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 دیدار سران ایران و انگلیس پس از ۳۵ سال

مذاکره درحاشیه
بریتانیا  سفارت  تسخیر  ماجرای  از  پس  چندماه  و  سال  سه 
خود  سطح  ترین  پایین  به  را  لندن  تهران-  روابط  که  ایران  در 
رساند، حسن روحانی و دیوید کامرون چراغ اولین دیدار سران 
دو کشور ایران و بریتانیا را در تاریخ جمهوری اسالمی روشن 
کردند. خبر این دیدار روز  چهارشنبه در کنار دیگر خبرهای 
داغ نیویورک منتشر شد. روحانی و کامرون در حاشیه شصت 
و نهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل یکدیگر را مالقات 
انقالب  زمان  از  انگلستان  و  ایران  سران  مالقات  اولین  کردند. 
دیپلماتیک  روابط  که  گرفت  صورت  حالی  در  ایران  اسالمی 
بود.  رسیده  خود  سطح  پایین ترین  به   ۲۰۱۱ سال  از  کشور  دو 
اما پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، گام هایی برای 
احیای روابط برداشته شد. سال گذشته رئیس جمهور ایران و 
نخست وزیر انگلیس برای اولین بار در بیش از یک دهه، تلفنی 
گفتگو کردند. در حال حاضر روابط دو کشور در سطح کاردار 
آستانه  در  طرفین  می شود  گفته  و  است  جریان  در  غیرمقیم 
بازگشایی سفارت ها قرار دارند. محمدجواد ظریف وزیر امور 
رئیس  جمهور،  رئیس  دفتر  رئیس  نهاوندیان  محمد  و  خارجه 
جمهور را در این دیدار همراهی می کردند.یک روز پیش از این 
را  دیدار  این  از  کامرون  دیوید  انگیزه  بریتانیا،  تایمز  وبسایت 
فراگیر  ائتالفی  دهی  شکل  برای  بیشتر“  کردن“تضمین  فراهم 
است.جک  کرده  عنوان  داعش  تروریستی  گروه  با  نبرد  در 
فعلی  اعضای  از  و  بریتانیا  پیشین  خارجه  امور  وزیر  استرا، 
که  تلگراف  دیلی  روزنامه  در  ای  مقاله  طی  هم  عوام  مجلس 
چهارشنبه منتشر شده نوشته است این دیدار پیامدهای مهمی 

دربر خواهد داشت. 

شد،  انجام  چهارشنبه  روز  که  دیدار  این  در  رییس جمهوری 
مبنای  بر  جهان  با  سازنده  تعامل  پی  در  ایران  دولت  گفت: 
احترام و منافع مشترك است و نسبت به انگلستان هم عالقه مند 
به ایجاد رابطه خوب و توسعه مناسبات هستیم. دکتر روحانی 
با بیان اینکه تجار ایران و انگلستان از دیرباز روابط اقتصادی 
کشور  دو  شهروندان  آمد  و  رفت  تسهیل  بر  داشته اند،  خوبی 
تاکید کرد و خواستار ارتقای روابط علمی و فرهنگی میان دو 
ایران  مفصل  مذاکرات  به  اشاره  با  رییس جمهوری  شد.  کشور 
اراده  ایران  در  ما  گفت:  هسته یی  موضوع  خصوص  در   ۵+۱ و 
جدی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات به شکل جامع داریم و در 
پی فعالیت های صلح آمیز هسته یی در چارچوب NPT هستیم. 
همکاری  همواره  ایران  اینکه  به  اشاره  با  رییس جمهوری 
تصریح  است،  داشته  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  با  شفافی 
کرد: گزارش های بازرسان آژانس نشان می دهد که فعالیت های 
گفت:  روحانی  دکتر  است.  نداشته  انحراف  هیچگاه  ایران 
توافق  به  دستیابی  مذاکره کننده  کشورهای  اراده  با  امیدواریم 
جامع محقق شود زیرا هیچ راهی برای حل و فصل مساله جز 
به  بلکه  نداشت  ثمری  تنها  نه  تحریم  راه  ندارد.  وجود  تفاهم 
به  می تواند  توافق  آغاز  و  تحریم  پایان  بود.  طرفین  همه  ضرر 
روابط گسترده و پایدار میان طرفین کمك کند. رییس شورای 
برای  گذشته  تجربه  از  باید  اینکه  بر  تاکید  با  ملی  امنیت  عالی 
ساختن آینده استفاده کرد، گفت: همه اعضای NPT باید دارای 
نیست.  قبول  قابل  ما  نظر  از  تبعیض  و  باشند  مساوی  حقوق 
قرارداد پایدار در سایه احترام به حقوق ملت ها به دست خواهد 
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مذاکره در هتل والدروف
به  رسیدن  برای  است  فرصتی  هفته  این  می گویند 
که  مذاکراتی  هسته ای.  مذاکرات  بیشتر  پیشرفت های 
اخیر  روزهای  در  و  است  برگزاری  حال  در  است  مدت ها 
شکل  نیویورک،  در  کشورمان  وزیرخارجه  رایزنی های  با 

جدی تری به خود گرفته است.

توافق دو مدعی رهبری
  سرانجام پس از دوماه مذاکرات فشرده بر سر انتخابات 
یکدیگر  با  رهبری  مدعی  دو  افغانستان،  ریاست جمهوری 
بندی   ۷ توافق نامه ای  امضای  با  و  رسیدند  توافق  به 
دولت  تشکیل  با  و  رسید  غنی  اشرف  به  ریاست جمهوری 
وحدت ملی تیم عبدالله در مسند ریاست اجرایی افغانستان 
قرار گرفت. در پی این توافق، سازمان ملل، مقامات آمریکا 
و انگلیس از امضای موافقت نامه دولت وحدت ملی استقبال 
افغانستان دانسته  کرده و آن را گام مهم در راستای ثبات 
همکاری  افغانستان  آینده  حکومت  با  که  کردند  تاکید  و 

خواهند کرد.

مخالفت با دیدار احتمالی
اما  دار،  به  نه  و  است  بار  به  نه  روحانی  و  اوباما  دیدار     
عمومی  مجمع  در  شرکت  برای  رئیس جمهور  که  همین 
سازمان ملل راهی نیویورک شد مخالفان سیاست خارجی 
حتی  دادند.  هشدار  اوباما  با  او  احتمالی  دیدار  به  نسبت 
و  بایدها  درباره  کنفرانسی  وی  رفتن  از  پس  بالفاصله 
از  قبل  روحانی  کردند.  برگزار  نیویورک  سفر  نبایدهای 
اوباما  با  دیدار  درباره  ان بی سی  با  مصاحبه ای  در  سفر 
بر  است.  امکان پذیر  همه چیز  سیاست  دنیای  در  بود  گفته 
اساس نظرسنجی ها محبوبیت رئیس جمهور افزایش یافته 

است. 

«نه» به استقالل اسکاتلند
اتحاد  علیه  تبلیغاتی  کارزار  سال  دو  از  پس  سرانجام     
اسکاتلند با انگلیس، اما جدایی اسکاتلند در یک همه پرسی 
از  استقالل  به  اسکاتلندی ها  درصد   ۵۵ و  نیاورد  رای 
همچنان  اسکاتلند  این ترتیب  به  دادند.  منفی  رای  انگلیس 
که  واحدی  کشور  و  ماند  خواهد  باقی  انگلیس  از  بخشی 
حدود ۳۰۰ سال پیش با وحدت انگلستان و اسکاتلند شکل 
با  استقالل  رویای  داشت.  خواهد  دوام  همچنان  گرفت، 

به  که  «آری»  کمپین  رهبر  سالموند،  الکس  جمله  آخرین 
تلخی گفت «در قالب یک ملت پیش به جلو» رنگ باخت.

لغو تحریم بانک مرکزی
در گرماگرم مذاکرات هسته ای نیویورک، خبری خوش در 
تار  در  مانده  باقی  شرکت های  و  نهادها  تحریم  لغو  زمینه 
تحریم ها منتشر شد. شعبه بدوی دادگاه اتحادیه اروپا در 
برای  اروپا  شورای   ۲۰۱۲ سال  تصمیم  کرد،  اعالم  حکمی 
تحریم و مسدود کردن دارایی های بانک مرکزی ایران باید 
گرفت،  تصمیم  اروپا  اتحادیه   ۲۰۱۲ ژانویه  در  شود.  لغو 
خرید نفت از ایران را قطع و بانک مرکزی ایران را تحریم 
کند. به دنبال این تحریم، دارایی های این بانک نیز در اروپا 

مسدود شد.

افت تب دالر
درباره  نگرانی ها  برخی  دلیل  به  پیش  هفته  که  دالر  تب 
با  هفته  این  ابتدای  بود  گرفته  باال  هسته ای  مذاکرات 
دیپلمات های  برخی  سوی  از  که  مذاکرات  روند  به  توجه 
کشورمان مثبت تلقی شد، فروکش کرد و با افت ۳۰ تومانی 
می تواند  حد  چه  تا  داد  نشان  هفته  ابتدایی  روزهای  در 
تحت تاثیر عوامل روانی قرار بگیرد. برخی تحلیلگران هم 
را  اروپا  اتحادیه  سوی  از  ایران  مرکزی  بانک  تحریم  لغو 
موثر دانستند، اما قیمت دالر روز سه شنبه افزایش یافت و 

با نرخ ۳۱۹۵ تومان در بازار صرافان معامله شد.

جان تازه در بورس
هوای  و  حال  از  روزها،  این  تهران  بهادار  اوراق  بورس 
اندک  هرچند  را  مثبتی  روزهای  و  گرفته  فاصله  رکود 
تجربه می کند. تغییر فضای مذاکرات هسته ای و چشم انداز 
مثبت از روند مذاکرات، مهم ترین عامل در بهبود وضعیت 
ابهامات  دلیل  به  سرمایه  بازار  فعاالن  زیرا  است،  بورس 
فروش  و  خرید  از  و  رفته  فرو  احتیاط  الک  در  پرونده  این 
دست کشیده بودند اما با ارائه پیشنهادهای جدید به ایران 
امیدواری ها به بهبود اوضاع بورس افزایش یافت و بورس 

تهران با افزایش تقاضا مواجه شد.

وضعیت قرمز منابع آبی
بحران بی آبی در کشور حاال به جایی رسیده که بر اساس 
آخرین خبرها سد الر و لتیان فقط برای چند روز تهران آب 

امسال  پاییزی  باران های  از  که  است  حالی  در  این  و  دارند 
تهران  در  آب  بی رویه  مصرف  ادامه  با  و  نیست  خبری  هم 

اکنون دیگر آبی باقی نمانده است.

سقوط طالیی
پیش بینی  که  رسید  پایان  به  حالی  در  ماه  شهریور 
حقیقت  جهانی  طالی  قیمت  کاهش  بر  مبنی  کارشناسان 
ماه  یک  در  تنها  دالر   ۶۵ گرانبها  فلز  این  ارزش  از  و  یافت 
کم شد. طال در بازار جهانی تحت تاثیر دورنمای نرخ های 
تقاضا  و  کرده  قوی  را  دالر  که  آمریکا  در  باالتر  بهره 
دوشنبه  روز  است،  داده  کاهش  را  گرانبها  فلز  این  برای 
دالر   ۱۲۰۸ یعنی  گذشته  ماه  هشت  در  قیمت  پایین ترین  به 
افزایش  عامل  آمریکا،  اقتصاد  مناسب  وضعیت  رسید. 

ارزش دالر آمریکا است که اثری منفی بر قیمت طال دارد.

کاهش متوالی قیمت مسکن
از  خبرها  اما  بار  این  مسکن،  بازار  در  رکود  ادامه  در 
فصل  ماه  سه  طی  مسکن  قیمت  سطح  متوالی  کاهش 
تابستان حکایت می کند. سه ماه که اغلب با توجه به فصل 
جابه جایی ها، باید پررونق باشد، اما به دلیل چشم انتظاری 
معامله گران نسبت به آینده، همچنان در رکود قرار داشت 
معامالت  متوالی،  سال  دومین  برای  هم  رکود  همین  و 
مسکن را با شیب منفی در قیمت ها مواجه کرد، طوری که 
میانگین قیمت واحدهای مسکونی در شهر تهران طی سه 

ماه تابستان۹۳ در مجموع ۴درصد کاهش یافت.

اثبات آلودگی بنزینی
  معصومه ابتکار بعد از ماه ها پافشاری بر ادعای آلودگی 
داده  خود  مستندات  از  خبر  باالخره  پتروشیمی ها،  بنزین 
شده  انجام  بررسی های  طبق  رابطه  این  در  است  گفته  و 
آالیندگی بنزین پتروشیمی ها اثبات شده و جای هیچ شکی 
نیست لذا باید کال از چرخه سوخت کشور حذف شود. وی 
گفته گزارش نهایی محیط زیست در یک جلد کتاب با تمام 
است.  شده  داده  دولت  و  مجلس  به  مستندات  و  پیوست ها 
مجلس،  رای  از  پس  نهایی  گزارش  که  است  حالی  در  این 

باید جهت تصمیم گیری به قوه قضائیه فرستاده شود.

وعده دیدار بهار ۹۶
صحنه  ندارند  قصد  احمدی نژاد  یاران  می رسد  نظر  به 

حرکتی  با  گاهی  از  هر  و  کنند  ترک  را   کشور  سیاسی 
اخیرا  می گذارند.  نمایش  به  را  خود  حضور  خبری،  یا 
نشان  که  شده  منتشر  احمدی نژاد  محمود  از  ویدئویی 
حضور  برای  میعادی  را   ۹۶ بهار  وی  هواداران  می دهد 
زمان  یعنی  می دانند،  کشور  سیاسی  فضای  در  او  دوباره 
سوی  از  دوازدهم.  ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری 
خبر  تازگی  به  «هما»  فرهنگی  کمیسیون  مسوول  دیگر 
طرفداران  سوی  از  نام  همین  به  رادیویی  راه اندازی  از 

احمدی نژاد داده است.

ضرب االجل فیلترینگ
   در شرایطی که اپلیکیشن های پیام رسان موبایلی امروزه 
توهین  مطالب  برخی  پخش  اما  دارد  بسیاری  مخاطبان 
آمیز، محسنی اژه ای را بر آن داشته تا در نامه ای به واعظی 
فیلترینگ  به  نسبت  ماهه  یک  فرصتی  در  بخواهد  او  از 
شبکه هایی نظیر واتس اپ، وایبر و تانگو اقدام کند. این در 
حالی است که پیش شرط فیلتر نشدن کامل این برنامه ها، 
فیلتر  برای  ارتباطات  وزارت  سوی  از  امکاناتی  ایجاد 
محتوای مجرمانه اعالم شده است. وزیر هم گفته درباره 

محتوای مجرمانه به طور جدی معتقدیم که حذف شود.

جنجال سالم نظامی اوباما با لیوان چای 
به  اوباما  ورود  از  کوتاهی  فیلم  انتشار  که  شد  شنیده 
و  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  در  شرکت  برای  نیویورك 
شد.  جنجالی  چای  لیوان  با  افسران  به  وی  نظامی  احترام 
آمریکا  رئیس جمهوری  اوباما،  باراك  نوشت؛  دیلی میل 
و  جوی  تغییرات  نشست  در  سخنرانی  برای  سه شنبه  روز 
مجمع  در  تا  شد  نیویورك  وارد  سوریه  نشست  در  حضور 
حوالی  اوباما  که  زمانی  کند.  شرکت  ملل  سازمان  عمومی 
ظهر به وقت نیویورك از هلی کوپترش خارج شد، با احترام 
نظامی دو افسر نیروی دریایی روبه رو شد و وظیفه داشت 
که به عنوان فرمانده کل قوا، به احترام آنها پاسخ نظامی 
دهد اما وی در حالی که یك لیوان سفید رنگ چای در دست 
داشت، دست خود را به نشانه احترام در کنار سر خود قرار 
با  محسوب می شود و  نظامی  قوانین  نقض  این اقدام  داد. 
واکنش طرفداران، کهنه سربازان و نیروهای نظامی آمریکا 
مواجه شد. کاخ سفید فیلم کوتاهی از ورود اوباما را روی 
رئیس جمهوری  گاف  اقدام  همین  و  داد  قرار  اینستاگرام 

آمریکا را که هیچ عکاسی نشان نداده بود، فاش کرد.

هفته ای که گذشت 
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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. 
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عقلم، که درمانگر عشقم 
بود، با خشم از نادیده 

انگاشته شدن تجویزش، مرا
 ترک گفت.

CXLVII   سونات

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

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

خواننده گرامی
از  فقط  پرشین  نامه  هفته  مخارج 
محل آگهی ها و حق اشتراک تامین 
انتظار  پرشین  نامه  هفته  میشود. 
دارد در صورتی که آن را می پسندید 
و  فرهنگ  برای  را  آن  ماندگاری  و 
ما  میدانید  مفید  زبانان  فارسی 
بارها  که  همانطور  کنید.  یاری  را 
تعداد  ازدیاد  صورت  در  ایم،   نوشته 
نامه  هفته  ها،  آگهی  و  مشترکان 
رسانی  اطالع  راه  به  و  میابد  دوام 
می  ادامه  خود  فرهنگی  وکارهای 
مرهون  پرشین  نامه  دهد.هفته 
محبت های کسانی است که تاکنون 
و  دهندگان  آگهی  ما  درخواست  به 

مشترکانی به ما معرفی کرده اند.

73857 Likes
www.facebook.com/persianweeklypaper

ادامه از صفحه اول

و تحقیر یك ملت، موفقیت ایجاد نخواهد کرد. رییس جمهوری 
ادامه داد: اگر ۱+۵ انعطاف الزم را داشته باشد در مدت معقول، 
که  است  اعتماد  بنای  آن  فواید  از  ماست.  دسترس  در  توافق 
باشد.  حوزه ها  سایر  در  همکاری ها  توسعه  مبنای  می تواند 
معظم  رهبر  فتوای  همچنین  ملی،  امنیت  عالی  شورای  رییس 
فعالیت های  انحراف  عدم  برای  تضمین  بزرگ ترین  را  انقالب 
صلح آمیز هسته یی دانست. دکتر روحانی با اشاره به تحوالت 
گروه های  این  توحش  از  ناشی  را  امنی  نا  و  بی ثباتی  منطقه، 
تروریستی دانست و با اشاره به ضرورت خشکاندن ریشه های 
فعالیت تروریست ها گفت: باید بپذیریم که فعالیت تروریست ها 
به  رسیدن  برای  مناسبی  ابزار  تروریسم  و  نیست  کسی  نفع  به 
منافع نیست و اگر کسی در این جهت حرکت کند خودش نیز در 
امان نخواهد بود. رییس جمهوری اظهار داشت: برای مبارزه با 
تروریسم نیازمند همکاری و همفکری هستیم. باید تروریست ها 
تعقیب و فعالیت های شان رصد شود و با کشورهایی که به آنها 
گیرد.  صورت  برخورد  می کنند  تسلیحاتی  و  مالی  کمك های 
اختالف نظرهای  به  اشاره  با  دیدار  این  در  نیز  کامرون  دیوید 
بازسازی  برای  فرصت  اخیر،  سال های  در  انگلستان  و  ایران 
روابط دوجانبه ایران و غرب را مهم دانست و گفت: ظرفیت های 
و  همکاری  برای  علمی  موضوعات  و  اقتصاد  حوزه  در  زیادی 
با  انگلستان  نخست وزیر  دارد.  وجود  کشور  دو  میان  گفت وگو 
بیان اینکه ایران همانند همه کشورها حق برخورداری از انرژی 
صلح آمیز هسته یی را دارد، اراده جدی ایران برای دستیابی به 
توافق جامع هسته یی را مثبت خواند و دیدگاه های کشورش در 
وی  کرد.  بیان  را  منطقه یی  و  فی مابین  موارد  برخی  خصوص 
در بخش دیگر سخنانش از کمك ایران به استقرار دولت جدید 

عراق قدردانی کرد.

زمینه ساز تغییرات اساسی در روابط اروپا و ایران
اما تحلیل ها در مورد این دیدار زیاد است. معاون سیاسی دفتر 
با  کشورمان  رییس جمهور  دیدار  به  اشاره  با  رییس جمهور 
زمینه ساز  را  دیدار  این  دهه  چند  از  پس  انگلستان  نخست وزیر 
این  گفت:  و  دانست  ایران  و  اروپا  روابط  در  اساسی  تغییرات 
حمید  داد.  خواهد  قرار  تاثیر  تحت  را  هسته یی  مذاکرات  دیدار 

ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رییس جمهور در صفحه توییتر 
خود در مورد این دیدار با اشاره به این مطلب که قبال گفته بودم 
روحانی سکان هدایت دیپلماسی را در دریای توفانی در دست 
دارد و از این رو باید گاهی تند براند و زمانی کند تا کشتی از این 
امواج سهمگین عبور کند، افزود: در جایی که هدایت رهبری و 
سکانداری رییس جمهور و حمایت ملت وجود دارد، نه مذاکره 
امریکا  به  پرخاش  نه  و  کند  دلواپس  را  عده یی  باید  امریکا  با 
کسی را دالور. وی اضافه کرد: در این یك سال و اندی، برخی 
دوستان که من احترام فراوانی برایشان قائل هستم در سه حوزه 
احساس نگرانی می کنند؛ امریکا، روسیه، اروپا. معاون سیاسی 
امسال  اگر  اظهارکرد:  اروپا  با  روابط  درباره  رییس جمهور 
دیدارکند،  انگلیس  نخست وزیر  با  نیویورك  در  روحانی  دکتر 
گذشته  سال  کرد.  خواهند  اعتراض  اسکاتلند  استقالل  حامیان 
تلفنی  تماس  در  کامرون  که  کرد  اعالم  انگلیس  نخست وزیر 
پیشرفت  اخیر  مذاکرات  در  که  مساله  این  روی  بر  روحانی  با 
مکالمه  آن  از  پس  اینك  و  داشتند  نظر  توافق  داده  رخ  مهمی 
تلفنی سال گذشته، دکتر روحانی و دیوید کامرون درنیویورك 
رییس جمهور  دیدار  گفت:  ابوطالبی  کردند.  دیدار  یکدیگر  با 
روابط  در  دهه،  چند  از  پس  انگلستان،  نخست وزیر  و  ایران 
را  هسته یی  مذاکرات  و  ایجاد  اساسی  تغییرات  ایران  و  اروپا 
تحت تاثیر قرارخواهد داد. از این رو از دستاوردهای مهم سفر 
و  لندن  تهران-  روابط  در  تحول  نیویورك،  به  روحانی  امسال 
بحث هسته یی پس از دیدار سران ایران و انگلستان است. وی 
با  دیدار  نگران  عده یی  وقتی  گرامی،  دوستان  نوشت:  ادامه  در 
نخواهد  آنان  نزاع  محل  دیگر  کامرون  با  دیدار  باشند،  اوباما 
گامی  داری  قصد  می کنند  تصور  گروهی  که  زمانی  زیرا  بود؛ 
بلند برداری و دل نگران آن می شوند فرصت داری در این مسیر، 
درایران،  گفت:  وی  کنی.  تنظیم  راحت تر  را  مدنظر  گام های 
است. دوستان  از  بسیاری  ازتصور  پیچیده تر  بسیار  دیپلماسی 
دبیرکل  مون  کی  بان  با  دیدار  در  روحانی  چهارشنبه  همچنین 
معاهدات  و  بین المللی  مقررات  به  ما  گفت:  متحد  ملل  سازمان 
آژانس بین المللی انرژی هسته ای احترام می گذاریم و همچون 
که  صورتی  در  و  می کنیم  فعالیت  آمیز  صلح  مسیر  در  گذشته 
حقوق ملت ایران مورد خدشه قرار نگیرد، آماده توافق هستیم.

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در این دیدار که عصر 
روز سه شنبه به وقت محلی (صبح چهارشنبه به وقت تهران) 

فرصت  از  طرفین  همه  استفاده  لزوم  شد،  انجام  نیویورک  در 
بوجود آمده در مذاکرات هسته ای را یادآور شد و افزود: گاهی 
فکر می کنند با فشار علیه ایران ما پای میز مذاکره آمده ایم، این 
تأمین  بخاطر  و  جدی  اراده  با  ایران  زیرا  است،  بزرگی  خطای 
منافع خود و دیگران وارد مذاکره شد.روحانی ادامه داد: ما به 
مقررات بین المللی و معاهدات آژانس بین المللی انرژی هسته ای 
احترام می گذاریم و همچون گذشته در مسیر صلح آمیز فعالیت 
قرار  خدشه  مورد  ایران  ملت  حقوق  که  صورتی  در  و  می کنیم 
نگیرد، آماده توافق هستیم.وی ابراز امیدواری کرد که دبیر کل 
سازمان ملل به وظایف خود برای به نتیجه رسیدن فرصتی که 
جمهوری  کند.رییس  عمل  می شود،  برد   – برد  توافق  به  منجر 
نبود  تبعیض،  از  چیزی  هر  از  بیش  خشونت  اینکه  بر  تأکید  با 
گذشته  سال  گفت:  می گیرد،  نشات  امید  رفتن  بین  از  و  عدالت 
افراطی  و  خشونت  بزرگ،  معضل  که  گفتم  ملل  سازمان  در 
گری است و همه باید با عزم واحد در برابر این تهدید مشترک 
ایستادگی و مقابله کنند که خوشبختانه آن طرح به اتفاق آراء در 

مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد.

بان: امیدوارم طرفین فرصت را از دست ندهند
با  دیدار  این  در  نیز  متحد  ملل  سازمان  کل  دبیر  مون  کی  بان 
بزرگی  افتخار  ایران،  جمهوری  رییس  میزبانی  اینکه  به  اشاره 
مخاطره  به  را  جهان  ثبات  و  امنیت  که  بحران هایی  به  است، 
انداخته اشاره کرد و گفت: من در بحث هسته ای، تعامل مفید 
در  فعال  مشارکت  و  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  با  ایران 
مذاکرات با ۱+۵ را ستایش می کنم.دبیرکل سازمان ملل با اشاره 
می شود،  نزدیک  نهایی  خانه  به  آرام   – آرام  مذاکرات  اینکه  به 
افزود: امیدوارم همه طرفین فرصت موجود را از دست ندهند، 
امر  این  و  است  همگان  نفع  به  جامع  توافق  به  دستیابی  زیرا 
جز با انعطاف و اتخاذ راه حل های میانه روانه محقق نخواهد 
متأسفانه  اظهارداشت:  تروریسم  موضوع  به  اشاره  با  شد.وی 
با  مبارزه  در  بین الملل  جامعه  توانمندی  به  عادی  مردم  اعتماد 
و  تر  جدی  حضور  خواهان  ما  و  است  رفته  بین  از  تروریسم 
ایفای نقش راهبردی و سازنده از ایران در این زمینه هستیم.

برای  ایران  کمک  و  حضور  از  خاتمه  در  ملل  سازمان  کل  دبیر 
تشکیل دولت جدید عراق قدردانی کرد.
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ناكـــامى 
استقالل طلبان

پرچم «اتحادیه» بار دیگر بر فراز بریتانیا به اهتزاز 
شد.  دور  بریتانیا  بیخ گوش  از  تجزیه  خطر  و  درآمد 
صبح  اوایل  در  سرانجام  اسکاتلندی  رای دهندگان 
درون  در  «ماندن»  به  رای  ایران)  وقت  (به  جمعه 
بریتانیا و برقرار ماندن اتحاد ۳۰۷ ساله شان دادند. 
ترتیب  به   ۲۰۰۸ تا   ۱۹۸۶ سال  از  که  اوکلی»  «رابین 
 ،«The Times» روزنامه  سیاسی  بخش  سردبیر 
 Better بی بی سی و سی ان ان بوده می گوید: «کمپین
داد.  نجات  فاجعه  از  را  کامرون  دیوید   Together
او  تاریخ  که  بود  نخواهد  نخست وزیری  کامرون 
شدن  متالشی  بانی  و  باعث  که  فردی  عنوان  به  را 

بریتانیاست مورد قضاوت قرار دهد.»

پالیسی  فارن  برای  که  گزارشی  در  کاریل»  «کریستینا 
نوشته روی دیگری از تحوالت اسکاتلند را نشان می دهد. 
استقالل  مورد  در  چیزها  ترین  جالب  از  یکی  می گوید  او 
که  است  اختالفی  کشور-  این  پایتخت  در  الاقل   – اسکاتلند 
دارد.  جریان  استقالل  به  «نه گویان»  و  «بله گویان»  میان 
بزنید  قدم  اسکاتلند  مختلف  شهرهای  خیابان های  در  اگر 
که  رنگی  آبی  لباس های  با  استقالل  حامیان  که  می بینید 
چشم  به  گوشه ای  هر  در  است  اسکاتلند  پرچم  به  منقش 
دیده  یکپارچگی  مدافعان  از  اثری  که  حالی  در  می خورند 
نمی شود. او می نویسد طرفداران استقالل با برچسب ها و 

بیرق های خاص خود در خیابان ها جوالن می دهند.

خیابان ها  از  خود  بودن  پنهان  دلیل  یکپارچگی  هواداران   
را  همه پرسی  از  پس  و  قبل  لحظات  در  نکردن  شادمانی  و 
هواداران  سوی  از  که  می کنند  اعالم  «تهدیدی»  و  «ترس» 
استقالل متوجه آنهاست. آنها با اشاره به تهدیدات حامیان 
بدهید  بله  رای  یا   » شده  گفته  ما  به  می گویند  استقالل 
سالموند  الکس  می افزاید:  پالیسی  فارن  گزارش  یا....» 
می گویند:  استقالل  حامیان  و  کرده  رد  را  اتهامات  این 
«رسانه های بریتانیایی با اغراق های خود به دنبال بی اعتبار 

کردن جنبش استقالل طلبی اسکاتلندی ها هستند.»
در هر حال، به دنبال رای منفی اسکاتلندی ها برای جدایی 
از بریتانیا، دیوید کامرون از این تصمیم استقبال کرد و در 
وی  خواند.  روشن»  «نتیجه ای  را  آن  تلویزیونی  بیانیه ای 
افزود: «همچون میلیون ها نفر از مردم من هم خوشحالم.» 
کامرون با لحنی حاکی از خوشحالی افزود: اگر می دیدیم 
در  وی  می شد.  شکسته  مان  قلب  می پاشد  هم  از  بریتانیا 
عین حال، تالش های هر دو طرف را ستود و بر وعده خود 
برای واگذاری اختیارات بیشتر به اسکاتلند پافشاری کرد. 
ماه های  طی  که  اسکاتلند  ملی  حزب  رهبر  سالموند  الکس 
خودداری  اسکاتلند  استقالل  برای  تقالیی  هیچ  از  اخیر 
نمی کرد، پس از رای مردم برای باقی ماندن در چارچوب 
پذیرش  ضمن  تلویزیونی  بیانیه ای  در  بریتانیا  با  اتحاد 
شکست افزود: «از ۱/۶ میلیون اسکاتلندی که به استقالل 
نفر  میلیون   ۴/۲ افزود:  او  می کنم.»   تشکر  دادند  رای 
تصمیم  اسکاتلند  سرنوشت  مورد  در  تا  کردند  نام نویسی 
در  آمارها  باالترین  از  یکی  درصدی   ۸۶ حضور  و  بگیرند 
عالم دموکراتیک برای اموری از این دست است. سالموند 
نیاوردند،  رای  استقالل  موافقان  اگر  افزود:  حال  عین  در 
اما ظرف مدت یک نسل رای به استقالل دوباره امکان پذیر 
حزب  دبیرکل  معاون  استورجن»،  «نیکوال  بود.  خواهد 
که  کرد  اعالم  هم  استقالل)  هوادار  (حزب  اسکاتلند  ملی 
«خاکستری»  آرای  بار  این  می پذیرد.  را  «شکست»  رسما 
آمدند  میدان  به  بودند  نگرفته  تصمیم  هنوز  که  کسانی  و 
به  استورجن  کردند.  مشخص  را  استقالل  سرنوشت  و 

دیگر  نفر  هزاران  می گوید: «همچون  بی بی سی  تلویزیون 
من هم از دل و جان در این رقابت ها تالش کردم و احساس 
واقعی سرخوردگی وجود دارد که نتوانستیم به هدف خود 

برسیم.»

پایان استقالل؟
ادینبورو  از  که  تایمز  نیویورک  خبرنگار  ِارالنگر  استیون 
استقالل  هواداران  اگرچه  می گوید:  می داد،  گزارش 
بریتانیا  از  اسکاتلند  جدایی  که  خود  هدف  به  نتوانستند 
می توانند  چراکه  دارند؛  برتر  دست  هنوز  اما  برسند  بود، 
وعده  آنها  به  که  بیشتری  خودمختاری  برای  لندن  به 
کامرون  دیوید  ظاهرا  می افزاید  او  آورند.  فشار  بود  داده 
نخست وزیر بریتانیا چه در صورت استقالل اسکاتلند و 
مخالفان  فشار  زیر  اتحادیه  در  آن  ماندن  صورت  در  چه 
خود قرار گیرد. «الن کاول» خبرنگار دیگر نیویورک تایمز 
هم می نویسد اگر جدایی اسکاتلند قطعی بود، کامرون به 
که  حال  آخر خط می رسید.  به  کفایتی متهم می شد و  بی 
خطر استقالل از بیخ گوش دولتمردان لندن گذشته باز هم 
این کامرون است که در سیبل اعتراضات گرفته و به خاطر 
وعده خودمختاری بیشتر به اسکاتلندی ها زیر فشار قرار 

گرفته تا سخن خود را پس بگیرد. 

شمشیر داموکلس
از سال ۱۹۹۹ اسکاتلند دولتی داشته که بیشتر تصمیمات 
که  معناست  به این  این  می کرد.  اتخاذ  لندن  از  مستقل  را 
از سال ۱۹۹۹ بسیاری از تصمیمات در پارلمان این کشور 
باعث  رای  این  آیا  اما  می شد؛  گرفته  روود»  «هولی  در 
یافته  فیصله  را  ماجرا  اسکاتلندی  ملی گرایان  که  می شود 
تلقی کنند و دیگر سراغ همه پرسی برای استقالل نروند؟ 
این  می نویسد:  تایمز  نیویورک  است.  منفی  پاسخ  ظاهرا 
امر موجب نمی شود که ملی گرایان سراغ استقالل دوباره 
باعث  رای  این  اگرچه  می نویسد  روزنامه  این  نروند. 
شکاف در میان اسکاتی ها شد، اما باز این الکس سالموند 
لندن نشینان  سر  بر  داموکلس  شمشیر  همچون  که  است 
این  برخی  اگرچه  می نویسد  تایمز  نیویورک  ایستاده. 
تحوالت را نشانه ای از دموکراسی به حساب می آورند؛ اما 
واقعیت این است که «آزار» و «تهدید» همچنان ابزارهای 
که  باورند  این  بر  ناظران  برخی  است.   سالموند  ُبرنده 
پذیرفت.  را  همه پرسی  که  بود  این  کامرون  اشتباه  اولین 

رابین اوکلی می نویسد: منتقدان اکنون کامرون را از زخم 
زبان به خاطر اینکه بازهم به الکس سالموند وقت می دهد 
همچنین  او  نمی گذارند.  راحت  کند؛  بازسازی  را  خود  تا 

 ۱۶ داد  اجازه  که  بود  این  کامرون  دیگر  اشتباه  می نویسد 
این  در  سی ان ان  شوند.  دهی  رای  میدان  وارد  هم  ساله ها 
از  که  می کنند  متهم  را  کامرون  می نویسد: «منتقدان،  باره 
با  کامرون  کرد،  شروع  را  خود  کمپین  سالموند  که  زمانی 
«رقیب  می افزاید:  گزارش  این  آمد.»  در  دوستی  در  از  او 
با  است-  وارد  او  بر  انتقاداتی  اگرچه   – براون  گوردون  او 
کمپین Better Together زمینه را برای نه گفتن به استقالل 
فراهم ساخت.» منتقدان همچنین او و سایر رهبران حزبی 
را متهم می کنند که در آخرین دقایق همه پرسی وعده های 
وست  که  معتقدند  کامرون  مخالفان  اکنون  داد.  زیادی 
اسکاتلند  به  شده  داده  وعده های  به  باید  «چگونه  مینستر 
خودمختاری  اعطای  هرگونه  می گویند  آنها  کند؟.»  عمل 
را  بریتانیا  عضور  کشورهای  سایر  اسکاتلند  به  بیشتر 
هم  آنها  و  بروند  اسکاتلند  راه  به  تا  کرد  خواهد  تحریک 

خواهان استقالل بیشتر شوند. 

روح جدید در کالبد پوند
می کند:  آغاز  چنین  را  خود  گزارش   «CNNMoney  »
راحتی  نفس  اسکاتلند  همه پرسی  از  پس  «سرمایه گذاران 
قد  یورو  و  آمریکا  دالر  برابر  در  دیگر  بار  پوند  کشیدند.» 
اندک اندک  پوند  ارزش  همه پرسی  از  پیش  تا  کرد.  راست 
روح  گویی  همه پرسی  از  پس  اما  یافت؛  نزولی  روندی 
اقتصاددان  وود  رابرت  شد.  دمیده  پوند  کالبد  در  تازه ای 
اختالل  «خطر  می گوید:   «Berenberg bank» در  ارشد 
اسکاتلند بود، رخت بر بست...  ناشی از جدایی  بزرگ که 
بانک هایی  و  شرکت ها  بست.»   بر  رخت  مدید  مدتی  برای 
به  اسکاتلند  استقالل  صورت  در  بودند  داده  هشدار  که 
مرزهای جنوبی می روند پس از همه پرسی سرمایه گذاران 
ادامه  معمول  روال  به  را  کارشان  که  ساختند  مطمئن  را 
استقالل  اگرچه  می افزاید  گزارش  این  داد.  خواهند 
(کاتالونیا)،  اسپانیا  در  نگرانی هایی  می توانست  اسکاتلند 
بلژیک (فلمیش ها)، کانادا (کبک) و ... به وجود آورد؛ اما تا 
اطالع ثانوی این نگرانی ها رخت بربسته و جریان فعالیت 
اقتصادی نه تنها در بریتانیا بلکه در اروپا به حال طبیعی 

خود بازگشت.

