  سفارت 

دیپلمات هاي ایراني نیز از بریتانیا اخراج شدند.

اما در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوري در ایران، حسن روحاني پیروز شد 
که یک چهره معتدل به شمار مي رود و راه را براي مذاکرات هسته اي با ایران و 
تعامل بهتر تهران و غرب – شامل بریتانیا- هموار کرد. ویلیام هیگ، وزیر امور 
خارجه انگلیس همچنان بر این باور است که در روند مذاکرات هسته اي با ایران 
براي دستیابي به توافق جامع هنوز کارهاي زیادي باید انجام شود. او به پارلمان 
بریتانیا گفته است که خیلي زود است که در مورد تغییرات در سیاست خارجي 
ایران قضاوت شود. البته در همین حال روند گام به گام برقراري روابط دوجانبه 
ادامه دارد. سفر گس به ایران پس از آن انجام شد که کاردار غیر مقیم بریتانیا 
براي نخستین بار پس از نزدیک به سه سال به عنوان یک دیپلمات بریتانیایي وارد 
تهران شد. از سوي دیگر کاردار غیر مقیم ایران نیز همواره رفت و آمدهایي به 

لندن دارد.

پس از این تعامل هاي دیپلماتیک مقدماتي، گروهي از قانونگذاران بریتانیایي به 
حافظان  پس  این  از  کردند  اعالم  لندن  و  تهران  آن  از  پس  و  کردند  سفر  تهران 
منافع را کنار مي گذارند و روابط دیپلماتیک به طور مستقیم برقرار خواهد شد.

سفر هاي  مورد  در  خود  شهروندان  به  همچنان  بریتانیا  دولت  وجود،  این  با 
در  بریتانیایي  مسافران  بیانیه،  این  بر  بنا  مي دهد.  هشدار  ایران  به  حساس 
مقایسه با مسافران دیگر ملیت ها در ایران با ریسک هاي بیشتري مواجه هستند 
زیرا ایرانیان اصوال به بریتانیایي ها مشکوک اند. از سوي دیگر دولت بریتانیا نیز 
در موقعیت هاي دشوار توانایي محدودي براي کمک رساني به بریتانیایي هایي 

دارد که در ایران دچار مشکل مي شوند.
دیلي تلگراف نیز در این زمینه نوشت: سفیر سابق بریتانیا در ایران روز دوشنبه 
پس از دو سال و نیم دوباره بار و بنه سفر به تهران را بست تا در مورد تقویت 
حالي  در  این  کند.  گفت و گو  تهران  مقامات  با  سفارتخانه ها  بازگشایي  و  روابط 
لندن  و  تهران  ایران،  در  روحاني  حسن  دولت  آمدن  کار  روي  از  پس  که  است 

تصمیم گرفته اند در روندي گام به گام روابط خود را با یکدیگر بهبود بخشند.

کارمندان  اما  تعطیل اند  رسمي  طور  به  همچنان  کشور  دو  سفارتخانه هاي  البته 
وزارت  دارند.  حضور  سفارت ها  در  محدود  خدمات  برخي  ارایه  براي  محلي 
خارجه بریتانیا مي گوید روند بازگشایي سفارت بریتانیا در ایران به تامین امنیت 

دیپلمات ها و خانواده هاي آنها بستگي دارد.

دیوید کامرون تهدید
 به استعفا کرد

تعیین  پرسی  همه  نشدن  برگزار  صورت  در  کرد  تهدید  انگلیس  وزیر  نخست 
گزارش  به  رود.  می  کنار  خود  سمت  از  اروپا،  اتحادیه  در  بریتانیا  سرنوشت 
رویترز، انگلیس برای کسب lمتیاز ویژه از اتحادیه اروپا تهدید به خروج از 
این اتحادیه کرده و قرار است مردم این کشور با شرکت در یک همه پرسی در 
سال ۲۰۱۷ میالدی درباره این موضوع تصمیم گیری کنند. حرب محافه کار 
برگزاری  دنبال  به  شدت  به  انگلیس،  وزیر  نخست  کامرون  دیوید  رهبری  به 
همه پرسی و مشخص نمودن این موضوع است که آیا مردم بریتانیا خواهان 
دیگر  که  است  حالی  در  پافشاری  خیر.این  یا  هستند  اروپا  اتحادیه  از  جدایی 
اروپا  اتحادیه  از  جدایی  طرح  با  انگلیس  برجسته  شخصیت های  و  احزاب 
دیوید  رابطه  همین  در  اند.  داده  هشدار  آن  تبعات  مورد  در  و  هستند  مخالف 
کامرون روز دوشنبه تهدید کرد که اگر نتواند این همه پرسی را برگزار کند 
از سمت خود استعفا می دهد. انگلیس در سال آتی میالدی صحنه برگزاری 
حزب  مذاکرات  تواند  می  کامرون  تهدید  این  و  بود  خواهد  عمومی  انتخابات 

محافظه کار با دیگر احزاب را برای تشکیل ائتالف به خطر اندازد.
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جمشید  تخت  سنگهای  بر  شده  حکاکی  تصاویر  در 
اسب  بر  سوار  هیچکس  نیست.  عصبانی  هیچکس 
نیست. هیچکس را در حال تعظیم نمی بینید. هیچکس 
سرافکنده و شکست خورده نیست هیچ قومی بر قوم د 
یگر برتر نیست و هیچ تصویر خشنی در آن وجود ندارد. 
از افتخارهای ایرانیان این است که هیچگاه برده داری 
در ایران مرسوم نبود ه است در بین صدها پیکره تراشید 
ه شده بر سنگهای تخت جمشید حتی یک تصویر برهنه 
و عریان وجود ندارد. بخاطر بسپاریم که از چه نژادی 

هستیم و دارای چه اصالتی می باشیم. 

این شناسنامه همه ماست

رشین
ِ
هفته نامه پ

 اجتماعی , فرهنگی , هنری
هفته نامه پرشین به هیچ گروه و ارگان سیاسی و غیر 
اطالع   جهت  در  صرفا  و  باشد   نمی  وابسته  سیاسی 
رسانی صحیح گام بر می دارد. تمامی مطالب از سایت 
ها، روزنامه های معتبر، مقاالت رسیده وخبرگزاریهای 

رسمی با ذکر نام نویسنده انتخاب و به چاپ می رسد.
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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.
 نمایندگی و مرکز پخش در سوئد: 
کتاب فروشی بین المللی فردوسی

آقای مهدی رحیم زاده

Tegnérgatan 32, Stockholm, SE-
11360, Sweden
Tel: 0046 8 3230 80
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«اگر موسیقی غذای عشق است، 
بنوازید! آنقدر در این کار افراط 
کنید تا دلزدگی پدید آید، اشتیاق 
تمام شود و سپس نابود گردد.»

شب دوازدهم، پرده اول، صحنه اول

“If  music  be  the  food  of  love,  
play on!  Give  me  excess  of  it,  
that,  surfeiting,  the  appetite  
may  sicken  and  so  die.”
Twelfth Night, Act I, sc. 1.

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

کارکنان مترو لندن دست
 به اعتصاب زدند

 اعتصاب کارکنان بخش های زیادی از متروی لندن، تردد شهری را با مشکالت زیادی 
روبه رو کرده است.به گزارش بی بی سی، سه شنبه، میلیون ها نفر از ساکنان لندن به 
جای مترو مجبور شدند از اتوبوس، تاکسی یا خودروی شخصی استفاده کنند یا با 

پای پیاده و دوچرخه به سر کار بروند.اعضای اتحادیه کارکنان متروی لندن موسوم 
به «آر ام تی»، از دوشنبه شب یک اعتصاب ۴۸ ساعته را آغاز کردند. مذاکرات نمایندگان 
در  اعتصاب  این  از  جلوگیری  برای  مترو  کارکنان  اتحادیه  نمایندگان  و  لندن  متروی 

«آر  مخالفت  اعتصاب،  دلیل  نداشت.  نتیجه ای  اما  شد  برگزار  دیگر  بار  دوشنبه  روز 
مترو  ایستگاه های  از  بسیاری  در  بلیت  فروش  گیشه های  شدن  بسته   طرح  با  تی»  ام 
است. به گفته نمایندگان اتحادیه کارکنان متروی لندن، این اقدام باعث از میان رفتن 
۹۶۰ شغل می شود. مقامات متروی لندن می گویند که بستن گیشه های فروش بلیت و 
استفاده مسافران از ماشین های فروش بلیت بخشی از برنامه های جاری این سازمان 
برای مدرنیزه کردن متروی لندن است، اما نمایندگان «آر ام تی» معتقدند که این اقدام 
صرفا کیفیت خدمات را تنزل می دهد و عده ای از کارکنان مترو را بیکار می کند. این 
براساس  بود.  زده  اعتصاب  به  دست  نیز  میالدی  جاری  سال  فوریه  ماه  در  اتحادیه 
گزارش ها از زمان اعتصاب قبلی تاکنون نمایندگان ۲ طرف بیش از ۴۰ بار با یکدیگر 

دیدار کرده اند اما این گفت وگوها نتیجه  ای نداشته است. نمایندگان اتحادیه کارگری 
متروی لندن می گویند که اگر مذاکرات به نتیجه نرسد آنها باز هم دست به اعتصاب 

خواهد زد. بوریس جانسون، شهردار لندن از این اعتصاب انتقاد کرده است. 

معلمی که توسط 
دانش آموزش از پای درآمد

موضوع  به  بریتانیا  روزنامه های  بیشتر  تیتر  گذشته  هفته 
قتل معلمی در سر کالس اختصاص داشت. معلمی که توسط 
روزنامه  آمد.  در  پای  از  چاقو  ضربات  با  ساله    ۱۵ دانش آموز 
تایمز نیز روزگذشته تیتر و عکس یک خود را به این موضوع 
سر  در  که  معلمی  نوشت  روزنامه  این  بود.  داده  اختصاص 
کالس توسط دانش آموزی مورد اصابت چاقو قرار گرفته بود، 
به رغم اینکه تاچندی پیش تنها زندگی می کرد، اما پس از مرگ 
خواهرش سرپرستی دو بچه خواهرش را بر عهده گرفته بود. 

و  تجزیه  پی  در  هم اکنون  انگلیسی  کارشناسان  از  بسیاری 
دانش آموز  یک  عصبیت  چرا  که  هستند  موضوع  این  تحلیل 
منجر به رفتاری پرخاشگرانه و جنایتکارانه شده است. یکی 
از کارشناسان گفته که این دانش آموز بارها چاقو را در گردن 

این معلم فرو کرده است.
این دانش آموز نوجوان انگلیسی در شهر لیدز واقع در شمال 

این کشور، معلم خود را با ضربات چاقو به قتل رساند.
به گزارش منابع محلی، این حادثه روز دوشنبه در دبیرستان 
خیابان  در  واقع  کریستی  کورپوس  کاتولیک  کالج  به  موسوم 
نویل شهر لیدز روی داد. رسانه ها و مقامات انگلیسی اخیرا 
بارها از حمل چاقو و دیگر انواع سالح های سرد توسط برخی 

جوانان و دانش آموزان این کشور ابراز نگرانی کرده بودند.



  جمعه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۴۳هفته نامه پرشین۴

گزارش

 حتما براي شما هم بارها پیش آمده است که وقتي ایمیل خود را 
باز مي کنید با میلي روبرو شوید که در آن از شما کمک خواسته 
است تا نگذاریم در راي گیري که در گوگل راه افتاده نام «خلیج 
دریافت  از  نیز  آخر  در  کند.  پیدا  تغییر  عربي»  به «خلیج  فارس» 
کننده ایمیل مي خواهد به سایر دوستان نیز اطالع رساني شود. 
راه  گیري  راي  چندگاهي  از  هر  گوگل  سایت  مي شود  سالي  چند 
هر  راي  با  -که  بدهد  تغییر  را  فارس»  «خلیج  نام  تا  مي اندازد 
کدام از ما به نفع نام «خلیج فارس» تا به امروز این اتفاق محقق 
به  دست  پیام هایي  چنین  که  باري  آخرین  تقریبا  است-  نشده 
سال  هر  اینکه  براي  گردد.  برمي  قبل  ماه  دو  به  چرخیده  دست 
همیشه  فارس»  «خلیج  نام  که  شود  یادآوري  موضوع  این  نیز 
فرهنگي  انقالب  عالي  شوراي  ماند  خواهد  باقي  فارس»  «خلیج 
در تیر ماه سال ۱۳۸۴ روز ۱۰ اردیبهشت ماه که مصادف با اخراج 
نام  فارس»  «خلیج  ملي  روز  را  است  هرمز  تنگه  از  پرتقالي ها 
عربي  کشورهاي  دخالت  خاطر  به  که  نامي  است.  کرده  گذاري 
ما  دل  در  را  نگراني  این  دائما  امارات  و  عربستان  خصوص  به 
ایراني ها مي اندازد که به نام جعلي خلیج عربي تغییر پیدا کند. آن 
هم به خاطر اینکه عرب ها چند دهه اي مي شود به دنبال هویتي 
عربي براي خود مي گردند. این در حالي است که در تمام اسناد 
و مدارک تاریخي اثبات شده است که از همان ابتدا و از دورترین 
ادعاي  و  بوده  فارس»  همیشه «خلیج  خلیج  این  نام  ممکن  زمان 
عرب ها ادعایي پوچ و دروغین است. در این گزارش سعي شده به 
بهانه ۱۰ اردیبهشت که روز ملي «خلیج فارس» است کمي از این 
خلیج  درباره  اطالعاتي  که  کساني  حتي  تا  بگویم  نیلگون  خلیج 

جنوب کشور ندارند آگاهي هاي الزم را به دست آورند. 

«خلیج فارس» به عنوان سومین خلیج بزرگ جهان بعد از «خلیج 
حساب  به  جهان  خلیج  مهمترین  هادسون»  «خلیج  و  مکزیک» 
گاز  و  نفت  از  سرشاري  منابع  دراراي  که  آنجایي  از  و  مي آید 
راهبردي  و  مهم  منطقه اي  بین المللي،  سطح  در  آبراهه  این  است 

تاریخي است که یا به  به شمار مي آید. نام «خلیج فارس»، نامي 
این نام یا به نام «دریاي پارس» شناخته مي شده به طوري که در 
تمام سازمان هاي بین المللي نیز به همین نام مي خوانند اما چند 
دهه مي شود که کشورهاي عربي ادعایي بي اساس برمبناي نام 
باعث  که  مي نامند  عربي  خلیج  را  آن  و  دارند  خلیج  این  تاریخي 
چالش هایي در این میان شده است. این خلیج که عالوه بر ایران 
عربي،  متحده  امارات  کویت،  سعودي،  عربستان  عراق،  عمان،  با 
ایران  با  را  همسایگي  بیشترین  اما  است؛  بحرین همجوار  قطر و 
دارد و در اسناد به جا مانده از بسیاري از تمدن هاي گذشته این 
گونه بیان شده که سرزمین هاي جنوب «خلیج فارس» که شامل 
کویت  و  عربستان  شرق  عربي،  متحده  امارت  عمان،  شمال  قطر، 
جزو  فارس»  بنابراین «خلیج  و  داشته اند  تعلق  ایران  به  مي شده 
آب هاي داخلي ایران به حساب مي آمده و به همین علت یونانیان 
نام  که  عربي  رهبر  اولین  گفته اند.  پریسیکوس»  آن «سینوس  به 
خلیج عربي را به کار برد عبدالکریم قاسم بعد از کودتاي ۱۳۳۷ 
ایران  اعتراض  مورد  بود  ایراني  ضد  فردي  که  او  اقدام  این  بود. 

رایج  جعلي  واژه  این  نیز  مصر  و  کویت  در  بعدها  اما  شد  واقع 
را  دریا  این  فارس  خلیج  حاشیه  عربي  کشورهاي  امروزه  و  شد 
استفاده  «خلیج»  واژه  از  بیشتر  آفریقا  شمال  در  و  عربي  خلیج 
همانند  عرب  معاصر  مورخان  بعضي  هم  هنوز  اما  مي کنند. 
بر  ایرانیان  به کاربرده اند.  را  فارس»  «خلیج  قدیم،  مورخان 
سیاسي  انگیزه  با  فارس»  «خلیج  نام  تغییر  که  هستند  باور  این 
حقوق  خالف  اقدامي  و  مي رود  کار  به  قومي  تعصب  روي  از  و 
بین الملل و کنوانسیون هاي فرهنگي است وهمچنان نام تاریخي 

«خلیج فارس» باید استفاده شود.

واکنش اعتراض آمیز ایران از کي آغاز شد
دولت ایران در روز ۱۳ مرداد سال ۱۳۳۷ به دلیل تغییر نام «خلیج 
فارس» به خلیج عربي از سوي عراق و برخي دیگر از کشورهاي 
عربي و انگلیس اعتراض خود را به دولت جدید عراق اعالم کرد. 
به  که  محموله هایي  قبول  از  ایران  پست  و  گمرک  بعد  سال  چند 
شده  نوشته  آن  روي  بر  عربي  خلیج  نام  فارس»  «خلیج  جاي 
کنفرانس هاي  و  مجامع  در  همچنین  ایران  کرد.  خودداري  بود، 
ساختگي  اصطالح  این  بردن  کار  به  صورت  در  نیز  بین المللي 
مي داد.  نشان  واکنش  عرب  کشورهاي  نمایندگان  سوي  از 
مارس  پنجم  مورخ   Gen  ۱/AD۳۱۱» سند  در  بار  اولین  براي 
و  درست  نام  کرد  اعالم  ملل  سازمان  دبیرخانه  میالدي»   ۱۹۷۱
بیکار  مسئوالن  نیز  انقالب  از  بعد  است.  فارس»  تاریخي «خلیج 
از  دفاع  براي  خود  از  نیز  بیشتري  فعالیت هاي  حتي  و  ننشستند 
اعتراض هاي  ایران  نمایندگان  و  دادند  بروز  فارس»  «خلیج  نام 
فراواني را مبني بر همین موضوع به سازمان ملل مي بردند. به 
طورکلي دولت جمهوري اسالمي ایران تا سال ۱۳۸۳ و پیش آمد 
جیوگرافي  نشنال  سوي  از  فارس»  «خلیج  نام  تحریف  موضوع 
اینکه  تا  نداد  انجام  مالحظه اي  قابل  واکنش  و  حساسیت  خود  از 
در پایان دوره محمد خاتمي روز ملي «خلیج فارس» رسما وارد 
تقویم کشوري شد. از سال ۱۳۸۸ دولت احمدي نژاد توجه قابل 
اخیر،  سال هاي  در  و  داد  نشان  موضوعات  این  به  مالحظه اي 

دولت و دیگر نهادهاي حکومتي در ایران تالش کرده اند خود را 
 ۱۳۹۱ سال  دهند.  نشان  متعهد  و  حساس  موضوع  این  به  نسبت 
اولین  براي  ایران،  در  خلیج فارس»  ملي  «روز  از  پیش  روز  دو 
از  خود،  خطبه هاي  در  نیز  مختلف  شهرهاي  جمعه  امامان  بار 

«اهمیت و حقانیت» این نام سخن گفتند.

تاریخ چه مي گوید؟
عربي  کشورهاي  همه  میالدي،  بیستم  قرن   ۶۰ دهه  از  پیش  تا 
استفاده  خود  رسمي  مکاتبات  در  الفارسي»  الخلیج  «عبارت  از 
مي کردند؛ امادر سال هاي اخیر و به ویژه از دهه شصت میالدي 
در  و  رسمي  مکاتبات  در  فارس  خلیج  نام  تحریف  سو،  این  به 
است.  شده  دنبال  عربي  خبرپراکني  بنیادهاي  و  نشریات  برخي 
تا کنون چندین اطلس دربردارنده نام و نقشه هاي کهن از خلیج 
همه  در  فارس  خلیج  نام  مي دهد  نشان  که  شده  منتشر  فارس 
نقشه هاي کهن به کار رفته است. در کتاب اسناد نام خلیج فارس، 
میراثي کهن و جاودان، به جزئیات کامل این اطلس ها اشاره شده 
است. این کتاب توسط دکتر محمد عجم استاد دانشگاه، نگارش 
و  گنجي  محمدحسن  مجتهدزاده-  پیروز  اساتید  نظارت  با  و 
کهن ترین  از  رفته است.  چاپ  زیر  به   ۱۳۸۸ سال  در  مهرنیا  دکتر 
أناکسیماندر  از  جهان  نقشه  به  مي توان  نمونه  بطور  اطلس ها 
که  یوناني  جغرافیدان   ،(Anaximander  ) ق.م)،   ۵۴۶-۶۱۰)
 ۱۸۳۶)  Joachim Lelewel) اثر   ،Kleinere schriften کتاب در 
ق.م)، (  هکاتئوس (۴۷۶-۵۵۰  جهان  نقشه  شده است،  بازسازي 
Hecataeus)، از سرشناس ترین جغرافیدانان یوناني و به نقشه 
و  منجم   (Claudius Ptolemy) م)،   ۹۰-۱۶۸) بطلمیوس  جهان 
جغرافیدان مشهور اسکندریه و نخستین کسي که اطلسي شامل 

۳۶ نقشه از نقاط مختلف جهان تهیه کرده است اشاره کرد. 

دلیل اهمیت «خلیج فارس»
آسیاي  آفریقا،  اروپا،  بین  ارتباط  محور  واقع  در  فارس»  «خلیج 
منطقه  در  راهبردي  نظر  از  است.  شرقي  جنوب  و  جنوبي 
ارتباطي  مرکز  ترین  مهم  و  ترین  بزرگ  عنوان  به  خاورمیانه، 
شامل  ارتباطي  سیستم  یک  از  بخشي  و  قاره است  سه  این  بین 
هند  اقیانوس  و  سرخ  دریاي  مدیترانه،  دریاي  اطلس،  اقیانوس 
به حساب مي آید. به همین دلیل از دیرباز مورد توجه قدرت هاي 
این  همچنین  بوده .  دنیا  تجار  و  بازرگانان  چنین  هم  و  جهاني 
فارس»  مجموع «خلیج  در  است.  جهان  انرژي  مهم  منبع  منطقه 
تمدن  و  تاریخ  و  انرژي  استراتژیک،  سیاسي،  جغرافیاي  نظر  از 
همچنین  مي شود.  محسوب  دنیا  در  حساس  و  مهم  آبي  پهنه  یک 
آنها  از  که  دارد  وجود  فارس»  حاشیه «خلیج  در  مهمي  بندرهاي 
بندر  و  خرمشهر  کیش،  بندرلنگه،  بوشهر،  بندرعباس،  مي توان 
ماهشهر در ایران، و شارجه، دوبي و ابوظبي را در امارات متحده 
عربي و بندر بصره و فاو در عراق را نام برد. از منظر نظامي، 
زمیني  و  هوایي  دریایي،  از  اعم  متعدد  نظامي  پایگاه هاي  وجود 
و  آمریکا  کشورهاي  به  متعلق  عمدتا  که  فارس  خلیج  منطقه  در 
کشورهاي  جنگي  ناوهاي  حضور  چنین  هم  و  هستند  انگلستان 
نظامي  اهمیت  فارس،  خلیج  آب هاي  در  آمریکا  بخصوص  غربي 
نفت کش ها  جنگ  مي سازد.  نمایان  را  فارس»  راهبردي «خلیج  و 
حضور  عوامل  از  یکي  داد  رخ  عراق  و  ایران  جنگ  جریان  در  که 
شد.  فارس»  در «خلیج  آمریکا  ویژه  به  غربي  کشورهاي  نظامي 
اهمیت نظامي-راهبردي «خلیج فارس» به طور ویژه در جریان 
جنگ ایران و عراق، جنگ «خلیج فارس» و جنگ عراق آشکار شد. 
و  نفت  سرشار  منبع  فارس»  «خلیج  اهمیت  دلیل  مهمترین  البته 
نام  جهان»  نفت  را «مخزن  منطقه  این  که  به طوري  است  گازش 
گذاشته اند. حدود ۳۰ درصد نفت جهان از «خلیج فارس» تامین 

مي شود. 

«خلیج فارس» و جاذبه هاي گردشگري اش
منحصر  هواي  و  آب  و  تاریخي  پیشینه  خاطر  به  فارس»  «خلیج 
سوي  به  را  گردشگران  از  بسیاري  شده  باعث  دارد  که  فردي  به 
مالحان  و  ناخدایان  قول  از  قدیمي  کتاب هاي  در  کند.  جلب  خود 
از حیوانات، پري ها و موجودات عجیب و غریب در خلیج فارس 
است  قادر  که  قرش  ماهي  از  است.  شده  گفته  فراوان  سخن هاي 
کشتي را ببلعد تا کوسه اي که از دهنش آتش بیرون مي زند تا پري 
دریایي که مانند عروسان زیباروي است که تا همین قرون اخیر 
یکي  فارس  خلیج  بود.  شده  تبدیل  مردم  گمان  بي  باورهاي  به 
مرجان ها،  مانند  دریایي  موجودات  پناهگاه هاي  ترین  بزرگ  از 
خوراکي،  غیر  و  خوراکي  ماهي هاي  کوچک،  تزئیني  ماهي هاي 
اسفنج هاي  دریایي،  شقایق هاي  تنان،  نرم  حلزون ها،  صدف ها، 
کوسه  دلفین ها،  پشت ها،  الک  دریایي،  عروس هاي  دریایي، 
ماهي ها و بسیاري از موجودات دریایي دیگر است. متخصصان 
ویژه،  متخصص  و  کارشناس  نبود  دلیل  به  زیست  محیط 
گونه هاي مختلف  هزینه هاي پژوهشي باال و فقدان دانش کافي، 
جانوري پستاندار در «خلیج فارس» را در معرض خطر و آسیب 
موجب  آب،  به  مغذي  مواد  ورود  عدم  و  خشکسالي  مي بینند. 
فارس»  آبزیان «خلیج  از  برخي  کافي  رشد  عدم  و  ماندن  کوچک 
شده است که باید هر چه زودتر به دنبال راهکاري براي نجات آن 
بود. عالوه بر آنچه گفته شد وجود جنگل حرا و جزایري مانند 
براي  گردشگران  از  بسیاري  که  است  شده  باعث  کیش  و  قشم 
جنوب  سمت  به  را  خود  گردشگري  مقصد  فراقت  اوقات  گذران 

کشور انتخاب کنند.

 گزارشي درباره «خلیج فارس» به بهانه روز ملي که به همین نام نامگذاري 
شده است تا اقدامي باشد براي جلوگیري از تحریف این نام تاریخي و کهن

 وقتي مي گوییم «خلیج فارس» 
از چه حرف مي زنیم؟ 

«خلیج فارس» به عنوان سومین 
خلیج بزرگ جهان بعد از «خلیج 

مکزیک» و «خلیج هادسون» 
مهمترین خلیج جهان به 

حساب مي آید و از آنجایي که 
دراراي منابع سرشاري از نفت 

و گاز است این آبراهه در سطح 
بین المللي، منطقه اي مهم و 

راهبردي به شمار مي آید.
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در  را  خود  شهر  نام  و  نام  (لطفا 
منتظر  کنید).  درج  پیام  ابتداي 

نظرات و تماسهای  شما هستیم 

 به بهانه سفر جوان ترین وزیر خارجه دنیا 
به تهران؛

 جوانان ایراني 
به وزارت 
می رسند؟ 

نویسنده : مهدي وکیلي

وزیر  کورتز»  «سباستین  هفته  ابتداي  در 
مقامات  با  و  کرد  سفر  ایران  به  اتریش  خارجه 
به  اما  داشت.  وگو  گفت  و  دیدار  ایراني  ارشد 
نکته  وي،  دیدارهاي  و  ایران  به  وي  سفر  جز 
حائز اهمیت دیگري نیز وجود داشت و آن بیش 
کورتز  بود.سباستین  وي  بودن  جوان  حد  از 
۲۷ سال بیش تر سن ندارد و از سال ۲۰۱۳ کار 
خود را به عنوان وزیر امور خارجه اتریش آغاز 
کرده است. اما چگونه امکان دارد فردي با این 
در  فعال  کشور  یک  خارجه  امور  وزیر  کم  سن 

روابط بین الملل باشد.
اما جوانان ایراني در ۲۷ سالگي در کدام مرحله 
از زندگي هستند و امکان آن وجود دارد که در 

حد یک وزیر باشند.
را  راهي  چه  ایراني  جواني  یک  دید  باید  ابتدا 
براي تحصیل و رسیدن به مرحله اي که بتوان 

به آن اعتماد کرد طي مي کند.
وارد  باید  سالگي   ۷ از  فرد  ما  کشور  در 
سال   ۱۲ تا  و  تحصیل  ودوران  شود  مدرسه 
 ۱۸ تا  ایران  در  مي کشد.تحصیالت  طول  بعد 
باید  بعد  مي شود  انجام  مدارس  در  سالگي 
اگر  که  کنند،  شرکت  کنکورکارشناسي  در 
نه  اگر  و  دولتي  دانشگاه هاي  به  باشند  زرنگ 
دوران  ترتیب  این  مي روند.به  آزاد  دانشگاه  به 
دانشجویي در مقطع کارشناسي آغاز مي شود. 
یعني  مي کشد،  طول  سال   ۴ تقریبا  مقطع  این 
باید  آن  از  بعد  مي رسد.  سالگي   ۲۲ به  فرد 
که  کرد،  شرکت  ارشد  کارشناسي  کنکور  در 
کنکور  از  تر  مشکل  مقداري  آن  در  شدن  قبول 

کارشناسي مي باشد.
به  ۲سال  حالت  بهترین  در  ارشد  کاشناسي  در 
رفتن  براي  مقطع  این  بعد  مي انجامد.  طول 
وجود  سخت  بسیار  فیلتري  بعدي  مقطع  به 
دارد به نام کنکور دکترا که بسیار دشوارتر از 

مقاطع قبلي مي باشد.
استثنایي  در  مقطع  این  در  شدگان  قبول  اما 

ترین حالت نیز باز هم دو سال طول مي کشد.
همه ي اینها منوط به هیچ گونه وقفه در طول 
مقطع  در  وقت  اتالف  بدون  قبولي  و  تحصیل 

باالتر مي باشد. 
این  سرعت  این  به  بتواند  کسي  اگر  جا  این  تا 

ممتاز  فردي  واقعا  ابتدا  در  بگذراند  را  مقاطع 
عمر  از  سال   ۲۶ حالت  ترین  آل  ایده  در  و  است 

وي سپري شده است.
باید  بگیریم  نظر  در  مذکر  را  مذکور  فرد  اگر 
بعد از این ۲۰ سال تحصیل ۲ سال دیگر هم به 
خدمت سربازي برود تا بتواند وارد فضاي کار 
شود.با این احتساب سن شما در ایده آل ترین 
حالت ۲۸ سال مي باشد که باز هم از جناب آقاي 
که  اتریش  خارجه  وزیر  کورتز»  «سباستین 
سن  بیشتر  مي گذرد  وزارتش  از  هم  سالي  یک 
وزیر  امکان  وجه  هیچ  به  اینجا  تا  دارید.پس 
شدن در ۲۷ سالگي براي ایرانیان وجود ندارد.

بدانیم  استثناء  را  اتریش  خارجه  وزیر  اگر  اما 
امکانش هست کسي در سن ۳۰ سالگي در ایران 

حال حاضر به وزارت برسد؟ اما ابتدا یک فرد 
به  تا  کند  طي  را  مسیري  چه  باید  ما  کشور  در 

رتبه وزارت برسد؟
و  کارشناسي  دوران  از  باید  مذکور  فرد  ابتدا 
دادن  نشان  و  رابطه  ایجاد  به  شروع  آن  از  قبل 
شایستگي ها خود به دیگران باشد.در این مسیر 
به  مي توانند  درآینده  که  کساني  با  بتواند  باید 

خوب  اي  رابطه  برسند  جایي  به  خودمان  قول 
رویکرد  اتخاذ  در  باید  نیز  کند.بعد  برقرار 
سیاسي خود ریسک کند و پیش بیني درست از 

اوضاع سیاسي کشور داشته باشد.
بعدها  که  است  تجربه  کسب  مهم  و  دیگر  کار 
از آن به عنوان رزومه یاد مي شود که از دوران 
رابطه  و  باشد  نیز  این  فکر  به  باید  کارشناسي 
شد  یاد  آن  از  که  روابطي  با  مستقیم  بسیار 
ي  حوزه  با  وي  بودن  آشنا  و  کشته  دارد.کار 

تخصصي خود نیز بسیار حائز اهمیت است.
ریسک  و  بیفتد  اتفاق  این ها  همه  اگر  ولي 
سیاسي جواب دهد و دوستان وي دولت را در 
دست بگیرند باید دید به وي که حال تقریبا ۴۰ 

سال سن دارد اعتماد مي کنند ؟

نظرات

هفته ای که گذشت
گس در تهران

امور  وزارت  سیاسی  مدیرکل  گس،  سایمون    
خارجه بریتانیا و نماینده این کشور در گروه ۵+۱ 
روز دوشنبه در حالی وارد تهران شد که ایران و 
جدید  دور  به  شدن  نزدیک  با   ۵+۱ گروه  اعضای 
اردیبهشت  اواسط  در  کارشناسی  گفت و گوهای 
آماده  مذاکرات  در  نهایی  توافق  برای  را  خود 
می کنند. در این ارتباط معاون وزیر امور خارجه 
ایران درخصوص سفر نماینده بریتانیا به تهران 
درباره  ایران  به  سایمون گس  سفر  در  که  گفت 
بین المللی  مسائل  و  دوجانبه  موضوعات  همه 

بحث خواهد شد.

من روحانی هستم!
کارت  مجلس،  در  اعتراضی  نطق های  از  پس 
زردهای مکرر و انتقادات تند از دولت، حاال نوبت 
الریجانی  گفته  به  که  رسیده  فیلم هایی  پخش  به 
تاریخ  به  حتی  فیلم ها  این  پخش  با  مجلس  رئیس 

هم دروغ می گویند.

همگرایی فتح و حماس
  رهبران جنبش مقاومت اسالمی (حماس) و فتح 
اسماعیل  منزل  در  طوالنی  نشستی  برگزاری  با 
و  غزه  در  حماس  منتخب  نخست وزیر  هنیه 
امضای توافق نامه ای اعالم کردند که به اختالفات 
دولت  است  قرار  و  دادند  پایان  خود  ساله  هشت 
ائتالفی تشکیل دهند. این نخستین باری نیست که 
فتح و حماس با یکدیگر سازش می کنند. این دو 
گروه از سال ۲۰۰۷، بارها به تفاهم رسیده اند، اما 
این تفاهم هیچ گاه اجرایی نشده است. در واکنش 
به این توافق، آمریکا اعالم کرد آن را قبول ندارد 
مذاکرات  کردن  متوقف  به  تهدید  هم  اسرائیل  و 

صلح کرد.

زلزله در پرسپولیس
  بعد از رو شدن اختالف نظر شدید میان دایی و 
پروین و نیز انتشار اسناد مربوط به قراردادهای 
بار  این  پرسپولیس،  باشگاه  با  تیم  این  بازیکنان 
رسید  سرخپوشان  هیات مدیره  تغییر  به  نوبت 
پرسپولیس  در  ریشتری  چند  زلزله ای  واقعا  تا 
آنچه  اساس  بر  و  رفت  پروین  علی  بیفتد.  اتفاق 
استیلی،  کرده  اعالم  جوانان  و  ورزش  وزارت 
و  پور  کاظم  مونسان،  سلیمی،  سیاسی،  زادمهر، 
خواجه وند به عنوان اعضای هیات مدیره باشگاه 
هم  جدید  اعضای  شدند.  معرفی  پرسپولیس 
رحیمی را به عنوان مدیرعامل این باشگاه انتخاب 

کردند.

مرگ ۲ میلیون ماهی
  حاال دیگر آلودگی هوا بالی جان انسان ها شده 
آلودگی آب ها نیز قصد جان ماهیان را کرده است. 
در  ماهی  میلیون   ۲ از  بیش  اخیر  روزهای  طی 
ورود  و  آب  آلودگی  علت  به  فشافویه  خاکی  بند 
مشخص  حاال  که  اتفاقی  شدند.  تلف  فاضالب 
مقصر  کم  آن  در  هم  مجموعه  بهره بردار  شده 
نبوده است. چرا که میان میزان آب ورودی به سد 
و تخم ریزی ماهی ها تناسبی هم وجود نداشته و 
عنوان  ماهیان  مرگ  دالیل  از  هم  اکسیژن  کمبود 
سازمانی  یا  نهاد  هیچ  نیز  تاکنون  است.  شده 

مسوولیت این حادثه را به عهده نگرفته است.

نوسان دالر
  این روزها نرخ دالر در بازار ارز با نوسان همراه 
فاز  آغاز  زمزمه های  با  همزمان  درحالی که  است. 
نهاده  افزایش  به  رو  دالر  قیمت  هدفمندی،  دوم 
تورم  نرخ  افزایش  همچون  دیگری  عوامل  بود، 
و تقویت نشدن مبادی ارزی هم در کنار مقاومت 
کرده  کمک  نوسانات  این  ادامه  به  بازان  سفته 
فردوسی،  بازار  دالالن  از  برخی  عقیده  به  است. 
ارز  فروش  معنای  به  این  و  شده  فروشنده  بازار 
بیشتر به مشتریان است. قیمت دالر از نیمه دوم 
فروردین روند صعودی در پیش گرفت و به بیش 

از ۳۳۰۰ تومان در این هفته افزایش یافت.

کاهش تورم نقطه به نقطه
به  نقطه  تورم  نرخ  کاهش  از  ایران  آمار  مرکز    
نقطه به ۱۷/۶ درصد در پایان فرورین خبر داده 
است. بنا بر این گزارش نرخ تورم نقطه به نقطه 
 ۹۲ اسفند  در  رقم  این  به  نسبت   ،۹۳ فروردین  در 
در حالی کاهش پیدا کرده که تورم نقطه به نقطه 
در اسفندماه ۹۲ بالغ بر ۱۹/۶ درصد بوده است. 
منتهی  ماه   ۱۲ در  نیز  شهری  میانگین  تورم  نرخ 
قبل،  سال  مشابه  دوره  به  نسبت   ۹۳ فروردین  به 
عقیده  به  است.  یافته  کاهش  درصد   ۳۰/۲ به 

تحلیلگران نرخ تورم در سرازیری افتاده است.

نرخ جدید سودبانکی
کاهش  بر  مبنی  که  شایعه هایی  سرانجام    
افتاده  زبان ها  سر  بر  بانکی  سود  نرخ  دستوری 
بود به حقیقت پیوست و رئیس شورای هماهنگی 
سود  جدید  نرخ های  جزئیات  دولتی  بانک های 
سود  نرخ  اساس  این  بر  کرد.  اعالم  را  بانکی 
سپرده های روزشمار و کمتر از سه ماه ۱۰ درصد، 
سه تا ۶ ماه ۱۴ درصد، ۶ تا ۹ ماه ۱۶ درصد، بیش 
از ۹ ماه تا کمتر از یکسال ۱۸ درصد و سپرده های 
است.گفته  شده  تعیین  درصد   ۲۲ یا   ۲۱ یکسال 
توسط  هفته  پایان  تا  سپرده ها  سود  نرخ  شده 

بانک مرکزی ابالغ می شود.
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ایران و جهان

انتشار دیدگاه هاي رسانه هاي کشورهای خارجي، به 
منظور انتقال دیدگاه ها و مطالب و نوع نگاه رسانه هاي 

غربي به موضوعات و مسائل  مختلف منجمله ایران است 
و به معناي تایید تمام محتواي آن نخواهد بود.

واکنش جهانی به حکم اعدام 
دسته جمعی در مصر

طرفداران  از  تن   ۶۸۲ مورد  در  مصری  دادگاه  که  اعدامی  احکام  درباره  آمریکا   
گروه اخوان المسلمین صادر کرده است، ابراز نگرانی کرد.

