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یک بیانیه تاریخی
قدرت   6 و  ایران  میان  هسته ای  جامع  توافق 
امضا نشده  1+5 هنوز  در گروه  جهانی حاضر 
لوزان نشان می دهد که  اما گفت وگوهای  است، 
نیست.  ذهن  از  دور  موقعیتی  چنین  به  رسیدن 
اهمیت مذاکرات هسته ای هفته گذشته در لوزان 
سوئیس میان تهران با پنج کشور دارای حق وتو 
در شورای سازمان ملل متحد به عالوه آلمان را 

می توان آشکارا در واقعیت هایی دید...

کودتای دیپلماتیک سعودی
به یمن  از حمالت عربستان  در دو هفته ای که 
نتوانسته  هنوز  سعودی  پادشاهی  می گذرد، 
از پیشروی شیعیان حوثی بکاهد، اما تاکنون، 
نشانه ای  هیچ  عربستان  نظامی  فرماندهان 
بروز  شان  عملیات  شکست  از  نگرانی  بر  دال 
نداده اند. ژنرال احمد عسیری، فرمانده ائتالف 
نظامی به رهبری عربستان سعودی می گوید: 

»نباید برای کسب نتیجه شتاب...

اقتصاد ایران پس از توافق
با  اکونومیست در یکی  ازشماره های خود 
هسته  ای  موضوع  مجزا  تحلیل  دو  انتشار 
کرده  بررسی  را  ایران  اقتصاد  وضعیت  و 
موضوع  با  اکونومیست  سرمقاله  است. 
اشاره  با  جهان،  جدید  هسته ای  صف آرایی 
نتانیاهو  اخیر  مداخله جویانه  سخنان  به 
نوشته است که وی درباره این توافق کامال 

در اشتباه است...

مرگی که  ادبیات را رها نمی کند
 1330 فروردین   19 در  هدایت  صادق 
اما  پیش...  سال   64 به  قریب  درگذشت... 
عنوان  به  گذشت  که  سالیانی  این  تمامی  در 
مهمترین و تاثیرگذارترین نویسنده معاصر 
داشت.چه  حضور  ادبی  محافل  در  ایران 
تقریبا  چهره ای  به  را  هدایت  صادق  چیز 

اسطوره ای مبدل ساخت؟...

جنگ سرد سینمایی
این  اول  کاراکترهای  بین  را  تفاوتی  اگر 
کننده  ایفا  بازیگران  بگوییم  بهتر  و  فیلم ها 
 53 وجود  با  که  است  این  شویم،  قایل  آنها 
طبق  بر  کاراکتر  سه  هر  بودن  ساله   54 تا 
کیانو  فقط  فیلم ها،  این  سناریوی  و  قصه 
ریوز است که واقعًا همین قدر سن دارد ولی 
واشنگتن 60 ساله شده و براسنان 64 سال 

دارد...
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هفته ای که گذشت 
پوسترهایضدظریفازکجامیآید؟

در جدیدترین تحول پس از پایان مذاکرات هسته ای در لوزان 
ظریف  ضد  ماهیت  که  کرده اند  طراحی  پوسترهایی  منتقدان 
با  آمیز  توهین  تقریبا  برخوردهایی  آنها  اغلب  در  و  دارد 
اقدامی که  مذاکره کننده ارشد کشورمان صورت گرفته است. 
جواد  محمد  می شود.    تجربه  که  نیست  بار  اولین  برای  البته 
در  چنینی  این  پوسترهایی  با  مذاکرات  قبلی  ادوار  در  ظریف 
فضای مجازی روبه رو شده و با اندکی تخفیف در سطح شهر 
بریده  صورت  از  نیمی  که  بود  شده  مواجه  تابلوهایی  با  نیز 
به شکلی  آمریکایی در حال مذاکره  را مقابل یک فرد  او  شده 
آمیز  انتشار پوسترهای توهین  بر  خاص نشان می داد. عالوه 
در  منتقدان  باردیگر  روزها  این  ظریف  محمدجواد  درباره 
درباره  توهین آمیزی  تصاویر  انتشار  به  اقدام  مجازی  فضای 
وزیر امورخارجه کشورمان کرده اند در برخی از این تصاویر 
محمدجواد ظریف را با مقامات دوران قاجار مقایسه کرده اند 
و در برخی دیگر او را در مواجهه با وزیر امورخارجه آمریکا.

 
مسافربری هواپیمای مدرنترین خلبان اولین

کیست؟
یک ایرانی اولین خلبان مدرن ترین هواپیمای مسافربری جهان 
شد . صبحانه نوشت؛ این هواپیما برای رقابت با هواپیماهای 
شرکت  و  است  شده  طراحی   787 بوئینگ  و   777 بوئینگ 
را  آ-350  ایرباس  تجاری  نمونه  نخستین  قطر  هواپیمایی 
ایران  در  کسی  کمتر  نوشت؛  صبحانه  است.  کرده  دریافت 
را در  باالی خلبانان کشورمان  دارد که تبحر و مهارت  وجود 
هدایت و راهبری انواع هواپیماهای مسافربری نشنیده باشد، 
با  خلبانانی که به رغم تحریم های ظالمانه و غیرقانونی غرب، 
کمک متخصصان فنی، روزانه هزاران نفر از مردم کشورمان 
صنعت  خوشبختانه  و  می کنند  جابه جا  مختلف  مقاصد  در  را 
حمل ونقل کشورمان را در شرایط خوبی نگه داشته اند. همین 
پهن پیکر  هواپیمای  نخستین بار  برای  که  بود  پیش  ماه  چند 
در  امسال  مهرماه   8 با  برابر  سپتامبر   30 در   380 ایرباس 
فرودگاه امام خمینی با صدها مسافر به زمین نشست و خلبان 
از خلبانان برجسته  این پرواز کاپیتان کامبیز پورقناد بود که 

شرکت هواپیمایی امارات محسوب می شود.
 

کالهبرداریپسرقالبیوزیرازتحصیلکردهها
شنیده شد که کالهبردار شیک پوش خود را پسر وزیر اطالعات 
این  نوشت؛  فرارو  کند.  اخاذی  طعمه هایش  از  تا  می زد  جا 
و  بانك  رئیس  دانشجو،  دختر  یك  از  کالهبرداری  از  پس  مرد 
به  مرد  این  دستگیری  ماجرای  افتاد.  پلیس  دام  به  پزشك  یك 

سال  پایانی  روزهای  در  برمی گردد.  گذشته  سال  اسفند ماه 
وقتی  تهران  در  دانشگاه ها  از  یکی  حراست  مسئوالن  گذشته 
گرفتن  برای  دختر  دانشجوی  یك  مدارك  بررسی  سرگرم 
این  شدند.  او  جعلی  عقد نامه  متوجه  بودند  تهران  به  انتقالی 
کشور  جنوبی  شهرستان های  از  یکی  در  که  دانشجو  دختر 
درس می خواند به تازگی با ارائه یك عقدنامه عنوان کرده بود 
بود  کرده  انتقالی  درخواست  بهانه  این  به  و  کرده  ازدواج  که 
تا ادامه درسش را در یکی از دانشگاه های تهران بخواند. این 
از دفترخانه مشخص شد که  از استعالم  درحالی بود که پس 
دانشگاه  حراست  که  شد  باعث  همین  است.  جعلی  عقدنامه 

دختر دانشجو را احضار کند.