گزارش
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رفراندوم بدون 
برنده , بازنده

مجید تفرشی
* تحلیلگر تحوالت ایران و اروپا

همه پرسی  در  مخــالفان  تاریخ ساز  و  تاریخـــی  پیروزی 
برای گسستن اسکاتلند از بریتانیا، نشان داد که اکثریت مردم آن 
منطقـه، بهبود تدریجی وضع موجود خود را به جدایی کــامل 
نتایج  اعالم  با  جمعه،  صبح  دادند.  ترجیح  لندن  با  اتحاد  از 
نهایی آرا، بسیاری از ناظران و مفسران سیاسی، از همه پرسی 
مهم ترین،  عنوان  به  اسکاتلند،  منطقه  احتمالی  استقالل  برای 
قانونی  و  دموکراتیك  تصمیم  حساس ترین  و  تاثیرگذارترین 
درصد   ۵۵/۳ پرسی،  همه  این  در  کردند.  یاد  بریتانیا  تاریخ  در 
و  دادند  مخالف  رای  بریتانیا  از  جدایی  به  اسکاتلند  ساکنان  از 
۴۴/۷ درصد از آنان تمایل خود را به جدایی اعالم کردند. این 
نتیجه تاحدی فراتر از خوش بینانه ترین نظرسنجی های مرحله 
آخر قبل از برگزاری رفراندوم روز پنجشنبه بود. افزایش آرای 
احزاب  دولت،  تبلیغاتی  کارزار  توفیق  نشانگر  جدایی،  مخالفان 
استقالل  مخالف  گروه های  دیگر  و  سیاسی  اصلی  گانه  سه 
اسکاتلند در جلب نظر جمعیت تاثیرگذار مردد در آخرین ساعات 
قبل از رای گیری بود. اگرچه اندیشه استقالل طلبی و جداسازی 
دارد،  ۳۰۰ساله  دست کم  سابقه یی  بریتانیا،  از  اسکاتلند  منطقه 
ولی از زمان روی کار آمدن دولت ائتالفی کنونی محافظه کار- 
لیبرال دموکرات، به رهبری دیوید کامرون با وجود نتیجه منفی 
که جدایی طلبان اسکاتلندی در رفراندوم استقالل کسب کردند، 
برگزاری  برای  خود  عزم  از  اسپانیا  در  کاتالونیا  جدایی طلبان 
داد  گزارش  راشاتودی  می دهند.  خبر  استقالل  همه پرسی 
پارلمان کاتالونیا به اتفاق آرا توافق کرد که به آرتور ماس، رییس 
منطقه کاتالونیا این اختیار را بدهد تا رای گیری استقالل برگزار 
مخالفت  وجود  با  که  است  گفته  کاتالونیا  منطقه  رییس  کند. 
اسپانیا با برگزاری رفراندوم و غیرقانونی خواندن آن، وی حکم 
خواهد  امضا  را  آبان)  نوامبر (۱۸  نهم  در  پرسی  همه  برگزاری 
گفته  اسکاتلند  استقالل  رفراندوم  به  اشاره  با  ماس  آرتور  کرد. 
است: تالش اسکاتلندی ها حاوی پیام قدرتمندی بود. اگر در هر 
جای دنیا درگیری  وجود داشته باشد، شما راه درستی را برای 
نیست،  شکست  این  بنابراین  دارید.  دست  در  اختالفات  این  حل 
در  مرکزی  نهادهای  برای  باید  و  ماست  به  مثبت  پیام  یك  بلکه 
مادرید هم این گونه باشد. در پی این تصمیم در کاتالونیا دولت 
مرکزی اسپانیا نشست اضطراری کابینه را برگزار کرد تا مساله 
رفراندوم  مادرید  دولت  کند.  بررسی  را  رفراندوم  برگزاری 

است  ذکر  به  الزم  می داند.  غیرقانونی  را  کاتالونیا  در  استقالل 
رفراندوم،  درباره  کاتالونیا  پارلمان  در  شده  تصویب  قانون 
اسپانیا  وزیر  نخست  راخوی،  ماریانو  تایید  و  امضا  نیازمند 
است. کارم فورکادل، رهبر شورای ملی کاتالوینا که از موافقان 
«نخست وزیر  می گوید:  است،  اسپانیا  از  منطقه  این  جدایی 
اسپانیا نیز باید همان کاری را انجام دهد که نخست وزیر بریتانیا 
انجام داد. یعنی باید اجازه قانونی برگزاری رفراندوم بدهد به 
جای آنکه جلوی آن را بگیرد.»در بریتانیا و به ویژه از حدود دو 
سال و نیم قبل، با اراده و تالش بی وقفه الکس وزیر اول حکومت 
همه  برگزاری  و  برنامه ریزی  پروژه  یارانش،  و  اسکاتلند  محلی 
پرسی برای گسستن یا ابقای آن منطقه از بریتانیا به طور جدی 
کلید خورد. در آغاز دور جدید تالش های جدایی طلبان اسکاتلند 
برای برگزاری همه پرسی در این موضوع، سیاست لندن مبتنی 
با  بود.  آن  ندانستن  جدی  یا  درخواست  این  گرفتن  نادیده  بر 
شد،  جدی  پرسی  همه  برگزاری  خواسته  که  زمانی  همه،  این 
نخست وزیر بریتانیا دریافت که تداوم این روند فزاینده سیاسی 
و تبلیغاتی در دراز مدت بخت بقای اسکاتلند در داخل اتحادیه 
بریتانیا را به شدت کاهش خواهد داد. از این رو بود که از حدود 
دو  این  سر  بر  را  اسکاتلند  طلبان  جدایی  کامرون  قبل،  ماه  سی 
راهی قرار داد که یا هرچه زودتر دست به همه پرسی بزنند یا به 

کلی از انجام آن منصرف شوند. 
در مقابل، الکس ساموند و دیگر جدایی طلبان اسکاتلندی ضمن 
اصرار بر ضرورت استقالل از بریتانیا، در ابتدا اعالم کردند که 
آماده سازی  بدون  و  خام  هنگام،  زود  برگزاری  برای  عالقه یی 
ساز  سرنوشت  موضوع  این  در  پرسی  همه  یك  عمومی  افکار 
به  بریتانیا  نخست وزیر  همانند  نیز  آنان  واقع،  در  ندارند.  را 
تایید  امکان  کنونی  شرایط  در  اگرچه  که  می دانستند  خوبی 
زمان  مرور  ولی  است،  کم  بریتانیا  از  اسکاتلند  جدایی  عمومی 
خواهد  دیدگاه  این  موافقان  سود  به  مناسب،  شرایط  ایجاد  و 
دیدگاه  یك  با  نهایتا  که  بود  سیاسی  کشمکش  همین  براثر  بود. 
میانی موافقت شد و زمان ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴ که تاریخی نه خیلی 
تعیین  پرسی  همه  برگزاری  برای  بود،  دور  خیلی  نه  و  نزدیك 
غیرقابل  و  نفسگیر  سخت،  رقابت  یك  به  رای گیری  این  تا  شد 
پیش بینی قطعی تبدیل شود. از دو سال و نیم قبل تاکنون، انجام 
همه پرسی برای تایید یا رد جدایی اسکاتلند تبدیل به یك چالش 
در  تاثیرگذار  تجربه یی  و  آزمون  حتی  و  اروپایی  و  ملی  جدی 
عرصه جهانی شده است. کارزار تبلیغاتی و سیاسی در هر دو 
سوی این چالش برای اثبات و به کرسی نشاندن دیدگاه خود و 
داشتند،  عرضه  توجهی  قابل  و  جدی  دالیل  عمومی،  آرای  جلب 
چه برای تثبیت و حفظ آرای موافق و مخالف و چه برای جلب 
حامیان  و  مبلغان  تغییر.  قابل  و  مردد  جمعیت  تاثیرگذار  آرای 
امکانات  و  قابلیت ها  که  بودند  معتقد  اسکاتلند  در  جداسری 
منابع  خصوص  به  منطقه،  این  در  موجود  بالفعل  و  بالقوه 
گسترده نفت وگاز، شرایطی را ایجاد کرده که اسکاتلند بتواند 

بریتانیای  از  را  خود  سرنوشت  مستقل،  کشور  یك  عنوان  به 
امکانات  دیگر  و  انرژی  منابع  از  استفاده  با  و  کرده  جدا  متحد 
به طور  دسته  این  بزند.  رقم  خود  برای  بهتر  آینده یی  خود 
که  سال هاست  بریتانیا  مختلف  حکومت های  که  معتقدند  جدی 
به طور الزم و جدی به رفاه و شکوفایی اسکاتلند توجه نکرده 
نگه  عقب  اقتصادی  و  رفاهی  نظر  از  را  کشور  از  بخش  این  و 
در  اسکاتلند  ابقای  هواداران  دیدگاه،  این  مقابل  در  داشته اند. 
اسکاتلند  مردمان  اگرچه  که  معتقدند  متحد  بریتانیای  داخل 
موقعیت  موجودشان،  وضع  با  مقایسه  در  باید  و  می توانند 
بهتر و مطلوب تری از جهات مختلف پیدا کنند، ولی این شرایط 
بریتانیا  درون  در  بقا  تداوم  شرایط  در  آینده،  در  بهتر  احتمالی 
بهتر به دست خواهد آمد و در صورت کسب استقالل روند بهبود 
شرایط اقتصادی، رفاهی و اجتماعی مردم این منطقه با کندی و 
موانع بسیار جدی مواجه خواهد شد. در این میان موضوعاتی 
از قبیل ضرورت خروج از واحد پولی پاوند استرلینگ، خروج از 
اتحادیه اروپا و ضرورت تقاضای مجدد و طی روند دراز مدت 
ضرورت  اتحادیه،  آن  به  مجدد  پیوستن  برای  تضمین  غیرقابل 
خروج از پیمان نظامی ناتو، خروج شماری از موسسات بزرگ 
اقتصادی ملی و بین المللی از اسکاتلند و توقف چندین طرح مهم 
فراملی  خطرات  عنوان  به  منطقه،  آن  از  راهبردی  و  اقتصادی 
جداسازی اسکاتلند مطرح شد که بی گمان در هفته ها و روزهای 
توجه  قابل  عده  خصوص  به  رای دهندگان،  دل  و  قلب  بر  آخر، 
مردد تاثیرگذار بود. در این میان الزم است که به نقش و اهمیت 
بریتانیایی،  سیاست ورز  چهره  سه  فرد  به  منحصر  و  تاثیرگذار 
و  تاریخی  همه پرسی  این  اجرای  و  برنامه ریزی  دوره  طول  در 
اشاره  مختلف  و  متفاوت  کامال  منظر  و  وجه  سه  از  ساز  تاریخ 
کرد: الکس ساموند وزیر اول منطقه اسکاتلند، گوردون براون 
پیشین  تبار  اسکاتلندی  نخست وزیر  و  کارگر  حزب  سابق  رهبر 
و  جنگ  ضد  جنجالی  سیاستمدار  گالووی  جورج  و  بریتانیا 
چپ گرای اسکاتلندی و نماینده کنونی پارلمان بریتانیا. تردیدی 
همه  شدن  اجرایی  نبود،  ساموند  تالش  و  عزم  اگر  که  نیست 
و  میسر  بی دردسر  و  زودی  این  به  اسکاتلند  در  استقالل  پرسی 
اجرایی نمی شد. ساموند و همفکرانش با نقشه یی دقیق و تالشی 
خستگی ناپذیر، نهایتا توانستند با بسیج افکار عمومی، رسانه ها 
ثابت  را  مساله  اهمیت  مخالف،  چه  و  موافق  چه  سیاستگران،  و 
و  بنشانند  کرسی  به  را  پرسی  همه  این  انجام  ضرورت  و  کرده 
در نتیجه، دولت ائتالفی کامرون را ملزم به پذیرش و انجام آن 
غلط  یا  درست  تاریخ،  که  براون  گوردون  دیگر،  سوی  از  کنند. 
شکست  و  ناموفق  سیاستمداری  عنوان  به  او  از  مجموع،  در  و 
خورده یاد می کند، در یك ماموریت جدید و متفاوت، توانست در 
واپسین روزهای قبل از برگزاری همه پرسی، در تالشی تقریبا 
شخصی و فراحزبی و با بهره گرفتن و اتکا به تبار اسکاتلندی 
کارگر،  حزب  کنونی  رهبر  میلیبند  اد  کوشش های  از  جدا  خود، 
مردم زادگاهش را تشویق به ماندن در اتحادیه بریتانیا و پرهیز 

از گزینه جدایی و استقالل کند. این تالش برخالف عدم توفیق 
جورج  شد.  قرین  توفیق  با  این بار  نخست وزیری،  دوران  در  او 
گالووی اما شخصیتی متفاوت از ساموند و براون بود. او که هم 
از  باید  طبیعی  به طور  ضدجنگ،  هم  و  ضد دولت  هم  است،  چپ 
تلقی می شد، ولی این طور  اسکاتلند  اندیشه استقالل  پیشگامان 
نشد و از ابتدا به شدت مخالف این کارزار بود. استدالل گالووی 
بریتانیا  در  ماندن  در  اسکاتلند  آینده  بهبود  تنها  نه  که  بود  این 
تجزیه  هرگونه  امروز  دنیای  در  اساسا  بلکه  شد،  خواهد  تامین 
هرگونه  واقع  در  و  بوده  بار  زیان  و  غیرضروری  گسستنی  و 
جهان  در  کنونی  قانونی  و  شده  تثبیت  مرزهای  در  تغییری 
احتمالی اش  فواید  از  بیش  آن  قطعی  مضرات  و  شده  زا  مشکل 

خواهد بود. 
استقالل  که  می کرد  استدالل  درستی  به  گالووی  دیگر،  سوی  از 
پارلمان  از  چپ  و  رو  میانه  نمایندگان  خروج  به  منجر  اسکاتلند 
تعادل  رفتن  بین  از  منزله  به  موضوع  این  و  شد  خواهد  بریتانیا 
پایان  عمل  در  و  بریتانیا  وحکومت  سیاست  در  سیاسی  نسبی 
راست  آمدن  کار  روی  و  کشور  آن  در  میانه  و  چپ  احزاب  کار 
آنکه  ضمن  بود.  خواهد  دهه  چندین  برای  کم  دست  افراطی 
توفیق احتمالی استقالل و تجزیه اسکاتلند می توانست به عنوان 
جهان  و  اروپا  دیگر  کشورهای  برای  موفق  روند  و  مدل  یك 
را  کشورها  این  از  بسیاری  در  استقالل طلبی  روند  و  شده  تلقی 
و  قلبی  خواسته  اسکاتلند  در  استقالل طلبی  کرد.  خواهد  فراهم 
تاریخی شماری، دست کم حدود نیمی از مردم آن منطقه بوده و 
هست. با رای اکثریت نه به این خواسته و مطالبه، اسکاتلندی ها 
ترجیح  ذهن،  و  قلب  بین  کشاکش  در  که  دادند  نشان  وضوح  به 
دادند که به ندای عقل شان گوش کنند و دست کم در این مقطع 
این  با  ندهند.  غلبه  خود  اندیشه  بر  را  احساسات شان  تاریخی، 
نگاه از یك سو می توان گفت که این همه پرسی برنده یی نداشت. 
امیدهای  و  تبلیغات  همه  با  خواهان،  جدایی  و  استقالل طلبان 
خود، در تالش خود برای ایجاد کشور مستقل اسکاتلند شکست 
پیشاپیش  کردن  ملزم  و  متعهد  با  نیز  بریتانیا  دولت  خوردند. 
اداری،  گسترده  و  عمیق  مختلف  اصالحات  انجام  به  خود 
امتیازهای  از  بسیاری  واقع  در  رفاهی،  و  اقتصادی  سیاسی، 
داخل  در  اسکاتلند  بقای  شرط  به  را  طلبان  جدایی  نظر  مورد 
بریتانیا به گردن گرفت.با این همه، از سوی دیگر و از منظری 
متفاوت، می توان گفت که این همه پرسی، در مجموع، بازنده یی 
هم نداشت و هر دو سو می توانند خود را پیروز ماجرا احساس 
کنند. خرد جمعی و آینده نگری و دیدگاه کالن و دراز مدت به 
طریق  از  بریتانیا،  ملی  مصالح  و  اسکاتلند  مجلس  منافع  حفظ 
ماجرا  این  آخر  و  اول  برنده  عاقالنه،  و  دموکراتیك  راهکارهای 
بود. از این رو بود که اغلب سیاست ورزان ژرف نگر در اتحادیه 
اروپا و جامعه بین المللی نیز از این نتیجه استقبال جدی به عمل 

آوردند.
منبع: اعتماد



  جمعه ۴ مهر ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۶۴هفته نامه پرشین۶

ایران و جهان

تروریسم نه تنها امروز موضوع مهم سخنرانی حسن روحانی، رییس جمهوری 
ایران در نشست مجمع عمومی سازمان ملل خواهد بود، بلکه کلید واژه سخنان 
بسیاری از سخنران مجمع عمومی سازمان ملل در این نشست خواهد بود، چرا 
که شبح سیاه این پدیده شوم قرن ۲۱، جهان را در فصلی تلخ و سرد قرار داده 
است. موضوع نگران کننده تر این است که با وجود اجماع جهانی درباره نبرد با 
این معضل، اختالف های زیادی درباره نحوه برخورد با آن وجود دارد. امریکا 
اقتصادی  سیاسی،  مزیت های  و  وتو  حق  از  که  المللی  بین  قدرت  یك  عنوان  به 
و نظامی برخوردار است، ساز نظامی خود را فراتر از چارچوب سازمان ملل 
حمایت  را  واشنگتن  سیاست های  نیز  کشور  این  متحدان  آن  پی  در  و  می نوازد 
می کنند. همزمان اعتراض سایر کشورها از سوی امریکا به دیده مخالفت سنتی 
با واشنگتن نگریسته شده و مورد بی اعتنایی قرار می گیرد. صرف نظر از اینکه 
مجموع این عوامل موجب کاهش اعتبار سازمان ملل می شود، کارشناسان امر 
نگاهی  هستند.  تروریستی  گروه های  گونه  قارچ  توسعه  و  بسط  نگران  بیشتر 
تا  کهن  قاره  جنوب  از  غرب،  تا  دور  شرق  از  جهان  مختلف  مناطق  به  سطحی 
به  اکنون  القاعده  تروریستی  گروه  تنها  نه  که  می دهد  نشان  امریکا  قاره  شمال 
بنیادگرا  تروریستی  گروه های  بلکه  شده،  تبدیل  جهان  در  هزارشاخه  سازمانی 
داعش  مانند  مختلف  عناوین  با  سازمان  این  درون  از  نیز  خطرناك تر  بسیار  و 
متولد شده است. حتی بیم آن می رود که گروه های خطرناك تر دیگری نیز در این 

بین ظهور کنند. چنانچه اکنون امریکا از تشکیل یك گروه تروریستی زیرزمینی 
می کند.  یاد  داعش  از  خطرناك تر  بسیار  گروهی  عنوان  به  «خراسان»  نام  با 
«جیمز کالپر» مدیر اطالعات ملی امریکا تاکید کرده است «خراسان» هم اکنون 
ایاالت  علیه  بزرگی  تهدید  داعش  همچون  می تواند  و  می کند  فعالیت  منطقه  در 

متحده امریکا به شمار رود.

و بدین ترتیب خراسان در این دو یا سه روز اخیر به کلمه یی مرموز در رسانه های 
و  اهداف  و  اعضا  ترکیب  درباره  ذیل  اطالعات  تاکنون  است.  شده  تبدیل  جهان 

روش ها و توانمندی این گروه در برخی منابع منتشر شده است:

از  گروه  این  اعضای  بیشتر  است.  ملیتی  چند  گروه  این  اعضای  ترکیب   -۱
اروپایی  کشورهای  برخی  و  سوریه  یمن،  پاکستان،  افغانستان،  کشورهای 

هستند.

۲- از نظر تشکیالتی این گروه زیر مجموعه القاعده 
بوده و با گروه نصرت در سوریه ارتباط دارد.

اجرای  و  هدایت  گروه  این  اصلی  کار  دستور   -۳
است.  اروپایی  کشورهای  در  خرابکاری  عملیات 
سری  جاسوسی  دستگاه های  بر آوردهای  اساس  بر 
برای  خراسان  به  وابسته  مسلح  افراد  امریکا، 
گیت  از  منفجره  مواد  انتقال  جدید  راه های  آزمایش 
فرودگاه ها با سازندگان بمب شاخه القاعده در یمن 

همکاری می کنند.

۴- برآوردهای اطالعاتی غربی نشان می دهد که این 
گروه های  به  نسبت  خاص تری  توانمندی های  گروه 
مواد  انتقال  توانایی  گروه  این  دارد.  خود  مشابه 

منفجره با ابعاد سنگین تر و پیچیده تر به اروپا را داراست.

۵- این گروه شبکه یی از گروه های شهروندان با ویزای امریکایی را در اختیار 
دارد که می توانند با حساسیت کمتری به هواپیماهای امریکایی دسترسی داشته 

باشند.

گروهی  تشکیل  می دهند  هشدار  امریکا  امنیتی  تحلیلگران  حال  همین  در 
این  باشد،  می تواند  خطرناك تر  نیز  داعش  از  که  خراسان  همانند  تروریستی 

نگرانی را ایجاد کرده است که با حمله اخیر امریکا و متحدانش به مواضع آنها 
در سوریه، روند تشکیل گروه های تروریستی علیه امریکا روند صعودی به خود 
بگیرد. ارتش امریکا اعالم کرده هواپیماهای جنگی این کشور در کنار حمله های 
خود به مواضع داعش در سوریه، حمله جداگانه یی نیز به این انجام داده است. 
ایاالت  ارتش  مرکزی  فرماندهی  ستاد  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
مواضع  به  هوایی  حمله  هشت  امریکا  جنگی  هواپیماهای  که  کرد  اعالم  متحده 
حمله  هشت  این  که  آمده   ستاد  این  بیانیه  در  داده اند.  انجام  «خراسان»  گروه 
غرب  منافع  و  متحده  ایاالت  علیه  قریب الوقوع  حمله  طرح  از  جلوگیری  «برای 
توسط شبکه یی از اعضای قدیمی و باتجربه القاعده که با نام گروه خراسان هم 

شناخته می شوند»، انجام گفته است.

با  خراسان»  «گروه  کرد  اعالم  متحده  ایاالت  ارتش  مرکزی  فرماندهی  ستاد 
مستقر شدن در سوریه پایگاهی برای حمله به بیرون از این کشور ایجاد کرده 
جذب  و  کنارجاده یی  بمب های  آزمایش  و  ساخت  به  خود  عملیات  انجام  برای  و 
افراد از کشورهای غربی مشغول بوده است. رسانه های غربی  گزارش داده اند 
رهبر  بن الدن،  اسامه  به  نزدیك  افراد  از  یکی  فضلی،  محسن  سوی  از  خراسان 
تصویر  یك  است.  شده  مستقر  سوریه  در  و  شده  تشکیل  القاعده،  کشته شده 
نشان  جوان  بسیار  مردی  را  او  که  است  شده  منتشر  فضلی  از  رسانه ها  در  هم 

می دهد، گزارش ها می گوید که محسن فضلی مردی ۳۳ ساله است.

که  است  امریکا  خارجه  وزارت  گزارش  فضلی  زندگی  در  توجه  جالب  نکته 
پیش  که  بود  کسانی  اندك  جزو  و  بود  نزدیك  بن الدن  به  فضلی  محسن  می گوید 
از یازده سپتامبر از آن طرح باخبر بود. در واقع فضلی زمانی که چیزی حدود 
نوشته  به  است.  یافته  دست  القاعده  در  مستحکمی  موقعیت  به  داشته،  سال   ۲۰
نیویورك تایمز، آژانس های اطالعاتی امریکا از حدود یك دهه پیش محسن فضلی 
را که شهروند کویت است زیر نظر داشته اند. به گزارش وزارت خارجه امریکا، 
تروریست هاست  مالی  تامین کنندگان  از  که  کویتی  ثروتمند  فرد  یك  با  فضلی 
همکاری می کرده تا اینکه آن فرد در پی اعالم پاداش هفت میلیون دالری برای 

دستگیری او، دستگیر شد.

از  یکی  در   ۲۰۰۵ سال  در  هم  امریکا  اسبق  رییس جمهوری  بوش،  جرج 
اشاره  فضلی  محسن  نام  به  خود  سخنرانی های 
به  فضلی  محسن  بوش،  جرج  گفته  به  بود.  کرده 
فرانسوی  نفتکش  یك   ۲۰۰۲ سال  در  که  تروریست هایی 
را در نزدیکی ساحل یمن منفجر کردند کمك کرده بود. 
از  زیادی  وسعت  و  گذاشت  برجای  کشته  یك  انفجار  آن 
وی  کرد.  آلوده  نفت  بشکه  هزار   ۵۰ نشت  با  را  ساحل 
چچن  در  روس  نیروهای  علیه  جنگ  سابقه  همچنین 
پرونده اش  در  هم  را  درافغانستان  القاعده  برای  و 
فهرست  در  را  فضلی   ۲۰۰۵ سال  در  نیز  عربستان  دارد. 
که  چرا  داد  قرار  خود  تعقیب  تحت  تروریست های 
ارتباط  عربستان  در  القاعده  حمالت  مورد  چند  با 
انتقال  خاطر  به  را  فضلی  امریکا   ۲۰۱۲ سال  در  داشت. 
شبه نظامیان و منابع مالی از طریق ترکیه و برای حمایت 
از شبه نظامیان در سوریه متهم کرد. با این همه ناظران 
در  جهان  در  تروریستی  گروه های  گسترش  و  بسط  از 
چنانچه  می کنند.  نگرانی  ابراز  سوریه  در  متحدانش  و  امریکا  اخیر  حمالت  پی 
شبکه  جهان  سراسر  در  سازمان  این  اکنون  القاعده  با  مبارزه  سال   ۱۴ وجود  با 
بوکوحرام  سومالی،  در  شباب  مانند  گروه هایی  چارچوب،  همین  در  است.  زده 
در نیجریه، القاعده در شبه جزیره (عربستان و یمن) و نیز گروه های به ظاهر 
اسالمی وابسته به القاعده در شرق آسیا، در طول این سال ها شکل گرفته و هر 
نیز  امریکا  و  اروپایی  دولت های  گزارش  شده اند.  عهده دار  را  ماموریتی  کدام 
نشان می دهد شمار زیادی از شهروندان این کشورها به این گروه ها پیوسته اند 
و شمار زیادی نیز پتانسیل عضویت در گروه های تروریستی بنیادگرا را دارند.

محسن فضلی میراث بن الدن برای امریکا

خراسان معمای جدید خاورمیانه
تحلیل نشنال اینترست از مذاکرات هسته ای در نیویورک

توافق با ایران یک ضرورت است

 در حالی که تالش های موازی ایران و ایاالت متحده برای مبارزه با داعش 
ادامه دارد و شایعاتی مبنی بر همکاری دو کشور در مواجهه با این تهدید 
مذاکرات  برای  شدن  آماه  حال  در  واشینگتن  و  تهران  شد،  منتشر  مشترک 
در  سپتامبر   ۱۸ روز  از  مذاکرات  هستند.  ای  هسته  جامع  توافق  درباره 
نیویورک و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل آغاز شده است. ایران و 
ایاالت متحده در حال حاضر مشغول مالقات های دو جانبه برای رسیدن به 
توافق جامع هسته ای تا تاریخ ۲۴ نوامبر هستند. در واقع این آخرین فرصت 

برای حل و فصل مناقشه ی طوالنی مدت هسته ای با ایران است.
داعش،  ظهور  همچون  المللی  بین  بزرگ  های  بحران  با  جهان  که  درحالی 
حوادث شرق اوکراین و درگیری های میان رژیم اسرائیل و فلسطین، روبه 
رو است، توافق میان تهران و واشینگتن می تواند موجب ثبات بیشتر جهان 
شود. ایاالت متحده و دیگر اعضای گروه ۵+۱ و ایران باید به شرایط پیش 
آمده که ناشی از تمدید برنامه اقدام مشترک تا نوامبر می باشد، توجه کنند. 
ماه های پیش رو آخرین شانس برای رسیدن به توافق جامع است. اگر مهلت 
آن  در  برسد،  پایان  به  جامع  توافق  به  رسیدن  بدون  مشترک  اقدام  برنامه 
البته  یابد،  می  افزایش  متحده  ایاالت  و  ایران  میان  منازعه  احتماًال  صورت 
نه در کوتاه مدت، بلکه در بلند مدت، چرا که هم اکنون جامعه بین المللی با 

معضلی به نام داعش روبه رو می باشد.
برنامه اقدام مشترک که در نوامبر گذشته میان ایران و گروه ۵+۱ امضا شد، 
تاکنون به چند هدف خود رسیده است. براساس این توافق برنامه هسته ای 
ایران متوقف شده است و در برخی قسمت ها به عقب رانده شده است و در 
تحریم  هم  مقابل  در  است.  شده  بیشتر  ها  شفافیت  هم  ها  زمینه  از  بعضی 
آژانس  جدید  گزارش  براساس  واقع  در  است.  شده  محدود  اقتصادی  های 
بین المللی انرژی اتمی، ایران میزان غنی سازی اورانیومش را به ۵ درصد 
محدود کرده است و میزان ذخائر آن را به کمتر از ۷۸۰۰ کیلوگرم رسانده 
رقیق  هم  را  اش  شده  غنی  درصد   ۲۰ اورانیوم  کیلوگرم   ۲۰۰ همچنین  است. 

کرده است تا در راکتور تحقیقاتی تهران مصرف شود.
و  است  کرده  متوقف  را  اراک  سنگین  آب  راکتور  ی  توسعه  همچنین  ایران 
برای شفاف شدن برنامه هسته ای اش به بازرسین آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، اجازه داده است تا بازرسی های روزانه از تاسیسات هسته ای نطنز 
و فوردو داشته باشند. در مقابل ایاالت متحده و اتحادیه اروپا تحریم های 
اقتصادی شان را برای مدت محدودی – تا ۲۰ جوالی و با تمدید برنامه اقدام 

مشترک تا ۲۴ نوامبر- متوقف کردند.
موفقیت برنامه اقدام مشترک و توافق جامع منوط به چند عامل مهم است. 
سازی  غنی  برنامه  و  اراک  سنگین  آب  راکتور  ی  آینده  شامل  موارد  این 
تاسیسات فوردو می باشد، که نشان می دهد از بین بردن شکاف میان گروه 
۵+۱ و ایران برای رسیدن به یک توافق جامع هسته ای، امری ممکن است. 
برای این منظور دو طرف باید بر سر اندازه و ظرفیت برنامه هسته ای ایران 
های  مخالفت  نباید  جامع  توافق  مدت  در  که  حال  عین  در  برسند،  توافق  به 

داخلی با آن منجر به ایجاد مشکالتی شود.
ایران  سازی  غنی  ظرفیت  تعیین  توافق،  برای  موضوع  ترین  سخت  مسلمًا 
می باشد. ایران اعالم کرده است که برای کاهش وابستگی اش به بازارهای 
بین المللی به منظور تامین سوخت نیروگاه آب سبک بوشهر، به ۲۰۰ هزار 
سانتریفیوژ نسل IR-۱ نیاز دارد. البته تا سال ۲۰۲۱ روسیه متعهد به تامین 
سوخت نیروگاه هسته ای بوشهر است. از سوی دیگر گروه ۵+۱ خواستار 
آن  دستگاه  هزار   ۱۰ که  فعلی  سانتریفیوژ  هزار   ۱۹ از  ایران  که  است  این 
مشغول به فعالیت هستند، حداکثر ۴ هزار سانتریفیوژ را حفظ کند تا زمان 
فرار هسته ای ایران به بیش از شش ماه افزایش پیدا کند. ۵+۱ معتقد است 
برای نیروگاه بوشهر بهترین روش، تمدید قرارداد فعلی با روسیه می باشد.
اجرای  زمان  مدت  هستند،  رو  روبه  آن  با  ایران  و   ۱+۵ که  ای  مسئله  دومین 
توافق جامع است. گروه ۵+۱ به دنبال توافقی است که چند دهه طول بکشد 
اما ایران با چند سال موافق است. تریتا پارسی تحلیلگر مسائل ایران معتقد 
کند»  می  رد  را  باشد  سال   ۱۵ تا   ۱۰ از  بیش  که  توافقی  احتماًال  است «ایران 
دلیل آن هم عدم اعتماد به ایاالت متحده و جانشین باراک اوباما در کاخ سفید 

است.
منبع: نشنال اینترست

تروریستی  گروهی  تشکیل 
داعش  از  که  خراسان  همانند 
باشد،  می تواند  خطرناك تر  نیز 
است  کرده  ایجاد  را  نگرانی  این 
و  امریکا  اخیر  حمله  با  که 
در  آنها  مواضع  به  متحدانش 
سوریه، روند تشکیل گروه های 
روند  امریکا  علیه  تروریستی 

صعودی به خود بگیرد
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انتشار دیدگاه های رسانه های کشورهای خارجی، به منظور
 انتقال دیدگاه ها و مطالب و نوع نگاه رسانه های غربی به موضوعات و مسائل  

مختلف منجمله ایران است و به معنای تایید تمام محتوای آن نخواهد بود.

ایران  شویم،  می  نزدیک  نوامبر   ۲۴ مهلت  به  که  درحالی 
جدید  دور  و  بازگشتند  مذاکرات  به  جهانی  های  قدرت  و 
مذاکرات این هفته در نیویورک آغاز می شود. اما شکاف 
به وجود آمده میان دو طرف بر سر آینده و شدت برنامه 
خوشبختانه  است.  دیگری  زمان  هر  از  بیش  سازی،  غنی 
حل  راه  روی  بر  منازعه  این  در  فکرها  اتاق  از  کدام  هیچ 
نظامی تمرکز نکرده اند. در واقع انجمن کنترل تسلیحات 
کند،  می  کار  ای  هسته  تسلیحات  اشاعه  عدم  روی  بر  که 

این  در  است.  داده  جامع  توافق  ی  زمینه  در  پیشنهادی 
غنی  ظرفیت  تعریف  برای  برد-برد  «فرمول  که  طرح 
سازی اورانیوم ایران» نام دارد و در جلسه ی ۱۵ سپتامبر 
در واشینگتن ارائه شده است، سه مرحله پیش بینی شده 

است:

یا   ۲۰۱۷ تا   ۲۰۱۵ سال  از  ایران  اساس  براین  یک:  مرحله 
کنونی  سو   ۹۴۰۰ از  را  اش  سازی  غنی  ظرفیت  باید   ۲۰۱۸
به چیزی حدود ۴۵۰۰ تا ۵۴۰۰ سو کاهش دهد. با این اقدام 
برای  الزم  زمان  یعنی  ایران  ای  هسته  فرار  زمان  مدت 
ساخت  برای  الزم  شده  سازی  غنی  اورانیوم  به  رسیدن 
بمب هسته ای، از ۲ تا ۳ ماه کنونی به ۹ تا ۱۲ ماه افزایش 
 ۵ باالی  سازی  غنی  که  کند  موافقت  باید  ایران  دهد.  می 
را  اورانیومش  هگزافلوراید  ذخیره  و  ندهد  انجام  درصد 
به پودر اکسید اورانیوم تبدیل کند. برای این که این ذخائر 
مجددًا غنی سازی شود، باید تبدیل به گاز شود. (اقدامی 
که به احتمال زیاد بازرسان آژانس متوجه ان می شوند) 
در مقابل گروه ۵+۱ (ایاالت متحده، بریتانیا، روسیه، چین 
و آلمان) باید به ایران اجازه دهند تا به تحقیق و توسعه 

درباره نسل جدید سانتریفیوژها ادامه دهد.

اتمام  از  بعد  مرحله  این  شود  می  پیشنهاد  دو:  مرحله 
مرحله  این  در  شود.  انجام   ۲۰۲۱ سال  تا  و  یک  مرحله 
ایران باید اجازه یابد تا به تدریج ظرفیت غنی سازی اش 
عین  در  برساند.  سو   ۹۴۰۰ فعلی  سطح  به  و  ببرد  باال  را 
تر  پیشرفته  مدل  با  را   ۱-IR سانتریفیوژهای بتواند  حال 
درباره  تحقیق  به  بتواند  همچنین  کند.  جایگزین   ۲-IR
که  شرطی  به  دهد  ادامه  سانتریفیوژها  جدیدتر  نسل  ی 
شود.  محدود  سو   ۱۰ به  سانتریفیوژ  هر  ظرفیت  میزان 
ذخیره اورانیوم غنی شده ایران باید محدود بماند تا مدت 

زمان فرار هسته ای در یک بازه ی زمانی ۵ تا ۶ ماهه قرار 
داشته باشد.

مرحله سه: پیش بینی می شود آخرین مرحله در سال 
های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۱ باشد. در این فاصله آژانس بین المللی 
برنامه  برای  گسترده»  «گواهی  تواند  می  اتمی  انرژی 
هسته ای ایران صادر کند و اعالم کند که کل برنامه هسته 
ای ایران صلح آمیز است. این مرحله ظرفیت غنی سازی 
می  اجازه  ایران  به  اما  دارد،  می  نگه  سو   ۹۴۰۰ را  ایران 

تولید  به  اقدام  رسید  اتمام  به  ظرفیتش  که  زمانی  دهد 
سانتریفیوژهای پیشرفته تر کند.

پیشنهادهای  تسلیحات  کنترل  انجمن  پیشنهادی  طرح 
معقول و منطقی ای به دو طرف می دهد که به نیازهای 
که  ای  مسئله  است.  شده  توجه  آن  در  هم  ایران  عملی 
به  شد،  امضا  پیش  سال  که  مشترک  اقدام  توافق  متن  در 
نحوه ی عملی شدنش اشاره ای نشده بود. اما عالوه بر 
این پل پیالر که سابقه ی ۲۸ سال کار در سازمان سیا را 
نوشته،  ایران  ای  هسته  برنامه  درباره  هم  کتابی  و  دارد 
سر  بر  توافق  به  قادر   ۵+۱ گروه  و  ها  ایرانی  است  معتقد 
تعریفی متقابل نیستند. در حال حاضر ایران برای تامین 
عین  در  دارد.  قرارداد  روسیه  با  بوشهر  نیروگاه  سوخت 
حال مسئله ای که ۱+۵ هم به آن اشاره می کند، این است 
از  چیز  هیچ  تقریبًا  سازی  غنی  فوری  توقف  با  ایران  که 
گرفته  تاریخ  از  که  درسی  با  ایران  ولی  دهد.  نمی  دست 
است، تمایلی به ترک برنامه هسته ای اش ندارد. آنها این 
برای  مدت  کوتاه  عملی  نیاز  که  کنند  می  استدالل  گونه 
آینده  راکتورهای  و  شان  کنونی  راکتورهای  در  سوخت 

شان دارند.
ها  ایرانی  که  کند  می  اشاره  نکته  این  به  همچنین  پیالر 
معتقدند در مذاکرات، بیش از گروه ۱+۵ انعطاف پذیری 
ها  ایرانی  اند.  داشته  جامع  توافق  حصول  به  تمایل  و 
همیشه از این که درباره ی آنها استانداردی دوگانه وجود 
دارد ناراحت هستند، آنها همیشه اصرار دارند که برنامه 
هسته ای شان صلح آمیز است ولی در قبال برنامه هسته 
که  هند  و  پاکستان  همانند  کشورهایی  از  بیشتر  آنها  ای 
شده  اعمال  محدودیت  دارند،  نظامی  ای  هسته  برنامه 
نیازمند  که  توافقی  ایران  است  ممکن  اساس  براین  است. 

استانداردهای دو گانه ی بیشتری باشد را رد کند.
منبع: لوبالگ

خداحافظی نخستین رئیس 
جمهوری انتخابی افغانستان 

خداحافظی  مجال  که  است  جمهوری  رئیس  اولین  کرزی  حامد 
عمدتا  افغانستان  در  قبلی  حکومت های  که  درحالی  یابد،  می 
رئیس  نخستین  کرزی  است.حامد  یافته  پایان  خونریزی  با 
و  زمامداری  دور  چهار  از  پس  افغانستان  منتخب  جمهوری 
مراسمی  در  دولت،  کارمندان  با  سرانجام  حکومت  سال  سیزده 

در کاخ ریاست جمهوری خداحافظی کرد.
گفت  دولتی  کارمندان  از  نفر  ده ها  به  سخنرانی  هنگام  کرزی 
سال  سیزده  در  که  شما  با  خداحافظی  هدف  به  مراسم  این  که 
من  با  نهاد ها  گذاری  تهداب  در  و  خاک  این  ساختن  در  گذشته 
شده  برگزار  کردید  همراهی  قدم  به  قدم  صاحب ها،  معاون  و 
است.کرزی از دست آوردها و فراز و فرودهای حکومت سیزده 
در  دولتی  اداره  پیش  سال  سیزده  که  گفت  و  کرد  یاد  ساله اش 
شده  بهتر  مرتبه"  حاال"صدها  و  نداشت  وجود  اصال  افغانستان 
است،  دولتی  نظام  صاحب  امروز  گفت:"افغانستان  است.وی 
حکومت دارد، نظام دارد. پس برای کشور ما اساس دولت قوی 
و مسبوط و باالخره به زودی خودکفا و به پای خود ایستاده... 
آن  از  بخشی  به  امروز  که  است  ممکن  قوی  اداره  طریق  از  تنها 
از  را  اداری  اصالحات  مستقل  اداره  تشکیل  رسیدیم."کرزی 
در  هیچگاهی  که  گفت  و  خواند  خود  حکومت  محصوالت  دیگر 
نکرده  مداخله  ملکی  خدمات  کار  در  و  نداشته  دست  مقرری ها 
است بلکه"کاغذهای مقرری ها را نادیده امضا کرده" تا به گفته او 
حکومت قوی شود و اساس یک دستگاه و سیستم گذاشته شود.
به  افغانستان  دولتی  دستگاه  از  بین المللی  نهادهای  این  از  پیش 

عنوان دستگاهی فاسد و ضعیف یاد کرده اند.
صلح در دست ما نیست

همچنین حامد کرزی در این مراسم گفت: "ما با آمریکا و پاکستان 
دوستی می خواهیم و با آمریکا روابط عمیق و بهتر و استراتژیک 
می خواهیم ولی آمریکا با افغانستان راه صداقت و دوستی را در 
پیش گیرد، افغانستان دوست خوب شان می شود به شرطی که 
حرف و عمل شان یکی شود."کرزی در این سخنرانی بی پرده از 
پاکستان و آمریکا انتقاد کرد و گفت که اگر این دو کشور"صداقت 
بود.وی  شده  برقرار  امنیت  و  صلح  افغانستان  در  می داشتند" 

گفت که برای تامین صلح در افغانستان تالشی که برای متقاعد 
نکرده  رهبری  هیچ  افغانستان  تاریخ  کرده"در  پاکستان  کردن 
است."کرزی تاکید کرد که جنگ افغانستان"جنگ بیگانه ها است 
قربانی  افغان ها  و  می گیرد"  صورت  منافع"بیگانه ها  پرتو  در  که 
در  نخواهند  آمریکا  و  پاکستان  که  زمانی  تا  و  اند  جنگ  این 
افزود:"ما  افغانستان  جمهوری  نمی آید.رئیس  صلح  افغانستان 
با آمریکا و پاکستان دوستی می خواهیم و با آمریکا روابط عمیق 
راه  افغانستان  با  آمریکا  ولی  می خواهیم  استراتژیک  و  بهتر  و 
صداقت و دوستی را در پیش گیرد، افغانستان دوست خوب شان 

می شود به شرطی که حرف و عمل شان یکی شود."
عکس یادگاری حامد کرزی با اعضای کابینه

وی به حکومت بعدی توصیه کرد که با غرب راه احتیاط را در 
پیش گیرد و متوجه منافع افغانستان در تامین روابط با آمریکا 
و سایر کشورها باشد.کرزی گفت که از دالیل ناکامی روند صلح 
این بود که"آمریکا اهداف خود را داشت و خواهان این صلح نبود 
یکی  می خواست؛  چیز  دو  افغانستان  از  پاکستان  که  این  دوم  و 
به رسمیت شناختن خط دیورند و دیگر در دست داشتن کنترل 

سیاسی خارجی افغانستان که ابدا حاضر نبوده ایم."
در کابل می مانم

رئیس جمهوری افغانستان گفت که قرار است فردا وزرای کابینه 
گزارش کارکرد سیزده سال گذشته را در مراسمی به اشرف غنی 
رئیس  عبدالله  عبدالله  و  جدید  جمهوری  رئیس  احمدزی 
جنجالی  انتخابات  برگزاری  کرزی  دهند.حامد  تحویل  اجرائیه 
که  داد  نشان  انتخابات  که  گفت  و  زد  مثال  را  جمهوری  ریاست 
در  مختلف  اقوام  که  چرا  شده  تامین  ملی  وحدت  افغان ها  میان 
ستادهای مختلف جا داشتند و هر نامزد از هر گوشه افغانستان 
رای آورد. از برادران خود یاد کرد که یکی با یک گروه انتخاباتی 
کابل  در  آینده  هفته  پیوستند.دوشنبه  دیگر  گروه  با  دیگری  و 
تاریخ  در  آمیز  مسالمت  انتقال قدرت  اولین  برای  بزرگی  مراسم 
جمهوری  رئیس  به  منتخب  جمهوری  رئیس  یک  از  افغانستان 
منتخب دیگر برگزار می شود.کرزی می گوید که تدارک برگزاری 
بهترین مراسم تحلیف را دیده اند و قرار است محفلی بزرگ با 
در  خارجی  مهمانان  و  افغان  شهروندان  از  نفر  هزاران  حضور 
کابل برگزار شود.وی در پایان سخنرانی خود گفت که در کابل 
می ماند و با خانواده اش به"زندگی در همین خاک" ادامه خواهد 

داد.

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 
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  جمعه ۴ مهر ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۶۴هفته نامه پرشین۸

اقتصاد

یک توافق خوب 
برای اروپـــــــــــا

مایکل اسپنس/ برنده جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۰۱ - مترجم: شادی آذری

اقتصادی،  یکپارچگی  درباره  خود  گزارش  ششمین  اروپا  کمیسیون  ژوئیه،  ماه  در 
اجتماعی و ارضی اروپا را منتشر کرد. در این گزارش طرحی برای سرمایه گذاری عظیم 
(معادل۴۵۰ میلیارد یورو، ۵۸۳ میلیارد دالر) ارائه شده است که از سه صندوق بزرگ 

مالی اروپا طی سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ تامین می شود.
بخش  سرمایه گذاری  آن  در  که  امروز  مالی  و  اقتصادی  دشوار  شرایط  به  توجه  با 
رشد  در  مهمی  مشارکت  می تواند  طرح  این  است،  ملی  بودجه های  فشار  تحت  دولتی 

سرمایه گذاری بخش دولتی داشته باشد.
که  شرایطی  در  است.  تقدیر  قابل  و  هوشمندانه  اروپا  اتحادیه  یکپارچگی  استراتژی 
به ویژه  فیزیکی،  زیرساخت های  سمت  به  بیشتر  گذشته  در  سرمایه گذاری هایی  چنین 
سرمایه  جمله  از  متعادل تر  اهدافی  به  توجهات  بار  این  می شد،  داده  سوق  حمل و نقل 
رشد  اطالعات،  فناوری  اقتصادی،  دانش  و  تکنولوژی  پایه های  اشتغال،  انسانی، 
اقتصادی با تولید کربن کم و حاکمیت معطوف شده است.شاید این پرسش مطرح شود 
که بازگشت سرمایه اقتصادی و اجتماعی در این موضوعات چه خواهد بود؟ درست است 
که ایجاد ثبات در نرخ رشد اقتصادی نیازمند ایجاد ثبات در سطوح باالی سرمایه گذاری 
دولتی است و این به نوبه خود بازگشت به سرمایه گذاری بخش خصوصی را افزایش 
می دهد و موجب افزایش تولید و اشتغال می شود، اما سرمایه گذاری دولتی فقط یکی 
از مولفه های استراتژی های موفق رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی باثبات در همه 
آن  تاثیر  بروند،  میان  از  دیگر  محدودکننده  موانع  اگر  اما  دارد؛  مثبتی  تاثیر  شرایط 

می تواند در کوتاه مدت بسیار بیشتر باشد. 