حکم  این  کرد:  اعالم  این باره  در  بیانیه ای  در  آمریکا  رئیس جمهوری  سخنگوی 
بین المللی  عدالت  قوانین  ساده ترین  برابر  در  چالشی  گذشته  ماه  حکم  همانند 
درباره  کرد،  اعالم  سفید  کاخ  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به  می آید.  شمار  به 
محاکمه های گروهی و احکام اعدام به شدت احساس نگرانی می کند و هشدار داد 
سرکوب مخالفان، تندروی و بی ثباتی را در مصر تشدید خواهد کرد.  سخنگوی 
رئیس جمهوری آمریکا اعالم کرد: با وجود اینکه استقالل دستگاه قضایی بخشی 

مهم از دموکراسی است، اما این حکم نمی تواند با تعهدات مصر بر اساس حقوق 
به  می خواهیم  مصر  دولت  از  باشد.  داشته  هماهنگی  بین الملل  عرصه  در  بشر 
کند.   لغو  را  گذشته  و  کنونی  گروهی  احکام  و  دهد  پایان  گروهی  محاکمه های 
همچنین سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از صدور حکم دسته جمعی اعدام 

برای اعضای اخوان المسلمین انتقاد کرد. 
گزارش های  خصوص  در  نیز  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل  مون،  کی  بان  همزمان 
رهبر  برای  مصر  دادگاه  یک  سوی  از  صادره  اعدام  حکم  درباره  شده  منتشر 
دبیرکل  بیانیه  در  کرد.  نگرانی  ابراز  گروه  این  حامی   ۶۸۲ و  اخوان المسلمین 
حکم  یک  اینکه  بر  مبنی  اخبار  انتشار  است:  آمده  باره  این  در  متحد  ملل  سازمان 
برانگیخته  را  دبیرکل  نگرانی  است،  مصر  در  جمعی  دسته  اعدام  از  حاکی  اولیه 
است.  نخستین مورد صدور چنین احکامی مربوط به تاریخ ۲۴ ماه مارس بود. 
به گزارش رویترز، در ادامه این بیانیه آمده است: این حکم ها که به وضوح حاکی 
تضعیف  باعث  احتماال  است،  عادالنه  دادرسی  اولیه  معیارهای  نشدن  رعایت  از 

دورنمای ثبات طوالنی مدت در مصر خواهد شد.   
را  حکم  این  شد،  صادر  لندن  از  که  بیانیه ای  طی  مصر  المسلمین  اخوان  جنبش 
به منظور  صلح آمیز  ابزارهای  تمام  از  جنبش  این  کرد  اعالم  و  توصیف  هولناک 
تن   ۶۸۳ پرونده  کرد.   خواهد  استفاده  مصر  در  نظامیان  حکومت  به  دادن  پایان 
این گروه برای  اخوان المسلمین از جمله محمد بدیع، رهبر  از رهبران و اعضای 

تعیین تکلیف برای مفتی مصر ارسال شده  است. 
ارسال پرونده متهمان مصری برای مفتی این کشور به این معنا است که برای آنها 
دادگاه  حکم  اولین  دوشنبه  روز  جلسه  در  ترتیب  این  به  و  شده  صادر  اعدام  حکم 
مصر علیه بدیع صادر شده است.  احکام صادر شده در ارتباط با حوادث استان 
المنیا پس از برچیدن تظاهرات اخوان المسلمین در قاهره است که به کشته شدن 

ده ها تن از جمله چندین پلیس انجامید. 
شده  برگزار  المسلمین  اخوان  اعضای  و  رهبران  علیه  زیادی  دادگاه های  تاکنون 
اما این شدیدترین حکمی است که تاکنون علیه اعضای این گروه از سوی دستگاه 
به  نسبت  فرانسه  خارجه  وزارت  راستا،  همین  در  می شود.   صادر  مصر  قضایی 
صدور حکم های اعدام در مصر علیه اخوان المسلمین به شدت اظهار نگرانی کرده 
است و از مسووالن مصری خواست تا محاکمه های شفافی را برای متهمان برگزار 
ابراز  قضایی  حکم های  این  به  نسبت  نیز  انگلیس  خارجه  وزیر  هیگ،  ویلیام  کند. 
مصر  در  فراگیر  سیاسی  روند  بر  حکم ها  این  است:  گفته  و  کرده  عمیق  نگرانی 
تاثیر منفی برجای می گذارد.  وی افزود: ما در انگلیس با مجازات اعدام تحت هر 
شرایطی مخالف هستیم. ما به شدت نسبت به این مساله احساس نگرانی می کنیم 
که بسیاری از متهمان که علیه آنها حکم صادر شده است خود در دادگاه حضور 

نداشته اند و نمایندگی قانونی مناسبی برای آنها در دادگاه حضور نداشته است. 
یوآخیم گائوک، رئیس جمهوری آلمان نیز به نوبه خود نسبت به این حکم ها اظهار 

نگرانی کرد.

آیا در اوکراین جنگ مي شود؟

آرماگدون هسته یي 
مانع جنگ مي شود

به  وقوع  صورت  در  روسیه  و  امریکا  جنگ  مي شود؟  جنگ  اوکراین  در  آیا 
چه شکل خواهد بود؟ جنگ جهاني اول هم با یك منازعه کوچك در اروپاي 
شرقي شروع شد و اکنون با افزایش تنش ها و خشونت در اوکراین این سوال 
مطرح است که آیا با ادامه عملیات دولت موقت اوکراین در شرق روسیه در 

این منطقه هم دخالت نظامي خواهد کرد؟

جنگ  شروع  براي  امریکا  که  نمي رسد  نظر  به  و  نیست  ناتو  عضو  اوکراین 
مثل  اوکراین  همسایگان  از  بسیاري  اما  باشد.  پیشقدم  منطقه  در  دیگري 
لهستان، روماني، اسلواکي و مجارستان و همین طور کشورهاي بالتیك مثل 
لیتواني، التویا، استونیا در شمال، عضو ناتو هستند، آیا امکان تصمیم گیري 

ناتو براي ورود به یك جنگ احتمالي با روسیه است.
روسیه در عملیاتي که خود مجریان آن را نیروهاي بانزاکت نامید، بدون هیچ 
نوع آتشي کریمه را ضمیمه خاك خود کرد، اما اکنون ظاهرا براي این هدف 
در دونتسك و خارکوف و شهرهاي اطراف باید بین جنگ یا کاهش اعتبار به 

دست آمده یکي را انتخاب کند.
این  با  مقابله  امریکا  آیا  اما  نیست،  شوروي  جماهیر  اتحاد  امروز،  روسیه 
بي پاسخ  را  سابق  شوروي  قلمرو  در  روسیه  آمیز  خشونت  هژمونیسم 

مي گذارد؟
اخبار  به  عالقه مندان  از  بسیاري  افکار  اکنون  که  هستند  سوال هایي  اینها 
مشغول  خود  به  مي کنند،  دنبال  را  اوکراین  تحوالت  که  کساني  و  بین المللي 
گمانه زني هاي  تحلیلي  و  خبري  محافل  در  سواالت  این  درباره  است.  کرده 
مبتني  تحلیل هاي  از  نظر  صرف  ناظران  اغلب  شاید  دارد.  وجود  گوناگوني 
بر واقعیت، به دلیل نگراني از ابعاد هر نوع جنگ در اوکراین، از بعید بودن 

آن سخن مي گویند، اما به هر حال بسیاري بر این باورند که در اوکراین جنگ 
حال  این  با  شود.  ختم  مناقشه  مورد  مناطق  جدایي  به  اگر  حتي  نمي شود، 

احتمال هیچ سناریویي را نمي توان برابر صفر دانست.

آرماگدون هسته یي از نگاه خارجي
مجموع تحلیل کارشناسان خارجي نشان مي دهد که به دلیل قدرت هسته یي 
هسته یي،  منازعه  وقوع  درباره  خطرناك  بسیار  سناریوهاي  طرح  و  روسیه 
از  تنش ها  افزایش  دلیل  به  چند  هر  مي دانند،  ضعیف  را  جنگ  احتمال  اغلب 
خودداري  نیز  تفاهم  و  مذاکره  به  اوکراین  بحران  طرف هاي  تمایل  ابراز 

مي کنند.
آرماگدون  به  است  ممکن  که  جنگي  دانستن  بعید  با  ویك  درد  وبر  پیتر 
از  مجهزتر  و  ثروتمندتر  بسیار  امریکا  مي نویسد:  شود،  منجر  هسته یي 
کند  سرعت  با  دوطرفه  هسته یي  سالح  خلع  وجود  با  حتي  اما  است  روسیه 

آماده  هسته یي  کالهك  هزاران  هنوز  روسیه  و  امریکا  سرد،  جنگ  پایان  از 
شلیك دارند. امریکا جمعا ۷۷۰۰ کالهك هسته یي دارد که ۱۹۵۰ کالهك آماده 
بارگذاري روي موشك هاي بالستیك، زیردریایي، و هواپیما ها بوده و هزاران 
کالهك دیگر نیز در انبارها یا آماده مونتاژکاري است (آماري از فدراسیون 
دانشمندان امریکا). روسیه تقریبا حدود ۸۵۰۰ کالهك دارد اما تقریبا ۱۸۰۰ 
کمتر  کمي  دارد،  کالهك   ۲۵۰ حدود  چین  مقابل،  در  است.  عملیاتي  کالهك 
از فرانسه با ۳۰۰ و کمي بیشتر از انگلیس با ۲۲۵ کالهك. جنگ هسته یي با 
روسیه مطمئنا نابودي دوطرفه را در پي دارد. اما در حال حاضر بسیار بعید 

به نظر مي رسد.
تاثیر  احتمال  و  شرایط  حساسیت  به  اشاره  با  فوربس  در  تومپسون  لورن 
هر نوع سوءتفاهم در بروز جنگ مي نویسد: زماني که تنش ها باال مي گیرد، 
طرف هاي درگیر بر ارائه سیگنال هایي درباره اهداف خود تاکید مي کنند تا 
از این طریق نتایج اقدام خود را شکل دهند. اما معناي چنین سیگنال هایي 
مي تواند با سوءبرداشت توسط طرف مقابل همراه شود. حتي در این میان 
منظور  از  متفاوت  چارچوب هایي  مي تواند  نیز  پیام ها  این  ترجمه  روند 
وزیر  الوروف،  سرگئي  وقتي  بنابراین  دهد،  ارائه  مقابل  طرف  به  را  پیام 
روسیه  کمك  احتمال  درباره  انگلیسي  زبان  به  مي کند  تالش  روسیه  خارجه 
به اقلیت هاي قومي روسي تبار در شرق اوکراین سخن مي گوید، امریکا باید 
یا  است  اوکراین  دولت  به  هشدار  معناي  به  سخنان  این  آیا  که  بزند  حدس 
تالشي براي پیش بردن اهداف دیگر مسکو. در واقع سوءتعبیر در این زمینه 
در  و  یابد  افزایش  تنش ها  سرعت  به  که  شود  تبدیل  روندي  یك  به  مي تواند 
در  شد.  خواهد  تبدیل  بعدي  منطقي  گام  به  اتم  بمب  از  استفاده  صورت  آن 
در  نهایت  در  طرف  یك  قاعدتا  روسیه،  و  ناتو  میان  درگیري  بروز  صورت 
از  خود  غربي  رقباي  با  مقایسه  در  روسیه  مي خورد.  شکست  درگیري  این 
کند  احساس  زمان  هر  است  ممکن  و  است  برخوردار  ضعیف تري  تجهیزات 
واقع  در  کند.  استفاده  هسته یي  سالح هاي  تاکتیك  از  است،  خورده  شکست 
خود  همسایگي  در  دشمن  یك  دایمي  حضور  احتمال  از  است  مجبور  مسکو 
جلوگیري کند در حالي که امریکا نیز با احتمال سقوط ناتو، مهم ترین متحد 
خود روبه رو خواهد شد. در چنین وضعیتي استفاده کالهك هسته یي براي 
جلوگیري از بروز این نتیجه اقدامي عقالني از سوي دو طرف به نظر خواهد 

رسید. به ویژه با توجه به وجود این نوع تفکر در میان مقامات دو کشور.

و  ناتو  میان  درگیري  بروز  صورت  در   
نهایت  در  طرف  یك  قاعدتا  روسیه، 
مي خورد.  شکست  درگیري  این  در 
خود  غربي  رقباي  با  مقایسه  در  روسیه 
برخوردار  ضعیف تري  تجهیزات  از 
است و ممکن است هر زمان احساس 
تاکتیك  از  است،  خورده  شکست  کند 

سالح هاي هسته یي استفاده کند.
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سایت تحلیلی «المانیتور» در مطلبی به موضوع اختالفات 
سیاسی و همچنین ایدئولوژیک ترکیه  و عربستان سعودی 
در سطح منطقه پرداخته و اشاره می کند که هر یک از این 
احیای  جهت  خود  کار  دستور  پیشبرد  درصدد  کشور،  دو 
خالفت اسالمی و به عبارت دیگر، یکپارچه کردن سرزمین 

های سنی نشین اسالمی زیر یک چتر واحد است.
کارهای  دستور  این  وجود  سایت،  این  نوشته  به  اما 
متناقض، سبب ناخرسندی علما و مفتیان وهابی عربستان 
شده و زمینه انتقادات شدید آن ها از دولت ترکیه را فراهم 
وهابی،  علمای  که  کند  می  اشاره  المانیتور  است.  کرده 
درصدد  اسالمی  کشورهای  دیگر  اینکه  شنیدن  از  اصوًال 
طور  به  ها  آن  شوند.  می  برآشفته  باشند،  خالفت  احیای 
دارای  مسلمانان،  دیگر  که  دارند  اعتقاد  مسئله  این  به  جد 
برای  الزم  صالحیت  از  و  بوده  مرتد  و  انحرافی  عقاید 

احیای خالفت اسالمی برخوردار نیستند.
قرار  اگر  که  کنند  می  ادعا  وهابی  علمای  دیگر،  عبارت  به 
واحد  چتر  یک  زیر  اسالمی  های  سرزمین  روزی  باشد 
و  اصلی  نقش  باید  که  هستند  ها  آن  خود  بیایند،  هم  گرد 
محوری را در این زمینه بر عهده بگیرند و دیگر مسلمانان 

حق ندارند در این زمینه ادعایی را مطرح کنند.
در همین زمینه، رئیس دانشگاه «امام محمد بن سعود» - 
مرکز شناخته شده ترویج آرا و افکار وهابی – کسانی را که 
معتقدند رجب طیب اردوغان، نخس وزیر ترکیه می تواند 
نسبت به احیای خالفت اسالمی اقدام کند، به شدت مورد 
حمله قرار داده است. وی با بیان اینکه کشور ترکیه «غرق 
در گناه» است، اظهار داشته چگونه یک فرد سعودی می 
خالفت  احیاگر  را  اردوغان  که  دهد  جرأت  خود  به  تواند 

اسالمی بنامد؟
خالفت،  سر  بر  ها  ترک  با  سعودی  علمای  اختالف  البته 
دوران  و  هجدهم  قرن  به  آن  ریشه  و  نیست  جدیدی  امر 
جزیره  شبه  وهابیون  گردد.  می  باز  عثمانی  امپراتوری 
عربستان از همان زمان ضمن انتقاد از قرائت عثمانی ها 
از اسالم، تنها خود را برای سلطه بر مسلمانان محق می 

دانستند.
علمای  شدید  انتقاد  زمینه  کنونی  شرایط  در  که  آنچه  اما 
از  کشور  این  حمایت  کرده،  فراهم  ترکیه  از  را  وهابی 
تهدید  وهابیون،  اعتقاد  به  که  است  المسلمین»  «اخوان 
به  اسالم  از  سلفیون  قرائت  کلی،  طور  به  و  ها  آن  برای 
یک  تحوالت  در  ویژه  به  اخوان  از  هراس  رود.  می  شمار 
سال اخیر کشور مصر که به سقوط دولت اخوانی محمد 

مرسی منجر شد، قابل مشاهده بود.
و   – ترکیه  که  نیست  پوشیده  کسی  بر  دیگر،  سوی  از 
بر  سلطه  برای  را  ای  ویژه  کار  دستور  واقعًا   – قطر  البته 
اخوانی  های  گروه  تقویت  طریق  از  اسالمی  کشورهای 
داشته و همین سیاست را در کشورهای مختلف، از مصر 
هم  دیگر،  عبارت  به  اند.  کرده  دنبال  سوریه  تا  گرفته 
عربستان و هم ترکیه، از طریق ایدئولوژی های وهابی و 
اخوانی، تالش داشته اند تا دامنه نفوذ و قدرت خود را در 

منطقه توسعه دهند.
هیچ  که  کرده  ثابت  مهم  نمونه  یک  عنوان  به  سوریه  البته 
سرتاسری  اقبال  با  تواند  نمی  کارها  دستور  این  از  کدام 
در منطقه مواجه شده و زمینه واقعی پیگیری اهداف این 

کشورها را فراهم نماید.

جبهه ای که ایران مدت هاست آن را کشف کرده است

حمله به آمریکا با استفاده 
از فضای سایبری

انرژی  های  شرکت  علیه  سایبری  های  جاسوسی  و  حمالت 
توانمندی  افزایش  دهنده  نشان  اخیر  سال  یک  در  آمریکایی 
های ایران در این زمینه است. هرچند چین و روسیه تهدیدی 
جدید در حمله های سایبری به شمار می روند، ایران نیز به 

سرعت در حال محلق شدن به آنهاست.
انرژی  های  شرکت  علیه  سایبری  های  جاسوسی  و  حمالت 
توانمندی  افزایش  دهنده  نشان  اخیر  سال  یک  در  آمریکایی 
های ایران در این زمینه است. هرچند چین و روسیه تهدیدی 
جدید در حمله های سایبری به شمار می روند، ایران نیز به 
که  جدیدی  آنهاست.گزارش  به  شدن  محلق  حال  در  سرعت 
به تازگی در آمریکا منتشر شده حاکی از آن است که هکرها 
داده  افزایش  را  متحده  ایاالت  علیه  سایبری  تهدید  ایران  در 
خصمانه  سایبری  حمالت  که  کند  می  تاکید  گزارش  این  اند. 
گذشته  سال  یک  در  آمریکا  دولت  و  انرژی  های  شرکت  علیه 
فایر  شرکت  سوی  از  که  تهدید  است.گزارش  مشهود  کامال 
آی منتشر شده، حاکی از آن است که روسیه و چین همچنان 
تهدید  بیشتر  که  دارند  قرار  کشورهایی  فهرست  صدر  در 
سایبری را علیه آمریکا انجام می دهند و ایران نیز به سرعت 
به  گزارش  این  در  است.  جدول  این  صدر  به  صعود  حال  در 
در  ایران  های  فعالیت  که  شده  اشاره  متعددی  های  نشانه 
این  اغلب  کشد.  می  تصویر  به  را  سایبری  های  حمله  جهت 
برخی  البته  و  شود  می  انجام  انرژی  بخش  علیه  ها  حمله 

آژانس های دولتی نیز هدف این حمله ها قرار می گیرند.
های  هکر  دولتی،  آژانس  یک  مورد  در  گزارش  این  بر  بنا 
بدافزارها  با  و  کرده  حفظ  را  محلی  اصلی  دسترسی  ایرانی 
اند.  زده  آسیب  آژانس  این  کامپیوترهای  از  چهارم  یک  به 
رمزهای  شبکه،  دیاگرام  از  گیگابایت   ۱۵۰ ها  هکر  همچنین 

عبور و دیگر اطالعات را نیز به سرقت بردند.

البته به نظر نمی رسد که نرم افزار مخربی که در حمله های 
باشد.  پیشرفته  خیلی  شود  می  گرفته  کار  به  ایران  سایبری 
از  اغلب  ایرانی  های  هکر  ها،  چینی  و  ها  روس  خالف  بر 
می  استفاده  سیاه  بازار  در  موجود  و  استاندارد  ابزارهای 
کنند.در مورد یک آژانس دولتی، هکر های ایرانی دسترسی 
از  چهارم  یک  به  بدافزارها  با  و  کرده  حفظ  را  محلی  اصلی 
کامپیوترهای این آژانس آسیب زده اند. همچنین هکر ها ۱۵۰ 
اطالعات  دیگر  و  عبور  رمزهای  شبکه،  دیاگرام  از  گیگابایت 

را نیز به سرقت بردند.
که  نداریم  باور  هرچند  است،  آمده  گزارش  این  ادامه  در 
آن  موجب  چیز  باشند،هیچ  فعال  اکنون  هم  ایرانی  عامالن 
نمی شود که گمان کنیم آنها از آزمایش توانمندی های خود 
در  آمریکایی  مقامات  علنی  اظهارات  زیرا  کشد.  می  دست 
سایبری  حمالت  با  مبارزه  در  کشور  این  های  توانایی  مورد 
می تواند انگیزه مناسبی برای هکر ها باشد تا مهارت خود 

را به نمایش بگذارند.
ایران  های  توانایی  گویند  می  مجازی  فضای  کارشناسان 
آن  به  دولت  که  ای  بودجه  با  سایبری  های  حمله  زمینه  در 
اختصاص داد و دسترسی آسان به ابزار ها و تجربه سایبری 

چین، روسیه و بازار سیاه، رو به افزایش است.
بین  مطالعات  مرکز  در  سایبری  کارشناس  لویس،  جیمز 
الملل و استراتژیک اخیرا خاطرنشان کرده است که ایرانیان 
استراتژی و ابزارهای نرم افزاری را از بازار سیاه به دست 
می آورد. بنا بر ادعای وی، گروه هایی هستند که وظیفه آنها 

هک کردن است.
این در حالی است که گفته می شود حمالت سایبری از سوی 
قطر  و  سعودی  عربستان  در  نفتی  های  شرکت  علیه  ایران 
نیز انجام شده است که سابقه آن به سال ۲۰۱۲ بازمی گردد. 
کریستین ساینس مانیتور با اشاره به متوقف شدن این حمله 
های سایبری می نویسد، توقف حمله سایبری به بانک های 
آمریکایی شاید نشانه ای باشد حاکی از آنکه تهران عالقمند 
به آرام کردن فضا برای پیشبرد مذاکرات هسته ای است. اما 
نرسد،  تهران  دلخواه  نتیجه  به  مذاکرات  این  که  صورتی  در 

احتمال تشدید حمالت سایبری وجود دارد.

رقابت ترکیه و عربستان سعودی 
برای «احیای خالفت اسالمی»!

از بیش از سه سال پیش و در پی وقوع تحوالت منجر به انقالب های عربی، سناریوهای 
که  شد  معرفی   – اسالم  جهان  کلی  طور  به  و   – خاورمیانه  منطقه  آینده  برای  مختلفی 
ماهیتًا  و  بوده  ترکیه  و  قطر  عربستان،  چون  کشورهایی  سوی  از  ها،  آن  از  شماری 
و  ترکیه  رقابت  از  ها  تحلیل  از  برخی  راستا،  همین  در  داشتند.  جویانه  سلطه  اساسًا 

عربستان سعودی برای احیای «خالفت اسالمی» حکایت دارد.

امریکا، کره شمالي را 
تهدید کرد

واحدهاي  با  دیدار  جریان  در  رییس جمهور امریکا  اوباما،  باراك 
هاي،  گون   پارك  حضور  در  و  جنوبي  کره  در  مستقر  امریکایي 
همتاي خود در این کشور بر حمایت خود از کره جنوبي تاکید 
شمالي  کره  حمله  امکان  به  اشاره  با  امریکا  رییس جمهور  کرد. 
صورت  در  که  گفت  و  کرد  تهدید  را  کشور  این  همسایگانش،  به 
درنگ  خود  متحدان  از  دفاع  در  امریکا  رخدادي  چنین  وقوع 
«کشور  را  شمالي  کره  خود  سخنان  در  اوباما  کرد.  نخواهد 
شمالي «مسیر  کره  راه  این  ادامه  با  گفت  اوباما  خواند.  شرور» 

انزوا  به  تنها  را  کشور  این  که  گرفته  پیش  را  تحریك»  و  نزاع 
این  کند،  تهدید  مي تواند  کس  «هر  گفت:  اوباما  کشاند.  خواهد 
کره  و  شمالي  کره  بین  مرز  او  نمي سازد.»  قوي  را  او  تهدید 
جنوبي (شمال و جنوب) را خط جداکننده یي بین دو جهان، بین 
و  رشدیابنده  دموکراسي  بین  بسته،  جامعه یي  و  باز  جامعه یي 
کشوري شرور که به مردم خود گرسنگي روا مي دارد توصیف 
کرد. جالب توجه است که اوباما در این سخنراني هیچ اشاره یي 
به دستگیري یك گردشگر امریکایي جوان در کره شمالي نکرد. 
جوان ۳۴ ساله امریکایي از۱۰ آوریل تا به حال در بازداشت کره 
شمالي به سر مي برد. الزم به ذکر است اظهارات اوباما پاسخي 
اخیرا  شمالي  کره  مي شود.  قلمداد  شمالي  کره  اخیر  تهدید  به 
تهدید کرده بود که به زودي دست به «شکل جدیدي» از آزمایش 

هسته یي خواهد زد.



  جمعه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۴۳هفته نامه پرشین۸

اقتصاد
در روزهای نخستین پس از انقالب و در آن روزها که جوانان 
با  را  استثمار  و  استعمار  عناصر  با  مبارزه  رویای  انقالبی، 
عینیت  کسب و کار  صاحبان  و  سرمایه داران  اموال  مصادره 
حال  در  چپگرایانه  اندیشه های  شاخه های  می بخشیدند، 
باال رفتن از ارکان دولت و نهادهایی بود که در آن بحبوحه، 
تصمیمات  بودند.  شده  عهده دار  را  کشور  اجرایی  مدیریت 
نبود.  مصونیتی  ضد سرمایه داری  تفکرات  این  از  نیز  را 
انقالبی،  نهادهای  این  فعالیت  از  جامانده  به  آثار  از  یکی 
«اقتصاد  شد:  ارائه  اقتصاد  جایگاه  از  که  است  تعریفی 

اقتصادی،  بنیادهای  تحکیم  در  و  هدف؛  نه  است،  وسیله 
اوست،  تکامل  و  رشد  جریان  در  انسان  نیازهای  رفع  اصل، 
ثروت  تکاثر  و  تمرکز  اقتصادی  نظام های  دیگر  همچون  نه 
هدف  خود  اقتصاد  مادی،  مکاتب  در  زیرا  سودجویی؛  و 
است و بدین جهت، در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و 
فساد و تباهی می شود.» با پذیرفتن این پیش فرض، اقتصاد، 
این  معنای  شد.  قلمداد  فساد  و  تباهی  عامل  و  تخریب  عامل 
است  این  آمده،  قانون  این  بعدی  بندهای  در  آنچه  و  عبارات 
که اقتصاد به گونه ای به پیش رانده شود که همه مردم از آن 
بهره کسب کنند؛ و این، برای برخی یادآور سیستم اشتراکی 
نه  و  سوسیالیسم  است.  سوسیالیسم  مکتب  در  توصیه شده 
خصوصی.  بخش  توسط  سرمایه گذاری  و  سرمایه داری 
کار  به  اساسی  قانون  تدوین کنندگان  که  الفاظی  در  چنانچه 
«اقتصاد  عبارت  به  دهیم،  خرج  به  بیشتری  دقت  برده اند، 

وسیله است» می رسیم. 

اما پرسش اینجاست که این وسیله در دست چه کسانی باید 
باشد؟ دولتمردان و نمایندگان مجلس؟ آیا این بدان معناست 
که فعاالن بخش خصوصی تولید ثروت کنند و آن را به عنوان 
و  دولت  دست  به  سیاسی  اهداف  به  دستیابی  برای  وسیله 
مجلس بدهند؟ اهدافی که بخش خصوصی هیچ نوع دخالتی 
در تعیین، تصویب و اجرای آن نداشته باشد. ازسوی دیگر 
سه دهه است که شاهد بوده ایم دولت توان بهره گیری بهینه 
از سرمایه را نداشته است. حال چنانچه اجباری در تصاحب 
سرمایه بخش خصوصی باشد، نتیجه آن می شود که بخش 
خصوصی سرمایه اش را به جایی انتقال دهد که خود حاکم 
خصوصی،  بخش  سرمایه  مدیریت  باشد.  آن  سرنوشت  بر 
رانت،  راه  از  می کنند،  تبلیغ  را  آن  گروهی  آنچه  برخالف 
سوء استفاده و ویژه خواری به دست نیامده است. این ثروت 
کارآفرینان  اگر  است.  کارآفرینان  خالقیت  و  زحمت  حاصل 
و صاحبان سرمایه، ثروت خویش را به جای دیگری منتقل 
کرده اند به این دلیل بوده است که به دنبال امنیت و احترامی 

برای خود و سرمایه شان بوده اند.  

این روند از اوایل انقالب شروع شد. با مصادره ها و وقوع 
کشور  از  خارج  به  را  خود  سرمایه  عده  یک  تحمیلی،  جنگ 
احکام  صدور  در  دستی  که  آنها  از  بسیاری  و  کردند  منتقل 
هستند.  نادم  داشته اند،  کسب و کار  صاحبان  اموال  مصادره 
نام  به  شخصی  جان  و  روح  بر  حتی  مصادره ها  نیشتر 
«حاج علی طرخانی» نیز نشست. اموال او که توسط نماینده 
شورای انقالب به ریاست گروه راه اندازی مجدد کارخانه ها 
چنین  نماند.  امان  در  مصادره  از  نیز  بود  شده  برگزیده 
نوع  هیچ  که  سرمایه داران  از  بسیاری  شد  سبب  تحرکاتی 

بر  را  فرار  نداشتند،  کشور  داخل  در  پشتیبانی  یا  وابستگی 
کنار  در  انقالب  اوایل  چپگرایانه  عقاید  دهند.  ترجیح  قرار 
دهه های  در  فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی،  عوامل  برخی 
که  شد  کشور  از  ایرانی  هزار  صدها  مهاجرت  به  منجر  بعد 
مرزهای  فراسوی  را  خود  تجربه  و  دانش  یا  مادی  سرمایه 
ایران بردند. ارزش توان مدیرانی که از دست داده ایم کمتر 
است،  شده  خارج  کشور  از  که  سرمایه ای  مادی  ارزش  از 
نیست. آنها رفتند که حاکم بر سرنوشت خود باشند.  نکته 
ارزش  ضد  به  سرمایه  ایران  اقتصاد  در  که  است  این  دیگر 
تبدیل شده بود و به یک سرمایه دار به چشم شخصی فاسد 
اقتصاد  در  که  هم  سرمایه داری  بنابراین  می شد.  نگریسته 
فعالیت می کرد، یک عامل فساد بود. در این ملغمه، فقر نوعی 
از  نماینده ای  یا  وزیری  اگر  آنکه  نتیجه  شد.  تلقی  ارزش 
مجلس، صاحب ثروت باشد، مورد هجمه قرار می گیرد. این 
اتهام نیز اغلب از سوی کسانی مطرح می شود که به حقوق 
اما  نمی دانند.  را  ثروت  تولید  مدیریت  بوده،  وابسته  دولتی 
هنوز پافشاری می کنیم. رسانه عمومی و جراید نیز در این 
می کنند  تبلیغ  دارند.  گرده  بر  را  بزرگی  گناه  آشفته بازار 
که «نداری» ارزش است. این مشکالت ناشی از آن است که 

اقتصاد، هرگز به درستی تعریف نشده است.

 از مشکالت اساسی این است که اقتصاد به درستی تعریف 
نشد. گفتیم اقتصاد سرمایه داری فاسد است اما تکلیف خود 
را با اقتصاد سوسیالیستی هم مشخص نکردیم. از اقتصاد 
کارآفرینان،  برای  را  آن  مختصات  اما  زدیم؛  دم  اسالمی 
دانشجویان و مدیری که دولتی است، تعیین نکردیم. اقتصاد 
ایران اکنون معجونی از اقتصاد سرمایه داری، سوسیالیستی 
تکلیف  نمی دانم  من  و  نیست  جوابگو  این  است.  اسالمی  و 

مشکلی  بود.  خواهد  چه  آینده  سال های  در  سرمایه دار  من 
با  اقتصادی  سیاست های  که  است  این  دارد  وجود  که 
هر  یعنی  می کند.  تغییر  کشور  اجرایی  مدیریت  تغییر 
رئیس جمهوری که بر سر کار آمد، سیستم اقتصادی دیگری 
را حاکم کرد. این عدم ثبات نیز یکی از عوامل فرار سرمایه 
سیستم  در  و  اقتصادی  مدیران  رفتار  در  ثبات  عدم  است. 
قرار  سرمایه گذاران  روی  پیش  را  مبهمی  آینده  اقتصادی 
فضای  بر  حاکم  شرایط  پیش بینی  به  قادر  آنان  و  می دهد 
هنگامی  کشورها،  از  بسیاری  در  بود.  نخواهند  کسب و کار 
اساس  و  پایه  می کنند،  تغییر  قدرت  صاحبان  و  مدیریت  که 
اقتصاد تغییر نمی کند. سقف تغییرات در نهایت به افزایش 
قوانین  براین،  افزون  می شود.  منتهی  مالیات  چند  درصدی 
نیز بی ثبات هستند و البته امکان تفسیر به رای آنها توسط 
به  را  سرمایه شان  هم  سرمایه داران  دارد.  وجود  مجریان 
در  که  جایی  ببینند.  آن  در  بیشتری  ثبات  که  می برند  جایی 
می دهد.  رخ  کمتر  قانون  از  تخلف  و  است  حاکم  قانون  آن 
تخلف از قانون و عدم پاسخگویی مسووالن به عدم اجرای 
قوانین و قراردادها در ایران مصادیق بسیاری دارد. دولت ها 

پاسخگو نیستند. 

بدهی های معوق بانکی نیز ریشه در همین عدم پاسخگویی 
دارد. دولت ها، برای هزینه های خود برنامه ریزی می کنند و 
بودجه آن را در مجلس به تصویب می رسانند. اما بودجه ای 
بود،  یافته  اختصاص  عمرانی  پروژه های  اجرای  برای  که 
دولت،  آنکه  نتیجه  شد.  دیگری  امور  صرف  و  نشد  توزیع 
تعویق  به  را  سرمایه گذاران  و  پیمانکاران  مطالبات  پرداخت 
سال  چند  از  پس  نیز  را  بدهی ها  این  چنانچه  انداخت. 
این  ارزش  درصد،   ۳۰ از  بیش  تورم  وجود  با  می پرداخت 
باید  سرمایه گذار  همین  اما  بود.  یافته  تقلیل  شدت  به  پول 

مطالبات بازپس نگرفته از دولت را با بهره ۲۵ تا ۳۰ درصدی 
اگر  و  می شود  توقیف  اموالش  گرنه  و  بپردازد؛  بانک ها  به 
زندان  به  هم  را  خودش  باشد،  نداشته  بساط  در  اموالی 
گونه  این  اتهام  به  رسیدگی  از  پیش  نیز  دادگاه  در  می برند. 
بررسی  «دادگاه  نگاشته اند:  پارچه نوشته ای  روی  افراد، 

فساد مالی». از کجا معلوم که فسادی رخ داده است. 
در  دولتی  و  خصوصی  بخش  سهم  به  خوش بینانه  اگر 
اقتصاد بنگریم، ۲۰ درصد، متعلق به بخش خصوصی و ۸۰ 
درصد از این اقتصاد، در ید دولتی هاست. بخش خصوصی 
که همگی فاسد نیست و اگر فساد وجود دارد، در ۸۰ درصدی 
اگر  می دهد.  رخ  بیشتری  فساد  است  دولت  اختیار  در  که 
رانتی وجود دارد ابتدا باید به دنبال رانت ساز رفت و سپس 
تزریق  جامعه  در  را  نگرانی  این  حاال  رانت خوار.  دنبال  به 
بیفتد  خصوصی  بخش  دست  به  قدرت  اگر  که  می کنند 
چه  و  کرده  چه  خصوصی  بخش  می کند.  چنان  و  چنین 
را  آن  گونه،  این  که  است  گذاشته  نمایش  به  خود  از  رفتاری 
با  است.   دادن  غلط  آدرس  این  می دهند؟  جلوه  هراس انگیز 
سرمایه گذاری  کشور  در  کسی  کمتر  شرایط،  این  وجود 
می کند. از طرفی نمی شود به سرمایه گذاران گفت گذشته ها 
سوال  کند.  سرمایه گذاری  آینده  امید  به  و  بیاید  و  گذشته 
رخ  اتفاقی  چه  آینده  سال  چهار  در  که  بود  خواهد  این  او 
و  است  اجرایی  مدیریت  به  قائم  که  اقتصاد  این  داد؟  خواهد 
دیگر  سال  چهار  می شود،  رو  و  زیر  اجرایی  مدیر  تغییر  با 
هم  دیگر  سال  چهار  آیا  افتاد؟  خواهد  کسانی  چه  دست  به 
خواهیم  مواجه  شده  ایجاد  امروز  که  مطلوبی  شرایط  با 
فرار  را  کشور  از  خارج  در  سرمایه گذاری  هر  چرا  بود؟  
می کنیم.  بلند  وا مصیبتا  فریاد  و  می نامیم  کشور  از  سرمایه 
در  که  می خواهیم  کشورها  دیگر  سرمایه داران  از  ما  وقتی 
کشور ما سرمایه گذاری کنند آیا آنان را تشویق به فرار دادن 
سرمایه شان از کشور خودشان می کنیم؟ با سیالیت سرمایه 
است.  شده  کمرنگ  عبارتی  سرمایه  فرار  امروز  جهان  در 
باید شرایط را برای جذب سرمایه جذاب کرد و بخشنامه و 

دستورالعمل را کنار گذاشت. 

چه عواملی 
باعث کوچ 

سرمایه داران 
ایرانی شد؟ 

فرهاد فزونی/ فعال بخش خصوصی

اقتصاد  که  است  این  اساسی  مشکالت  از 
اقتصاد  گفتیم  نشد.  تعریف  درستی  به 
خود  تکلیف  اما  است  فاسد  سرمایه داری 
مشخص  هم  سوسیالیستی  اقتصاد  با  را 
زدیم؛  دم  اسالمی  اقتصاد  از  نکردیم. 
کارآفرینان،  برای  را  آن  مختصات  اما 
است،  دولتی  که  مدیری  و  دانشجویان 
اکنون  ایران  اقتصاد  نکردیم.  تعیین 
سرمایه داری،  اقتصاد  از  معجونی 

سوسیالیستی و اسالمی است.