بازگشتدالربههزارتومان؟!
اگرچه  اخیر  ارزهای مختلف در چند سال  جهش شدید قیمت 
تا حدودی معلول تحریم های بانکی و نفتی بود ولی ریشه این 
جهش را باید در اصرار بر اجرای سیاست نادرست تثبیت نرخ 
ارز طی دو دهه گذشته جست وجو کرد چنانکه با وجود ادامه 
تحریم ها، دیدیم که نرخ دالر در محدوده سه هزار تومان باقی 
ماند چرا که این قیمت در واقع ارزش نسبی واقعی دالر نسبت 
از  پس  داشت  انتظار  نباید  نیز  خاطر  همین  به  بود.  ریال  به 
لغو تحریم ها هم دالر به حد هزار تومان باز گردد. جمهوری 
اسالمی نوشت؛ در چنین شرایطی است که انتشار عکس های 
هم  کنار  را  تومانی   500 اسکناس  و  دالر  که  درحالی  مردم 
دولت،  می رسد  نظر  به  و  است  نگران کننده  بودند،  داده  قرار 
در  سریعی  و  جدی  اقدامات  باید  جامعه  نخبگان  و  رسانه ها 

زمینه مدیریت انتظارات جامعه از رفع تحریم ها انجام دهند.
 اولین قاضی زن در سیستان و بلوچستان

از  بلوچستان  و  سیستان  استان  اختالف  حل  شورای  رئیس 
استان  اختالف  حل  شوراهای  در  زن  قاضی  اولین  فعالیت 
سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: برای اولین بار در استان 
می کند.  رسیدگی  را  مردم  به  مربوط  امورات  زن  قاضی  یک 
محمدرضا طاهری اظهار کرد: در سال گذشته 8 هزار و 737 
بیش  که  استان شد  اختالف  وارد شوراهای حل  پرونده  فقره 
از 7 هزار پرونده با صلح و سازش مختومه که 21/59 درصد 
و  شأن  ارتقای  گفت:  وی  می دهد.  اختصاص  خود  به  را  آمار 
جایگاه های شوراهای حل اختالف همواره در دستور کار است 
شده  انجام  اهداف  این  به  رسیدن  برای  برنامه ریزی هایی  و 

است.

تشخیصایدزتوسطموبایلازسویدانشمندایرانی
با همکاری دانشمند ایرانی دانشگاه هاروارد امکان تشخیص 
دقیق بیماری ها با استفاده از تلفن همراه هوشمند فراهم شد. 

مدرسه  ایرانی  دانشمند  شفیعی  هادی  دکتر  نوشت؛  فرارو 
و  توجه  جالب  تحقیقات  رأس  در  هاروارد  دانشگاه  پزشکی 
افزودن  جز  نیست  چیزی  آن  نتیجه  که  دارد  قرار  تأثیرگذاری 
تلفن های همراه هوشمند. وی  به  تازه و مثمرثمر  قابلیت های 
و همکارانش اپلیکیشن جدیدی برای تلفن های همراه هوشمند 
در  باکتری  انواع  به طرز چشمگیری وجود  که  کرده اند  ابداع 
خون و بیماری های ناشی از آن را تشخیص می دهد. تشخیص 
HIV و E-coli از جمله اهدافی است که در توسعه این فناوری 
مد نظر قرار داشته است. بدین ترتیب می توان امیدوار بود که 
بیماری ها  نوع  این  به  افراد  احتمالی  ابتالی  نزدیک  آینده  در 
به  و  راحتی  به  زندگی می کنند  مناطق دوردست  در  اگر  حتی 

سرعت صورت گیرد.

مشاورایرانیباراکاوباماکیست؟
همزمان با اعالم بیانیه لوزان شبکه خبری »العربیه« که پروژه 
کارشکنی در روند مذاکرات را دنبال می کند و از تفاهم سیاسی 
شخصیت  یک  نام  به  گزارشی  انتشار  با  است  ناراضی  اخیر 
اوباما«  »باراک  مشاوران  حلقه  در  که  کرده  اشاره  ایرانی 
این  از  خبری  شبکه  این  دارد.  قرار  امریکا  رئیس جمهوری 
از به زعم آن شبکه »البی  موضوع به عنوان حضور چهره ای 
خرداد  است.  کرده  یاد  سفید  کاخ  مشاوران  حلقه  در  تهران« 
نوشت؛ شبکه خبری »العربیه« با اشاره به سوابق کاری »سحر 
نوروز زاده« دختر جوان ایرانی که به رئیس جمهوری امریکا 
از  هایی  نام  سفید  کاخ  >اخیرا  نویسد:  می  می دهد  مشاوره 
اوباما  پرزیدنت  به  که  کرد  منتشر  را  بلندپایه ای  های  چهره 
مشاوره می دهند. در میان این چهره ها نام »سحر نوروززاده« 
به چشم می خورد. او پیشتر مشغول فعالیت برای البی طرفدار 
های  آمریکایی  شورای  یعنی  آمریکا  و  ایران  روابط  بهبود 

ایرانی تبار بوده است.«

احضارکاردارعربستاندراعتراضبهتعرضبهدو
نوجوانایرانی

دو  به  تایید و تکذیب های مکرر خبر تعرض  از  سرانجام پس 
نوجوان ایرانی در فرودگاه جده، حسن قشقاوی، معاون وزیر 
امور خارجه در امور کنسولی، پارلمانی و ایرانیان این خبر را 

تایید کرد. 
او درباره اخبار منتشرشده درباره تعرض دو تن از ماموران 
آن  از  خروج  هنگام  در  ایرانی  نوجوان  دو  به  سعودی  پلیس 
شبه  اقدام  این  متاسفانه  کرد:  اظهار  جده  فرودگاه  در  کشور 
تجاوز برای دو تن از هموطنان ما که در ایام عید نوروز به عمره 
خبرگزاری  گزارش  به  است.  آمده  پیش  بودند،  شده  مشرف 
فارس، وی افزود: در هفته دوم تعطیالت، به هنگام بازرسی 