مرکزی  بانک  نقش  نخست،  می رسند؛  به نظر  حیاتی  مکمل،  موضوع  سه  میان  این  در 
اروپا در ثبات قیمت ها و ارزش یورو است. دوم، مسائل مالی و سوم مسائل ساختاری 
اروپاست  مرکزی  بانک  درصدی   ۲ ساالنه  هدف  از  کمتر  اکنون  هم  تورم  است.نرخ 
اصلی  عامل  قیمت ها  تنزل  آنکه  دلیل  به  دارد.  قرار  قیمت ها  تنزل  خطر  محدوده  در  و 
سیستم های  همچون  دولت  غیربدهی   تعهدات  و  خارجی  بدهی های  واقعی  فشار 
پیش  از  دولتی  مالی  بخش  بیشتر  تضعیف  موجب  آن  ظهور  است،  مستمری بگیران 

ضعیف بسیاری از کشورها می شود و رشد اقتصادی را از بین می برد.
در فضای پس از بحران که در آن سیاست های تهاجمی و غیرمعمول در سایر کشورها 

نرخ  ایجاد  موجب  اروپا  مرکزی  بانک  میانه روتر  سیاست های  می شود،  گرفته  به کار 
ارزی شده که هرگونه رقابت پذیری و پتانسیل رشد بخش تجاری بسیاری از کشورهای 
حوزه یورو را از میان برده است. این موضوع بسیار حساس است چون اغلب اقتصادها 
الگوهای رشد پیش از بحران را تجربه کرده اند که در آن تقاضای جمعی داخلی بی ثبات 
نیازمند  تجاری  تراز  دوباره  تنظیم  بنابراین  است.  داشته  وجود  باالیی  سطح  در  اما 
این  در  می تواند  یورو  ارزش  کاهش  است.  خارجی  تقاضای  و  تجاری  بخش  به  توجه 
راستا موثر باشد. از منظر بخش مالی، سطح بدهی های خارجی بیش از حد باال است 
و همچنان رو به افزایش است. اما چالش بزرگ تر مربوط به تعهدات غیر بدهی دولت 
مربوط  مستمری  و  اجتماعی  تامین  نظام  بودجه های  به  و  نشده  مالی  تامین  که  است 

بی شک  است.  خارجی  بدهی های  اندازه  بیشتر  یا  برابر  چهار  تا  شده  برآورد  که  است 
جلوگیری  تعهدات  این  افزایش  از  تا  درآید  اجرا  به  مناسب  طرح هایی  است  ضروری 
زیادی  مالی  فشار  زیرا  بیابند؛  هم  کاهش  باید  تعهدات  این  حال  عین  در  اما  آید.  به عمل 
را تحمیل می کنند که علت اصلی آن روند سریع کهنسالی است. طول عمر نقش مهمی 
در این مشکل دارد. ایاالت متحده هم با مشکلی مشابه دست و پنجه نرم می کند؛ البته 
هنوز با بحران فاصله بیشتری دارد. مطالعه ای که اخیرا در مورد ایاالت متحده انجام 
شده نشان می دهد تعهدات طرح های دولت در حدود ۱۰ سال به بودجه های دولتی آسیب 

این  هم اکنون  است،  بدتر  جمعیتی  وضعیت  که  ایتالیا  در  مثال  به عنوان  اما  زد؛  خواهد 
آسیب مشاهده می شود. 

رشد اقتصادی می تواند از این فشار ها بکاهد؛ اما رشد اقتصادی فعلی در کوتاه مدت و 
میان مدت به شدت مشکل ساز است. تورم ارزش واقعی بدهی ها و سایر تعهدات دولت 
چون  است؛  ذهن  از  دور  باالتر  سطح  در  کنترل شده  تورم  حتی  اما  می دهد؛  کاهش  را 

خطر فعلی تنزل قیمت ها است.
دولت ها می توانند مالیات ها را برای جبران بخش بزرگی از هزینه های مورد نیاز افزایش 
دهند؛ اما به نظر نمی رسد که این اقدام، مشکل رشد اقتصادی را حل کند، بلکه موجب 
می شود فشار بر نیروی کار و جوانانی که قصد ورود به جمع نیروهای کار را دارند، 
موعدشان  که  تعهداتی  جبران  برای  بیشتر  بدهی های  ترتیب  همین  به  یابد.  افزایش 
به زودی سر می آید، فقط ترکیب تعهدات را تغییر می دهد و آنها را کاهش نخواهد داد. 

تنها راه جایگزین، کاهش مستقیم است. برای بدهی های خارجی این کاهش به معنای 
اعالم ورشکستگی است که فقط تحت شرایط بسیار وخیم اتفاق می افتد. برای تعهدات 
مثال  به عنوان  است.  عوامل  سیستماتیک  تغییر  معنای  به  مستقیم  کاهش  بدهی ها،  غیر 

افزایش سن بازنشستگی که برای سیاسیون خطرناک و بسیار دشوار خواهد بود. 
نیاز  مورد  دلیل  دو  به  که  است  ساختاری  انعطاف پذیری  رفته،  دست  از  عامل  سومین 
است. نخست آنکه پیشرفته ترین اقتصادها از الگوهای نامتوازن رشد استفاده کرده اند 
که منجر به بحران ۲۰۰۸ شد. دوم اینکه ایجاد دوباره رشد اقتصادی نیازمند تغییرات 

ساختاری است.
که  می دهد  نشان  آمار  اما  است،  پتانسیل ها  از  کمتر  اقتصادی  رشد  گرچه  آمریکا،  در 
حدود نیمی از احیای اقتصادی نتیجه انتقال سرمایه و نیروی کار به سمت بخش قابل 
تجارت اقتصاد بوده است. در این میان گاز شیل سهم مهمی داشته است. چنین چیزی 
در اقتصادهای جنوب اروپا مشاهده نمی شود و در آنها خشکی ساختار بازارهای کار و 
خدمات باید مورد هدف و اصالح قرار گیرند. اسپانیا در این زمینه یک استثنا است که در 
آن اصالحات اواخر سال ۲۰۱۲ در بازار کار انجام شد و اگر اثرگذاری آن قابل مشاهده تر 

شود، سرعت اصالحات در سایر کشورها افزایش خواهد یافت.
حتی بدون وجود نابرابری تجاری ناشی از بحران هم انعطاف پذیری ساختاری برای 
همه اقتصادها ضروری است تا خود را با جهانی شدن و تغییرات تکنولوژیک ناشی از 
سازند.  منطبق  می شوند،  کار  نیروی  در  صرفه جویی  موجب  که  دیجیتال  سرمایه های 
حال  در  جهان  در  جدید  کار  نیروی  میلیارد   ۱/۵ جهان  اقتصاد  در  اخیر،  سال   ۳۰ طی 
توسعه افزوده شده است و این در شرایطی است که ۳ میلیارد مصرف کننده جدید وجود 
دارد. فناوری های دیجیتال میلیون ها شغل اداری و کارگری را از میان برده اند و ما به 
سرعت به سمت دوران اشتغال دانش بنیان پیش می رویم. اگر قرار باشد سرمایه گذاری 
بر سرمایه انسانی متناسب با تغییر ترکیب اشتغال پیش برود، انعطاف پذیری ساختاری 
ضروری خواهد بود.اروپا شانسی واقعی برای یک توافق خوب دارد: کشورهای عضو، 
کنند.  اعمال  کوتاه مدت  در  مالی  موانع  تسهیل  ازای  در  را  ساختاری  و  مالی  اصالحات 
آنها بر تعهدات مالی خود نیفزایند، بلکه بر سرمایه گذاری های ناشی از رشد اقتصادی 
تمرکز کنند تا احیای اقتصادی با ثبات را به راه اندازند. سرمایه گذاران بخش خصوصی 
باید مورد توجه قرار گیرند تا فرآیند احیا تسریع شود. چالش فعلی این است که چنین 

فرصتی از دست نرود.   

دولت ها می توانند مالیات ها را برای جبران 
بخش بزرگی از هزینه های مورد نیاز 

افزایش دهند؛ اما به نظر نمی رسد که این 
اقدام، مشکل رشد اقتصادی را حل کند، 

بلکه موجب می شود فشار بر نیروی کار و 
جوانانی که قصد ورود به جمع نیروهای 
کار را دارند، افزایش یابد. به همین ترتیب 
بدهی های بیشتر برای جبران تعهداتی که 

موعدشان به زودی سر می آید، فقط ترکیب 
تعهدات را تغییر می دهد و آنها را کاهش 

نخواهد داد. 
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«مالیات اتاق خالی»، سالح 
طرفداران استقالل اسکاتلند

بریتانیا از خطر تجزیه فعال جان به در برد. بعد از دو سال برنامه ریزی و 
ماه ها تبلیغات نفس گیر، سرانجام اسکاتلندی ها هفته گذشته در همه پرسی 
استقالل، با اختالف ۱۰ درصد رای به ماندن درون اتحاد پادشاهی بریتانیا 
دادند اما این همه پرسی و حواشی آن چنان خبرساز و جنجالی بود که تا 
مدت ها می تواند مورد تحلیل قرار گیرد. خیز اسکاتلندی ها برای جدا شدن 
از انگلیس و در آغوش کشیدن جدا شدن، ریشه های تاریخی با قدمت ۳۰۰ 
ساله دارد اما آنچه باعث شد اسکاتلند در یك قدمی جدا شدن قرار گیرد و 
چنین جدی و خطرناك به روی بریتانیا تیغ تجزیه بکشد، مسائل اقتصادی 

بود. 
منابع نفتی بریتانیا در اسکاتلند واقع است و این مهم ترین عامل سرکشی 

و  جهان  در  اقتصادی  اوضاع  وخامت  با  است.  لندن  مقابل  در  ادینبورگ 
رفاه  سیستم  به  که  اروپایی  کشورهای  در  به ویژه  رفاهی  مزایای  کاهش 
گرفته است.  شدت  اروپا  در  جدایی طلبی  به  میل  هستند،  شهره  خود 
داشت.  را  لندن  از  شدن  جدان  قصد  موج  این  بر  سوار  هم  اسکاتلند 
اسکاتلندی ها می  گویند نمی خواهند تاوان سیاست های نادرست اقتصادی 
و  اقتصادی  مسائل  برای  خودشان  می خواهند  و  بپردازند  را  لندن  دولت 

حتی سیاست خارجی تصمیم بگیرند. 
اما در این میان، آنچه بیش از هرچیز دیگر اسکاتلندی ها را تا آستانه رای 
به  مسکن  بخش  در  مالیاتی  خاص  قانون  یك  برد،  پیش  استقالل  به  مثبت 
جریمه  قانون،  این  دیگر  نام  بود.   bedroom tax خالی  اتاق  مالیات  نام 
فضای اضافی است. اعتراض به این قانون در سراسر بریتانیا جدی است 
ملموس ترین  از  یکی  عادی،  مردم  میان  و  اسکاتلند  در  آن  با  مخالفت  اما 
دالیل طرفداران استقالل بوده است. آنها با استناد به این قانون می گویند، 
دیگر نمی خواهند تاوان قوانینی را بدهند که در دولت مرکزی و در لندن 

به تصویب می رسد. 

مالیات اتاق خالی چیست؟
در سال ۲۰۱۲ دولت ائتالفی انگلیس با حضور احزاب محافظه کار و لیبرال 
دموکرات، قانونی به نام اصالح نظام رفاه، به تصویب رساند. این قانون 
بخشی از طرح های ریاضت اقتصادی در روزهای بحرانی اروپا و انگلیس 
اجاره  هزینه  کمك  مزایای  که  شهروندانی  قانون،  این  اساس  بر  بود. 
می شوند؛  بهره مند  اجتماعی  مسکن  مزایای  از  یا  می کنند  دریافت  مسکن 
درواقع  و  کنند  اجاره  نیازشان  حد  از  بزرگ تر  خانه ای  درصورتی که 
خانه  شان اتاق خالی داشته باشد، درصدی از مزایایشان کم می شود و باید 
ماه  اول  از  که  قانون  این  اساس  بر  بپردازند.  را  خالی  فضای  این  مالیات 
 ۱۴ خالی،  اتاق  یك  ازای  به  شده،  گذاشته  اجرا  به  انگلیس  در   ۲۰۱۳ آوریل 
درصد از مزایای کمك هزینه اجاره مسکن کم می شود و به ازای دو اتاق 

خالی، ۲۵ درصد. 
بر اساس این قانون، این افراد فقط به یك اتاق خواب نیاز دارند: زوج ها، 
فرزند  یك  سال،   ۱۰ زیر  فرزند  دو  هم جنس،  فرزند  دو  بزرگسال،  نفر  یك 
یا پرستاری تمام وقت در شرایط ویژه پزشکی و سالمتی؛ یعنی اگر شما 
یك  و  خودتان  برای  اتاق  یك  باشید،  سال   ۱۰ زیر  فرزند  دو  با  خانواده ای 
اتاق برای دو فرزندتان کافی است. اگر خانه شما به جای دو اتاق خواب، 

سه اتاق خواب داشته  باشد، باید برای اتاق سوم، مالیات اضافه بپردازید. 
البته این قانون استثناهایی هم دارد. کسانی که به صورت شریکی یك خانه 
استانداردهای  فاقد  موقت  خانه های  در  که  کسانی  یا  کرده اند  اجاره  را 
معمول یك خانه اسکان دارند مانند اسکان در قایق یا خانه های سیار از این 
قانون مستثنا هستند و می توانند بدون پرداخت جریمه، خانه ای بزرگ تر 

از فضای مورد نیازشان داشته باشند. 
منطق و دلیل تصویب این قانون، تشویق شهروندان به زندگی در خانه های 
کوچك تر و تقسیم منصفانه منابع مسکن میان نیازمندان و طبقه متوسط 
بودجه  کسری  کاهش  به دنبال  قانون  این  تصویب  با  دولت  البته  است؛ 
استدالل  هست.  هم  اجتماعی  مسکن  بودجه  سقف  کردن  کم  و  خودش 
نیست  منصفانه  که  بود  این  پارلمان  در  قانون  این  تصویب  هنگام  دولت 
خالی  اتاق های  برای  پوند  میلیارد  نیم  ساالنه  انگلیسی  مالیات دهندگان 
مانده کسانی هزینه کنند که از مزایای مسکن اجتماعی بهره می برند. این 
قانون در ابتدا با استقبال گسترده ای روبه رو شد. حتی بعضی کارمندان 
حمایت  قانون  این  از  هم  اجتماعی  مسکن  مزایای  از  استفاده کنندگان  و 

این  با  به شدت  کارگر  حزب  فقط  هم  سیاسی  احزاب  میان  در  می کردند. 
به محض  که  داد  وعده  ابتدا  همان  از  کارگر  حزب  می کرد.  مخالفت  قانون 
قانون  این  لغو  کارش  اولین  قدرت،  به  بازگشت  و  انتخابات  در  پیروزی 

خواهد بود؛ اما اوضاع به این خوبی پیش نرفت. 
که  کرد  منتشر  را  گزارشی  ایندیپندنت  روزنامه  گذشته  سال  تابستان 
نشان می داد ۹۶ درصد از کسانی که شامل این جریمه یا مالیات می شوند، 
درواقع چاره ای ندارند و نمی توانند از خانه ای که برایشان بزرگ است و 
باید بابت اتاق های خالی اش مالیات بدهند، به جای دیگری نقل مکان کنند. 
چارچوب  در  که  خانه هایی  یعنی  است؛  اجتماعی  مسکن  کمبود  مشکل، 
کم  چندان  شده،  ساخته  کارمندان  و  متوسط  طبقه  برای  اجتماعی  مسکن 
متراژ نیستند. این جریمه و مالیات، ساکنان خانه های مسکن اجتماعی را 
اجاره  سمت  به  و  بگذرند  طرح  این  از  استفاده  خیر  از  که  می کرد  مجبور 
خانه های معمولی و خصوصی بروند. چون با این مقدار جریمه، درواقع 
تاثیر  مسکن  اجاره  هزینه  کمك  یا  اجتماعی  مسکن  از  استفاده  مزایای 
خود را از دست می داد. رفته رفته انتقادها از این طرح باال گرفت و اصل 
مزایای مسکن اجتماعی زیر سوال رفت، به ویژه وقتی معلوم شد دو سوم 
هستند.  معلول  افراد  می شوند،  مالیات  یا  جریمه  این  مشمول  که  کسانی 
که  کرد  تصویب  قانون  این  در  را  تغییراتی  انگلیس  پارلمان  گذشته،  بهار 
استثنا  قانون  این  از  که  است  افرادی  دامنه  کردن  بزرگ تر  آن،  مهم ترین 

شده اند، از جمله خانواده ها و افراد معلول. 

 آماری که یك سال بعد از اجرای این قانون منتشر شد، نشان داد که از هر 
خود  شرایط  خانواده  یك  تنها  جریمه،  یا  مالیات  این  مشمول  خانواده   ۲۰
را تغییر دادند؛ یعنی این قانون به هدف خود که نقل مکان افراد مشمول 
مسکن اجتماعی از خانه های بزرگ به خانه های کوچك بود، نرسیده   است. 
اخیرا نیك کلگ معاون نخست وزیر انگلیس اعالم کرد بیش از یك میلیون 

نفر در صف دریافت مسکن اجتماعی اجاره ای هستند. 
طرح های  در  انگلیسی  خانوارهای  از  درصد   ۱۷ به  نزدیك   ،۲۰۱۰ سال  در 
رقم  این  که  می دهد  نشان  برآوردها  می کردند.  زندگی  اجتماعی  مسکن 
اکنون به بیش از ۲۰ درصد رسیده  است. با توجه به افرایش قیمت مسکن 
حل  خانه دار کردن مردم و  به  انگلیس و هدف  گذاری دولت برای کمك  در 
شدت  انگلیس  در  ارزان  مسکن  و  اجتماعی  مسکن  ساخت  مسکن،  مشکل 

گرفته است.

پایـان شهـریور پر نوسان
آستانه  به  که  قیمتی  سقف  از  و  شکست  را  تابستانی  رکود  ماه  شهریور  در  دالر  نرخ 

مقاومتی تعبیر می شد عبور کرد.
ماه  تیر  در  خود  مقاومتی  سطح  از  ماه  شهریور  دوم  هفته  ابتدای  در  که  دالر  قیمت   
 ۳۲۰۰ سطح  از  نیز  گذشته  هفته  سه شنبه  بود،  کرده  عبور  تومان)   ۳۱۵۰) مردادماه  و 
تومان گذر کرد. در حالی که گروهی از کارشناسان این افزایش قیمت را ناشی از تشدید 
ابهامات نسبت به توافق هسته ای و اظهارات برخی مسووالن راجع به دشواری رسیدن 
شکست  این  تاثیرات  داشتند،  اعتقاد  تحلیلگران  از  دیگر  گروهی  می دانستند،  توافق  به 
قیمتی از منظر بنیادین به اختالل در سمت عرضه و تغییر وضعیت تقاضا برمی گردد. 
در تحلیل اختالل در روند ورودی منابع ارزی به بازار(طرف ارز)افت صادرات میعانات 
خریدهای  نیز  تقاضا  بخش  در  کرد.  معرفی  پارازیت  عامل  به عنوان  می توان  را  گازی 

فصلی به خصوص در بخش مسافرتی متغیر تعیین کننده قیمت بوده است.

 البته در کنار این عامل برخی از فعاالن بر تاثیرگذاری عامل انتظارات نیز تاکید دارند؛ 
اما نقش انتظارات در یک سال گذشته حالت موسمی داشته و بر روند بازار اثر پایداری 
گذار  اثر  متغیرهای  مکمل  باشد  محرک  آنکه  از  بیش  انتظارات  واقع  در  است.  نداشته 
دولت  مالی  و  پولی  سیاست های  به  بسته  بازار  مدت  بلند  روند  تحلیل  البته  است،  بوده 
است. در کنار این، سیاست تنظیم رژیم تجاری، آینده تحریم های نفتی و مالی و میزان 
بنابراین در  بازار دارد؛  بی ثباتی  یا  ثبات  تعیین کننده در  نقش  نفتی،  عرضه ارز  تسلط 
نیمه دوم سال، بسته به نحوه عملکرد هر کدام از این متغیر ها روند بازار نیز می تواند 

قابل پیش بینی باشد
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به بهانه درگذشت «احمد بیگدلی»، داستان نویس

سه فرمان از ده فرمان نوشتن
فرمان یکم

نویسنده باید تصمیم بگیرد فراخنای بیشتری را ببیند. نخواهد که همیشه 
به  بکوشد  بلکه  کند،  نگاه  اطرافش  چاردیواری  به  فقط  و  بماند  حیاط  در 
پشت بام برود و دنیای بزرگ تری را پیش روی خود داشته باشد. بخواهد که 
آدمی بلندتر، بزرگ تر و ممتازتر باشد. البته در این راه، سختی های بسیاری 
و  بارها  بدهد.  ادامه  و  کند  تحمل  باید  که  گرفت  خواهد  قرار  او  روی  پیش 
بارها به او ظلم خواهد شد، اما اگر کمربند را سفت به کمر ببندد و صبور 

باشد، به نتیجه می رسد و پاداش تالشش را خواهد گرفت.

رسیدن به آن نقطه که سرآغاز جوشش خالقیت است آسان نیست. بسیاری 
قلم  به  دست  دارند،  که  مطالعه یی  حداقل  با  داستان نویسی،  عالقه مندان  از 
و  ندارند  سفید  کاغذ  از   - اخوت  احمد  قول  به  هم-  وحشتی  هیچ  می برند. 
ذوق  و  قریحه  خروش  از  حاکی  که  می نویسند  هم  خوب  داستان  چند  اتفاقا 
آنهاست، که واکنش غریزی و استعداد بالقوه آنهاست؛ مثل فوران آتشفشان 
پایان  به  قریحه،  خروش  این  فوران،  این  کرد،  خالی  که  را  خودش  است، 
می رسد. از این پس، پشتوانه الزم دارد. پرورش آن غریزه و آن استعداد که 
آسانی   به  دارد،  زحمت  است،  بوده  خوب  داستان  چند  بالقوه بودنش،  ثمره   
اندازه،  و  حد  و  بی مرز  و  فراگیر  جهان  این  داستانی،  جهان  خلق  نیست. 
نوشته  پختگی،  سر  از  و  آگاهانه  نه  و  اتفاقی  که  چندداستان  این  نوشتن  با 
شده اند، صورت نمی گیرد. بعضی ها با جیب خودشان، یا به لطف یك ناشر، 
این  از  می کنند  گمان  و  چاپ  دهن پرکن،  عنوان  یك  تحت  را  داستان  چند  آن 
پس، نه نویسا، که نویسنده اند. غافل از اینکه هنوز مانده تا همچون هدایت، 

چوبك، هوشنگ گلشیری و... شوند.
کتاب  باید  بشود.  خسته  آدم  دست  از  خواندن  که  خواند  آنقدر  خواند،  باید 
خواندن  خوب  روش  باید  خواند.  خوب  را  خوب  کتاب  باید  خواند،  خوب 
راه  این  در  و  کرده  سپید  موی  که  کسان  دیگر  از  یا  تجربه،  به  آموخت؛  را 
استخوان ترکانده اند. ما که نمی خواهیم هدایت را یا گلشیری را تکرار کنیم. 

آمده ایم تا آنها را ادامه دهیم، آمده ایم تا به کمال مطلوب برسیم.

فرمان دوم
نویسنده  باید  نویسنده  کند.  بلند  هم  با  را  هندوانه  چند  نباید  نویسنده 
سراغ  برود،  شعر  سراغ  حرفه یی  شکل  به  همزمان  نمی تواند  او  باشد. 
نمایشنامه نویسی برود، ... می تواند، اما اگر بخواهد به اوج برسد، باید یکی 

را انتخاب کند و یك داستان نویس باید داستان را انتخاب کند.
نمایشنامه  یا  نگوید  شعر  داستان نویسی،  ضمن  که  نیست  این  مقصود 
ننویسد. مقصود این است که سوای شعر- که هنری است آنی و خلق الساعه- 
یکی را پیکره و ستون فقرات کارش کند و سایر هنرهای «نوشتن» را بر آن 

پیکره و آن ستون قرار دهد.
در  نوشته؛  عمرش  اواخر  که  آلبالو،  باغ  نام  به  دارد  نمایشنامه یی  چخوف 
زمانی که بیماری سل تقریبا او را از پای درآورده بود (۱۹۰۴) این نمایشنامه 
تئاتر  دنیای  نمایشی  آثار  بهترین  از  یکی  و  نوشته  خط  چهار  روزی  با  را 
فارسی  به  است؛  فوق العاده  که  دارد  استپ ها  نام  به  رمانی  چخوف  است. 
ترجمه شده و متاسفانه کمتر دیده شده است. اگر داستان های کوتاه او را 
رمان نویسی  و  نمایشنامه نویسی  رشته  دو  این  در  چخوف  بگذاریم،  کنار 
و  نمایشنامه نویس  اول  آثار،  این  در  که  تفاوت  این  با  است،  موفقی  آدم  نیز 

رمان نویس است و بعد داستان نویس.

فرمان سوم
را  خود  نباید  او  می اندازد.  عقب  نوشتن  کار  از  را  نویسنده  سیاست بازی 
پرت کند در رودخانه. اگر پرت کرد، یا باید با جریان آب شنا کند، یا خالف 
آن، که در هر دو صورت یا غرق می شود، یا خورده می شود، یا الاقل خیس 
می شود؛ نمی تواند خشك بیاید بیرون. نویسنده باید کنار رودخانه بایستد 
آن  از  و  کند  مشاهده  را  همه چیز  باید  باشد.  خود  روزگاِر  جریانات  ناقد  و 
 فرانسه 

ِ
بنویسد. مثل آثار بالزاك که وقتی آثارش را می خوانند، گویی تاریخ

قرن نوزدهم مرور می شود. وقتی باباگوریو می خوانند، ادبیات می خوانند، 
آنچه  بر  را  چشمش  باید  نویسنده  را.  کشور  آن  تاریخ  به  متکی  ادبیات  اما 
اما  بزند.  ناشنیدن  به  را  خودش  یا  ببندد  می افتد  اتفاق  پیرامونش  دارد 
است  آدمیت  مشترك  درد  درد،  این  بی قراری،  این  نمی شود.  می شود؟  مگر 
اگر  را  دهانش  برمی دارد.  زخم  می دارد،  وا  تالطم  به  را  نویسنده  جان  که 
بسته نگه دارد، قلمش را نمی تواند بشکند. اگر این قلم شکستنی بود، از اول 
برنمی داشت. اگر آدم بی درد بود که نمی رفت بنشیند پشت میز. قصه  کنیزك 
و پادشاه در مثنوی، یا ذکر بر  دار کردن حسنك وزیر از بیهقی، یا منصور 
حالج در تذکره االولیا، ... همه  اینها، از درد سخن گفته اند، از انسان دردمند.
وقتی اهل درد باشد، نمی تواند پا پس بکشد. اما داستان مملو از شعار و پند 
و اندرز، داستان منحصرا سیاسی، ادبیات نیست. نمونه  امریکای التینش که 
سیاست و هنر ادبیات را با چه ظرافتی در هم آمیخته که دل را به درد می آورد 
اما روح را تازه می کند، پاییز پدرساالر مارکز یا گفت وگو در کاتدرال یوسا. 

ایرانی اش را ما بنویسیم.

منبع:
خانجانی»،  «کیهان  توسط  است  بیگدلی»  «احمد  نوشته  که  متن  این 
داستانویس و مدرس داستان در اختیار روزنامه اعتماد قرار گرفته در دوم 

مهرماه در این روزنامه چاپ شده است .

ادبیات
 ۵ آفتی که باعث فروش کم کتاب های 

خودنشر می شود

موارد  برخی  رعایت  عدم  خودنشری،  به  نویسندگان  روزافزون  گرایش  باوجود 
سرخوردگی  و  کتاب  پائین  فروش  باعث  آنان  سوی  از  کتاب  انتشار  از  بعد  و  قبل 
به عنوان  که  انتشار  نوع  این  پست،  هافینگتن  از  نقل  می شود.به  نویسندگان 
اختیار  در  نشر  برای  مناسب  کانالی  می شود،  گرفته  نظر  در  زودگذر  هوس  یک 
بسیاری از نویسندگان قرار داده است. حتی ناشرانی بزرگ مانند هارپرکالینز و 
خودنشری  می دهد  نشان  این  و  می کنند  استقبال  خودنشر  آثار  از  هاوس  رندوم 
آینده ای  وعده  خودنشر  کتاب های  از  آمار  آخرین  است.همچنین  گرفته شده  جدی 
تعداد  که  می دهد  نشان  اخیر  بررسی های  می دهد.  را  حوزه  این  برای  درخشان 
به  نسبت  و  افزایش  درصد   ۵۹  ،  ۲۰۱۱ به  نسبت   ۲۰۱۲ سال  در  خودنشر  کتاب های 
از  مستقل  نویسندگان  همه  بااین وجود  است.  داشته  افزایش  درصد   ۴۲۲  ،  ۲۰۰۷
می کنند.  شکایت  کتابشان  نامناسب  فروش  از  اغلب  و  نیستند  راضی  خودنشری 
باید گفت این موضوع به شانس ربطی ندارد بلکه به انجام اقدامات صحیح قبل و 

بعد از انتشار کتاب، برای اطمینان از فروش بستگی دارد.
گرچه این اقدامات زیاد هستند ولی ۵ دلیلی که درفروش پائین کتاب های خودنشر 

مؤثرند عبارت اند از:  

موضوع گسترده یا مبهم 
بزرگ  ناشران  می گیرند.  قرار  خاص  دسته بندی های  در  کتاب ها  محبوب ترین 
از  این یکی  ندارند.  آگاهی  آن  از  مستقل  نویسندگان  ولی  می دانند  را  موضوع  این 
دالیل برای ارجحیت کار با انتشاراتی های بزرگ است: آن ها می توانند یک کتاب را 

متناسب با مخاطب خاص عرضه کنند.
اگر موضوع کتاب شما بسیار مبهم یا بسیار گسترده است، ممکن است به سختی 

بتوانید آن را برای مخاطب هدف به طور صحیح طبقه بندی کنید.

کیفیت پایین (نوشتن، ویرایش، طرح ریزی و ...)
هنگامی که یک کتاب توسط ناشری معتبر منتشر می شود، طرح ریزی و ویرایش 
آن ماه ها طول می کشد تا درنهایت یک محصول باکیفیت و بی عیب و نقص روانه 
بازار شود، اما نویسندگان مستقل اغلب برای عرضه فوری کتاب خود از راه های 

میانبر استفاده می کنند.
غلط گیری  برای  متخصصانی  از  باید  کنید،  منتشر  را  کتابتان  خود  بخواهید  اگر 
اطرافیانتان  یا  خودتان  که  نیستند  کارهایی  این ها  چراکه  بگیرید  کمک  ویرایش  و 

انجام دهید، مگر اینکه در آن ها تخصص داشته باشید.

جلد و ظاهر نامتناسب
جلد کتاب نخستین برداشت را از کتاب به خواننده القا می کند. اگر کسی بخواهد 
کار  ادامه  از  شاید  نباشد،  جذاب  و  مناسب  آن  جلد  و  بیندازد  نگاهی  شما  کتاب  به 
خود منصرف شود. خود ناشران باید برای این موضوع نیز از یک متخصص بهره 

بگیرند.

قیمت نامناسب
واقع بین  باید  خود  کتاب  فروش  برای  دارد:  وجود  کوچک  راز  یک  مورد  این  در 
اگر  که  است  درست  کنید.  تعیین  مشابه  عناوین  محدوده  در  را  آن  قیمت  و  باشید 
به  کسی  اگر  ولی  می خرد  بهایی  هر  به  را  آن  باشد،  شما  کتاب  طالب  واقعًا  کسی 
باقیمت های  کتاب هایی  سراغ  به  آنگاه  باشد،  خاص  ژانر  یک  در  کتابی  دنبال 

مناسب تر خواهد رفت، مخصوصًا اگر شما یک نویسنده تازه کار باشید.

عجله برای موفقیت... ناگهان ایست؟! 
مانند هرکار دیگری برای انتشار یک کتاب نیز در ابتدا انرژی و شور و شوق زیادی 
کتاب  اسم  تا  می دهند  دارند  هرچه  خود نشر  نویسندگان  از  بسیاری  دارد،  وجود 
می کنند.  صرف  خود  کتاب  تبلیغ  برای  را  ماه  چندین  و  ببینند  آمازون  در  را  خود 
و  می کنند  متوقف  را  بازاریابی  تالش های  همه  و  شده  سرخورده  ناگهان  سپس 
طوالنی مدت  فرآیندی  کتاب  نمی آورند.بازاریابی  دست  به  هیچ  درنهایت  احتماًال 
شوید.  ناامید  نباید  نشود،  برآورده  کوتاه  مدت زمان  در  انتظاراتتان  اگر  و  است 

موفقیت یک شبه به دست نمی آید.
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عقب نشینی دیلی تلگراف از 
انتشار داستان ترور تاچر

دیلی تلگراف علی رغم قراردادی با مبلغ هنگفت برای انتشار داستان «هیالری 
مانتل» درباره ترور خیالی مارگارت تاچر، از انتشار آن خودداری کرد.

در  بوکر  جایزه  دو  که  بریتانیایی  نویسنده  مانتل»  گاردین، «هیالری  از  نقل  به 
کارنامه  خود دارد، در داستانی کوتاه درباره مرگ مارگارت تاچر، خیال پردازی 

کرده و تنفر خود را از نخست وزیر سابق انگلستان اعالم کرده است.
 ۶ تاریخ  در  تاچر  ترور  برای  روس ها  قصد  از  محرمانه  اسنادی  افشای  از  پس 
تاچر  مارگارت  ناکام  ترور  داستان  الهام بخش  سورئال  تجربه  این   ،۱۹۸۳ اوت 

توسط مانتل شد. 
اما این قضیه پس از کنار کشیدن دیلی تلگراف از ماجرای انتشار این داستان، 
بحث برانگیز شد. سردبیر این روزنامه که بنا بر گزارش ها مبلغ هنگفتی برای 
اعالم  داستان  تمام  خواندن  از  پس  کرده،  پرداخت  داستان  این  انتشار  نخستین 
کرد که خوانندگان تلگراف حتی از عنوان این داستان نیز ناراحت خواهند شد، 

چه رسد به احساسات نهفته در آن. 
را  کامل  داستان  سردبیران  «هنگامی که  کرد:  اعالم  تلگراف  رسانه ای  گروه 
تلگراف  خوانندگان  که  نیست  چیزی  داستان  این  که  شد  گرفته  تصمیم   خوانند، 
از آن استقبال کنند.» این گروه شایعاتی را که در مورد پرداخت ده ها هزار پوند 
اعالم  آن  از  کمتر  را  رقم  و  تکذیب  مطرح شده  آنان  سوی  از  کتاب  گزیده  برای 

کردند. 
مانتل داستان خود را با دیدی منزجرانه نسبت به تاچر نوشته و او را یک ضد 
انگلستان  مردم  زندگی  به  دیرینه  آسیب های  عامل  و  مردنما  زنی  و  فمینیست 

دانسته است. 
یک  به عنوان  اما  ندادم،  رأی  تاچر  به  هرگز  من  گفت:  گاردین  با  مصاحبه  در  او 
پدیده از او قدردانی می کنم. من به عنوان یک شهروند از او لطمه خورده ام اما 
به عنوان یک نویسنده از او بهره برده ام. هنوز هم زمانی که به او فکر می کنم، 

می توانم نفرت وافر خود را نسبت به او احساس کنم. 

هنری  (نخست وزیر  کرامول  توماس  و  تاچر  میان  شباهت هایی  گفت  مانتل 
رمان  در  مانتل  بودند.  خودساخته  افرادی  دو  هر  آن ها  دارد،  وجود  هشتم) 
سه گانه تاریخی خود به یک مقطع تاریخی از بریتانیا وزندگی توماس کرامول 

پرداخته است.
نوشتن داستان کوتاه پس از کتاب های کرامول، مجال استراحتی را برای مانتل 
فراهم آورده، گرچه او معتقد است کتاب «آینه و نور» را که بخش سوم سه گانه 
را  و «جسدها  گرگ»  کتاب های «سالن  کرد.  خواهد  تکمیل  آینده  سال  تا  اوست، 
باال بیاورید» او هرکدام برنده جایزه من بوکر در سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۲ شدند. 

انتظار برای انتشار داستان تاچر از زمان اعالم عنوان آن در ماه ژانویه وجود 
داشته و این یکی از دالیلی است که تلگراف چنین پول هنگفتی را برای دریافت 

حق انحصاری آن پرداخت کرده است.
تاچر  به  آن ها  بیشتر  که  داستان  خوانندگان  روزنامه نگاران،  برخی  گفته  به  اما 
مواجه  آن  از  درک  عدم  و  فرهنگی  فاصله  نوعی  با  احتماًال  می گذارند،  احترام 

خواهند شد. 
 ۳۰ که  است  مانتل  کوتاه  داستان  مجموعه  نخستین  از  بخشی  تاچر  داستان 
سپتامبر منتشر خواهد شد و نیز اولین اثر داستانی او پس از کتاب «جسدها را 

باال بیاورید» خواهد بود.

به مناسبت هفته کتاب های ممنوعه

۱۰ رمان ممنوعه
 اما  دیدنی و خواندنی

و  شود  کشیده  چالش  به  می تواند  نیز  کتاب  نوشتن  در  که  است  مفهومی  بیان،  آزادی 
که  کشورهایی  در  آنهم  شود؛  مواجه  انتشار  ممنوعیت  با  مختلف،  های  بهانه  به  اثری 

مدعی آزادی بیان و مخالف ممیزی هستند.
بیان  آزادی  مفاهیم  ممنوعه،  کتاب های  هفته  مناسبت  به   ،world &film از  نقل  به 
این  در  است.  شده  داشته  گرامی  خوانندگان  سوی  از  کتاب  نوشتن  در  کلمه  آزادی  و 

راستا ۱۰ اثر سینمایی اقتباس شده از رمان های معروف 
ممنوعه را معرفی می کنیم:

مزرعه حیوانات (۱۹۵۴)
اتفاق  درزمانی  و   ۱۹۴۵ سال  در  رمان  این  انتشار 
بر  خود  فرمانروایی  و  قدرت  اوج  در  استالین  که  افتاد 
نویسنده  اورول»  «جورج  بود.  شوروی  جماهیر  اتحاد 
به سختی  بود،  استالین  رهبری  مخالف  که  رمان 
انتقاد  آن  محتوای  که  خود  کتاب  برای  ناشری  توانست 
پیدا  بود،  استالین  استبداد  از  روشنگرانه  و  طنزآمیز 
مزرعه  واربورگ»  اند  «سکر  انتشارات  سرانجام  کند. 
انتشار،  زمان  از  کتاب  این  اما  کرد  منتشر  را  حیوانات 
کوبا  عربی،  متحده  امارات  شوروی،  جماهیر  اتحاد  در 
و کره شمالی ممنوع شد.در سال ۱۹۵۴ نسخه انیمیشن 
اقتباس شده از این کتاب توسط «جوی باچلور» ساخته 
اصلی  داستان  با  تفاوت هایی  انیمیشن  این  گرچه  شد. 
دارد، ولی اثری جالب و سرگرم کننده در دنیای فیلم های 

اقتباسی است.

رمز داوینچی (۲۰۰۶)
پرفروش ترین  که  براون»  «دن  نوشته  داوینچی»  «رمز 
رمان ۲۰۰۳ شناخته شد، حول یک تئوری خاص در مورد 
تهاجمی  حالتی  که  رمان  این  می گردد.  مسیحیت  تاریخ 
کاتولیک دارد، در لبنان  و توهین آمیز نسبت به کلیسای 
متکلمان  و  مورخان  منتقدان،  میان  و  شد  اعالم  ممنوع 

اختالفاتی پدید آورد.«ران هاوارد» فیلم اقتباسی این رمان را با بازی «تام هنکس» در 
سال ۲۰۰۶ ساخت. گرچه منتقدان نظرات متفاوتی درباره آن داشتند، اما این فیلم بسیار 

موردتوجه قرار گرفت و در فستیوال کن همان سال پذیرفته شد. 

بربادرفته (۱۹۳۹)
پولیتزر  جایزه  برنده  که  میچل»  نوشته «مارگارت  رمان  که  نکشید  طول  زیادی  زمان 
۱۹۳۷ و جایزه کتاب ملی آمریکا شد، به هالیوود راه یافت. این کتاب به دلیل توصیف 
بی پرده و واقعی خود از برده داری و مسائل نژادی سال ها به چالش کشیده شد.داستان 
عاشقانه و حماسی بربادرفته، توسط «دیوید او. سلزنیک» و «ویکتور فلمینگ» در سال 
۱۹۳۹ تبدیل به فیلمی شد که چهار جایزه اسکار و بسیاری جوایز دیگر را از آن خود 

کرد. 

ایزی ای/Easy A (با الهام از داغ ننگ) (۲۰۱۰)
از  اقتباسی  فیلم  کارگردان،  گالک»  «ویل  همراه  به  فیلم نامه نویس  رویال»  وی.  «برت 

 ۲۰۱۰ سال  در  را  هاوثورن»  «ناتانیل  نوشته   «The Scarlet Letter  / ننگ  «داغ  رمان 
ساختند.تم این رمان که در سال ۱۸۵۰ به چاپ رسید، پیرامون روابط اخالقی نامشروع 

است و به همین دلیل در زمان انتشار، چالش های بسیاری را پدید آورد.

کشتن مرغ مقلد (۱۹۶۲)
اوایل  در  آن  داستان  و  شد  منتشر   ۱۹۶۰ سال  در  که  است  لی»  نوشته «هارپر  رمان  این 
در  آن  شدن  قربانی  و  معصومیت  رمان  اصلی  تم  می دهد.  روی  آالباما  در   ۱۹۳۰ دهه 
برابر بی عدالتی و تعصب نژادی است و باوجود تالش های جهانی بسیار برای ممنوعیت 
از  نسخه  میلیون  سی  از  بیش  تاکنون  است،   ۱۹۴۶ پولیتزر  جایزه  برنده  که  رمان  این 
«رابرت  توسط   ۱۹۶۲ سال  در  که  نیز  رمان  این  اقتباسی  است.فیلم  فروخته شده  آن 

مولیگان» ساخته شد، جوایز بسیاری را از آن خودکرده است.

دیوانه از قفس پرید (۱۹۷۵)
آشیانه  فراز  بر  پرواز  یا  پرید  قفس  از  دیوانه  داستان 
بیمارستان  یک  در   (۱۹۶۲) کیسی»  «کن  نوشته  فاخته 
روانی می گذرد و به نقد مکتب روان شناسی رفتارگرایی 
کتابی  به عنوان  آمریکا  در  بارها  رمان  این  می پردازد. 
شده  ممنوع  و  شده  کشیده  چالش  به  مزخرف  و  چرند 

است.
اما در سال ۱۹۷۵ «میلوش فورمن» فیلم اقتباسی آن را با 
اسکار  جایزه   ۵ برنده  که  ساخت  نیکلسون»  بازی «جک 

شد.

جایی که وحشی ها هستند (۲۰۰۹)
رمان  از  اقتباسی  فیلم   ۲۰۰۹ سال  در  جونز»  «اسپایک 
«جایی که وحشی ها هستند» نوشته «موریس سنداک» را 
قرار  استقبال  مورد  منتقدان  سوی  از  چندان  که  ساخت 
دلیل  به  دارد،  که  طرفدارانی  باوجود  رمان  این  نگرفت. 
چالش  به  منتقدان  سوی  از  سال ها  خود  تاریک  موضوع 

کشیده شد.

موش ها و آدم ها (۱۹۳۹)
جایزه  که  اشتاین بک»  «جان  رمان  از  اقتباسی  فیلم 
توسط   ۱۹۳۹ سال  در  کرد،  دریافت  ۱۹۳۷را  ادبیات  نوبل 
شد.  اسکار  جایزه  کاندید  و  ساخته  مایلستون»  «لوئیس 
آخرین اقتباس از این رمان نیز به صورت تئاتر اوایل سال 
جاری روی صحنه رفت. این رمان به دلیل برداشت دقیق 

و صریح خود از برده داری در ایاالت متحده با مخالفت هایی روبرو شد.

انتخاب سوفی (۱۹۸۲)
این رمان نوشته «ویلیام استیرون» در سال ۱۹۷۹ است که بارها به دلیل محتوای صریح 
جنسی به چالش کشیده شده. «آلن جی. پاکوال» فیلم اقتباسی این رمان را در سال ۱۹۸۲ 

ساخت که «مریل استریپ» برای بازی در آن برنده اسکار شد.