مصادره ها و وقوع جنگ تحمیلی، یک عده سرمایه خود را به خارج 
از کشور منتقل کردند و بسیاری از آنها که دستی در صدور احکام 
مصادره اموال صاحبان کسب و کار داشته اند، نادم هستند. نیشتر 
مصادره ها حتی بر روح و جان شخصی به نام «حاج علی طرخانی» 
نیز نشست. اموال او که توسط نماینده شورای انقالب به ریاست 
گروه راه اندازی مجدد کارخانه ها برگزیده شده بود نیز از مصادره 
تحرکاتی سبب شد بسیاری از سرمایه داران  نماند. چنین  در امان 
که هیچ نوع وابستگی یا پشتیبانی در داخل کشور نداشتند، فرار را 

بر قرار ترجیح دهند. 
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IMF اعالم کرد

روسیه وارد رکود شده است
روسیه  اوکراین،  بحران  دلیل  به  کرد  اعالم   (IMF)پول بین المللی  صندوق 

«هم اکنون در حال تجربه رکود اقتصادی» است.
رشد  از  را  خود  پیش بینی  که  پول  بین المللی  صندوق  بی بی سی،  گزارش  به 
دالر  میلیارد   ۱۰۰ جاری  سال  در  کرد  اعالم  است،  داده  کاهش  روسیه  اقتصادی 
سرمایه از این کشور خارج خواهد شد. آنتونیو اسپیلیمبرگو، نماینده صندوق 
روسیه  اقتصاد  به  بین المللی  تحریم های  می گوید  مسکو،  در  پول  بین المللی 

لطمه زده است و سرمایه گذاری در این کشور را تهدید می کند. 
رکود  دچار  امسال  نخست  ماه  سه  در  روسیه  اقتصاد  که  است  شرایطی  در  این 
او  یافت.  خواهد  ادامه  رکود  این  که  است  معتقد  اسپیلیمبرگو  و  است  شده 
بنابراین  کنیم،  تعریف  منفی  اقتصادی  رشد  فصل  دو  را  رکود  «اگر  می گوید: 
فقدان  ویژه  به  و  دشوار  شرایط  می کند.  تجربه  را  رکود  هم اکنون  روسیه 
اطمینان به وجود آمده درپی تنش های ژئوپلیتیک و همچنین افزایش تحریم ها 

تاثیری بسیار منفی بر فضای سرمایه گذاری دارد.» 
از سوی دیگر، صندوق بین المللی پول پیش بینی رشد اقتصادی روسیه در سال 
جاری را از ۱/۳ درصد به ۰/۲ درصد کاهش داد و اعالم کرد انتظار دارد اقتصاد 
این کشور در سال آینده تنها یک درصد رشد کند. این در شرایطی است که چندی 
پیش موسسه رتبه بندی استاندارد اند پورز رتبه اعتباری روسیه را به کمترین 

سطح سرمایه گذاری یعنی تنها یک رتبه باالتر از «بی ارزش» کاهش داد. 
پوتین ارتباط مسکو با بحران اوکراین را رد کرد 

دارد  قصد  اروپا  که  کرد  عنوان  نشست  یک  حاشیه  در  روسیه  رئیس جمهوری 
مسوولیت حوادثی را که در اوکراین رخ می دهد بر گردن تنها یک طرف بیندازد. 
گفت:  روسیه  رئیس جمهوری  پوتین،  والدیمیر  روسیه،  صدای  گزارش  به 
می توان تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه را این گونه شرح داد که آنها به 
دلیلی  من  اما  بنامند.  اوکراین  بحران  مسوول  را  طرف  یک  تا  هستند  این  دنبال 
برای توجیه تحریم ها نمی بینم زیرا هیچ ارتباطی بین حوادث اوکراین و روسیه 

وجود ندارد. 
راه حلی  تا  کردند  استفاده  زور  سناریوی  از  غربی  کشورهای  که  گفت  پوتین 
شدند  متوجه  را  موضوع  این  نتایج  آنکه  از  پس  اما  بیابند  اوکراین  بحران  برای 
سعی کردند تا یک طرف دیگر را مسوول این اتفاقات بنامند اما روسیه در واقع 

هیچ ارتباطی با این حوادث ندارد. 
رئیس جمهوری روسیه در ادامه تصریح کرد: من دور اول تحریم ها را اقدامی 
غیرقانونی و خصمانه علیه روسیه می دانم که بدون شک برای روابط روسیه با 
آمریکا و اروپا زیانبار خواهد بود. اما دور دوم تحریم ها را نمی توانم توضیح 
علیه  تا  ندارد  احتیاجی  کرملین  که  کرد  تاکید  روسیه  رئیس جمهوری  بدهم. 
احتمالی  پیامدهای  به  نسبت  اما  کند  اعمال  تحریم هایی  اروپا  اتحادیه  و  آمریکا 

برای شرکت هایی که در بخش های کلیدی اقتصاد روسیه حضور دارند، هشدار 
چه  که  می دهند  نشان  خود  خودی  به  اوکراین  اتفاقات  که  داد  ادامه  پوتین  داد. 
کسی از ابتدا در پشت این حوادث قرار داشته است اما آمریکا ترجیح داد که در 

پشت پرده باقی بماند. 
وی همچنین عنوان کرد اتفاقی که در اوکراین رخ داد یک کودتای خالف قانون 
این  از  اوکراینی ها  از  بسیاری  چند  هر  و  است  بوده  قدرت  تصاحب  و  اساسی 
اقدام حمایت کردند اما برخی دیگر نیز با آن مخالف بودند و حقوق قانونی این 

افراد نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. 
دموکراتیک  وجه  هیچ  به  اوکراین  فعلی  حکومت  اینکه  بیان  با  همچنین  پوتین 
نیست، تصریح کرد که هیچ سرباز یا نیروی امنیتی روسی در اوکراین حضور 
ندارد. پیش از این پوتین گفته بود که ممکن است از اهرم گازی خود استفاده 

کند و اروپا را با مشکل گازی مواجه کند. 

اقتصاد
هفته  روزهای  آخرین  در  اوکراین  تنش های  که  حالی  در 
نخست  روز  سه  در  برد،  باال  را  طال  قیمت  گذشته،  کاری 
فعالیت بازارهای مالی جهان در این هفته میالدی، طال افت 
در  اما  ماند،  تغییر  بدون  تقریبا  طال  سه شنبه  است.  کرده 
کل طال که هفته گذشته را با قیمت باالی ۱۲۹۰ دالر برای هر 
روز  خبر،  این  تنظیم  لحظه  تا  بود  رسانده  پایان  به  اونس 
چهارشنبه به ۱۲۹۱ دالر رسید. روند تغییر تحلیل های فنی 
اقتصادی  خوب  آمار  انتشار  و  دوشنبه  روز  از  (تکنیکال) 
طول  تمام  در  می رسد  به نظر  که  است  شده  آغاز  آمریکا 

هفته ادامه یابد. 
افزایش  فنی  جداول  اساس  بر  فروش  فشار  سه شنبه 
رو  نزدیک  آینده  برای  زرد  فلز  فنی  وضعیت  چراکه  یافت، 
سهام  بازارهای  همچنین  سه شنبه  است.  مانده  کاهش  به 
تا  کردند  جذب  سرمایه  دارایی  بخش های  دیگر  از  آمریکا 

این هم بر قیمت فلز گرانبها اثرگذار باشد.
بازار طال، هم در بخش نقدی و هم در خرید آتی، سه شنبه 
اندک  نوسان های  همه  با  تا  شد  مواجه  اندکی  تغییرات  با 
داشته  گذشته  هفته  از  پایین تر  قیمتی  سه شنبه،  و  دوشنبه 
باشد. با این حال خرید طال به عنوان سرمایه امن همچنان 
تشدید  روی  معامله گران  از  بسیاری  زیرا  دارد؛  ادامه 

تنش ها بین روسیه و اوکراین حساب باز کرده اند.
اقتصادی،  متعدد  آمار  و  اخبار  انتشار  وجود  با  درواقع 
است.  توجه  مورد  بسیار  هنوز  روسیه-اوکراین  بحران 
دلیل واضح این مساله این است که شرایط در شرق اروپا، 
همچنان  اوضاع  و  نکرده  آرامش  جهت  در  عمده ای  تغییر 

گوش به زنگ  را  بازار  فعاالن  این  و  است  انفجار  آستانه  در 
نگه می دارد. تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه غرب 
که از دوشنبه همین هفته آغاز شده اند عامل تازه ای هستند 
که مسیر تحوالت را نشان می دهند؛ اما مساله دیگر هم این 
است که تحریم ها کمتر از آنچه انتظار می رفت سختگیرانه 
چشم  به  اوضاع  نگاه داشتن  متعادل  برای  تالش  تا  بودند 
اوکراین،  در  ثبات  عدم  درهرحال  بیاید.  کارشناسان 

توجه  کانون  در  را  سرمایه ای  دارایی های  دیگر  و  طال 
سرمایه گذاران نگاه خواهد داشت.

طال سه شنبه در بازار لندن تا ۱۲۹۷ دالر هم باال رفت، اما 
با  را  چهارشنبه  تا  داد  دست  از  را  ارزشش  از  بخشی  بعد 
همان  در  را  بازار  وقت  بیشتر  و  کند  آغاز  ۱۲۹۵دالر  قیمت 
مرز نوسان داشته باشد؛ اما در نهایت تا لحظه تنظیم این 
خبر به بهای ۱۲۹۰ دالر برای هر اونس برسد. با این حال 
چهارشنبه تا جمعه به دلیل برگزاری نشست فدرال رزرو 
روزهای  آمریکا،  بیکاری  نرخ  مانند  داده هایی  انتشار  و 

حساسی برای خریدهای فنی خواهند 

بود.
بود.  تحوالتی  شاهد  هم  ارز  بازار  وضعیت  چهارشنبه  اما 
یورو،  منطقه  تورم  ماندن  قوی  اعالم  از  پس  چهارشنبه 
کشورهای  قرضه  اوراق  و  شد  احیا  اروپایی  واحد  ارز 
ماندن  قوی  داشتند.  عقب نشینی  ارز  این  از  استفاده کننده 
نشست  در  اروپا  مرکزی  بانک  که  است  معنا  این  به  تورم 
تورم  گرفت.  نخواهد  بزرگی  تصمیم  خود  آینده  هفته 

این  گرچه  و  بوده  درصد   ۰/۷ آوریل  ماه  در  یورو  منطقه 
اما  است؛  اروپا  مرکزی  بانک  هدف  نرخ  از  پایین تر  رقم 

باعث آرامش مقامات مالی اروپایی خواهد شد. 

اما  داشت،  افزایش  دالر  برابر  در  اندکي  چهارشنبه  یورو 
انتظار برای نتیجه نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو و 
را  یورو  بر  فشار  فعال  اوکراین  در  تازه  تحوالت  همچنین 
حفظ کرده است. دالر هم تا لحظه تنظیم این خبر، بخش 
پس  باز  را  روز  طول  در  دست رفته اش  از  ارزش  از  زیادی 

گرفت و در برابر ین به برابری ۱۰۲/۵۴ رسید.

معامله گران در انتظار تحوالت اقتصادی و سیاسی

نوسان یورو در 
روزهاي آرام طال

 خوش بینی ها به اقتصاد آمریکا از سویی 
و عدم تغییر بزرگی در اوضاع اوکراین از 
را  طال  بازار  روند  هفته  این  دیگر،  سوي 

معکوس کرده است.

بیکاری در آلمان برای 
پنجمین ماه کاهش یافت

 بیکاری در آلمان در ماه آوریل دو برابر میزان پیش بینی شده 
کاهش یافت. این مساله نشان می دهد بزرگ ترین اقتصاد اروپا 

همچنان پیشتاز احیای اقتصادی در حوزه یورو خواهد بود.
اعالم  فدرال  کار  آژانس  چهارشنبه،  بلومبرگ،  گزارش  به 
هزار   ۲۵ فصلی  معیارهای  برمبنای  بیکار  افراد  تعداد  کرد 
این  است.  رسیده  نفر  میلیون   ۲/۸۷۲ به  و  یافته  کاهش  نفر 
می رود.  شمار  به  آلمان  در  بیکاران  تعداد  کاهش  ماه  پنجمین 
انتظار  بلومبرگ  نظرسنجی  در  شرکت کننده  اقتصاددان   ۲۵
براساس  یابد.  کاهش  نفر  هزار   ۱۰ بیکار  افراد  تعداد  داشتند 
رقم  در  کشور  این  در  بیکاری  نرخ  فدرال،  کار  آژانس  گزارش 

۶/۷ درصد یعنی کمترین سطح طی دو دهه گذشته، است. 
براساس این گزارش، تعداد افراد بیکار در غرب آلمان ۱۴ هزار 

نفر و در شرق این کشور ۱۱ هزار نفر کاهش یافته است. 
اقتصاد آلمان از نرخ بسیار پایین بهره در حوزه یورو و خروج 
هفته  در  است.  شده  منتفع  رکود  طوالنی ترین  از  حوزه  این 
اعتماد  کرد  اعالم  آلمان-  مرکزی  بانک  بوندس بانک-  جاری 
مصرف کنندگان و تقاضا برای ساخت وساز مسکن «فوق العاده 
پست بانک،  دویچه  اقتصاددان  بییر،  هینریش  است.  مطلوب» 
ما  اما  است،  شده  شناخته  صادراتش  به دلیل  می گوید: «آلمان 
شاهد روند بسیار مثبتی در تقاضای داخلی هستیم. این خبر 
حوزه  کل  اقتصاد  برای  البته  و  آلمان  کار  بازار  برای  خوشی 
یورو است.» این در شرایطی است که اقتصاد آلمان در سه ماه 
پایانی سال ۲۰۱۳، ۰/۴ درصد یعنی دو برابر سریع تر از حوزه 
یورو رشد کرده است. آمار تولید ناخالص داخلی آلمان برای 

فصل نخست امسال قرار است در تاریخ ۱۵ مه منتشر شود. 

نگرانی  آلمانی ها از تاثیرات اقتصادی بحران اوکراین 
اوکراین  در  بحران  تشدید  داد،  نشان  نظرسنجی  یک  نتایج   
و  دهد  قرار  تاثیر  تحت  را  آلمانی  مصرف کنندگان  می تواند 
میان  از  را  اقتصادی  وضعیت  افق های  به  نسبت  آنها  اطمینان 
 GfK ببرد.به نقل از خبرگزاری شینهوا، موسسه نظرسنجی
اعالم کرد: بر اساس نظرسنجی این موسسه که در میان ۲۰۰۰ 
کردند  اعالم  شرکت کنندگان  شد،  انجام  آلمانی  مصرف کننده 
بر  منفی  تاثیری  می تواند  اوکراین  در  بحرانی  وضعیت  که 
اقتصاد آلمان داشته باشد. این موسسه اعالم کرد، رویدادهای 

اوکراین مشخصا تاثیراتی را به دنبال خواهد داشت. 
منفی  تاثیر  از  آلمانی ها  نظرسنجی،  این  نتایج  اساس  بر 
هستند.  نگران  کشورشان  داخلی  اقتصاد  بر  اوکراین  تحوالت 
این موسسه اعالم کرد، اغلب آلمانی ها این نگرانی را دارند که 
بحران در اوکراین باعث شود فرآیند بهبود وضعیت اقتصادی 

تضعیف شود. 
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ادبیات
عوامل موثر بر انتخاب کتاب توسط افراد

 کتاب نو، دست 
دوم یا الکترونیکی؟

دارد.  بستگی  متنوعی  عوامل  به  آن  محتوای  کنار  در  کتاب  یک  انتخاب 
از  مجموعه ای  کنیم،  می  انتخاب  خواندن  برای  را  کتابی  وقتی  واقع  در 
ارزش هایمان را در نظر می گیریم. از روی همین ارزش هاست که ترجیح 

می دهیم، کتاب الکترونیکی، کتاب دست دوم یا کتاب چاپی نو بخریم.
بوک،  ورد  دیجیتال  از  نقل  به  (ایبنا)  ایران  کتاب  گزاری  خبر  گزارش  به 
معیشت  سطح  بر  آن  قالب  تاثیر  به  کتاب  قالب  انتخاب  های  معیار  از  یکی 
شلی  مری  نوادگان  مثال  گردد.  می  بر  او  بازماندگان  یا  اثر  نویسنده 
کتابش، (کتاب  قالب(فرمت)  برای  فرانکشتاین)  معروف  رمان  (نویسنده 
الکترونیکی، کتاب دست دوم یا کتاب نو) حتی یک پنی پول اضافه دریافت 
نمی کنند. البته بسیاری از نویسنده ها با نوشته های خود امرار معاش می 
کنند. بنابراین برای آنها مهم است که کتاب خود را در قالبی که خوانندگان 

بیشتری را جذب می کند به فروش برسانند. 
یکی دیگر از معیارهای انتخاب قالب کتاب به جیب خریدار برمی گردد. هر 
کدام از قالب کتاب ها قیمت متفاوتی دارند. تفاوت قالب ها، ظاهر کتاب ها 
را نیز به لحاظ فیزیکی تغییر می دهد. مسلما کتابی با جلد گالینگور گران 

تر از کتابی است که به راحتی دانلود می شود و روی گوشی قابل خواندن 
است. به طور کلی مردم بسته به وضعیت مالی خود نوع کتاب را انتخاب 
می کنند؛ مثال کتاب هایی با جلد سخت، فقط ۲۹ دالر قیمت دارند در حالی 

که می توان همان کتاب را به صورت رایگان از کتابخانه به امانت گرفت.
کتاب  هر  است.  وابسته  نوعی  به  نیز  زیست  محیط  به  کتاب  قالب  انتخاب 
مطبوع  تهویه  و  سازی  ذخیره  نقل،  و  حمل  سوخت  کاغذ،  نیازمند  جدید، 
حتی  کنید.  فکر  فرایند  این  از  مرحله  هر  محیطی  زیست  اثرات  به  است. 
کتابهای الکترونیک نیز فاقد اثر مخرب زیست محیطی نیست. آنها انرژی 
الکتریکی را به هدر می دهند. و اگر تصور می کنید بهترین گزینه، کتاب 
دست دوم است چون نیاز به مواد اولیه تازه ندارد، اشتباه می کنید، کتاب 

های دست دوم ، نیز نیاز به نقل و انتقال و ذخیره سازی دارند. 

عالوه براین ، نوع محتویات هر کتاب نیز به لحاظ ثبات و نیاز به مطالعه 
مکرر، بر انتخاب قالب آن اثر می گذارد. به عنوان مثال اگر قرار است کتابی 
از  آن  گرفتن  امانت  به  قطعا  کنید  مطالعه  بار  آخرین  و  بار  اولین  برای  را 
کتابخانه عاقالنه تر است. اما اگر می خواهید کتاب را به آهستگی بخوانید، 
یا خواندن آن را به بعد موکول کرده و یا برای ارجاع دادن دوباره به آن 
مراجعه کنید، خریدن آن صحیح است. همچنین اگر می خواهید به سرعت 
کتاب را مطالعه کنید، و وقتی برای رفتن به کتابخانه هم ندارید، بهترین 

راهکار، دانلود کردن نسخه الکترونیکی آن است.
اشتراک  به  دوستانتان  با  را  کتاب  خواهید  می  آیا  برویم،  جلوتر  قدم  یک 
بخوانید  خود  کودک  برای  بلند  صدای  با  را  آن  خواهید  می  آیا  بگذارید؟ 
سبک  این  از  کدام  هر  بپردازید؟  کتاب  مطالعه  به  خواب  از  قبل  شب ها  یا 

زندگی ها می تواند بر انتخاب فرمت کتاب اثر بگذارد. 

همچنان که وارد دوران جدید چاپ و نشر یعنی دوران نشر دیجیتال می 
شویم، بسیاری از ارزش های فرهنگی ما روی قالب ها اثر می گذارند. قطعا 
به  خوانندگان  تمایل  رشد  بر  دهد  می  ارائه  که  تسهیالتی  و  آمازون  سایت 
اجتماعی،  زندگی  شیوه  اما  است  بوده  گذار  اثر  الکترونیک  کتاب  فرمت 
درباره  ما  انتخاب  بر  ما  های  گذراندن  وقت  نحوه  و  شخصی  ارزش های 

فرمت کتاب بسیار اثر گذارند.
چیز  و   داشت  بستگی  آن  محتویات  به  کتاب  هر  ارزش  گذشته  در  شاید 
محتویات  به  دسترسی  برای  امروز  اما  نبود  دخیل  میان  این  در  دیگری 
کتاب ها، راه های بسیار زیادی داریم، و ارزش هر کتاب به عواملی بیشتر 

از محتوای آن بستگی دارد. 
کرد  اظهار  ارتباطات،  علم  پرداز  نظریه  لوهان،  مک  مارشال  که  هنگامی 
یک  محتویات  معنای  بر  عالوه  که  بود  این  منظورش  است»،  پیام  «رسانه 
خود  خاص  ارزش  و  معنا  نیز  داستان  آن  ارائه  نوع  و  بیان  نحوه  داستان، 

را دارد. 

کار  سرو  الکترونیکی  کتاب های  با  که  است  سال  چندین  حاضر،  حال  در 
داریم و واضح است که  تمایل به خواندن این کتاب ها تنها به دلیل ابتکار 
یک کمپانی قدرتمند نبوده است؛بلکه ارزش های جامعه و نیز ارزش های 
شخصی ما، در رشد کتاب های الکترونیکی، کتابخانه ها و کتابفروشی هایی 

که کتاب دست دوم  می فروشند کامال دخیل هستند.

 افتتاح "اتاق مطالعه" جدید کتابخانه 
بریتانیا با ۴ قرن آرشیو روزنامه و مجله

سوابق ۴۰۰ سال روزنامه نگاری از دیروز دوشنبه در اتاق روزنامه خوانی جدید ۳۳ 
میلیون پوندی کتابخانه بریتانیا قابل دسترس برای مطالعه و مرور شده اند. 

 به نقل از گاردین، این اتاق خبر که بیش از ۷۵۰ میلیون صفحه روزنامه و مجله و 
۴/۸ میلیون وب سایت آرشیو شده را در دسترس مخاطبانش قرار می دهد، به طور 
رسمی توسط سجاد جاوید، وزیر فرهنگ افتتاح خواهد شد.  این اتاق مطالعه که 
به  مجانی  دسترسی  اجازه  محققان  به  می کند،  استفاده  پیشرفته ای  تکنولوژی  از 
را  بریتانیا  داخلی  جنگ  تاریخ  تا  دیجیتال  روزنامه های  مجموعه  و  میکروفیلم ها 
می دهد. این اتاق که با یک ساختمان انبارسازی روباتیک در بوستون اسپا واقع در 
در  که  شد  خواهد  روزنامه   کتابخانه  جایگزین  است،  شده  ساخته  یورکشایر  وست 

شمال لندن واقع بود و ماه نوامبر پیش بسته شد.
ارزشمندی  و  عظیم  مجموعه های  چنین  از  استفاده  ثابت  پای  نویسندگان  معموال 
هستند و کیت سامراسکیل از جمله نویسندگانی است که تحقیقات رمان پرفروشش 
جیک  همچنین  داد.  انجام  مجموعه  همین  کمک  با  را  ویچر»  آقای  «شک های  یعنی 
احساسی  آوردن  به وجود  برای  طوالنی»  رمان «مزرعه  نوشتن  هنگام  در  نیز  آرنو 

دقیق تر از دهه ۱۹۶۰، از آنها استفاده کرد.
از  شده  اسکن  صفحه  میلیون   ۷/۸ دیجیتال،  میکروفیلم  نمایشگر   ۴۰ از  بیش 
این  در  رادیویی  و  تلویزیونی  برنامه  هزار   ۴۰ از  بیش  و  تاریخی  روزنامه های 
کانال   ۲۲ ازای  به  و  هفته  هر  در  ساعت   ۶۰ اندازه  به  که  هستند  موجود  مجموعه 
خبری مختلف به آنها اضافه می شود. خانه جدید این مجموعه در وست یورکشایر 
که  نیز  اصلی  ذخیره سازی  ساختمان  دارد،  هوا  رطوبت  و  دما  دقیق  کنترل های  که 
محیطی با اکسیژن بسیار پایین است تا خطر آتش سوزی را تا حد ممکن کاهش دهد، 
برای حفظ اتمسفر الزم به افراد اجازه ورود نمی دهد. روزنامه ها در ردیف هایی 
با ارتفاع ۲۰ متری ذخیره شده اند و توسط بازوهایی روباتیک به منطقه مورد نظر 
تحویل داده می شوند. زمانی که هیچ نسخه دیجیتال یا میکروفیلمی از یک روزنامه 
موجود نباشد، هدف این است که روزنامه های چاپی تا ۴۸ ساعت بعد به اتاق خبر 

تحویل داده شوند.

 تنبلي مردان در تازه ترین نظرسنجی 
یک موسسه انگلیسي برمالشد

آنالین  می دهند  ترجیح  و  خوانند  نمی  کتاب  انگلیسي  مردان  سوم  یک  به  نزدیک 
شوند یا فیلم تماشا کنند.

به  نزدیک   (OnePoll)پول وان  نظرسنجی  موسسه  آمار  مطابق  گاردین،  از  نقل  به 
هرچند  نخوانده اند.  تاکنون  مدرسه  زمان  از  کتابی  هیچ  بریتانیا  مردان  درصد   ۳۰
مطالعه  به  تمایلی  واقعًا  آن ها  اما  نیست،  مشخص  کامًال  نخواندن  برای  آن ها  دالیل 
ندارند، چرا که دیدن فیلم ساخته شده از روی کتاب را به خواندن خود کتاب ترجیح 
می دهند. این نظرسنجی بین ۲۰۰۰ زن و مرد انگلیسی صورت گرفت و دالیلی مانند 
گرفتار بودن، لذت نبردن از خواندن، یا گذراندن زمان به صورت آنالین در فضای 
مجازی و اینترنت، تماشای فیلم و تلویزیون، بازی های ویدئویی، تلفن همراه و...

را جزو دالیل کم شدن کتابخوانی مطرح کرده اند.
مردان همچنین تمایل به کندخوانی و به پایان نرساندن یک کتاب تا انتها را دارند. 
یکی از سواالت درباره عادت خواندن نشان می دهد ۶۴ درصد مردان به مقداری 
گفته  نیز  درصد   ۴۶ و  اند  نخوانده  کتاب  بخوانند،  کتاب  باید  اند  کرده  می  فکر  که 
اند در حال حاضر کمتر از دوران گذشته کتاب می خوانند. بنا بر همین آمار، یک 
سوم مردان شرکت کننده در نظرسنجی گفته اند ترجیح می دهند بیشتر وقتشان 
و  فیلم  تماشای  مشغول  دیگر  درصد   ۳۰ که  حالی  در  کنند  صرف  اینترنت  در  را 
شد،  پیشنهاد  آنان  به  جذاب  های  کتاب  از  شماری  زمینه،  این  هستند.در  تلویزیون 
سالم  ارونویچ،  بن  اثر  لندن  رودخانه  همینگوی،  ارنست  اثر  دریا  و  پیرمرد  مانند 
تشییع  مراسم  از  پس  وایزمن،  ریچارد  اثر  ثانیه   ۵۹ اواریستو،  برناردین  اثر  مامان 

جنازه اثر آگاتا کریستی ، دن کیشوت اثر سروانتس و ... .
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 "انقالب مطالعه از 
طریق موبایل"

به نقل از گاردین،سازمان آموزشی، علمی و 
 ،(UNESCO)متحد ملل  سازمان  فرهنگی 
در گزارشی به نام «انقالب مطالعه از طریق 
موبایل» اشاره می کند در کشورهای در حال 
توسعه بسیاری از نوجوانان و جوانان کتاب 
را از طریق دستگاه های تلفن همراه مطالعه 

می کنند.

نفر  ۵هزار  از  تحقیق  نتایج  گزارش  این  در 
کنیا،  هند،  غنا،  اتیوپی،  کشورهای  ساکن 
دهد  می  نشان  زیمبابوه  و  پاکستان  نیجریه، 
همراه  تلفن  طریق  از  را  کتاب  ۶۲درصد 
این  به  نیز  آنها  از  سوم  یک  و  خوانند  می 
خود  کودکان  برای  که  کردند  اشاره  مسئله 
افزارهای  نرم  و  همراه  تلفن  از  استفاده  با 
۹۰درصد  خوانند.همچنین  می  کتاب  موبایل 
بیشتر  کردند  اعالم  شده  بررسی  جمعیت  از 

وقت خود را با تلفن همراه سپری می کنند.
یونسکو در گزارش خود به این نتیجه رسید 
یا  خواندن  به  اقدام  موبایل  با  مردم  وقتی 
می  درسی  غیر  و  درسی  کتابهای  مطالعه 
کنند لذت بیشتری از این کار می برند و این 
داستانهای  کتاب  بیشتر  که  است  حالی  در 
این  در  الکترونیکی  صورت  به  کودکان 

وست"  "مارک  رسد.  می  فروش  به  کشورها 
نتیجه  گوید  می  گزارش  این  کننده  تهیه 
کلیدی از این تحقیق این است که دستگاه های 

تلفن همراه می تواند به رشد و توسعه 
افزایش  و  توسعه  حال  در  کشورهای 
کند  کمک  کشورها  این  در  سواد  سطح 
ابزار  این  از  استفاده  مزیت  حداقل  این  و 
که  ای  عمده  دالیل  شود.از  می  محسوب 
باعث رشد کتابخوانی از طریق موبایل شده، 
اغلب  در  چاپی  کتابهای  به  دسترسی  عدم 
و  است  زیمبابوه  مثل  آفریقایی  کشورهای 
به  الکترونیکی  کتاب  یک  هزینه  حقیقت  در 
طور متوسط نسبت به انواع چاپی آن بسیار 
پائین است و همین امر موجب گرایش مردم 
این کشورها به نسخه های الکترونیکی شده 

است. 
یونسکو با استناد به شاخص رشد و توسعه 
حاضر  حال  در  نویسد  می  ملل  سازمان 
کره  در  نفر  میلیاردی  هفت  جمعیت  از 
تلفن  به  نفر  میلیارد  شش  از  بیش  زمین، 
کتابهای  بیشترین  و  دارند  دسترسی  همراه 
الکترونیکی فروخته شده در جهان کتابهای 
عاشقانه  کتابهای  خصوص  به  داستانی 

است.
۷۷درصد  اگرچه  دهد  می  نشان  ها  بررسی 
همراه  تلفن  طریق  از  کتاب  خوانندگان  از 
به  زنان  ولی  دهد،  می  تشکیل  مردان  را 
همچنان  آفریقایی  کشورهای  در  خصوص 

در حال رشد هستند.

ادبیات

برترین های ادبیات 
انگلیس در طول تاریخ

ادبی  منتقدان  سوی  از  ایرلند  و  انگلیس  ادبی  برتر  کتاب   ۲۰
نشریه تلگراف انتخاب شدند.

این منتقدان از «اولیس» تا «تاالر گرگ» را در این فهرست قرار 
داده اند و از میان ۲۰ کتاب برتر همه تاریخ ادبیات بریتانیا، پنج 

کتاب را از میان ادبیات ایرلندی انتخاب کرده اند.
در این فهرست این کتاب ها جای گرفته اند:

«تام جونز» نوشته هنری فیلدینگ در سال ۱۷۴۹؛
فیلدینگ  سریع  سرکش، مسرور و  صدا،  سر و  پر  ماجراجویی 
نمی  انسانی  فیزیکی  روابط  زمینه  در  اخالق  بر  زیادی  تاکید 
کند، بلکه زندگی قرن هجدمی را به طرزی زیبا به نمایش می 

گذارد؛ درگیر کننده و تا ابد تازه.

«اما» نوشته جین آستن در سال ۱۸۱۵؛
در میان تمام شخصیت های اول رمان های آستن، اما وودهاوس 
از همه ناکامل تر و فریب خورده تر است؛ و طبیعتا، زیر کمدی 
تمام آن روابط و افاده گری ها، روایت داستان هوشی خاص و 
را  آن  و  شده  خلق  زیبایی  به  که  کند  می  ایجاد  را  اخالقی  حس 

جهانی کرده است.

«آرزوهای بزرگ» نوشته چارلز دیکنز در سال ۱۸۶۰؛
تمام چیزهایی که با دیکنز ارتباط داده شدند، از شخصیت های 
بهترین  در  همگی  اجتماعی،  نابرابری  احساس  تا  گرفته  بزرگ 
از  پیپ  سفر  کنند:  می  نمایان  کتاب  این  در  را  خود  حالتشان 
تازه،  زاده  اشراف  یک  به  او  شدن  تبدیل  تا  آهنگر  یک  دستیار 
باد  دهانه  و  لندن  و  نوستالژی؛  و  افسوس  از  است  ای  مرثیه 
شده  جادو  ای  نشدنی  فراموش  طرز  به  نیز  تمز  رودخانه  زده 

هستند.

«آنچه میزی می دانست» نوشته هنری جیمز در سال ۱۸۹۷؛
طالق قانونی برای اولین بار در سال ۱۸۵۷ وارد انگلستان شد و 
چهل سال بعد و در زمانی که جیمز رمانش را نوشت نیز هنوز 
یک مسئله نادر بود. جیمز داستان دختر جوانی را تعریف می 
هستند  هم  از  شدن  جدا  حال  در  که  مادرش  و  پدر  بین  که  کند 
گیر کرده است. غم زده و بی رنگ، با این حال فوق العاده شکل 

گرفته.

«میدل مارچ» نوشته جورج الیوت در سال ۱۸۷۴؛
دورانی  به  رمان  این  در  را  خود  العاده  خارق  تیزهوشی  الیوت 
او  اما   �  ۱۸۳۲ سال  سیاسی  اصالحات   � داد  اختصاص  خاص 
پاشیدن  هم  از  حال  در  عشق  رحمانه  بی  نمایش  در  همچنین 
نمایان  را  پیشگامانه  و  شناسانه  روان  عمیق  فهمی  و  درک  نیز 
برای  انگلیسی  رمان  تنها  را  داستان  این  وولف  ویرجینیا  کرد. 

بزرگساالن می نامد.

«اولیس» نوشته جیمز جویس در سال ۱۹۲۲؛
و یا: یک روز در زندگی استیون ددالوس و لیوپولد بلوم که در 
روز چهارم ژوئن سال ۱۹۰۴ سراسر دوبلین را طی می کنند. هر 
کلمه یک بار معنایی دارد، افکار هر شخصیت پر از دقت است، 
جالب  مداومی  و  العاده  خارق  طرز  به  کتاب  این  وجود  این  با 

است و خواننده را به بلند خندیدن وامی دارد.

«خانم دالووی» نوشته ویرجینیا وولف در سال ۱۹۲۵؛
خانم کالریسا دالووی که شخص بسیار شناخته شده ای است با 
دیگران ارتباط بسیار دارد، قرار است اواخر عصر یک مهمانی 
قربانیان  از  یکی  اسمیت  سپتیموس  حال،  عین  در  کند؛  برگزار 
دچار  و  نشسته  پارک  ریجنتس  منطقه  در  جنگ،  پریشی  روان 
توهم شده است. وولف از طریق افکار این دو شخص جامعه و 

ظرافت سالمت روانی را نشان می دهد.

«محبوب بانو چترلی» نوشته دی اچ الورنس در سال ۱۹۲۸؛
این رمان تا سال ۱۹۶۰ اجازه چاپ نداشت. زیر تمامی پوشش 
های داستانی این رمان، پس زمینه، میراث و جنگ نمایان است.

در  اول  پاول (قسمت  آنتونی  نوشته  زمان»  موزیک  با  «رقصی 
سال ۱۹۵۱، قسمت دوازدهم در سال ۱۹۷۵)؛

ترتیبی که به طور خارق العاده ای جاه طلبانه و کل نگراست و 
جزییات زندگی ها و روابط چندین شخصیت متفاوت که بیشتر 
بیستم  قرن  در  را  هستند  جامعه  متوسط  طبقه  به  متعلق  هم 
نشان می دهد. این داستان هنوز هم عالقه مندان جدیدی را به 

خود جلب می کند.

«من، کالدیوس» نوشته رابرت گریوز در سال ۱۹۳۴؛
امپراتور  از  خیالی  رفته  دست  از  اتوبیوگرافیکی  این  با  گریوز 
کشنده  های  دسیسه  است.  کرده  ارایه  غنی  اثر  یک  کالدیوس 
انسانی  جالب  و  پیچیده  بسیار  روابط  و  کردن  مسموم  قصر، 

به روم باستان رنگی و انرژی ملموس خاصی بخشیده است.

«دو پرنده در شنا» نوشته فلن او براین در سال ۱۹۳۹؛
کتابی درون یک کتاب درون کتاب دیگر، فراخوانی هزلی از دهه 
۱۹۳۰ ایرلند که در آن شخصیت ها درباره یکدیگر می نویسند 
هم  کنار  نویسنده  تخیل  در  مختلف  داستانی  های  بخش  این  و 

جمع می شوند.

«اعتراف های جدید» نوشته ویلیام بوید در سال ۱۹۸۷؛
ها»ی  ترکیب «اعتراف  از  که  ماجراجویانه  و  گسترده  داستانی 
روسو تقلید می کند و داستان جان جیمز تاد را از ادینبورو تا 
در  تبعید  هم  آن  از  بعد  و  هالیوود  برلین،  در  اول  جهانی  جنگ 
آور،  تعجب  کند.  می  تعریف  مدیترانه  اقیانوس  در  ای  جزیره 
بسیار  نهایت  بسیار جالب و خنده دار و در  درگیرکننده، اغلب 

تکان دهنده.

«پرتقال کوکی» نوشته آنتونی برجس در سال ۱۹۶۲؛
فکر  دولت  اما  دارد،  دوست  را  خشونت  و  بتهوون  جوان  الکس 
شیاطین  از  علمی  طور  به  را  او  که  کرده  پیدا  راهی  کند  می 
اش  کننده  خیره  زبان  کتاب  این  اصلی  نکته  کند.  رها  درونش 

است � ترکیبی از لهجه لندنی، روسی و رومانیانیی.

«دختران ندارها» نوشته موریل اسپارک در سال ۱۹۶۳؛
می  وقوع  به   ۱۹۴۵ کننده  خسته  و  کسل  لندن  در  که  رمان  این 

زمان  یک  طبع  و  مزه  دادن  نمایش  برای  اسپارک  نبوغ  پیوندد، 
را نشان می دهد، در عین حالی که با برخورد بین جوان بودن 
و خوش قلبی و نشانه های زندگی سنگین تری که در آینده می 
آید مخلوط شده است. نتیجه تمام این ها داستانی می شود که 

مزه ای عجیب و ترش و شیرین دارد.

«دریا، دریا» نوشته آیریس مرداک در سال ۱۹۷۸؛
آنجا  و  کند  می  خریداری  ساحل  کنار  ای  خانه  تئاتر  یک  مدیر 
دوباره با دوست سابقش مالقات می کند و به طرز فاجعه باری 
دوباره مجذوب او می شود. مرداک فلسفه را با احساسات خام 
و خود فریفتگی ادغام می کند و در هر دوی آن ها مزاح و خوش 

مشربی پیدا می کند.

«سوارکاران» نوشته جیلی کوپر در سال ۱۹۸۵؛
درباره  کوپر  تاب  و  تب  پر  های  داستان  بزرگ.  سرگرمی  یک 
روتشایر به هیچ وجه خسته تان نمی کنند. اعمال روپرت کمپبل 
بلک در پس زمینه خانه های بزرگ و سرمایه داری انگلیسی که 

به طرز عجیبی تکان دهنده است.
«دریا» نوشته جان بنویل در سال ۲۰۰۵؛

کتاب برنده جایزه بوکر بنویل که اکتشافی استادانه از خاطرات 
هنری  تاریخدان  یک  روی  بر  است،  شده  محتمل  های  زیان  و 
تمرکز می کند که به سال های کودکی اش در کنار دریا بازمی 
گردد و به مردم و تجربه هایی که معنی زندگی کنونی اش را 

شکل داده اند فکر می کند.

«دندان های سفید» نوشته زادی اسمیت در سال ۲۰۰۰؛
اسمیت  رمان  اولین  کیفیت  انگیزترین  حیرت  و  برانگیز  تعجب 
� که یک داستان بزرگ چند نژادی و چند نسلی در شمال غرب 
لندن است � ترکیب انرژی مفرط و بینش روان شناسانه خیره 
کننده اوست. مهاجرت، ژنوم انسانی، پدرهای شکست خورده، 
بارهای دهه ۱۹۷۰ و یک نازی؛ نبوغ اسمیت در فراست عمیق او 
برای نشان دادن تمام این ها به نحوی کامل طبیعی و همچنین 

بامزه است.

«تاالر گرگ» نوشته هیالری مانتل در سال ۲۰۰۹؛
وسوسه شدیدی وجود دارد که می خواهد شما را وادار کند فکر 
کنید این اثر خارق العاده مردم گرا و یا حتی به دنبال سرگرم 
کردن همه مردم است. اما دست یافته های مانتل از این عمیق تر 
هستند. در داستانسرایی توماس کرامول و دربار هنری، جدال 
های قدرت مرگبار و شکننده ترین روابط، مانتل نه تنها به یک 
ژانر، بلکه در کل به رمان انگلیسی قوا و نیرویی تازه بخشیده 

است.