ایرانی، ماموران متخلف مذکور به بهانه  از یک کاروان عمره 
مشکوک شدن به دو نوجوان ایرانی، آنها را از بقیه جدا کرده 
و در بخش دیگری مورد بازرسی بدنی قرار دادند که در اثنای 
بازرسی، سایر افراد کاروان متوجه شدند که ماموران خاطی 
قصد آزار و اذیت جنسی آن دو نوجوان را داشته اند و مسووالن 
مربوطه  مسووالن  کنند.  می  مطلع  موضوع  این  از  را  امر 
بالفاصله موضوع را به سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران 
سرکنسولگری،  آن  کنسول  حضور  با  و  داده  اطالع  جده  در 
مقامات ذی ربط کاروان و مسووالن فرودگاه جده بررسی های 
میدانی به عمل آمده و پس از شناسایی دو مامور متخلف، پس 
بازداشت  به  اقدام  سعودی  طرف  قانونی  مقدمات  انجام  از 
در  افزود:  همچنین  خارجه  امور  وزیر  معاون  کند.   می  آنها 
این واقعه و در غیاب سفیر عربستان سعودی در  از  روز بعد 
تهران، کاردار و کنسول آن کشور توسط مدیرکل کنسولی به 
وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری 
این عمل شنیع و غیر انسانی که باعث  ایران نسبت به  اسالمی 
به  را  است  شده  کشورمان  عمومی  افکار  شدن  دار  جریحه 
وی ارائه کرد. طرف سعودی ضمن ابراز تاسف شدید از این 
اتفاق رذیالنه قول داد که موضوع را در باالترین سطح توسط 
خاطی  افراد  با  و  داده  قرار  پیگیری  مورد  کشورش  مقامات 
سبحانی نیا،  حسن  دیگر  خبری  در  شود.  برخورد  به شدت 
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس روز گذشته، از جلسه فوری 
اعضای این کمیسیون برای پیگیری و بررسی ماجرای تجاوز 
و گفت:  داد  در فرودگاه عربستان خبر  ایرانی  دو نوجوان  به 
بحث تجاوز مطرح نیست و موضوع، تعرض بوده است؛ کمیته 
تکذیب  را  تجاوز  موضوع  نیز  زیارت  و  حج  سازمان  پزشکی 

کرده است.

اتهامدزدیوداللیبهکیروش
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران هنگام عزیمت به اتریش با یکی 
از اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال همسفر بود و با وی 
رفع  از  بعد  که  کی روش  کارلوس  نوشت؛  مهر  کرد.  دل  درد 
مشکل ممنوع الخروج شدنش در نهایت روز دوم فروردین ماه 
به  پرواز  در  بپیوندد،  ملی  تیم  اردوی  به  تا  شد  اتریش  عازم 
آلمان با شهرام دبیری یکی از اعضای هیات رئیسه فدراسیون 
در  دبیری  پرداخت.  درددل  به  وی  با  و  بود  همسفر  فوتبال 
با  و  بودم  آلمان  عازم  روز  همان  هم  من  گفت:  خصوص  این 
از  و  بود  ناراحت  شرایط  از  خیلی  او  شدم.  همسفر  کی روش 
بعضی مسائل گالیه داشت. کی روش می گفت که برخوردها با 
من اصال خوب نبود و حتی در یک جلسه رسمی به من اتهام 

داللی و دزدی زدند.
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جمشید تخت سنگهای بر شده حکاکی تصاویر در
اسب بر سوار هیچکس نیست. عصبانی هیچکس
نیست.هیچکسرادرحالتعظیمنمیبینید.هیچکس
سرافکندهوشکستخوردهنیستهیچقومیبرقوم
وجود آن در تصویرخشنی هیچ و نیست برتر یگر د
هیچگاه که است این ایرانیان افتخارهای از ندارد.
ایرانمرسومنبودهاستدربینصدها بردهداریدر
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تصویربرهنهوعریانوجودندارد.بخاطربسپاریمکه
ازچهنژادیهستیمودارایچهاصالتیمیباشیم.
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جنایت کاران را نبخشید، چرا که 
رحم موجب جنایت خواهد شد.

 رومیئو و ژولیت، پرده سوم، صحنه اول 

Mercy but murders, 

pardoning those that kill.

Romeo and Juliet, Act III, sc. 1.

برگرفته از کتاب اندیشه های زرین شکسپیر/ گردآوری 
و ترجمه: هلیا معینی 

خواننده گرامی
از فقط پرشین نامه هفته مخارج
محلآگهیهاوحقاشتراکتامین
انتظار پرشین نامه هفته میشود.
دارددرصورتیکهآنرامیپسندید
و فرهنگ برای را آن ماندگاری و
ما میدانید مفید زبانان فارسی
بارها که همانطور کنید. یاری را
نوشتهایم،درصورتازدیادتعداد
نامه هفته ها، آگهی و مشترکان
رسانی اطالع راه به و میابد دوام
می ادامه خود فرهنگی وکارهای
مرهون پرشین نامه دهد.هفته
محبتهایکسانیاستکهتاکنون
و دهندگان آگهی ما درخواست به
مشترکانیبهمامعرفیکردهاند.

92750Likes
www.facebook.com/persianweeklypaper

مناظره انتخاباتی در بریتانیا

بریتانیا شاهد انتخابات زودهنگام خواهد بود که سرنوشت کلید دار ساختمان شماره ١٠ 
داونینگ استریت را تعیین می کند. خبری که پس از دیدار دیوید کامرون، نخست وزیر 
بریتانیا با ملکه الیزابت در کاخ باکینگهام، به بیرون مخابره شد این بود که مجلس عوام 
این کشور منحل شده و انتخابات سراسری بریتانیا برای انتخاب نمایندگان این مجلس، 
تعیین  بر  عالوه  مع  انتخاباتی  شد.  خواهد  برگزار  اردیبهشت(   17( مه   7 پنجشنبه 
بریتانیا می شود.  در  پارلمان، موجب تشکیل دولت جدید  نمایندگان جدید  سرنوشت 
کشور  این  پارلمانی  انتخابات  برای  تبلیغات  بریتانیا،  پارلمان  انحالل  رسمی  اعالم  با 
از 30 مارس )10 فروردین( رسما آغاز شده است. براساس نظرسنجی ها، انتخاب 650 
نماینده مجلس عوام به تشکیل یك دولت ائتالفی جدید در بریتانیا منجر خواهد شد. 
در پنج سال گذشته دولت بریتانیا دولتی ائتالفی متشکل از حزب اصلی محافظه کار 
ناظران  بود.  کلگ  نیك  به رهبری  لیبرال دموکرات  و حزب  کامرون  دیوید  به رهبری 
بر این باورند اکنون نیز دیوید کامرون به دنبال پیروزی و کسب دومین دوره نخست 
وزیری در این کشور است اما در این میان رقیب اصلی او اد میلیبند، رهبر حزب کارگر 
است.  نظرسنجی ها نشان می دهد که رقابت در انتخابات پیش رو بسیار نزدیك خواهد 