ارباب حلقه ها (۲۰۰۱)
رمان تخیلی و سه گانه «جی.آر.آر تالکین» (۱۹۵۴) که یکی از پرفروش ترین رمان های 

تاریخ است، بارها به دلیل بی دینی مورد مخالفت قرارگرفته است. 
فیلم های  آن ها،  میان  از  که  تولیدشده  داستان  این  مبنای  بر  سینمایی  اثر  دو  تاکنون 
سال های  در  فیلم ها  این  هستند.  شاخص تر  جکسون»  «پیتر  کارگردانی  به  سه گانه ای 

۲۰۰۱، ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ به نمایش درآمدند.

قابل توجه خوانندگان محترم هفته نامه پرشین 
متوسط   و  مقدماتی  جدید  های  دوره  دارد  تصمیم  پرشین  نامه  هفته 
کالسهای عکاسی دیجیتال  و خبری خود را در منطقه شمال غرب لندن،  

برای دانشجویان و کلیه عالقه مندان عکاسی دیجیتال دایرنماید.
دفترهفته   ،  ۰۲۰۷۴۳۳۲۵۱۶ شماره  با  تماس  با  توانید  می  عزیزان  شما   
نامه پرشین از هم اکنون اقدام به نام نویسی خود نموده و منتظر آگهی 
تاریخ  شروع و مکان برگزاری کالسها در شماره های بعدی این هفته 

نامه باشید.



  جمعه ۴ مهر ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۶۴هفته نامه پرشین۱۲

سخنرانی دی کاپریو در جمع سران کشورها در 
سازمان ملل متحد

شما می توانید تاریخ را 
بسازید، در غیر این صورت 
تاریخ شما را رسوا می کند

ملل  سازمان  صلح  سفیر  و  بازیگر  دی کاپریو  لئوناردو 
عمومی  مجمع  نشست  در  سه شنبه اش  روز  سخنرانی  در 
در  که  داد  هشدار  کشورها  سران  به  متحد  ملل  سازمان 
بدنامان  زیست،  محیط  حفظ  برای  نکردن  اقدام  صورت 

تاریخ خواهند شد.

در  سه شنبه اش  روز  سخنرانی  در  دی کاپریو  لئوناردو   
مورد  در  نیویورک  در  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
هشدار  اقلیمی»  تغییرات  گرفتن  «شتاب  جدی  خطرهای 
داد و خطاب به سران و نمایندگان کشورهای جهان که در 

این نشست حضور داشتند، گفت: «شما می توانید تاریخ را 
بسازید، در غیر این صورت تاریخ شما را رسوا می کند.» به 
گزارش هالیوود ریپورتر، دی کاپریو در این سخنرانی سه 
و نیم دقیقه ای اعالم کرد که دولت ها و صنایع باید در این 

مورد اقدام کنند و فقط افراد نیستند که باید چنین کنند.»

ملل  سازمان  دبیرکل  سوی  از  گذشته  هفته  که  بازیگر  این 
تمرکز  با  متحد  ملل  سازمان  صلح  سفیر  عنوان  به  متحد  
در  است،  شده  انتخاب  زیست محیطی  مسائل  بر  ویژه 
در  نیویورک  در  یکشنبه  روز  بزرگ  راه پیمایی  به  اشاره 
اعتراض به اقدام ناکافی دولت ها در مورد تغییرات اقلیمی 
یک  به عنوان  بلکه  کارشناس،  یک  عنوان  به  نه  «من  گفت: 
یکشنبه  روز  که  نفری  هزار   ۴۰۰ میان  از  نگران  شهروند 
در خیابان های نیویورک راه پیمایی کردند و میلیاردها نفر 
دیگر که در سراسر جهان می خواهند راه حلی برای بحران 
وی  ایستاده ام.»  شما  مقابل  در  شود،  پیدا  ما  هوایی  آب و 
نه  و  است،  خطابه  و  نطق  نه  می گویم  «آنچه  کرد:  تأکید 

هیستری- واقعیت است.»

«هوانورد»،  «تایتانیک»،  وال استریت»،  «گرگ  بازیگر 
«جی. ادگار» و «جزیره شاتر» در ادامه اظهار داشت: «من 
تظاهر  نقش)  زندگی (یک  مورد  در  بازیگر،  یک  عنوان  به 
که  می کنم  بازی  را  تخیلی  شخصیت های  نقش  می کنم. 
که  می کنم  فکر  می کنند...  حل  را  تخیلی  مشکالت  اغلب 
بشریت هم به تغییرات اقلیمی به همین چشم نگاه می کند- 
این که  به  تظاهر  انگار  است،  تخیل  و  قصه  یک  که  انگار 
که  می شود  باعث  به نحوی  نیست،  واقعی  اقلیمی  تغییرات 

خود به خود برطرف شود.»

مورد  در  روزها  این  که  مشاهیری  از  یکی  عنوان  به  دی کاپریو 
و  تن  عبارات  با  را  اظهاراتش  می کنند،  صحبت  اقلیمی  تغییرات 
که  ندارد  فایده ای  این  بگویم،  راست  و  «رک  برد:  به پایان  تیزی 
بدهند  تغییر  را  خود  خانگی  المپ  نوع  بگوییم  مردم  به  فقط 
از  فراتر  که  است  فاجعه ای  این  بخرند؛  هایبرید  خودروی  یا 
این  اکنون  است.  داشته  نمو  و  رشد  افراد  تک تک  انتخاب های 
مربوط  جهان  سراسر  در  ما  دولت های  و  ما  صنایع  به  موضوع 
مقیاس  بزرگ   و  قاطع  و  جدی  اقدامات  به  دست  که  می شود 

بزنند.»

و  خودکار  وسایل  کردن  محکوم  فیلم  این   :(۱۹۷۱) «دوئل»   □
بگویم  خواستم  می  است.  بشر  زندگی  بر  شده  حاکم  ماشینیسم 
که  این  و  است  مضر  چقدر  ها  انسان  زندگی  انسانی  غیر  وجوه 
زندگی تکنولوژیك حتی اگر خوب و راحت باشد، درست نیست. 
برابر  ها  انسان  شدن  مغلوب  و  تسلیم  تشریح  یعنی  روند  این 
بازگشت  تمی  خودشان  ساخته  الکترونیك  ادوات  و  ها  ماشین 
کننده و دائمًا ظاهر شونده در برخی کارهای دیگر من هم هست.

□ «قطار شوگرلند» (۷۴): باید اعتراف کنم این تنها فیلمی است 
که اگر می توانستم و به من اجازه داده می شد، به کلی و از نو و 

به شکلی دیگر می ساختم.

یك  برابر  پناه  بی  عادی  های  آدم  قصه  این  ها» (۷۵):  □«آرواره 
طبیعت  تسلیم  پیوسته  بشر  و  است  گیر  انتقام  و  بیرحم  طبیعت 
مغلوب  را  عظیم  کوسه  یك  میکند  گمان  که  موقعی  حتی  میشود 
کرده است. وحشت موجود در صحنه های ظهور ناگهانی کوسه 
و خون ریزی های او فاکتوری بود که برای بیان منظورم به کار 

می آمد.

□ «برخورد نزدیك از نوع سوم» (۷۷): این فیلم شاید موفق ترین 
یك  های  حلقه  روی  رویا  یك  کشیدن  تصویر  به  برای  من  تالش 
فیلم و نزدیك ترین میزان ارتباط من با رویاها باشد. این که چه 
و  کشف  شاید  است.  دیگری  بحث  داریم،  رویا  واژه  از  برداشتی 

لمس تمدن های فرا بشری، خودش یك رویا باشد.

□ ۷۹   «۱۹۴۱» : بعضی چیزها که روی پرده شکل گرفت و اینك 
در فیلم می بینیم، خارج از کنترل نشان می دهد اما ۳۴ سال بعد 
احساس  آن  بابت  و  آید  نمی  بدم  آن  از  اصًال  فیلم  این  ساخت  از 
کافی  اندازه  به  که  است  این  باورم  هرچند  کنم  نمی  شرمندگی 

مفرح و خنده دار نیست.

□ «ایندیانا جونز یك: مهاجمان جبر گمشده» (۱۹۸۱): برخالف 
آن چه تصور میشود تك تك فریم های این فیلم براساس سناریویی 
دقیق و از روی متن است و این باور که چون بسیار شتاب دارد 
برخاسته از لحظه های فیلمبرداری و خودجوش است، تصوری 
تمرین  و  تدارك  اندازه  این  به  فیلمی  هیچ  برای  است.  نادرست 

نکرده بودم.

جوهره  و  من  کودکی  بر  شروعی  هم  این   :(۱۹۸۲) «ای.تی»   □
به من  حساب می آید. موفقیت آن  به  بر آن  پایانی  آن است و هم 

شجاعت حرکت به سوی سوژه های نامانوس تر را داد.

من  به  استودیو   :(۸۴) سرنوشت»  معبد   :۲ جونز  «ایندیانا   □
خواست  نمی  دلم  بسازم.  را  فیلم  این  دوم  قسمت  کرد  تکلیف 
به  را  وظیفه  این  ندهم  تن  اگر  دانستم  می  اما  کنیم  را  کار  این 
دیگری خواهند سپرد و به جانشین خودم حسادت خواهم کرد. 
فیلم موفقی از آب درآمد، درست مثل اولی، اما با ناراحتی آن را 

ساختم.

آدم  از  بزرگتر  داستان  بار  این   :(۱۹۸۵) ارغوان»  رنگ  «به   □
می  خود  بدنبال  را  قصه  که  هستند  کاراکترها  و  نیست  هایش 
رسیدن  قصد  به  ها  آدم  کردن  کوله  و  کج  بینید  می  آنچه  دوانند. 
به یك مفهوم نیست بلکه ترسیم زندگی های پر رنج است. زندگی 

سیاهپوستانی که فقط گاهی از سیاه بودن پشیمان می شوند.

□ «امپراتوری خورشید» (۱۹۸۶): این فیلم را برخالف کارهای 
قبلی برای رضایت تماشاگران نساختم بلکه ساختم تا دلم راحت 
داستان  این  بنابراین  کنم.  برآورده  را  خودم  خواسته  و  شود 
مرتبط با جنگ جهانی دوم تا آن جا که می شد و برای من امکان 

او  آرزوهای  و  نوجوان  یك  بر  بودن  متمرکز  رغم  به  بود،  پذیر 
فیلمی تلخ و تیره است.

یکی  این  شاید  صلیبی» (۸۹):  جنگ  آخرین   :۳ جونز  □«ایندیانا 
را ساختم تا بابت دومی از بینندگان عذرخواهی کنم. هرچه بود 
کاراکتر پدر جونز (با بازی شون کانری) تازگی و شیرینی زیادی 

را به ماجرا بخشید. چیزی که تصورش را نداشتم.

□ «همیشه» (۸۹): همه انسانیت ممکن را پشت این فیلم و قصه 
آن گذاشتم اما نمی دانم چرا در نیامد. هزار و یك دلیل دارد اما ۲۴ 

سال بعد از ارائه آن حتی یکی اش را هم نمی دانم.

□ «هوك» (۹۱): روزهای عجیبی بود. هر روز که می خواستم به 
سر صحنه بروم با خودم می پرسیدم چه ماجرای تازه ای در راه 
است. آخر شب که به خانه بر می گشتم و به اتفاقات آن روز فکر 

می کردم، از میزان صبر خودم به حیرت در می آمدم.

□ «ژوراسیك پارك یك» (۹۳): شاید می خواستم داستان «آرواره 
ها» را از درون آب بیرون بکشم و یك نسخه روی خاکی از روی 
در  داشت.  معایبی  هم  اگر  و  کرد  زیادی  فروش  فیلم  بسازم.  آن 

های و هوی فیلم غرق و ناپیدا شد.

که  بود  این  فیلم  این  مهم  پیام  شاید  شیندلر» (۹۳):  □ «فهرست 
سبعیت  و  کشتارها  تندی  کرد.  احتراز  جهانی  های  جنگ  از  باید 
اما  بود  حد  از  بیش  ها  بیننده  برخی  دید  از  نازی  آلمان  مأموران 

همان ها کمك کرد پیام فوق بهتر به مردم برسد.

□ «ژوراسیك پارك ۲: دنیای گمشده» (۹۷): سعی داشتم قسمت 
با  ای  عده  که  بگوید  را  این  و  باشد  اول  فیلم  از  درونگراتر  دوم 
سرپوش نگذاشتن بر امیال و خواسته های خود پایه گذار انواع 
مشکالت کنونی بشر و حتی تولد و بازگشت دایناسورها و ایجاد 
فقدان  گمشده»  در «دنیای  هستند.  آنها  توسط  بزرگ  ناامنی  یك 

معنویت در غرب و آثار آن کامًال محسوس است.

□ «آمیستاد» (۹۷): معترضم بیش از حد آن را طبق تاریخ و مو 
به مو طبق شواهد و بدون انعطاف و کلك ها و متنوع سازی های 
سینمایی ساختم و درنتیجه فیلم شبیه به کارهای مستند و نوعی 
تاریخی است. چیزی که با فلسفه و زیر ساخت های فیلم  درس 

های فیچر متفاوت است.

□ «نجات سرباز رایان» (۹۸): جنگ جهانی دوم به روایتی خاص 
و با دیدگاهی مختص خودم. فیلم از هر سو تحسین شد اما من آن 
را فقط به نیت مرحوم پدرم و به یاد او ساختم و به قصد تجلیل 
از تمام افراد مشارکت کننده در آن جنگ البته از جناح متفقین. 

وقتی هم که اسکار را گرفتم، گفتم: پدر، این برای توست.

□ «هوش مصنوعی» (۲۰۰۱): این پایان نسل بشر و بهتر بگوییم 
شدن  ساخته  و  ها  ماشین  ازیاد  و  ها  انسان  تعداد  شدن  کمتر 
فزاینده موجودات مصنوعی و انسان نما توسط بشری است که 
خود تسلیم مخلوقات خود خواهد شد. کوشیدم قصه تا سر حد 
امکان برابر با نوشته ها و دیدگاه استنلی کوبریك باشد که آن را 

نوشته بود و مرگ به او امان و وقت ساختنش را نداد.

□ «گزارش اقلیت» (۲۰۰۲): برخی می گویند فیلم بسیار مناسبی 
برای سرگرم شدن و تخمه شکستن و به واقع اتالف وقت است. 
مجدد  تأکید  و  بیان  قصدم  اما  کنم  رد  را  آنها  حرف  خواهم  نمی 
آرمان  و  آسایش  فاقد  آینده  و  کنونی  دنیای  که  بود  موضوع  این 

خواهی است.

بر  مبتنی  های  فیلم  عاشق  بگیر» (۲۰۰۳):  مرا  توانی  می  □ «اگر 
فیلم  این  و  هستم  سارقان  و  ها  زرنگ  بر  متمرکز  و  کالهبرداری 
را در همین راستا ساختم. ۱۰ سال بعد از اکران آن باز وقتی فیلم 
را می بینم از حالت شیطانی موجود در چشم ها و نگاه لئوناردو 

دی کاپریو لذت می برم.

□ «ترمینال» (۲۰۰۴): متوقف شدن مسافر قصه ما در یك فرودگاه 
از  بازرسی  روند  در  عادی  کامًال  امری  جهان  در  روزها  این  که 
مسافران و رسیدگی به پرونده امنیتی آنها است، بهانه و وسیله 
همین  و  بود  زندگی  ارزش  و  قدر  دانستن  برای  من  دست  در  ای 

طور خندیدن و گریستن و حرکت به سمت و سویی بهتر.

□ «جنگ دنیاها» (۲۰۰۵): شاید هدفم ساختن یك فیلم برای تمامی 
اعضای یك خانواده نبود بلکه تاکیدی شدید و تازه بر ناامنی های 
دنیای چهار سال بعد از واقعه ۱۱ سپتامبر بود. این فیلم می گوید 
بسیار  ها  انسان  زندگی  بخصوص  و  چیز  همه  بساطی  چنین  با 

زود و تلخ تمام میشود.

صلحی  و  آرامش  حسرت  در  نیز  فیلم  این   :(۲۰۰۵) «مونیخ»   □
آرزوی  حاوی  و  ندارد  وجود  دنیا  نقاط  از  بسیاری  در  که  است 

صلح است و فقط با این هدف ساخته شده است.

□ «ایندیانا جونز ۴: قلمرو جمجمه کریستال» (۲۰۰۸): به جورج 
لوکاس بسیار ارادت دارم و هرگز در داستان های او دست نمی 
برای  هرچند  است  خصوص  این  در  دیگری  سند  فیلم  این  و  برم 
(جونز)  بهادر  بزن  شناس  باستان  این  ماجراهای  مندان  عالقه 
فرقی نمی کرد و آنها فقط می خواستند هریسون فورد و کارهای 
او را ببینند بخصوص که بین قسمت های سوم و چهارم ۱۹ سال 

فاصله افتاده بود.

□ «ماجراهای تن تن» (۲۰۱۱): این فیلم مرا پیر کرد اما واقعًا از 
ساختن آن لذت بردم. چیزی حدود ۳۰ سال راجع به ساختن آن 
زمان  سال  دو  آن  ساخت  پیش  مراحل  کردم.  می  طراحی  و  فکر 
فیلم  اولین  دانم  نمی  کشید.  طول  آن  ساخت  هم  سال  سه  و  برد 

کارتونی دیگران نیز همین قدر زمان می برد یا نه!

ارتباطی  و  احساس  درباره  فیلم  این   :(۲۰۱۱) جنگی»  «اسب   □
است که حیوانات و به ویژه یك اسب نجیب می توانند به زندگی 

انسان ها اضافه کنند.
حفظ  و  امید  و  آرزو  داستان  جنگی»  ریشه «اسب  در  و  اصل  در 
ترین  تیره  در  و  زیستی  شرایط  ترین  سخت  در  ها  خوشبینی 

ساعات است.

که  ساختیم  می  فیلم  کسی  درباره  ما   :(۲۰۱۲) «لینکولن»   □
سیاهپوستان آزادی نسبی و پایان دوران برده دای را مدیون وی 
مطرح  منظر  همین  از  را  ماجراها  تمام  باید  نتیجه  در  و  هستند 
می کردیم و چیزهایی را انتقال می دادیم که ناقض مسئله فوق 
و نافی دیدگاه مثبت مردم در غرب و به ویژه سیاهان به این مرد 
نه  و  ساختیم  می  باید  که  ساختیم  را  چیزی  ما  یعنی  این  نباشد. 

چیزی که می توانستیم بسازیم.
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هنروسینما
انسان مغلوب ماشین ها می شود

استیون اسپیلبرگ با احتساب لینکولن که در پاییز ۲۰۱۲ اکران شد و کاندیدای ۱۲ جایزه اسکار شد و 
دو تایش را برد ۲۸ فیلم بلند ساخته که شروع آن از «دوئل» از ۱۹۷۱ بوده و تا لینکولن استمرار یافته و 
ظاهرًا همچنان ادامه خواهد یافت. این کارگردان ۶۸ ساله آمریکایی درباره هر یك از این ۲۸ فیلم اظهار 
نظرهایی کوتاه اما اغلب پرمعنا داشته که می تواند راهنمایی و لو موجز برای بینندگان، حتی سال ها 

و سال ها بعد از اکران عمومی آنها باشد. این اظهارنظرها از این قرار است:
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تراولتا هنوز با رسانه ها دعوا دارد!
۱۴ سال بعد از عرضه فاجعه وار «زمین، عرصه کارزار» و شکست تجاری شدید آن جان 
تراولتا هنوز هم معتقد است که این فیلم اصوًال کار بسیار خوبی بوده است. این رسانه 

ها بودند که با افکار نامساعد و تبلیغات سوء خود آن را نابود کردند.
تهیه کنندگی  و  بازیگری  با  و  هابارد  ران  ال  از  رمانی  اساس  بر   «Battlefield Earth»
ها  گیشه  در  کانادا  و  آمریکا  های  رسانه  توسط  شدنش  قمع  و  قلع  با  همزمان  تراولتا 

چه در این کشورها و چه در اروپا و آسیا 
بسیار کم فروخت و تبلیغات منفی درباره 
به  کسی  کمتر  که  گرفت  شدت  چنان  آن 
 ۱۴ تراولتا  وجود  این  با  و  رفت  آن  سمت 
سال و اندی بعد از اکران فیلم و در فاصله 
همچنان  آن  پخش  سال  پانزدهمین  تا  کمی 
در دفاع از آن کوشا است و می گوید رسانه 
تحمیل  و  دادند  خط  مردم  به  طوری  ها 
ایده و نظر کردند که فیلم هرگز نتوانست 
تراولتا  که  برسد  چیزی  به  و  آورد  بر  سر 
به  رسیدن  صالحیت  دارد  و  داشت  اعتقاد 

آن را دارد.

افسوس بزرگ و ماندگار
تراولتا این مسئله را یك بار دیگر در جریان 
جشنواره معتبر اخیر فیلم تورنتوی کانادا 

مورد اشاره قرار داد. او که برای معرفی فیلم جدیدش به نام «The Forger» به تورنتو 
رفته بود، آن جا گفت هنوز فراموش نکرده است که چطور برخی رسانه های کم لطف و 
به زعم وی مغرض در غرب «زمین،  عرصه کارزار» را نابود کرده اند. وقتی خبرنگاران 
پرسیدند بعد از ۴۰ سال حضور در عرصه های هنری و در صحنه بازیگری آیا افسوس 
بزرگ و ماندگاری در زندگی اش دارد یا خیر، وی گفت: «طبیعی است که هنوز غصه 
هنوز  من  آوردند.   «Battlefield Earth» سر  بر   (۲۰۰۰) سال  آن  که  بخورم  را  اتفاقاتی 
معتقدم که این فیلم اثر هنری فوق العاده ای است و من همچنان بابت آن احساس غرور و 
 «Scientology» افتخار می کنم. بعضی سینمایی نویس ها فقط از تأثیر پذیرفتن فیلم از
(نوعی دید و نگره برگرفته از آیین مسیحیت) گفتند و نوشتند و خواستند سایر جنبه 
های آن را پنهان نگه دارند و چیزی فراتر از این در این فیلم ندیدند. آنها در مورد فیلم 
«پدیده» نیز همین مشکل را داشتند و آن فیلم را نیز با همین دید و روش دیدند. در مورد 
این فیلم باید توضیح بدهم که ارتباط آن با «Scientology» در کمترین حد است و بیشتر 
یك قصه صحیح و برداشت درست از مسیحیت است. مشکل ما داشتن منتقدانی است که 

حتی اطالعات عمومی بدوی را ندارند و از بسیاری از بدیهیات غافل هستند.»

مثل یك حاکم در هالیوود
کافی  عمل  اختیار   «Battlefield Earth» مورد در  که  می کند  اعتراف  نیز  این  به  تراولتا 
داشته و به عنوان تهیه کننده می توانسته هر چیزی را در آن جرح و تعدیل و کم و زیاد 
کند. در تورنتو خبرنگاران از تراولتا پرسیدند آیا رمان علمی- تخیلی ال ران هابارد همه 
مشخصه های الزم را برای تبدیل شدن به یك فیلم پرطرفدار و عامه پسند داشته یا خیر 
و وی گفت: «این کتاب صد در صد برای این کار مناسب بود و حتی اگر امروز می گفتند 
که این کار را انجام بده، بازهم دست به این اقتباس و ساختن فیلمی از روی رمان هابارد 
می زدم. البته در آن زمان من بیشترین قدرت را در هالیوود و در سیستم استودیویی آن 
داشتم و هر کاری آن جا از دستم بر می آمد. بسیاری از ستاره های دیگر سینما هیچگاه 

به چنین قدرتی نمی رسند ولی من می توانستم هر کاری را انجام بدهم.»

فرار از تهیه کنندگی
و  گونه  به  کارزار»  عرصه  تجاری «زمین،  ناکامی  از  ناشی  ناراحتی  و  درد  حال  این  با 
تنهایی  به  و  مستقل  طور  به  را  سینمایی  فیلم  یك  هرگز  پس  آن  از  تراولتا  که  بود  حدی 
تولید نکرده و حتی تعداد دفعات اشتراك او در ساخت و تولید فیلم های سینمایی نزدیك 
به صفر بوده است و این نشان می دهد که تراولتا برخالف ادعاهایش با مسئله شکست 
تجاری فیلم مذکور هیچگاه کنار نیامده و این مسئله وی را به شدت آزار داده است. آن 
فیلم که فارست ویتی کر، بری پپر و کیم کوتس هم در آن شرکت داشتند. بودجه ای ۳ 
در  آن  برای  بازاریابی  و  تبلیغ  صرف  هم  دالر  میلیون   ۱۵ باالی  و  داشت  دالری  میلیون 
هفته ای منتهی به پخش آن شد و با این وجود در کل جهان فقط ۳۰ میلیون دالر فروخت 
معاصر  های  سال  طی  حرفه  این  در  تجاری  های  شکست  بزرگترین  از  یکی  متحمل  تا 
شود. اضافه بر این شروع اکران «Battlefield Earth»  صاحب یکی از بدترین شروع 
فیلم های تاریخ در بین فیلم هایی بوده است که در بیش از سه هزار سالن در آمریکای 
شمالی اکران شده اند، با این اوصاف باوراین که همه این ناکامی عظیم و جواب ندادن 
فیلم و گیشه های خالی آن فقط به خاطر عملکرد رسانه ها و مخالف خوانی آنها بوده، 
سخت و سخت تر می شود و شاید بتوان به نوع ترسیم قصه و بافت سینمایی فیلم نیز 
اشاره کرد و آن را هم یك نقصان تأثیرگذار برای «زمین، عرصه کارزار» و از دالیل عمده 

ناکامی آن دانست.

معموًال موفق و پولساز
بگیریم  جلوه می کند که در نظر  حقیقی  این مسئله زمانی بیشتر به چشم می خورد و 
صاحب  را  کارهایش  اتفاق  به  قریب  اکثر  کارزار»  عرصه  اکران «زمین،  زمان  تا  تراولتا 
جوانانه و سر  یافته بود. او که با فیلم های  بسیاز زیاد  قابل قبول و گاهی هم  فروشی 
خوش «تب شنبه شب» و «Greese» در سال های ۱۹۷۷ و ۷۸ مشهور و تبدیل به ستاره 
جوان و جدید سینما شد و پس از چند سال نزول با «پالپ فیکشن» فیلم گانگستری غیر 
متعارف سال ۱۹۹۴ کوئن تین تارانتینو به همان چهره موفق گذشته و حتی به روایتی به 
ستاره ای بزرگتر از گذشته و به یك غول بدل شد، معموًال مسیرهای درستی را به لحاظ 
حرفه ای و از منظر تجاری برای خود برگزیده و کمتر با شکست های عمده مواجه شده 
و   «Face off» مثل  تخیلی  علمی-  ای  حادثه  و  فانتزی  های  فیلم  در  حضورش  و  است 
«Swordfish» نیز موفق و پولساز بوده است. او البته با دردسرهای بزرگی مثل تبعات 
پیروی اش از آیین Scientology و مرگ پسر بیمارش در ۱۶ سالگی نیز مواجه بوده اما 

همیشه سرپا و مطرح مانده است.
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سینمای ایران در اسکار چگونه حضور داشته است؟

امروز شانس ایران 
در اسکار

دو روز بعد از اعالم ۱۰ نامزد سینمای ایران برای حضور در اسکار نظر نهایی هیات 
انتخاب اعالم شد و همان گونه که در محافل سینمایی پیش بینی می شد فیلم «امروز» 
برای  فیلم  انتخاب  شد.  معرفی  ایران  نماینده  به عنوان  میرکریمی  رضا  ساخته  آخرین 

حضور در این رویداد سینمایی همواره با واکنش های متفاوتی روبه رو بوده است.
و  می دانستند  شایسته ای  نماینده  را  عده «امروز»  یک  و  افتاد  اتفاق  همین  هم  بار  این   
عده ای دیگر هم خالف این نظر را داشتند. تازه ترین ساخته میرکریمی که این روزها 
در چرخه اکران هم به سر می برد و با فروش خوبی هم روبه رو شده است در شرایطی 
در  نزدیک»  خیلی  دور  فیلم «خیلی  با  یک بار  کارگردان  این  که  رفت  خواهد  اسکار  به 
دلیل  به  او  قند»  حبه  «یه  فیلم  هم  قبل  سال  دو  و  داشت  حضور  معتبر  جشنواره  این 
بیست و  دومین  امسال  بازماند.  رویداد  این  در  رقابت  از  مسووالن  نظر  با  و  تحریم ها 
«استرداد»،  دیگران»،  و  پرویز  شهدخت،  «آذر،  همچون  آثاری  بین  از  نهایی  نامزد 
مشترک  «زندگی  ویژه»،  «خط  نباشید»،  «خسته  «چ»،  تنها»،  تنهای  «تنهای  «برف»،  
آقای محمودی و بانو» و «سر به ُمهر» انتخاب شد تا یک بار دیگر سینمای ما شانسش 

را در این جشنواره بسنجد. 

اسکار چگونه متولد شد؟
پنج شنبه  روز  در  را  برگزاری اش  دوره  نخستین  جشنواره  این  که  پیش  سال ها  شاید 
هیچ کس  گرفت  جشن  نفر   ۲۷۰ تنها  حضور  با  هالیوود  روزولت  هتل  در   ۱۹۲۹ مه   ۱۶

تصور نمی کرد روزی فرا برسد که دنیا روی این اتفاق متمرکز شود و سینمای جهان 
را زیر سایه خود قرار بدهد.  جایزه آکادمی که آن را به طور غیررسمی اسکار می نامند 
بهترین آثار صنعت سینما  توسط آکادمی علوم و هنرهای تصاویر متحرک آمریکا به 
اهدا می شود.  این مراسم یکی از بزرگ ترین فستیوال های جهان است و در بیش از ۱۰۰ 
کار  به  شروع  اسکار  که  سالی  اولین  در  می شود.   پخش  زنده  به صورت  جهان  کشور 
کرد اسامی برنده ها از سه ماه قبل اعالم شده بود اما این رویه در دومین مراسم در 
سال ۱۹۳۰ تغییر کرد و در ۱۰ سال نخست نتایج برای انتشار عمومی در ساعت ۱۱ شب 
برگزاری مراسم برای روزنامه ها فرستاده می شد و این شیوه تا زمانی که لس آنجلس 
تایمز نام برنده ها را پیش از شروع مراسم اعالم کند ادامه داشت و از سال ۱۹۴۱ باز 
هم رویه دیگری اتخاذ شد و برندگان در نامه ای مهر و موم شده اعالم می شوند.  طبق 
قانون از سال ۱۹۵۰ برنده ها یا وارثانشان نمی توانند بدون دادن پیشنهاد اولیه فروش 
که  صورتی  در  کنند.   اقدام  آن  فروش  به  نسبت  دالر  یک  قیمت  به  آکادمی  به  تندیس 
تحت  که  آکادمی  جوایز  می دارد.   نگه  را  تندیس  آکادمی  نپذیرد  را  شرایط  این  برنده 
به  خصوصی  معامالت  و  عمومی  مزایده های  در  نبوده اند،  توافق نامه  این  حمایت 

قیمت های شش رقمی فروخته شده اند. 

ایران از کی وارد شد؟
نگاهی به تاریخ فعالیت هیات انتخاب  در دوره های مختلف این نکته را حکایت می کند 
که ما هرگز استراتژی مشخصی برای چگونگی حضور در اسکار نداشته ایم و همواره 
و  بوده اند  تعیین کننده  مختلف  دوره های  در  متفاوت  سلیقه های  و  فکری  جریان های 
برای  است.   بوده  همراه  زیادی  نشیب های  و  فراز  با  اسکار  در  ایران  حضور  همیشه 
نخستین بار وزارت فرهنگ و هنر وقت در سال ۱۳۵۶ فیلم «دایره  مینا» ساخته  داریوش 
مهرجویی را به اسکار معرفی کرد و پس از آن فیلم «باد صبا» ساخته  آلبر الموریس 
به عنوان نماینده  ایران در سال ۱۳۵۷ راهی آکادمی اسکار شد. بعد از انقالب اسالمی 
سینمای ما تا ۱۶ سال در این جشنواره نماینده ای نداشت تا اینکه در سال ۱۳۷۳ طلسم 
نماینده  نخستین  به عنوان  زیتون»  درختان  «زیر  فیلم  با  کیارستمی  عباس  و  شکست 
تا  ایران  حضور  مهم ترین  شد.  معرفی  اسکار  به  انقالب  از  پس  سال های  در  کشور 
سال ها قبل مربوط به حضور فیلم «بچه های آسمان» ساخته مجید مجیدی بود که برای 
اولین بار به عنوان یکی از پنج نامزد اصلی به تاالر اسکار راه یافت و حتی تا یک قدمی 
دریافت جایزه هم پیش رفت اما عوامل پشت پرده مانع از تحقق رویاها شد. تهیه کننده 
و  داشت  دوره  آن  در  هم  دیگری  فیلم  بود  خارجی  معتبر  شرکت  یک  که  مجیدی  فیلم 
در  تا  بود  داده  انجام  وسیع تری  وتبلیغات  بود  کرده  بیشتر  اثر  آن  روی  را  تمرکزش 
کارگردان  این  بعدی  فیلم های  بماند.  کوتاه  جایزه  از  آسمان»  «بچه های  دست  نهایت 
هم در دوره های بعدی که امیدهای زیادی به وجود آورده بودند کاری از پیش نبردند. 

جدایی نادر از سیمین 
سال ۱۳۹۰ اما برای سینمای ایران سال متفاوتی بود. بعد از انتظاری طوالنی آن اتفاق 
مهم شکل گرفته بود و نماینده ایران توانسته بود امید های زیادی به وجود بیاورد. از 
ماه ها قبل قابل پیش بینی بود که ایران از اسکار دست خالی برنمی گردد. فیلم «جدایی 
اصال  جایزه اش  دلیل  همین  به  و  کند  جلب  را  دنیا  توجه  بود  توانسته  سیمین»  از  نادر 
دور از انتظار نبود. انگار آن شب همه منتظر بودند تا نام اصغر فرهادی از برگه مهر 
و موم شده بیرون بیاید تا عالقه مندان ایرانی هنر هفتم به آرزوی دیرینه خود برسند.

امسال چه می کنیم؟
رضا میرکریمی این روزها خوشحال ترین کارگردان ایرانی است.  او در روز یکشنبه 
که خبر نهایی شدن حضور فیلمش منتشر شد خوشحالی اش را با رسانه ها قسمت کرد 
هم  دیگری  شایسته   فیلم های  که  گفت  حتی  او  کرد.  تشکر  انتخاب  کمیته  اعضای  از  و 
در  میرکریمی  بود.   خالی  نامزدها  فهرست  در  جایشان  اکران  عدم  دلیل  به  که  بودند 
انتخاب «امروز»  که  نمی کند  فکر  آیا  بود  پرسیده  او  از  که  خبرنگاری  سوال  به  پاسخ 
به خاطر جبران اتفاق دوسال قبل بوده خیلی خونسرد به  خبرنگار نگاهی کرد و گفت 

من خاطره طلبکارانه ای از آن موضوع نداشته و ندارم.
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تاریخ
االدراک  سریع  و  االنتقال  سریع  و  فوق  العاده  استعداد  با  ایرانی، 
و  زندگی  اولیه  مراحل  در  تیزفهمی  و  انتقال  سرعت  این  و  است 
ایام جوانی در آنها آشکار می شود. فعالیت فکری ایرانی طوری 
از  بیشتر  فلسفی،  مطالب  در  تفکر  به  را  او  پیوسته  که  است 
امور پوچ و بیهوده ای که جزو مظاهر زندگی عملی ما به شمار 
و  است  شاعر  کمابیش  ایرانی  هر  می  گرداند.  متمایل  می  رود، 
شاید  است.  موجود  او  در  شاعرانه  استعداد  و  هوش  و  قریحه 
هیچ زبانی مانند فارسی به آن درجه روان نباشد که از سلک نثر 

به رشته نظم کشیده شود.»
 این وصف ایرانیان از زبان خاورشناسی است که شیفته فرهنگ 
ایرانی بود و همین شیفتگی او را بارها به ایران کشاند و هربار 
گوشه ای از این فرهنگ دیرپا او را مجذوب خود کرد. سرادوارد 
بر  را  ایرانیان»  و  «ایران  که  است  خاورشناسی  راس،  دنیسون 
با  کهن  سرزمین  این  به  سفر  در  را  جهانیان  و  نشاند  کتاب  قاب 
صاحب نام  مستشرق  این  درگذشت  هفته  این  کرد.  همراه  خود 
توصیف  در  که  را  او  کتاب  مناسبت  همین  به  که  است  انگلیسی 

ایران و ساکنانش نوشته شده ورق می زنیم.
«ایران و ایرانیان» با همه کوچکی و اختصار یکی از معدود آثاری 

است که خواننده را با اوضاع و احوال ایران در عصر پهلوی آشنا 
در  راس  می دهد.  ارائه  روزگار  این  از  جامع  تصویری  و  می کند 
هر پاراگراف از هرآنچه دیده، ذکری به میان آورده و آنچنان که 
وطن  در  که  خوانندگانی  نظر  «در  داشته  قصد  می نویسد  خود 
از  دورنمایی  ندیده اند  رای العین  به  را  دیار  این  و  نشسته  خود 

صحنه نمایش ایران تجسم دهد.» 
گوبینو،  پوالک،  موربر،  همچون  ایران دوستانی  از  ادامه  در  او 
صورت  نمایش  و  می برد  نام  براون  ادوارد  و  دیوالفوا  مادام 
جغرافیایی  و  تاریخی  گوناگون  بخش های  در  ایران  واقعی 
ایرانیان»  و  «ایران  نگارش  از  خود  واقعی  مقصود  و  هدف  را 
ایران  تمدن  و  فرهنگ  دوستداران  تا  داشت  درنظر  او  می داند. 
سایر  مانند  و  نکنند  تصور  فراواقعی  و  عجیب  سرزمینی  را  آن 

کشورها آن را سرزمینی زنده، پویا و واقعی بدانند.

توصیف راس از راه ها، رودها و کوه های ایران 
دنیسون راس در مقدمه «ایران و ایرانیان» فقدان کتاب جامع و 
چنین  انتشار  برای  عاملی  را  ایران  درباره  مختصر  حال  عین  در 
کتابی ذکر می کند و یادآور می شود که انتشار این کتاب همزمان 
لندن  در  ایران  ظریفه  صنایع  بین المللی  نمایشگاه  برگزاری  با 
کتاب لرد  به توضیح مختصری از  ۱۹۳۱ است. در ادامه  سال  در 
بیان  ایران بود پرداخته و  کتابش در باب  تنها  کرزن که اولین و 
می کند، با این که از انتشار کتاب لرد کرزن تا «ایران و ایرانیان» 
اتفاقات  از  بسیاری  دارند،  فاصله  یکدیگر  با  سال   ۴۰ حدود  که 
سرنوشت ساز چون مشروطه و احداث جاده ها و راه های جدید 
و غیره باعث تغییرات گسترده ای در ایران شده بود اما همچنان 
تنها کتاب راهنما برای سیاحان، جهانگردان و مطالعه محصالن 

به شمار می رفت. 
«مملکت و ملت» آغازین فصل کتاب راس است. فصلی که در آن 
فصل،  این  در  راس  می شود.  ترسیم  ایران  جغرافیایی  موقعیت 
ایران را سرزمینی با آب وهوای خوب و زمین های مرغوب معرفی 
تنها  کارون  و  ندارد  فراوان  رودخانه های  که  سرزمینی  می کند. 
رود قابل کشتیرانی آن است. مملکتی که با وجود کمبود وسایل 
آن  در  راه آهن  خط  که  است  ممالکی  آخرین  جزو  نقل،  و  حمل 
احداث شده است. وی بر اساس آخرین تخمین جمعیت ایران را 
حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون ذکر می کند که ۳۰۰  هزار نفر آن در پایتخت 
پل ها  شهر  اصفهان،  میان  این  در  و  دارند  سکونت  تهران  یعنی 
کرده  خود  آن  از  را  جمعیت  دوم  جایگاه  تاریخی،  عمارت های  و 

است. 
از  یکی  را  شهرها  اطراف  در  دامنه  نداشتن  راس  دنیسون 
ویژگی های شهرهای ایران دانسته و می نویسد: «شهرهای ایران 
در میان دیوارهای دروازه داری واقع شده اند به طوری که مسافر 
در  آن که  بدون  می بیند  مقصد  در  را  خود  منتظره  غیر  طور  به 
اطراف و حوالی شهر مزارع، باغات و خانه های ییالقی چنان که 
در اروپا معمول است مشاهده کند. در اغلب نقاط فاصله مابین 
شهرها را بیابان یعنی طبیعت با تمام کیفیت طبیعی اش که دست 

آدمی به آن نخورده گرفته است.» 
ارابه های چهار چرخ، شتر، قاطر و االغ که در پیچ و خم جاده ها 
در رفت و آمد بودند، توجه دنیسون راس را به خود جلب کرده اند 
ایرانیان  مسافرت  شیوه های  بیان  به  وی  تا  شدند  موجب  و 
یا  می داند  شکل  دو  به  را  ایرانیان  مسافرت  طریقه  وی  بپردازد. 
دائما  که  ایران  پستچی های  همانند  چارپا  یا  کاروان  با  و  آهسته 
طبیعی  مناظر  توصیف  داشتند.  اختیار  در  تازه نفس  اسب های 

ایران و تغییر چهره کوه ها در ساعات مختلف روز و پهنای دشت 
و آسمان با صفا و هوای مصفای آن از دیگر مواردی است که در 

این فصل کتاب به آنها اشاره شده است. 

باغ ها و حوض های ایرانی از نگاه یک بریتانیایی
به  نه  و  نبوده  بی تفاوت  نیز  جزییات  بیان  در  راس  دنیسون 
ورودی  دروازه های  توصیف  به  مفید  و  مختصر  بلکه  تفصیل، 
شهرهای مختلف ایران پرداخته است. وی با دقت نظر باالیی که 
داشته در کنار سایر مشاهدات خود به توصیف باغ ها و باغچه ها 
و آداب باغچه بندی ایران پرداخته و به تحسین ذوق و عالقه وافر 
جوار  در  باغچه  و  باغ  قالب  در  آن  حفظ  و  طبیعت  به  ایرانیان 

منازل سکونتی شان می پردازد. 
بازارهای ایران از دیگر اماکنی است که توجه دنیس راس را به 
خود جلب کرده اند. وی بر این باور است کسانی که مشرق زمین 
دیدن  به  وقتی  انسان  که  دریابند  نمی توانند  هرگز  ندیده اند  را 
«کوچه ها و راه های فرعی بی پایان و دکاکین مخصوص بقال و 
جواهر فروش و فرش فروش و غیره به نظاره و تماشای مسگر 
عمومی  منظر  و  عام  مالء  در  همه  که  فرش  بافندگان  و  نجار  و 

محظوظ  خود  مشاهدات  از  می پردازد  مشغولند  کسب  و  کار  به 
می شود.» 