«تس دوربویل» نوشته توماس هاردی در سال ۱۸۹۱؛
وسکس  منطقه  روستایی  مناطق  که  هستند  هایی  زمان 
تراژدی  حال  این  با  دارند؛  وسطایی  قرون  کامال  احساسی 
هاردی درباره یک دختر روستایی زجردیده همچنین در درجه 
نیز  گرایی  صنعت  و  مدرنیته  دردناک  یورش  درباره  دیگر  ای 
هست � پیش گویی خلوصی پاک و ساده که توسط کاپیتالیسم 

به فساد کشیده شده است.
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سینما و تئاتر

داستان من ارتباطي به جنگ ندارد، این را یکي از کاراکترهاي 
که  پرفروشي  رمان  زرد»،  خورشید  از  «نیمي  منفي  ملودرام 
چاماندا نگازي آدیچه سال ۲۰۰۶ عرضه کرد، و اکنون اقتباس 
آن به روي پرده سینما آمده است، مي گوید «نیمي از خورشید 
درباره  که  است  ادبي  آثار  ترین  مهیج  از  یکي  گمان  بي  زرد»، 
جنگ هاي داخلي نیجریه که در فاصله سال هاي ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۰ 
این کشور را در خشونت و وحشت فرو برد، به رشته تحریر 
سرایي  داستان  که  آدیچه  خم  و  پیچ  پر  روایت  است.  آمده  در 
در  اما  کند  مي  بیان  متمایز  دیدگاه  چهار  قالب  در  را  خود 
انتخاب کاراکترها یک شخصیت واحد را بر مي گزیند، روایتي 
ستایش  قابل  و  باشکوه  نیز  فیلم  هاي  بازي  است.  جذاب 
عنوان  به  رز  ناني  آنیکا  و  نیوتن  تندي  بازي  ویژه  به  هستند. 
دوقلوهایي که گاهي هم از هم جدا هستند. ظاهر داستان شاید 
چیزي جز روایت یک خشونت نباشد، اما الیه الیه آن حماسه 
منبع  و  سیاست  بین  تعادل  تواند  مي  که  اي  حماسه  است. 
روایت را حفظ کند. نتیجه چنین تالشي ارائه فیلمي جشنواره 
پسند است که برخالف عنوان خود که از نیمه خورشید سخن 
مي گوید،  یک خورشید کامل است که چیزي از نقصان در آن 

مشاهده نمي شود.

برش هاي اجتناب ناپذیر
فیلم «نیمي از خورشید زرد» با توجه به مقیاس و دامنه کتاب 
که داستان را در ۴۵۰ صفحه بیان مي کند، خیلي جمع و جور 
این  با  است.  بوده  ناپذیر  اجتناب  آن  کوتاه  هاي  برش  و  است 
در  اما  کند.  بیان  کامل  طور  به  را  داستان  توانسته  فیلم  حال 
برخي  موارد نیز جاي اصالح داشته است. کتاب و البته فیلم 
است  محوري  کاراکتر  پنج  درباره  هایي  داستان  کننده  بازگو 
که عبارتند از: «اودینگبو» (چیوتل اژیوفور) که یک دانشجوي 
مدرن  و  مستقل  نامزد  که  (نیوتن)  «اوالنا»   است،  رادیکال  
«اودینگبو» است، کینن (رز) خواهر اجتماعي و پر شر و شور 
اوالنا، ریچارد (جوزف ماول) یک انگیسي ادیب که دل در گرو 
بي  نوجوان  پسر  گا)  بویه  (جان  اگووو  آخر  در  و  دارد  کینن 

سوادي که اودینگبو را همراهي مي کند.

یادآور بار هستي
اثر  هستي»  یادآور «بار  مواقع  برخي  در  کتاب  هم  و  فیلم  هم 
میالن کوندار و یا در بعد کمتر «بر باد رفته» شاهکار مارگارت 
میچل هستند. داستان اپیزودي آدیچه که مدام رفت و آمد بین 
میني  قالب  در  تواند  مي  که  است  طوري  اپیزودهاست،  این 
این  «اوالنا»  فیلم  کنه  در  صورت  هر  به  اما  شود.  ارائه  سري 
را  مخاطب  سیاسي  مسایل  طرح  وراي  در  که  است  نیوتن 
باوقار جذب مي کند. او از جایگاه اجتماعي باالیي برخوردار 
از  فیلم  داستان  است.  ستودني  اش  گذشتگي  خود  از  و  است 
جشن  نیجریه  که  زماني  یعني  شود.  مي  شروع   ۱۹۶۰ سال 
استقالل تازه باز یافته خود از استعمار انگلیس را برگزار مي 
الگوس،  در  ثروتمند  تاجر  یک  دختران  کینین  و  کند. «اوالنا» 
به  و  اند  شده  التحصیل  فارغ   انگلیس  در  دانشگاهي  از  تازه 
کشور خود بازگشته اند. کینن همان طور که انتظار مي رود 
بالفاصله پس از بازگشتش وارد کسب و کار خانوادگي شان 
مي شود، اما «اوالنا» برخالف انتظار خانواده، به انسوکا مي 

رود تا با مرد مورد عالقه اش اودینگبو ازدواج و زندگي کند. 
اما  اودینگبو مردي نیست که خانواده اوالنا چندان موافق او 
بر  را  انقالبي  نام  خواهرش  که  است  سرکشي  مرد  او  باشند. 
مادر  با  هایي  تنش  دچار  انسوکا  در  اوالنا  است.  گذاشته  او 
و  مدرن  یکي  که  دو  این  بین  تنش  شود،  مي  اودینگبو  سنتي 
دیگري  سنتي است، نقشي نمادین از چالش ها و ناآرامي هاي 

اجتماعي در سراسر کشور نیجریه در آن زمان است.

شک و بدگماني
و  ایگبو  حاکم  طبقه  بین  هایي  درگیري   اینکه  از  بعد  اندکي 
هوسا ها  بروز مي کند، مردم منطقه اندک اندک تحت نظارت 
ارتش شروع به ترک الگوس مي کنند. اما آتش جنگ همچنان 
این  ادامه  با  است،  دیگر  جاهاي  در   کشیدن  شعله  حال  در 
وضعیت، اوالنا و اودینگبو مجبور  به فرار از انسوکا مي شوند 
و به بیافرا مي روند، جایي که دولت تجزیه طلب ایگبو در سال  
۱۹۶۷ تشکیل شده بود. اما این آخرین جا به جایي وحشتناک 
به  نسبت  بدگماني  و  شک  ها  جایي  به  جا  این  در  نیست.  آنها 
یکدیگر شروع  به آسیب  زدن به روابط آنها مي کند. با وجود 
انبوه حوادثي که رخ مي دهد، این فیلم که بازگو کننده داستان 
یک سري ناآرامي است، به راحتي شکست نمي خورد. به ویژه 
که از بازي خوب نیوتن در قالب اوالنا برخوردار است. نیوتن 
به  را  زني  اینجا  در  اوست  هاي  بازي  بهترین  از  یکي  این  که 
تصویر مي کشد که باهوش است اما اغلب درگیر نبرد احساس 
شود  مي  باعث  نیوتن  هوشمندانه  بازي  است.  خود  عقل  و 
بهترین سکانس هاي فیلم متعلق به او باشد. اما بهترین  این  
سکانس ها مربوط به جایي است که او رو در روي خواهرش 
خوب  خیلي  و  هستند  باهوش  خواهر  دو  هر  گیرد.  مي  قرار 
مي دانند این لحظه در زندگي آنها تعیین کننده است. زیرا مي 

تواند براي همیشه پیوند خواهري آنها را از بین ببرد.

پشت سر ستاره در حال طلوع
اقتباس  این   در  باندله  یي  بي  توسط  که  فیلم  این  مردان  اما 
به  اند  نتوانسته  کدام  هیچ  اند،  شده  گرفته  کار  به  فشرده، 
اندازه بویه گا، ستاره اي که مي توان گفت در حال طلوع است، 
موفق باشند. اگوووي که او به تصویر  مي کشد، همان چیزي 
در  که  دنیایي  دو  بین  در  او  حضور  بود.  رمان  در  که  است 
داستان وجود دارد، کلید اکتشاف هاي سیاسي اش است. هم 
به هر حال یکي از اجراهاي خوب خود را به نمایش گذاشته و 
در قالب اودینگبو مرد مودب و خوش سخن داستان که درگیر 
مسائل عاطفي و مشکالت است، ظاهر شده است. که این نوع 
ظاهر شدن او نتیجه تصمیم گیري باندله، به عنوان کارگرداني 
است که خواسته روایت آدیچه را با همان زمانبندي ها و تعلیق  
هاي خاص بازسازي کند. به لحاظ تکنیکي نیز این فیلم کاري 
آلپاین  مک  کار  نیز  صحنه  طراحي  است.  لهستاني  سبک  با 
بوده است و طراحي لباس ها نیز توسط جو کاتساراس انجام 
شده است، در پایان نباید مدیریت فیلمبرداري جان دبورمن را 
واقع  در  دهد،  مي  ارائه  او  که  هایي  زمینه  پس  کرد.  فراموش 

شاهدي بر انتخاب هاي خوب اوست.

Variety :منبع

فیلم هایــــي که رنگ 
اکـران نـــــــــــدیدند

به  سینمایي  بزرگ  پروژه هاي  و  طرح  درباره  اغلب  سینمادوستان 
ساخته  گاه  هیچ  که  مي کنند  صحبت  مطرح  سینماگران  کارگرداني 
نشدند، اما در این میان فیلم هایي نیز هستند که فراتر از مرحله طرح و 
برنامه رفتند و حتي ساخته شدند، اما به دالیل گوناگوني مثل تصمیم 
کارگردان ، استودیوهاي فیلمسازي یا مسائل حقوقي و مالي، هیچ گاه 

روي پرده نقره یي سینماها براي عموم مردم اکران نشدند.

- نخستین تجربه کارگرداني «جري لوئیس»، کمدین سرشناس با عنوان «روزي که دلقك 
گریه کرد» در سال ۱۹۷۲ ساخته شد که پس از تکمیل «لوئیس» تصمیم گرفت که این فیلم 
در  فیلم  این  در  سینما  صاحب نام  کمدي  بازیگر  لوئیس»،  نیابد. «جري  نمایش  هیچگاه 
نقش یك دلقك آلماني به نام «هلموت دورك» بازي کرده است که در جریان جنگ جهاني 
دوم به دالیل سیاسي در یك کمپ زنداني شده است و در آنجا براي کودکان پیش از ورود 
این  ساخت  فیلم مي گوید: از  این  درباره  اجرا مي کند. «لوئیس»  نمایش  گاز  اتاق هاي  به 
فیلم خجالت زده  شدم، اما از اینکه اجازه ندادم کسي آن را ببیند خوشحالم. فیلم بسیار 

بسیار بدي بود!

- «خاطرات اردوگاه»، مستندي به تهیه کنندگي «آلفرد هیچکاك» - سینماگر بزرگ تاریخ 
سینما و به کارگرداني «سیدني برنشتین» بود که در سال ۱۹۴۵ به حقایق تلخي پرداخت. 
از  فیلمبرداري شده  واقعي  صحنه هاي  قراردادن  کنارهم  و  تدوین  از  مستند  فیلم  این 

بریتانیا  ارتش  فیلم  واحد  توسط  صحنه ها  این  شد.  ساخته  نازي ها  مرگ  اردوگا ه هاي 
گرفته شده بود. این مستند چنان تاثیر گذار و وحشتناك بود که «هیچکاك» که خود استاد 
از  هفته  یك  براي  او  و  داد  قرار  تاثیر  تحت  به شدت  بود  تعلیق  و  دلهره  و  ترس  سینماي 
فیلم  هیات  نهایت  در  شد.  دچار  شدیدي  افسردگي  به  و  شد  ناپدید  فیلمسازي  استودیو 
جنگ  از  پس  آلمان ها  از  فراواني  نفرت  و  انزجار  فیلم  نمایش  با  داشت  بیم  که  انگلیس 
جهاني ایجاد شود، تصمیم به عدم اکران فیلم گرفت. این فیلم در نهایت در سال ۱۹۸۴ 
براي نخستین بار در جشنواره فیلم برلین نمایش یافت، اما هیچ گاه اکران عمومي نیافت؛ 

گرچه هم اکنون نسخه یي از آن در سایت یوتیوب موجود است.

- فیلم «دالور» نخستین و آخرین تجربه «جاني دپ» پشت دوربین کارگرداني بود. این 
خانواده اش  براي  دالر   ۵۰۰۰ دریافت  ازاي  به  که  است  مردي  درباره  مدرن  وسترن  فیلم 
آخرین  از  یکي  در  براندو»  «مارلون  فیلم  این  در  شود.  کشته  دوربین  مقابل  مي پذیرد 
نقش آفریني هایش در نقش یك تهیه کننده فیلم ظاهر شده است. نمایش اولیه این فیلم در 
جشنواره کن در سال ۱۹۹۷ با بازخوردهاي مناسبي رو به رو نشد و «جف اندرو» منتقد 
سینمایي این فیلم را به شکل کسالت آوري کند و بسیار خودشیفته  مآبانه خواند. «جاني 
دپ» که از این واکنش ها حیرت زده  شده بود از اکران فیلم در سینماهاي امریکا و شبکه 

نمایش خانگي جلوگیري کرد.

چون  فیلم هایي  و  یابد  دست  خود  امروز  شهرت  به  اوراسل»  «دیوید  اینکه  از  پیش   -
«مبارز»، «کتابچه بارقه امید» و «اخاذي امریکایي» را بسازد، در سال ۲۰۰۴ یك فیلم کمدي 
به نام «I Heart Hackabees» را تولید کرد که یك شکست از نگاه منتقدین محسوب شد و 
بالفاصله به سراغ فیلم «Nailed» رفت که درباره زني مبتال به یك اختالل رواني عجیب 
بود. در نهایت فیلمبرداري پایان یافت اما مراحل تولید چهار بار به سبب مشکالت مالي 
متوقف شد و درنهایت به عدم توزیع و اکران فیلم منجر شد. «دیوید اوراسل» گفته است 

که قصد ندارد در آینده این فیلم را به نمایش بگذارد.

-«پنه لوپه اسفیرز» که به تازگي از مدرسه فیلمسازي فارغ التحصیل شده بود، نخستین 

 ۱۹۶۹ سال  در  پرایر»  بازي «ریچارد  با  تام»  عمو  نام «داستان هاي  به  را  خود  بلند  فیلم 
ساخت. داستان فیلم درباره مرد ثروتمند سفیدپوستي بود که توسط گروهي از مردان 
سیاه پوست ربوده مي شود و به صورت نمادین براي تاریخ نژادپرستي امریکایي ها مورد 
که  بود  اینجا  و  شد  تدوین  فیلم  و  یافت  پایان  فیلم  فیلمبرداري  مي گیرد.  قرار  محاکمه 
را  فیلم  سلولوئید  و  داد  باد  به  را  زحمات  تمامي  یکباره  به  فیلم  بازیگر  پرایر»  «ریچارد 
تمامي  او  با  درگیري  از  پس  داشت  شدیدي  اختالف  همسرش  با  که  کرد. «پرایر»  نابود 
سلولوئیدهاي فیلم را پاره کرد. یك سال طول کشید تا بخش هایي از آن ترمیم شد و پس 
از آن به «بیل کاسبي» فروخته شد تا براي تدوین مجدد آن سرمایه گذاري کند، کاري که 

او هیچگاه انجام نداد.

- «ژان لوك گدار» پس از اینکه در سال ۱۹۶۸ از حرفه فیلمسازي خداحافظي کرد، خیلي 
براي  «لیکاك»  و  «پنبیکر»  نام هاي  به  مستندساز  دو  با  و  بازگشت  عرصه  این  به  زود 
ساخت مستندي سیاسي درباره امریکا همکاري کرد. محصول نهایي این همکاري «یك 
و  گذاشت  تنها  فیلم  توزیع  امر  در  را  مستندساز  دو  گدار  اما  گرفت،  نام  امریکایي»  فیلم 
«پنبیکر» و «لیکاك» که غرق در بدهي شده بودند اعالم ورشکستگي کردند و نتوانستند 
فیلم را اکران و توزیع کنند، اما این فیلم تنها در چند جشنواره سینمایي با تدوین جدید 

از سوي «پنبیکر» با عنوان «یك فیلم پنبیکر» نمایش یافت.

در  را  او  آخر  فیلم  و  کرد  شوکه  را  هالیوود  سالگي   ۲۳ سن  در  فونیکس»  مرگ «ریور   -
شرایطي نامشخص قرار داد. زماني که وي در ۳۱ اکتبر ۱۹۹۳ به سبب مصرف بیش از 
حد مواد مخدر درگذشت، تقریبا بیشتر نقش خود را در فیلم «خون تیره» به اتمام رسانده 
بود. «خون تیره» به کارگرداني «جورج سلویزر» سینماگر هلندي درباره زني است که 
به دلیل آزمایشات هسته یي همسر خود را از دست مي دهد. با توجه به اینکه اتمام پروژه 
بدون بخش هاي باقي مانده از بازي «ریور فونیکس» غیرممکن به نظر مي رسید پروژه 
اروپایي  سینمایي  جشنواره  چند  در  را  فیلم  این   ۲۰۱۲ سال  در  شد. «سلویزر»  لغو  فیلم 

نمایش داد اما اکران عمومي این فیلم براي همیشه غیرممکن خواهد بود.

نگاهي به «نیمي از خورشید زرد» فیلمي تازه درباره آفریقا

رویارویـي  سنت و مدرنیـته
 مهرناز منتظري 
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براي سالگرد درگذشت

آلفرد هیچکاک؛ کارگردان 
ترسویي که ترس مي آفرید!

صحنه هاي قتل را مثل صحنه هاي عاشقانه فیلم برداري کنید و صحنه هاي عاشقانه 
را مثل صحنه هاي قتل». این جمله، یکي از جمالت به یادماندني کارگردان سینماي 
وحشت و دلهره است، کارگرداني که اگرچه آثارش همه به رنگ ترس و معما بود، 

اما خودش ترسو بود.
آلفرد  درگذشت  سالروز  آوریل)   ۲۹) اردیبهشت  نهم  سه شنبه  ایسنا،  گزارش  به 
هیچکاک، استاد سینماي تعلیق و دلهره بود. وي سال ۱۸۹۹ در یک خانواده فقیر 
پنج نفره و به شدت کاتولیک و در لیتون ستوِن لندن به دنیا آمد و کار هنري خود را 

از سال ۱۹۱۵ با کار در یک استودیوي فیلمسازي شروع کرد.
خودش  که  جایي  تا  بود  ترسو  همچنین  و  طبع  شوخ  و  خجالتي  فردي  هیچکاک 
مي گفت: من آدم ترسویي هستم و این فهرست چندتا از چیزهایي است که آدرنالین 
به  بعدي ام  فیلم  که  این  و  ارتفاع  پلیس ها،  کوچک،  بچه هاي  مي برد:  باال  را  خونم 

اندازه آخرین فیلمي که ساخته ام خوب نباشد.
زماني که هیچکاک کودک بود، پدرش با یک نوشته او را به اداره پلیس فرستاد و 
افسر پلیس نیز وي را دستگیر کرد و براي ۱۰ دقیقه به زندان انداخت. از آن زمان به 
بعد هیچکاک به شدت از پلیس و هر آنچه که با قانون سر و کار داشت گریزان بود 

به همین خاطر به گفته خودش هیچ گاه رانندگي نکرد.
آنها  از  فقط  ندارم  مشکل  پلیس ها  با  «من  بر  مبني  او  معروف  جمالت  از  یکي 
مي ترسم» نشات گرفته از همین اتفاق است. او حتي از تخم مرغ نیز وحشت داشت 
و آن را به یک مایع سفید رنگ که میان آن تهي نیست و موجودي زرد رنگ ممکن 

است هر لحظه از آن بیرون بیاید تعبیر مي کرد.
شوخي  به  را  او  مادرش  اینکه  دلیل  به  سالگي  چهار  سن  در  هم  بار  یک  هیچکاک 

ترسانده بود به مدت طوالني از ترس سکسکه مي کرده است.
مي توان گفت زندگي هیچکاک نیز مانند بسیاري از افراد دیگر به نوعي با ترس گره 
خورده بوده، اما او از این حس در مسیري مثبت بهره گرفت و آن را در فیلم هاي 

خود به کار گرفته است.
هیچکاک درباره فیلم هاي ترسناکي که ساخته گفته است: من به مانند یک فیلسوف 
به مردم همان چیزي را مي دهم که مي خواهند. آنها دوست دارند که ترس و وحشت 

را تجربه کنند، خوب من هم همان را به آنها مي دهم.
او اولین فیلمنامه خود را در سن ۲۲ سالگي نوشت و در سن ۲۵ سالگي نیز اولین 

فیلم خود را کارگرداني کرد و به همین دلیل خود را متعلق به جوانان مي دانست.
هیچکاک که با «ربکا» به هالیوود پا گذاشت، به خاطر شاهکارهایي چون «سرگیجه» 
(۱۹۵۸)، «رواني» (۱۹۶۰) و «پرندگان» (۱۹۶۳) یکي از بزرگترین فیلمسازان تاریخ 

سینما لقب گرفت.
«سرگیجه» او در سال ۲۰۱۲ در آخرین نظرسنجي مجله «سایت اند ساوند»که هر ۱۰ 
سال یک بار ۱۰ فیلم برتر تاریخ سینما را با نظر خواهي از منتقدان و کارگردان هاي 

مشهور انتخاب مي کند به عنوان فیلم برتر تاریخ سینما دست یافت.
این کارگردان بریتانیایي در شش دهه از عمر خود ۶۴ فیلم را کارگرداني کرد و در 
۳۰ فیلم نیز به ایفاي نقش پرداخت که معموال در همه فیلم هایي که کارگرداني کرده 

حتي در یک صحنه کوتاه هم که شده جلوي دوربین رفته است.
اگرچه هیچکاک استاد دلهره لقب گرفته و یکي از محبوب ترین کارگردان هاي تاریخ 
سینما محسوب مي شود، اما هیچگاه به جایزه اسکار دست نیافت و تنها پنج فیلم 
«ربکا»  و  «رواني»  عقبي»،  «پنجره  شده»،  «طلسم  نجات»،  «قایق  نام هاي  به  وي 

نامزد اسکار شدند.
هیچکاک با نام کامل سر آلفرد جوزف هیچکاک در سن ۸۱ سالگي و در سال ۱۹۸۰ 

در آمریکا درگذشت.

سینما

هیچ جا امن نیست
«آلفرد هیچکاك» ربع قرن پیش در ۲۹ آوریل ۱۹۸۰ درگذشت. وقتی از او پرسیدند 
که  روحش  بی  و  خشك  صدای  با  بنویسند،  چه  قبرش  سنگ  روی  دارد  دوست  که 
وجه مشخصه اش بود جواب داد: «این همان کاری است که ما با بچه های تخس 

می کنیم».
زمان  در  که  بود  ای  حادثه  به  انگیز  شگفت  ارجاعی  و  هولناك  طنز  نمونه  یك  این 
پدرش  دوستان  از  که  پلیسی  هیچکاك،  گفته  به  که  زمانی  افتاد،  اتفاق  اش  کودکی 
بود با همین جمالت او را به عنوان شوخی بازداشت کرد. بعد از این حادثه او می 
ترس  گیرد؛  می  ریشه  آن  از  هایش  فیلم  که  ای  کلیدی  عنصر  که  کند  ادعا  توانست 

از دستگیر شدن بی دلیل، مظنون کردن پلیس و احساس جرم غیرمنطقی است.

بیست و پنج سال پس از مرگش، فیلم هایش با دقت مورد مطالعه قرار می گیرند. 
اگر امروز این امر متقاعد کننده به نظر برسد که کسی می تواند بدون اینکه درباره 
شکسپیر تحقیق کرده باشد، مدرکی در زمینه ادبیات بگیرد، می توان متقاعد شد 
که می توان درباره فیلم مطالعه کرد بدون این که هیچکاك را شناخت. به عنوان 
مثال «سرگیجه» را در نظر بگیرید، فیلمی دلهره آور و سرشار از رمز و راز. وقتی 
این فیلم در ۱۹۵۸ اکران شد، به عنوان یك تریلر ضعیف و ناموفق ارزیابی گردید و 
مورد بی اعتنایی قرار گرفت. اما امروزه به عنوان یك شاهکار سمبلیسم شاعرانه 
و حسرت رمانتیك از آن یاد می شود. «پنجره عقبی» که در آن قهرمانی که روی 
صندلی چرخدارش میخ شده ( جیمز استوارت)، همسایه هایش را با دوربین دید 
خوب  ترفند  یك  با  مالیم  تریلر  یك  عنوان  به  شد،  اکران   ۱۹۵۴ در  وقتی  زند،  می 
شناخته شد. امروز آن را به عنوان تمثیلی ماهرانه از مکانیسم « تماشای فیلم» در 
رویکرد  از  تابد،  برمی  را  انتقادی  مختلف  های  رویکرد  که  فیلمی  گیرند،  می  نظر 

فرویدی گرفته تا رویکرد فمینیستی.
امروز هر فیلمسازی که می خواهد تریلر بسازد باید همان احساسی را نسبت به 
خواست  می  که  وقتی  داشت  بتهوون  به  نسبت  برامس  که  باشد  داشته  هیچکاك 
نخستین سمفونی اش را بنویسد: «تو نمی دانی که چگونه پیش خواهی رفت، با آن 

غولی که رد پای تو را دنبال می کند...»
همکاران  بلکه  داشت  محبوبیت  سینما  تماشاگران  عامه  میان  در  تنها  نه  هیچکاك، 
محققان  و  فرهنگی  مفسران  همینطور  داشتند،  دوست  را  او  نیز  اش  سینمایی 
دانشگاهی که در زمینه فیلم کار می کنند. او این محبوبیت را با کسب مهارت در یك 
ژانر بخصوص تکمیل کرد. خود می گوید: « اگر من سیندرال هم می ساختم، باز 
تماشاگران دنبال یك جسد توی کالسکه بودند.» و در حالی که چشمك می زند می 

گوید: «من قتل را به درون خانه کشاندم، جایی که به آن تعلق داشت.»

بخشی از قدرت او دقیقًا مربوط به ایجاد ترس در مکان هایی بود که معموًال امن 
فرض می شد، خواه این مکان، رویال آلبرت هال باشد ( در فیلم مردی که زیاد می 
دانست)، خواه دوش معمولی متلی بین راهی در فیلم «روانی» (Psycho). در فیلم 
های هیچکاك هیچ جا امن نیست. این همه ترس و ناامنی از کجا ریشه می گیرد؟

«برنارد هرمن»، آهنگساز محبوب هیچکاك، یك بار به زنش گفت که هیچکاك، «راز 
وحشتناکی» را برای او فاش کرد که او نمی تواند پیش از مرگ هیچکاك آن را برمال 

کند، اما او خود پیش از هیچکاك از دنیا رفت.
آنچه که در بیوگرافی های هیچکاك آمده بیش از حد معمولی است. پسر یك سبزی 
فروش که در ۱۸۹۹ در لیتون استون به دنیا آمد. هیچکاك فقط چند سرنخ درباره 
ارتباط دوران اولیه زندگی اش با مشغله های ذهنی اش داده است. خود گفته است 
که تحصیل در یك مدرسه یسوعیون یك نوع انضباط فردی به او تزریق کرده است. 
تنبیه  جمعه  روز  که  گفت  می  آنها  به  دوشنبه  روز  که  مدرسه  انضباطی  سیستم 

خواهند شد، تعلیق را به آنها آموخته است. اما شگفت اینجاست که او از تعلیق در 
زندگی شخصی اش متنفر بود. وقتی با «آلما رویل» رابطه عاشقانه داشت، خود 

نامه های عاشقانه اش را با دست به او می رساند، چرا که به پست اعتماد نداشت.

برسد،  فیلمبرداری  مرحله  به  اینکه  از  قبل  جزئیاتش  تمام  با  را  فیلم  یك  هیچکاك 
روی کاغذ طراحی می کرد. شاید این نشانه ای از نیروی درونی فیلم هایش باشد: 

این فیلم ها نشان می دهند که سازنده آنها بیشتر از چه چیزهایی می ترسید.

او می دانست که تعلیق شهوت انگیز است: نوازش های اولیه، انتظار دلهره آور و 
سرانجام رهایی. اما اگر تعلیق شهوت انگیز بود، شهوت هم سرشار از تعلیق بود. 
و  رنج  به  بود.  تنش  از  پر  همواره  او  های  فیلم  در  رومنس (معاشقه)  همینطور، 
عذاب «کری گرانت» و «اینگرید برگمن» در فیلم «بدنام» (Notorious) بیندیشید. 
روان  و  دید  می  تاریکی  و  سیاهی  گرانت،  کری  آراسته  و  بشاش  ظاهر  پس  در  او 
کرد.  می  آشکار  بود،  پنهان  استوارت»  «جیمز  عادی  ظاهر  زیر  که  را  رنجوری 
قهرمانان مرد او برای کسب قدرت و تسلط در روابطشان با دیگران تقال می کنند 
و قهرمانان زن بلوند و خونسرد او مثل «گریس کلی» و «تیپی هدرن»، از انقیاد و 

مطیع بودن می گریزند.

از  «شمال  و   (۱۹۴۵) شده»  «طلسم   ،(۱۹۴۲) ظن»  «سوء  چون  هایی  فیلم  در 
از  تروفو،  فرانسوا  دارد.  وجود  گیرایی  العاده  فوق  لحظات  غربی» (۱۹۵۹)  شمال 
های  صحنه  مثل  را  قتل  های  صحنه  «او  است:  گفته  بار  یك  او،  واقعی  حواریون 
عاشقانه می ساخت و صحنه های عاشقانه را مثل صحنه های قتل.»قتل در فیلم 
ظهور  عنوان  به  بیشتر  و  بود  روایتی  پازل  یك  از  بخشی  ندرت  به  هیچکاك،  های 
گریزناپذیر حس قدرت مطرح بود. برای او سینما، ضرورتًا احساس و قدرت بود. 
تریلرهایش  با  درآورد.  کار  از  عالی  را  هایش  فیلم  پایان  کرد  می  سعی  رو  این  از 
تماشاگران را وامی داشت تا با حوادث روی پرده همذات پنداری کنند. او نه تنها 
درباره تم فیلم هایش حرف می زد بلکه درباره شیوه های تکنیکی ای که موجب 
برانگیختن واکنش تماشاگر می شد نیز سخن می گفت. در صحنه قتل کارآگاه فیلم 
روانی که تماشاگر با دیدن آن جیغ می کشد، او از شیوه ای استفاده کرد که در آن 
به  که  مهاجم  از  باال  به  رو  نمای  ببرد (  کار  به  توانست  می  که  نمایی  دورترین  از 
طرف قربانی خیز برمی دارد) به نزدیك ترین نما ( یك کلوزآپ درشت از کارآگاه در 
لحظه حمله) کات می کند. هیچکاك توضیح می دهد: «درست مثل موسیقی است، 

نگاهتان از ویولن ها که آرام می نوازند به سمت سازهای برنجی می چرخد.»
یك  ایجاد  در  او  گذارد.  می  نمایش  به  را  بصری  قدرت  همچنین  هیچکاك  تکنیك 
کنترپوآن بین دیالوگ و تصویر استاد بود. صحنه ای که به ظاهر درباره مفهومی 

است، اما از نظر تصویری درباره مفهوم دیگری است.

آیا هیچکاك به شالوده طبیعت انسان توجه می کرد؟ حتی اگر قاتل در فیلم «پنجره 
عقبی» دستگیر می شد، باز هم تم فرعی و هراس انگیز تماشاگری که از پنجره دید 
می زند (peeping tom) در فیلم وجود داشت. در میانه فیلم، وقتی که بر مرد و زن 
قهرمان فیلم معلوم می شود که شخص مورد سوءظن آنها شاید اصًال قاتل نباشد، 
صادق  انسان،  طبیعت  مورد  در  که  است  معتقد  هیچکاك  شوند.  می  ماتم  در  غرق 
بوده است و هرگز کسی نمی تواند فیلم هایش را به سانتی مانتال بودن متهم کند. 
در واقع او این مشاهده نقطه ضعف انسانی را با نوعی کمدی می آمیزد به طوری 
که کامًال مدرن به نظر می رسد. او فکر می کرد که راز موفقیتش، درك او از روان 
ترس  تجربه  در  را  شان  انگشت  خواهند  می  آنها  اینکه  است.  تماشاگران  شناسی 
فرو کنند و از شرکت در بازی وحشت لذت می برند. «اسکار وایلد» این شوخی را 
اینگونه بیان می کند: «تعلیق وحشتناك است.» او این راز را از زبان گوندولن در 
«اهمیت ارنست بودن» بیان می کند و اضافه می کند «امیدوارم ادامه داشته باشد.» 

و در مورد آلفرد هیچکاك باید گفت که ادامه خواهد داشت
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تاریخ
یکی  به  ابتدا  من  کنونی،  تاریخ  علم  از  گفتن  سخن  برای 
از  اثرش «تجلیل  در   (Marc Bloch) بلوخ مارک  متون  از 
تاریخ یا حرفه تاریخ دان» که مرگ نابهنگام و دردناکش در 

سال ۱۹۴۴ آن را ناتمام گذاشت، اشاره می کنم.

دوران  در  علمی  بلکه  حرکت  در  علمی  فقط  نه  «تاریخ 
کودکی [خویش] است: همچون تمامی علومی که موضوع 
عرصه  به  دیر  زیرا  داده اند؛  قرار  انسان  روح  را  خود 
شناخت عقالنی وارد شده اند. یا شاید بهتر باشد بگوییم، 
بسیار  روایتی  خود،  نطفه ای  قالب  در  تاریخ  علم  هرچند 
قدیمی و در دورانی طوالنی سرشار از خیاالت بوده است 
و از آن هم بیشتر، با در دسترس ترین وقایع پیوند داشته 
است، با این وجود علمی است که به مثابه یک شکل عقالنی 

از تحلیل، بسیار جوان به حساب می آید.»
چه  به  عقالنی  رویکرد  یک  مثابه  به  را  تاریخ  ظهورعلم 
در  موضوع  این  به  من  دانست؟  مربوط  می توان  زمانی 

تاریخ به مثابه علم بازمی گردم.
دان  تاریخ  کنار  در  لحاظ  این  از  را  خود  باید  اینجا  در  اما 
آلمانی راینهارت کوسلک قرار دهم که در کتابش در ۱۹۷۹ 
 le future) که ترجمه فرانسوی آن با عنوان «آینده گذشته
در  تاریخی»  زبان های  نشانه شناسی  بر  درآمدی   (passé
۱۹۹۰ منتشر شد، چنین می اندیشد: تاریخ، یک مفهوم و یک 
شد.  زاده  میالدی  هجده  قرن  دوم  نیمه  در  که  است  رشته 
اقتصاد  و  دین  سیاست،  نظیر  مفاهیمی  همچون  علم  این 
که  نیستم  آن  دنبال  به  من  البته  نبود،  شناخته  آن  از  پیش 
خالصه ای از پیش از تاریخ طوالنی علم تاریخ را از ظهور 
و  معنی «پژوهش»  به  باستان  یونان  در  واژه «ایستوری» 
قرن  از  «روایت»  تحقیق»،  یک  «نتیجه  سپس  و  «تحقیق» 
«پدرعلم  را  او  که  هرودت  «تاریخ»  و  میالد  از  پیش  پنجم 
تاریخ» نامیده اند، در اینجا عرضه کنم. با این وصف باید 
بگویم که هرچند برنار گنه (Bernard Guénée) در سال 
تاریخی  فرهنگ  و  «تاریخ  عنوان  با  برجسته  کتابی   ۱۹۸۰
به  چندان  نمی توان  اما  نوشت،  وسطا»  قرون  غرب  در 
قرن  زد.  تکیه  وسطا  قرون  در  یافته  عقالنیت  تاریخ  یک 
دوگانه  تمایلی  توانست  بود،  انسان گرا  قرنی  که  شانزدهم 
اخالق  بر  اتکای  با  یکسو  از  کند.  ایجاد  تاریخی  تامل  به 
خط  این  در  زندگی.  برای  الگویی  مثابه  به  تاریخ  به  یعنی 
پی «موقعیت  در  پیوسته  که   (Montigne) مونتنی که  بود 
دیگر  سوی  از  اما  می نوشت.  را  خود  آثار  بود،  انسانی» 
علمی  شانزدهم،  قرن  اواخر  مولفان  از  برخی  نزد  تاریخ 
بود که نباید هیچ یک از شناخت های مهم را کنار می گذاشت 
در  و  آمد  بیرون  کامل  تاریخ  مفهوم  که  بود  همین جا  از  و 
چارچوب و محتوایی کامال متفاوت در پی همان چیزی بود 
که بعدها به هدف تاریخ تام و کامل گاهنامه «آنال» بدل شد 
و البته تاریخی بود که ضرورتا دغدغه های کالمی و ادبی 
مولف  اصیل ترین  گرایش،  این  در  داشت.  خود  در  نیز  را 
و کسی که تا بیشترین حد در این جهت پیش رفت النسلو 
دوال پوپلینیر (Lancelot de Lapopelinière) بود که در 
سال ۱۵۹۹ دو کتاب منتشر کرد: نخست طرحی از «تاریخ 
جدید فرانسوی ها» که در آن تالش کرد با بازنگری تاریخ 
فرانسه تمام افسانه ها و اسطوره ها را از آن بیرون کشد (و 
من بر واژه جدید تاکید دارم) و سپس و به خصوص کتاب 
ایده  این  با   (Histoire des histoires) ها»  تاریخ  «تاریخ 
و  تدوین  تاریخی  علل  که  دارد  بدان  نیاز  تاریخ،  تحقق  که 
توضیح  آنها  مسائل  کالم  یک  در  و  آنها  نتایج  شوند،  ارائه 

داده شوند. 

زمانی که در نیمه دوم قرن هجدهم، مفهوم مدرن و عقالنی 
شدند  بلند  نیز  صداهایی  موقع  همان  از  شد،  زاده  تاریخ 
تاریخ  نه  و  بودند  جدیدی  تاریخی  محتوای  خواهان  که 
سلطنت ها، دربارها، جنگ ها و نکات ریز و پیش پا افتاده، 
ناچیز»  جزئیات  «این  ولتر  که  چیزهایی  آن  همه  یعنی 
در  نفر  دو  به  به خصوص  می توانم  اینجا  در  من  می نامید. 
این مدرنیته تاریخی اشاره کنم: ولتر در «مالحظات جدید 
 (Chateau briand) درباره تاریخ» در ۱۷۴۴ و شاتوبریان

در «درآمدی بر مطالعات تاریخی» ۱۸۳۱. 
است  تاریخ  درباره  کامل  بازاندیشی  به  ما  نیاز  امروز 

که  گسترده ای  تغییرات  در  را  تاریخ  باید  کار  این  برای  و 
جهان جوامع و علوم (فکری) شاهدش است و ما را نیز به 
همراه خود دگرگون می کنند، شرکت داده و در حد امکان 
آنکه  از  پیش  اما  دهیم.  قرار  نخست  صف  در  را  آن  حتی 
در جلوی صحنه سال ۲۰۰۰ بیاییم اندکی به عقب برگردیم.