بود و مسائلی چون عضویت در اتحادیه اروپا، خدمات بهداشتی و درمانی، مهاجرت 
همچنین  و  نخست وزیری  مدعیان  و  احزاب  مباحث  راس  در  اقتصادی  موضوعات  و 
سرنوشت  تعیین  که  داده  وعده  کامرون  دیوید  که  حالی  در  دارد.  قرار  رای دهندگان 
حضور انگلیس در اتحادیه اروپا را در یك همه پرسی به شهروندان این کشور واگذار 
می کند، میلیبند گفته است »برای کشورمان و برای صادرکنندگان بزرگ آن، هیچ چیز 
بدتر از این نیست که عضویت کشور در اتحادیه اروپا به یك بازی سیاسی تبدیل شود. 
اروپا  اتحادیه  در  ما  جایگاه  گذشته،  سال  پنج  در  بکنم.  کاری  چنین  ندارم  قصد  من 
روزبه روز کمرنگ تر شده است. دیوید کامرون می گفت برای باقی ماندن بریتانیا در 

اروپا تالش خواهد کرد اما او اکنون می گوید ترك اتحادیه اروپا غیرممکن نیست.«
با این حال برخی کارشناسان نیز می گویند به نظر نمی رسد که هیچ یك از احزاب اصلی 
که  انتظار می رود  اختصاص دهد. در همین حال  به خود  را  پارلمانی  اکثریت  بتواند 
تاثیرگذار  انتخابات  نهایی  سرنوشت  بر  کوچك تر  احزاب  بعضی  محبوبیت  و  ظهور 
باشد. و این به معنی آن است که هر کدام از دو حزب بزرگ محافظه کار یا کارگر که در 
انتخابات اکثریت را به دست بیاورند نیازمند تشکیل ائتالف با یك دولت اقلیت با حمایت 
یك یا تعداد بیشتری از احزاب کوچك تر خواهند  بود.دیوید کامرون در سخنانی اعالم 
کرده که سیاستهای دولت متبوعش در پنج سال اخیر نتیجه بخش بوده و بسیاری از 
مشکالت را مرتفع کرده است. نخست وزیر بریتانیا همچنین وعده داد که در صورت 
باقی ماندن در این مقام، اصالحاتی گسترده در نظام بیمه اجتماعی و خدمات عمومی 
اعمال خواهد کرد، از بدهی های دولتی خواهد کاست و قوانین مهاجرتی سختگیرانه 
اروپا  اتحادیه  با  کشور  این  روابط  آینده  مورد  در  و  گذاشت  خواهد  اجرا  به  را  تری 
سیاستهای  کارگر،  حزب  که  است  حالی  در  کرد.این  خواهد  برگزار  پرسی  همه  نیز 
دولت کنونی را که حاصل ائتالف بین محافظه کاران و حزب لیبرال دموکرات است، 
ارایه  و  اروپا  اتحادیه  با  روابط  بهبود  خواستار  میلیبند  اد  داند.  می  خورده  شکست 
برخی اصالحات در این نظام است. او همچنین وعده داده است که برای حفظ نظام 
با اصالح قوانین  و  پوند سرمایه گذاری خواهد کرد  نیم میلیارد  و  اجتماعی دو  بیمه 
کار، وضعیت قراردادها را بهبود خواهد بخشید.دو نظرسنجی از دو موسسه مختلف 
حاکی از آن است که رقابت تنگاتنگی بین احزاب محافظه کار و کارگر در جریان است 
و اگر روند کارزار انتخاباتی به همین منوال پیش رود، احتمال کسب اکثر کرسی های 
جدی  چالش  که  ای  نکته  نیست.  ممکن  حزب  دو  این  از  هیچکدام  برای  عوام  مجلس 
برای سران این احزاب در هفته های پیش رو خواهد بود و نقش احزاب کوچک تر مثل 
حزب سبزها یا حزب ملی اسکاتلند و حتی حزب راستگرای »یوکیپ« را پر رنگ تر و 

با اهمیت تر خواهد کرد.

http://www.facebook.com/pages/Persian-Weekly/120285221359444
http://www.facebook.com/persian.weekly
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گزارش
پس از 8 روز مذاکرات فشرده 

بیانیه تاریخی
توافق جامع هسته ای میان ایران و 6 قدرت جهانی حاضر در گروه 1+5 هنوز 
چنین  به  رسیدن  که  می دهد  نشان  لوزان  گفت وگوهای  اما  است،  نشده  امضا 
موقعیتی دور از ذهن نیست. اهمیت مذاکرات هسته ای هفته گذشته در لوزان 
سوئیس میان تهران با پنج کشور دارای حق وتو در شورای سازمان ملل متحد 
اینکه مباحث  از  آلمان را می توان آشکارا در واقعیت هایی دید؛ جدا   به عالوه 
و  امنیتی  درگیر،  طرف های  ارشد  مقام های  پرشمار  نشست های  در  مطرح 
امور  وزیر  کری،  جان  مداوم  حضور  روز   8 است،  مهم  رو  این  از  و  سیاسی 
خارجه ایاالت متحده در لوزان و شکسته شدن رکورد ساعات مذاکره یک وزیر 
که  می دهد  نشان  مذاکرات  این  در  اول  جهانی  جنگ  زمان  از  آمریکا  خارجه 

طرفین اراده کرده اند تا ژوئن 2015، تیرماه پیش رو، توافق را نهایی کنند. 
مذاکرات لوزان با خوش بینی بسیار زیاد افکار عمومی آغاز شد. روزنامه نگاران، 
خبرنگاران و کارشناسان ایرانی و غیرایرانی حاضر در این مقصد گردشگری 
کوه های آلپ، تقریبا همه از زمان آغاز حضور در لوزان نسبت به برداشته شدن 
گامی دیگر در مسیر رسیدن به توافق جامع خوش بین بودند. گروه کارکشته 
قرار  از سوی رسانه های غربی مورد ستایش  که بسیار  ایران  وزارت خارجه 
گرفته چنانکه در مسیر هوایی تهران به ژنو به خبرنگاران داخلی اعالم کرد با 
هدف نهایی کردن راه حل ها به لوزان رفت تا با ایجاد تفاهم میان طرفین، توافق 
جامع و یک مرحله ای تا چندی دیگر ممکن شود. اما آنچه در سخنان اعضای 
این گروه پیش از رسیدن به ژنو آشکار بود این که ایران نه به دنبال »توافق« 
بلکه به دنبال »توافق خوب« است، توافقی که اکنون با تایید راه حل ها از سوی 
در  حاضران  اولیه  خوش بینی  همه  این  با  است.  گرفته  قرار  دسترس  در  همه 

حاشیه مذاکرات، امری پیوسته نبود.