همه  با  که  می کند  توصیف  سرزمینی  را  ایران  راس  دنیسون 
آشوب ها و فراز و فرودها، تسلسل و دوام خود را حفظ کرده و 
این ثبات در صنایع ظریفه اش نیز منعکس شده است. وی ایرانی 
را دارای استعداد ویژه ای می داند و معتقد است: «ایرانی سریع 
فهمی  تیز  و  انتقال  سرعت  این  و  است  االدراک  سریع  و  االنتقال 
اعتقاد  می شود.»  آشکار  او  در  صباوت  ایام  و  اولیه  مراحل  در 
به  لب  گشودن  بدون  مشکالت  برابر  در  مقاومت  و  سرنوشت  به 
شکوه و لطف و رافت نسبت به خدمه و زیردستان و بذله گویی و 
شوخ  طبعی از دیگر ویژگی های ایرانیان از نظر این خاورشناس 

است. 
راس در انتهای فصل اول به لباس ایرانیان نیز گذری زده و آن 
در  روستائیان  لباس  که  است  معتقد  و  دانسته  اروپایی مآب  را 
پهلوی  کاله  کردن  سر  به  اجبار  به  وی  است.  رفتن  بین  از  حال 
با  زنان  عالیه  طبقه  که  می کند  ذکر  و  کرده  اشاره  دولت  توسط 
بر  چادرسیاه  همچنان  اما  می پوشند  اروپایی  لباس های  این که 
سر می گذارند، پیچه بر صورت می زنند و هنگام مواجهه با افراد 

غریبه پایین صورت خود را با چادر می پوشانند. 
فراز و نشیب های تاریخ ایران به روایت خاورشناس 

انگلیسی 
راس دومین فصل کتابش را «تاریخ ایران» اختصاص می دهد و 
اسالمی  دوره  و  اسالم  از  قبل  می کند.  تقسیم  دوره  دو  به  را  آن 
اعراب  به دست  ساسانیان  انقراض  دوره  را  دو  این  فاصل  حد  و 
دانسته  زرتشت  را  باستان  ایران  پیغمبر  قدیمی ترین  او  می داند. 

در  و  می زیسته  میالد  از  قبل   ۶ قرن  در  وی  که  می کند  عنوان  و 
ادامه به تحلیل آئین وی می پردازد. از شیوه پرستش و چگونگی 
تدفین مردگان سخن به میان آورده و به کتاب مقدسشان، اوستا 

اشاره می کند. 
یاد  پادشاهی  نخستین  به عنوان  کوروش  از  فصل  این  در  راس 
می کند که روح وحدت ملی را در ایرانیان شعله ور کرد و بعدها 
نتیجه  در  ایرانیان  برای  که  مشکالتی  و  مصائب  تمام  با  نیز 
استیالی خارجیان پیش آمد این روح در آنان باقی ماند. «ایران 
و  باستان  دوره  نشیب های  و  فراز  بررسی  از  پس  ایرانیان»  و 
محمد  حضرت  ظهور  به  ساسانیان  فرمانروایی  دوران  به ویژه 

(ص) اشاره می کند. 
راس در عهد اسالمی به حکومت هایی که روی کار می آیند چون 
به  که  عباسیان  کردند،  حکومت  ایران  بر  سال   ۸۰ که  امویان 
مناسبت نام عموی پیامبر(ص)، عباس به این نام معروف شدند، 
غزنویان می پردازد و اشاراتی  صفاریان، سامانیان و  طاهریان، 
وی  می کند.  فردوسی  و  غزنوی  محمود  سلطان  داستان  به  نیز 
را  آنها  دوره  و  می پردازد  سالجقه  آمدن  کار  روی  به  همچنین 
یکی از مهم ترین ادوار تاریخ تمدن ایران می داند. راس از روی 
دوره  به  تا  می گوید  سخن  ایلخانان  و  خوارزمشاهیان  آمدن  کار 
بیدار  و  پروری  ملیت  «دوره  را  دوره  این  و  می رسد  تیموریان 

شدن احساسات ملی ایرانیان» می داند. 
اسماعیل  شاه  چون  مشهور  و  معروف  شاهان  از  راس  دنیسون 
آن  نتیجه  در  و  افغان ها  شورش  به  و  می برد  نام  عباس  شاه  و 
توصیف  از  پس  وی  می کند.  اشاره  صفویان  حکومت  انهدام  به 
نیز  قاجار  و  زند  دوره  به  نادرشاه  حکومت  دوره  از  مختصری 
اشاراتی می کند و از فرقه بابیه که در زمان سلطنت ناصرالدین 
شاه رواج می یابد سخن به میان می آورد. فصل دوم این کتاب که 
به طور کلی و گذرا تاریخ ایران را تحلیل می کند با روی کار آمدن 
ایران  سرزمین  در  مولف  حضور  با  مقارن  که  پهلوی  رضاشاه 

بود، بسته می شود. 

همسفر با دنیسون راس در ایران مسافرت کنید 
که  است  فصلی  راس،  دنیسون  کتاب  فصل  جذاب ترین  اما   
«مسافرت در ایران» نام گرفته است. به عقیده راس این فصل «به 
اطالع  مملکت  جغرافیای  از  تنها  نه  که  می کند  کمک  خوانندگان 

راه های  زیرا  بیاموزند  نیز  را  مملکت  تاریخ  بلکه  کنند  حاصل 
ایران از معدود تجاوز نمی کنند و از لحاظ قدمت به اندازه خود 

کشور ایران قدیمی هستند.» 
شمال  سرسبز  خطه  از  را  خود  هیجان انگیز  سفر  راس  دنیسون 
ایران آغاز می کند و در مسیر انزلی تا قزوین به توصیف دیده ها 
و  می کند  طی  را  رشت  تا  انزلی  مسیر  می پردازد.  مشاهداتش  و 
و  انبوه  جنگل های  و  طبیعی  مناظر  توصیف  می رسد.  گیالن  به 

رودهای میان راه جذابیت های این فصل را دوچندان می کند. 
و  می کند  بیان  را  شهر  این  تاریخ  قزوین  به  رسیدن  از  پس  راس 
که  مسجدی  از  می دهد.  نسبت  ساسانیان  دوره  به  را  آن  قدمت 

مهم ترین  و  می گوید  سخن  شده  ساخته  هارون الرشید  توسط 
حسن  به  و  توصیف  است  الموت  قلعه  که  را  شهر  این  قلعه 
صباح نسبت می دهد. پس از حرکت از قزوین به طرف غرب از 
می رسد  زنجان  به  آن  از  پس  و  می آورد  میان  به  ذکری  سلطانیه 
به  مردمانش  که  می داند  ایران  غرب  شهر  آخرین  را  شهر  این  و 
زبان فارسی حرف می زنند، پس از آن به قریه میانه و سپس به 
در  ترکمانچای  معروف  معاهده  که  می رسد  ترکمانچای  قریه 
نخجوان  و  ایروان  شهرهای  آن  واسطه  به  و  بسته  روستا  همین 
به روسیه واگذار شد. سپس وارد شهر تبریز می شود و این شهر 
آثار  از  بسیاری  زلزله،  اثر  در  که  می داند  شهرهایی  جمله  از  را 

تاریخی آن از بین رفته است. 

هم قدم با راس در خیابان های سنگفرش طهران
است.  تهران  به  رو  شرق  جنوب  سمت  به  قزوین  از  دوم  سفر 
وی پس از توصیف مسیر از دروازه های تهران نام می برد و به 
می پردازد.  آن  کاشیکاری های  و  معماری  ویژگی های  توضیح 
دماوند  قله  حضور  محصول  را  تهران  جبروت  و  جالل  راس 
می داند و عظمت تهران را نیز مرهون ناصرالدین شاه. تهران با 
خیابان های سنگفرش شده، بنای مجلس شورای ملی، خانه های 
کاخ  آمریکایی،  کالج  شکوه  با  و  مجلل  بنای  زیبا،  شخصی 
مقبره  شاه،  ناصرالدین  جواهرات  کره  طاووس،  تخت  گلستان، 
شاه عبدالعظیم و توصیف خرابه های ورامین از دیگر دیده های 

مستشرق انگلیسی در طی این سفر است. 
دنیسون  است،  همدان  سمت  به  قزوین  از  حرکت  سوم  مسیر  اما 
ابن  ایرانی  بزرگ  طبیب  و  فیلسوف  مقبره  شهر  را  همدان  راس 

به مناسبت (یکم مهر/۲۳ سپتامبر) درگذشت سرادوارد دنیسون راس

  خاورشناسی که «ایران و 
ایرانیان» را بر قاب کتاب نشاند

شیفتگی به ایران او را 
بارها به این سرزمین 

باستانی کشاند و هربار 
گوشه ای از این فرهنگ 

دیرپا او را مجذوب خود 
کرد. وی کتاب «ایران 
و ایرانیان» را نوشت تا 
این فرهنگ غنی را به 
جهانیان معرفی کند؛ 

فرهنگی که هر جهانگرد 
و سیاحی را شیفته و 

مجذوب غنا و ژرفای 
خود می کند.
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عملیات ویرانگر کمان ۹۹
در تاریخ اول مهرماه سال ۱۳۵۹ نیروی هوایی ارتش ایران 
در واکنش به حمالت هواپیماهای عراقی علیه ایران عملیات 
 ۱۴۰ عملیات  این  در  کردند.  آغاز  را   (۹۹ البرز (کمان  سایه 
هواپیمای ایرانی شرکت داشتند که خلبانان ایرانی اهداف 
نظامی ارتش عراق، فرودگاه ها و آشیانه های نظامی ارتش 
عراق در مناطق کرکوک، موصل، رشید، حبانیه، ناصریه، 

شعیبیه، کوت و المثنی را مورد هدف قرار دادند.
اف-۴  و  اف-۵  جنگنده–بمب افکن های  از  عملیات  این  در 
اف-۱۴برای  شکاری-رهگیرهای  و  بمباران  برای 
 ۷۰۷ بوئینگ  و   ۷۴۷ بوئینگ  و  هواپیماها  از  محافظت 
برای سوخت رسانی و سی-۱۳۰هرکولس برای جمع آوری 
اطالعات الکترونیکی برای مشخص کردن محل پایگاه های 
خاك  سرتاسر  نیز  عملیات  منطقه  شد.  استفاده  موشکی 
مخازن  پاالیشگاه ها،  هوایی،  پایگاه های  تمام  عراق، 

سوخت و دیگر اهداف مورد نظر طراحان عملیات بود. 

 ۹۹ کمان  ابالغ رمز  با   ۱۳۵۹ سال  ماه  مهر  یکم  بامداد روز 
که  بوشهر  پایگاه  شد.  آغاز  عملیات  هوایی،  پایگاه های  به 
تا به آن روز پرواز ۴۰ فروند فانتوم را با هم تجربه نکرده 
گرفتند  قرار  پروازی  باند  روی  هواپیماها  بود.  آماده  بود، 
از  بعد  گرفتند.  جای  آسمان  دل  در  دیگری  از  پس  یکی  و 
کردند.  حرکت  اهداف  سمت  به  هوایی،  سوخت گیری 
بزرگ  عملیات  اولین  این  اینکه  خاطر  به  بغداد  آسمان  در 
به  بود.  آمده  وجود  به  ناهماهنگی  بود،  هوایی  نیروی 
شکلی که وقتی هواپیماهای پایگاه بوشهر به آنجا رسیدند، 
هواپیماهای دیگر از ارتفاع باالتر درحال بمباران بودند که 
خلبانان شجاع ما با مانورهایی زیبا، خود را در امان نگاه 

داشته و اهداف مورد نظر را بمباران کردند. 
تهران حمله ای دیگر را  پایگاه  آغاز شد.  موج دوم حمالت 

آغاز کرد که براساس آن هشت فروند فانتوم هر کدام به ۶ 
بمب MK۸۲، چهار بمب و موشك های راداری مسلح شدند 
بمباران  قصد  به  شناسایی  فانتوم  فروند  یك  همراه  به  و 
پایگاه هوایی الرشید در جنوب بغداد و فرودگاه بین المللی 

بغداد به پرواز در آمدند. 

در  کوت  بغداد،  الرشید  هوایی  پایگاه های  عملیات  این  در 
استان  در  ناصریه  نینوا،  استان  در  موصل  العماره،  استان 
در  کرکوك  هوایی  پایگاه  بصره،  استان  در  شعیبیه  ذیقار، 
پایگاه  دو  شامل  حبانیه  هوایی  پایگاه های  کرکوك،  استان 
هوایی  ام القصر،  پایگاه  بغداد،  غرب  در  هضبه  و  تموز 
توسط  المثنی،  فرودگاه  و  بغداد  بین المللی  فرودگاه 
الرشید  هوایی  پایگاه  شد.  بمباران  ایرانی  بمب افکن های 
 ۶۹ تا  عراق،  هوایی  پایگاه های  مهم ترین  از  یکی  به عنوان 
حمالت  شدت  خود  این  که  شود  عملیاتی  نتوانست  روز 
خلبانان تیزپرواز نیروی هوایی را نشان می داد و از سویی 
تمام برآوردهای دشمن را درباره این نیرو برهم زده بود. 
زیرا اطالعات آنان حکایت از زمین گیر بودن نیروی هوایی 

ایران داشت. 

عراق هنگام آغاز جنگ به تجهیزات زیر مجهز شده بود: 
- ۶۰۷ هواپیمای شکاری و بمب افکن 

- ۱۶۹ فروند انواع بالگرد 
شامل:  هوا  به  زمین  موشك های  پرتابگر  دستگاه   ۷۷۵  -

سام ۲، سام ۳، سام ۶ و رولند 
- ۷۱۳ عراده انواع توپ های پدافند هوایی 

- ۱۱۶ دستگاه رادارهای اخطار اولیه، ارتفاع یاب و کنترل 
آتش.  

با انجام این عملیات، نیروی هوایی عراق بیش از ۵۵ درصد 
از توان خود را از دست داد و تا مدت ها پایگاه های هوایی 
آنان قادر به استفاده از تمام یا بخشی از توان خود نبودند.

سینا دانسته و یادآور می شود که این شهر محل شهر قدیم اکباتانا 
سمت  به  اسدآباد  گردنه  از  همدان  در  گذار  و  گشت  از  بعد  است. 
جنگ  که  محلی  از  عبور  از  پس  و  می شود  رهسپار  کرمانشاه 
بزرگ نهاوند در آن روی داده بود در دو نقطه مهم طاق بستان و 
بیستون توقف کرده و از کتیبه های باقی مانده بر روی صخره ها 
و حجاری روی آنها صحبت می کند. راس بانی کرمانشاه را بهرام 
چهارم پادشاه ساسانی می داند و بیان می کند که از کرمانشاه به 

تهران، تبریز، اصفهان و بغداد راه های خوبی وجود دارد. 
پس از بازگشت به تهران از سمت شرق راهی مشهد می شود و از 
شهرهایی چون سمنان، دامغان، شاهرود، سبزوار و نیشابور گذر 
می کند. دنیس راس سبزوار را مهم ترین شهر در دوران سالجقه 
و  تاریخ  در  رتبه  باالترین  دارای  و  شهر  مهم ترین  را  نیشابور  و 

ادبیات ایران می داند. 
رد  قم  از  که  است  اصفهان  سمت  به  تهران  از  سفر  ششمین  اما 
تا  شد  منهدم  تیمور  امیر  دست  به  قم  که  می کند  ذکر  و  می شود 
و  مقدس  شهر  این  شود.  بازسازی  صفوی  شاهان  توسط  این که 
مقبره با عظمت حضرت معصومه در آنجا بنا شده است. پس از 
قم رهسپار کاشان می شود و به توصیف صنایع دستی زیبا و سایر 
هنرها و آثار باقی مانده از آن می پردازد. در مسیر از خرابه های 

نائین سخن به میان می آورد و پس از رسیدن به اصفهان این شهر 
را قشنگ ترین شهر ایران و پایتخت دوم شاه عباس می داند و خود 
میدان  از  نمی بیند.  شهر  آن  عظمت  و  زیبایی  توصیف  یارای  را 
نقش جهان و پل های اصفهان و مساجد زیبای آن صحبت می کند. 

کعبه زرتشت افسانه آمیزترین نقطه ایران از دیدگاه 
راس

از  مسیر  این  در  و  رفته  بوشهر  سمت  به  اصفهان  از  پس 
یزدخواست، بیابان های نمک، پاسارگاد، نقش رستم، نقش رجب 
و  افسانه آمیزترین  را  نقاط  این  و  کرده  عبور  زرتشت  کعبه  و 
جالب توجه ترین نقاط ایران می نامد. پس از رسیدن به شیراز به 
توصیف آن پرداخته و معتقد است اهل شیراز افرادی تیزهوشند 
و در هیچ کجا افرادی که در محاوره و سخنوری با استعدادتر از 

مردم شیراز باشند، یافت نمی شود. 
در  و  می رود  بصره  به  کشتی  با  بوشهر  به  رسیدن  از  پس  راس 
در  و  می کند  حرکت  العرب  شط  در  بزرگ  قایقی  با  نیز  بصره 
محمره سوار کشتی می شود و بعد از طی مسیری به دارالخزینه 
می رسد، از دارالخزینه به سمت شوشتر و سپس وارد دزفول شده 
آن  تاریخ  که  می داند  درازی  پل  و  مسجد   ۳۴ دارای  را  شهر  این  و 
متعلق به دوره ساسانیان است و در نهایت پس از دزفول به شوش 
رسیده و با توصیف شهر شوش که محل شهر قدیم متروپولیس 

بوده به سفر خود خاتمه می دهد. 

باشکوه ترین معماری اسالمی در دوره تیموریان
  صنایع ظریفه ایران در فصل بعد مورد توجه دنیس راس قرار 
هر  و  می پردازد  ایران  معماری  به  راس  فصل  این  در  می گیرد. 
جدید  بناهای  احداث  زمینه  را  جویانه ای  انهدام  و  ناگوار  واقعه 
و  صدمه  وجود  با  که  مغول ها  همانند  می داند.  شگفت انگیز  و 
درخشانی  مساجد  و  مدارس  احداث  به  دست  عظیم  خسارت های 
زدند که از آن جمله می توان سلطانیه را نام برد. وی از نادرشاه 
به عنوان فردی که دارای ذوق و روحیه هنری بوده نام می برد و 
مطهر  حرم  مانند  قدیمی  ابنیه  مرمت  و  تعمیر  در  پیشقدم  را  وی 

حضرت رضا(ع) می داند. 
دنیسون راس معماری ایران را به سه بخش تقسیم می کنـد: «اول 
فقط  امروزه  که  ساسانیان  قصرهای  دوم  هخامنشیان  قصرهای 
نشان و عالمت این دو قصر مشتی خرابه است و سوم عبارت است 
به ویژه  هخامنشی  عصر  معماری  به  کتاب  اسالمی»  معماری  از 
چون  اسالمی  دوره  اولیه  آثار  به  می کند،  اشاره  جمشید  تخت 
مسجد نائین می پردازد. از مشخصات معماری عمده بعد از عصر 
طرفین  در  که  اطاق هایی  وسط  در  مقرنس  ایوان های  و  مغول 
با  را  تیموریان  دوره  و  می کند  یاد  دارد،  امتداد  حصار  و  حیاط 

عظمت و باشکوه ترین عصر معماری اسالمی می داند. 
روی  در  باقیمانده  را  اسالمی  ایران  اولیه  نقاشی  یگانه  راس 

خرابه های  از  که  می داند  گلی  ظرف های  به ویژه  سفالی  ظروف 
ری استخراج شده اند. وی فراز و فرود نقاشی ایرانی را توصیف 
تاریخ  و  می کند  اشاره  اسالمی  دوره  مینیاتورهای  به  می کند. 
قرن  اواخر  را  رسیده  ما  دست  به  که  مینیاتورهایی  قدیمی ترین 

چهارده می داند. 
شیوه  و  می برد  نام  عباسی  رضا  و  بهزاد  استاد  از  راس  دنیس 
مینیاتورهای  در  که  است  معتقد  و  می دهد  توضیح  را  کارشان 
چشمان  و  می کند  توجه  جلب  همه  از  بیشتر  که  «چیزی  ایرانی 
اصول  و  قواعد  برحسب  که  است  دورنمایی  می کند  خود  جذب  را 

نقاشی ساخته می شود» 
زمان  در  و  تیموریان  دوره  در  را  اساسی  حرکت  اولین  دنیسون 
این  هرات  در  آکادمی  یک  تاسیس  با  که  می داند  شاهرخ  سلطنت 
هنرها مورد مطالعه واقع شدند. راس مشهورترین نقاشان زمان 
شاه عباس را معرفی و در نهایت با اظهار امیدواری به حفظ روح 
انتها  به  را  ایرانی  هنر  فصل  ایران  صنایع  بازار  رونق  و  صنعت 

می رساند. 

شعر و ادب ایرانی در نگاه دنیسون راس 
ادبیات ایران زمین از دیگر موضوعاتی بود که دنیسون راس به آن 

را  خود  کتاب  فصل  آخرین  اساس  برهمین  و  کرده  ویژه ای  توجه 
به آن اختصاص داده است. راس در این فصل ادبیات ایران قبل از 
اسالم را مرکب از «کتب مقدس زرتشتیان، زبان قدیم اوستایی که 
اتحاد و نزدیکی زیادی با سانسکریت دارد و تفاسیر کتب مزبور 

در زبان پهلوی یا زبان قرون وسطی ایران می داند.» 
او کتاب هایی که ایرانیان به زبان عربی به رشته تحریر درآورده اند 
نفوذ  از  راس  می خواند.  ایران»  جدید  ادبیات  اول  «مرحله  را 
ایرانیان  که  است  معتقد  و  می کند  صحبت  عرب  زبان  و  فرهنگ 
خدمت بزرگی به ادبیات عرب کرده اند و به گفته پروفسور ادوارد 
ادبیات  از  را  ایرانی  مولفین  تالیفات  که «اگر  می کند  اشاره  براون 

عرب جدا کنیم ادبیات عرب خیلی کم باقی خواهد ماند.» 
و  می آورد  میان  به  سخن  رودکی  از  فصل  این  در  راس  دنیسون 
داستان شعر رودکی را که تاثیر ژرفی بر نصر بن احمد سامانی 
گذاشت و وی را به ترک هرات و حرکت به سمت بخارا سوق داد، 
انوری،  فردوسی،  چون  ایران  مهم  و  بارز  شعرای  و  می کند  بیان 
خیام، نظامی، خاقانی، سعدی، حافظ و جامی را معرفی می کند. 
مثنوی  و  قصیده  و  غزل  ویژگی های  درباره  توضیح  به  حتی  وی 
نیز پرداخته و مشهورترین کتاب نثر فارسی را «گلستان» سعدی 
ذکر  رومی»  جالل الدین  «مثنوی  را  عرفانی  کتاب  بزرگترین  و 
را  شعر  مخصوصا  ادبیات،  به  ایرانیان  اشتیاق  و  عالقه  و  می کند 
امری باطنی و فطری می داند که در همه اعصار بوده و همچنان 

نیز باقی خواهد ماند. 

ادوارد دنیسون راس در یک نگاه 
در  انگلیسی  خاورشناس  و  زبان شناس  راس،  دنیسون  ادوارد 
ششم ژوئن ۱۸۷۱م در لندن متولد شد. وی خاورشناسی است که 
به زبان دانی شهره بود و تسلط وی بر ۳۰ زبان و لهجه دنیا گواه 
اردو،  سانسکریت،  تبتی،  ترکی،  عربی،  فارسی،  است.  مدعا  این 
فرانسوی، انگلیسی، آلمانی و ایتالیایی برخی از زبان هایی هستند 

که راس در درک و فهم آنها تبحر داشت.
 ادوارد راس ریاست مدارس و مراکز مهمی را برعهده داشت. از 
شرقی  دانشکده  مدیریت  تا  هندوستان  در  کلکته  مدرسه  ریاست 
به  دادن  رونق  در  به سزایی  نقش  وی  ریاست  شیوه  آفریقایی.  و 
این موسسات علمی و مجذوب کردن مردم به فراگیری زبان های 

شرقی و متمرکز کردن استادان زبان های مشرق زمین داشت.
 وی در طول عمر خود سفرهای فراوانی به شرق جهان کرد و در 
طول این سفرها ضمن آشنایی با آثار شرق، با استادان بزرگ زبان 
فارسی و ترکی نیز دیدار کرد. از راس آثار متعددی بر جای مانده 
نگاشته  ایران  یا  و  شرق  اسالم،  محوریت  با  که  آنها  جمله  از  که 
شده، می توان به کتاب «اسالم» ،«ایران و ایرانیان»، «هند و ادیبان 
کتاب های  و  فارسی  و  ترکی  اشعار  از  ترجمه  هایی  و  شرقی» 
تاریخی اشاره کرد. ادوارد دنیسون راس سرانجام در ۲۳ سپتامبر 

۱۹۴۰م در ۶۹ سالگی دیده از جهان فروبست.
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گوناگون
زن ها ۱۰ روز در سال 
دل و دماغ ندارند

یک وقت هایی هم هست که از در و دیوار برای آدم می بارد. زن 
باشند.  هم  وحشتناک تر  وقت ها  این  است  محتمل تر  باشی  که 
می دهند،  نشان  چاق تر  را  آدم  آینه ها  ناگهان  روزهایی  یک  توی 
نمی شود  جوره  هیچ  را  دماغش  آب  و  می شود  بی ادب  آدم  بچه 
به نظر  و  نمی خورد  تکان  تلویزیون  جلوی  از  شوهر  کرد.  جمع 
می رسد نتایج لیگ دسته سوم برایش مهم تر از حرف هایی است 

که می زنید.

بدی  جور  یک  چشم  دور  چروک های  و  شکسته  ناخن ها  گوشه   
و  زن  یک  با  می توانند  تنهایی  به  کدام  هر  اینها  شده اند.  عمیق 
البته کمتر یک مرد کاری کنند که به کل دل و دماغ آدم از دست 
برود و حال و هوای آدم در پایین ترین جای ممکن قرار بگیرد. 
که  می دهد  نشان  است  شده  منتشر  تازگی  به  که  پژوهش  یک 

زن ها ۱۰ روز در سال را در حال و هوا و شرایط خلقی بدی قرار 
دارند و در کل حال و روز خوشی ندارند. در کل به طور متوسط 
زنان در هفته ۵ ساعت را در شرایط خلقی بدی می گذرانند و به 
عبارت دیگر دل و دماغ انجام هیچ کاری را ندارند. دالیل رفتن 
به حال و هوای مزخرف رنگارنگ و گسترده است، می تواند از 
هوای بد و شرجی تا مشکالت کاری و حرفه ای را در بر داشته 
قرار  مطالعه  مورد  تحقیق  این  در  که  زنانی  از  نیمی  باشد. 
کرده اند  تجربه  روزهایی  این  از  بیش  آنها  که  گفته اند  گرفته اند 
که در آن دل و دماغ نداشته اند و ۲۵ درصد آنها گفته اند که با باال 

رفتن سن این حالت آنها بدتر شده است. 

مردان: ۵ ساعت کم است
مردان اما با رقم ۵ ساعت در هفته برای بداخالقی و بی حوصلگی 
ساعت ها  این  می کنند  تصور  آنها  نیستند.  موافق  همسرانشان 
خیلی بیشتر از ۵ ساعت است و در حدود دو برابر این یعنی ۸ 

ساعت در هفته را در برمی گیرد. 
خوی  و  خلق  اساس  از  زنان  می رسد  به نظر  که  جایی  در  اما 
که  می پذیرند  هم  آنها  خود  دارند،  مردان  به  نسبت  ناپایدارتری 
بیشتر از مردان دچار حالت بدخلقی می شوند. در واقع نزدیک 
اطرافشان  مردان  به  نسبت  آنها  که  می گویند  زنان  درصد   ۳۰ به 
زمان های بیشتری دل و دماغ ندارند. یک آمار تکان دهنده دیگر 
شده  گفت و گو  آنها  با  مطالعه  که در  زنانی  هفتم  یک  هست.  هم 
به  آنها  بد»  «مود  و  بی حوصلگی  زمان های  که  کرده اند  اذعان 

مراتب بیش از زمان هایی است که خوشحال هستند. 

مردانی که فرار می کنند
از ۱۰۰۰ مردی که در این مطالعه مورد مصاحبه قرار گرفته اند، 

۶۸ درصد گفته اند در هنگامی که همسر یا نامزد آنها دل و دماغ 
ندارد ترجیح می دهند در نزدیکی او آفتابی نشوند. در این میان 
اما مردهای شجاعی هم وجود دارد. ۱۵ درصد از مردان که در 
ترجیح  که  گفته اند  می گیرند،  قرار  مردان  این  گروه  در  واقع 
می دهند به جای فرار کردن کاری کنند که زن مقابلشان از این 

حال بد رها شود. 
افراد  مود  مورد  در  او  است.  شناس  روان  براون»،  «سالی 
می گوید: «حال و روز و دل و دماغ داشتن یا نداشتن ما یک جور 
فشارسنج است. در واقع این مورد هم در زنان و هم در مردان 
با  چگونه  زوج ها  که  است  آن  مهم  موضوع  اما  می شود؛  دیده 

چنین پدیده ای برخورد می کنند.»

زن ها تنها می مانند و مردها به زن ها تکیه می دهند
تنها  ندارند،  دماغ  و  دل  که  لحظاتی  در  می دهند  ترجیح  زن ها 
این  از  همسرشان  به  تکیه  با  می دهند  ترجیح  مردها  و  باشند 
افرادی  درصد   ۲۳ که  گفت  باید  واقع  در  شوند.  رها  هوا  و  حال 
که در نظرسنجی مورد مصاحبه قرار گرفته اند گفته اند که این 
حال و هوا بر روابط عاطفی شان تاثیرگذار بوده است. در جایی 

حال  و  بگیرند  تاثیر  است  ممکن  بسیاری  چیزهای  از  زن ها  که 
عمده ای  نقش  هورمون ها  می رسد  به نظر  شود،  بد  هوایشان  و 
هوای  و  حال  این  خوشبختانه  دارد.  آنها  خلق  شدن  خراب  در 
چیره  آن  به  می توان  هزینه  کمترین  با  که  است  چیزی  مزخرف 
یکی  که  دارد  وجود  آن  بر  غلبه  برای  گوناگونی  روش های  شد. 
از بهترین آنها معاشرت با آدم های خوشحال است. افراد زیادی 
گفته اند که حتی یک دوش آبگرم هم می تواند دل و دماغ از دست 

رفته را به آنها برگرداند. 

دلیل حال بد زنان: مردان
در این مطالعه با ۱۰۰۰ زن و ۱۰۰۰ مرد مصاحبه شده است. یکی 
از نتایج عجیب این بررسی آن است که ۲۵ درصد زنان گفته اند 
که همسرانشان دلیل اصلی به هم خوردن حال و هوا و از دست 
دادن دل و دماغ آنها هستند. برای رهایی از حال و هوا و خلق 
بد، افراد روش های متفاوتی دارند. ورزش، خوردن شکالت یا 
نوشیدنی از جمله این روش ها هستند که بیشتر در میان زن ها 
دیده می شود. ۲۲ درصد زن ها گفته اند که ورزش و فعالیت های 
شود.  مساعد  هوایشان  و  حال  کند  کمک  آنها  به  می تواند  بدنی 
۱۰ درصد زن ها گفته اند که برای غلبه بر خلق بدشان به خوردن 
شکالت پناه می برند؛ اما خرید کردن کاری است که بدون تردید 
دست  از  دماغ  و  دل  که  داشت  اطمینان  می تواند  زن ها  مورد  در 
رفته را به بهترین شکل ممکن بازمی گرداند. ۲۰ درصد زن هایی 
که مورد بررسی قرار گرفته اند، گفته اند که خرید کردن می تواند 
هم  آنها  از  درصد  نیم  و  شود  خوش  خلقشان  کند  کمک  آنها  به 

گفته اند که استراحت کردن حالشان را خوب می کند. 

منبع: دیلی میل
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شیفتگان سفر به 
پاریس، مراقب باشید!

ترجمه: فاطمه عمانی

فرانسه  به  حال  به  تا  که  باشید  کسانی  از  دسته  آن  جزو  هم  شما  شاید 
پایتخت  به  نسبت  می کنید  احساس  که  مدت هاست  ولی  نکرده اید،  سفر 
این کشور، پاریس، عالقه خاصی دارید، گویی عناصری در آن دیار شما 
را به دیدار از خود فرامی خوانند و دیگر تحمل ندارید تصاویر این شهر 
مجالت  و  پوسترها  تلویزیون،  کامپیوتر،  مانیتور  پنجره  پشت  از  فقط  را 
ببینید! بی صبرانه منتظرید به این رویای دیرینه خود تحقق ببخشید و در 
اولین فرصت از نفس کشیدن در هوا و قدم گذاشتن بر سنگ فرش کوچه 

و خیابان این شهر رومانتیک حسابی لذت ببرید. 

در کتابخانه تان هم سر و کله کتابچه های «فرانسه در سفر» پیدا می شود 
و بعد از هر عبارتی که می آموزید، با چشمان بسته خود را روبه روی برج 
ایفل دیده و فریاد می زنید: «Bonjour Paris!!».اما پیشنهاد می کنم حین 
اطمینان  و  بیندازید  مقاله  این  به  نگاهی  خود،  سفر  مقدمات  کردن  مهیا 

حاصل کنید که مستعد ابتال به «سندروم پاریس» نیستید.

ژاپنی ها بیشترین مبتالیان به سندروم پاریس!
سندروم پاریس، یک اختالل روانی گذراست و برای برخی از کسانی رخ 
اروپای  در  دیگر  جای  هر  یا  فرانسه  کلی  به طور  یا  پاریس  از  که  می دهد 
غربی دیدن کرده و تعطیالت را در آنجا می گذرانند. این سندروم همراه 

می کند  بروز  روانپزشکی  عالئم  سری  یک 
مانند: حاالت هذیانی حاد، اوهام، احساس 
می کند  احساس  فرد  آن  در  (که  شکنجه 
از  خشونت  و  پرخاشگری  غرور،  قربانی 
بینی  دگرسان  است)،  شده  دیگران  جانب 
محیط، زوال شخصیت، نگرانی و همچنین 
سرگیجه،  نظیر  تنی  روان  عالئم  بروز 

ضربان قلب باال، تعرق و.... 
ژاپنی  توریست های  از  چشمگیری  درصد 
درگیر این مساله شدند. مشکلی که سفارت 
که  داشت  آن  بر  را  فرانسه  در  ژاپن  خانه 
که  ژاپنی هایی  وضعیت  به  رسیدگی  برای 
خط  یک  می شوند،  دچار  اختالل  این  به 
طبق  بیندازد.  راه  به  ساعته   ۲۴ ویژه  تلفن 
به طور  ساالنه  سفارتخانه،  این  گزارش 
دیگر)  نقلی  (مطابق  یا   ۱۲ حدود  میانگین 
بیماری  این  دچار  ژاپنی ها  از  نفر   ۲۰

می شوند.
گزارش های  شود،  دچار  اختالل  این  به  است  ممکن  هرکسی  اگرچه 
چنین  مستعد  بیشتر  ژاپنی ها  خصوصا  که  می دهند  نشان  ثبت شده 
درگیری هستند. نخستین بار در ژورنال« نرویر»، یک ژورنال روانپزشکی 
فرانسوی، در سال ۲۰۰۴ میالدی به این مطلب اشاره شد. از میان حدودا 
شش میلیون نفری که به صورت ساالنه به این شهر سفر می کنند، تعداد 
موارد گزارش شده خیلی به چشم نمی آید: طبق ادعای یک مقام مسوول 
در سفارتخانه ژاپن در فرانسه، حدود ۲۰ توریست ژاپنی در سال به این 
سندروم مبتال می شوند. ممکن است حساسیت مردم ژاپن به این شهرتِ  
پاریس در فرهنگ ژاپنی ارتباط داشته باشد، به ویژه تصویر ایده آلی که از 

پاریس در تبلیغات ژاپنی ارائه می شود.
مقاله  در  ژاپنی،  فرانسوی-  پزشکی  انجمن  رئیس  رینوکس،  ماریو 
به  ابتال  و  وطن  برای  دلتنگی  بین  «ژاپنی ها  می گوید:  چنین  لیبریشن 

به ویژه  رسانه ها،  که  می دهد  ادامه  وی  می افتند.»  گیر  پاریس  بیماری 
مجالت ژاپنی غالبا پاریس را به عنوان جایی به تصویر می کشند که اکثر 
برترین  و  هستند  لباس  مدل  مانکن های  شبیه  خیابان  و  کوچه  در  مردم 

برندها را به تن می کنند.

علت چیست؟
در  نرویر  فرانسوی  روانپزشکی  ژورنال  در  مذکور،  مقاله  نویسندگان 
بر  موثر  عوامل  به عنوان  را  زیر  موارد  بعد،  سال  هشت  یعنی   ۲۰۱۲ سال 

می شمرند:

۱. سِد زبانی: تعداد کمی از ژاپنی ها فرانسوی صحبت می کنند و بالعکس. 
به نظر می رسد که این دلیل اصلی باشد و پیش بینی می شود که دیگران 
را نیز دچار همین مشکل بکند. به جز تفاوت های واضح بین فرانسوی ها 
و ژاپنی ها، بسیاری از عبارات و تکیه کالم های متداول، نسبت به معنای 
عمیق و طویلی که دارند، کوتاه تر ترجمه می شوند و همین امر سبب گیج 
شدن برخی از افراد می شود که پیش از این هرگز با چنین عباراتی مواجه 

نشده بودند.

و  بوده  زبان  از  فراتر  ملیت  دو  این  بین  عمده  تفاوت  فرهنگی:  تفاوت   .۲
مربوط به رفتار است. فرانسوی ها می توانند به صورت غیررسمی ارتباط 
همین  که  است  رسمی  شدت  به  ژاپنی ها  فرهنگ  مقابل  در  و  کنند  برقرار 
امر سبب بزرگ شدن مشکلِ  توریست های ژاپنی می شود. گویی مجبورند 

چیز  همه  کنند،  نرم  پنجه  و  دست  عمده ای  تغییرات  با  محدود  زمانی  در 
خصوصا  برخورد  و  رفتار  طرز  زمان،  هوا،  و  حال  می شود:  دگرگون 

شوخی ها. این نوسانات سریع مساله را بیش از پیش پیچیده می کند.

یا  کاری  سفر  اینکه  از  گذشته  خستگی:   .۳
ساعت  در  اختالل  عالوه بر  است،  تفریحی 
خواب، تنظیم قرارها و انجام رزروهای پی در 
پی برای اینکه از لحظات اقامت در پاریس تمام 
روانی  ثبات  و  آرامش  شود،  استفاده  کمال  و 

مسافران را به هم می ریزد.

به  پاریس  به  همواره  ژاپنی ها  تناقض ها:   .۴
سرزمین  می نگریستند؛  رویاها  شهر  دیده 
که  درحالی  عاشقانه ها.  و  زیبایی ها  فرهنگ، 
زود  خیلی  شهر  این  از  خود  دیدار  اولین  در 
را  آن  می شوند.  آشکار  تناقضی  وجود  متوجه 
شهری معمولی و درگیر روزمرگی ها می بینند 
که شاید امکانات رفاهی هم به خوبی مدیریت 
و توزیع نشده باشد. بسیاری از اماکن کثیف و 
جدایی ناپذیر  جزء  صدا  و  سر  و  هستند  آلوده 
همه  و  همه  ها  این  است.  شهر  این  در  زندگی 
می پرورانده اند.  ذهن  در  این  از  پیش  که  است  ایده آلی  تصویر  با  مغایر 
از  که  را  واقعیتی  بین  زیاد  فاصله  نمی تواند  دلباخته  مسافر  یک  بنابراین 
این شهر می بیند و تصاویر معروف وخیال انگیزی که پیش از این دیده 

بود، پر کند و نتیجتا سردر گم و سرخورده می شود.
می کند،  کار  فرانسه  در  که  ژاپنی  روانپزشکی  اوتا،  هیراوکی  پروفسور 
 ۱۹۸۶ سال  در  را  مساله  این  که  است  شده  معرفی  کسی  اولین  به عنوان 
تشخیص داده است. درحالی که یافته های اخیر یوسف محمودیا، پزشک 
یکی از بیمارستان های پاریس، نشان می دهد که سندروم پاریس «به خود 
از  ناشی  هیجان  که  می گوید  او  نظریه  مسافر».  به  نه  می گردد،  بر  سفر   ِ
نفس  تنگی  و  سرگیجه  قلب،  ضربان  افزایش  سبب  که  است  پاریس  دیدن 

شده و نتیجتا منجر به بروز اوهام در رفتار می شود.

اختالل  یک  پاریس،  سندروم 
برخی  برای  و  گذراست  روانی 
از  که  می دهد  رخ  کسانی  از 
فرانسه  کلی  به طور  یا  پاریس 
اروپای  در  دیگر  جای  هر  یا 
تعطیالت  و  کرده  دیدن  غربی 
این  می گذرانند.  آنجا  در  را 
سندروم همراه یک سری عالئم 

روانپزشکی بروز می کند 
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شد،  می  شنیده  شایعات  در  بارها  که  طور  همان  نیز  اپل  جدید  مدیرعامل  کوک،  تیم 
در  اش  ساالنه  کنفرانس  در  اپل  داد.  تن  بزرگ  هوشمند  تلفن  یک  ساخت  به  سرانجام 
سپتامبر از جدیدترین نسخه آیفون رونمایی کرد و نسل ششم آیفون به نام آیفون ۶ همراه 
با برادر بزرگ تر خود یعنی آیفون ۶ پالس معرفی شد. این در شرایطی بود که از مدت 
ها قبل پیش بینی شده بود اپل، آخرین آیفونش را در دو اندازه و بزرگ تر از محصوالت 
قبلی روانه بازار کند. همین خصوصیت لو رفته آیفون ۶ شعار اصلی اپل را در وبسایت 
رسمی این شرکت برای اپل تشکیل داد: «Bigger than bigger». این در حالی است که 
همین انحراف از مسیر استیو جابز کافی بود تا قلب کسانی که اپل را با جابزش دوست 
داشتند بشکند و مخالفانی مانند سامسونگ نیز با تکرار این جمله جابز، آیفون ۶ را هدف 
قرار دهند. البته آیفون ۶ تنها یک دستگاه بزرگ تر نیست، بلکه در تمام ویژگی های ریز 
و درشت بهتر شده است تا بتواند دل مخاطبانش را یک بار دیگر به دست بیاورد. در این 
گزارش نگاهی داریم به تمام تحوالت نسل ششم تلفن محبوب اپل و حواشی پیرامون آن 

در شب کنفرانس این سیب گاز زده.

طراحی جدید و بزرگ
های  لبه  از  گذر  با  و  اند  برگشته  خود  اصل  به  دیگر  بار  یک  دهه  دو  از  بعد  اپل  طراحان 
تیز، یک بار دیگر لبه های گرد را برای تلفن هوشمندشان انتخاب کرده اند. آیفون جدید 
در نگاه اول شما را بی اختیار به یاد اولین نسلش می اندازد، که این یک بازگشت به عقب 
است و چیز خاصی برای غافلگیر کردن مخاطبانش ندارد. مانند تمام پیشینیان، ششمین 
سلحشور اپل از بدنه فلزی بهره می برد و در جلوی گوشی خبری از بدنه نیست و یک 

 Retina HD صفحه نمایش مسطح تمام محیط جلو را احاطه کرده است. صفحه نمایش
در دو مدل ۶ و ۶ پالس به ترتیب رزولوشن ۷۵۰ ۱۳۳۴ و ۱۰۸۰ ۱۹۲۰ پیکسل را در اختیار 
کاربران قرار می دهد. همان طور که می دانید دو محصول اپل در دو اندازه ۷ / ۴ و ۵ / 
۵ عرضه شده اند تا بزرگ ترین آیفون های تاریخ باشند، اما در عین حال باریک ترین تلفن 
ضخامت  متر  میلی   ۶  / ۹ فقط   ۶ آیفون  هستند.  نیز  آمریکایی  شرکت  این  هوشمند  های 

دارد و برادر بزرگ ترش هم با ۱ / ۷ میلی متر ضخامت کمی چاق تر است.
هیچ شکی نیست که آیفون ۶ از بهترین متریال برای ساخت بدنه و قطعاتش بهره برده و 
با ظرافت خاص و بی نقصی تولید شده است تا محصول بسیار خوشدستی باشد، اما بر 
خالف استدالل جابز که معتقد بود وقتی گوشی تان را در یک دست می گیرید باید انگشت 
شست شما به همه جای صفحه نمایش دسترسی داشته باشد، دوقلو های تازه وارد اپل به 

هیچ وجه این امکان را در اختیار کاربرانش قرار نمی دهند.