اوال  بود.  معنا  دو  در  تاریخ  قرن  غرب،  برای  نوزده  قرن 
همان گونه که من همچون دیگران گفته ام قرنی که تاریخ 
در آن شکل عقالنی می گیرد و به یکی از رشته های علمی 
اساسی بدل می شود. و همچنین قرنی که در آن تاریخ همه 
چیز را درون خود کشیده و وادار به دنبال کردنش می کند: 
فرد و جامعه، بیان، اقتصاد، دین و فلسفه همه در زیر یک 

پرچم، پرچم ملت قرار داده می شوند.
چه پاسخی امروز می توان به دو پرسش همچنان بازمانده 
از قرن نوزده، قرن علم و قرن قوانین ملت ها داد. آیا تاریخ 
یک علم است؟ آیا معنایی در تاریخ هست و آیا ملت معنایی 

در بردارد؟

بله، تاریخ یک علم است، اما یکی از علوم متفاوت با علوم 
اینجا  در  روابط  که  هرچند  زندگی،  با  متفاوت  و  طبیعی 
دیگر  عبارت  به  یا  اجتماعی  علوم  از  دارتر  معنا  و  مهم تر 

از علوم انسانی و اجتماعی، علوم انسان و جامعه باشند.
ویژگی این علوم در آن است که علومی در زمان هستند و 
می خورند،  پیوند  یکدیگر  به  ضرورت  با  حادثه  زمان،  در 
در  را  آنها  نمی توان  و  هستند  جمع  و  فرد  علوم  اینها 
جبرگرایی های سخت قرار داد (هرچند که در همین اواخر 
فیزیک نجومی نیز به ما نشان داد که کیهان هم دارای یک 
تاریخ است، بیولوژی و پزشکی نیز به ناچار پذیرفتند که 
کالبد هم یک تاریخ دارد) و سرانجام این علوم به روح و به 
ماده مربوط می شوند و تازه به این شرط که این تقابل را 

کامال دقیق بدانیم.
تاریخ علمی خاص است، علم تاریخی علمی است که پیش 
که  می داند  هدفی  مدیون  را  خود  بودن  علمی  چیز  هر  از 
گرایی  نسبی  است.  «حقیقت»  همان  دیگر  علوم  همچون 
همچنان  فیزیک  که  نشد  سبب  این  اما  شد،  فیزیک  وارد 
یک  به  نیز  تاریخی  نسبی گرایی  نباشد،  حقیقت  دنبال  به 
نمی تواند  و  می رسد  حقیقت  از  انعطاف آمیزتر  مفهوم 
غیر  در  آنکه  بدون  بگذارد،  کنار  را  حقیقت  جست وجوی 

عقالنیت فرو رود.
است.  همین  در  تاریخ  رشته  علمی  اساسی  ویژگی  زیرا 
مشکالت  از  یکی  است.  دیگری  چیز  «عینی»  تاریخ 
زبان  در  تاریخ  واژه  که  است  آن  در  تاریخی  استدالل های 
رشته  که  می شود  اطالق  متفاوت  چیز  دو  به  فرانسه 
روشن  یکدیگر  با  را  آنها  رابطه  دارد  وظیفه  دقیقا  تاریخ 
میان  آلمانی ها  که  همان گونه  بدهد  تمییز  آنها  میان  و  کند. 
Geschichte و Geschichtwissenschaft یا التین ها میان 
gestarum res gestae و historia rerum تمییز می دادند. 
عقالنیتی  تاریخ،  رشته  علمی  بنیادین  ویژگی  بنابراین 

منطقی است.
علوم  در  دیگر  علمی  ویژگی  دو  شد  گفته  آنچه  تمام  از 
اما  نیست،  قوانین  دنبال  به  تاریخ  می آیند:  بیرون  تاریخی 
همچون علوم اجتماعی دیگر در پی نظم و ترتیب ها است 
و از روش های علمی پژوهش و پردازش داده های تاریخی 
تعیین  مشخصی  ضوابط  خالل  از  که  می کند  استفاده 

شده اند و باید وارسی شوند.
و اگر از این عقالنیت بگذریم، تاریخ چیزی جز وراجی ها، 
افسانه ها و پیشگویی ها نخواهد بود. رشته تاریخ، یک علم 
و یک حرفه است. باید میان تاریخ دان حرفه ای و تاریخ دان 
آنها  میان  آنکه  ولو  باشد،  داشته  وجود  فاصله  یک  آماتور 

همکاری وجود داشته باشد.
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تجارت خارجی ایران 
در دوره مصدق

دیگر  مصدق  وقتی  به خصوص  نفتی،  بحران  جریان  در 
از  بپذیرد،  را  نفت  شدن  ملی  بریتانیا  اینکه  به  را  امیدش 
دست داد، شرکت ملی نفت ایران کوشید نفت را مستقیما 
تالش های  به رغم  بفروشد.  بین المللی  مشتریان  به 
شرکت ملی نفت و منعطف بودن دولت ایران برای دادن 
تخفیف های حسابی به خریداران، کل نفت بارگیری شده 
برای گسیل به بازار جهانی، فقط ۱۱۸ هزار و ۶۰۰ تن بود. 
تازه این میزان شامل ۶۰۰ تن نفت بداقبالی هم می شد که 
نفتکش توقیف شده رزماری حمل می کرد و محموله اش 
نفت  شرکت  تحویل  عدن،  مستعمراتی  دادگاه  دستور  به 
و  دالر   ۱۲ تن  هر  رسمی  قیمت  به  شد.  انگلیس  و  ایران 

این فرض که تخفیف ها و هزینه های تولید ۵۰ درصد این 
قیمت بود، صادرات ۱۱۸ هزار تن نفت کمتر از یک میلیون 
که  بریتانیا  تحریم  نتیجه،  در  می کرد.  ایران  نصیب  دالر 
هم  ایران  نفت  بالقوه  خریداران  به  فشارهایی  شامل 

می شد، کامال موفق بود.

ذهن مصدق مدتی مشغول امکان فروش نفت به کشورهای 
خصوص  این  در  نمی رسد  نظر  به  اما  بود،  سوسیالیست 
جدی بوده باشد. او حمایت آمریکا را می خواست و امید به 
کمک مالی آمریکا بسته بود. فروش نفت (موضوعی که به 
دید آمریکا امری استراتژیک بود) به بلوک شوروی چنین 
امیدهایی را به باد می داد. به احتمال خیلی زیاد، مصدق 
برای  چانه زنی   ابزار  را  مجارستان  و  لهستان  با  مذاکره 
متحده  ایاالت  به  هشداری  و  بریتانیا  موضع  کردن  نرم 
ممکن  ایران  نکند،  حمایت  آمریکا  اگر  اینکه  می انگاشت، 
است پیوندهایش را با بلوک شوروی محکم تر و نزدیکتر 

کند. با این حال اشکال دیگری از تجارت با اتحاد جماهیر 
شوروی در دوره نخست وزیری مصدق گسترش یافتند. 
واردات از شوروی از ۴/۶۳ درصد کل واردات سال ۱۳۲۹، 
 ،۱۳۳۱ سال  در  واردات  کل  درصد   ۱۴ کم وبیش  به  رسید 
اگرچه میزانش در سال ۱۳۳۲ دوباره افت کرد. به همین 
روال، صادرات به شوروی هم از ۲/۶۱ درصد سال ۱۳۲۹ 
 .۱۳۳۲ و   ۱۳۳۱ سال های  در  درصد   ۱۳ از  بیشتر  به  رسید 
سال  درصد   ۲۴/۶ از  بریتانیا  از  واردات  دوره،  همین  در 
صادرات  و   ۱۳۳۲ سال  درصد   ۹/۸۷ به  کرد  افت   ۱۳۳۰
کاهش  درصد   ۵/۰۳ به  درصد   ۱۸/۷۸ از  هم  بریتانیا  به 
به  متحده  ایاالت  با  تجارت  نوساناتی،  استثنای  به  یافت. 
همان میزان سابقش باقی ماند. تجارت با بقیه دنیا نیز به 

میزان چشمگیری افزایش یافت.
 منبع: برآورد غلط از واقعیت بازار نفت و اقتصاد ایران، 
رجبی،  بهرنگ  ترجمه  دادخواه،  موید  کامران  نوشته 

مندرج در سایت تاریخ ایرانی
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موسیقی پاپ در ایران، پس از تأسیس رادیو در سال ۱۳۰۹ 
این  های  ریشه  گرفت.  رونق  دوم،  جهانی  جنگ  و  .ش  ه 
موسیقی، به نوعی به قرن دوازدهم و حکومت قاجار می 
رسد. انواع موسیقی پاپ از جمله رومبا، تانگو و همچنین 
موسیقی والس از حدود پنجاه سال پیش در ایران مطرح 
چون  افرادی  خوانندگی  با  ایران  در  پاپ  موسیقی  شدند. 
از  کاملی  تقلید  موسیقی،  این  شد.  آغاز  عارف  و  ویگن 
موسیقی غرب بود و فقط اشعار آنها را به فارسی ترجمه 
کرده بودند. معرفی موسیقی پاپ به رادیو تا حد زیادی 

مرهون موسیقیدان ارمنی ایرانی، سورن، است.

اولین استودیوی ایران طنین نام داشت که بسیار تأثیرگذار 
در  موسیقی  قطعات  اعظم  بخش  کرد.  می  عمل  موفق  و 
فاصله آن سالها در این استودیو ضبط می شدند. آثاری که 

از این استودیو بیرون می آمد تازه و مبتکرانه بود و عمدتا 
ً به عنوان موسیقی سالهای پنجاه شناخته می شدند.

دهه پنجاه برای موسیقی دهه موفقی بود، ولی موسیقی 
و  ادبیات  درباره  حکومت  نرسید.  خود  اوج  به  پاپ 
و  کرد  می  اعمال  را  زیادی  سختگیری  شعر،   ً مخصوصا 
را  فرهنگی  و  اجتماعی  واقعیتهای  هنرمندان،  نتیجه،  در 
به شکل زیرکانه ای در ترانه های پاپ مطرح می کردند. 
این نکته قابل ذکر است که رادیو و تلویزیون در گسترش 
و ارائه آثار موسیقی پاپ در دهه پنجاه نقش بسیار تعیین 
کننده ای را ایفا کردند و در نتیجه این موسیقی، به شدت 

محبوب شد.

مخصوصاً  ارکستر پاپ رادیو تلویزیون نقشی حیاتی در 
محبوبی  و  قوی  گروههای  عالوه،  به  داشت.  زمینه  این 
چون آپولون و بتهوون با موفقیت خیره کننده ای شروع 

به کار کردند.

کامال ً  روزها،  آن  در  موسیقی  ضبط  که  است  ذکر  شایان 
وقت گیر، دقیق و هنرمندانه بود و همین دقتها و زحمات 
موسیقی  آثار  از  بسیاری  محبوبیت  و  پایندگی  به  که  بود 
بخش  برد.  باال  را  کارها  کیفیت  و  کرد  کمک  پنجاه  دهه 
اعظم آهنگها و ترانه های باارزش در زمینه موسیقی پاپ 

متعلق به این دوره است.

محبوبیت و شهرت موسیقی پاپ باعث شد که در سالهای 
این  شوند.  تشکیل  زیادی  موسیقی  گروههای   ،۵۰ و   ۴۰

گروهها غالباً  خواننده مشهوری را به خدمت می گرفتند 
از  یکی  شدند.  می  خواننده  یک  شهرت  باعث  خود  یا  و 
عارف  شهرت  بر  که  داشت  نام  رنیگ  گلدن  گروهها،  این 
کتز  بلک  روزها  آن  در  موسیقی  گروه  ترین  موفق  افزود. 
به رهبری فرهاد بود که سبک خاصی در موسیقی داشت.

عنوان  به  پاپ  موسیقی  ایران،  اسالمی  انقالب  از  پس 
نمونه سخیفی از فرهنگ پیشین، از صحنه موسیقی ایران 

حذف شد و بر آن مارک غربی و ضد اسالمی و ضد ایرانی 
از  بسیاری  بعد،  کمی  گردید.  ممنوع   ً کال  و  خورد  بودن 
نمی  دیگر  که  پاپ  موسیقی  آهنگسازان  و  خوانندگان 
آنجلس  لوس  به  کنند،  فعالیت  ایران  داخل  در  توانستند 
مهاجرت کردند و سبک موسیقی لوس آنجلسی به سرعت 
جد  انتقادهای  رغم  به  و  کرد  باز  جا  ایران  مردم  میان  در 
نسل  استقبال  شد ّت مورد  به  نظران،  صاحب  سوی  از  ّی 
جوان قرار گرفت. یکی از انتقادات به جا و جدّ ی این بود 
موسیقی  تأثیر  تحت  بسیار  آنجلسی،  لوس  موسیقی  که 

غربی و خالی از محتواست.

سخیف  نگاه  را  موضوع  این  علت  کارشناسان  از  بعضی 
در  که  موسیقی  نوع  این  کنندگان  تولید  کاسبکارانه  و 
دانند.  می  هستند،  هنگفت  و  آنی  درآمدهای  کسب  پی 
خودخواسته  تبعیدی  در  درواقع  که  مهاجر  هنرمندان 
را  ارزشمند  آثار  خلق  حوصله  و  حال  کنند،  می  زندگی 
مشکالت  و  مسائل  درگیر  و  افسرده   ً غالبا  آنها  نداشتند. 
رابطه  اینکه،  تر  مهم  همه  از  و  بودند  زندگی  ابتدایی 
تنگاتنگ با مخاطب را که رمز و راز آفرینش آثار ماندگار 
مردم  عامه  حال،  هر  در  ولی  بودند.  داده  دست  از  است، 

ایران نسبت به این موسیقی واکنش مثبت نشان دادند.

در طی سالهای گذشته و پس از یک دوره وقفه طوالنی، 
موسیقی پاپ بار دیگر به عرصه موسیقی ایران برگشت. 
موسیقی  به  نسبت  اجباری  واکنشی  درواقع  رجعت  این 
ضعیفی  نسخه  درواقع  و  آنجلسی  لوس  گسترش  به  رو 
از همان موسیقی بود. این جریان در هر حال توانست از 
این وجه که ۳۰ درصد از فروش نوارهای موسیقی لوس 

 ۵۵ آن  از  پس  بگذارد.  را  خود  تأثیر  شد،  کاسته  آنجلسی 
بودند،  پاپ  موسیقی  به  مند  عالقه  که  ایران  مردم  درصد 

پاپ داخلی را ترجیح دادند.

در  هم  هنوز  حال  هر  در  که  محدودیتهایی  به  توجه  با 
زمینه موسیقی پاپ و اشعار آن وجود دارد، این موسیقی 
هرگز درخشش سالهای ۵۰ را پیدا نکرده و هنوز با شبیه 
موسیقی  مقابل  در  دارد  سعی  ملودی،  و  صدا  در  سازی 

پاپ لوس آنجلسی قد علم کند.

صدا و سیما عمالً  از نظر ایجاد محبوبیت برای موسیقی 
پاپ به بن بست رسیده و بخش اعظم امکانات و وقت خود 
را در اختیار موسیقی و صداهایی قرار می دهد که به هیچ 
وجه توانایی، محبوبیت و تأثیر موسیقی دهه های پنجاه 
را ندارد. بر اساس تحقیقی که توسط رادیو بی .بی .سی 
موسیقی  زمینه  در  ایران  مردم  سلیقه  است،  شده  انجام 
رقم  آنجلس  لوس  موسیقی  استودیوهای  همچنان  را  پاپ 

می زند.
که  آنجا  از  گوید  می  پاپ  موسیقی  طرفداران  از  یکی 
کشور  داخل  در  پاپ  موسیقی  آهنگسازان  و  خوانندگان 

پردازند،  می  آنجلس  لوس  موسیقی  از  تقلید  به   ً صرفا 
موسیقی  به  دهند  می  ترجیح  شنوندگان  که  است  بدیهی 
هم،  وقت  و  بودجه  کمبود  بدهند،  گوش  خارج  هنرمندان 
جمله  از  ایران،  موسیقی  جریان  کل  بر  ّبی  مخر  تأثیر 

موسیقی پاپ گذاشته است.

موسیقی پاپ در سراسر جهان به چنان اعتال و جایگاهی 
بکنیم.  توانیم  نمی  هم  را  ّرش  تصو  ما  که  است  رسیده 

موسیقی  آید،  برمی  نامش  از  که  همچنان  پاپ  موسیقی 
محدودیتها،  رغم  به  را  موسیقی  این  مردم،  است.  مردم 

دوست دارند و با آن ارتباط سریع برقرار می کنند.

تصور  چنین  روزگاری  گوید  می  قدیمی  موسیقیدان  یک 
را  خودش  سبک  و  لحن  کشوری  هر  موسیقی  که  شد  می 
دارد و لذا نمی تواند جنبه بین المللی پیدا کند، درحالی که 
اثبات  خود  المللی  بین  محبوبیت  با  عرب،  موسیقی  اینک 

کرده است که این عقیده، صحیح نیست.

سایر  و  عرب  موسیقی  از  بدی  تقلید  ما  پاپ  موسیقی 
کشورهاست، در نتیجه به جای اینکه ملّ ت ما را به سایر 
ملل نزدیک کند، در محدوده کوچک و ناقص خود گرفتار 
شده و کاربرد صحیح و اصیل خود را از دست داده است. 
مدتهاست که موسیقی پاپ ایران، چه در زمینه خوانندگی، 
و  تأثیرگذار  افراد  داشتن  از  ترانه،  چه  و  آهنگسازی  چه 
کارشناسان  که  زمانی  تا  و  است  بوده  محروم  شاخص 
دست  کارکشته،  سراهای  ترانه  و  موسیقیدانها  و  زبده 
تقلیدهای  به  سپردن  گوش  جز  ای  چاره  نشوند،  کار  به 

سخیف و مخرّ ب سلیقه شنوندگان، وجود ندارد.

گذری کوتاه 
بر موسیقی 
پاپ در ایران

بابک شهرکی

با آبونمان (اشتراک)  هفته نامه 
پرشیـــن،  به گسترش فرهنـگ 

و هنــر ایرانی جــدای از هرگونه 
گرایشهای سیاسی و مذهبـــی، 

کمکی وافر میکنید. 
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مرگ غم انگیز نخبه ایرانی در 
سایه اهمال مسئوالن

رئیس  دستور  با  که  مراغه ای  نخبه  دانش آموز  مقدسی»  «سایه 
اعزام  آلمان  فرانکفورت  به  خون  سرطان  درمان  برای  جمهور 
شده بود روز گذشته در آلمان فوت کرد و نماینده مردم مراغه 
در صدد طرح سوال از وزیر امورخارجه در مجلس است.چندی 
پیش خبرهایی مبنی بر آوارگی این دختر دانش آموزان در شهر 
آلمان به گوش رسید به گونه ای که او به دلیل عدم هماهنگی های 
الزم و عدم همکاری کنسولگری برای ادامه درمان دچار مشکل 
عضوکمیسیون  دواتگری،  مهدی  که  رسید  جایی  به  کار  و  شد 

مجلس   ۹۲ اسفند   ۲۴ شنبه  علنی  نشست  در  مجلس  ملی  امنیت 
به  خطاب  خارجه،  امور  وزیر  به  شفاهی  تذکر  از  بخشی  در 
بود:  گفته  مقدسی"،  "سایه  درمان  هزینه  درباره  رئیس جمهور 
آلمان  کشور  به  رئیس جمهور  دستور  با  نخبه  دانش آموز  این 
اعزام شده است اما در معرض آسیب های جسمی و سیاسی قرار 
دارد، از این رو انتظار می رود از طریق وزارت خارجه نسبت به 
شود.اما  معمول  عاجل  اقدام  ایشان  درمان  هزینه های  تضمین 
روز گذشته خبر تاسف باری درخصوص مرگ سایه مقدسی در 
آلمان منتشر شد و پدر سایه از عدم همکاری کنسولگری ایران 
برای درمان سایه گالیه داشت.دواتگری نماینده مردم مراغه در 
رئیس  توسط  سایه  داشت:   اظهار  سایه  مرگ  تایید  با  باره  این 
جمهور برای درمان بیماری سرطان به فرانکفورت آلمان اعزام 
شد اما کوتاهی سرکنسولگری ایران در فرانکفورت آلمان منجر 
آلمان،  در  مقدسی  خانواده  حضور  از  شد. بعد  حادثه  این  به 
از  درمان  برای  بیمارستان  نداشت  بیمه  سایه  اینکه  دلیل  به 
سرکنسولگری  از  شدن  بیمه  برای  و  می کند  پول  تقاضای  آنها 
درخواست معرفی نامه می کنند ولی متاسفانه سرکنسولگری از 
ارائه  معرفی نامه خودداری می کند در حالی که این دانش آموز 

در انتظار درمان بود. 

 بعد از یک ماه و اندی بالتکلیفی سایه در آلمان با پیگیری های 
صادر  دانش آموز  این  نامه  بیمه  پرورش  و  آموزش  وزیر 
می شود اما سرکنسول ایران به بستری شدن این دانش آموز در 
سایه  درمان  امکان  که  می گوید  و  می کند  اعتراض  بیمارستان 
در ایران وجود دارد.به گفته نماینده مراغه در مجلس شورای 
بیمه  و  درمان  برای  تالش  جای  به  ایران  سرکنسول  اسالمی، 
سایه  گفت  و  کرد  مصاحبه  دویچه  تلویزیون  با  دانش آموز  این 
می تواند در ایران مورد درمان قرار بگیرد و خواستار لغو بیمه 
موضوع  کرد:  بیان  مجلس  در  مراغه  مردم  شد.نماینده  سایه 
مرگ سایه را پیگیری خواهم کرد و درخصوص کارشکنی های 
در  خارجه  امور  وزیر  از  فرانکفورت  در  ایران  سرکنسولگری 
اول  دوره  در  مقدسی  سایه  کرد.   خواهم  سوال  طرح  مجلس 
متوسطه و مدرسه دخترانه تیزهوشان مراغه تحصیل می کرد.

براي اولین بار در تاریخ سینماي ایران

لیال حاتمي داور بخش رقابتي 
جشنواره فیلم کن شد

ناصرالدین شاه: هنر، مزرعه بالل نیست که 
محصولش بهتر شود، از ستاره هاي آسمان هم یکي 

مي شود کوکب درخشان، الباقي سوسو مي زنند.

کمال الملك، علي حاتمي
اصلي  مسابقه  بخش  داوران  از  یکي  عنوان  به  حاتمي  لیال 
شصت و هفتمین جشنواره فیلم کن معرفي شد.برگزارکنندگان 
جشنواره کن روز گذشته در فاصله دو هفته به آغاز جشنواره 
کردند.جین  اعالم  را  اصلي  مسابقه  بخش  داوران  اسامي  کن 
کمپیون، فیلمساز ۵۹ ساله نیوزیلندي ریاست داوران این بخش 
که  فرانسوي  مدل  و  بازیگر  بوکوئه،  دارد.کارول  برعهده  را 
برتران  و  بونئل  لوئیس  چون  فیلمسازاني  با  همکاري  سابقه 
بلیه را دارد، سوفیا کوپوال کارگردان، فیلمنامه نویس و بازیگر 
امریکایي که سال گذشته بخش نوعي نگاه با فیلم «حلقه بلینگ» 
جئون  و  ایراني  بازیگر  حاتمي  لیال  شد،  آغاز  او  کارگرداني  به 
دو – یئون بازیگر اهل کره جنوبي و برنده جایزه بهترین بازیگر 
زن جشنواره کن در سال ۲۰۰۷، چهار داور زن این بخش هستند 
امریکایي،  بازیگر  دافو  مي کنند.ویلم  همراهي  را  کمپیون  که 
ژانکه  جیا  مکزیکي،  کارگردان  و  بازیگر  برنال  گارسیا  گائل 
برنده  گناه»  از  «نشاني  براي  گذشته  سال  که  چیني  کارگردان 
رفن  ویندینگ  نیکالس  و  شد  کن  از  فیلمنامه  بهترین  جایزه 
جایزه  «راندن»  فیلم  براي   ۲۰۱۱ سال  که  دانمارکي  کارگردان 
بخش  داوران  دیگر  برد،  را  جشنواره  این  کارگردان  بهترین 

مسابقه اصلي هستند.

فیلم هاي  مرد  داور  چهار  و  زن  داور  پنج  دوره  این  در 
سینماگراني همچون گدار، لي، لوچ، کراننبرگ و... را قضاوت 
که  بزرگي  کارگردان  همان  کیارستمي  عباس  البته  مي کنند. 
و  شصت  در  کرد،  تثبیت  کن  جشنواره  در  را  ایران  سینماي 
هفتمین دوره جشنواره ریاست داوران بخش سینه فونداسیون 
که  فیلمسازي  دارد؛  برعهده  را  کن  جشنواره  کوتاه  فیلم هاي  و 

در  حضور  و  تعامل  واسطه  به  را  جهان  سینماي  جوانان  نبض 
دقت  از  نشان  این  و  دارد  دست  در  سینمایي اش  ورك شاپ هاي 

نظر در بخش هاي جنبي جشنواره فیلم کن دارد.

با  جهان  در  سینما  وعالقه مندان  تماشاگران  براي  حاتمي  لیال 
دادگاه  در  سیمین»  از  نادر  «جدایي  فیلم  آغازین  صحنه  همان 
براي  بود،  گرفته  را  تصمیمش  که  زني  شد؛  شناخته  طالق 
نه  که  تشویش  و  سوال  از  پر  نگاهي  با  جدایي  براي  مهاجرت، 
«نادر» را رها مي کرد و نه تماشاگر را. نزدیك به ۱۵ سال پیش تر 
بازیگر  مهرجویي،  داریوش  ساخته  فیلم «لیال»  در  حاتمي  لیال 
نقش «لیال» بود که شد «لیال»ي سینماي ایران؛ زني که به دلیل 
که  زندگي اش  به  «هوو»  آمدن  به  بود  داده  رضایت  نازایي اش 
شوهرش، عشقش بچه دار شود. نگاه لیال حاتمي در فیلم «لیال» 
چنان سرشار از شرم و معصومیت بود که هر رفتار شوهرش 
«علي» ظالمانه به نظر مي آمد با آنکه «علي» هم عاشقانه «لیال» 

را دوست داشت.

در  که  مي کرد  یادآوري  که  بود  عاشقانه یي  ملودرام  «لیال» 
عشق هم درجه یي از ظلم هست. پایان فیلم هم بار روي دوش 
صدایش  که  شرم  از  سرشار  نگاه  همان  با  که  بود  حاتمي  لیال 
همان  مي گفت.  روزگار  بازي  بودن  مسخره  از  تصویر  روي 
را  تماشاگر  بیشتر  و  بیشتر  شرم،  همه  آن  وجود  با  که  نگاهي 
فیلم  آخرین  در  حاتمي  لیال  پیش تر  سال  چند  مي کرد.  درگیر 
عثماني  خانم  شاهزاده  نقش  «دلشدگان»  پدرش،  حاتمي،  علي 
باشد،  دراماتیك  شخصیتي  آنکه  از  بیشتر  که  مي کرد  بازي  را 
مظهر عشق بود، همان عشق ایراني، همان عشقي که هرگاه بر 
به  طاهر  فریاد  مي نمود،  رخ  «دلشدگان»  (آوازخوان)  «طاهر» 
هوا بلند بود که تصنیف «ما دلشدگان خسرو شیرین پناهیم» را 
سر مي داد. اما کمتر به یاد مي آورند که لیال حاتمي همان کودك 
کاخ  در  که  کمال الملك)  کودکي  نقش  (در  است  نقاشي  نوآموز 
در  صاحبقران  سلطان  و  مي کند  نقاشي  مشق  ناصرالدین شاه 
از  سال   ۳۲ نیست...»  بالل  مزرعه  «هنر،  مي گوید:  او  حضور 
ساخته شدن «کمال الملك» مي گذرد و امروز لیال حاتمي نه تنها 
سینماي  مفاخر  از  که  ایران  سینماي  بازیگران  بهترین  از  یکي 
هشت  کنار  در  حاال  و  است  بین المللي  عرصه هاي  در  ایران 
سینماگر از هشت ملیت دیگر، داور مهم ترین بخش معتبرترین 

جشنواره سینمایي جهان است.
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 گوگل خودروي جدید خود را آزمایش کرد؛

 یک میلیون کیلومتر 
بدون راننده 

گوگل اعالم کرد خودروي بدون راننده این شرکت با ۱٫۱ میلیون 
کیلومتر رانندگي بدون راننده، آزمایش هاي خیاباني خود را با 

موفقیت پشت سر گذاشته است.
دوچرخه  مانند  موانعي  داراي  که  شهر  سطح  در  رانندگي 
سواران، نابینایان و عابرین پیاده بي توجه است براي رایانه هاي 

خودرو یک چالش بزرگ بوده است.
خودروهاي  مي گوید:  پروژه  این  مجري  اورمسان"  "کریس 

آزمایشي اکنون مي توانند با هزاران موقعیت شهري که یک سال 
پیش براي آنها بسیار دشوار بود، برخورد کنند.وي با اشاره به 
موفقیت هاي به دست آمده، از پیشرفت هاي صورت گرفته براي 

کنترل کامل خودرو بدون دخالت انسان ابزار خوش بیني کرد.
است  گرفته  قرار  اورمسان  وبالگ  روي  بر  که  مطالب  این 
مورد  در  کنون  تا   ۲۰۱۲ سال  از  گوگل  رسمي  اعالم  نخستین 
در  که  است  راننده  بدون  خودروي  یک  سوي  به  پیشرفت 
شرکت  است.این  انجام  حال  در   Google X پنهاني  آزمایشگاه 
اعالم کرده است هدف عرضه این فناوري به عموم تا سال ۲۰۱۷ 
صورتي  در  خودرو،  این  با  رانندگي  در  مي شود  است.گفته 
به  قادر  آن  رایانه  که  مي گیرد  دست  به  را  خودرو  کنترل  انسان 
هیچ  خودرو  این  درنهایت  مي گوید  گوگل  نباشد.اما  کار  این 
نیازي به راننده نخواهد داشت.در طول طي مسیر، سرنشینان 
کاري  یا  بخوابند  بزنند،  چرت  کنند،  مطالعه  مي توانند  خودرو 
انجام دهند.گوگل مي گوید روزي فرا خواهد رسید که رایانه ها 

بسیار بي خطرتر از انسان رانندگي کنند.
در راستاي تالش هاي گوگل به این منظور، بخشي از تالش هاي 
تا  است  شده  متمرکز  روباتیک  خودروهاي  روي  بر  شرکت  این 

آمار قربانیان جاده اي را کاهش دهد.
خودروي   ۱۲ در  اکنون  گوگل  راننده  بدون  خودروي  فناوري 
خودروها  این  است.در  شده  تعبیه   RX۴۵۰H SUVs لکسوس 

محیط  از  بعدي  سه  نقشه هاي  لیزر،  و  رادار  مانند  حسگرهایي 
تهیه  واقعي  زمان  طور  به  را  راننده  بدون  خودروي  اطراف 
گروه  چهار  به  را  اطراف  اجسام  نیز  گوگل  افزار  نرم  مي کنند. 
حال  در  خودروهاي  شامل  گروه ها  مي کند.این  بندي  طبقه 
حرکت، عابرین پیاده، دوچرخه و موتور سواران، اجسام ثابت 

مانند تابلوها، خودروهاي پارک شده و جدول هاست.
در ابتدا، ظرفیت و توانایي هاي این خودرو خیلي مطلوب نبود 
چرا گروهي از عابرین پیاده را در گوشه اي از خیابان به عنوان 
مي کوید:  گوگل  سخنگوي  هون  مي کرد.کانتري  تلقي  نفر  یک 

اکنون این فناوري مي تواند بین افراد تمایز قایل شود.
شیوه برخورد با موتور سواران

در شیوه برخورد با موتور سواران، مهندسین ابتدا نرم افزاري 
را برنامه ریزي کردند که دنبال ژست دست موتور سوار بگردد 
اما دریافتند اغلب موتور سواران از یک ژست استاندارد استفاده 

مارپیچ  خیابان  در  نادرستي  طور  به  اوقات  گاهي  و  نمي کنند 
حرکت مي کنند.

آنها با ارتقاي این نرم افزار به سیستم یاد دادند تا رفتار موتور 
هزار   ۱۶ مسیر  طول  در  برخورد  هزاران  اساس  بر  را  سواران 

کیلومتري خودکار خود در خیابانهاي شهر، پیش بیني کند.
چالش برخورد با عالیم ایست

این فناوري مي تواند نشانه هاي توقف را بخواند از جمله آنهایي 
که مراقبین مدرسه در دست مي گیرند تا دانش آموزان از خیابان 
رد شوند.اما این خودرو هنوز نمي داند کي بایستد و کي دوباره 
ریزي  برنامه  دفاعي  رانندگي  براي  که  چرا  کند  آغاز  را  حرکت 
شده است.خودروهاي گوگل مي دانند در تقاطع ها که مردم در 

مسیرهاي دیگري رانندگي مي کنند باید توقف کنند.
این  در  بیني  پیش  قابل  رایج  کارهاي  روي  باید  هنوز  مهندسان 
خودرو کار کنند که از جمله آنها مي توان به شناخت نشانه هاي 
به  خود  قصد  تعیین  براي  رانندگان  که  کرد  اشاره  مختلفي 
سمت  به  رفتن  الین،  کردن  عوض  مانند،  مي هند  نشان  یکدیگر 

راست با روشن کردن چراغ قرمز و رانندگي در باران و مه.
تا کنون خودروهاي گوگل حدود ۱٫۱ میلیون کیلومتر را بدون 
رانندگي  وضعیت  در  کالیفرنیا  مختلف  خیابانهاي  در  تصادف 

خودکار پیموده است.

بریتانیایي، میراث عکاس پس از مرگ عکاس  مرگ  از  پس  سفید،  و  سیاه  عکس  هزاران 
شد.  پیدا  منزلش  گرفته  خاك  قفسه هاي  از  داگالس  جورج 
نشده،  دیده  حال  به  تا  که  درخشان  عکس هاي  مجموعه  این 
تصاویري از ستاره هاي مشهور هالیوود از دهه ۴۰ تا ۶۰ است 
و قرار است در نمایشگاهي به معرض نمایش عمومي گذاشته 
در  آنها  از  محدودي  تعداد  که  عکس ها  این  میان  در  شود. 
فضاي مجازي پخش شده است، ادري هیپبرن در پشت صحنه 
هري  امریکا،  اسبق  رییس جمهور  تیفاني»،  در  «صبحانه  فیلم 
دیده  سلرز  پیتر  و  باند  جیمز  نقش  بازیگر  مور،  راجر  ترومن، 
و  داگالس  جورج  عکاس  دوست  توسط  عکس ها  این  مي شود. 
کاري اش،  اخالق  خاطر  به  داگالس  به  شد.  کشف  او  همسایه 
لقب جورج تیز و بز را داده بودند. او سال ها براي مجله پیکچر 

پست کار مي کرد.



  جمعه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۴۳هفته نامه پرشین۱۸

گوگل به عنوان بزرگترین شرکت اینترنتی جهان چند روز قبل 
کرد  منتشر  را  میالدی   ۲۰۱۳ سال  به  مربوط  خود  مالی  گزارش 
میلیارد دالر   ۵۹/۸۲ مجموع  در  سال  این  طی  که  توضیح داد  و 
را  دالر  میلیارد   ۱۳/۹۶ رقم  این  از  که  است  کرده  کسب  درآمد 

درآمد عملیاتی گوگل تشکیل می داد.

گوگل اعالم کرد که طی این سال درمجموع ۱۲/۹۲ میلیارد دالر 
سود خالص را از آن خود کرده و تنها در فصل پایانی سال ۲۰۱۳ 

این  است.  شده  دالری  میلیارد   ۱۶/۸۶ درآمد  کسب  به  موفق 
شرکت که به جز خدمات اینترنتی ده ها سرویس و ابزار مختلف 
حدود  گذارد،  می  کاربران  اختیار  در  مختلف  های  زمینه  در  را 
۴۸ هزار کارمند در سراسر جهان دارد و مجموع سرمایه های 

آن ۱۱۰/۹۲ میلیارد دالر محاسبه می شود.
دهد  پاسخ  جهانی  کاربران  روزافزون  نیاز  به  آنکه  برای  گوگل 
کار  به  خود  مرکزی  داده  های  پایگاه  در  را  سرور  میلیون  یک 
گرفته است و در هر روز یک میلیارد کلیدواژه را بین ۲۴ پتابایت 
اطالعات بررسی می کند. در حال حاضر حدود ۲/۵ میلیارد نفر 
توانش  همه  با  گوگل  که  کنند  می  استفاده  اینترنت  از  جهان  در 
تنها می تواند موارد مورد نیاز آن ها را در ۰/۰۱ درصد اطالعات 
داشت  توجه  باید  اما  کند.  وجو  جست  اینترنت  در  شده  ذخیره 
های  فعالیت  اینترنتی،  خدمات  بر  عالوه  گوگل  شرکت  این  که 
دیگری هم انجام می دهد و در این خصوص هفته گذشته اعالم 
شد که شرکت گوگل روزانه ۱۰ حق امتیاز و اختراع ثبت می کند 
و از این نظر رکورد همه شرکت ها و سازمان ها را در سراسر 

جهان شکسته است.

شده  ثبت  امتیاز  حق   ۴ فقط  خود  فعالیت  ابتدای  در  که  گوگل 
وجوگر  جست  موتور  برای  را  اختراعاتش  بیشترین  داشت، 
اینترنتی و سیستم عامل اندروید ثبت می کند و فقط در حوزه 
گوشی های هوشمند تاکنون بیش از ۲۵۰ هزار اختراع ثبت کرده 
خود  گسترده  های  بررسی  با  کارشناسان  وجود،  این  با  است. 
که  عجیبی  امتیاز  حق   ۱۰ لیست  اختراعات،  وسیع  حجم  این  بین 

گوگل ثبت کرده است را منتشر کردند.

دست های به شکل قلب
که  است  امریکایی  سرشناس  خواننده  یک  سوئیفت»؛  «تیلور 
مقابل  در  را  قلب  شکل  دستانش  از  استفاده  با  ها  کنسرت  در 
هواداران ایجاد می کند. اما گوگل به این نتیجه رسیده است که 
از همین شکل ساده که با دستان ایجاد می شود، می تواند یک 
میالدی   ۲۰۱۱ سال  در  شرکت  این  کند.  ثبت  متفاوت  امتیاز  حق 
حق امتیازی با عنوان «حالت دست ها برای نشان دادن چیزهای 
عینک  صاحبان  که  داد  توضیح  شرکت  این  کرد.  ثبت  مهم» 
دستان  با  خود  مقابل  در  توانند  می   Google Glass هوشمند 
صورت  به  عینک  این  تا  کنند  ایجاد  را  مختلف  های  حالت  شان 
تهیه  تصاویر  و  دهد  تشخیص  را  شده  یاد  های  حالت  هوشمند 
اجتماعی  های  شبکه  روی  مستقیم  صورت  به  را  ها  آن  از  شده 

به نمایش بگذارد.

دستیار مجازی شبکه های اجتماعی
کاربران  عالقمندی  از  یکی  اجتماعی  های  شبکه  به  زدن  سر 
جهانی محسوب می شود. اما اگر در آن واحد عضو چند شبکه 
دوستان  های  صحبت  همه  به  پاسخ  باشید،  مختلف  اجتماعی 
گوگل  جالب  امتیاز  حق  که  رسد  می  نظر  به  دشواری  کار  تان 
حق  میالدی   ۲۰۱۱ سال  در  گوگل  است.  کرده  حل  را  مشکل  این 
عکس  برای  پیشنهادها  خودکار  «سیستم  عنوان  با  را  امتیازی 
العمل های شخصی در شبکه های اجتماعی» ثبت کرد و توضیح 
داد که این فناوری تمامی مطالب، اطالعات مرتبط و موضوعات 
وابسته را مورد بررسی قرار می دهد و سپس یک پیشنهاد را به 
صورت خودکار ارائه می دهد که با سلیقه و تفکر شما یکسان 
است و دقیقًا شبیه به همان پاسخی است که درنظر دارید برای 
به  پاسخ  این  بنویسید.  دوستان  سوی  از  شده  ارائه  مطالب 

راحتی می تواند روی شبکه های اجتماعی منتشر شود.