 فضای لوزان
روزهای نخست مذاکرات که آمدن وزرای خارجه گروه 1+5 را همراه داشت، 
که  روزی  مارس،   31 به  شدن  نزدیک  با  اما  بود،  خوش بینی  اوج  روزهای 
کسانی  میان  نگرانی هایی  بود،  گرفته  نظر  در  را ضرب االجل  آن  غربی  طرف 

که گفت وگوها را دیده بانی می کردند رخ نمود. کمرنگ شدن خوش بینی ها در 
نیمه شب 31  اینکه  به  اشاره  31 مارس تشدید شد، گرچه  پایانی روز  ساعات 
مذاکرات  در  ایران  اصلی  طرف  را  آن  بسیاری  که  آمریکا-کشوری  در  مارس 

می دانند- برابر با صبح روز نخست آوریل در سوئیس است امید ها به نتیجه 
تا  نیفتاد  هم  اتفاق  این  اما  کرد.  تشدید  را  روز  این  صبح  تا  گفت وگوها  دادن 
روز  از  پیش  آنچه  شود.  تمدید  محلی  وقت  به  پنج شنبه  ظهر  تا  مذاکرات 
پنج شنبه بدبینی ها را افزایش داد، عدم تایید مواضع خوب اعالم شده از سوی 
شده  نزدیک  پایانی  گام های  به  مذاکرات  اینکه  بر  مبنی  بود  روسیه  و  ایران 

است. آنچه به این امر دامن زد سابقه وارونه شدن جو مذاکرات در نشست های 
آذرماه 93 در وین بود. سوم آذر ماه 93، دومین مهلت قانونی طرفین درگیر در 
مذاکرات برای رسیدن به راه حل مشترک بود، ضرب االجلی که بر پایه برنامه 

اقدام مشترک تعیین شده بود. روزهای نخست آذرماه نیز روزهای اوجگیری 
 »10 »وین  حساس  و  فشرده  مذاکرات  روز  هفت  دنبال  به  اما  بود،  خوش بینی 
کنند،  تمدید  مرحله  دو  در  را  هسته ای  گفت وگوهای  گرفتند  تصمیم  طرفین 
تمدیدی که در داخل و خارج واکنش هایی منفی دریافت کرد. نخستین مهلت 
 9 تاریخ  دومی  و  سیاسی  توافق  به  رسیدن  برای  بود  فروردین   11 به  مربوط 
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اشتراک نشریه
 عالقمندان به اشتراک و دریافت هفته نامه پرشین کافیست پرسشنامه  زیر را تکمیل نموده 

و بهمراه چک در وجه"Persian Weekly"به آدرس دفتر هفته نامه پرشین ارسال نمایند. 

جهت پرداخت با کارتهای اعتباری با دفتر نشریه تماس حاصل فرمائید

.................................................................................................... نام: 

......................................................................................... خانوادگی:  نام 

................................................................................................. آدرس: 

.........................................................................................................

کدپستی: ................................... تلفن : ....................................................

آدرس اینترنتی: ........................................................................................

موبایل: ...................................... شماره شروع اشتراک ازشماره : .........................

داخلانگلستان:
پوند         مدت اشتراک:  سه ماه  40 پوند             60 ماه  یکسال 120 پوندشش 

جهت پرداخت با کارت اعتباری لطفا با دفتر هفته نامه تماس حاصل فرمائید.
الزم به یادآوریست که وجه اشتراک بازگرداندنی نیست، ولی قابل انتقال به دیگری هست.
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و ها آگهی محل از فقط پرشین نامه هفته مخارج
حقاشتراکتامینمیشود.هفتهنامهپرشینانتظار
دارددرصورتیکهآنرامیپسندیدوماندگاریآنرا
برایفرهنگوفارسیزبانانمفیدمیدانیدمارایاری

کنید.
همانطورکهبارهانوشتهایم،درصورتازدیادتعداد
مشترکانوآگهیها،هفتهنامهدواموکیفیتبهتری
بهراهاطالعرسانیوکارهایفرهنگیخود میابدو

ادامهمیدهد.
که است نامهمرهونمحبتهایکسانی اینهفته
تاکنونبهدرخواستما،آگهیدهندگانومشترکانی

بهمامعرفیکردهاند.

اشتراک = تداوم در انتشار

تیر برای دستیابی به توافقی جامع. ضرب االجل 11 فروردین 
به گروه  اوباما  باراک  اشاره  با  اندک رعایت شد،  تاخیری  با 
مذاکره کننده آمریکا برای ادامه مذاکرات پس از نیمه شب 31 
مارس. حاال بیانیه ای در دسترس است که محمدجواد ظریف 
وزیر امور خارجه ایران و فدریکا موگرینی، مسوول سیاست 
والتر  فرانک  و  کرده  قرائت  را  آن  اروپا  اتحادیه  خارجی 
اشتاین مایر وزیر امورخارجه آلمان، جان کری وزیر خارجه 
فابیوس  لوران  بریتانیا،  آمریکا، فیلیپ هاموند وزیر خارجه 
وزیر خارجه فرانسه، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه 
روسیه و ژانگ مین معاون وزیر امورخارجه جمهوری خلق 
کری،  جان  زده اند.  تایید  مهر  آن  بر  خود  حضور  با  چین، 
وزیر خارجه آمریکا در واقع با سخنان مفصل خود در همان 
آمریکا  رئیس جمهور  سخنرانی  از  پس  بالفاصله  که  جلسه 
انجام شد، بر تالش همه برای رسیدن به توافق جامع صحه 
راهکارهای  اما  نیست؛  جامع  توافق  از  خبری  فعال  گذاشت. 
همین  در  بزرگی  گام  لوزان  تفاهم  بیانیه  در  اشاره  مورد 
مسیر است. چنانکه در بیانیه ظریف-موگرینی اشاره شده، 

»اکنون می توان مجددا نگارش متن توافق نهایی و ضمایم آن 
را با بهره گرفتن از راه حل هایی که در مذاکرات لوزان به آنها 