قلبی قدرتمند و باتری مقاوم
ببرند.  جلو  اعداد  بازی  با  را  کنفرانس  کردند  می  سعی  اپل  مختلف  های  بخش  مدیران 
برای همین تمام نمودارهای مقایسه ای، آیفون۶ را با اولین آیفون مقایسه می کرد. همین 
در  که  برداشت  در  را  تر  قوی  درصد   ۸۵ ای  پردازنده  مانند  ای  نتیجه  ناهمگون  مقایسه 
از  کمی   ۶ اپل  که  است  این  واقعیت  کند.  منحرف  را  مخاطب  ذهن  توانست  می  اول  نگاه 
مدل قبلی قوی تر است و این را مدیون پردازشگر جدیدش است. پردازشگر جدید اپل که 
از نسلی به نسل دیگر به صورت ساعت وار باال می رود، از A۷ به A۸ رسیده است. این 

تلفن  این  قوت  نقطه  دارد،  خود  کنار  در  را   M۸ جانبی  پردازنده  که  بیتی   ۶۴ پردازشگر 
هشتمین  با  هماهنگی  در  را  توانایی  بیشترین  اپل  مهندسان  ادعای  به  زیرا  است،  همراه 
سیستم عامل اپل دارد. این سیستم عامل با صفحه بزرگ این گوشی همگام سازی باالیی 
دارد تا بتواند از تمام ظرفیت این صفحه نمایش بزرگ تر استفاده کند. همچنین پردازنده 

جدید، سرعت وای ـ فای این دستگاه را سه برابر نسخه قبلی کرده است.
سومین عدد ۸ در مشخصات آیفون ۶ ، دوربین هشت مگاپیکسلی آن است. دوربین جدید 
نسبت به آیفون S۵ قوی تر شده و از پنج لنز مختلف بهره می برد. این دوربین به یک 
را  ویدئویی  تصاویر  ثبت  قدرت  که  است  شده  مجهز   Focus Pixels نام با  جدید  حسگر 
تلفن  باتری  عمر  تر  بزرگ  نمایشگر  و  تر  قوی  پردازشگر  رسد  می  نظر  به  برد.  می  باال 
هوشمند اپل را بشدت کاهش دهد، اما بر خالف این تصور هر دو مدل آیفون۶ قابلیت ده 

ساعت کار مداوم را دارند که برای یک گوشی هوشمند بسیار مناسب است.

برگ برنده اپل
مانند S۵ امنیت شما بر عهده سرانگشتانتان است و Touch ID اپل رمز عبور شما را پیش 
خودتان محفوظ نگه می دارد. در آیفون Touch ID۶ تنها وظیفه تائید رمز عبور را ندارد، 

کاربریتان  حساب  از  استفاده  با  استور  اپ  و  بوک  آی  آیتونز،  از  خرید  برای  تائیدی  بلکه 
است. با توجه به نگرانی هایی که در مورد کنترل اطالعاتی از طریق اثر انگشت در سال 
گذشته به وجود آمده بود و بسیاری آن را روشی برای نفوذ به حریم خصوصی افراد می 
دانستند، حال این نگرانی به حساب های بانکی کاربران اپل نیز سرایت خواهد کرد و باید 

منتظر موج جدید اعتراضات باشیم.
شده  معرفی   apple pay نام با  که  است  گوشی  این  پول  کیف  سرویس  اپل،  برنده  برگ 
است. این سرویس که با استفاده از فناوریNFC کار می کند، به کاربر اجازه می دهد به 
کمک Touch ID از بیش از ۲۰ هزار فروشگاه خرید کند، بدون این که نیاز باشد زمانی را 
صرف پر کردن اطالعات فرم های پرداخت کند. این ویژگی فقط به سرویس کیف پول 
اپل ختم نمی شود، بلکه از درون اپلیکیشن های مختلف نیز می توان این گونه خرید کرد.

با در نظر گرفتن این که توجه به سالمت کاربران در تلفن های هوشمند اهمیت پیدا کرده 
است، شرکت اپل نیز با ارتقای سرویس نرم افزاری سالمتش بر این اصل تاکید بیشتری 

کرده است. با استفاده از این سرویس، کاربر می تواند کنترل بهتری بر کالری مصرفی 
روزانه اش، فعالیت های فیزیکی و چربی های سوخته و ساخته شده اش، داشته باشد. 
همچنین این سرویس هماهنگی باالیی با گجت های پوشیدنی خواهد داشت تا دیگر الزم 

نباشد کاربر برای مطلع شدن از وضع سالمتش حتما تلفن خود را در دست بگیرید.

و یک چیز بیشتر...
این جمله ای بود که تیم کوک با آرامش خاصی برای غافلگیر کردن طرفداران محصوالت 
اپل بیان کرد که دیگر قید رونمایی از ساعت هوشمند اپل را زده بودند. اپل با رونمایی از 
اولین گجت پوشیدنی خود، خیال کسانی را که مدت ها بود چشم انتظار محصول متفاوت 
اپل بودند راحت کرد. همین یک جمله کافی بود تا فریاد شادی در تمام سالن کنفرانس 
اپل طنین انداز شود، اما فقط نام ساعت هوشمند اپل کافی بود تا آه از نهاد خیلی ها بلند 
مطرح  ها  خیلی  برای  را  پرسش  این   iwatch جای  به   apple watch نام  انتخاب  شود. 
ساعت  نام  ابتدای  از  آی  پیشوند  حذف  نیست؟  جابز  پای  رد  از  خبری  هم  اینجا  که  کرد 
هوشمند اپل نشان داد که مدیران کنونی اپل چندان بدشان نمی آید که رد پای استیو را از 

محصوالت این شرکت حذف کنند.

این محصول تازه وارد که پس از دو سال گمانه زنی به عرصه بازار گجت های پوشیدنی 
 ۶ آیفون  و   ۶ آیفون  از  بیشتر  بسیار  آن  بدون  چه  و  آی  پیشوند  با  چه  است،  گذاشته  پا 
پالس توانسته است توجه ها را به خود جلب کند. وزن بسیار سبک، صفحه نمایشی از 
یاقوت کبود و کریستال محافظ، طراحی خوب و کالسیک از ویژگی های بارز این ساعت 
هوشمند است. اما اپل واچ را باید هندوانه ای در بسته دانست، زیرا نسخه نهایی آن هنوز 
به بازار نیامده و ویژگی های نرم افزاری آن بدرستی معرفی نشده است. حتما شنیده اید 
کودکانی که از تغذیه مناسب تری برخوردارند، باهوش تر هستند؛ محصوالت دیجیتال 
هم از این قاعده مستثنا نیستند و به نظر می رسد این فاصله چند ماهه بین رونمایی و 
عرضه اپل واچ به همین مساله برگردد. اپل واچ در کنار تمام نکته های مبهمش، با تکیه 
و  فرد  به  منحصر  شارژر  گرافیکی،  رابط  در  ناب  های  ایده  زیبا،  و  خالقانه  های  بند  بر 
همچنین دو اندازه ۱/۵ و ۱/۶۵ اینچی برای کاربران مرد و زن، از همین حاال خیلی ها را 
شیفته خودش کرده است تا به عنوان یک کاالی لوکس، فاتح بازار میان دیگر رقبا باشد.

تکنولوژی و فناوری

برگ برنده اپل
جابز به عنوان خالق آیفون بارها گفته بود «هیچ کس تلفن همراه بزرگ 
نیز  اپل  شرکت  رهبر  و  گذرد  می  جمله  این  از  ها  سال  حاال  خرد!»  نمی 
دیگر در قید حیات نیست. در این سال ها تلفن های همراه بزرگ و بزرگ 

تر شده اند و جالب آن که بسیاری از کاربران این تلفن ها را می خرند.

گوگل و ساخت آسانسور فضایی
بزرگترین موتور سرچ دنیا عالوه بر طرح های اینترنتی به ساخت اتومبیل های 
خبری  اکنون  اما  است  آورده  روی  نیز  سالمتی  طرح های  یا  سرنشین  بدون 
مبنی بر ساخت فرودگاه مدرن و شهرهای جادویی از سوی این موتور سرچ 

اینترنتی منتشر شده است.
عنوان  با  بیشتر  را  گوگل 
قدرتمند  سرچ  موتور  یک 
اطالعات  که  می شناسیم 
زبان های  به  را  وسیعی 
کاربران  اختیار  در  مختلف 
زمان  دیگر  اما  می دهد  قرار 
گوگل  که  رسیده  پایان  به  آن 
موتور  یک  عنوان  به  فقط  را 
بشناسیم،  اینترنتی  سرچ 

و  سالمتی  طرح های  سرنشین،  بدون  خودروهای  ساخت  به  گوگل  اکنون 
تحقیقاتی و حتی ساخت شهرهایی جادویی و فرودگاه های مدرن روی آورده 
است.  این طرح به دو بخش Google X و Google Y تقسیم می شود. مسئولیت 
طرح Google X برعهده Sergey Brin بوده اما بخش دوم نیازمند طرح های 
چنین  اجرای  با  کردند  اعالم  متفاوتی  اخبار  گوگل در  است. مقامات  بلند مدت 
به  بلکه  نیستند  سرمایه  افزایش  یا  زایی  درآمد  دنبال  به  پروژه هایی  و  طرح ها 

دنبال محقق شدن طرح ها و پروژه های خود هستند.
یکی دیگر از طرح های آتی گوگل ساخت آسانسور فضایی است که فضانوردان 
اما  بپردازند  خود  تحقیقات  به  و  رفته  فضا  به  آسانسور  یک  کمک  با  زمین  از 
از  دور  و  بعید  شده  ذکر  پروژه های  و  طرح ها  از  یک  هیچ  گفت،  باید  پایان  در 

دسترس به نظر نمی رسند.
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  آیا می توان یک رمان 
را سه ساعته خواند؟!

با استفاده از ابزاری به نام «اسپریتز» می توان سرعتی برق آسا 
در خواندن داشت و رمان های طوالنی را در زمانی باور نکردنی 

به پایان رساند.
به طور  هزارکلمه ای   ۱۱۰ کتاب  یک  خواندن  گاردین،  از  نقل  به 
متوسط حدود ۶ ساعت زمان نیاز دارد، یعنی حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ 
کمی  نیز  آن  موضوع  اگر  که  است  طبیعی  و  دقیقه  هر  در  کلمه 

ثقیل باشد، ممکن است بیشتر هم طول بکشد.
درعین حال تصور خواندن چنین متنی در ۳ یا ۴ ساعت تاحدی 

از  می توان  امری  چنین  تحقق  برای  اما  است  بلندپروازانه 
یک  اسپیریتز  گرفت.  کمک   Spritz اسپریتز/  نام  به  برنامه ای 
برنامه خوانش الکترونیکی است که توسط شرکتی به همین نام 
سرعت  رعدآسای  افزایش  آن  هدف  و  طراحی شده  بوستون  در 
تکنولوژی  سیستم  این  است.  دقیقه  در  کلمه   ۱۰۰۰ تا  خواندن 

جالبی دارد. 
یک  می خوانیم،  که  لغتی  هر  اسپریتز  سازنده  شرکت  گفته  به 
سریع  بسیار  آن  درک  فرآیند  که  دارد  مناسب  شناختی  معنی 
روی می دهد. روال کار اسپریتز به این صورت است که کلمات 
شما  که  سرعتی  همان  به  سریع،  توالی  با  و  بزرگ  شکلی  به 
می خواهید بر روی صفحه نمایش ظاهر می شوند و شما متن را 

به همان سرعت می خوانید.

گوشی های  طریق  از  استفاده  برای  که  است  مدتی  سیستم  این 
همراه با سیستم عامل iOS و Androidقابل دسترسی است. 

با  است.  مطلب  فهم  و  درک  خواندن،  سریع  بزرگ  مشکل  اما 
کامًال  گفت  نمی توان  اما  ندارد،  وجود  مشکلی  چنین  اسپریتز 
تکراری  کلمات  مورد  در  تکنولوژی  این  است.  مشکل  بدون  هم 
هم  سر  پشت  تکراری  کلمه  سه  اگر  می خورد،  مشکل  به  اساسًا 
موقت  طور  به  ناگهان  اسپریتز  باشند،  داشته  وجود  متنی  در 

متوقف و دچار سردرگمی و ابهام می شود.
از دیگر مشکالت کار با اسپریتز این است که ازآنجاکه اسپریتز 
گاهی  می طلبد،  زیادی  تمرکز  باال  سرعت های  در  به ویژه 
خواننده را به زحمت و دردسر می اندازد و نیز باعث چشم درد و 

گردن درد نیز می شود. 
رمان  خواندن  برای  فقط  اما  است  فوق العاده  ابزاری  اسپریتز 
ثقیل  و  سنگین  کتاب های  مورد  در  سیستم  این  نشده.  طراحی 

درواقع  نمی دهد.  شما  به  کردن  معطل  برای  فرصتی  هیچ 
راه های  شاید  اما  است  خوب  اسپریتز  طریق  از  خواندن 
لذت بخش تر و منطقی تری هم برای مطالعه وجود داشته باشد!

باید  رود،  بکار  رمان  خواندن  برای  اسپریتز  است  قرار  اگر 
توانایی پرداختن به نوشته های متنوع و پیچیده را داشته باشد. 
انگشت شماری  تعداد  روی  بر  فقط  حاضر  حال  در  سیستم  این 
بوک،  آی  و  است  دسترس  در  درجه دو  خوانش  برنامه های  از 
کیندل و نوک ( iBooks, Kindle and Nook) هنوز آن را بکار 

نبرده اند.
نیاز  که  زمان هایی  یا  کوتاه  اسناد  خواندن  برای  اسپریتز 
و  فوق العاده   تکنولوژی  بخوانید،  به سرعت  را  مطلبی  دارید 
تغییر  را  ما  مطالعه  عادت های  آنکه  برای  اما  است  حیرت آوری 

دهد، هنوز راه طوالنی ای در پیش دارد.

فناوری به کمک 
موتورسواران می آید

بسیاری از قربانیان تصادفات رانندگی در جهان، موتورسواران هستند 
و به همین دلیل فناوری وارد عمل شده است تا به مشکالت آنها پایان 
دهد. به گزارش ایران، یک استارتاپ بریتانیایی سیستم BikeHUD که 
روی کاله ایمنی نصب می شود را ارائه داده که به موتورسواران کمک 
دهند،  پاسخ  خود  تماس های  به  حواسشان،  شدن  پرت  بدون  می کند 
موسیقی گوش کنند و حتی پیامک و فیس بوک خود را چک کنند. به این 

ترتیب کاربران می توانند بدون اینکه به پایین نگاه کنند از سرعت خود 
BikeHUD .مطلع شده و خطرهای احتمالی اطراف خود را نیز ببینند

زیر چشم و روی چانه جای می گیرد و کاربر می تواند بدون تکان دادن 
روی  را  پیاده  عابران  و  خودروها  تصاویر  آینه،  در  کردن  نگاه  و  سر 
مانیتور موجود در سطح داخلی کاله ایمنی ببیند. همچنین اگر سرعت 
کاربر باال باشد یا خطری نزدیک شود هم به وی هشدارمی دهد. این 
کاله ایمنی همچنین مجهز به وای فای، دوربین و سیستم هشدار خطر 
دارد.  وجود   GPS سنسور یک  نیز  موتورسیکلت  فرمان  روی  و  است 
BikeHUD قرار است با بهای ۴۸۵ دالر راهی بازار شود هرچند زمان 

آن هنوز مشخص نیست.
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او می گوید «هدف نهایی این است که بدانیم همه با هم برای حل مساله چه کاری می 
توانیم انجام دهیم. من کار مربوط به خود را انجام می دهم و کنار می روم.»

کند،  می  ایجاد  فضا  دیگران  مشارکت  برای  که  نیست  فروتنی  دهد «تنها  می  ادامه  او 
بلکه منظور فروتنی هوشمندانه است. بدون داشتن تواضع، در این کار موفق نخواهید 

شد.»
تحقیقی که اخیرا انجام گرفته نیز موید همین مساله است. این تحقیق نشان می دهد 
فروتنی یکی از چهار عامل مهم در رهبری برای ایجاد محیطی است که کارمندان با 
در  باشند.  داشته  بودن  و  حضور  احساس  آن  در  بتوانند  مختلف  آماری  های  پیشینه 

آمریکا  و  مکزیک  هند،  آلمان،  چین،  استرالیا،  از  کارمند   ۱۵۰۰ از  بیش  از  که  تحقیقی 
در  تکبر  و  غرور  از  عاری  و  دوستانه  نوع  رفتار  کارمندان  وقتی  دریافتیم  شد،  انجام 

روسای خود ببینند یعنی رفتاری که:

۱)با تواضع همراه باشد مثل یادگیری از انتقادات و اعتراف به اشتباهات

۲) تشویق زیردستان به یادگیری و توسعه

۳)داشتن شجاعت مثل ریسک پذیری برای انجام کارهای بزرگ تر

کار  در  کارمندان  اینکه  احتمال  صورت  این  در  دانستن  نتایج  مسوول  را  ۴)کارمندان 
تیمی احساس مشارکت بیشتری داشته باشند، بیشتر است. این مساله هم برای زنان و 
هم مردان مصداق داشت. کارمندانی که مدیران شان با آنها رفتار نوع دوستانه داشتند 
نیز خالقیت بیشتری از خود نشان دادند و ایده های جدیدی برای محصوالت جدید و 

بهبود فرآیندهای قبلی ارائه می دادند.
بیشتر  نشان دهند  خود  از  جویانه تری  مشارکت  تیمی  رفتار  اینکه  احتمال  عالوه،  به 
بود، این افراد فراتر از وظایف خود کار می کردند و در صورت غیبت یکی از کارمندان، 
مسوولیت های او را نیز به خوبی به عهده می گرفتند؛ همه اینها تاثیرات غیرمستقیم 

احساس مشارکت بیشتر در گروه کاری آنهاست.
احساس  شود  می  باعث  که  را  نهفته  احساس  دو  تحقیق  این  در  توانستیم  ما  همچنین 
خاص  از:  عبارتند  احساس  دو  این  کنیم:  تفکیک  شود،  تقویت  کارمندان  در  مشارکت 
بودن و حس تعلق. کارمندان وقتی استعدادها و مهارت های ویژه خود را در اختیار 
تیم قرار می دهند احساس خاص بودن می کنند و وقتی نقاط اشتراک مهم خود را با 
کارمندان پیدا می کنند، احساس تعلق می کنند. البته برای رهبران ایجاد تعادل صحیح 
در این رابطه کار مشکلی است و تاکید بیش از حد بر خاص بودن می تواند احساس 
تعلق کارکنان را از بین ببرد. با این وجود، ما دریافتیم که انسان دوستی یکی از ویژگی 
خود  کارمندان  میان  در  را  تعادلی  چنین  ایجاد  توانایی  که  است  رهبرانی  مهم  های 
دارند. به عالوه، تحقیق ما یک مفهوم رایج و شاید هم جهانی را تایید می کند: برای 
افزایش مشارکت و بهره گیری از نتایج آن، رهبران باید یک روش رهبری متواضعانه 
را در پیش گیرند. در اینجا چند روش متقن را برای شروع ارائه می دهیم که بر پایه 
یک  در  رهبری  توسعه  های  روش  درباره  انجام  حال  در  تحقیقات  و  فعلی  تحقیقات 

شرکت به نام اتوماسیون راک ول انجام شده است:

اشتباهات خود را برای یادگیری دیگران با آنها در میان بگذارید. وقتی مدیران طوری 
رفتار می کنند که توسعه فردی شان به چشم دیگران بیاید، در واقع نوعی سرمشق 
به  خود  های  نقص  دادن  نشان  با  آنها  شوند.  می  دیگران  برای  یادگیری  و  توسعه 
دیگران، به آنها نیز اجازه می دهند اشتباه کنند. خود ما هم ترجیح می دهیم با افرادی 
بیشتر  و  گذارند  می  میان  در  را  خود  های  ضعف  و  ها  نقص  که  کنیم  برقرار  ارتباط 
شبیه یک «انسان» هستند؛ یعنی بیشتر شبیه خود ما هستند. در گروه های گوناگون، 
آنها  به  را  مشترک  اهداف  و  گروه  اعضای  انسانی  جنبه  تواند  می  تواضع  دادن  نشان 

یادآوری کند.

در گفت وگوها مشارکت کنید، بحث نکنید. روش دیگر برای تمرین فروتنی این است 
که واقعا از ابعاد مختلف مشارکت داشته باشیم. بیشتر رهبران در سازمان ها بر اثبات 
حرف خود و «برنده شدن» تمرکز دارند. وقتی این افراد در چنین تله ای گرفتار می 
شوند آنقدر بر اثبات نظر خود تمرکز می کنند که فرصت یادگیری از نظرات دیگران 
را از دست می دهند. مدیران مشارکتی آنقدر متواضع هستند که نظرات و باورهای 
خود را باز می گذارند و بدین ترتیب نه تنها سطح یادگیری خود را افزایش می دهند 

بلکه نظرات منحصر به فرد کارمندان را نیز به رسمیت می شناسند.
ابهام ها و تردیدها را بپذیرید. ابهام و عدم قطعیت بخش جدانشدنی از فضای کسب 
وکار امروز به حساب می آیند. پس چرا آن را نپذیریم؟ وقتی مدیران با فروتنی می 
گویند که جواب همه پاسخ ها را ندارند، برای دیگران فضایی ایجاد می کنند که پیش 
بروند و راه حل ارائه دهند. در عین حال، آنها با این کار نوعی احساس وابستگی ایجاد 
تا  کنند  تکیه  همدیگر  به  که  است  این  روش  بهترین  که  فهمند  می  کارمندان  کنند.  می 

بتوانند مشکالت پیچیده یا نامفهوم را حل کنند.

مشاغل

بهترین مدیران فروتن هستند
hbr :مترجم: رویا مرسلی منبع

به  مسائل  و  مشکالت  هرروز  آن  در  که  جهانی  بازار  این  در 
تواند  نمی  کس  هیچ  شوند،  می  تر  پیچیده  ای  فزاینده  طور 
ادعا کند که همه جواب ها را می داند. در این بازار جهانی که 
در آن هرروز مشکالت و مسائل به طور فزاینده ای پیچیده 
تر می شوند، هیچ کس نمی تواند ادعا کند که همه جواب ها 
را می داند. به همین خاطر، «الزلو باک» ( Lazlo Bock) به 
عملکرد  بخش  در  گوگل  شرکت  ارشد  مدیران  از  یکی  عنوان 
نیروی انسانی می گوید، فروتنی یکی از ویژگی هایی است 

که او در استخدام های جدید شرکت به دنبال آن است.

چگونه از خانه کار کنیم و 
بهره ور بمانیم؟

مترجم: امیر شیخان

برای  را  شرکت ها  و  باشد  مناسب  کارمندان  برای  می تواند  خانه  از  کار 
پس انداز پول یاری کند، با این حال این رویکرد برای هر کارمندی مناسب 
نیست. وقتی در خانه اید حواس پرتی ها  بی شمار است و تنها منظم ترین 

افراد هستند که می تواند مولد و کارآمد باقی بمانند.
آخرین  نیستید،  اولین  شما  «اگر  کتاب  نویسنده  کاردن»  گرنت  «وارنس 
و  شود  گرفته  نظر  در  خطرناک  باید  خانه  از  «کار  گوید:  هستید.»می 
را  آن  بالقوه  تاثیر  شما  وقتی  باشد،  فاجعه آمیز  حتی  می تواند  همچنین 
انضباط  و  نظم  از  سطحی  البته  بگیرید؛  نظر  در  خود  زندگی  کیفیت  بر 
برای کار از خانه الزم است وبه دست آوردن نتایج پایدار در این زمینه به 
شدت سخت است و اغلب مردم براساس همین واقعیت با شکست مواجه 

می شوند.»
اگر ایده شما از کار در خانه پوشیدن لباس خواب و انجام مسوولیت های 
تغییر  را  خود  اصول  که  است  زمان  بهترین  می شود،  شامل  را  شخصی 

دهید.
به عنوان  زندگی  و  کار  مدیریت  اثربخشی  باالبردن  در  نکته  پنج  این   

کارمند از راه دور می تواند به شما کمک کند.

۱.داشتن یک فضای کاری جداگانه
البته به این خاطر نیست که شما محیطی مانند اداره ایجاد کنید بلکه به 
تلویزیون  پای  یا  خود  رختخواب  در  نمی توانید  شما  که  است  معنی  این 
تنها با لپ تاپ خود به کارهایتان برسید. کارشناسان متخصص پیشنهاد 
این صورت  خانه می دهند، در  خاص اداری در  یک فضای  راه اندازی  به 
با  ذهنتان  و  می روید»  کار  سر  «به  خانه  در  واقعا  کار  زمان  در  شما 

ظرف های کثیف یا برنامه مورد عالقه تلویزیونی تان پریشان نمی شود.
سارا ساتون فل مدیر عامل flexgobs و فردی که به مدت ۱۰ سال در خانه 
می آورد.»  حاصل  بزرگی  تفاوت  شما  کار  «محل  کرده،  می گوید:  کار 
برای  دیگری  محل  به  که  دادم  تشخیص  شد  متولد  من  دوم  پسر  وقتی 
کارهایم نیاز دارم، به همین دلیل محل کار خود را به فضای باالی گاراژ 
فضایی  در  هم  ترتیب  این  به  و  دادم  انتقال  بود  اختیارمان  در  که  خانه 

مناسب به کارها می پرداختم و هم نزدیک فرزندانم بودم.

۲.تنظیم شفاف مرزها
به  همچنین  شما  است،  نبرد  این  از  نیمی   اختصاصی  کار  فضای  داشتن 
زمان هایی  چه  در  کسانی  چه  دهد  نشان  که  دارید  نیاز  قوانینی  تنظیم 
عاری  باید  کار  فضای  همچنین  دارند.  را  شما  کار  محل  به  ورود  اجازه 
دادن  قرار  از  خودداری  مثال  برای  باشد.  حواس پرتی  عامل  هرنوع  از 
تلویزیون در اتاق یا چک کردن چندباره فیس بوک و شبکه های اجتماعی 

دیگر طی روز.

۳. نگه داشتن ساعات کار منظم و پویا
در  می کند،  کمک  بهره وری  حفظ  به  طبیعی  اداری  ساعات  حفظ 
دورکاری نه تنها باید به شدت به ساعات کاری خود پای بند باشید، بلکه 
به  کنید.  ملزم  خود  قوانین  رعایت  به  نیز  را  دوستانتان  و  خانواده  باید 
خانواده و دوستان خود این ساعات را یادآوری کنید و انتظار خود را از 
که  به طوری  بگذارید،  میان  در  آنها  با  کاریتان  اوقات  به  گذاشتن  احترام 
کنید.  سپری  آنها  با  را  خود  وقت  نمی توانید  می کنید  کار  وقتی  دریابند 
طول  تمام  که  باورند  این  بر  کارشناسان  کار،  ساعات  تنظیم  بر  عالوه 
بهره وری  باالبردن  خو بی  برای  ایده  هم  نکردن  کار  خواب  لباس  با  روز 
است. داشتن زمان بندی منظم، بیدار شدن به موقع، دوش گرفتن، لباس 
پوشیدن چنان که گویی به محل کار حرفه ای خود می روید، کار شما را 

سازنده تر می سازد.

۴.تغییر دادن طرز فکرخود
داشتن  و  کار  محل  مسیر  در  طوالنی  رفت وآمد های  از  پرهیز 
انعطاف پذیری بیشتر در برنامه هایتان نتایج فریبنده کار از خانه است، 
می گوید:  کاردن  دارد.  همراه  به  نیز  بیشتری  مزایای  رویکرد  این  البته 
«انگیزه اصلی اکثر مردم که از خانه کار می کنند آسایش و راحتی است. 
کارمندان  اما  می شود؛  بیشتر  آرامش  باعث  کار  محل  به  نرفتن  هرروز 

دورکار نباید این مساله را دستاویزی برای راحت طلبی خود کنند. 

۵.دانستن زمان تسلیم شدن
در  شما  بهره وری  اگر  که  کنید  توجه  و  ارزیا بی کنید  خود  مدتی  از  پس 
سخت  برایتان  زندگی  و  کار  میان  تعادل  برقراری  یا  است  کاهش  حال 

است، این زمان بازبینی و تغییر وضع کاری شما است. 
یا  دارید  نیاز  خود  کارفرمایان  یا  همکاران  با  بیشتر  تعامل  به  شما  شاید 
اما  است،  کرده  ایجاد  بیشتری  مزاحمت  شما  برای  ماندن  خانه  در  شاید 

همان طور که کاردن می گوید صادق بودن از همه مهم تر است.
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می  مشارکت  که  مدیرانی  کنید.  بازی  را  «پیرو»  یک  نقش  اوقات  گاهی 
ها  سازمان  رهبران  دهند.  می  را  رهبری  اختیار  و  قدرت  دیگران  به  کنند 
کنند،  می  تسهیل  را  کارمندان  توسعه  تنها  نه  ها  نقش  کردن  معکوس  با 
بلکه الگوی پیاده سازی دیدگاه متفاوتی را نیز نشان می دهند و این کار 
برای آنکه کارمندان در تیم های مختلف به صورت موثر کار کنند، بسیار 

مهم است.

راه  و  کنترل  اتوماسیون،  تولید  مدیریت  ول،  راک  اتوماسیون  شرکت  در 
به  منحصر  فرهنگ  اند  توانسته  فروتنی  تمرین  با  اطالعاتی  های  حل 
فردی را در این سازمان ایجاد کنند. به عقیده رهبران شرکت راک ول این 
فرهنگ برای ایجاد تعادل بین کارمندان جهانی این شرکت بسیار ضروری 
سبک  این  برای  ما  که  مهمی  های  استراتژی  از  یکی  است.  بوده  حیاتی  و 
رهبری اتخاد کردیم مدل تنگ ماهی است، روشی برای آسان کردن گفت 
وگو. در یک گردهمایی تنگ ماهی، گروه کوچکی از کارمندان و رهبران 
به صورت یک دایره در مرکز اتاق می نشینند. در عین حال، گروه بزرگ 
می  تشویق  کارمندان  گیرند.  می  جای  دایره  محیط  در  کارمندان  از  تری 
درباره  اند  نشسته  وسط  در  که  سازمان  رهبران  با  و  یکدیگر  با  تا  شوند 
هر موضوعی صحبت کنند و بیشتر با افرادی که در مرکز دایره نشسته 
چندین  سال  طی  شفاهی  وگوهای  گفت  چنین  باشند.  داشته  تعامل  اند 
رهبران  ترتیب  این  به  و  شوند  می  انجام  مختلف  های  مناسبت  به  و  بار 
سازمان فروتنی خود را نشان می دهند و با در میان گذاشتن مسیر رشد 
و توسعه ای که خود طی سال ها آن را پیموده اند به کارمندان این پیام را 

می رسانند که همه پاسخ ها را نمی دانند.
به عنوان مثال، چند سال پیش در شرکت راک ول در یکی از جلسات گفت 
وگوی تنگ ماهی صحبتی درباره اعتقادات شخصی افراد و ارتباط آن با 
سیاست های سازمان مطرح شد. بعضی از کارمندان ناراحت شدند و به 
رهبر سازمان اعتراض کردند؛ اما او به جای آنکه موضع دفاعی به خود 
نهایت  در  آنها  که  کرد  ارائه  دالیلی  آنها  برای  فراست  و  مهارت  با  بگیرد، 
نیز  افراد  همه  شد،  حفظ  سازمان  های  ارزش  آنکه  ضمن  و  شدند  قانع 
پذیرای سیاست های سازمان شدند و با کارمندان با عدل و انصاف رفتار 
شد و ارزش های آنها مورد احترام قرار گرفت. گفت وگوهایی مانند این 
شرکت راک ول را به شرکتی متفاوت تبدیل کرده است. کارمندان اعتقاد 
بیشتری به رهبران خود دارند، بیشتر مشارکت می کنند و با وجود تفاوت 
ها، بیشتر احساس وجود می کنند. همان طور که در مثال شرکت راک ول 
شود.  گرفته  اشتباه  ضعیف  رهبر  یک  با  نباید  متواضع  رهبر  یک  دیدیم، 
تمرین فروتنی به شکلی که در باال توضیح دادیم نیاز به شجاعت زیادی 
به  ندارد.  وجود  ها  سازمان  در  زیاد  شجاعتی  چنین  متاسفانه  اما  دارد؛ 
جای انتخاب افرادی که تنها به رشد و توسعه خود می اندیشند که اغلب 
ول  راک  و  گوگل  مانند  موفقی  های  سازمان  هستند،  چنین  نیز  ها  شرکت 
سازمان  در  موثر  رهبری  چگونگی  در  جدید  تصویر  یک  ایجاد  دنبال  به 

ها هستند.
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بهداشت و سالمت

ضعف حافظه
کاهش توانایی فرد در فراگیری موضوعات جدید یا کاهش توانایی 
در به یاد آوردن دانسته های قدیم را «اختالل حافظه» می نامیم. در 
مثل  اعصاب  و  مغز  تحلیل برنده  بیماری های  به  مبتال  سالمند  افراد 

«آلزایمر»، اختالالت حافظه وجود دارد
خودش  در  حافظه  ضعف  وجود  منکر  سالمند،  گاهی  اینکه  با 

می شود، اطرافیان وی از اختالل حافظه او شکایت دارند. 
گاهی هم اختالل در سایر موارد شناختی به اشتباه به حساب ضعف 
افسرده  بیماران  در  که  توجه  در  نقص  می شود.  گذاشته  حافظه 
وجود دارد، ممکن است خود را به شکل ضعف حافظه نشان دهد یا 
ناتوانی گفتاری در سالمندی که قادر به پیدا کردن کلمه مناسب برای 
بیان منظور خود نیست، به حساب ضعف حافظه گذاشته می شود، 

اما آیا اختالل حافظه، قابل درمان است؟

۱ - داروها
گروهی از داروها باعث تغییر در توانمندی شناختی فرد و حافظه او 
می شوند یا می توانند اختالل شناختی جزئی موجود را تشدید کنند. 
فهرست بلندی از داروها وجود دارد که در فرد سالمند باعث افزایش 
داروهای  از  برخی  می شوند.  هوشیاری  سطح  کاهش  و  گیجی 
مانند  معده  ضداسید  داروهای  خون،  فشار  داروهای  آرام بخش، 
سایمتیدین و رانیتیدین، داروهای ضدالتهاب، کورتیکواستروییدها، 
داروها  گروه  این  از  دیگر  بسیاری  و  ضدپارکینسون  داروهای 
جوانان  از  بیشتر  داروها  بودن  سمی  عوارض  به  سالمندان  هستند. 
تغییراتی در سطح  علت بروز  به  زیرا  حساس هستند  بزرگساالن  و 
چربی های بدن و سوخت و ساز داروها، مقدار این داروها در خون 
و سیستم اعصاب مرکزی آنان باالتر است و حتی با مصرف مقادیر 

غیررسمی دارو نیز گاهی عالئمی بروز می دهند.

۲ – دلیریوم
این  ناگهانی.  به طور  هوشیاری  سطح  اختالل  یعنی  دلیریوم 
شکل  به  را  خود  که  مغز  عملکرد  در  برگشت پذیر  و  موقت  نقص 
عملکردهای شناختی نشان می دهد به علل متفاوتی ایجاد می شود. 
ایجاد  بدن،  سوخت وساز  به  مربوط  موارد  مغز،  ساختمانی  علل 
سمیت و علل روانی از دالیل بروز دلیریوم هستند. این اختالل سطح 
آن  بروز  امکان  سنی  هر  در  و  نیست  سالمندان  مختص  هوشیاری 
عفونت،  دچار  که  زمانی  عقل  زوال  به  مبتال  سالمندان  دارد.  وجود 
مستعد  می شوند،  و...  کم آبی  اکسیژن،  کمبود  خون رسانی،  ضعف 
از  نیز  جراحی  و  عمومی  بیهوشی  هستند.  دلیریوم  به  شدن  دچار 
شناخت،  اختالل  است.  دلیریوم  حالت  به  شدن  وارد  دالیل  دیگر 
مشخص  عالئم  از  توجه  دامنه  کاهش  و  فکر  تمرکز  در  ناتوانی 

دلیریوم به شمار می رود.

۳ – افسردگی
یا  دارند  شکایت  حافظه  نقص  از  که  افرادی  از  درصد   ۱۵ حدود  در 
نیستند،  خود  شناختی  عملکردهای  سایر  در  وظیفه  انجام  به  قادر 
جزو  عواطف  و  احساسات  اگرچه  می شود.  دیده  افسردگی  زمینه 
و  خلق  میان  متقابل  اثر  اما  نمی شوند  محسوب  شناختی  موارد 
بررسی  می شود  باعث  شناختی  عملکردهای  سایر  با  حافظه  و  خو 
و  حافظه  مشکالت  ارزیابی  روند  از  جزئی  عنوان  به  احساسات 

به  مبتال  سالمندان  در  حافظه  وضعیت  اندازه گیری  باشد.  شناخت 
افسردگی در مقایسه با سالمندان طبیعی، تفاوت بارز و قابل توجهی 
و  می شود  برطرف  افسردگی  درمان  با  حافظه  اختالل  این  و  ندارد 
دائمی نیست. این سالمندان افسرده که مبتال به زوال عقل نیستند، 
عموما دچار نقص در سرعت و توجه هستند. به طور مثال در هجی 
سلیسی  و  می شوند  مشکل  دچار  معکوس  به طور  کلمه  یک  کردن 
گفتار کلمات پشت سر هم از یک نوع مقوله را از دست می دهند، مثال 

نام بردن حیوانات پشت سر هم.
منفی  خاطرات  به  بیشتر  طبیعی  افراد  با  مقایسه  در  سالمند  افراد 
با  خاطرات  یادآوردن  به  نظر  از  اما  می کنند،  رجوع  خود  گذشته 
به ویژه  افسرده  افراد  در  کارها  انجام  ندارند.  تفاوتی  طبیعی  افراد 
کارهایی که نیاز به تالش دا رند، نسبت به افراد طبیعی بدتر است 
طبیعی  افراد  به  نسبت  افسرده ها  کمتر  انگیزه  به دلیل  احتماال  که 
عالئم  با  است  ممکن  افسردگی  نشانه های  و  عالئم  از  بعضی  است. 
و نشانه های زوال عقل شباهت داشته باشد؛ مثل کاهش توانایی در 
تمرکز فکر یا قطع ارتباط با جامعه یا اختالالت خواب. باید بدانیم 

که تمام این عالئم در افسردگی با درمان صحیح برطرف می شود.

۴– بیماری ها
ایجاد  اختالل  مغز  بافت  سوخت وساز  در  بتواند  که  بیماری ای  هر 
می شود.  بیمار  در  شناخت  قدرت  و  حافظه  در  اختالل  باعث  کند، 
بیماری هایی مثل بیماری های حاد و مزمن تنفسی، بیماری نارسایی 
پرکاری  و  تیروئید  کم کاری  مثل  درون ریز  غدد  بیماری های  و  کبد 
توجه داشته باشید بیماری های تیروئید در  تیروئید از آن جمله اند. 
سالمندان به شکل غیرمعمول تظاهر می کند و گاهی با عالئمی مثل 
کم خوابی، فراموشی، کاهش تمرکز حواس، ضعیف شدن حافظه یا 

خستگی، خواب آلودگی و کوفتگی همراه می شود.

۵ – سوءتغذیه
در  غذایی  مواد  از  برخی  نکردن  مصرف  یا  غلط  غذایی  رژیم 
یک  صورت  به  گاهی  ریزمغذی ها  و  ویتامین ها  کمبود  و  سالمندان 
عامل ثانویه بروز می کند و می تواند به علت سوء جذب این مواد در 
یک  به  ابتال  به دلیل  بدن  از  آنها  حد  از  بیش  دفع  یا  گوارش  دستگاه 
بیماری اولیه، به وجود بیاید. استفاده از برخی داروها در سالمندان 
بدن  در  ریزمغذی ها  و  ویتامین ها  کمتر  جذب  یا  نشدن  جذب  باعث 
مواد  سوءجذب  در  نیز  سیگار  استعمال  و  الکل  مصرف  می شود. 

مغذی در بدن نقش مهمی دارد.
مگالوبالستیک  کم خونی  ویتامین،  کمبود  اثر  در  عارضه  مهم ترین 
ناشی از کمبود ویتامین B۱۲ و اسیدفولیک است که کم خونی ساده ای 
عالمت هایی  حتی  و  خونی  سلول های  تمام  کاهش  باعث  و  نیست 
غیرطبیعی  اسمیرهای  پاپ  خانم ها  در  و  اسهال  در  سوءجذب  چون 
که  می شود  می شود)  مثبت  غیرواقعی  شان  زنانه  سرطان  (تست 
اختالالت  با   B۱۲ ویتامین  کمبود  می کند.  نگران  را  بیمار  و  پزشک 
عصبی نیز همراه است و باعث تغییراتی در غالف رویی رشته های 
عصبی خواهد شد و عملکرد آنها را مختلف می کند. اختالل در گام 
برداشتن، اختالل حس تعادل، از دست دادن کنترل اسفنکتر مثانه و 
از  عقل  زوال  و  جنسی  ناتوانی  مدفوع)،  و  ادرار  روده (بی اختیاری 
 B۱۲ عالئم عمده عصبی این کمبود هستند. علت های کمبود ویتامین
فراوانند؛ کسانی که سال ها رژیم سخت گیاه خواری دارند و هیچ یک 
به  که  کسانی  نمی کنند،  مصرف  را  حیوانی  پروتئین  محصوالت  از 
«آنمی  نام  به  سالمندی  خونی  کم  شایع  بیماری  یا   B۱۲ جذب  سوء 
روده  انتهایی  مشکالت  و  لوزالمعده  نارسایی  دچارند،  پرنیسیوز» 

باریک مانند سل روده، لنفوم.
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۵ دشمن پوست
محصوالت  از  استفاده  با  می کنیم  فکر  ما  از  خیلی 
گران قیمت مراقبت از پوست، می توانیم سالمت و زیبایی 
روزمره،  عادت های  برخی  اما  کنیم  حفظ  را  پوستمان 
و  کرم  هیچ  که  بیاورند  پوستمان  سر  بالیی   می توانند 

محلولی هم نتواند آن را از بین ببرد...

۱. اخم
دکتر دوریس دی، متخصص پوست می گوید: «خیلی از ما خواسته 
به  ناراحتی  حالت  یا  می کنیم  اخم  روز  طول  در  ناخواسته،  یا 
صورتمان می دهیم. این حالت ها می توانند شکل کنار لب ها،  پیشانی 
و کل صورت را تغییر بدهند و شما را زشت کنند». بنابراین سعی 
و  لبخند  با  را  چهره تان  و  بگیرید  فاصله  ناراحتی  و  اخم  از  کنید 
خوشحالی شاداب کنید. دکتر دی معتقد است شما می توانید برای 
لمس  بدون  را  خود  گوش های  چهره تان،   از  ناراحتی  حالت  رفع 

کردن آنها،  به سمت عقب حرکت بدهید. اگر هم نمی توانید،  باز هم 
سعی کنید. «محال است فردی بتواند در یک لحظه، هم اخم کند و 
هم گوش هایش را به سمت عقب حرکت بدهد. شما با حرکت دادن 
به  هم  ناراحتی   حالت  نمی توانید  حتی  عقب،   سمت  به  گوش هایتان 

چهره تان بدهید.»
 