سیستم شناسایی تبلیغات
شوند  متوجه  که  است  مهم  بسیار  تبلیغاتی  های  شرکت  برای 
آگهی آن ها تا چه اندازه مورد توجه کاربران قرار گرفته است. 
اما باید توجه داشت که آگهی های اینترنتی نمی توانند به راحتی 
که  دریافت  توان  نمی  همچنین،  دهند.  نشان  را  مخاطبان  تعداد 
کند  می  نگاه  اینترنتی  آگهی  یک  به  دقیقه  چند  آنالین  کاربر  هر 

حق   ۲۰۱۳ سال  در  گوگل  اما  کند.  می  توجه  آن  به  میزان  چه  یا 
ثبت  کاربران»  خیره  نگاه  ردیابی  «سیستم  نام  با  را  امتیازی 
گذاشتن  کار  قابلیت  با  کوچک  الکترونیکی  دستگاه  یک  که  کرد 
و  شد  می  شامل  را  گوگل  هوشمند  عینک  حتی  و  ها  رایانه  در 
حرکات  همه  و  دهد  تشخیص  را  کاربر  چشم  موقعیت  بود  قادر 
چقدر  فرد  هر  که  شود  مشخص  نهایت  در  تا  کند  تحلیل  را  آن 
نصب  قابلیت  همچنین  سیستم  این  کند.  می  توجه  ها  آگهی  به 
روی بیلبوردهای تبلیغاتی، کیوسک های اتوبوس و دیگر اماکن 

عمومی را دارد.

نرم افزار صورتحساب رستوران
شاید برای شما هم پیش آمده است که با گروهی از دوستان به 
اطرافیان  حساب،  صورت  پرداخت  از  پس  و  اید  رفته  رستوران 
فراموش کرده اند سهم خود را از هزینه کلی بپردازند. اما از این 
پس نیازی نیست در این زمینه نگرانی داشته باشید، زیرا گوگل 
مشکل شما را حل کرده است. گوگل در سال ۲۰۱۳ حق امتیازی 
رساند.  ثبت  به  گروه»  های  هزینه  مدیریت  و  عنوان «ردیابی  با 
انواع  روی  که  است  کاربردی  ابزار  یک  اصل  در  امتیاز  حق  این 
گوشی های هوشمند نصب می شود و عالوه بر محاسبه هزینه 
کلی پرداخت شده، نوع غذا و رقمی که هر شخص باید بپردازد 
را به صورت خودکار محاسبه می کند. این نرم افزار هم اکنون 

به صورت رایگان موجود است.

تبلیغات بر اساس نور، صدا و دمای هوا
با  متناسب  را  تبلیغاتی  های  آگهی  کند  می  سعی  همواره  گوگل 
نیاز کارمندان منتشر کند و از زمانی که گوشی های هوشمند و 
تبلت ها به اینترنت متصل شده اند، به راحتی مبتنی بر موقعیت 
ها  آن  دست  به  را  خود  نظر  مورد  های  آگهی  افراد  جغرافیایی 
امتیازی  حق   ۲۰۰۸ سال  در  اینترنتی  شرکت  این  اما  رساند.  می 
با نام «آگهی های مبتنی بر شرایط محیطی» ثبت کرد که شامل 
یک دستگاه با حسگرهای هوشمند می شد و داخل گوشی های 
هوشمند و دیگر دستگاه های الکترونیکی به کار می رفت. این 
حسگر قادر به تشخیص دمای هوا، میزان رطوبت، صدا، نور، 
و  بود  کاربر  پیرامون  جزئیات  همه  و  هوا  شیمیایی  ترکیبات 
دستگاه  این  با  شد.  می  منتقل  گوگل  سرورهای  به  آن  اطالعات 
داشتید،  قرار  مرطوب  و  گرم  فضای  داخل  مثال  عنوان  به  اگر 
شما  برای  مطبوع  تهویه  محصوالت  به  مرطوب  تبلیغاتی  آگهی 

ظاهر می شد.

عکاسی بدون دخالت دست
تصاویر  دهد  می  امکان  کاربران  به   Maps سرویس  در  گوگل 
را  ها  آن  حتی  و  کنند  منتشر  الکترونیکی  نقشه  روی  را  خود 
گوگل  که  رسد  می  نظر  به  اما  بگذارند.  اشتراک  به  دیگران  با 
هم  این  از  را  پا  و  دارد  تصویربرداری  دنیای  به  بیشتر  عالقه 
فراتر برده است. این شرکت در سال ۲۰۱۳ میالدی حق امتیازی 
سنجش  سیستم  بر  مبتنی  روی  پیاده  هنگام  «عکاسی  نام  با  را 
داخلی» ثبت کرد. این اختراع مربوط به یک دستگاه کوچک می 
کاربر  و  بود  هوشمند  حسگر  و  دوربین  چند  از  متشکل  که  شد 
می توانست آن را دور گردن خود بیندازد تا دوربین با بررسی 
شرایط محیطی، در هر لحظه بهترین عکس ها را بدون دخالت 
مناسب  افرادی  از  دسته  آن  برای  فناوری  این  کند.  تهیه  دست 
است که از ناحیه دست فلج هستند یا اینکه به دلیل حرکت چرخ 

های صندلی چرخدار نمی توانند با دستان خود عکاسی کنند.

خالکوبی میکروفون و دروغ سنج روی گردن
امتیاز  حق  موتوروال  شرکت  خرید  با   ۲۰۱۲ سال  در  گوگل 
را  موبایلی»  تجهیزات  به  مجهز  الکترونیکی  پوست  «خالکوبی 
کرد.  معرفی  را  دیجیتالی  تاتوی  بار  نخستین  برای  و  کرد  ثبت 
در این اختراع گوگل یک پوست الکترونیکی با قابلیت اتصال به 
پوست بدن ارائه کرد که یک میکروفون بی سیم را شامل می شد 
فعالیت  تلفنی  های  تماس  انجام  برای  کاربر  صدای  بر  مبتنی  و 
می کرد. این میکروفون قادر به حذف صداهای اضافی محیط 
بود و می توانست به عنوان یک هدست عمل کند. این خالکوبی 
دیجیتالی با توجه به حسگرهای هوشمند خود قادر به بررسی 
در  گفتن  دروغ  توانست  می  طریق  این  از  و  بود  گردن  عضالت 

کاربر را هم شناسایی کند.

صفحه کلید روی دست
عینک هوشمند Google Glass قابلیت های فراوانی دارد و قادر 

به شناسایی صدا و حرکات بدن است. با این وجود این دستگاه 
برخی  لوحی  های  رایانه  و  هوشمند  های  گوشی  به  نسبت 
محدودیت ها را شامل می شود و در فضاهای شلوغ نمی تواند 
حل  برای  دهد.  تشخیص  راحتی  به  را  شما  صوتی  دستورهای 

این مشکل گوگل در سال ۲۰۱۳ حق امتیازی را با نام «روش ها 
ثبت  رایانه ای»  مخصوص ورودی های مجازی  سیستم های  و 
کرد که به صاحبان عینک هوشمند امکان می داد از دست خود 
به عنوان صفحه کلید استفاده کنند و متن های مورد نظر خود 

را روی دستشان تایپ کنند.

تأمین انرژی سرورها با موج دریا
نیاز  زیادی  انرژی  خود  بزرگ  سرورهای  واسطه  به  گوگل 
ساعت  مگاوات  میلیون   ۲/۲۶ میالدی   ۲۰۱۰ سال  در  تنها  و  دارد 
 ۲۰۰۸ سال  در  شرکت  این  اما  است.  کرده  مصرف  انرژی 
که  کرد  ثبت  آب»  بر  مبتنی  داده  «پایگاه  نام  با  را  امتیازی  حق 
انرژی  به  را  دریا  های  موج  توسط  شده  تولید  انرژی  بود  قادر 

الکتریسیته تبدیل کند و آن را در مراکز داده خود مورد استفاده 
را  طبقه  چهار  عظیم  بنای  یک   ۲۰۱۳ اکتبر  در  گوگل  دهد.  قرار 
این  در  شناور  صورت  به  که  ساخت  سانفرانسیسکو  خلیج  در 
مکان حضور داشت و تمام انرژی مورد نیاز خود را از موج ها 

دریافت می کرد.

به روزرسانی با داستان های دنباله دار
دنباله  نام «داستان  با  امتیازی  حق  میالدی   ۲۰۱۰ سال  در  گوگل 
های  دستگاه  دیگر  و  اجتماعی  های  شبکه  در  شخصی  دار 
ارتباطی» به ثبت رساند و توضیح داد که این فناوری به کاربران 
داستان  یک  صورت  به  را  خود  نظر  مورد  مطلب  کند  می  کمک 
کارتونی دنباله دار روی شبکه های اجتماعی منتشر کنند. کاربر 
و  کند  انتخاب  را  نظر  مورد  تصاویر  تواند  می  فناوری  این  در 
نرم افزار مربوطه انواع کارتون ها را در اختیار او می گذارد تا 
مطلب مورد نظر شبیه به یک سری از تصاویر کارتونی دنباله 

دار در شبکه های اجتماعی منتشر شود.

اینترنت وتکنولوژی
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۱۰ اختراع شگفت انگیز گوگل 
وجود،  این  با  داشت،  شده  ثبت  امتیاز  حق   ۴ فقط  خود  فعالیت  ابتدای  در  که  گوگل 
کارشناسان با بررسی های گسترده خود بین این حجم وسیع اختراعات، لیست ۱۰ حق 

امتیاز عجیبی که گوگل ثبت کرده است را منتشر کردند. 



موسسه حقوقی 
دادآفرینان

پذیرش دعاوی حقوقی، خانوادگی و کیفری در ایران

توسط وکالی مجرب پایه یک  دادگستری

پروند ه های خانوادگی ( مهریه، طالق، نفقه)، 
انحصار وراثت، ثبتی و  ملکی و مالیاتی

پروند ه های پولی، بانکی،  فروش اموال غیر،  جعل و غیره

انجام کلیه امور اداری در  ایران اعم از :
شهرداری ها،  اداره نظام وظیفه، ثبت ازدواج و طالق، 

استعالم خروج از کشور و اداره ثبت احوال
مشاوره و تنظیم قرارداد های  بین المللی تجاری
ثبت شرکت ها ، واردات، صادرات و امور گمرکی 

 تلفن: ۰۲۰۷۱۹۳۵۵۹۲  
ایران:  ۰۰۹۸۹۱۲۲۳۳۴۰۷۵ 



  جمعه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۴۳هفته نامه پرشین۲۰

زمان  به  نسبت  ها  فروشنده  کار  گذشته  در 
شبکه  چند  بود.  تر  آسان  مقداری  حال 
های  ایستگاه  تعدادی  محدود،  تلویزیونی 
یا  یک  حداکثر  و  مجله  مشت  یک  رادیویی، 
روزگار  آن  های  رسانه  تمام  روزنامه  دو 
با  بود.  تر  آسان  مشتری  به  دسترسی  بود. 
به  محصول  هوشمندانه  انگیزشی  پیغام  یک 

فروش می رفت.
های  شبکه  از  اقیانوسی  با  ما  امروزه  اما 
تلویزیونی دست و پنجه نرم می کنیم. میلیون 
ها سایت اینترنتی و هزارها روش تولید بلند 
اختصارهای  با  مختلف  محصوالت  مدت 
در   ... و   DMP، API ، SDK مانند  الفبایی 
همواره  تجارت  کنند.  می  خودنمایی  تجارت 
تکنولوژی  اما  است؛  داشته  را  خود  مشکالت 

معادالت حاکم بر آن را سخت تر کرده است.

مهارت هایی که ما در گذشته برای موفقیت در 
نیاز  کردیم،  می  استفاده  مشتری  جلب  و  کار 
حقیقت  در  دارد.  جانبه  همه  بازنگری  یک  به 
ها  توانایی  و  ها  تکنیک  از  مرز  بدون  جهانی 
را می توان در دنیای تجارت امروز پیدا کرد. 
راه  رفتن  و  گمراهی  شرایط،  این  به  توجه  با 
نادرست دور از انتظار نخواهد بود. در اینجا 
رفتن،  بیراهه  از  جلوگیری  برای  نکته  چهار 

آورده شده است:

۱ روشن سازی اهداف تجارت
زیادی  رقبای  کار  و  کسب  عرصه  در  امروزه 
زنده  برای  همه  و  هستند  کار  به  مشغول 
جنگیدن  حال  در  کردن  پیشرفت  و  ماندن 
هستند. در عین حال، شرکت های موفق و با 
سابقه نیز نمی خواهند جای خود را از دست 
بدهند و از طرفی پیشرفت کاری خود را هم 

باید حفظ کنند.

اهل  گرایش  که  هایی  روش  از  یکی  متاسفانه 
نسخه  نوشتن  شود،  می  دیده  آن  به  تجارت 
در  یا  است  تجارت  انواع  تمام  برای  کلی  ای 
مقابل یافتن فرمولی بسیار پیچیده که بتواند 
تمام رسته ها را در برگرفته و همه هدف ها 
را  ها  تجارت  اکثر  که  حالی  در  کند.  ارضا  را 
می توان با بررسی سه پارامتر به حد کفایت 
در دست گرفت: خبررسانی، فروش و تامین 

رضایت مشتری برای بازگشت دوباره.

کافی  اندازه  به  تجاری  های  نام  از  برخی 
شناخته نشده اند، برخی روش های مناسبی 
برای عرضه محصوالت را ندارند و در برخی 
و  مشتری  جلب  به  توجهی  قابل  نیاز  دیگر 
یک  در  آنکه  با  دارد.  وجود  رضایت  کسب 
مورد  باید  مذکور  مورد  سه  هر  کار  و  کسب 
به  نباید  کار  اولیه  اهداف  گیرد،  قرار  توجه 
این  غیر  در  زیرا  شود؛  سپرده  فراموشی 
کشیده  مرج  و  هرج  سمت  به  تجارت  صورت 

خواهد شد.

موقعیت  از  تا  کنید  استفاده  خالق  افراد  از   ۲
های خوب بهره مند شوید

مدیران اجرایی افرادی پر مشغله هستند. آنها 
خبر  با  شرکت  داخل  امور  از  لحظه  هر  باید 
کنند،  پیدا  را  بازار  خوب  های  فرصت  باشند، 
های  زمینه  و  کنند  قوی  را  خود  ارتباطات 
پیشرفت را آماده سازند. بدون افراد باهوش 
ماندن  زنده  و  پیشرفت  انتظار  توان  نمی 
تجارت را در دنیای پر از تکنیک و خالقیت و 

البته پرخطر امروز پیدا کرد؛ بنابراین داشتن 
تیمی باهوش و خبره یکی از ضروریت های 
این  یافتن  برای  شود.  می  محسوب  موفقیت 
در  آنها  پاالیش  برای  هایی  فیلتر  باید  افراد 
بسیاری  کرد.  تعبیه  سیستم  به  هنگامه ورود 
سربلند  ها  آزمون  آن  از  توانند  نمی  آنها  از 
بیرون آیند، ولی آنهایی که باقی بمانند قطعا 
ارزش بیشتری نسبت به هزینه پرداخت شده 

خواهند داشت.

۳ استراتژی را از نوآوری جدا کنید
با  را  کاری  استراتژی  ها  سازمان  از  بسیاری 
نوآوری در کار در یک ردیف قرار می دهند و 
این توجیه را به کار می برند که افراد باهوش 
از این روش استفاده می کنند. به همین دلیل 
با رشد گرایش شرکت به نوآوری، تالش می 
کنند بهترین افراد خود را در راستای رسیدن 
خود  جواب  که  افرادی  بگمارند.  نوآوری  به 
را پس داده و امید بیشتری از آنها انتظار می 
گروهی  موارد  اغلب  در  دلیل  همین  به  رود. 
افراد  شوند،  می  دیده  نوآوری  بخش  در  که 
نوآوری  که  آنجا  از  هستند.  بزرگی  اجرایی 
شرکت  تعالی  برای  اساسی  بسیار  راهی 
باز  بسیار  نیز  آنها  دست  شود،  می  محسوب 
موفق  برای  تنها  آنها  شد.  خواهد  گذاشته 
اکثر  در  متاسفانه  اما  اند؛  شده  آماده  شدن 
مواقع حتی فکر به شکست هم جزو گزینه ها 

قرار نمی گیرد.
نوآوری  با  استراتژی  که  داشت  توجه  باید 
پدیده  یک  اندازی  راه  نوآوری  دارد.  فرق 
خاصی  هدف  استراتژی  ولی  است؛  جدید 
ابتدا،  در  حداقل  نوآوری،  رود.  می  نشانه  را 
قاعده و قانونی را نمی پذیرد و در واقع روند 
از  یکی  باید  شکست  پس  دارد.  نامشخصی 
گزینه ها باشد. به همین دلیل است که شرکت 
تکنولوژی  صنعت  در  گذار  سرمایه  های 
انتظار کمی از برد در نوآوری دارند؛ اما باید 
زیاد  نباید  نوآوری  هزینه  که  داشت  توجه 
بسیار  نوآوری  تیم  دست  نباید  پس  باشد. 
آن  به  را  خبره  نیروی  تمام  نباید  و  باشد  باز 

اختصاص داد.

خود  برای  جدید  مفهوم  با  هایی  دارایی   .۴
بسازید

سرمایه  شرکت  هر  اولیه  اهداف  گذشته  در 
گذاری در یک تیم تبلیغاتی برای خبر رسانی 
فروش  بعد،  مرحله  در  بود.  مشتری  جلب  و 
محصول و رسیدن به هدف نزدیک و نزدیک 
پاسخگو  ساختار  این  امروزه  اما  شد؛  می  تر 

نیست.
برای  تبلیغ  جای  به  تبلیغاتی  های  گروه 
در  را  خود  سهم  محصول،  معرفی  و  فروش 
کرده  بیشتر  اینترنت  در  وجو  جست  نتایج 
می  رقبا  که  است  جایی  مجازی  فضای  اند. 
او  نظر  و  کرده  ردیابی  را  مشتری  توانند 
از  استفاده  بنابراین  کنند؛  جلب  خود  به  را 
ساختارهای گذشته بیشتر قدرت بخشیدن به 

رقیب است تا به خود.
مفهوم  تغییر  حال  در  موفق  های  برند 
تنها  اینکه  جای  به  آنها  هستند.  بازاریابی 
تبدیل  حال  باشند،در  فروش  برای  شرکتی 
در  هستند.  مشتری  مشارکت  برای  جایی  به 
رشد  دنبال  به  تنها  برندها  دیجیتال،  عصر 
دنبال  به  بلکه  نیستند،  شرکت  های  دارایی 

تحقق باورهای جامعه هستند.

مشاغل

قوانین جدید کسب و کار 
در دنیای دیجیتال

forbes:مترجم:میثاق شمشیری  - منبع- Greg Satell

چیزی که یک میلیونر در مورد 
کسب و کار بزرگ به من گفت

نویسنده: دکتر راچنا. دی جین

شخصی  کار  و  کسب  در  که  مرشدان)  ناصحانی(  باشید  شانس  خوش  اگر 
موفقیت  مسیر  در  نیز  را  شما  توانند  می  که  یابید  می  را  بوده  موفق  خودش 
راهنمایی و هدایت کنند. اگر واقعًا خوش شانس باشید و این افراد در صنعت 
شما  تصمیمات  برای  پشتیبان  یک  از  بیش  باشند،  داشته  حضور  شما  حرفه  و 
خواهند بود. افراد فوق العاده خوش شانس اندکی وجود دارند که یک ناصح 
مسیر فکری شان را در مورد کسب و کار تغییر دهد. چندین سال پیش، من با 
یک  با  من  تصادفی  اتفاقات  سری  یک  طی  کردم.  برخورد  شخصی  چنین  یک 
میلیونر که حاضر بود تجربیات با ارزش خودش را با من سهیم شود برخورد 
کردم. در کمتر از ۲ ساعت این فرد توانست تمام آن چیزی را که من در مورد 
کسب و کار می دانستم تغییر دهد. حتی توانست اکثر تصورات و طرز فکرهای 
اساسی را که من در زمینه کسب و کار داشتم عوض کند. من و شریکم در یک 

رشد  و  بود  شده  گذاری  سرمایه  آن  در  خیلی  که  الین  آن  آگهی  فروش  شرکت 
آن بیشتر به خاطر محیط اینترنتی بود با هم کار می کردیم. او رئیس من بود 
کسب  اگر  که  کردیم  درک  سرعت  به  ما  فروختم.  می  را  آگهی  فضاهای  من  و 
بودیم،  درگیر  آن  با  که  شرکت  دشوار  وضعیت  از  دور  را  خود  شخصی  کار  و 
ادامه دهیم، سرگرمی بیشتری خواهیم داشت و اجناس خود را با قیمت باالتری 

خواهیم فروخت. یکباره تصمیم به ترک شرکت گرفتیم.

در یک دوره زمانی دیوانه کننده و با بیدارماندنمان تا دیروقت در پشت لب تاب 
ها، توانستیم توجه یک سرمایه گذار خیلی توانگر را جلب کنیم. او ما را برای 
دستورالعمل  این  با  اش  شخصی  هتل  در  وکالیش  از  بعضی  و  خودش  دیدن 
که" تمامًا برنامه های کسب و کارتان را کنار بگذارید و فقط خودتان بیایید"، 
دعوت کرد.هر چند که اولین مالقات بیش از ۲ ساعت نبود، اما زمان به سرعت 
می گذشت. مالقات بر اساس ارزیابی من و شریکم بر اساس یکسری سواالت 
که با فکر و اندیشه ی مرتب طرح شده بود، برگزار شد، با این وجود چیزی که 
جالب بود اینکه سواالت بسیار ساده و پیش پا افتاده بودند. ما انتظار یکسری 
المللی  بین  معامالت  و  مشارکتی  گذاری  سرمایه  مورد  در  سخت  سواالت 
به  کمک  برای  اینکه  و  هستیم  کی  ما  اینکه  درباره  آن  جای  به  اما  داشتیم.  را 
بهتر شدن شرکت چگونه فکر می کنیم، مورد سوال قرار گرفتیم. بعد از چند 
گذار  سرمایه  این  با  معامله  یک  ما  کرده،  شروع  وی  با  را  مالی  ارتباطات  ماه 
ترین  جالب  داشت.  ادامه  همچنان  سواالت  اما  شد  انجام  معامله  دادیم،  انجام 
مالقات  هر  در  و  تلفن  پشت  در  هفته  در  یکبار  تقریبًا  که  سوال  ترین  مالیم  و 
رودر رو از ما پرسیده می شد ( چه طوری) بود. اوایل من فکر می کردم که 
این یک سوال مسخره است و با توصیف شرکت و اینکه ما برای موکلمان چه 
کارهایی انجام داده ایم پاسخ داده خواهد شد. با گذشت زمان به ذهنم خطور 
کنه  در  که  موضوعی  به  من  جوابهای  و  است  معنی  پر  سوال  یک  این  که  کرد 
سوال نهفته است پاسخی نمی دهد باالخره من از سرمایه گذار میلیونری مان 
که  ندارد  دلیلی  بنابراین  پرسید  می  من  از  را  سوال  این  همیشه  شما  پرسیدم، 
شما جواب را ندانید پس چرا تکرار می کنید؟ او خندید و همچنان جواب می 
داد "من همیشه این سوال را می پرسم چونکه بهترین سوالی است که بفهمی 
که افرادی که در یک کسب و کار متمرکزند چگونه اند."سکوتم او را برای ادامه 
کمتر  در  و  پروا  بی  سوال  این  به  بتواند  کسی  اگر  بینی،  برانگیخت،"می  دادن 
از ۱۰ کلمه جواب دهد احتماًال نمی داند که ارزش واقعی سرویس و محصول 

شان چقدر است."

این  خودت  از  که  کن  سعی  است  صحیح  چقدر  امر  این  اینکه  امتحان  برای   "
سوال را بپرسی و در ۱۰ کلمه یا کمتر جواب آن را بدهی. آیا در مورد جوابی که 
دادی احساس روشن و واضحی داری یا اینکه گیج شده ای؟ بعدًا این فرصت 
برایت پیش می آید که این سوال را از شخص دیگری بپرسی، دقیقًا نگاه کن که 
او چگونه به این سوال پاسخ می دهد. آیا بعد از اینکه توضیحات دور و دراز او 
تمام شد نیاز به نشستن یا استراحت دارید یا سریع متوجه می شوید. برای من 
واضح است که اگر نیاز به وایت برد و ارائه وسیله ی پاورپوینت و ۴۵ دقیقه 
بزرگ  مشکل  یک  درگیر  شما  باشید  داشته  خود  محصول  فروش  برای  زمان 
هستید." در طول زمانی که ما با هم تماس داشتیم همیشه تعداد زیادی سوال 
مطرح بود. هر سوال توانایی این را داشت که مستقیم سر اصل مطلب برود و 

موقعیت های پیچیده را درک کند.

در زیر لیست سواالتی که مدام مطرح می شد آمده است.
۱) چه کسانی مشغول به کار هستند؟ شهرت، امانت و استعداد درونی کسانی 
که درگیرند چقدر است؟ این افراد شرکت را در مسیر موفقیت قرار می دهد یا 
شکست؟ پاسخ کلیدی است که مطمئن شوی که تو تنها کسی نیستی که افراد 
باهوش و پر انرژی و با اشتیاق فوق العاده ای داری و همچنین مطمئن شوی 
که بدست آوردن یک گروه در کنار هم ده برابر جمع نیروی تک تک اجزا آنها 
است. ممکن است باهوش ترین افراد را در گروهت داشته باشی اما اگر هیچ 

ارتباطی بین آنها نباشد هیچ کاری موفق آمیز، نیز انجام نمی شود.

۲) در مسیر کاری تان، افراد مهم ترند یا ایده ها؟ اگر با مشکلی مواجه شدید 
ارزیابی کنید که این مشکالت توسط افراد به وجود آمده یا توسط ایده هایی 
که آنها برای پیشبرد کارشان دارند. افراد خوب می توانند یک ایده ی بد را به 
خوب تبدیل کنند اما افراد بد هرگز نمی توانند چنین کاری کنند، حتی یک ایده 
شده ممکن  گرفته  صحیح  باز و  اندیشه ی  فکر و  اساس  بر  که  کار  کسب و  ی 
است به کاستی منتهی شود. اما زمانی که افراد خوبی در اختیار داشته باشید 

اداره کردن مشکلها راحت تر است.

۳) آیا کارمندانتان از نظر قدرت و استعداد مانند هم هستند؟ شروع یک کسب 
و  سرعت  دو  قهرمانان  با  مقایسه  قابل  طوالنی  مدت  یک  برای  آن  ی  ادامه  و 
مسافت زیاد دوندگان است. همه نمی توانند کارآفرین و کارشناس خبره باشند 
آیا شما یک شرکت تأسیس کرده اید که در زمان و موقعیت مناسب درجا بزند 
و مسیر نزولی پیش گیرد یا اینکه به سمت جلو حرکت کند. این یک اصل رایج 
بین سرمایه داران ریسک پذیر است که اکثر کسانی که تازه شروع کرده اند در 

چند سال اول رشد نخواهد کرد.

اید  کرده  ریزی  برنامه  شما  اگر  دارید؟  نیاز  بردن  سود  برای  پول  چقدر   (۴
که شرکت خود را با سرمایه افراد دیگر آغاز کنید بهتر است با آنها روراست 
از  بهتر  چیزی  و  است  موفق  ارتباطات  تمام  کلید  بینی  پیش  مدیریت،  باشید. 
صداقت بین صاحب کسب و کار و سرمایه گذار نیست. پیشگویان تنها حدس 
در  که  افرادی  برای  را  هایتان  برنامه  که  زمانی  بنابراین  زنند  می  خوبی  های 

شرکت شما سرمایه گذاری کرده اند ارائه می دهید هوشیار باشید.

۵) آیا به کارمند امور مالی نیاز دارید یا می توانید با یک حسابدار خوب آغاز 
کنید؟ عمومًا باالترین هزینه ها در یک شرکت جدید لیست حقوق ها است. در 
آغاز کار آیا به کارمند برای فعالیت های ابتدایی نیاز دارید؟ اگر از استخدام و 
به کارگیری کارمندان برای نقش های غیر ضروری تا زمانیکه پول و توجیهی 
برای آن داشته باشید، دوری کنید، پول خوبی برای خود ذخیره خواهید کرد.

زیاد  مشارکتی  گذاری  سرمایه  جز  راهی  از  را  خود  سرمایه  توانید  می  آیا   (۶
کنید؟ سرمایه گذاری برای جلو رفتن مهم است و شما به آن نیاز دارید. ممکن 
اما  شود  مطرح  گذار  سرمایه  یک  از  که  باشد  متناقض  سوالی  یک  این  است 
میلیونر ما به دلیل مشکالتی که این روابط ایجاد می کند خیلی حساس است. 
خواسته ی آنها آمدن سود به روی سرمایه شان و چشم پوشی نسبت به باریک 
بینی هایی که باعث تنش در شرکت می شد، است به گفته ی او" سرمایه گذاران 
دیگر  ی  گونه  به  را  خودت  هرگز  شوند  می  برانگیخته  کلمه  یک  با  تنها  و  تنها 
از  بیشتر  مایه  با  حتی  و  فامیل  دوستان،  از  را  پولت  بتوانی  اگر  نکن  متقاعد 

خودت بگیری، از مواجه شدن با سرمایه گذار مشارکتی پرهیز خواهی کرد.

و  کسب  است.  ساده  پاسخ  چیست؟  کار  و  کسب  با  سرگرمی  یک  تفاوت   (۷
کار در آخر هر ماه باعث افزایش سرمایه شما می شود اما در مورد سرگرمی 
دارید  دوست  را  آن  اینکه  خاطر  به  فقط  و  فقط  را  کار  یک  اگر  است.  برعکس 
انجام می دهید حتی اگر کسب و کار سختی باشد نهایتًا به شما ضرر خواهد 
رساند. بهترین حالت پیدا کردن کسب و کاری است که به آن مشتاق هستید و 

مطمئن باشید که این یک مدل کسب و کار خوب نیز هست.

کسب و  شوید؟ مدیران  حقایق مواجه می  با  یا  جا می زنید،  سختی ها  ۸) در 
کار و کارآفرینان بایدتصمیمات دشواری بگیرند. مثًال بعد از یک ماه کاری بد، 
ما با موضوعاتی واقعی روبرو می شویم. مانند نبود کار کافی، و زیادی تعداد 
بالفاصله  و  بیندازیم  عقب  را  خود  تصمیم  باید  زمان  این  در   ... و  کارمندان 
هزینه  شرکت  برای  گیری  تصمیم  در  تأخیر  کنیم.  اتخاذ  جدیدی  تصمیمات 

خواهد داشت.
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بهداشت و سالمت
خوردن کورن فلکس

مصرف  شیر  با  و  شده  تهیه  غالت  از  که  فلکس (غذایی  کورن  خوردن 
ناهار  وعده  به  رسیدن  از  قبل  شما  شود  می  باعث  صبح  در  شود)  می 
بخورید.  روز  در  بیشتری  غذای  مجموع  در  و  کرده  گرسنگی  احساس 
در عوض افرادی که در وعده صبحانه، تخم مرغ می خورند هیچگاه به 
این مشکل برنمی خورند زیرا پروتئین موجود در صبحانه تا ساعت ها 

احساس سیری را برای آنها به ارمغان می آورد.

خوردن نان و برنج سفید
شده  تصفیه  های  کربوهیدرات  مصرف  شد  می  ادعا  که  بود  ها  سال 
مانند نان سفید یا برنج سفید می تواند باعث افزایش وزن به خصوص 
موضوع،  این  صحت  بررسی  برای  شود.  بدن  میانی  های  قسمت  در 
انسان  از  گروه   ۲ به  را  یکسان  کامال  کالری  با  غذایی  رژیم  دانشمندان 

ها دادند و متوجه شدند افرادی که برنج سفید یا نان سفید بیشتری در 
رژیم غذایی خود دارند در هر سال ۱۰ میلی متر دور شکمشان بیشتر از 

گروه دیگر افزایش پیدا می کند.

زیاده روی در خوردن آبمیوه
اثرات  جامد  غذاهای  به  نسبت  شیرین  های  نوشیدنی  دیگر  و  آبمیوه 
نوشیدنی  یک  فقط  شما  اگر  دارند.  ها  انسان  وزن  اضافه  بر  بیشتری 
شیرین را در طول روز از رژیم غذایی خود حذف کنید، بعد از ۶ ماه نیم 
کیلو گرم از وزن بدنتان کاسته می شود. هر چه کاهش نوشیدنی های 

شیرین بیشتر باشد، به همان اندازه نتیجه بهتر خواهد بود.

خوردن شیر با چای
مانند  ترکیباتی  چای  شدند  متوجه  هندی  دانشمندان  گذشته،  سال 
theaflavins و thearubigins دارد که باعث کاهش جذب چربی در شکم 
موجود  های  پروتئین  ولی  شود.  می  خون  کلسترول  میزان  شدن  کم  و 
در شیر این اثر را کامال خنثی می کند، پس بهتر است هیچگاه شیر خود 

را با چای ترکیب نکنید.

نخواندن برچسب های غذایی
بررسی ها نشان می دهد، افرادی که از روی عادت برچسب های غذایی 
را می خوانند و ورزش می کنند، وزن بیشتری در مقایسه با دیگران از 
دست می دهند. نکته عجیب این است که خواندن برچسب های غذایی 
شود.  وزن  کاهش  باعث  تواند  می  هم  کردن  ورزش  بدون  و  تنهایی  به 
به اعتقاد دانشمندان این کار سبب می شود فرد درک بیشتری از کالری 
طور  به  و  کرده  پیدا  شود  می  بدن  وارد  خوردن  غذا  هنگام  که  هایی 

ناخودآگاه غذایش را کم کند.

اضافه نکردن ادویه به غذا
تواند  می  غذایی  های  وعده  به  تند  فلفل  کردن  اضافه 
آن  بر  عالوه  کند.  بیشتر  را  ها  کالری  سوزاندن  سرعت 
فلفل اشتهای انسان را برای خوردن غذاهای چرب، شور 

و شیرین کاهش می دهد.

نخوردن ماست
نتایج یک تحقیق در نشریه بین المللی چاقی نشان داده، 
افراد بزرگسالی که هر روز ۳ مرتبه ماست می خورند، 
داده  دست  از  را  خود  وزن  دیگران  از  بیشتر  ۲۲درصد 
اند.  کرده  حفظ  را  وزن  کاهش  این  هم  بیشتری  زمان  و 
عالقه مندان به مصرف ماست ۸۱ درصد چربی بیشتری 
را هم در ناحیه شکم آب کرده اند. به نظر می رسد چربی 
و پروتئین موجود در این محصول لبنی نقش زیادی در 

سوزاندن چربی دارد.

معاشرت با دوستان چاق
احتمال  به  است،  وزن  افزایش  حال  در  شما  دوست  اگر 
به  بود.  خواهید  شدن  چاق  معرض  در  هم  شما  زیاد 
گفته محققان دانشگاه هاروارد اگر فردی ۴ دوست چاق 
دوست  که  فردی  از  بیشتر  برابر   ۲ احتماال  باشد  داشته 

۲۰ اشتباه مانع 
کاهش وزن

می  رنج  وزن  اضافه  از  که  کسانی  بسیارند 
وزن  کردن  کم  برای  راهی  دنبال  به  و  برند 
انتخاب  از  پس  افراد  این  اکثر  اما  هستند  خود 
را  فکرش  که  مطلوب  نتیجه  به  غذایی  رژیم 
کرده بودند نمی رسند، این موضوع باعث می 
رها  را  خود  غذایی  رژیم  امیدی  نا  با  که  شود 
می  رژیم  که  من  کنم،  می  ورزش  که  کنند.من 
نمی  را  غذایم  از  نیمی  همیشه  که  من  گیرم، 
حقیقت  در  شوم؟  نمی  الغر  چرا  پس  خورم، 
که  افرادی  همه  تقریبا  که  است  سواالتی  اینها 
برای کاهش وزن تالش می کنند، از خود می 
بی  مشکلی  هیچ  که  است  این  حقیقت  پرسند. 
دلیل نیست و حتما این افراد مرتکب اشتباهایی 

می شوند که از آن بی اطالع هستند.
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 مدرسه انديشه

چاق ندارد در آینده نه چندان دور افزایش وزن را تجربه 
خواهد کرد. به طور کلی انسان ها عالقه دارند رفتارهای 
این  از  بخشی  هم  غذا  خوردن  و  کنند  تقلید  را  یکدیگر 

رفتارهاست.

خواندن کتاب ها و مجالت آشپزی
یکی  کالیفرنیا  ساوث  دانشگاه  روانشناسان  جدید  کشف 
چیزی  آن  و  کرد  آشکار  را  چاقی  عجیب  عوامل  از  دیگر 
نیست جز خواندن کتاب ها و مجالت آشپزی. نگاه کردن 
به تصاویر غذاهای چرب و پرکالری موجود در این مجالت 
و  شده  مغز  در  اشتها  کنترل  های  قسمت  تحریک  باعث 
عالقه ما به خوردن غذاهای شیرین و خوشمزه را افزایش 
می دهد. خواندن دستورالعمل های پخت غذا هم به شدت 
غذا  خوردن  به  مند  عالقه  را  شما  و  کرده  تحریک  را  مغز 

می کند.

نجویدن غذا به اندازه کافی
هر قدر غذا زمان بیشتری در دهان بماند، به همان اندازه 
زبان سیگنال های بیشتری را به مغز می فرستد و او را به 
ترشح مایعات گوارشی تحریک می کند. جویدن بیشتر غذا 
سریع تر احساس سیری را به انسان ها داده و میزان ورود 

به بدن را محدود می کند.

غذا در بشقاب با رنگ اشتباه
تاثیر  گذشته،  های  هفته  در  دانشمندان  های  یافته  ترین  عجیب  از  یکی 
رنگ بشقاب روی میزان غذا خوردن انسان هاست. بر این اساس زمانی 
طور  به  باشد  داشته  شباهت  آن  داخل  غذای  رنگ  با  بشقاب  رنگ  که 
ناخودآگاه میزان غذا خوردن مردم بیشتر می شود. بر عکس اگر شما 
غذایی مانند اسپاگتی قرمز رنگ را در بشقاب سبز بخورید، حجم غذا 

بیشتر نشان داده شده و شما زودتر دست از غذا خوردن می کشید.

نداشتن خواب به اندازه کافی
محققان به این نتیجه رسیده اند که نداشتن خواب کافی ژن های بدن را 
تشویق به افزایش وزن می کند. خواب بیشتر از ۹ ساعت هم همین اثر 

را روی بدن دارد و احتمال چاقی را بیشتر می کند.

رژیم گرفتن به تنهایی
یک  خود  برای  حتما  است  بهتر  دارید،  وزن  کاهش  به  تصمیم  شما  اگر 
هم تیمی پیدا کرده و با او به رقابت بپردازید. همان طور که چاقی می 
تواند مانند بیماری های ساری منتشر شود، تالش برای کاهش وزن به 
صورت گروهی هم تاثیر بسیار زیادی در افزایش انگیزه و پایبندی به 
که  افرادی  شدند،  متوجه  محققان  پیش  چندی  دارد.  غذایی  های  رژیم 
برای کاهش وزن در کالس های گروهی مخصوص این کار شرکت می 
می  انجام  را  کار  این  تنهایی  به  که  اشخاصی  از  بیشتر  برابر  دو  کنند، 

دهند نتیجه می گیرند.

گفتن جمله من نمی توانم
زمانی که به شما یک تکه کیک تعارف می شود، به جای گفتن جمله «من 
نمی توانم» بگویید «من نمی خواهم!» دکتر «ونسا پاتریک» از دانشگاه 
«بوفالو» با انجام تحقیقات عجیبی مدعی شده است، زمانی که شما می 
گویید: «من نمی توانم» به بدن خود پیام می دهید که دچار کمبود غذا 
هستید و خود را برای خوردن وسوسه می کنید. اما وقتی می گویید: 
«من نمی خواهم» و از موضع قدرت با احساس گرسنگی برخورد کرده 

و توانایی بیشتری برای نخوردن پیدا می کنید.