دست پیدا شده، شروع کرد.«

 بیانیه تفاهم
به  مربوط  موارد  نخست  می کند  توجه  جلب  بیانیه  در  آنچه 
نحوه فعالیت های هسته ای ایران و دوم نحوه رفع تحریم ها 
براساس  است.  تیرماه  در  جامع  توافق  امضای  صورت  در 
بیانیه پایانی مذاکرات لوزان، »فردو از یک سایت غنی سازی 
به یک مرکز هسته ای، فیزیک و فناوری تبدیل خواهد شد. در 
این مرکز همکاری بین المللی در حوزه های تحقیق و توسعه 
رآکتور  گرفت...  خواهد  قرار  تشویق  مورد  توافق  مورد 
مشترک  همکاری  با  اراک  در  سنگین  آب  پیشرفته  تحقیقاتی 
که  گونه ای  به  شد؛  خواهد  نوسازی  و  بازطراحی  بین المللی 
پلوتونیوم با قابلیت تسلیحاتی در آن تولید نشود. بازفرآوری 
صورت نخواهد گرفت و سوخت مصرف شده صادر خواهد 
شد.« همزمان مجموعه تدابیری برای نظارت بر اجرای مفاد 
داوطلبانه  اجرای  و  مشترک(  اقدام  جامع  »برجام«)برنامه 
اعالم  چنانکه  است.  شده  واقع  توافق  مورد  الحاقی  پروتکل 
مدرن  فناوری های  از  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  شده 
توافق  دسترسی های  از  و  کرد  خواهد  استفاده  نظارتی 
موضوعات  کردن  روشن  منظور  به  جمله  از  بیشتری  شده 
در  ایران  همچنین  شد.  خواهد  برخوردار  حال  و  گذشته 
صلح  آمیز  هسته ای  انرژی  حوزه  در  بین المللی  همکاری های 
مشارکت خواهد کرد که می تواند شامل ساخت نیروگاه های 
هسته ای و رآکتورهای تحقیقاتی شود. یک حوزه مهم دیگر، 
همکاری در زمینه ایمنی و امنیت هسته ای است. اما تعهدات 
مشترک  اقدام  برنامه  شدن  نهایی  درصورت  مقابل  طرف 
 13 روز  که  بیانیه ای  براساس  است.  خواندنی  بسیار  نیز 
تحریم های  اعمال  اروپایی،  »اتحادیه  شد،  خوانده  فروردین 
خواهد  خاتمه  را  خود  هسته ای  با  مرتبط  مالی  و  اقتصادی 
اقتصادی  و  مالی  تحریم های  اجرای  نیز  ایاالت متحده  و  داد 
ثانویه مرتبط با هسته ای را همزمان با اجرای تعهدات عمده 
انرژی  بین المللی  آژانس  توسط  که  نحوی  به  ایران  هسته ای 
اتمی راستی آزمایی شود، متوقف خواهد کرد.« مهم تر اینکه 
»یک قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر 

خواهد شد که در آن برجام تایید شده، کلیه قطعنامه های قبلی 
تدابیر  برخی  و  شد  خواهد  لغو  هسته ای  موضوع  با  مرتبط 
مورد  زمانی  دوره  یک  برای  را  مشخص،  ساز  محدودیت 
با جدیت  که  است  راهکاری  این  کرد.«  لحاظ خواهد  توافق، 
تیم همراه دکتر ظریف حاصل شده و در صورت رسیدن به 
سرانجام تیرماه می تواند روند گذشته را ترمیم کند. سخنان 
باراک اوباما مبنی بر تاریخی خواندن تفاهم لوزان نیز نشانه 
مذاکراتی  رساندن  سرانجام  به  برای  مقابل  طرف  اراده 
است که می تواند برگ برنده دموکرات ها در انتخابات بعدی 

ریاست جمهوری باشد.

 واکنش طرف های مذاکره
به صورت  بیانیه  قرائت  پایان  از  پس  درست  اوباما  باراک 
ازای  »در  گفت:  و  شد  ظاهر  تلویزیون ها  صفحه  بر  زنده 
اقدامات ایران، جامعه بین المللی توافق کرده است که شماری 
که  تحریم هایی  کند؛  لغو  را  ایران  مشخص  تحریم های  از 
سازمان  امنیت  شورای  توسط  بین المللی  جامعه  و  آمریکا 

تحریم ها  لغو  این  است.  کرده  اعمال  ضدایران  متحد  ملل 
مفاد  درباره  ایران  اقدام  با  همزمان  و  مرحله ای  به صورت 
این توافق را صورت دهیم  اگر بتوانیم  توافق خواهد بود... 
و ایران به چارچوبی که مذاکره کنندگان ما با آن توافق کنند 
پیش  تهدید های  بزرگ ترین  از  یکی  می توانیم  باشد،  پایبند 
کنیم... برطرف  صلح  آمیز  به صورت  را  آمریکا  امنیت  روی 
چارچوب حاضر نشان می دهد اگر ایران از الزامات بین المللی 
خود تبعیت کند بار دیگر می تواند کامال به جامعه ملل ملحق 
شود و از این طریق استعداد فوق العاده و آرزوی مردم ایران 
برآورده می شود و این برای ایران و برای جهان خوب خواهد 
بود.« وزیر خارجه آلمان نیز از توافق ایران و گروه 1+5 ابراز 
ایران  تحریم های  رفع  برای  کشورش  گفت  و  کرد  خشنودی 
تالش خواهد کرد. لوران فابیوس که طرف سرسخت مذاکرات 
به  ایران اوضاع  لوزان و وین بود گفته که در صورت تعهد 
حالت اول بر خواهد گشت. فیلیپ هاموند، هم پنج شنبه شب 
ضمن استقبال از بیانیه اعالمی گفت: »این مبنایی برای یک 
توافق خیلی خوب است.« وزارت امور خارجه روسیه هم در 
بیانیه ای اعالم کرده که »توافق هسته ای بر امنیت خاورمیانه 
چین  خارجه  امور  وزیر  یی،  وانگ  می گذارد.«  مثبت  تاثیر 
مدرن  جهان  برای  خوبی  خبر  »این  گفت:  جمعه  روز  نیز 
دبیرکل  مون،  بان کی  که  است  واضح  می شود.«  محسوب 
تنها  است.  کرده  استقبال  لوزان  بیانیه  از  هم  ملل  سازمان 
نتانیاهو  بنیامین  کرده  اعالم  را  خود  مخالفت  علنا  که  کسی 
خوبی  واکنش  ظاهر  در  کم  دست  هم  عربستان  حتی  است. 
امیدواری  ابراز  سعودی  شاه  سلمان  ملک  است.  داده  نشان 
جهانی  قدرت های  نهایی  توافق  به  دستیابی  که  است  کرده 
ترکیه  شود.  جهان  و  منطقه  امنیت  تقویت  موجب  ایران،  با 
نیز که زمانی همراه برزیل برای پایان پرونده هسته ای ایران 
دست به اقداماتی زده بود، گفته که از این وضعیت خوشحال 
نمی پذیرد.«  را  »توافق  گفته  که  است  نتانیاهو  تنها  است. 
آشکار است که حاال تقریبا همه راضی اند، از مقامات گرفته 
تا خبرنگارانی که در لوزان از اینکه باالخره خبر مهمی برای 
مخابره داشتند شادمان بودند. اما راه درازی در پیش است. 
ماه های پیش رو ماه های برگزاری نشست هایی متعدد خواهد 
بود، نشست هایی که میوه آنها می تواند توافق جامع و بهبود 

اقتصادی باشد.