۲. آفتاب 
ژنتیک  به  زیادی  تاحد  پوست  پیری  می کنند  گمان  افراد  از  خیلی 
 ۱۰ فقط  پوست،   شدن  چروک  در  ژنتیک  نقش  ولی  دارد  بستگی 
درصد است و ۹۰ درصد دیگر آن به خودمان بستگی دارد. مثال اگر 
هر روز و پیش از خروج از خانه کرم های ضدآفتابی با SPF ۳۰ به 
باال بزنید و هر ۲ تا ۳ ساعت یکبار هم آن را تجدید کنید، می توانید 
جلوی رسیدن اشعه های مضر UVA و UVB را به پوستتان بگیرید 
عوامل  مهم ترین  از  یکی  برابر  در  را  خود  پوست  ترتیب،  این  به  و 
ابتال به پیرپوستی، چروک های پوستی و سرطان پوست محافظت 
پیاده روی،  رانندگی،   طول  در  ضدآفتاب  کرم  های  از  استفاده  کنید. 
نباید  هم  منزلتان  کوچک  حیاط  در  باغبانی  حتی  یا  روزانه  خرید 

فراموش شود.

۳. شیرینی 
پیر  روند  است  معتقد  پوست،  متخصص  فاریس،  پاتریشا  دکتر 
شیرین  خوراکی های  و  شکر  حد  از  بیش  که  افرادی  پوست  شدن 
به  چندانی  عالقه  که  است  افرادی  از  سریع تر  بسیار  می خورند، 
مصرف شکر و شیرینی ها ندارند. دکتر فاریس می گوید:  «شکر به 
کالژن و االستین که پوست ما برای انعطاف پذیری و شادابی به آن 
نیاز دارد، حمله می کند و این مساله می تواند باعث ایجاد چروک های 
پوست  می خواهید  اگر  بنابراین  شود.»  پوست  شدن  شل  و  پوستی 
حد  شیرینی ها،  مصرف  در  باید  باشید،  داشته  زیبایی  و  شاداب 

تعادل را رعایت کنید.

۴. سیگار
می اندازد،  خطر  به  را  ریه ها  و  قلب  سالمت  نه تنها  کشیدن  سیگار 
می شود.  محسوب  هم  پوست  سالمت  برای  جدی  تهدیدی  بلکه 
و  منفی  به شدت  تاثیری  سیگار،   مضر  و  شیمیایی  ترکیب های 
مستقیم بر شادابی و سالمت پوست دارد. از طرف دیگر، پک زدن 

مرور  به  می تواند  هم  دهان  از  خارج  به  آن  دود  دمیدن  و  سیگار  به 
زمان باعث ایجاد خط های عمیق و زشت اطراف لب ها به دلیل حالت 
می گوید:  این باره  در  فاریس  پاتریشا  دکتر  شود.  زدن  پک  خاص 
زودرس  پیری  و  چین وچروک  ایجاد  بر  کشیدن،  عالوه   «سیگار 
را  پوست  سرطان های  از  برخی  به  ابتال  شانس  می تواند  پوست، 
سیگاری،  افراد  پوست  اینکه  ضمن  ببرد.  باال  چشمگیری  حد  تا  هم 
زخم های  سریع  بهبود  امکان  و  می شود  تیره  و  کدر  زمان  به مرور 
سیگاری،  افراد  اینها،  بر  عالوه  می رود.»  بین  از  هم  پوستی شان 
جوشگاه  و  پوستی  عفونت های  دچار  غیرسیگاری ها  از  بیشتر 
به  آمریکایی  پوست  متخصصان  دلیل  به همین  می شوند.  هم  آکنه  
داشته  سالمی  و  زیبا  شاداب،  پوست  می خواهند  که  سیگاری  افراد 
و  خاموش  را  سیگارهایشان  حاال  همین  از  می کنند  توصیه  باشند، 

اراده هایشان را روشن کنند.

۵. کم خوابی
برای  کافی  وقت  هم  پوستمان  می خوابیم،  کافی  اندازه  به  وقتی 
که  افرادی  پوست  رو،  این  از  داشت.  خواهد  سلول هایش  ترمیم 
سلول هایش  ترمیم  فرصت  ندارند،  شبانه روز  طول  در  کافی  خواب 

را پیدا نمی کند و زودتر و بیشتر چروک می افتد. مطالعه های جدید 
عمیق  خط های  ایجاد  چشم ها،  دور  تیرگی  به  ابتال  می دهند  نشان 
حداقل  که  افرادی  پوست  در  انعطاف پذیری  کاهش  و  صورت  روی 
کسانی  از  بیشتر  بسیار  نمی خوابند،  روز  طول  در  ساعت   ۸ تا   ۷
که  «زمانی  می گوید:  دی  دکتر  دارند.  شبانه  کافی  خواب  که  است 
بسیار دیرتر از حد طبیعی به رختخواب می روید،  پوستتان با حالت 
جت لگ مواجه می شود. یعنی ساعت بیولوژیک ترمیم سلول هایش 
به هم می ریزد و دچار پف و گودی دور چشم می شوید.» زمانی که 
صورت  پوست  به  مناسب  خون رسانی  نمی خوابید،  کافی  اندازه  به 
مختل می شود، در این صورت، صبح ها رنگ پریده و بی روح به نظر 
افزایش  شبانه،  و  کافی  خواب  داشتن  فایده های  از  یکی  می رسید. 
گردش خون در پوست صورت و شادابی بیشتر آن هنگام روز است.

محققان سوئدی طی پژوهشی، از یک گروه خواستند تا عکس های 
شب  طول  در  ساعت   ۸ آنها  گروه  یک  که  را  افرادی  از  گروه  دو 
می خوابند و گروه دیگر دچار کمبود خواب هستند، نگاه کنند. تمام 
که  کسانی  گفتند  عکس ها  مشاهده  از  پس  مطالعه  گروه  این  افراد 
و  شاداب تر  سالمت تر،  چهره هایشان  داشته اند،  شبانه  کافی  خواب 
زیباتر به  نظر می رسیده و عکس گروهی که خواب کافی نداشتند، 
خود  مخاطب  برای  هم  کافی  جذابیت  و  می آمده  خسته تر  به  نظر 

ندارد. 

و  سالمت  بر  می تواند  خوابیدن  «حالت  می افزاید:  فاریس  دکتر 
پشت  به  دارند  عادت  افراد  برخی  بگذارد.»  تاثیر  پوست  شادابی 
بخوابند و برخی دیگر به شکم یا پهلوها می خوابند. افرادی که به 
خود  صورت  پوست  به  بیشتری  فشار  می خوابند،  پهلوها  یا  شکم 
ایجاد  افزایش  باعث  و  می کنند  وارد  خواب  زمان  مدت  طول  در 
خط های چروک روی صورتشان می شوند. این اتفاق برای آنهایی 
سایر  از  شدیدتر  و  بیشتر  می کنند،  فرو  بالش  در  را  صورتشان  که 
افراد می افتد. اگر نمی توانید تمام شب را به پشت بخوابید، حداقل 
فشار  خواب،  برای  مناسب تری  حالت های  انتخاب  با  که  کنید  سعی 
کمتری به پوستتان وارد کنید تا کمتر دچار چین  و چروک های ناشی 

از خواب بشوید.
WebMD :منبع
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خانواده

قهـــــر کنید...  
به شرط آشتی

درخشان  طلوع  که  رفته اید  سرزمینی  به  شما  کنید  تصور 
می کنید،  تماشا  را  آن  زیبای  غروب  و  می بینید  را  خورشید 
ندارد،  وجود  سرزمین  آن  در  سوءتفاهمی  و  مشکل  هیچ 
را  شما  احساسات  هیچ کس  نیست،  بسته ای  در  هیچ 
جریحه دار نمی کند و هیچ دعوایی بین آنها به وجود نیابد باز 
هم زمانی می رسد که احساس می کنند در اوج خوشبختی 
هستند و لحظه ای بعد فکر می کنند دیگر نمی توانند به این 

زندگی ادامه دهند!

تعمیرات  به  همسرمان  رفتار  که  می رسیم  نتیجه  این  به  ما  اوقات  از  بسیاری 
جروبحث  یك  از  بعد  چطور  که  اینجاست  مشکل  اما  دارد.  احتیاج  اساسی 
چطور  بگویم؟  را  نظرمان  و  کنیم  صحبت  هم  با  دوباره  حسابی  دعوایی  و 
شاید  کنیم؟  فراموش  را  دعوا  و  کرده  برقرار  مجددًا  را  ارتباطی  پل  می توانیم 
این ۶ مرحله به شما کمك کند تا در اوج گردوخاك دعوا به جاده` همیشه سبز 

عشق برگردید.

۱ یکدیگر را به بحث و مجادله تحریك نکنید و کمی به هم فرصت دهید. بهترین 
راه برای توقف دعوا آن است که درست در همان شرایط، جوانه امید سر بزند. 
بتوانند  تا  شده  سرد  آنها  داغ  کله   اصطالح  به  و  شوند  آرام  کمی  باید  مردها 
باید  هم  زنان  نیامدند.  زبان  بر  بی ربط  و  ناروا  حرف های  و  کنند  فکر  درست 
مطمئن شوند که از آنها غفلت نشده و در این مجادله خنثی فرض نشده اند و 
ببینید  تا  کنید  فکر  کمی  است  بهتر  نیست.  آنها  گردن  به  تقصیرها  تمام  ضمناً  
چطور می توان به شریك زندگی دوباره نزدیك شد. کمی به عقب برگردید و به 
یاد بیاورید چقدر به او عالقه مند هستید. ضمناً  بر روی نیازهای خود متمرکز 
شوید و کمی احساسات خودتان را ترمیم کنید. این کار تنها با زمان امکان پذیر 
دو  هر  تا  دهید  فرصت  همسرتان  و  خودتان  به  کمی  نکنید،  عجله  پس  است، 

طرف خوب فکر کرده و آرامش نسبی پیدا کنید. 

حالتی  مجادله  از  بعد  بیایید.  کنار  شرایط  با  به تدریج  باید  جروبحث  از  بعد   ۲
بنابراین  درآورد  عادی  حالت  به  را  شرایط  بالفاصله  نمی توان  که  می آید  پیش 
و  همسر  مورد  در  تا  کنید  صبر  کنید.  برقرار  ارتباط  هم  با  نرمی  و  آرامی  به 
منفی  احساسات  هنوز  وقتی  زیرا  کنید  پیدا  مثبت  احساسی  او  با  ارتباطتان 
عصبانی  شما  اگر  ندارد.  وجود  مناسب  ارتباطی  برقراری  امکان  دارد  وجود 
این  درگیر  هنوز  ذهنتان  اشت،  شکسته  قلب تان  یا  و  شده اید  خسته  هستید، 
عواطف منفی است و نمی توانید منطقی رفتار کنید. این حالت ها نشانه  آن است 
که هنوز آمادگی حل مشکل را ندارید. اگر به خود و همسرتان فرصت دهید و 
اجازه دهید کمی زمان بگذرد تا به تدریج و به آرامی راه حل مشکل را پیدا کنید 

امکان دعوای مجدد از بین رفته و رفتارتان منطقی تر می شود.
الزم،  زمان  مدت  شدن  طی  و  زمان  گذشت  از  بعد  نگیرید.  جدی  خیلی   ۳
احساسات منفی از بین می روند و می توانید سرصحبت را با همسرتان باز کنید 
اما این مکالمه باید دوستانه و با رعایت احترام طرف مقابل همراه باشد. قرار 
آغاز  مکالمه،  این  از  هدف  کنید.  شعله ور  را  خاکستر  زیر  آتش  دوباره  نیست 
جروبحث جدید نیست. البته شروع صحبت در این شرایط سخت است اما خیلی 
جدی  مسائل  با  را  صحبت  کنید.  باز  را  صحبت  سر  راحتی  به  و  نگیرید  جدی 
شروع نکنید چون قطعًا هنگام شروع ارتباط نمی توانید خیلی واقع گرا باشید و 
به اصطالح بروید سر اصل مطلب. یك لبخند بر روی لب داشته باشید، دستان 
همسرتان را بگیرید و یا کاری کنید که همسرتان به خنده  وادار شود. تمام این 
کارها باعث می شود جّو حاکم از آن حالت خشك و دعواگونه خارج شود و یخ 

موجود در روابطتان به راحتی شکسته شود!

مشکلی  وقتی  باشید  داشته  یاد  به  دارند.  احتیاج  کردن  صحبت  به  خانم ها   ۴
پیش می آید و جر و بحث می شود، زن ها تا در مورد آن موضوع کامل صحبت 
نکنند امکان ندارد دست بردارند و ماجرا را فیصله دهند. وقتی در این شرایط، 
خانم ها در مورد مشکل به وجود آمده صحبت می کنند آقایان به اشتباه احساس 
می کنند مورد سرزنش قرار گرفته اند و به آنها حمله شده است! بهترین کاری 
که آقایان در این شرایط می توانند انجام دهند آن است که بگذارند همسرشان 
گوش  انتها  تا  صحبت هایش  به  که  دهند  خاطر  اطمینان  او  و  کرده  صحبت 
نشان  عمًال  دهد  گوش  همسرش  به  شرایط  این  در  مردی  اگر  داد.  خواهند 
می دهد که از او حمایت می کند و خانم ها هم احساس می کند تمامی عواطف بد 
و ناراحت کننده را بیرون ریخته و با ترمیم ناراحتی های موجود، به همسرش 

ثابت می کند که با بیان این حاالت او را مورد حمله قرار نداده است.

۵ مردها را باید بخشید چون آنها به بخشوده شدن احتیاج دارند. معموالً  بعد 
از یك دعوای شدید مردها نیاز دارند که مورد عفو و بخشش قرار  بگیرند. چهار 
لغت معجزه گر وجود دارد که اگر در این شرایط به او بگویند باعث می شوید 
بتواند بر رنج و ناراحتی ایجاد شده غلبه کند. این چهار لغت این است: <ابدًا 
شما مقصر نیستید> مردان از اینکه مورد انتقاد قرار بگیرند و یا اینکه احساس 
کنند مورد تایید و تصویب همسرشان نیستند ناراحت می شوند. اگر خانمی از 
اشتباه همسرش چشم پوشی کند، نه تنها عشق را به زندگی مشترك برمی گرداند 

بلکه این فرصت برایش مهیا می شود تا از سر تقصیرات خودش هم بگذرد. 

۶ هر دو طرف باید مسئولیت های شخصی خود را بر عهده بگیرند. همسران 
نباید بعد از دعوا یکدیگر را سرزنش کنند و بعد انتظار داشته باشند همه چیز 
تقصیرهای  باید  دو  هر  شوهر  و  زن  برود.  پیش  خوبی  به  و  شده  گذشته  عین 
خود را بپذیرند و جهت برقراری و بهبود ارتباط، خود را مسئول بدانند. بهتر 
است آقایان در این شرایط عادالنه برخورد کرده و بر ادامه روابط اصرار داشته 
باشند و نسبت به مسائل بین خود و همسرشان حساسیت الزم را نشان دهند. 
به خانم ها هم باید فرصت داد تا مهارت های جدید ارتباطی را به کار بگیرند و 
به این ترتیب به همسرشان بفهماند او را تحسین و تقدیر کرده و به هیچ وجه 

در جروبحث ایجاد شده او را مقصر نمی دانند.

تداوم  برای  حسابی  دعوای  یك  از  بعد  هم  با  ارتباط  نحوه برقراری  گرفتن  یاد 
همسران  برای  ما  که  توصیه ای  بهترین  البته  است.  ضروری  زناشویی  رابطه 
روزمره  زندگی  تنش های  و  کنند  پرهیز  ودعوا  جروبحث  از  که  است  آن  داریم 
و  بخشش  باشد  یادتان  کنند.  سپری  ممکن  صورت  شادترین  و  بهترین  به  را 
کلید حیاتی برای تداوم روابط زناشویی است. هیچ کس کامل نیست و نمی توان 
همسری پیدا کرد که عیب ونقص نداشته باشد اما ما می توانیم برای همسرمان 

که کامل ترین فرد برای ما محسوب می شود بهترین دوست و یاور باشیم.

چگونه می توان دوباره آغاز کرد؟
دعوا و مشاجره مخرب ترین عاملی است که باعث مسموم شدن زندگی زوجین 
از  چه  هر  بنابراین  شود!  سم پاشی  مشترك  زندگی  اینکه  مثل  درست  می شود 
بدون  شوهر  و  زن  دعوا،  در  معموالً   است.  بهتر  شود  پرهیز  مشاجره  و  دعوا 
تفکر حرف هایی به هم می زنند که قلب طرف مقابل جریحه دار شده، اعتماد به 
نفس او متزلزل شده و آینده زندگی مشترك تحت  الشعاع قرار می گیرد. معموالً  
بعد از یك دعوای مفصل، سکوتی مطلق بر زن و شوهر حکمفرما می شود. به 
این مرحله دوره` بعد از دعوا می گویند. هیچ کالمی بین آنها ردوبدل نمی شود 
می زنند!  حرف  هم  با  اشاره  و  ایما  و  بدن  حرکات  طریق  از  بیشتر  وهمسران 
درب کابینت ها و کشوهای آشپزخانه دائمًا با شدت زیاد بازوبسته می شود چون 
خانم  خانه می خواهد به شوهرش بفهماند که عصبانی است، شوهران معموالً  
صدای تلویزیون را تا جای ممکن بلند می کنند. صبح فردا هر کس صبحانه اش 
جداگانه خورده و به سراغ کار خود می رود. به هرحال باید صحبت را دوباره 

آغاز کرد و چاره ای جز این نیست.
یکی از موثرترین ابزارهایی که می توانید به  وسیله آن احساسات منفی خود را 
تخلیه کرده و دوباره عشق را تجربه کنید نوشتن یك <نامه احساسی> است. 
در یك محل آرام و ساکت بنشینید، قلم و کاغذ در دست بگیرید و برای چند دقیقه 
بر احساسات خود تمرکز کنید و آنها را روی کاغذ بیاورید. نامه را خطاب به 
را  نامه  می دهیم  ارائه  شما  به  ما  که  فهرستی  به صورت  و  بنویسید  همسرتان 

کامل کنید. خجالت نکشید و هرچه به ذهنتان می آید بر روی کاغذ بیاورید زیرا 
این نامه را فقط خودتان می خوانید و کسی آن را نمی بیند. نامه شما می تواند 

شامل این اجزا باشد:

عزیزم،
و  بوده  خشمگین  من  هستم،  خسته  و  ناراحت  عصبانی،  من  عصبانیت)  (بیان 

احساس تنفر می کنم، من دوست ندارم…
دارم،  ناامیدی  احساس  شکسته،  دلم  شده ام،  غمگین  من  اندوه)  و  غم  بیان   )
دیگر شاد نیستم، ای کاش...( بیان غم و اندوه) من غمگین شده ام، دلم شکسته، 

احساس ناامیدی دارم، دیگر شاد نیستم، ای کاش…
من  شدم،  رنجور  افتاد  اتفاق  این  وقتی  نگرانم،  ترسم،  می  من  ترس)  (بیان 

نیازهایی دارم…

(پشیمانی) من شرمنده ام، متاسفم، خجالت می کشم، می خواهم…
(احساس درك، احترام و بخشش) من می دانم که... من می خواهم...، من شما 
را تحسین کرده و می بخشم، من به شما اعتماد دارم، می خواهم کاری برایتان 
انجام دهم، من از بابت همه چیز متشکرم وقتی نامه را تمام کردید حاال وقت آن 
رسیده است که مهم ترین و جدی ترین مرحله را بنویسید. یعنی <نامه پاسخ> 

برای خودتان یعنی نامه ای در پاسخ به نامه` خودتان بنویسید با این فرض که 
پاسخ نامه شما توسط همسرتان داده شده است. نامه  پاسخ را درست به همان 

صورت بنویسید که دوست دارید همسرتان برایتان بنویسد:
شما  که...،  متا‡سفم  که...،  می کنم  درك  من  متشکرم،  به  خاطر...  عزیزم، 

استحقاق دارید...، من پشیمانم از اینکه...، من واقعاً  دوستت دارم.
وقتی نامه  پاسخ را هم نوشتید از اینکه احساس ناراحتی و رنجش خاطر شما 
کامًال برطرف شده است تعجب خواهید کرد. دیگر از زخم های ناشی از دعوا 
اثری نیست و به شما این احساس دست می دهد که با تمام وجود مایلید دوباره 
با همسرتان صحبت کنید. بسته به وضعیت و موفقیت شخصی خود می توانید 
یا  و  دهید  نشان  همسرتان  به  را  آنها  بعداً   بریزید.  دور  را  نامه ها  این  دو  هر 
آنها را نگذارید تا بعدها خودتان باز هم آنها را بخوانید. اگر تصمیم گرفته اید 
نامه ها را به همسرتان نشان دهید در اصل یك بهانه برای آغاز صحبت با او به 
 دست آورده اید. ممکن است همسرتان فرصت بیان احساساتش را نداشته است 

بنابراین بهتر است این تمرین را به او هم یاد دهید.
سایر روش های غیرمواجهه ای برای آغاز صحبت پس از دعوا شامل این موارد 

است:
بروید،  بیرون  شام  برای  مثالً   بگذارید،  برنامه ای  یا  و  کنید  تلفن  همسرتان  به 
با دوستان صمیمی برنامه بگذارید، به دیدن یك مسابقه ورزشی با یك برنامه 

هنری بروید و یا برایش پیغام هایی دوستانه بگذارید.
اگر همسرتان موافق است دو نفری با هم خلوت کرده و به صورت کامالً  منطقی 

در مورد موضوع دعوا و حواشی آن صحبت کنید.
اگر قبل از آغاز صحبت با همسرتان، با نوشتن نامه  احساسی از شّر احساسات 
منفی خود خالص شوید برقراری ارتباط مجدد آسان تر، سریع تر و با دشمنی 
وکینه کمتری شروع می شود. پس اگر با همسرتان دعوا کرده اید معطل نکنید 
آن  نتیجه   از  باشید  مطمئن  کنید.  عملی  گرفته اید  یاد  اکنون  که  را  کارهایی  و 

تعجب می کنید. 
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۹ اختالفی که زندگیتان 
را به طالق می کشاند

وجود اختالف در بین افراد و به ویژه زن و شوهر 
داشته  انتظار  نباید  و  است  طبیعی  امر  یک  ها 
باشیم که یک زن و مرد در زندگی مشترک مثل هم 
هم  به  شبیه  کامال  آنان  رفتارهای  یا  و  کنند  فکر 
باشد؛ اما برخی اختالفها هستند که از همان ابتدا 
جدایی  سپس  و  نارضایتی  بروز  کنند  می  مشخص 
در زندگی زناشویی احتمال و امکان بیشتری دارد. 
جوانانی  برای  بخصوص  ها  اختالف  این  شناسایی 

که قصد ازدواج دارند مفید است.

و  فردی  های  جنبه  از  بسیاری  در  ها  انسان  طبیعی  طور  به 
باعث  ها،  تفاوت  همین  و  دارند  تفاوت  یکدیگر  با  شخصیتی 

اختالف در انگیزه ها، سالیق و دیدگاه های آنان است؛ بنابراین 
امر  یک  ها  شوهر  و  زن  ویژه  به  و  افراد  بین  در  اختالف  وجود 
در  مرد  و  زن  یک  که  باشیم  داشته  انتظار  نباید  و  است  طبیعی 
زندگی مشترک مثل هم فکر کنند و یا رفتارهای آنان کامال شبیه 
به هم باشد چرا که این امر بسیار بعید و شاید غیر ممکن به نظر 
برسد. آنچه که مهم است و باید به آن توجه شود نوع و میزان این 
اختالفات است که با توجه به نسبی بودن آن در بین افراد و زوج 
های مختلف، فرق می کند و به همین دلیل هم قطعا راهکارهای 
داشت  خواهد  هایی  تفاوت  نیز  ها  درگیری  و  اختالفات  کاهش 

و ما نمی توانیم برای همه زوج ها، نسخه واحدی ارائه دهیم.

آگاهی از تفاوت های فردی، یک اصل غیرقابل انکار
را  واقعیت  این  ازدواج  از  قبل  که  پسرهایی  و  دختر  معموال 
زندگی  یک  وارد  فردی،  های  تفاوت  این  از  آگاهی  با  و  پذیرفته 
مشترک شده اند، چالش های کمتری را در زندگی خود احساس 
می کنند زیرا سطح انتظارات خود را از طرف مقابل، بر این مبنا 
تنظیم می کنند. نکته اساسی در این تفاوت های فردی، این است 
که اگر زن و شوهر این تفاوت های فردی را به عنوان یک اصل 
غیر قابل انکار درک نکنند همواره جهان و پدیده های گوناگون 
خود  های  توانمندی  و  ها  آرزو  انتظارات،  سطح  حتی  و  زندگی 
را از دیدگاه خودشان مورد بررسی قرار می دهند و این یعنی 
(انتظارات،  ها  متغیر  این  تفاوت  که  قدر  هر  و  اختالف  شروع 
آرزو ها، توانمندی ها و...) بیشتر باشد میزان درگیری و عمق 

مشکالت بیشتر خواهد بود.
زندگی فرد برون گرا در کنار فرد درون گرا، مشکالت زیادی به 
مهمانی،  مسافرت،  مانند  مسائلی  در  زیرا  داشت؛  خواهد  همراه 
به  دیگر  های  جنبه  از  بسیاری  و  اجتماع  در  حضور  معاشرت، 
توافق نمی رسند در ادامه به چند مورد از علت های عمده بروز 
اختالفات زوجین اشاره می کنیم که دختر و پسر ها می توانند با 
توجه به آن ها، تصمیم دقیق تر و اصولی تری برای ازدواجشان 

بگیرند.

اختالف در حوزه معنویت:
هم  معنوی  امور  به  پایبندی  و  رعایت  نظر  از  که  زنی  و  مرد 
کفو نیستند، زندگی بی دغدغه ای نخواهند داشت؛ بنابراین در 
به  باید  آن  معنوی  های  جنبه  ویژه  به  اعتقادی  بعد  ازدواج،  امر 
مطمئن  شوهر  و  زن  و  گیرد  قرار  توجه  مورد  خاص،  صورت 

شوند که در حوزه اعتقادی با هم اختالف نظر ندارند.

اختالف طبقاتی:
معموال  رو،  میانه  های  خانواده  و  روشنفکر  های  زوج  آنکه  با 
تا  کنند  می  تالش  و  دهند  نمی  اهمیت  زیاد  طبقاتی  اختالف  به 
گاهی  کنند،  تضمین  همکاری  و  تفاهم  با  را  خود  خوشبختی 
سطح متفاوت قدرت اقتصادی و طبقه اجتماعی مشکل ساز می 
شود. اگر زن از قدرت اقتصادی باالتری برخوردار و متعلق به 
خانواده متمولی باشد، این موضوع، ممکن است احساس ضعف 
و  عصبانیت  سبب  نتیجه  در  که  کند  منتقل  مرد  به  را  ناتوانی  و 

درگیری او با همسرش می شود و یا بر عکس.

اختالف سنی:
توان  نمی  و  است  نسبی  امر  یک  زوجین  سن  اختالف  میزان 
که  آنچه  ولی  کرد  مشخص  آن  باره  در  قطعی  و  مشخص  عدد 
با توجه به شرایط جامعه ما مورد توافق نسبی کار شناسان و 
صاحب نظران قرار دارد حدود ۳ تا ۵ سال است، ولی مسلم است 
اختالف سنی بیش از یک دهه مشکالت زیادی را به همراه دارد 
چرا که در این صورت آقا و خانم در ۲ دوران متفاوتی از رشد 
انتظاراتشان  و  ها  خواسته  بالطبع  و  دارند  قرار  روانی  و  سنی 
متفاوت است. به طور مثال، اگر خانم ۲۵ ساله باشد در صورت 
خوب  شغل  یافتن  و  تحصیل  ادامه  فکر  به  شرایط  بودن  آماده 
رسیده  اهداف  این  به  قبال  اش  ساله   ۵۰ شوهر  آنکه  حال  است، 
خانه  برای  تدریجی  شدن  آماده  و  زندگی  ثبات  بر  تمرکزش  و 

نشینی است.

اختالف در بهره هوشی و میزان تحصیالت:
اختالف زیاد همسران در سطح هوشی و همچنین اختالف زیاد 
در میزان تحصیالت، بعضی مواقع، می تواند زمینه ساز مشکل 
کامل  درک  به  قادر  موارد  از  بسیاری  در  نفر   ۲ این  زیرا  باشد؛ 
درک  عدم  و  سوءتفاهم  ایجاد  سبب  امر  این  و  نیستند  یکدیگر 

احساسات، عواطف و افکار میان زوجین می شود.

تفاوت در تیپ شخصیتی:
فرد  یک  کنار  در  گرا  برون  فرد  یک  کردن  زندگی  قطع  طور  به 
درون گرا و منزوی، مشکالت زیادی را به همراه خواهد داشت؛ 
زیرا این ۲ نفر هیچ گاه در مسائلی مانند مسافرت، مهمانی رفتن 
و مهمانی دادن، معاشرت کردن، حضور در اجتماع و بسیاری از 

جنبه های دیگر به توافق نمی رسند.

اختالف در خلق و خوی:
زوجین،  شده  پذیرفته  اخالقی  معیارهای  در  زیاد  فاصله  وجود 

یکی دیگر از عوامل تنش زا در زندگی محسوب می شود.
داشته  توجه  نکته  این  به  باید  ازدواج،  از  قبل  ها،  پسر  و  دختر 
آن  اتفاقات  و  زندگی  درباره  مقابلشان  طرف  دیدگاه  که  باشند 

چگونه است
بعضی افراد عصبانی، خشن، متکبر، خودخواه، از خود راضی 
و  متواضع  برخورد،  خوش  گرم،  ای  روحیه  دارای  بعضی  و 
مردم دوست هستند. بنابراین توافق اخالقی یکی از معیارهای 

اصلی انتخاب همسر به شمار می رود.

اختالف در دیدگاه ها:
افرادی که به دنیای اطراف خود همیشه نظر منفی دارند و مدام 
نیمه خالی لیوان را می بینند، اگر قرار باشد با یک فرد مثبت نگر 
دختر  بنابراین  کنند،  می  پیدا  مشکل  قطع  طور  به  کنند  زندگی 
باشند  داشته  توجه  نکته  این  به  باید  ازدواج،  از  قبل  ها،  پسر  و 
چگونه  آن  اتفاقات  و  زندگی  درباره  مقابلشان  طرف  دیدگاه  که 

است.

اختالف در عالیق و سلیقه ها:
در  اختالف،  این  اگر  ولی  است  طبیعی  امر  یک  سلیقه  اختالف 
نشود،  تعدیل  شوهر  و  زن  بین  همسویی  و  توافق  راستای 
قبل  جوانان  بنابراین  یابد؛  می  افزایش  ناسازگاری  بروز  امکان 
شوند  آشنا  یکدیگر  اصلی  عالیق  با  حدودی  تا  باید  ازدواج  از 
عالیق  با  ها  آن  عالیق  بین  تضادی  که  شوند  مطمئن  حداقل،  و 

همسرشان وجود ندارد.

اختالف در خواسته ها و آرزو ها:
یکی از مواردی که زمینه بروز درگیری در زندگی را فراهم می 
کند، همین سطح آرزو ها و انتظارات است و بدیهی است که اگر 
و  بوده  رویایی  و  آل  ایده  بسیار  زوجین  از  یکی  های  خواسته 
که  زمانی  تا  باشد  حداقلی  و  پایین  توقعات  دارای  مقابل  طرف 
تعدیل خواسته های رویایی و ارتقای انتظارات ناچیز و سطح 
و  داشت  خواهند  مشکل  زندگی  در  همیشه  نگیرد،  انجام  پایین 
شایسته است که در گفت و گوهای قبل از ازدواج جوانان عزیز 
به این نکته توجه داشته باشند. (محرابی، کار شناس و مشاور 

خانواده
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تمام والدین برای افزایش و تقویت اعتمادبه نفس 
تصور  را  کودکی  می کنند.  تالش  فرزندشان 
پارچ  یك  از  دارد  تصمیم  اولین بار  برای  که  کنید 
و  پدر  واکنش  اولین  بریزد.  آب  خودش  برای  آب 
رو  حواست  «عزیزم!  است:  این  معموال  مادرها 
جمع کن آب رو نریزی.» اما به نظرتان این جمله 
چطور است؟ «باریکال که خودت برای خودت آب 
می ریزی، عزیزم!» در این مطلب روش هایی برای 

تقویت اعتمادبه نفس کودك پیشنهاد شده است.

الگوی مثبتی برایش باشید
چنین  نوجوانی   دوران  در  بار  چند  هم  شما  حتما 
جمله هایی را به زبان آورده اید: «آرزو دارم این کار 
را انجام دهم، اما نمی توانم.» این جمله های منفی 
که ناشی از ناتوانی  در انجام امور است، به رفتار 
والدین مرتبط است. کودکان دقیقا از رفتار پدران 

مشغول  اگر  پس  می کنند.  الگوبرداری  مادران  و 
از  شده اید،  هم  مستاصل  و  هستید  کاری  انجام 
این  خواسته  «رییسم  نکنید:  استفاده  جمله  این 
فایل را روی سیستم پاورپوینت اجرا کنم اما اصال 
با  دهم.»  انجام  را  کار  این  موقع  آن  تا  نمی توانم 
فرزندتان  به  غیرمستقیم  جمله هایی  چنین  بیان 
حتی  می کنید.  منتقل  را  اعتمادبه نفس  نداشتن 
صحبت  مثبت  نیستید،  کاری  انجام  به  قادر  اگر 
سیستم  روی  را  فایل  این  خواسته  «رییسم  کنید: 

ولی  نتوانسته ام  هنوز  کنم.  اجرا  پاورپوینت 
نتیجه  به  مطمئنا  و  می دهم  انجام  را  تالشم  تمام 
دلخواهم می رسم. با یك برنامه ریزی صحیح حتما 
فرزند  مدت  این  تمام  در  دهم.»  انجامش  می توانم 
شما به گفته هایتان گوش می دهد و به اینکه با یك 

کار سخت چگونه برخورد می کنید، توجه دارد.

بگذارید ریسك کند
نهایی  نتیجه  اگر  حتی  بیاموزید  فرزندتان  به 
مورد  راه  اینکه  نباشد،  داشته،  را  انتظارش  آنچه 
تالش  آن  انجام  برای  و  انتخاب  را  خود  عالقه 
را  کار  از  زیادی  بخش  و  است  ارزشمند  کند، 
افرادی  مخصوص  تفکر  این  اما  است  پیموده 
نتیجه  به  از  و  دارند  اعتمادبه نفس  که  است 
کنید  ترغیب  را  فرزندتان  نمی ترسند.  نرسیدن 
در فعالیت های گروهی در مدرسه  مانند عضویت 

حتی  یا  موسیقی  گروه های  ورزشی،  تیم های  در 
گروه های علمی شرکت کند. با این کار او فرصت 
می آورد  دست  به  را  توانایی هایش  دادن  نشان 
عنوان  به  گروه ها  این  در  است  ممکن  حتی  و 
سرگروه نقش هایی را برعهده بگیرد که در تقویت 

اعتمادبه نفس او نقش زیادی خواهد داشت. 
دهید،  انجام  می توانید  که  دیگری  اقدام 
اما  کوتاه  گردش های  برای  برنامه ریزی 
کرایه  دوچرخه ای  است؛  خانوادگی  هیجان انگیز 
فرزندتان  به  و  کنید  انتخاب  قبل  از  را  مسیری  و 
بگویید یك گردش غیرمنتظره دارید. مسیر حرکت 
را به او نگویید. بگذارید در عمل انجام شده قرار 
بگیرد، ترس را بیازماید و اعتمادبه نفسش افزایش 

پیدا کند.
مسابقه های ۲ نفری بین خودتان و او ترتیب دهید؛ 
بذرهای یك گیاه خاص را تهیه کنید و از فرزندتان 

را  پرورش اش  مسوولیت  و  بکارد  را  آن  بخواهید 
و  شما  گیاه  رشد  روند  دیدن  با  بگیرد.  برعهده 
رسیدگی تان به آن، او هم ترغیب می شود این کار 
انفرادی  کارهای  انجام  از  ترس  و  دهد  انجام  را 

کم کم در وجودش از بین می رود.

به او حق انتخاب بدهید
به  می روید،  کودك  لباس  خرید  برای  وقتی 
توجه  مختلف  لباس های  رنگ های  هماهنگ کردن 

را  رنگ هایی  فرزندتان  است  ممکن  اما  می کنید 
انتخاب  کند که خیلی هم با هم جور نیستند و شما 

دوست ندارید لباسی با آن رنگ ها بپوشد.
انتخاب  را  ناهماهنگ  رنگ  چند  شما  کودك  اینکه 
کند، خیلی بهتر از این است که همیشه شما انتخاب 
از  مهمی  بخش  بدهید.  انتخاب  حق  او  به  کنید. 
انتخاب های  به  کودك  اعتمادبه نفس  شکل گیری 
انتخاب های  اگر  حتی  دارد.  بستگی  او  مستقل 
درست و بجایی نباشد. مطمئن باشید پس از چند 
به  چون  داشت  خواهد  درستی  انتخاب های  بار، 

خودش اعتماد دارد.

به اندازه ستایشش کنید
برای تشویق کودکتان هم حد و مرزی قائل شوید. 
برای  کاغذی  دستمال  از  شما  ساله   ۱۰ دختر  اینکه 
پاك کردن لبش هنگام غذاخوردن استفاده می کند 

کار  این  بابت  نیست  نیازی  و  است  بدیهی  امری 
هدیه ای دریافت کند. بچه ها خیلی سریع همه چیز 
این  به  ناخودآگاه  صورت  به  شما  و  می آموزند  را 
تشویق  را  آنها  دارید،  مادری  و  پدر  حس  که  دلیل 
بسیار  می کنید،  تشویق  را  کودك  اینکه  می کنید. 
این  و  ببخشید  واقعی  حسی  او  به  اما  است  عالی 
حس را اغراق آمیز نکنید. در غیر این صورت فکر 
سخت  خیلی  حتما  هم  ساده  کارهای  این  می کند 

بوده و فقط او از عهده انجامش برمی آید.

بگذارید مشکالتش را خودش حل کند
را  اعتمادبه نفسشان  مشکالتشان،  حل  با  بچه ها 
تقویت می کنند و به توانایی های خود پی می برند. 
آیا فرزندتان را در حالی که مشغول پیداکردن یك 
تکه  سریع  یا  می کنید  تماشا  فقط  است  پازل  تکه 
وقتی  آیا  می کنید؟  پیدا  برایش  را  گمشده  پازل 
بند  با  لباس  دکمه های  بستن  مشغول  سختی  به 
کفشش است، سرزنشش می کنید و خودتان انجام 
می دهید  اجازه  یا  می گیرید  عهده  به  را  کار  این 
برای چند بار دکمه ها را جابجا ببندد یا بند کفشش 
وسط راه باز شود؟ مطمئن باشید اگر بتواند این 
حتما  دهد،  انجام  اشتباه  بارها  را  ساده  کارهای 
مشکل های  بیشتری  اعتمادبه نفس  با  آینده  در 

بزرگ تر را به تنهایی حل می کند.
 parents :منبع

تشخیص افسردگی 
با آزمایش خون 

در  «نورث وسترن»  دانشگاه  متخصصان    
آزمایش  نوعی  از  استفاده  به  موفق  میشیگان 
شده اند.  افسردگی  تشخیص  برای  جدید  خون 
این  اصلی  متخصصان  از  یکی  ردی»،  «اوا 
اندازه  مشابه  آزمایش  این  می گوید:  مطالعه 
گیری چربی خون یا قند باالست و روانپزشکی 
را وارد قرن بیست و یکم می کند. به این ترتیب 
که  صورتی  همان  به  افسردگی  علمی  تشخیص 
داده  تشخیص  باال  کلسترول  یا  باال  خون  فشار 
هر  در  را  تست  این  است.  شده  ممکن  می شود 
آزمایشگاهی می توان انجام داد و در واقع روشی 
خون  در   RNA مولکول   ۹ گیری  اندازه   برای 
رمزهای  که  هستند  مولکول هایی   RNA است. 
دستورالعمل های  و  ترجمه  را   DNA ژنتیکی 
آن را به صورت پیام منتقل می کنند. دکتر ردی 
و  مطالعه  خون  آزمایش  این  برای  سال   ۱۶ که 
بسیاری  او  باور  به  که  می گوید  کرده  بررسی 
می کنند  ایجاد  خون  در  تغییراتی  بیماری ها  از 
بیماری  تشخیص  به  آنها  روی  از  می توان  که 
رسید. به عبارت دیگر مواد شیمیایی موجود در 
خون را می توان به عنوان ردپای آسیب اعصاب 
نظر  در   (neurodegenerative fingerprint)

گرفت. 
است  روانپزشکی  بیماری  شایعترین  افسردگی 
مبتال  آن  به  نفر  میلیون   ۳۵۰ از  بیش  دنیا  در  و 
هستند. دکتر ردی در این رابطه می گوید: چون 
بیماری های  مثل  هم  افسردگی  داشتم  عقیده 
حیوانات،  روی  تحقیق  با  بنابراین  است  دیگر 
نشانه  خون  در  آنها  وجود  که  را  مولکول هایی 
دنبال  به  بعد  و  کردم  شناسایی  باشد  افسردگی 
مطالعه  گشتم.  انسان  در  مشابه  مولکول های 
با  ماده   ۲۶ که  بود  داده  نشان  حیوانات  روی 
استرس و برخی ویژگی های ژنتیکی در ارتباط 
همکارانش  و  ردی  دکتر  مطالعات  هستند. 
مولکول،   ۲۶ این  میان  از  داد  نشان  انسان  روی 

از  باالتر  افسردگی  به  مبتالیان  در  مولکول   ۹
افراد سالم است. تا به حال تشخیص افسردگی 
است.  بوده  امکان پذیر  بالینی  صورت  به  فقط 
خلق  پرسش نامه،  نیز  و  حضوری  مشاوره  با 
با  نتایج  بعد  و  می شود  ارزیابی  بیمار  خوی  و 
داده  تطبیق  مشخص  معیارهای  از  مجموعه ای 
احساس  شامل  افسردگی  اصلی  عالئم  می شود. 
اندوه یا خلق پایین تقریبا هر روز، از دست دادن 
فعالیت های  بیشتر  از  بردن  لذت  توان  یا  عالقه 
بودن،  بی انرژی  و  خستگی  روزمره،  زندگی 
گناه  احساس  یا  بودن  ارزش  بی  احساس 
خودکشی،  یا  مرگ  فکر  با  ذهنی  اشتغال  شدید، 
در  دشواری  و  تمرکز  و  کردن  فکر  توان  کاهش 
روانی-  کندی  یا  پریشان حالی  تصمیم گیری،  
اشتها  تغییر  و  پرخوابی  یا  کم خوابی  حرکتی، 
از  بسیاری  حال  این  با  هستند.  وزن  کاهش  یا 
بیماران ممکن است قادر نباشند حاالت خود را 
درک  در  است  ممکن  یا  کنند  توصیف  خوبی  به 
امکان  بنابراین  باشند.  مشکل  دچار  سوال ها 
برخی  در  یا  نشود  داده  تشخیص  بیماری  دارد 

موارد تشخیص بیماری درست نباشد. 