غذا خوردن در برابر تلویزیون
محققان دانشگاه «بیرمنگام» ادعا کردند، اگر تمرکز شما بر سر میز غذا 
روی خوردنتان نباشد، بیش از مواقع دیگر کالری وارد بدنتان خواهید 
خورند،  می  غذا  تلویزیون  تماشای  هنگام  که  مردمی  از  بسیاری  کرد. 
مقدار زیادی مواد غذایی وارد بدن خود می کنند و حتی نمی توانند به 

یاد بیاورند که چه خورده اند.

استرس داشتن
استرس، بدن را تشویق به انباشته کردن چربی در اطراف شکم می کند 
خونی  های  رگ  در  هورمون «کورتیزول»  ترشح  هم  آن  اصلی  دلیل  که 
است. این هورمون نه تنها چربی ها را تشویق به جمع شدن در میانه 
چربی  های  سلول  شدن  تر  بزرگ  در  هم  مهمی  نقش  بلکه  کند  می  بدن 

دارد.

داشتن تنوع غذایی
در  موفقیت  کلید  یکنواخت،  غذاهای  خوردن  و  غذایی  تنوع  نداشتن 
کاهش وزن به حساب می آید. به گفته محققان ایاالت متحده در مجله 
مرور  به  خورند  می  هم  سر  پشت  روز  هر  را  غذا  یک  که  زنانی  تغذیه، 

زمان اشتهایشان کمتر شده و الغر می شوند.

گوش دادن به موسیقی
محققان دانشگاه جورجیا استیت معتقدند، این کار میزان غذا خوردن 
شما را بیشتر می کند. حداقل اگر تمایل دارید هنگام صرف ناهار یا شام 
مالیم  بسیار  های  موسیقی  از  کنید  سعی  نباشد،  ساکت  اتاقتان  فضای 
استفاده کنید. هرقدر ریتم موسیقی سر میز غذا سریع تر باشد به همان 

اندازه میزان و سرعت غذا خوردن هم افزایش پیدا می کند.

تنها ورزش کردن
زمانی که شما به تنهایی ورزش می کنید با احتمال بیشتری آن را رها 
عوض  در  اما  دهید.  نمی  انجام  درستی  به  را  خود  حرکات  یا  کنید  می 
ورزش گروهی باعث ترشح مقدار زیادی از هورمون های شاد کننده در 
مغز شده و تعهد شما را به انجام کامل حرکات ورزشی بیشتر می کند. 
بیشتر  را  تمرین  درد  و  فشار  تحمل  توانایی  چنین  هم  گروهی  ورزش 

کرده و باعث تقویت انگیزه می شود.

ترکیب نکردن حرکات ورزشی
هــــــــــایی  ورزش  باید  باشید،  داشته  اندام  تناسب  آنکه  برای 
مانند دوچرخه سواری، دویدن، کار با وزنه ها، ورزش های استقامتی 

و پیالتس را با هم ترکیب کنید.
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خانواده

زناشویي  رابطه  از  پس  گاهي  نیز  زنان  گرچه   
مردان  در  پدیده  این  ولي  مي شوند  خواب آلوده 
مردان  خواب آلودگي  این  دلیل  اما  است  بارزتر 

چیست؟

شاید اولین دلیل، به زمان رابطه زناشویي مربوط 
شود که معموال شب ها انجام مي گیرد و این فعالیت 
معموال  مردان  و  مي انجامد  خستگي  به  جسمي 
انجام  فعالیت  رابطه  این  حین  زنان  از  بیشتر 
که  است  طبیعي  آن،  از  پس  بنابراین  و  مي دهند 
احساس خواب آلودگي کنند. نکته دوم این است که 
پژوهش ها با استفاده از اسکن «توموگرافي با گسیل 
پوزیترون» (PET) نشان داده که یک شرط اصلي 
براي رسیدن به ارگاسم، این است که فرد هراس ها 
خود  طرفي  از  و  بگذارد  کنار  را  اضطراب هایش  و 
عضالني  آرامش بخشي  باعث  نیز  زناشویي  رابطه 
کند.  آسان تر  را  رفتن  خواب  به  روند  که  مي شود 
روند  این  در  نیز  ارگاسم  بیوشیمي  دیگر  طرف  از 
حین  مي دهد  نشان  پژوهش ها  چون  است  دخیل 
در  آرامبخش  شیمیایي  مواد  از  مجموعه اي  انزال، 
نوراپي نفرین،  جمله  از  مي شود؛  آزاد  مرد  مغز 
نیتریک  وازوپرسین،  اکسي توسین،  سروتونین، 

اکساید و هورمون پروالکتین.

پروالکتین
ارضاي  احساس  با  مغز  در  پروالکتین  شدن  آزاد 
«دوره  یا  «بازیابي»  زمان  در  و  ارتباط  جنسي 
رسیدن  از  پس  مرد  که  (دوره اي  بودن»  مقاوم 
نقش  ندارد)  را  تحریک شدن  قابلیت  ارگاسم  به 
فاقد  که  مرداني  در  داده اند  نشان  بررسي ها  دارد. 
و  است  کوتا ه تر  بازیابي  زمان   هستند،  پروالکتین 
مي کنند.  پیدا  را  مجدد  تحریک  قابلیت  زودتر  آنها 
میزان پروالکتین به طور طبیعي حین خواب باالتر 
باعث  حیوانات  به  هورمون  این  تزریق  و  است 
یافته ها،  این  مي شود.  فوري  خستگي  احساس 
خواب  و  پروالکتین  میان  قوي  رابطه اي  بیانگر 
است بنابراین آزادي این هورمون حین ارگاسم نیز 
باشد.  دخیل  مردان  خواب آلودگي  در  است  ممکن 
این  توضیح دهنده  است  ممکن  همچنین  پروالکتین 
پدیده باشد که مردان پس از رابطه زناشویي بیشتر 
تحقیق  یک  مي شوند.  خواب آلوده  خودارضایي،  از 
به  ارگاسم ها  نامعلومي،  دالیل  به  داده  نشان  اخیر 
ارگاسم  به  نسبت  همسر،  با  زناشویي  رابطه  دنبال 

آزادي  باعث  بیشتر  برابر   ۴ خودارضایي  از  پس 
پروالکتین در مردان مي شود.

اکسي توسین و وازوپرسین
ناقل  و  هورمون  دو  وازوپرسین،  و  اکسي توسین 
نیز  مي شوند  آزاد  ارگاسم  حین  که  دیگر  عصبي 
اغلب  هورمون ها  این  آزادي  مربوط اند.  خواب  به 
بدن  ساعت  که  اصلي  هورمون  مالتونین،  آزادي  با 
تصور  همچنین  است.  همراه  مي کند،  تنظیم  را  ما 
کاهش  را  استرس  میزان  اکسي توسین  که  مي شود 
خواب آلودگي  و  ریلکسیشن  به  هم  باز  که  مي دهد 

منتهي خواهد شد.

دیدگاه تکاملي
تا  که  است  این  مرد  اولیه  هدف  تکاملي،  دیدگاه  از 
خوابیدن  و  کند  تولید  فرزند  است،  ممکن  که  جایي 
کمکي  هدف  این  به  دستیابي  به  رابطه  از  پس 
پس  بالفاصله  مرد  که  آنجا  از  شاید  اما  نمي کند 
ندارد،  شدن  تحریک  قابلیت  مدتي  تا  کار  این  از 
دست  به  انرژي  دوباره  کند  کمک  او  به  خوابیدن 
بیاورد و به این ترتیب بهترین استفاده را از زمان 
بکند. گرچه درباره خواب آلود شدن زنان، اطالعات 
متناقضي وجود دارد، زن هم در نهایت همراه مرد 
از  مراقبت  براي  زمان  این  از  (یا  مي رود  خواب  به 
دیدگاه  از  وضعیت  این  و  مي کند)  استفاده  بچه 
مرد  وقتي  یعني  است  مرد  براي  امتیازي  تکاملي 
زناشویي  رابطه  برقراري  آماده  دوباره  و  بیدار 
شود، زن در کنار او است. همچنین ممکن است این 
خواب آلودگي صرفا یک «اثر جانبي» ناشي از دلیل 
تکاملي مهم تري باشد که به آزادي اکسي توسین و 
عالوه  هورمون  دو  این  است.  مربوط  وازوپرسین 
بر اینکه با خواب در ارتباط اند، در «ارتباط عاطفي 
زوج» یا پیوند اجتماعي اي که زوج هاي انساني در 
مواد  این  آزادي  هستند.  دخیل  دارند،  موارد  اغلب 
پیوند  این  احساس  ارگاسم،  حین  مغز  در  شیمیایي 
و  مي برد  باال  را  همسران  میان  اعتماد  و  عاطفي 
میان  رابطه  توضیح دهنده  حدي  تا  است  ممکن 
باشد.  عاطفي  پیوند  و  زناشویي  روابط  برقراري 
است  زوج  بچه دارشدن  نفع  به  عاطفي  پیوند  این 
فرزند،  کردن  بزرگ  در  همسر  دو  همکاري  زیرا 

احتمال بقاي او را به حداکثر مي رساند.
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دلیل خواب آلودگي پس از رابطه زناشویي

از کجا مي آید این خواب عمیق؟
ترجمه:محمد نیکویي

براي بسیاري از زنان یکي از واقعیت هاي آزاردهنده زندگي، رابطه زناشویي 
و بالفاصله بعد از آن خرخر کردن مردان است! به نظر مي رسد مردان، در 
هر زماني از شبانه روز که رابطه زناشویي داشته باشند، پس از آن دچار 

خواب آلودگي مي شوند...

تقریبا همه مردان و زنان، قبل از ازدواج تصوری از روابط زناشویی 
دارند که با آنچه واقعا بعد از ازدواج اتفاق می افتد تفاوت دارد؛ تصوری 
از روابط عاشقانه و رمانتیک که گاهی فقط در فیلم های سینمایی می 
نوجوانی  سنین  از  که  چنانی  آن  های  پردازی  خیال  کرد،  پیدایش  شود 
شروع می شود و گاهی تا سال ها بعد هم رسوباتش در ذهن می ماند 
و به همه این ها اضافه کنید شنیده ها از دوستان و آشنایان کم اطالع 
ظاهر  خبره  کارشناس  یک  نقش  در  بلدند  خوب  خیلی  که  تجربه  بی  و 
شوند و اطالعات نادرست شان را در ذهن شنوندگان شان جا بیندازند.

با چنین تصوراتی یک زن یا مرد جوان وارد زندگی زناشویی می شود. 
مثال  دیرتر،  هم  گاهی  اول،  روز  چند  همان  در  مثال  زود،  خیلی  گاهی 
طورها  آن  قضیه  شوند  می  متوجه  جوان  مرد  و  زن  سال،  چند  از  بعد 
هم که فکر می کردند نیست یا این که حداقل آن طورها پیش نمی رود. 
خیلی از زن و شوهرها، بعد از گذشت چند سال از ازدواج شان، فقط 
حسرت شور و حرارت روزهای اول را می خورند و روابط زناشویی 
شان به قهقرا می رود. گاهی فکر می کنند این یک فرآیند طبیعی است، 

گاهی هم نگران می شوند ولی نمی 
دانند چه باید بکنند. این مطلب سعی 
می کند ۲ مشکل اساسی که مردان و 
از  سال  چند  گذشت  از  پس  را  زنان 
زندگی مشترک دچار سردی می کند 
۲مشکل  آن  با  درست  برخورد  راه  و 

را توضیح دهد.

شوهران را چه چیز سرد می کند؟
کنیم.  شروع  آقایان  از  اول  بگذارید 
بیشتر  بحث  این  مخاطب  که  (البته 
خانم ها هستند) از شوهران عزیزی 
رود،  می  جلوتر  زندگی  هرچه  که 
عواطف  و  احساسات  کمتر  و  کمتر 
می  بروز  گذشته  مثل  را  شان  گرم 
شوند  می  سرد  چنان  گاهی  و  دهند 
هیچگاه  کنید،  شان  رهای  اگر  که 
گذارند.  نمی  پیش  پا  رابطه  برای 
چنین  در  که  نیست  توضیح  به  الزم 
است  ممکن  تصوراتی  چه  موقعیتی 

برای خانم ها ایجاد شود و چه دردسرها که پیش نیاید اما هیچ اتفاق 
عجیبی نیفتاده و هیچ خبری از زن دیگری نیست.

مردان بازیگران خوبی نیستند
سردمزاجی  روانی  دالیل  ترین  مهم  از  یکی  ترین،  مهم  نگوییم  اگر 
شوهرشان  به  همسران  سوی  از  که  است  ای  ناکامی  احساس  آقایان، 
داشته  طردشدگی  و  موفقیت  عدم  احساس  که  مردی  شود.  می  منتقل 
شود.  می  سرد  همسرش  با  جنسی  رابطه  به  نسبت  آگاه  ناخود  باشد، 
در این موقعیت است که بعضی مردان به دنبال همسر دوم و امثال آن 
می روند و جالب این جاست که دقیقا در همین موقعیت خانم ها طوری 
رفتار می کنند که آن احساس ناکامی بیشتر و بیشتر می شود و نتیجه 

اش هم معلوم است که چیست.

برای این که یک مرد احساس ناکامی نکند چه باید کرد؟ آیا باید مرتب 
شوهر را به داشتن رابطه تشویق کرد؟ یا باید رهایش کرد؟

نکته مهم دیگر این است که مردان، آن طور که یک زن می تواند، نمی 
نداشته  را  رابطه  برقراری  آمادگی  مردی  اگر  کنند.  بازی  نقش  توانند 
باشد، کامال معلوم است که نمی تواند. چنین مردی نمی تواند تظاهر 
به برانگیختگی کند، درحالی که یک زن می تواند تظاهر کند همه چیز 
بگیرند  قرار  فشار  تحت  حساسیت شدید مردان، وقتی  است.این  خوب 
در  نیست.  مرد  شدن  خاموش  جز  چیزی  آن  نتیجه  و  شود  می  تشدید 
برای  که  کند  دریافت  را  پیام  این  مرتب  طور  به  مردی  وقتی  مقابل، 
تمایالت  دارد،  دوست  را  او  با  رابطه  همسرش  و  زیباست  همسرش 
جنسی اش هم سالم و قوی باقی می ماند. چنین مردی معموال خودش 

برای رابطه پا پیش می گذارد.

این مردان حساس!
از  خیلی  جنسی  تعادل  عدم  به  نسبت  مردان  گویند،  می  شناسان  روان 
زنان حساس ترند. آن ها چه وقتی به هر دلیل، مثال استرس های کاری 
برای مدت طوالنی از رابطه جنسی دور می شوند و چه وقتی به طور 
مرتب از سوی همسرشان دعوت می شوند و احساس می کنند آن چه از 
آن ها خواسته شده فراتر از توان شان است، در هر ۲ حالت گرفتار آن 

احساس ناکامی ای می شوند که از آن صحبت شد.

کرده  فراموش  را  جنسی  رابطه  مدتهاست  که  زوج  یک  برگرداندن 
نظر  از  نه  ها  آن  مردان.  برای  مخصوصا  نیست،  ای  ساده  کار  اند، 

واقعا  تا  کنند  توانایی  احساس  باید  روانی،  نظر  از  بلکه  فیزیولوژیک 
فیدبک  به  نیاز  احساسات،  داشتن  برای  ها  آن  باشند.  داشته  توانایی 
مثبت دارند، یعنی باید در رابطه با همسرشان آن احساس موفقیت را 
به دست بیاورند تا نسبت به او بهتر شوند. اگر این اتفاق نیفتد، چرخه 
معیوب به کار می افتد و روز به روز رابطه سردتر می شود.از سوی 
دیگر هم، وقتی زن همیشه خواهان رابطه بیشتر باشد و اگر این رابطه 
برقرار نشود، احساسات ناخوشایندی از خود نشان دهد، همسرش کم 
کم این احساس را پیدا خواهد کرد که رابطه جنسی برایش به شکل یک 
تکلیف و وظیفه درآمده و در این صورت باز هم مرد به سمت خاموشی 
زنان  برای  هم  و  مردان  برای  هم  نکته  این  کند.  می  پیدا  سوق  جنسی 
دهند،  انجام  اجباری  تکلیف  یک  عنوان  به  رابطه  اگر  که  دارد  مصداق 
از آن لذتی نمی برند و طبیعتا پس از مدت کوتاهی اشتیاق آنها رو به 

خاموشی می رود.

باید احساس آزادی کنند
اجباری  رابطه  موقعیت  در  را  خود  مردان  اگر  که  طور  همان  درست 
افتد،  نمی  خوبی  اتفاق  ببینند، 
احساس  بارها  و  بارها  مردی  اگر 
مثال  و  کند  تجربه  را  ناکامی 
است  مجبور  بار  هر  کند  احساس 
رابطه  داشتن  برای  را  همسرش 
اتفاق  هم  باز  کند،  متقاعد  جنسی 
مردی  چنین  افتد.  نمی  خوبی 
گذارد  نمی  پیش  پا  تنها  نه  دیگر 
بلکه اصوال هم بعد از مدتی نسبت 
بدبین  جنسی  رابطه  هرجور  به 
دست  از  را  اش  عالقه  و  شود  می 

می دهد.

احساسات  که  آن  برای  مردها 
به  نیاز  کند،  رشد  شان  زناشویی 
احساس آزادی و قدرت دارند مثال 
داشته  رابط  خواهند  می  وقتی 
با  خواهد  نمی  شان  دل  باشند، 
پاسخ  شوند.  مواجه  منفی  پاسخ 
پیام  این  حاوی  ها  آن  برای  منفی 
است: «تو بی عرضه ای و نمی توانی مرا آن طور که می خواهم راضی 
کنی. پس بهتر است فکرش را هم نکنی...» شاید واقعا این طور نباشد 
اما آن ها چنین برداشتی می کنند و این آبی است بر آتش اشتیاق آن ها.

زنان را چه چیز سرد می کند؟
در مورد خانم ها، مهم ترین دلیل عدم تمایل به رابطه جنسی با همسر 
یک نکته باور نکردنی است: این که آن ها به قدر کافی عشق و عاطفه از 
همسرشان دریافت نمی کنند. به همین راحتی! دلیل مهم سردمزاجی 
مردان که گفته شد را کنار این بگذارید تا متوجه شوید گاهی اوضاع می 
تواند چقدر خراب شود. چیزی که اصطالحا به آن چرخه معیوب می 
گویند: زن احساس بی میلی کرده و به مرد کم محلی می کند و جواب 
شود،  آماده  مرحله  این  در  تا  خواهد  می  زن  که  چیزی  دهد.  می  منفی 
عشق و محبت بیشتر مرد است اما مرد که به خاطر واکنش زن احساس 
ناکامی کرده، سرد شده و نمی تواند به همسرش آن عشق و محبتی را 
که الزم دارد نثار کند؛ پس باز هم زن پاسخ سردتری از مرد دریافت می 

کند و فاصله بیشتر و بیشتر و بیشتر می شود.

دلیل دومی که زنان را سرد می کند، نرسیدن زن به سطحی از احساس 
رضایت است که انتظار دارد. این مسئله کامال به تبحر همسر احتیاج 
مشاور  به  زودتر  هرچه  باید  ندارد  تبحری  چنین  که  مردی  و  دارد 

مراجعه کرده و مشکلش را برطرف کند.

حمایت  و  کننده  راضی  رابطه  یک  زن،  یک  برای  گفت  شود  می  پس 
مهم  که  مرد  برعکس  هستند.  مسائل  ترین  مهم  رابطه  این  در  عاطفی 
ترین مسئله برایش احساس موفقیت است؛ احساس توانایی و اعتماد به 

نفسی که می تواند او را گرم نگه دارد.

چه باید کرد؟
زوج ها باید در زمینه روابط جنسی رابطه شان را باز، مثبت و راحت 
بهترین  کنند.  می  پیدا  را  الزم  اطمینان  هر۲  ترتیب  این  به  دارند.  نگه 
البته  و  شفاف  خیلی  هایی  موقعیت  چنین  در  ۲طرف  که  است  این  کار 
محترمانه با هم صحبت کنند و به یکدیگر بفهمانند که اگرچه حاال برای 
ایجاد رابطه آمادگی ندارند اما در کل از زندگی زناشویی شان راضی 
هستند و آن را دوست دارند. این یک مهارت است که در شماره آینده در 

همین صفحه درباره آن صحبت می کنیم.

چرا شما از همسرتان دور شدید؟
ها  اشتباه  کدام  کند؟  می  فروکش  سال  چند  از  بعد  ها  زوج  اغلب  برای  جنسی  احساسات  چرا 
رابطه را سرد می کنند؟ چطور می شود آن احساسات را بین همسران گرم و زنده نگه داشت؟
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۱۰ توصیه متخصصان 
پوست به سالمندان

غلط،  های  عادت  از  پیروی  و  سن  رفتن  باال  با 
پوست قدرت کشسانی خود را به مرور از دست 
می دهد و با مشکالت بسیاری مواجه می شود 
توان  می  ساده  های  نکته  برخی  رعایت  با  اما 
پوست سالم تری داشت و تا جای ممکن پیری 

آن را به تعویق انداخت...

های  توصیه  ترین  مهم  از  توان  می  را  زیر  توصیه   ۱۰
متخصصان پوست به سالمندان دانست.

۱. کاله بگذارید و ضدآفتاب بزنید
تا جای ممکن بین ساعت های ۱۰ صبح تا ۴ بعدازظهر از 
نورخورشید  ها  ساعت  این  در  چون  نشوید  خارج  خانه 
شدید  نور  برابر  در  بدن  پوست  که  زمانی  است.  شدید 
خورشید  بنفش  ماورای  پرتوهای  گیرد،  می  قرار  آفتاب 
الیه  ساخت  آنها  طبیعی  عملکرد  که  ای  زنده  های  سلول 
مجبورید  اگر  کند.  می  نابود  است،  پوست  جدید  های 
اهل  (مثال  باشید  منزل  از  خارج  طوالنی  های  ساعت 
ورزش کردن یا باغبانی هستید یا در شهرهای گرمسیری 
 ۱۵ حداقل   SPF با  ضدآفتاب  کرم  از  کنید)،  می  زندگی 
استفاده کنید. گذاشتن کاله و پوشیدن لباس های آستین 
بسیار  فیزیکی  های  ضدآفتاب  نکنید.  فراموش  را  بلند 

موثرتر از ضدآفتاب های شیمیایی هستند.

۲. چکاپ ساالنه یادتان نرود
با باالرفتن سن، احتمال ابتال به انواع سرطان های پوست 
متخصص  به  بار  یک  سالی  حداقل  پس  یابد  می  افزایش 
زود  سرطان  ابتال،  صورت  در  تا  کنید  مراجعه  پوست 
پوست،  پزشک  معاینه  بار  هر  در  شود.  داده  تشخیص 
معاینه  کامال  را  بدن  های  مخاط  و  ها  بافت  و  مو  ناخن، 
پوستتان  روی  گوشتی  زائده  یا  خال  اگر  خواهدکرد. 
آن  برداشتن  به  اقدام  پزشک  با  مشورت  بدون  دارید، 
نکنید یا اگر دچار زخم پوستی شدید، به توصیه دیگران 
زیرا  نکنید  مصرف  بیوتیک  آنتی  یا  کورتونی  پمادهای 
فراموش  باشد.  بار  فاجعه  تواند  می  پوست  بر  آنها  تاثیر 
پوستی  های  درمان  دوره  سالمندی،  دروان  در  نکنید 

طوالنی تر است.

۳. مراقب باشید پوستتان خشک نشود
گرچه  نه.  وان  در  خوابیدن  اما  است  مفید  گرفتن  دوش 
درازکشیدن طوالنی مدت در آب گرم برای اعصاب خوب 
است و باعث کاهش استرس و تنش های روزانه می شود 
آثار  سالمندانی  دوران  در  خصوص  به  پوست  روی  اما 
آن  حد  از  بیش  خشکی  باعث  تواند  می  و  دارد  زیانباری 
شود. وقتی پوست به مدت طوالنی در مواجهه با آب گرم 

قرار می گیرد، الیه خارجی آن منبسط و مولکول های آب 
باعث  گرما  دیگر  سوی  از  شود.  می  خارج  آن  در  موجود 
افزایش  را  پوست  خشکی  و  خواهدشد  تعریق  افزایش 
می دهد. درضمن وقتی بیش از حد در آب گرم می مانید، 
چون  و  شوند  می  فعال  پوست  سطح  عصبی  های  پایانه 
پوست آب خود را از دست داده، احساس سوزش و خارش 

خواهیدکرد.

۴. از مواد بهداشتی و آرایشی معطر استفاده نکنید
به  دوش  های  ژل  و  مایع  های  صابون  از  زیاد  استفاده 
خصوص نوع معطر و رنگی آنها، توصیه نمی شود. این 
و  خشک  وقتی  خصوص  به  پوست  برای  توانند  می  مواد 
حساس است، آلرژی زا باشند. اگر دچار خارش هستید، 
می توانید از صابون گلیسیرید استفاده کنید و بعد از هر 
بار استحمام با حوله ای نرم کامال تمام بدن، به خصوص 
ها  کننده  مرطوب  از  و  خشک  را  ها  چین  بین  ناحیه 
استفاده کنید اما بهتر است نرم کننده هم معطر نباشد تا 

باعث آلرژی پوست نشود.

۵. تغذیه مناسب داشته باشید
پس  دهد.  می  تشکیل  آب  را  فرد  هر  پوست  عمده  قسمت 
برای شادابی پوستتان روزانه حداقل ۱/۵ لیتر آب بنوشید. 
مصرف به اندازه و کافی آب و موادغذایی سالم و متنوع 
می  باشند،   B  ۶ و   E، C، A های  ویتامین  از  سرشار  که 
مصرف  کند.  کمک  جوان  و  سالم  پوستی  داشتن  به  تواند 
واحد   ۶ و  غیراشباع  چرب  اسیدهای  و  امگا۳  سبز،  چای 

میوه و سبزی در روز مفید است.

۶. سیگار را ترک کنید
سیگار، تاثیرات منفی اشعه های ماورای بنفش خورشید 
را  آن  کشسانی  خاصیت  و  کند  می  تشدید  پوست  بر  را 
کاهش می دهد. این عوامل در کنار هم باعث زردی پوست 
به  خونرسانی  دخانیات  شود.  می  آن  بیشتر  چروک  و 
سطح پوست را کم می کند و این موضوع باعث تضعیف 
بیشتر پوست و حساس شدن آن می شود. سیگار، بزرگ 

ترین تولیدکننده رادیکال های آزاد است. این مواد استرس 
اکسیداتیو را در بدن افزایش می دهند و از عوامل سرطان 
خشک،  کشند،  می  سیگار  که  افرادی  پوست  هستند.  زا 
ترک  را  سیگار  امروز  همین  است.  چروکیده  و  زرد  کدر، 

کنید تا شاهد جوان تر شدن صورتتان باشید.

۷. از شامپو بچه استفاده کنید
شستشوی  مخصوص  های  ژل  با  را  پوستتان  شب  هر 
از روی  ها  آلودگی  تا تمام  بشویید  بچه  یا شامپو  صورت 
آن پاک شود. هفته ای یک بار آن را کیسه بکشید تا سلول 

های مرده از روی آن پاک شود.

۸. مرطوب کننده بزنید
هر روز صبح از یک مرطوب کننده قوی استفاده کنید. هر 
۴ ساعت یک بار هم ضدآفتاب بزنید و شب قبل از خواب، 
بعد از شستشوی کامل صورت، از مرطوب کننده استفاده 
کنید. فراموش نکنید کرم ها به تنهایی مفید نیستند و در 
واقع ماساژ پوست تاثیر فوق العاده ای دارد. پس فرصتی 
روی  حوصله  با  را  کرم  و  بگیرید  نظر  در  خود  برای 

پوستتان بمالید.

۹. جوان کننده یادتان نرود!
به هر حال با افزایش سن، آثار پیری بر پوست نمایان می 
شود بنابراین به کمک سرم ها و محصوالت ضدچروک و 
آنها  کنار  در  کنید.  مراقبت  پوستتان  از  روزانه  ها  ماسک 
می توان با پیلینگ، بوتاکس یا لیزر و... کالژن سازی در 

پوست را تحریک کرد تا جوان تر به نظر برسید.

۱۰. خوب بخوابید
و  کنید  دور  خود  از  را  اضطراب  و  استرس  کنید  سعی 
خوابی منظم داشته باشید. در عین حال ورزش و تحرک 

را از یاد نبرید تا اکسیژن کافی به پوستتان برسد.

منبع: plaisirs sante -  ترجمه: سمیه مقصودعلی
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باشد،  جسمي  ارتباط  صورت  به  باید  زناشویي  خیانت  حتما  آیا   
یا ارتباط برقرار کردن از طریق وب کم با فردي در آن طرف دنیا 
جنسي  تسهیالت  با  خود  ارضاي  آیا  شمرد؟  خیانت  باید  هم  را 

اینترنتي هم نوعي خیانت به همسر نیست؟

آشکار است که براي بسیاري از افراد باالي ۳۰سال که با ابزارهاي 
و  ناآشنا  است  ممکن  دنیایي  چنین  نشده اند،  بزرگ  دیجیتال 
خیانت  از  ساده اي  تعریف  بخواهیم  اگر  اما  باشد.  گیج کننده 
زناشویي ارائه دهیم که این دنیاي جدید را هم دربرگیرد، مي توان 
این چنین گفت: «خیانت زناشویي یعني از بین رفتن اعتماد میان 
دو همسر که هنگامي رخ مي دهد که یک طرف اسرار جنسي اش 

را از همسرش پنهان نگه مي دارد.»
جنسي  عمل  انجام  به  محدود  صرفا  زناشویي  خیانت  نهایت  در 
اصل  نمي شود.  آنالین)  دنیاي  در  چه  و  واقعي  دنیاي  در  (چه 
از  نوع،  هر  از  را  جنسي تان  رفتارهاي  شما  که  است  این  قضیه 

جمله روي آوردن به پورنوگرافي یا چت جنسي روي فیس  بوک، 
رفتارها  چنین  اگر  بنابراین  مي دارید.  نگه  مخفي  همسرتان  از  را 
باره  این  در  باید  مي دارید،  نگه  پنهان  همسرتان  از  را  روابطي  یا 
تجدیدنظر کنید. اصوال اگر هر رفتار عاشقانه یا جنسي تان را از 
همسرتان مخفي کنید، به او خیانت ورزیده اید. موضوع به همین 

سادگي است.
اینترنت  با  جنسي  رفتارهاي  به  که  افرادي  از  بسیاري  متاسفانه 
مي تواند  پنهاني شان  رفتار  این  که  نمي کنند  درک  مي آورند،  روي 
تاثیر  آنان  به  همسران شان  اعتماد  و  درازمدت   عاطفي  زندگي  بر 

بگذارد.

چرا خیانت دردناک است؟
اصوال در موارد خیانت زناشویي، آنچه بیشترین درد و ناراحتي 
از  خارج  جنسي  رابطه  صرفا  نه  مي کند،  ایجاد  همسر  براي  را 
که  فردي  به  باورش  و  اعتماد  که  است  حقیقت  این  بلکه  ازدواج، 
صمیمي ترین رابطه را با او داشته، خدشه دار شده است. بنابراین 
تفاوتي ندارد که این خیانت با برقراري رابطه جسمي با شخصي 
پورنوگرافي،  به  آوردن  روي  با  آنالین  طریق  از  یا  باشد،  دیگر 
شیوه هاي  سایر  و  اجتماعي  شبکه هاي  جنسي،  وب کم هاي 

ارتباطي به وسیله تکنولوژي دیجیتال.
به عبارت دیگر رابطه خارج ازدواجي در «دنیاي مجازي» هم به 
اندازه چنین رابطه اي به صورت جسمي و در دنیاي واقعي براي 
در  خیانت  این  که  نیست  مهم  است.  دردناک  خیانت دیده،  همسر 
شدت  به  موضوع  این  به  بردن  پي  باشد،  داده  رخ  چگونه  یا  کجا 
براي همسرخیانت دیده، تکان دهنده و زجرآور است. یک بررسي 
بروز  به  است  ممکن  همسر  خیانت  به  بردن  پي  که  مي دهد  نشان 

«اختالل  در  معمول  طور  به  که  شود  منجر  استرس  حاد  عالیم 
از  پس  که  رواني  (اختاللي   PTSD یا  سانحه»  از  پس  استرس 

حوادث فجیع رخ مي دهد) مشاهده مي شود.

از طرفي، ضربه اي که فرد خیانت?دیده مي خورد، تا حدي ناشي 
همسر  ازدواج  خارج  رفتارهاي  اینکه  با  که  است  حقیقت  این  از 
که  هنگامي  شاید  و  است  بوده  آشکار  دیگران  براي  خیانت کننده 
این همسر مچش باز مي شود، تا حدي احساس آرامش هم بکند، 
همسر خیانت دیده معموال به کلي از این قضایا بي خبر بوده است.
تکرار  الگویي  معموال  همسر  به  کردن  خیانت  دیگر،  طرف  از 
شونده دارد و یک حادثه منفرد نیست و براي مثال خبردار شدن 
از یک بار رابطه همسر با یکي از همکارانش، باعث نمي شود که 

دریابد،  را  همسرش  رفتارهاي  کل  که  هنگامي  خیانت دیده  فرد 
آمادگي بیشتري براي تحمل پیدا کرده باشد.

به عالوه نکته مهم این است که این درد و زجر را یک بیگانه براي 
فرد ایجاد نکرده است. این جریحه دارشدن عواطف را کسي براي 
او  به  را  اعتمادش  و  تکیه  بیشترین  او  که  است  کرده  ایجاد  فرد 

داشته است.

انکار دروغین خیانت
که  است  این  موارد  این  در  دیگر  معمول  غیر  چندان  نه  حالت  یک 
حتي  مدت ها،  براي  همسرش،  خیانت  درباره  فرد  گمان  یا  شک 
را  خیانتش  مکرر  خیانتکار  همسر  و  باشد  داشته  ادامه  سال ها 
کار  سر  وقت  دیر  تا  است  مجبور  بگوید  مثال  براي  و  کند  انکار 
متهم  مي شود،  واقع  خیانت  مورد  که  همسري  است  ممکن  بماند. 

شود که سوءظن نامعقولي دارد و آدم شکاکي است.
در این موارد همسر خیانت کننده با سوءاستفاده از طرف مقابل 
ممکن است در طول زمان این احساس را در او به وجود آورد که 

ناپایداري عاطفي اوست که ریشه مشکالت آنهاست.
با  مداوم  شدن  بمباران  این  با  مواجهه  در  همسران  از  بسیاري 
دروغ ها و عذر و بهانه هاي فریبکارانه ممکن است درباره واقعي 
روانشناسان  که  همانطور  بیفتند.  تردید  به  حدس هایشان  بودن 
اینکه  احساس  دریافته اند،  کودکان  آزار  و  سوءاستفاده  مورد  در 
اشتباه از خود فرد است، در حالي?که در واقع کامال حق دارد، به 

شدت زجرآور و آسیب زا است.
این  همه  در  که  مي فهمد  نهایتا  همسرخیانت دیده  که  هنگامي  اما 
مدت حق با او بوده است، جاي تعجبي ندارد که واکنش هاي شدید 

و گاه نامناسبي از خود نشان دهد. 
به طور معمول چنین همسراني وارد دوره اي از ناپایداري عاطفي 
مي شوند و وضعیت رواني شان میان احساس خشم شدید و اندوه 

اتفافي  کمترین  با  است  ممکن  اصطالح  به  مي کند،  نوسان  شدید 
به گریه بیفتند.

و  بي اختیار  رفتارهاي  به  است  ممکن  همسران  این  از  برخي 
افراطي از سوءمصرف مواد مخدر و الکل گرفته تا افراط در غذا 
خوردن، ورزش کردن، پول خرج کردن و... روي آورند. در واقع 
ممکن است چنین رفتارهایي حتي پیش از افشا شدن خیانت بروز 
کند، زیرا برخي از افراد براي برطرف کردن افسردگي، اضطراب 
و ناکامي که در روابط شان با همسرشان احساس مي کنند، خود 

را در این رفتارهاي بالقوه اعتیادآور غرق مي کنند.

بازگشت به زندگي از خیانت همسر
از  ناشي  ضربه  که  است  بوده  اخیر  سال هاي  در  تنها  متاسفانه 
گرفته  قرار  علمي  معتبر  تحقیقات  موضوع  زناشویي  خیانت 
است. با این وجود مشاوران خانواده و روان درمانگران به سرعت 
فرد  بر  همسر  خیانت  درازمدت  عاطفي  اثرات  دریافتن  حال  در 
خشمگین،  بسیار  که  دارند  حق  همسراني  چنین  بي شک  هستند. 
این  که  چیزي  کمترین  باشند.  بي اعتماد  و  سردرگم  سرخورده، 
مورد  احساسات شان  که  است  این  دارند،  نیاز  آن  به  همسران 
ناشي  شرم  احساس  که  شود  کمک  آنها  به  و  گیرد  قرار  پذیرش 
کنند  فصل  و  حل  خودشان  براي  را  گرفتن  قرار  خیانت  مورد  از 
بسیاري  بگذارند.  سر  پشت  را  مرحله  این  حمایت  و  آموزش  با  و 
کنترل  براي  روزمره  راهنمایي  نیازمند  است  ممکن  همسران  از 
ناپایداري عاطفي شان، چگونگي استفاده از مراقبت هاي درماني 
کردن  برقرار  آمیزشي)،  بیماري هاي  بروز  احتمال  جمله  (از 
مداوم شان  میل  کردن  مهار  و  شخصیتي  مناسب  مرزهاي  مجدد 
همسر  فعلي  و  گذشته  رفتارهاي  جزئیات  پرسیدن  براي 

خیانت کننده شان باشند.
زندگي  به  که  مي گیرند  تصمیم  خیانت دیده  همسران  اغلب 
یا  سال  یک  است  ممکن  موارد  این  در  دهند.  ادامه  مشترک شان 
اعتماد  همسرشان  به  بتوانند  دوباره  آنها  تا  بکشد  طول  بیشتر 
کنند، حتي اگر همسر کامال به صداقت و زندگي صادقانه در همه 
جنبه ها متعهد شده باشد. در مواردي که همسر تصمیم مي گیرد 
در تالش همسر خیانتکارش براي اصالح خود با تامل در نفس، 
احتمال  کند،  همکاري  عاطفي  رشد  و  گرفتن  حمایت  و  آموزش 
زوج  این  درازمدت  روابط  تداوم  و  عاطفي  جراحت  این  ترمیم 
بیشتر مي شود. گاهي هم همسراني که به آنها خیانت شده است، 
احساس مي کنند اعتماد بین طرفین را اصوال نمي توان بازسازي 
کرد. همانطور که تصمیم یک همسر خیانت دیده در ادامه رابطه 
نباشد،  اشتباه  است  ممکن  آن  ترمیم  براي  تالش  و  همسرش  با 
تصمیم به رها کردن چنین رابطه اي نیز ممکن است اشتباه نباشد.
در نهایت مهمترین عامل براي همسران خیانت دیده، بدون توجه 
به اینکه به زندگي مشترکشان ادامه مي دهند یا نه، این است که چه 
درسي از این تجربه مي آموزند و چگونه آن را پشت سر مي گذارند. 
و  خود  بازیابي  براي  سخت  تالشي  شامل  روندي  چنین  معموال 
اعتماد کردن به غرایز و درک فرد از واقعیت، آموختن بیان آشکار 
و متناسب عواطف، ایجاد و تحکیم یک شبکه حمایتي از دوستان 
فعالیت هاي  و  شخصي  پرورش  و  مراقبت  بر  تاکید  نزدیکان،  و 

سالمي است که هدف واالتري به زندگي مي بخشند.
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از استرس 
مداوم بترسید

قشر  با  مرتبط  رفتارهای  به  مزمن  استرس 

پیشانی مانند انعطاف پذیری روانی و توجه 
فرد آسیب می رساند.