نحوه  به  مربوط  موارد  نخست  می کند  توجه  جلب  بیانیه  در  آنچه 
فعالیت های هسته ای ایران و دوم نحوه رفع تحریم ها در صورت امضای 
توافق جامع در تیرماه است. براساس بیانیه پایانی مذاکرات لوزان، »فردو 
از یک سایت غنی سازی به یک مرکز هسته ای، فیزیک و فناوری تبدیل 
خواهد شد. در این مرکز همکاری بین المللی در حوزه های تحقیق و 
کتور تحقیقاتی  توسعه مورد توافق مورد تشویق قرار خواهد گرفت... رآ
پیشرفته آب سنگین در اراک با همکاری مشترک بین المللی بازطراحی 
و نوسازی خواهد شد؛ به گونه ای که پلوتونیوم با قابلیت تسلیحاتی در 
بازفرآوری صورت نخواهد گرفت و سوخت مصرف  تولید نشود.  آن 

شده صادر خواهد شد.«
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بین الملل
خطر ظهور دو جبهه متقابل در خاورمیانه

ترکیه طرف کیست؟
نویسنده: برهان الدین دوران

و  عدن  سمت  به  ایران  حمایت  تحت  حوثی  جنبش  های  پیشروی   
یمن،  در  سعودی  عربستان  رهبری  تحت  نیروهای  نظامی  مداخله 
درگیری ها را در منطقه بر سر قدرت به مرحله جدیدی وارد کرد. به 
عقیده دیده بانان و تحلیلگران، این عملیات که در پی تشکیل ائتالفی 
لبنان،  ایران در  افزایش نفوذ  گسترده از کشورهای نگران در مورد 
عراق، سوریه و یمن آغاز شد، اولین قدم برای تشکیل جبهه و اتحادی 
هفته  جلسه  در  عرب  اتحادیه  حقیقت،  در  بود.  خاورمیانه  در  سنی 
گذشته در شرم الشیخ در مصر تصمیم به تشکیل نیروهای مشترک 
روابط  است  زمانی  که مدت  ترکیه  نیست  مشخص  هنوز  اما  گرفت. 
بهتری با عربستان سعودی برقرار کرده، در این عصر جدید طرف 
باورند که حمایت رجب  این  بر  ای  کدام جبهه را خواهد گرفت.عده 
ایران  از  انتقاد  و  عملیات  از  ترکیه  جمهور  رئیس  اردوغان  طیب 
نشان دهنده تالش وی برای پیوستن به ائتالف سنی هاست. با این 
حال تحلیلگران نزدیک به ترکیه می دانند که این کشور مدت زمانی 
عربی  بهار  از  پس  دوران  در  ایران  ای  منطقه  های  سیاست  از  است 
بسته  درهای  پشت  خود  مناظرات  در  ترکیه  مقامات  است.  ناراضی 
و  نیروهای شبه نظامی داوطلب مردمی در عراق، سوریه  از ظهور 
این مسئله  از  انتقاد  برای  ایران  )نیروهای شیعه( تحت حمایت  یمن 
استفاده می کنند که ایران منطقه را به درگیری های فرقه ای کشانده 
ای می  فرقه  به مسائلی ورای درگیری های  ترکیه  این حال  است.با 
افزایش  همسایگان  با  را  خود  های  همکاری  دیگر  بار  ترکیه  نگرد. 
از منافع ملی »منطقی« کمک کند:  آنها در محافظت  تا به  داده است 
دولت ترکیه در سال 2010 منافع خود را با آمریکا به خطر انداخت تا از 
برنامه هسته ای ایران حمایت کند. در همان دوران اردوغان و احمد 
داوود اغلو نخست وزیر ترکیه را به حمایت و طرفداری از ایران متهم 
کردند و امروز همین افراد به پیوستن به جبهه سنی متهم شده اند. 
اما همه این انتقادها در نتیجه نبود درک درستی از نقشی که ترکیه 
می خواهد در منطقه ایفا کند، صورت گرفتند.در اوایل انقالب های 
را  انتقال قدرت دموکراتیک در مصر  ترکیه روند  بهار عربی، دولت 
ارتقا بخشید و به ظهور نظم جدیدی در منطقه کمک کرد که هدف 
از آن غلبه بر تنش های فرقه ای میان ایران و عربستان سعودی بود. 
با سرنگون شدن دولت  ایجاد دموکراسی در مصر  این حال موج  با 
منتخب مردمی توسط ژنرال عبدالفتاح السیسی با پایانی ناخوشایند 
مواجه شد و این در حالی بود که عربستان سعودی و دیگر کشورهای 
می  حمایت  السیسی  انقالبی  ضد  اقدامات  از  فارس  خلیج  حاشیه 
گذشت  کرد.با  پر  منطقه  در  را  قدرت  خالء  متعاقبا  ایران  کردند. 
تبدیل  امپراطوری  نوستالژی  یادآوری  به  ایران  قدرت  تثبیت  زمان 
متقابل  اقدام  یک  به  یمن  در  ها  حوثی  گرفتن  قدرت  رو  این  از  شد. 
قدرت  افزایش  با  مقابله  برای  ها  به هر جهت تالش  اما  داشت.  نیاز 
منطقه  در  گوناگون  های  جبهه  و  ها  ائتالف  تشکیل  به  نباید  تهران 
منجر شود. این تفکر که باید برای مبارزه با ایران ائتالفی در منطقه 
از  آغاز جنگ سرد در منطقه است.  تشکیل شود، عمال نشان دهنده 
سوی دیگر دست کشیدن از درگیری های نیابتی و وعده ایجاد توازن 
مجدد قدرت در منطقه از طریق جنگ و درگیری هیچ نتیجه ای جز 
خشونت بیشتر در منطقه در پی نخواهد داشت. درگیری هایی بر سر 
قدرت که به بهانه های مسائل مذهبی و فرقه ای آغاز می شوند، تنها 
خونریزی های بیشتر در خاورمیانه را در پی خواهند داشت.با توجه 
به موارد یاد شده اکنون مردمان منطقه خاورمیانه دو انتخاب پیش 
رو دارند: اولین گزینه به تشکیل دو جبهه در منطقه منجر خواهد شد 
که در صدر آنها ایران و عربستان سعودی خواهند بود. اما در مقابل 
انتخاب دوم با ارتقا تعامالت دوجانبه به همه مسائل مشابه سیاسی 
منطقه  در  را  سیاستی  ترکیه  داد.امروز  خواهد  پایان  ها(  )درگیری 
دنبال می کند که با همکاری های دو جانبه )با کشورهای گوناگون( 
در زمینه های خاص همراه است. انتقادهای اردوغان از ایران و از 
سوی دیگر برنامه سفر وی به تهران را نیز نمی توان از این سیاست 