به گفته «دیوید مور»، پروفسور طب پیشگیری 
که به همراه دکتر ردی این تحقیق را در نشریه 
عالئمی  کرده اند،  منتشر  کاربردی  روانپزشکی 
خلق  بد،  حال  انرژی،  بودن  کم  و  خستگی  مثل 
بی خوابی  و  اضطراب  و  اشتها  کاهش  و  پایین 
بیماری های  در  هستند  افسردگی  عالئم  از  که 
روانپزشکی  بیماری های  دیگر  همچنین  و  دیگر 
از  روان  سالمت  تشخیص  هستند:  مشترک 
بیماری ها  یعنی  نکرده،  تغییری  پیش  سال   ۱۰۰
داده  تشخیص  بالینی  عالئم  با  اختالالت  و 
سال  دو  یکی  در  ویژه  به  حال  این  با  می شوند. 
یافتن  برای  متخصصان  جست وجوی  گذشته 
به  مبتالیان  در  مولکولی  و  ژنتیکی  نشانه های 
زمینه  در  بی سابقه ای  نتایج  به  اختالالت  این 
افسردگی  جمله  از  روانپزشکی  بیماری های 
این  به  نگرش  در  و  رسیده  اسکیزوفرنی  و 

بیماری ها تحولی اساسی ایجاد کرده است. 

روانشناسی

درمان همه مشکالت: 
رفع وحشت و اضطراب از پرواز, حل مشکالت خانوادگی , 

اضطراب - افسردگی , ترک عادتهای ناخواسته ,ترس ها - نگرانی 
ها , کسب اعتماد بنفس و رفع خجالت , ترک سیگار در یک ساعت , 

ترمیم غم از دست رفته ها و اتفاقات

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

فارغ التحصیل در رشته روانکاوی و مشاوره
 ( 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

www.advancehypnotherapy.com

سریعترین روش روانکاوی از طریق 
هیپنوتراپی - روانکاو و هیپنوتراپیست 

هیپنوتیزم درمانی
توسط خانم دکتر روحی 

شاهین

۵ توصیه روان شناسانه به والدین

چگونه به فرزندمان 
اعتمادبه نفس بدهیم؟

ترجمه: پروانه شهرکی

روی یکی از صندلی های پارك بنشینید و به محوطه بازی کودکان دقت 
کنید. بچه ها را که در حال دویدن، پریدن یا باالرفتن از اسباب بازی ها 
از  بیشتری  جسارت  با  که  بچه هایی  پیداکردن  کنید...  نگاه  هستند،  
قدم هایشان  انگار  نیست.  سخت  اصال  می کنند،  استفاده  بازی  وسایل 
را محکم تر برمی دارند و از اینکه هر کدام از وسایل بازی جدید را حتی 
برای اولین بار امتحان کنند، ترسی ندارند، اما بچه هایی را هم می توانید 
ببینید که برای قدم برداشتن حتی در سطح صاف از پدر و مادرشان 
کمك می خواهند. این تفاوت بارز رفتار به عقیده روان شناسان به دلیل 

خصوصیتی به نام «اعتمادبه نفس» است.
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ورزش
زمان پیوستن ایران 

تغییر نام تورنمنت موسوم به جام خلیج 

همین چند وقت پیش، بازی های موسوم به جام خلیج که در ریاض برگزار شد می توانست 
هیچ  پادشاهی  کشور  این  در  طرفداران  شود.  تبدیل  سعودی  عربستان  محبوب  جام  به 
نتیجه ای غیر از پیروزی در خاک وطن را انتظار نداشتند. اما این بار، با توجه به وضعیتی 
دارد  وجود  بیشتری  احتمال  آورد  دست  به  گذشته  ماه   ۱۸ طی  عربی  متحده  امارات  که 
ببرد،  سر  باالی  را  جام  دیگری،  تیم  هر  یا  آنها،  اگر  اما  آورد.  دست  به  را  اول  جایگاه  که 
جام،  این  نیست.  قوی  باشد  باید  و  می تواند  که  اندازه  آن  به  عرصه  این  درمی یابیم  آنگاه 
که در حال حاضر متشکل از هشت کشور عرب آسیای غربی است، خوب پیش می رود اما 
می تواند بهتر نیز باشد. تنها کافی است نام خود را تغییر دهد تا ایران نیز در آن شرکت 

کند. این تورنمنت، خاورمیانه و ایران هر سه به چنین چیزی نیاز دارند.
نخست ایران. پیش از جام جهانی نظر کلی این بود که رسیدن به دور دوم برای نخستین 

بلندپروازی  آن،  آمادگی  عدم  یا  تیم  ناکافی  آماده سازی های  به  توجه  با  خصوص  به  بار، 
تنها  کرد،  تالش  بسیار  ارزشمند  تدارکاتی  بازی های  برای  که  ایران  ملی  تیم  است.  بوده 
به  و  سال ها،  گذشت  با  نیست.  اتفاقی  این  بزند.  محک  را  خود  آخر  هفته های  در  توانست 
دالیل گوناگون، ایران تالش کرده بازی های دوستانه مناسبی را برای تیم ملی خود تدارک 

ببیند.

چه چیزی می تواند بهتر از تورنمنتی با حضور هشت 
تیم (یا بیشتر) در تهران باشد؟ جام موسوم به خلیج 
جدید می تواند رقابتی واقعی در برابر رقیبان مصممی 
باشد که شیفته پیروزی بر ایرانی ها هستند. چه چیزی 
عربستان  برابر  در  نهایی  دیدار  یک  از  بهتر  می تواند 
سعودی یا عراق یا حتی بحرین، تیمی که چندان مورد 
عالقه هواداران ایرانی نیست، باشد؟ نکته مهم تر اینکه 
این جام هر دو سال یک بار برگزار می شود و می تواند 
فدراسیون فوتبال ایران را بر آن دارد تا دست از تنبلی 
بردارد و با برگزاری اردوها و بازی های تمرینی تالش 

کند در برابر رقبای منطقه دست باال را داشته باشد.
در یک چرخه چهار ساله، جام جهانی و رده بندی، جام 
برگزار  خلیج  به  موسوم  جام  دو  و  رده بندی  و  آسیا 
می شود. این به معنای فعالیت رقابتی فراوان است که 
برطرف  را  دوستانه  بازی های  انبوهی  تدارک  به  نیاز 
کیفیت  زدن  محک  روی  تمرکز  به  عوض  در  و  می کند 

کار خود در مقابل رقبای غیر آسیایی کمک می کند.
گفته می شود مانند همیشه دلیل اصلی عدم حضور ایران در این تورنمنت نام آن است که 
البته موضوع به این سادگی هم نیست. آشکار است که موضوع نام خلیج موضوعی بسیار 
حساس در سیاست های منطقه است که همیشه خواسته اند آن را به زمین فوتبال بکشانند. 
ایران لیگ حرفه ای خود را لیگ خلیج فارس می نامد. در حالی که امارات متحده عربی بر 
لیگ خود نام مجعول خلیج ع ر ب ی نهاده است. هواداران ایرانی خوب می دانند چه اتفاقی 
می افتد اگر سیاست و سیاستمداران خود را به بازی های زیبا برسانند. حتی شروع بحث 
اما  است  تورنمنت  این  نام  تغییر  نیازمند  خیر  یا  کرد  خواهد  بازی  ایران  آیا  اینکه  درباره 
بر خالف نگرش های متعصبانه تثبیت شده، درخواست تغییر نام امر چندان بزرگی نیست.

 

جام جهانی خاورمیانه
اگرچه  شدند.  خاورمیانه  افتخار  مایه  برزیل  در  امسال  جهانی  جام  در  الجزایر  و  ایران 
ایران از راهیابی به مرحله حذفی باز ماند، تیم ملی دالیل بسیاری برای احساس کامروایی 
داشت، چون توانستند با متوقف کردن لیونل مسی و آرژانتین بهترین عملکرد خود را در 
طول جام های جهانی نشان دهند. در این میان، الجزایر بعد از مساوی ۱-۱ با روسیه برای 
اولین بار با قرار گرفتن در بین ۱۶ تیم، تاریخ ساز شد. روباه های صحرا نیز به یک پیروزی 
خارق العاده مقابل آلمان بسیار نزدیک شدند، و بنابراین تمام دالیل را برای احساس غرور 

و افتخار دارند.
می کند  شرکت  است  پایین تری  بسیار  سطح  در  که  آسیا  غرب  مسابقات  در  معموًال  ایران 
بهتر  و  بزرگ تر  عرصه ای  خلیج  به  موسوم  جام  اما  نکرد)  شرکت   ۲۰۱۴ سال  در  (اگرچه 
است. یک نام بی طرفانه می تواند نتایج بسیار مثبت تری ایجاد کند. این می تواند بهترین 
اتفاق برای این تورنمنت باشد. ایران می تواند استاندارد کلی بازی را باال ببرد (هیچ کدام 
از تیم های حاضر در تورنمنت سال ۲۰۱۴ به جام جهانی ۲۰۱۴ راه نیافته بودند) و این به 
نفع همه است. یک غول اصیل از این قاره می تواند پیروزی را برای دیگران بسیار دشوار 
اختیار  در  می شود.  انگاشته  خوب  همه  دید  از  امری  چنین  باشیم  خوش بین  اگر  که  کند 
گرفتن ستاره های اروپایی برای شرکت در این تورنمنت ممکن است بسیار دشوار باشد اما 

تعداد فزاینده ای از ستاره های فوتبال ایران در خاورمیانه هستند.
این امر حتی می تواند چهره تورنمنت را ارتقا دهد. بیایید صادق باشیم، خارج از دنیای 
با وارد کردن ایران نه تنها  این تورنمنت نمی شود.  توجه زیادی به  کشورهای عرب زبان، 
یک رقابت فوتبالی بزرگ تر ایجاد می شود بلکه تضمین می کند که رسانه های داخل و خارج 
این منطقه نگاهی دقیق تر به آنچه در این تورنمنت رخ 
می  دهد، داشته باشند. این می تواند برای حامیان مالی، 
پخش کننده های تلویزیونی و دیگران خوب و در نهایت 
به نفع منطقه باشد. حتی برگزارکنندگان آن می توانند 
مانند مسابقات کوپا آمه ریکا چند تیم را از مناطق دیگر 
کنند،  تبدیل  تیمی   ۱۲ رقابتی  به  را  آن  تا  کنند  دعوت 

اگرچه این هدفی برای آینده است.

خود  شانس های  به  عربی  متحده  امارات  بار،  این  اما 
امیدوار است و این احساس وجود دارد که مناسب ترین 
تیم برای جلوگیری از روی دادن این اتفاق خود امارات 
در  بااستعداد  تیم  یک  فرستادن  با  باشد.  عربی  متحده 
شکلی عالی به پایتخت سعودی انتظارات جدی به دوبی 
آن  در  که  است  حالتی  این  گشت.  بازخواهد  ابوظبی  و 
این  به  توجه  با  و  می کنند  قلمداد  بدیهی  را  پیروزی 
حقیقت که در بیش از ۲۰ بازی گذشته تنها یک شکست 
امارات  نیست.  تعجب برانگیز  چندان  امر  این  داشته 
در  سپس  و  وطن  خاک  در   ۲۰۰۷ سال  در  عربی  متحده 
سال ۲۰۱۳ در بحرین جام را باالی سر برد. فتح دوباره 

جام می تواند حقیقتًا برتری سفیدپوش ها را تثبیت کند.
عراق مانند همیشه دارای استعداد است اما بسیار غیرقابل پیش بینی است. وضعیت کنونی 
این کشور به هیچ وجه امیدوارکننده نیست در حالی که هرگز نباید سعودی ها را در خاک 
وطن شان دست کم گرفت. این مسابقه ها می تواند پرهیجان و نزدیک باشد. اما می تواند 

بهتر باشد و اگر ایران وارد آن شود بهتر نیز خواهد شد.

منبع: اکونومیست

چرا فوتبال مثل والیبال و کشتی موفق نیست؟

 آنها سیاست زده نیستند! 
می گویند فوتبال جنگ زمان صلح است و می گوییم کاش چنین 
نبود. برای درک چرایی این خواسته کافی است آرامش والیبال 
تالش  با  را  آن  و  ببینید  کواچ  آمدن  یا  والسکو  انتخاب  در  را 
برای  که  ببینید  و  کنید  مقایسه  کی روش  قرارداد  تمدید  برای 
قرارداد  این  برای  و  می گیرند  تصمیم  والیبالی ها  قرارداد  آن 

فوتبالی ها ته صف تصمیم سازان هستند!
خورد  رقم  آرژانتین  مقابل  و  هوریزنته  بلو  ورزشگاه  در  آنچه 

مقابل  که  بود  ایران  فوتبال  استعداد  از  کاملی  نمای  واقع  در 
لئومسی و هیگواین و ماسکرانو و همه بزرگان فوتبال دنیا به 
نمایش جهانی رسید.در آن دیدار شیران پارسی کاری کردند که 
نایب قهرمان جهان مات و مبهوت مانده بود. البته که مسی تیر 
آخر را زد اما ایران آنقدر عالی بود که آن شب با وجود شکست 
برخی از مردم ایران به خیابانها ریختند. شاید برای ضربه سر 
بود،  ندیده  را  آن  صرب  داور  که  پنالتی  برای  شاید  بود،  دژاگه 

شاید برای...
هرچه که بود نماد استعداد ایران بود اما پرسشی بزرگ وجود 
این  وجود  با  است:  این  پرسش  آن  و  ایران  مردم  برای  دارد 
والیبال  مثل  ایران  فوتبال  چرا  شایستگی  و  خواهندگی  همه 
دنیا  فوتبال  اول  سطح  به  و  نمی کند  رشد  کشتی  و  بسکتبال  و 

نمی رسد و حتی برخی مواقع به ویتنام هم می بازد؟
پاسخ به این پرسش در برکناری آقای گل جهان است در هفته 
هفتم و دخالت شدید سیاسیون در فوتبال و عدم دخالت همین 
سیاسیون در والیبال و کشتی و بسکتبال! جرم دایی جوانگرایی 
شدید در پرسپولیس بود یعنی در یکی از سیاسی ترین دو تیم 
نمادی  هم  برکناری  این  هفتم  هفته  تا  نگرفتن  نتیجه  و  ایران! 

بود از دلیل عدم توفیق در سطح اول بین الملل.
اجازه بدهید از زاویه ای دیگر به این ماجرا نگاه کنیم؛ در والیبال 
والیبال  پایه های  کار  به  کاری  هیچکس  و  شد  انجام  کار  سالها 
نداشت. شکست های والیبال برای کسی مهم نبود تا روزی که 
والسکو را آوردند و یک مرتبه با آن کار پایه ای والسکو کاری 

کرد کارستان اما باز هم کسی با آنها کاری نداشت.
مربی  یک  آورد.  را  کواچ  والیبال  فدراسیون  و  رفت  والسکو 
میلیاردی دیگر جانشین مربی قبلی میلیاردی شد و باز هم کسی 
کاری با والیبال نداشت اما سه ماه بود که فدراسیون می خواست 
و  وزیر  ماه  سه  این  طول  در  کند.  تمدید  را  روش  کی  قرارداد 
و  ندهند  نظر  مورد  این  در  که  نمانده  مجلسی  نماینده  و  وکیل 

برای فدراسیون تخصصی فوتبال تعیین و تکلیف نکنند!
در واقع برای تمدید قرارداد کی روش باید از هفت خوان رستم 
چیزی  کسی  کواچ  یا  و  والسکو  قرارداد  برای  اما  کرد،  عبور 
تصمیم  سادگی  به  والیبال  تخصصی  فدراسیون  و  نمی گوید 

خودش را می گیرد.
تفاوت همینجاست که فوتبالی ها به سبب وحشت از اتفاقی که 
رخ  فوتبال  در  دیگر  یکی  برای  هم  هرماه  و  داد  رخ  دایی  برای 
می دهد، سازندگی را سر دار می برند و تنها به نتیجه گیری در 
همین امروزشان می اندیشند و تازه به همان هم که می اندیشند 

باید نظر سیاسیون را هم بدانند!
نباشد.  سیاسی  اینهمه  تا  نبود  صلح  زمان  جنگ  فوتبال،  کاش   
شاید در آن صورت تیم های پایه ای هم می توانستند رشد کنند. 
به  ملی پوش  تا   ۱۰ بعد  سال  برای  دایی  تیم  آنصورت  در  شاید 
تیم ملی می داد اما مربی پرسپولیس را غیر ورزشی ها انتخاب 

می کنند و مربی تیم ملی را هم ایضا!
جایی  در  همگی  اخیر  سالهای  طی  ملی  تیم  سرمربی های 
تمام  و  اند  شده  انتخاب  فوتبال  تخصصی  فدراسیون  جز  به 
برکناری تیم های بزرگ که سازنده تیم های ملی هستند نیز در 
چنین  در  که  البته  و  می شوند  انتخاب  باشگاه ها  از  باالتر  جایی 

شرایطی صعود این فوتبال قوانین گیتی را به هم می ریزد.

اصلی  دلیل  همیشه  مانند  می شود  گفته 
نام  تورنمنت  این  در  ایران  حضور  عدم 
آن است که البته موضوع به این سادگی 
موضوع  که  است  آشکار  نیست.  هم 
در  حساس  بسیار  موضوعی  خلیج  نام 
همیشه  که  است  منطقه  سیاست های 
فوتبال  زمین  به  را  آن  خواسته اند 
بکشانند. ایران لیگ حرفه ای خود را لیگ 
خلیج فارس می نامد. در حالی که امارات 
مجعول  نام  خود  لیگ  بر  عربی  متحده 

خلیج ع ر ب ی نهاده است.
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ــه مي داند و  ــان- آنك ــتان كرم اس

مي پرسد
٩- هر فصل يسنا- قابل خواندن- 

ساك بزرگ مسافرتي
ــن-  ــيار روش ١٠- رنگ بنفش بس

ادعا- روش
١١- تابلويي از ليختنستاين- ضروري- مجال، فرصت

١٢- صورت- كتف- تيم ايراني- مخفف گاه
ــودگي طلب- جسم وزيني كه حول محوري ثابت حركت  ١٣- اسب چاپار- آس

كند مانند پاندول ساعت
١٤- فرشته- جمع قلب- دربند نبودن

١٥- از شعراي دوره بازگشت ادبي و يكي از بهترين غزلسرايان ايراني- گرو

 عمودي:
١-غذايي بسيار مقوي كه مصرف آن بيشتر به صورت صبحانه است- جهانگردي

٢- باخبر- انديشه، عقيده- هزينه ها
٣- فروغ- بستني خوشمزه- سم ها

٤- حالل نيست- كم مانده آدم شود- مگر- ضد خير
٥- واژه پرسش- تفسيركننده- زيان
٦- خواب خوش- گردنبند- نارسايي

٧- مخفف هم او- هال- ناسازگار
٨- هريك از پنج خشكي عالم- قسم- پيشوا، مقتدا

٩- پر و سرشار- شعر خيام- نياكان
١٠- الفت- در آنجا شوخ از تن 
بزداييم- روي خط آهن مي رود

ــب-  ــر اداري- غال ١١- كيف
يكي از حروف انگليسي

درخت  ــي-  آلمان ــه  بل  -١٢
تسبيح- عمل نفس كشيدن- 
ــمن  ــي و دش ــور وحش جان

كشتزارها
ــان-  خودم ــول  پ  -١٣

فرهنگستان- مانند
ــزي- واحد پول  ١٤- بي چي
ــتان-  تركمنس ــوري  جمه

بزرگ
١٥- غريبه- ناراحت

 افقي:
١-درخت انگور- بيماري خاموش

ــداري-  دل ــدن-  خوان ــل  قاب  -٢
ثروتمند

ــهر  ــن كودك- اين ش ٣- راه رفت
استان آذربايجان غربي به عنوان 
يك شهر كامًال توريستي شناخته 

مي شود- فرمان سكوت
ــدن پارچه- نوعي  ٤- صداي دري

يقه- چهره- سگ فضانورد
ــده-  ــا- تيره ش ــر هونه ٥- رهب

خطاب بي ادبانه
ــب بانوان-  ــن آيد- لق ــا چي ٦- ب

پارسايي، عفت
٧- سنگ زينتي- شهري تاريخي 
ــاه- تابلويي از  در استان كرمانش

ليختنستاين
آزرده،  ــت-  بخ ــي  معن ــه  ب  -٨

رنجيده- داراي نقش و نگار
ــين  ــده- ماش ــاد نش ــوز ش ٩- هن
الكترونيكی قابل حمل و سبك براي 
اجراي بازي هاي ويديويي- برتري ها

١٠- نشانه علت يا دليل- ذكاوت- سوره اي با دو بسم اهللا
١١- افشرده گوجه فرنگي- به هم ساييده شده- دوچرخه محبوب

١٢- بايگاني- رنگ مو- نوعي سنگ سياه براق- از احشام
١٣- ارزش، اعتبار- ماشين چاپ اتوماتيك- چيزي كه ديده بشود

١٤- پول چين- گفت وگوي در گوشي- خوراكي از تخم مرغ
١٥- اثري از چارلز ديكنز- ظرف شستن لباس

 عمودي:
١-نام يكي از شهرهاي باستاني ايران است كه ساليان سال پايتخت مجلل تشريفاتي 

امپراتوري ايران در زمان امپراتوري هخامنشيان بوده است- بادام زميني
٢- فرو ريختن ديوار و سقف- جست  و جو- آفرين

٣- برنج شوشتري- ميدانی در تهران- آشنا
٤- مقاصد و اهداف- پوستين- پرتاب سنگ- تذكره

٥- قلب دوم!- وضع ظاهر- موفق
٦- سرور- دار فاني- ناآرامي و تشنج

ــود- بخش  ــدون صاف كردن طبخ مي ش ــعله آرام و ب ــج با ش ــن روش برن ٧- در اي
خودمختار اسپانيا- پافشاري و يكدندگي

٨- سمت چپ- ييالق تهران- جزيره ای در ايران
٩- جاي عكس- از سازها- گاوميش تبتي

ــي  جاسوس ــازمان  س  -١٠
ــي  ماه ــه اي  گون ــكا-  امري

استخواني- ورزش چيني
١١- معشوق- باختر- رمق

ــان ارگ  ــار- هم ١٢- رخس
منحني  ــيدن-  چش است- 

درجه دوم در رياضي
ــل  ــي- اه ــوچ، خيال ١٣- پ
در  بحري  ــفه-  فالس كشور 

عروض
ــي كه در  ١٤- اورنگ- كس
جايي اقامت دارد- بي غيرت

ــا- يكي از  ــز باهام ١٥- مرك
توده هاي لبه پلك كه در ابتدا 

تظاهري شبيه گل مژه دارد
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 طالع بینی هفتگی
فروردین:

هفته پیش روی تان یک هفته هیجان انگیز و سرگرم 
کننده است. شما می توانید برخی از اهداف اصلی 
خود را با ابتکار عمل به نتیجه دلخواه برسانید. این 
هفته برایتان مطلوب و قادر به دستیابی به شگفتی 
ها از طریق ارتباط موثر هستید. اگر به دنبال نتایج 
خوب در معامالت و فعالیتهای خود هستید باید از 
هوش تان استفاده کنید. باید توانایی های خود را 
نشان  سخت  کارهای  انجام  طریق  از  کار  محل  در 
خواهید  دست  موفقیت  به  خودگذشتگی  با  دهید. 
یافت و کارها را به شیوه ای کارآمد و به خوبی به 
پول  بازده  افزایش  با  و  رساند  خواهید  سرانجام 
از  با  خود  احساسات  بیان  با  شد.  خواهید  مواجه 
در  را  خود  رابطه  زندگی  شریک  به  عشق  طریق 
چون  باشید  تر  شجاعانه  کنید.  حفظ  سالم  جهت 
ذهن شما را تواناتر کرده و بر سالمتی خود پیروز 
درونی  مثبت  انرژی  این  دلیل  تنها  و  شد  خواهید 

شماست.
اردیبهشت:

آن  از  وباید  است  بدبینانه  شما  احساسات  هفته  این 
خواهند  سرایت  شما  احساسات  کنید.  جلوگیری 
کرد و باید یادبگیرید که مسئولیت رسیدگی به همه 
چیز را داشته باشید. از نشان دادن احساسات منفی 
خودداری کنید چون مانع پیشرفت شما می شوند و 
بجای آن تفکر عملی تر و حرفه ای تر را جایگزین 
کنید. نیاز به تمرکز بیشتر در کارها دارید تا نتایج 
نفس  به  اعتماد  سطح  کنید.  تمام  خود  نفع  به  را 
موفقیت  به  را  شما  این  و  دهید  افزایش  را  خودتان 
مالقات  به  را  شما  برنامه  داشتن  کند.  می  نزدیکتر 
موفقیت راهنمایی می کند. به احتمال زیاد در محل 
کار دچار خطاهایی به دلیل عدم تمرکز خواهید شد 

که نباید این اتفاق روی دهد. کارها و وظایف خود 
افزایش  حال  در  شما  مخارج  کنید.  راسازماندهی 

هستند چون تعهدات شما افزایش پیدا می کند.
خرداد:

باعث  موضوعی  و  دارید  پیش  در  عادی  هفته  یک 
نگرانی تان شده که خیلی بی ارزش است. شما نیاز 
به  مسئله  این  بیان  و  ورزشی  رویکرد  یک  اتخاذ  به 
شریک زندگی خود هستید. شما می توایند شگفتی 
تان  زندگی  شریک  با  خود  رابه  حفظ  برای  هایی 
بده  سیاست  با  را  آن  که  است  عاقالنه  کنید.  فراهم 
تان  رابطه  شادی  برای  چون  کنید  همراه  بستان 
کمر  پشت  درد   ، چشم  در  ناراحتی  یک  است.  نیاز 
و درد در پاها خواهید داشت. بهتر است با پرداخت 
دردها  این  از  مناجات  و  ارام  بسیار  نرمشهای  به 
جلوگیری کنید. پولی از راه دور بدستتان می رسد 
حجم  هفته  این  پولهای  بقیه  همراه  به  پول  این  و 
گذار  شکر  الهی  نعمت  این  از  شد.  خواهند  زیادی 
باشید. هفته ای شاد با شریک زندگی خود خواهید 

داشت.
تیر:

این هفته با مسئولیت های بیشتر و استرس همراه 
برنامه  خود  برای  بود  خواهد  عاقالنه  پس  هستید. 
ریزی و نظم و انضباط داشته باشید. سفری کاری 
شما ا مشغول نگه می دارد. انجام کارها به دشواری 
صورت میگیرد و حتی برای انجام یک وظیفه ساده 
دچار نگرانی می شوید. هزینه هایی برای نوسازی 
یا بازسازی خانه خواهید داشت و این باعث نگرانی 
خواهید  صرف  پول  مقداری  اجبارآ  شود.  می  تان 
وجود  نیز  پول  دادن  دست  از  برای  شانس  و  کرد 
احتماال  شماست.  انگاری  سهل  آن  علت  که  دارد 
داشته  همسرتان  با  ناخوشایند  لحظات  برخی 
باشید که دلیل آن مسائل خصوصی خانواده است. 
دلپذیر  انداز  چشم  یک  همسرتان  برای  است  بهتر 
هدیه داشته باشید. سالمت این هفته متوسط است 
ناراحتی  و  پوستی  مشکالت  برخی  است  ممکن  و 

معده داشته باشید.
مرداد:

این هفته باید به تعداد بینهایت تالش سخت بکنید 
که بتوانید از عهده مسئولیتها و مشکالت جزیی که 
موفقیت  با  باشید  داشته  هفته  این  در  است  ممکن 
پیروز شوید. باید با برنامه باشید تا از دست دادن 
پیشنهاد  یک  این  باشید.  دور  نامطلوب  نتایج  و 
مهم  تصمیمات  از  هفته  این  شماست.  به  برادرانه 
سرمایه  ساختن  و  جرات  کنید.  خودداری  مالی 
به  را  پولی  بود.  خواهد  خوب  بزرگ  های  گذاری 
خود  پولهای  از  دهید.  می  دست  از  دقتی  بی  دلیلی 
تان  زندگی  شریک  با  و  بگیرید  آسان  کنید.  مراقبت 
متعادل تر باشید. ممکن است درد دندان یا مشکالت 
باید  رو  این  از  باشید.  داشته  هفته  این  در  هضم 
مراقب سالمتی خود باشید البته این هفته سرفه و 
مشکالت مربوط به هوای سرد یا سرما خوردگی به 

دلیل آلرژی خواهید داشت.
شهریور:

خودتان  از  بعد  مرحله  به  رسیدن  برای  باید  شما 
از  موفقیت  برای  باید  شما  دهید.  نشان  حرکت 
شجاعانه  باید  شما  کنید.  صرف  انرژی  خودتان 
راحتی  به  باید  شما  دهید.  انجام  را  چیزی  هر  تر 
به اهداف خود برسید و در سریعترین زمان ممکن 
وظایف تان را انجام دهید چون بسیاری از فرصت 
خوشنود  کاری  فضای  از  و  شده  فراهم  برایتان 
میشود. مقداری پول بدست می آورید و بخشی از 
مالی  آزادی  هفته  این  در  کنید.  می  انداز  پس  را  آن 
دارید و با صرفه جویی اوضاع مالی بهبود پیدا می 
و  باشید  صادقانه  تان  زندگی  شریک  کنار  در  کند. 
با آن رابطه تان را پرورش دهید و عشق خود را به 
هفته  این  جسمانی  نظر سالمتی  از  نشان دهید.  او 

آسمان آبی است.
مهر:

این هفته قادر به توسعه مهارتهای مورد نیاز خود 
موفقیت  چه  اگر  بود.  خواهید  کارها  انجام  برای 

افکار  باید  پس  آید  می  بدست  سخت  کار  طریق  از 
باشید  داشته  سر  در  هفته  این  برای  ای  گسترده 
برسانید.  پایان  به  را  تان  وظایف  همه  بتوانید  تا 
موفقیت  به  رسیدن  برای  را  راه  داشتن  صداقت 
بطور شگفت انگیزی هموار می کند پس می توانید 
معنوی  های  شیوه  به  خیرخواهانه  های  کمک  با 
کنید.  دریافت  اطرافیان  از  کمک  زیادی  مقدار 
کارهای سخت با سهولت پیش می روند. یک سفر 
کاری در پیش دارید و از لحظات به یاد ماندنی در 
آوردن  بدست  و  یادگیری  از  برد.  خواهید  لذت  کار 
داشت.  خواهید  رضایت  کارها  در  تازه  تجریبات 
موفقیت مالی شما به صدا در خواهد آمد. سرمایه 
برایتان  بندی  شرط  مثل  چیزهایی  در  گذاری 
زندگی  شریک  با  هفته  این  بود.  خواهد  سودآور 
لذت  هم  با  بودن  از  و  دید  خواهید  فیلم  یک  خود 
این  و  است  خوب  هفته  این  سالمتی  برد.  خوهید 

به دلیل انرژی پر جنب و جوش شما خواهد بود.
آبان:

تصحیح  و  مالحظه  کمی  به  نیاز  است  ممکن  شما 
با  باشید.  داشته   ، دادید  انجام  که  اشتباهاتی 
تا  کنید  حفظ  را  خود  ذهنی  آرامش  مدیتیشن 
مدیریت بهتری بر فعالیتهای این هفته خود داشته 
دادن  دست  از  همانند  احساسی  هفته  این  باشید. 
همه  پس  داشت  خواهید  آن  از  پس  ناامنی  و  چیزی 
بیشتر  عزم  با  را  کارهایتان  و  گرفته  آسان  را  چیز 
و صبر انجام دهید تا از اشتباهات جلوگیری کنید. 
فشار کاری بیشتر باعث افزایش خطاها خواهد شد 
حساب  برنامه  یک  به  نیاز  آن  از  جلوگیری  برای  و 
می  پیدا  افزایش  هفته  این  های  هزینه  دارید.  شده 
کنند و نیاز به مدیریت منابع مالی خود دارید چون 
های  هزینه  مدیریت  به  قادر  خوبی  به  هفته  این  در 
شما  زندگی  شریک  نستید.  منتظره  غیر  و  ناگهانی 
و  بگیرد  جدی  بسیار  را  شما  حرفهای  است  ممکن 
داشتن  شود.  می  شما  ناراحتی  باعث  مسئله  این 
همسرتان  خوشحالی  باعث  پذیر  انعطاف  روحیه 

می شود.
آذر:

موفقیت  به  رسیدن  برای  باید  زیادی  تالشهای 
این  برای  قوی  ارداه  و  ریزی  برنامه  بکنید. 
با  هفته  این  در  است  ممکن  است.  ضروری  هفته 
تاخیرهای زیادی مواجه شوید و این باعث آزار شما 
می شود. پس با اعتماد به خودتان و اعتماد به نفس 
برنامه  کارها  انجام  از  قبل  دارید.  نگه  آرام  را  خود 
برسید.  موفقیت  به  تا  کنید  بندی  اولویت  و  ریزی 
سهل  علت  به  که  داد  خواهید  دست  از  پول  مقداری 
انگاری شماست که در یک موقعیت موقع رسیدگی 
این  پولی  جریانات  افتد.  می  اتفاق  پولهایتان  به 
هفته محدود هستند و ممکن است مجبور به قرض 
شریک  با  باشید.  خود  نیازهای  رفع  برای  گرفتن 
زندگی خود احساسی برخورد نکنید. رویکرد خود 
به زندگی را با فعالیتهای ورزشی دوستانه تر کنید. 
مسائلی به اشتباه در ذهن شماست که نباید درباره 
آنها با شریک زندگی تان گفتگو کنید زیرا جذابیت 
دلیل  به  است  ممکن  برد.  می  بین  از  را  تان  رابطه 

استرس دچار ناراحتی شوید.
دی:

بسیار  ای  هفته  و  بروید  سفر  یک  است  ممکن 
هستید.  آرام  ذهنی  دنبال  به  باشید.  داشته  دلپذیر 
این  در  است.  پذیر  امکان  هفته  این  برای  شانس 
کرد  خواهید  استفاده  خود  های  پتانسیل  از  هفته 
از  کنید.  می  دریافت  بیشتری  نفس  به  اعتماد  و 
و  کنید  می  دریافت  خوبی  رضایت  کارها  انجام 
همکاری  از  دهد.  می  لذت  احساس  شما  به  این 
همکارنتان خوشحال خواهید شد. این هفته قدرت 
بدست  باعث  و  دارید  را  سخت  کارهای  پذیرش 
شد.  خواهد  برایتان  راه  این  از  خوبی  پول  آوردن 
و  بود  خواهید  تان  زندگی  شریک  با  بیشتری  وقت 
کمک  این  پرداخت.  خواهید  خوشگذرانی  به  هم  با 
از  بهتری  درک  تان  زندگی  شریک  که  کرد  خواهد 
شما داشته باشد. سالمت جسمانی این هفته خوب 

تجربه  تری  قدم  ثابت  و  تازه  احساس  شما  و  است 
خواهید کرد.

بهمن:
این هفته برای توسعه خودتان است و شما در یک 
هستید.  دوستان  از  کمک  دریافت  برای  موقعیت 
به  اگر  داشتو  خواهید  پیش  در  انزِژی  پر  ای  هفته 
دنبال موفقیت هستید ، پس این هفته از آن شماست 
مورد  ابزار  شما  هوش  و  کارآمد  ریزی  برنامه  و 
لذت  کارهای  انجام  از  هستند.  راه  این  در  نیازتان 
می برید اما برای رسیدن به موفقیت باید به سختی 
کار کنید. احتماال یک سفر کاری پیش می آید. پول 
پس  بین  تعادلی  آن  با  و  رسد  می  بدستتان  خوبی 
انداز بانکی تان و مخارج برقرار می کنید. با درک 
خوب شریک زندگی تان رابطه تان بهتر خواهد شد 
بطوریکه هر یک برای دیگری ساخته شده اید. این 
حدودی  تا  و  است  پایدار  شما  مثبت  انرژی  هفته 
صرف  را  آن  است  بهتر  که  شماست  نیاز  از  بیش 

ورزش های تناسب اندام کنید.
اسفند:

این هفته شرایط را آسان بگیرید تا دستیابی شگفت 
حساب  بسیار  ریزی  برنامه  باشید.  داشته  انگیزی 
شده ای نیاز خواهد بود و این هفته برایتان راحت 
با  شود.  می  نگرانی  ایجاد  باعث  و  رسد  نمی  بنظر 
شوید  تان روبرو می  انجام وظایف  تاخیرهایی در 
دارید.  شکیبایی  و  صبر  و  بیشتر  تعادل  به  نیاز  و 
بصورت  را  کارها  تر  ای  حرفه  روش  یک  داشتن  با 
این  کاری  فشار  از  و  داد  خواهید  انجام  تر  هموار 
در  شتباهات  از  حتی  و  شد  خواهد  کاسته  هفته 
افکار  بیان  در  کنید.  می  جلوگیری  مهم  کارهای 
خواهید  تهاجمی  حالتی  تان  زندگی  شریک  با  خود 
داشت. این هفته درد در پاها ممکن است تنها مشکل 
به  نیاز  آن  از  رهایی  برای  و  باشد  شما  جسمانی 

تمرینات نرمشی دارید.

جدول و سرگرمی

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

۰۷۸۱۱۰۰۰۴۵۵

خدمات لوله کشی و نجاریحل جدول هفته گذشته
خدمات نقاشی ساختمان

تعمیرات کلی و جزیی ساختمان

۰۷۸۷۴۰۰۱۷۲۵

خدمات لوله کشی آب و گاز 
خدمات نقاشی ساختمان

تعمیرات ساختمان کلی و جزیی

۰۷۷۸۰۸۱۴۳۷۴

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

شامل:
 Kitchen Tiling, 

 Cupboard Fitting, Flooring, …
07807805218 -  07853228313





 ۴۰۰سال با «سعدی» در اروپا  
حتی  و  پیش  ۴۰۰سال  از  که  داشته  را  اقبال  این  فارسی  کهن  شاعران  دیگر  با  مقایسه  در  سعدی 
از  شود.  شناخته  و  معرفی  دیگر  های  سرزمین  در  (حافظ)  خود  همشهری  از  پیشتر  قرن  یک 
حدود ۳۰۰سال پیش که خاورشناسان اروپایی با ادبیات مشرق زمین آشنا شدند با نوعی اشتیاق 
به ترجمه و پژوهش درباره آثار کهن ادبیات فارسی پرداختند. در این میان، آثار سعدی و بویژه 
«گلستان» او جایگاهی خاص در نظر آنان داشته و از قرن هفدهم میالدی با ترجمه همین کتاب 
شهرت سعدی روز افزون شد. سال ۱۶۳۴ نخستین ترجمه از آثار سعدی به فرانسه انجام شد. در 
این سال تنها بخش هایی از «گلستان» او انتخاب و در فرانسه منتشر شد. آنطور که مشخص است 
فرانسوی ها نخستین کسانی بوده اند که با زبان و اندیشه سعدی آشنا شده اند. پس از فرانسوی 

ها این آلمانی ها بودند که «گلستان» را ترجمه کردند.

منتشر  و  ترجمه  آلمانی  به  فرانسه  زبان  از  را  ها «گلستان»  فرانسوی  از  بعد  سال  یک  ها  آلمانی   
شد.  منتشر  آمستردام  در  و  شد  ترجمه  التینی  زبان  به  «گلستان»  هفدهم  قرن  همان  در  کردند. 
بعد  نیم  و  قرن  یک  حدود  کردند.  ترجمه  خود  زبان  به  را  «گلستان»   ۱۶۵۴ سال  در  ها  هلندی 
زبان  این  به   ۱۷۷۴ سال  بخوانند. «گلستان»  انگلیسی  زبان  به  را  کتاب  این  توانستند  ها  انگلیسی 
ترجمه شد. در مجموع فرانسوی ها، آلمانی ها و انگلیسی ها بیشترین ترجمه را از آثار سعدی 
تا  سعدی  «از  عنوان  با  خود  کتاب  در  تطبیقی  ادبیات  فقید  پژوهشگر  حدیدی»،  «جواد  داشتند. 
آراگون» نوشته است: در قرن نوزدهم «گلستان» و «بوستان» سعدی سه بار به فرانسه، هفت بار 
به انگلیسی و ۹ بار به آلمانی ترجمه و منتشر شد. سعدی در مقایسه با دیگر شاعران کهن فارسی 
دیگر  های  سرزمین  در  خود  همشهری  از  پیشتر  حتی  و  دیگران  از  پیشتر  که  داشته  را  اقبال  این 
معرفی و شناخته شود. نخستین کسی که اشعار حافظ را ترجمه کرد ویلیام جونز بود. او یک 
انگلیسی بود که در قرن هجدهم به هند آمد و برخی از غزلیات حافظ را به انگلیسی برگرداند. با 
این حجم از ترجمه ها از دو اثر مهم سعدی گزافه نیست اگر گفته شود فرزانگان و فرهیختگان 
آشنا  «بوستان»  و  «گلستان»  در  او  های  اندیشه  و  سعدی  نام  با  بعد  به  هجدهم  قرن  از  اروپایی 
شدند. «هردر»، «گوته»، «هوگو»، «الفونتن»، «المارتین»، «مونتسکیو»، «پوشکین» و «امرسون» 

از جمله کسانی بوده اند که در آثارشان از اندیشه و حکایات سعدی استفاده کرده اند. 

 «باریه دومنار»، مترجم «بوستان» به زبان فرانسه، درباره نفوذ سعدی در اروپا می گوید: از تمام 
گویندگان شرقی، سعدی تنها شاعری است که اروپائیان او را درک کرده اند و علت این افتخار و 
اعتبار «گلستان» اوست که جامع تمامی صفات جمال شناسی نوین است. «بوستان» و «گلستان» 

در قرن سزدهم میالدی نوشته شده اند.
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غزلیات حافظ 
ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

طایر دولت اگر باز گذاری بکند
یار بازآید و با وصل قراری بکند

دیده را دستگه ّدر و گهر گر چه نماند
بخورد خونی و تدبیر نثاری بکند

دوش گفتم بکند لعل لبش چاره من
هاتف غیب ندا داد که آری بکند

کس نیارد بر او دم زند از قصه ما
مگرش باد صبا گوش گذاری بکند
داده ام باز نظر را به تذروی پرواز

بازخواند مگرش نقش و شکاری بکند
شهر خالیست ز عّشاق ُبَود کز طرفی

مردی از خویش برون آید و کاری بکند
کو کریمی که ز بزم طربش غمزده ای
جرعه ای درکشد و دفع خماری بکند
یا وفا یا خبر وصل تو یا مرگ رقیب

بود آیا که فلک زین دو سه کاری بکند
حافظا گر نروی از در او هم روزی
گذری بر سرت از گوشه کناری بکند

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

If again passing, the bird of fortune shall make.
Again the Beloved shall come; and contentment with union shall make.
Although, to the eye remaineth no power of the pearl or the jewel,
It shall devour a great quantity of blood, and the design of a great scattering shall
make.
Last night, I said: “Maketh the ruby of His lip my remedy?”
Voice, gave the invisible messenger saying: “Yes! it maketh.”
To Him, of our tale none can utter;
Perchance, its reporting the morning breeze maketh.
To the hawk of my own sight, I have given flight at the partridge:
Perchance, it may call my fortune; and a great prey may make.
Void is the city of lovers; it may be that from a quarter,
Out from himself, a man cometh; and a work maketh.
Where a generous one, from whose banquet of joy, the grief-stricken one
Drinketh a draft; and the repelling of wine-sickness maketh?
Either fidelity; or the news of union with Thee; or the death of the watcher:
Of these, one, two, or three, deeds the sphere’s sport maketh.
Hafez! If, even a day, from His door, thou go not,
From a corner of a quarter, passing by thy head, He maketh.

برای حفظ و تداوم انتشار هفته نامه پرشین ما را به مشاغل و  آگهی دهندگان معرفی 
نمائید. به یاد داشته باشید هزینه های این نشریه از سوی آگهی دهندگان معتبر و 

حامی فرهنگ ایرانی تامین می شود .