تجربه  را  مداوم  و  مزمن  استرس  که  کسانی 
تواند  می  استرس  که  دانند  می  اند،  کرده 
تحت  را  تفکر  توانایی  و  احساسات  عواطف، 

تاثیر قرار دهد.
پزشکی  دانشکده  در  اخیرا  که  تحقیقی 
نیویورک انجام شد، مکانیسم عصبی ارتباط 
را  حافظه  تضعیف  و  مداوم  استرس  بین 
نشریه  در  مطالعه  این  نتایج  نمود.  مشخص 
بررسی  این  است.  رسیده  چاپ  به  نورون 
یک  تواند  می  استرس  که  داد  نشان  همچنین 
عامل محرک در بروز بسیاری از بیماری های 

روانی باشد.
هورمون های استرس، بخش قشر پیشانی در 
بخش  این  دهند.  می  قرار  تاثیر  تحت  را  مغز 
تصمیم  و  حافظه  مانند  عملکردهایی  مغز  از 

گیری را کنترل می کند.
استرس  که  بودند  داده  نشان  قبلی  مطالعات 
پیشانی  قشر  با  مرتبط  رفتارهای  به  مزمن 
فرد  توجه  و  روانی  پذیری  انعطاف  مانند 

آسیب می رساند.
استرس  منفی  اثر  اخیر،  تحقیق  انجام  برای 
گلوتامات  های  گیرنده  بر  شونده  تکرار 
انتقال  سیستم  گرفت.  قرار  بررسی  مورد 
قشر  عملکرد  در  حیاتی  نقش  گلوتامات،  پیام 
پاسخ  در  که  داد  نشان  نتایج  دارد.  پیشانی 
به  گلوتامات  های  گیرنده  مزمن،  استرس  به 
میزان قابل مالحظه ای کاهش می یابند و در 
مربوط  ادراکی  و  شناختی  فرآیندهای  نتیجه 

به قشر پیشانی با اختالل روبرو می شود.
که  مولکولی  مکانیسم  که  معتقدند  محققان 
موجب ارتباط استرس با کاهش گیرنده های 
گلوتامات می شود باید مشخص گردد، زیرا با 
مهار و توقف این مکانیسم می توان از کاهش 
اختالل  نتیجه  در  و  گلوتامات  های  گیرنده 
این  مهم  یافته  نمود.  جلوگیری  حافظه  در 
پژوهش این بود که استرس مداوم و طوالنی 
و  گلوتامات  های  گیرنده  کاهش  موجب  مدت 
می  پیشانی  قشر  طبیعی  عملکرد  در  اختالل 
شود. در نتیجه حافظه و قدرت تصمیم گیری 

فرد به میزان زیادی کاهش می یابند.
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 ( London University ) هیپنوتراپی تائید شد ه از 

توسط  وزارت بهداری انگلستان قاضی دادگاههای فرجامی در 
بیمارستانهای اعصاب لندن

عضو جامعه روانکاوی انگلستان استاد تعلیم هیپنوتیزم درمانی و دادن 
مدرک تائید شد ه از کنسول هیپنوتراپی لندن
برگزار کنند ه سمینارهای تجربی و روانکاوی
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سریعترین روش روانکاوی از طریق 
هیپنوتراپی - روانکاو و هیپنوتراپیست 

هیپنوتیزم درمانی
توسط خانم دکتر روحی 

شاهین

بي وفایي همسران در دنیاي دیجیتال شکل هاي 
متنوع تري پیدا کرده است

خیانت آنالین
ترجمه: محمد نیکویي

زناشویي  زندگي  در  خیانت  که  بود  زماني 
شخصي  اگر  بود.  تشخیص  قابل  آساني  به 
فرد  با  زناشویي اش  رابطه  از  خارج  در 
دیگري رابطه جنسي داشت، او را خیانتکار 
وجود  با  امروز  دنیاي  در  اما  مي شمردند 
فیس بوک،  مانند  اجتماعي  رسانه هاي 
روم ها)،  (چت  اینترنتي  گپ زدن  فضاهاي 
فوري  پیام هاي  دوسویه،  وب کم هاي 
مانند  و  دوست یابي  برنامه هاي  اینترنتي، 
شده  مشکل  زناشویي  خیانت  تعریف  اینها 

است...





  جمعه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۴۳هفته نامه پرشین۲۸

مقایسه ای میان دستمزد مربیان ایرانی و مربیان 
سرشناس فوتبال دنیا

دایی گران تر از ۱۱ 
سرمربی جام جهانی

یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برای یک فصل! غافلگیری 
بزرگ لیست دستمزدهای باشگاه پرسپولیس که از سوی 
دایی  علی  حیرت آور  دستمزد  شد،  منتشر  ورزش  وزارت 
احتماال  نجومی  درآمد  این  با  پرسپولیس  سرمربی  بود. 

گران ترین مربی فصل فوتبال ایران لقب خواهد گرفت.
 هرچند او رقیبانی مانند امیر قلعه نویی، زالتکو کرانچار 
با  میلیاردی  قراردادهای  که  دارد  ابراهیم زاده  منصور  و 
باشگاه های خود ثبت کرده اند. دستمزد علی دایی بیشتر 
اسکوچیچ،  دراگان  بدانیم  وقتی  شد،  خواهد  تعجب  مایه 
مربی موفق ملوان برای اولین فصل حضورش در فوتبال 
 ۳۰۰ تنها  است.  کرده  دریافت  دالر  هزار   ۱۰۰ تنها  ایران 
مربی  ارزان ترین  به  را  دراگان  فصل  یک  برای  میلیون 
کرده  تبدیل  ایران  فوتبال  برتر  لیگ  دوره  سیزدهمین 

است. با توجه به اسناد وزارت ورزش محمد دایی و بهزاد 
غالمپور برای باال و پایین پریدن کنار نیمکت و تبریک به 
علی دایی هنگام گلزنی پرسپولیسی ها، مجموعا بیشتر از 

دراگان دریافتی داشته اند. 

تومانی  هزار   ۳ دالر  با  اگر  دایی  علی  ریالی  دستمزد 
معادل سازی شود، معیار بهتری برای مقایسه با دستمزد 
یک  برای  دایی  می دهد.  دست  به  دنیا  سرشناس  مربیان 
هزار   ۶۰۰ تقریبا  پرسپولیس  نیمکت  روی  حضور  فصل 
دالر دریافت کرده است. این رقم را با درآمد مربیان شاغل 
ایران  فوتبال  برتر  لیگ  از  باالتر  سطحی  که  ژاپن  لیگ  در 
سرشناسی  مربیان  به  همچنین  کرده ایم.  مقایسه  دارد، 

و  داشته  حضور  اخیر  فوتبالی  معتبر  تورنمنت  دو  در  که 
دستمزدی کمتر از ۶۰۰ هزار دالر در سال دریافت می کنند، 

اشاره کرده ایم:
علی  از  بیشتر  مربی  چهار  تنها  ژاپن،  لیگ   ۲۰۱۳ فصل  در 

دایی دستمزد گرفته اند. سایر مربیان جی لیگ کمتر از ۶۰۰ 
هزار دالر برای یک فصل دریافت کرده اند. افشین قطبی، 
سرمربی ایرانی شیمیزو اس پالس، برای هر فصل حضور 

در باشگاه ژاپنی ۵۰۰ هزار دالر دستمزد گرفته است. 
باالترین  سطح  از  یکی  که   ۲۰۱۲ یورو  مسابقات  در 
مسابقات رده ملی دنیا بوده است، ۹ مربی بیشتر از علی 
دایی دستمزد گرفته اند و ۷ مربی کمتر از او. اولگ بلوخین 

یونان،  سرمربی  سانتوس  فرناندو  اوکراین،  سرمربی 
دانمارکی،  اولسن  مورتن  سوئد،  سرمربی  اریک هامر 
بیلیچ،  اسالون  جالب تر،  همه  از  و  لهستان  و  چک  مربیان 
در  دالر  هزار   ۶۰۰ از  کمتر  دستمزدی  کرواسی  سرمربی 
فوتبال  فدراسیون  برای  بیلیچ  کرده اند.  دریافت  سال 
کرواسی ساالنه ۱۶۰ هزار دالر (تقریبا ۴۸۰ میلون تومان) 
درآمد  میانگین  از  کمتر  مراتب  به  مبلغی  برداشته؛  هزینه 

ساالنه مربیان لیگ برتر فوتبال ایران!

هم  جهانی  جام  پیشین  دوره  در  حاضر  مربی  یازده 
در  داشته اند.  دایی  علی  امسال  دستمزد  از  کمتر  درآمدی 
مارتینو،  تاتا  مانند  سرشناسی  نام های  مربیان،  این  میان 
جام  در  تاتا  می خورد.  چشم  به  بارسلونا  فعلی  سرمربی 
جهانی ۲۰۱۰ هدایت تیم ملی پاراگوئه را بر عهده داشته و 
تابارس،  اسکار  می کرده.  دریافت  دالر  هزار   ۳۶۰ ساالنه 
مربی اروگوئه که این تیم را به نیمه نهایی رساند، تقریبا 
نصف دایی دستمزد داشت. حتی رادومیر آنتیچ، سرمربی 
مادرید،  رئال  نیمکت  روی  نشستن  سابقه  که  صربستان 
دایی  از  کمتر  داشته،  هم  را  مادرید  آتلتیکو  و  بارسلونا 

درآمد داشته. 

ورزش
دروازه بانان

رحمان احمدي / سن: ۳۳ سال/ بازي ملي: ۱۰ بازي
احمدي اولین انتخاب ایران براي حضور درون دروازه بود اما 
براي قرار گرفتن در این پست تحت فشار قرار گرفته است. او 
در تمام دوران حرفه اي اش در فوتبال ایران بازي کرده است و 
اکنون در تیم سپاهان ایران بازي مي کند. هنرنمایي هاي زیباي 
او در بازي با کره جنوبي فوق العاده بود و باعث شد ایران باالتر 

از این کشور به جام جهاني راه یابد.
دانیل داوري/ سن: ۲۶ سال/ بازي ملي: ۳ بازي

خارج  در  که  است  کي روش  بازیکنان  از  یکي  داوري  دانیل 
لهستاني  مادري  و  ایراني  پدري  او  شده.  متولد  کشور  این  از 
در  خود  بازي  اولین  در  شده  متولد  آلمان  در  که  داوري  دارد. 
مقابل  ایران  آسیا و پیروزي  رقابت هاي مقدماتي جام ملت هاي 

داوري  داشت.  نگه  بسته  را  دروازه اش  نوامبر  ماه  در  تایلند 
درون  گرفتن  قرار  براي  احمدي  با  اما  نمي کند  صحبت  فارسي 

دروازه ایران رقابت مي کند.
علیرضا حقیقي/ سن: ۲۶ سال/ بازي ملي: ۶ بازي

مهار  از  پس  ایران  باشگاهي  فوتبال  در  حقیقي  حضور  دوران 
دروازه بان  به  ایران  فوتبال  اسطوره  دایي،  علي  پنالتي  ضربه 
روبین  به   ۲۰۱۲ سال  در  حقیقي  شد.  تبدیل  پرسپولیس  ثابت 
تیم  این  ترکیب  در  ثابتي  جاي  نتوانست  اما  شد  ملحق  کازان 
روسیه اي به دست آورد و به صورت قرضي به باشگاه سابقش 
پرسپولیس بازگشت و اکنون در اسپورتینگ کوویال در لیگ دوم 

پرتغال بازي مي کند.

مدافعان
پژمان منتظري/ سن: ۳۰ سال/ بازي ملي: ۱۹ بازي ملي

تیم  در  که  است  ایران  ملي  تیم  راست  مدافع  منتظري  پژمان 
کي روش در ترکیب اصلي قرار گرفته و فرصت بازي پیدا کرده 
است. او در سه بازي رقابت هاي مقدماتي جام جهاني که ایران 
بدون دریافت یک گل به پیروزي رسید، از یازده نفر اصلي ایران 

درون زمین بود. برادر این بازیکن در تیم ملي راگبي ایران بازي 
مي کند.

مهرداد بیت آشور/ سن: ۲۷ سال/ بازي ملي: ۶ بازي
در  مکزیک  مقابل  دوستانه  بازي  براي  کالیفرنیا  متولد  مدافع 
سال ۲۰۱۲ به تیم ملي آمریکا دعوت شد اما تصمیم گرفت در این 
جام  مقدماتي  رقابت هاي  در  بعد  سال  یک  و  نکند  بازي  دیدار 
ملت هاي آسیا مقابل تایلند براي ایران به میدان رفت. بیت آشور 
و  شد  پذیرفته  ایران  ملي  تیم  در  دارد،  ایراني  مادري  و  پدر  که 
انتظار مي رود براي قرار گرفتن در ترکیب اصلي رقیب منتظري 

باشد.
جالل حسیني/ سن: ۳۲ سال/ بازي ملي: ۸۰ بازي

صخره اي در قلب خط دفاعي ایران که با عملکرد فوق العاده اش 
زد.  رقم  را  جام جهاني  رقابت هاي  در  ایران  حضور  چهارمین 
باالي  گلزني  شم  مي تواند  ایستگاهي  ضربات  در  همچنین  او 
تایلند  مقابل  ایران  اول  گل  حسیني  بگذارد.  نمایش  به  را  خود 

ثمر  به  اکتبر  در  را  آسیا  ملت هاي  جام  مقدماتي  رقابت هاي  در 
رساند.

خسرو حیدري/ سن: ۳۰ سال/ بازي ملي: ۴۶ بازي
یک بازیکن دفاعي راست دیگر که در موفقیت ایران رقابت هاي 
باتجربه  بازیکن  این  داشت.  زیادي  نقش  جام جهاني  مقدماتي 

براي ۶ باشگاه مختلف در ایران بازي کرده است.
مهرداد پوالدي/ سن: ۲۷ سال/ بازي ملي: ۱۷ بازي ملي

صفر  بر  یک  پیروزي  در  را  ملي  بازي  اولین  فرصت  کي روش 
ایران مقابل ماداگاسکار به او تقدیم کرد و او را در خط هافبک 
و دفاع چپ بازي داد. پوالدي در سال ۲۰۱۲ پس از ضربه اي که 
به دلیل عصبانیت از تعویض در نیمه اول یکي از بازي هاي لیگ 
ایران به در شیشه اي زد، روي انگشتش عمل جراحي انجام داد.

امیر صادقي/ سن: ۳۲ سال/ بازي ملي: ۱۲ بازي ملي
یک مدافع قدرتمند دیگر که کي روش در سال ۲۰۱۳ پس از غیبتي 
۶ ساله به تیم ملي بازگرداند. صادقي در دو بازي مقدماتي آخر 
براي ایران به میدان رفت و به نظر مي رسد در نظر دارد روي 
هماهنگي اش با جالل حسیني در برزیل کار کند. صادقي نشان 
داده روي ضربات هجومي نیز براي ایران عملکرد خوبي دارد. 

او روي همین تکنیک در بازي با لبنان براي ایران گلزني کرد.
هاشم بیک زاده/ سن ۳۰ سال/ بازي ملي: ۱۲ بازي

تا  دارد  تحرک  کافي  اندازه  به  هم  او  که  قوي  چپ  مدافع  یک 
الزم  که  زماني  میاني  خط  در  یا  دفاعي  خط  مرکز  در  بتواند 
باشد، به میدان برود. تنها گل او براي ایران گل پیروزي بخش 

در فینال رقابت هاي غرب آسیا ۲۰۰۷ مقابل عراق بود.
احسان حاج صفي/ سن: ۲۴ سال/ بازي ملي: ۵۶ بازي ملي

کاپیتان  گذشته  در  که  کي روش  تیم  در  دیگر  خوب  مدافع  یک 
ضربات  در  خطرناک  متخصص  یک  است.  بوده  هم  ملي  تیم 
ضربه  و  فوق العاده  پاس هاي  ارسال  توانایي  با  ایستگاهي 
پاس هاي  مي تواند  همچنین  صفي  حاج  چپ.  پاي  با  تخصصي 

بلند به درون محوطه جریمه حریف ارسال کند.

هافبک ها
جواد نکونام/ سن: ۳۳ سال/ بازي ملي: ۱۳۹ بازي ملي

رقابت هاي  از  پس  که  ایران  ملي  تیم  بازي ساز  و  کاپیتان 
مسابقات  این  در  را  حضورش  دومین  آلمان   ۲۰۰۶ جام جهاني 

حضور  با  ایستگاهي  ضربات  متخحصص  کرد.  خواهد  تجربه 
در اوساسونا پس از جام جهاني ۲۰۰۶ اولین ایراني نام گرفت که 

در اللیگاي اسپانیا به میدان رفته است.
آندرانیک تیموریان/ سن: ۳۱ سال/ بازي ملي: ۷۶ بازي ملي

ترکیب  در  ثابت  حضوري  مدت ها  که  قدرتمندي  دفاعي  هافبک 
مسابقات  و   ۲۰۰۶ جام جهاني  رقابت هاي  در  و  داشت  ملي  تیم 
آسیایي ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ به میدان رفت. تیموریان پیش از بازگشت 
به ایران در تیم هاي فوالم، بارنزلي و بولتون انگلیس بازي کرد. 

او همکاري خوبي با جواد نکونام در تیم ملي ایران دارد.
اشکان دژاگه/ سن: ۲۸ سال/ بازي ملي: ۱۲ بازي

آلمان  به  کودکي  سنین  در  اما  شد  متولد  تهران  در  بازیکن  این 
مهاجرت کرد. دژاگه براي تیم هاي اروپایي در سطح نوجوانان 
مقدماتي  رقابت هاي  براي  کي روش  سوي  از  او  کرد.  بازي 
جام جهاني مقابل قطر در فوریه ۲۰۱۲ به میدان رفت و در اولین 
بازي خود دو گل به ثمر رساند. دژاگه هافبکي باهوش است که 

در آگوست ۲۰۱۲ به فوالم پیوست.
مسعود شجاعي/ سن: ۳۰ سال/ بازي ملي: ۴۹ بازي ملي

یک هافبک با استعداد و باتجربه دیگر در تیم کارلوس کي روش 
در  معموال  شجاعي  برزیل.  جهاني  جام  در  حضور  براي 
حمله   ۴-۲-۳-۱ سیستم  در  چپ  سمت  از  و  بوده  اصلي  ترکیب 

مي کند. او در جام جهاني ۲۰۰۶ براي ایران بازي کرد و سپس به 
اوساسونا پیوست تا به نکونام در اسپانیا ملحق شود اما دوران 

خوب وي پس از مصدومیت رو به پایان گذاشت.
علیرضا جهانبخش/ سن: ۲۰ سال/ بازي ملي: ۴ بازي

هافبک راست که حضور در سطح ملي را مقابل تایلند در اکتبر 
آغاز کرد اما هواداران به اندازه کافي در چهار بازي از او حمایت 
کردند تا انتظار داشته باشیم او در برزیل در ترکیب اصلي قرار 
بگیرد. جهانبخش همچنین مي تواند در میانه میدان بازي کند. 
بازي   ۲۶ در  ایران  در  جهانبخش  دارد.  باالیي  گلزني  قدرت  او 
هشت گل براي داماش به ثمر رساند و سپس به هلند سفر کرد.

بختیار رحماني/ سن: ۲۲ سال/ بازي ملي: ۳ بازي
ترکیب  به  تا  کرد  رشد  نوجوانان  سطح  از  که  جوان  هافبک  یک 
بازي  میاني  خط  راست  سمت  در  او  یابد.  راه  کي روش  تیم 
مي کند اما مي تواند از هر دو پایش استفاده کند. بازیکني آینده 

دار که سال ها مي تواند در تیم ملي ایران به میدان برود.
مجتبي جباري/ سن: ۳۰ سال/ بازي ملي: ۲۹ بازي

یک هافبک راست پا با قدرت پاسکاري زیاد که کي روش در سال 
۲۰۱۱ پس از غیبتي سه ساله او را درسطح ملي بازي داد. جباري 
یک متخصص ضربات ایستگاهي است که دچار مصدومیت هایي 
شد و امید دارد که پس از از دست دادن رقابت هاي ۲۰۰۶ به دلیل 

مصدومیت این بار حضور در جام جهاني را تجربه کند.
قاسم حدادي فر/ سن: ۳۰ سال/ بازي ملي: ۱۵ بازي

هافبک میاني که پس از یک سال غیبت در دیداري دوستانه مقابل 
گینه در ماه مارچ به ترکیب اصلي تیم ملي ایران بازگشت. قاسم 
حدادي فر در کنار برادرش علیرضا در تیم ذوب آهن ایران بازي 

مي کند.
یعقوب کریمي/ سن: ۲۲ بازي ملي/ بازي ملي: ۶ گل

 ۲۰۱۲ سال  از  را  ملي  تیم  در  حضور  که  جوان  هجومي  هافبک 
تجربه کرد. او در بازي هاي غرب آسیا براي ایران به میدان رفت 
و بیشترین استفاده را مقابل تیم هاي ضعیف برد تا چهار گل به 
اصلي  ترکیب  در  وي  حضور  براي  زیادي  احتمال  برساند.  ثمر 
در رقابت هاي جام جهاني با وجود رقابت سخت در پست هافبک 

هجومي وجود ندارد.

مهاجمان
رضا قوچان نژاد/ سن: ۲۶ سال/ بازي ملي: ۱۱ بازي ملي

قوچان نژاد در ایران متولد شد اما در کودکي به هلند مهاجرت 
تیم  براي  او  بازي  از  پس  که  گرفت  تصمیم  کي روش  کرد. 
ایران  ملي  تیم  به  را  قوچان نژاد  هلند  جوانان  و  نوجوانان 
عملکردي  ملي اش  بازي هاي  شروع  در  قوچان نژاد  کند.  دعوت 
فوق العاده به نمایش گذاشت و ۹ گل در یازده بازي اول خود به 
ثمر رساند از جمله گل حساس مقابل کره جنوبي که باعث شد 

ایران به عنوان تیم نخست راهي جام جهاني برزیل شود
محمدرضا خلعتبري/ سن: ۳۰ سال/ بازي ملي: ۵۸ بازي

یک مهاجم با تجربه و باهوش که اخیرا براي حضور در ترکیب 
مارادوناي  دیگو  کرد.  زیادي  تقالي  کي روش  نظر  زیر  اصلي 
باشگاه  در  حضورش  فصل  اولین  در  پیش  سال  دو  آرژانتیني 
الوصل امارات، این بازیکن را براي تیم اماراتي به این تیم دعوت 

کرد.
کریم انصاري فرد/ سن: ۲۴ بازي/ بازي ملي: ۳۹ بازي ملي

انصاري فر در سن ۱۹ سالگي اولین بازي ملي  خود را انجام داد 
و در دیدار دوستانه مقابل ایسلند گل پیروزي بخش تیمش را به 
ثمر رساند. انصاري فر که او را در ابتدا علي دایي بعدي ایران 
(رکورددار گل هاي زده ایران و کاپیتان سابق ایران) مي دانستند 
اما زیر نظر کي روش به یک نیمکت نشین تبدیل شد و نتوانست 

به بلوغ برسد.

معرفي بازیکنان ایران در جام جهاني از سوي رویترز

 شیرهاي ایراني 
در راه برزیل 

چهارمین  جاري  سال  تابستان  ایران  ملي  تیم 
خواهد  تجربه  را  جهاني  جام  در  حضورش 
کرد. شاگردان کارلوس کي روش در گروه F این 
بوسني  و  نیجریه  آرژانتین،  تیم هاي  با  رقابت ها 
دیدار  اولین  در  و  هستند  همگروه  هرزگوین  و 
خود شانزدهم جون(۲۶ خرداد) با نیجریه پیکار 
گزارشي  در  رویترز  خبرگزاري  کرد.  خواهد 
تیم  در  روش  کي  کارلوس  حضور  بررسي  به 
در  حاضر  بازیکنان  و  نکونام  جواد  ایران،  مملي 
زیر  در  که  است  پرداخته  ایران  ملي  تیم  اردوي 

مي خوانیم.





  جمعه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۴۳هفته نامه پرشین۳۰

 طالع بینی هفتگی
متولد فروردین (بره):

این هفته از این که مدام از فکری به فکر دیگر 
رسد  می  نظر  به  اما  شوید،  می  سرگرم  بپرید 
می  شروع  که  را  کاری  بتوانید  سختی  به  که 
کنید به پایان برسانید. هر ایده ای که به ذهن 
تان می رسد مستلزم بررسی دقیق است، پس 
بهتر است پیش از رسیدگی جدی به فکری که 
به ذهن تان رسیده اجازه ندهید که افکار دیگر 
است  ممکن  اگرچه  کنند.  عوض  را  مسیرتان 
نتوانید مسیرهای انحرافی را از میان بردارید، 
اما می توانید جهت گیری های خود را اصالح 
کنید. خوشبختانه اگر متوجه باشید که تمایل 
می  شوید،  کشیده  سو  آن  و  سو  این  به  دارید 
تبدیل  پربار  روز  یک  به  را  هفته  این  توانید 
که  اقداماتی  به  نسبت  که  زمانی  تا  البته  کنید، 

در پیش می گیرید با آگاهی عمل کنید.

متولدین اردیبهشت (گاو):
این هفته ممکن است کسی از شما بخواهد که 
کاری برای اش انجام دهید، اما شما دلیل کاری 
را که از شما می خواهد نمی فهمید. چالش این 
چنین  تقاضای  چگونه  که  است  این  شما  هفته 
دهید.  پاسخ  مطلوب  شکلی  به  را  افرادی 
معموًال برای این که ذهن تان را روی هدفی که 
غنی  ذخایر  از  توانید  می  کنید،  متمرکز  دارید 
ممکن  هفته  این  اما  بگیرید.  بهره  تان  انرژی 
به  کنید،  خستگی  احساس  زود  خیلی  است 
ویژه اگر فکر کنید که تمام اقدامات تان چیزی 
جز وقت تلف کردن نیستند. احساسات واقعی 

اطمینان  عدم  حس  این  و  نکنید  پنهان  را  خود 
که گریبان تان را گرفته بروز دهید، زیرا با این 
احساس  مدت  طوالنی  در  توانید  می  رویکرد 

بهتری داشته باشید.

متولدین خرداد (دوقلوها):
در  تان  عالیق  که  رسد  می  نظر  به  هفته  این 
طول روز تغییر می کنند و به سرعت طبیعت 
دوگانه ی شما را به نمایش می گذارند. شاید 
نوسان  در  مدام  که  احساساتی  این  با  خودتان 
است  ممکن  اما  باشید،  نداشته  مشکلی  اند 
که  نشوند  تان  کارهای  دلیل  متوجه  دیگران 
چرا یک لحظه اشتیاق نشان می دهید و لحظه 
ی دیگر دلسردی به سراغ تان می آید. بگذارید 
قطعی  تصمیم  هنوز  شما  که  بدانند  دیگران 
نگرفته اید و مشغول بررسی انتخاب های تان 
هستید، به این ترتیب می توانید از نگرانی آن 
ها بکاهید. تنها چیزی که فعًال به آن نیاز دارید 

این است که صادق باشید.

متولدین تیر (خرچنگ):
از  نشدن  منحرف  برای  راهکار  بهترین  فعًال 
که  است  این  اید  گرفته  پیش  در  که  مسیری 
ممکن  اما  کنید.  حرکت  فعلی  ی  برنامه  طبق 
داشته  هم  معکوس  ی  نتیجه  حرکت  این  است 
باشد. اگر یک مورد کوچک اشتباه شود و طبق 
نقشه پیش نرود باعث می شود که تا پایان روز 
کنترل امور از دست تان خارج شود. اما بدانید 
که این هفته فشار کاری زیاد می تواند خرابی 
کم  خود  های  نگرانی  از  کمی  بیاورد.  بار  به 
باال  را  تان  پذیری  انعطاف  عوض  در  و  کنید 
کارها  ی  همه  توانید  می  ترتیب  این  به  ببرید، 

را در جهت مثبت به پیش ببرید.

متولدین مرداد (شیر):
این هفته ممکن است دوستان تان ابتدا تشویق 
لحظاتی  اما  دهند،  انگیزه  شما  به  و  کنند  تان 
و  دهند  نشان  مقاومت  و  کنند  مخالفت  بعد 
شان  نظرات  شده  طور  هر  تا  کنند  وادارتان 
و  دست  آن  با  فعًال  که  مشکلی  کنید.  قبول  را 
دارید،  تردید  که  است  این  کنید  می  نرم  پنجه 
نمی دانید فوری دست به کار شوید یا این که با 
احتیاط عمل کنید. سعی کنید این تقابل ها را 
که موجب پیچیدگی های شخصیتی می شوند 
بپذیرید و قبول کنید که در شما وجود دارند، 
با  چگونه  که  شوید  می  متوجه  ترتیب  این  به 
وجود اختالف نظر می توان مسالمت آمیز در 

کنار هم زندگی کرد.

متولدین شهریور (سنبله):
این هفته ممکن است در یک رابطه ی شخصی 
دچار مشکل شوید، از آن جایی که اضطراب و 
نمی  شده  اضافه  تان  مشکالت  به  هم  نگرانی 
انتظار  رابطه  این  از  که  را  چیزهایی  توانید 
تصمیم  است  ممکن  آورید.  دست  به  داشتید 
کنید،  توجه  دیگران  احساسات  به  که  بگیرید 
اما این مسأله نباید به موضوع اصلی این هفته 
به  خودشان  دیگران  دهید  اجازه  شود.  تبدیل 
در  را  کاری  آن  باشند.  شان  حال  و  حس  فکر 
درست  کنید  می  فکر  خودتان  که  بگیرید  پیش 
به  توانید  می  مسیرتان ادامه دهید.  به  و  است 
به  و  کنید  توجه  دارید  شان  دوست  که  کسانی 
آن ها اهمیت دهید، اما لزومی ندارد که نگران 

احساسات شان باشید.

متولدین مهر (ترازو):
مشکالت  هنگام  به  تعادل  ی  نقطه  کردن  پیدا 
میزان  برج  متولدین  های  مشخصه  از  یکی 
اکنون  که  است  چیزی  همان  دقیقًا  این  است. 
تالش  زیرا  کنید،  می  نرم  پنجه  و  دست  آن  با 
نظم  دارید  سر  در  که  اهدافی  به  تا  کنید  می 
نتیجه  این  به  است  ممکن  ببخشید.  ترتیبی  و 
برسید که باید چیزهای جدیدی یاد بگیرید، یا 
شاید هم تصمیم بگیرید که به یک سفر دور و 
اهمیت  حاضر  حال  در  که  چیزی  بروید.  دراز 
دارد این است که خالصه دست به کار شوید، 
آن  گیرید  می  که  تصمیمی  خود  که  این  یعنی 
قدرها هم که فکر می کنید مهم نیست. درست 
پیش  تان  های  محدودیت  طبق  باید  که  است 
زندگی  چیز  همه  اکنون  که  بدانید  اما  بروید، 
ی  آماده  و  گرفته  قرار  پرتاب  سکوی  در  تان 

حرکت است.

متولدین آبان (عقرب):
این که ابتدای هر روز به انجام کارهای روزانه 
ای  هوشمندانه  حرکت  شوید  مشغول  تان  ی 
است، اما این هفته به نفع تان است که ذهن تان 
همه  اگر  نکنید.  متمرکز  کارتان  روی  فقط  را 
ی توجه تان به کاری که انجام می دهید باشد، 
آن وقت ممکن است از صحبت کردن با کسانی 
که دوست شان دارید بازبمانید. سعی کنید از 
خود انعطاف پذیری نشان دهید تا اتفاق های 
را  تان  احساسات  بیاید.  پیش  تان  برای  خوب 
کنید  نگاه  که  هرجا  به  هفته  این  نکنید،  پنهان 

جادویی نهفته است.

متولدین آذر (کمان):
همکاران  یا  دوستان  از  توانید  می  هفته  این 
بگیرید.  یاد  زیادی  ارزشمند  چیزهای  تان 
های  خواسته  به  نتوانید  فعًال  است  ممکن  اما 
به  رسیدگی  زیرا  دهید،  نشان  توجه  دیگران 
به  پرداختن  از  را  شما  دیگران  های  خواسته 
این  که  اجازه ندهید  بازمی دارد.  تان  آینده ی 
از  کمی  شود.  تان  موفقیت  راه  مانع  نامیدی 
دست  دیگران  سوی  به  و  بکاهید  خود  سرعت 
تواند  می  حرکت  این  زیرا  کنید،  دراز  یاری 
نتیجه ی مثبتی روی کار شما بگذارد. به جای 
است  بهتر  بروید،  پیش  به  سرعت  با  که  این 
پیش از ادامه ی مسیر نگاهی دوباره به برنامه 

های تان بیندازید.

متولدین دی (بز):
این هفته اجازه ندهید که برج جوزا با ویژگی 
که  کجا  هر  به  را  شما  احساسات  بوالهوسی، 
می خواهد بکشاند. نکته ی مهمی که این هفته 
تان  حواس  که  است  این  کنید  توجه  آن  به  باید 
به روابط اجتماعی تان باشد، زیرا اگر با گروه 
اعضای  اگر  حتی  ـ  درآمیزید  مختلفی  های 
ممکن  ـ  باشند  ای  العاده  فوق  های  آدم  گروه 
برسد.  پایان  به  تان  انرژی  ی  ذخیره  است 
خاص  موضوع  یک  روی  فقط  کنید  سعی 
تمرکز کنید و این کار را ادامه دهید تا نتیجه ی 
دلخواه تان حاصل شود. تأثیر مثبتی را که به 
تنهایی می توانید رقم بزنید دست کم نگیرید.

متولدین بهمن (ظرف آب):
که  دارد  دوست  تان  درون  کودک  هفته  این 
به  بگذراند،  بازی  و  تفریح  به  را  اش  اوقات 

مدت  برای  تا  خواهد  می  شما  از  دلیل  همین 
را  تان  های  مسئولیت  شده  که  هم  کوتاهی 
کنار بگذارید. چنین رویکردی باعث می شود 
که اوقات خوشی را سپری کنید، اما شاید این 
خوش گذرانی در حقیقت این قدرها هم به نفع 
تان نباشد. به هر حال تصمیم دارید راهی پیدا 
اصًال  و  دهید  نشان  را  تان  احساسات  که  کنید 
برای تان مهم نیست که تعهدات فعلی چه قدر 
جدید  راهی  کنید  سعی  اند.  کرده  محدودتان 
برای انجام وظایف تان پیدا کنید و شیوه های 
گذشته را کنار بگذارید. مطمئن باشید که این 

تغییر به نفع شماست.

متولدین اسفند (ماهی):
به  هوشمندی  ویژگی  با  جوزا  برج  هفته  این 
مشکالت  حل  برای  که  کند  می  یادآوری  شما 
تان به راه حل های منطقی فکر کنید. به همین 
توانید  نمی  کنید  می  احساس  که  است  دلیل 
در  زیرا  کنید،  سو  هم  را  تان  احساس  و  عقل 
جهت مخاف هم وارد عمل شده اند. اما دوست 
دارید که بر اساس احساسات تان پیش بروید 
و مسیر موفقیت را پیدا کنید، زیرا متوجه شده 
جلوی  تواند  می  منطق  اوقات  گاهی  که  اید 
داشته  خاطر  به  بگیرد.  را  حقایق  شدن  دیده 
باشید که در حال حاضر واکنش شما ربطی به 
ندارد.  قضیه  منطقی  یا  احساسی  های  جنبه 
بهتر است اصًال بدون این که فکرتان را درگیر 
احساسات  بگذارید  و  شوید  صحنه  وارد  کنید 

تان هدایت شما را به عهده بگیرند.

جدول و سرگرمی

طراحی وب سایت 
طراحی ویژه رستوران ها
همراه با سیستم  رزرو آنالین

۰۷۸۱۱۰۰۰۴۵۵

انجام کلیه امور برقی  و تعمیرات الکتریسیته 
kitchen, Bathroom  کلیه امور

شامل:
 Kitchen Tiling, 

 Cupboard Fitting, Flooring, …
07807805218 -  07853228313

خدمات لوله کشی و نجاری
خدمات نقاشی ساختمان

تعمیرات کلی و جزیی ساختمان

۰۷۸۷۴۰۰۱۷۲۵

مغازه پیتزایی، برای فروش
همراه با فلت سه خوابه 

Bromley, Orpington
Taking: ۶۰۰۰پوند pw

19 years lease left
Price:  ۸۳۰۰۰پوند
۰۷۹۰۳۸۶۴۶۴۰
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غزلیات حافظ - غزل ۵۴
ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت
ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت

گل بخندید که از راست نرنجیم ولی
هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت

گر طمع داری از آن جام مرصع می لعل
ای بسا در که به نوک مژه ات باید سفت

تا ابد بوی محبت به مشامش نرسد
هر که خاک در میخانه به رخساره نرفت

در گلستان ارم دوش چو از لطف هوا
زلف سنبل به نسیم سحری می آشفت

گفتم ای مسند جم جام جهان بینت کو
گفت افسوس که آن دولت بیدار بخفت

سخن عشق نه آن است که آید به زبان
ساقیا می ده و کوتاه کن این گفت و شنفت

اشک حافظ خرد و صبر به دریا انداخت
چه کند سوز غم عشق نیارست نهفت

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

At dawn, the bird of the sward spake to the rose:
“Display less disdain; for, in this garden many a one like thee hath blossomed.”

The rose laughed saying: “We grieve not at the truth; but
“No lover spoke a harsh word to the beloved.”

If thou desire ruby wine from that begemmed cup,
O many the pearl that it is necessary for thee to pierce with the point of thy eyelash.

To eternity without end, the perfume of love reacheth not the perfume place of him
Who, with his face, swept not the dust of the door of the tavern.

Last night, in the Paradise, when from the bounty of the air,
The tress of the hyacinth was disturbed by the morning breeze,

I said: “O throne of Jamshid! thy cup world-displaying, where?”
It said: “Alas! wakeful fortune slept.”

Not that which cometh to the tongue is the talk of love:
O Saki! give wine; make short this uttering and hearing.

Into the sea, the tear of Hafez hath cast wisdom and patience:
What shall he do? The consuming of love’s grief, he cannot conceal.

باب هاسکینز بازیگر
 خنده رو درگذشت

اعضاي  کنار  در  گذشته  روز  عصر  بریتانیایي  بازیگر  هاسکینز،  باب 
بیماري  به   ۲۰۱۱ سال  در  هاسکینز  درگذشت.  سالگي   ۷۱ در  خانواده اش 

پارکینسون مبتال شد و به همین علت چاره یي نداشت که از دنیاي سینما و 
بازیگري خداحافظي کند.او اولین بار در فیلمي از دنیس پوتر ظاهر شد 
النگ  فیلم  در  لندن  اهل  گانگستري  نقش  با  سینما  در  حضورش  اولین  و 
گود فرایدي، شکل گرفت. طي سه دهه فعالیت حرفه یي در آثاري همچون 
برزیل، مونالیزا، چه کسي براي راجر ربیت پاپوش دوخت؟، دشمن پشت 
دروازه ها، سفیدبرفي و شکارچي، قالب و نیکسون ایفاي نقش کرد. باب 
را  او  بسیاري  البته  که  بود  بریتانیایي ها  محبوب  بسیار  بازیگر  هاسکینز 
براي بازي در فیلم سفر فیلیسیا ساخته آتوم اگویان به یاد مي آورند. این 
بازیگر خوش خلق و پرکار، عالقه بسیاري به بازیگري داشت و اگر بیماري 
مهلتي برایش باقي مي گذاشت، تا آخرین روز زندگي کار جلوي دوربین را 

به خانه نشیني ترجیح مي داد.