ها و از دیدگاه وسیع تر ترکیه به مسائل منطقه جدا دانست.
 منبع: دیلی صباح  

پیچیدگی حقوقی تدوین توافقنامه نهایی

توافق ایران و ۵+۱ 
الزام آور خواهد بود؟

نویسنده: فرشاد قدوسی
منبع: فارن افرز / ترجمه و اقتباس: طال تسلیمی

لغو  برای  توافقنامه  چارچوب  سر  بر  یک  عالوه  به  پنج  و  ایران  تاریخی  توافق   
تحریم های اعمال شده علیه ایران در مقابل کاهش قابلیت های هسته ای این کشور 
تمرکز دارد. اگرچه هیچ یک از طرفین هنوز توافقنامه ای قطعی را امضا نکرده 
اند اما مشخص شدن اجزای اصلی توافقنامه قابل دستیابی در آینده نزدیک که در 
کنفرانس های خبری مشترک و مجزا به آن اشاره شد، نشان دهنده آغاز عصری 
جدید است. با این حال، شبهه هایی در مورد اینکه توافقنامه جامع نهایی چگونه با 

قوانین بین المللی تطبیق داده خواهد شد، وجود دارد.
توافق بر سر چارچوب توافقنامه یکی از مهم ترین توافق ها در زمینه هسته ای در 
چندین دهه گذشته محسوب می شود. برنامه جامع اقدام مشترک به رغم شرایط 
پیچیده لغو تحریم های اعمال شده علیه ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل 
متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا به دست آمد که این مسئله برخی سواالت و شبهات 
حقوقی را در بستر قوانین بین الملل پیش می آورد که از کوچکترین نمونه های 
آن می توان به این مسئله اشاره کرد که آیا نقض توافقنامه نهایی به معنای نقض 

قوانین بین المللی خواهد بود؟!
ایران و آمریکا اظهارات متفاوتی را در این زمینه بیان کردند: جان کری وزیر امور 
خارجه آمریکا با اظهار اینکه توافقنامه چیزی بیش از یک تعهد سیاسی نیست، از 
بیان این مسئله که نتیجه مذاکرات احتماال به معاهده بین المللی ختم خواهد شد، 
خودداری کرد )معاهده بین المللی در آمریکا می بایست به تایید کنگره این کشور 
برسد(. به طور قطع، کنگره به نوبه خود برای پیشبرد روند گفتگوهای کنونی 
به سمت معاهده ای بین المللی تالش می کند تا بتواند در مرحله نهایی مذاکرات 
مداخله کند. محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در این باره گفت از آنجایی 
که توافقنامه نهایی در نتیجه گفتگو با اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل به 

دست می آید، تهران آن را به چشم توافق الزام آور در قوانین بین المللی می بیند.
همواره در مورد توافق به گونه ای رفتار شده است که گویی طرفین قادر خواهند 
بود در هر زمانی از آن کنار بکشند که این مسئله توافقنامه را از قوانین بین المللی 
تام کاتن )جمهوری خواه  الزامات مربوطه مجزا می کند. برای نمونه سناتور  و 
ایران که 47  - آرکانزاس( نویسنده نامه سرگشاده مناقشه آمیز خطاب به دولت 
سناتور جمهوری خواه آن را امضا کردند، حاکی از تمایل امضاکنندگان به حمله 
در  توافقنامه  اینکه  احتمال  داد  می  نشان  و  بود  آینده  در  توافقی  هرگونه  علیه 
و  بر جلب حمایت  اوباما عالوه  دولت  است.  اندک  دانسته شود،  آور  الزام  آمریکا 
یا شکست دادن کنگره شکاک همچنین مجبور است به رئیس جمهور آتی بقبوالند 

که توافقنامه ارزش دنبال کردن را دارد و این در حالی است که هیچ قانونی برای 
الزامی بودن اجرای توافق پس از پایان دوره ریاست جمهوری اوباما در سال 2016 

وجود ندارد.
مقامات ایران نیز با خطر مخالفت مجلس با توافق مواجه هستند؛ دست دولت ایران 
حتی بیش از آمریکا برای گریز از توافقنامه های بین المللی باز است. اگر دو طرف 
می توانند به خواست خود و بدون هیچگونه مجازاتی بر مبنای قوانین بین المللی 
پیشین  بولتون سفیر  به جان  را  بتوان حق  آنگاه شاید  بدانند،  لغو شده  را  توافق 
آمریکا در سازمان ملل متحد داد که می گفت: »اگر توافق تا این اندازه آسیب پذیر 

است، پس آنها به توافق دست نیافته اند.«
قوانین بین المللی پاسخ های زیادی برای این مشکل ارائه نمی کند. اصال مشخص 
نیست که چه نوع توافقنامه هایی الزام آور است و کدام توافقنامه ها به مثابه تعهد 
سیاسی است. کشورهای مختلف برای اشاره به توافقنامه های خود از واژه های 
گوناگونی استفاده می کنند که هیچکدام تعریف مشخص شده ای ندارد: معاهده، 
واژه  ایران،  مذاکرات  در  نامه.  تفاهم  و  بیانیه  المللی،  بین  توافقنامه  پروتکل، 
»)توافق بر سر( چارچوب« با هدف نشان دادن این مسئله به کار برده می شود که 
هیچ عواقب قانونی برای نقض تعهدات وجود ندارد. اما زبان و واژه گزینی گذرا 
است: در آنسوی دیگر ماجرا، سازمان ملل متحد از واژه »منشور« استفاده کرده 

است تا ملزومات و حقوقی قانونی را ایجاد کند. بیشتر توافقنامه ها به طور نسبی 
حاصل می شوند و بدین ترتیب فضایی برای برداشت های متفاوت ایجاد می شود.
قوانین  برمبنای  بایست  تعهدات کشورها می  آیا همه  که  این مسئله  در خصوص 
بین الملل تحت نظارت قرار گیرند، اختالف نظرهایی وجود دارد. به بیانی ساده، 
از  الزام آور قانونی امضا نکنند و یکی  کشورها عموما ترجیح می دهند معاهده 
الزام آور است.  علل موجود روند دشوار تبدیل توافقنامه های دولتی به معاهده 
ضمانت  و  اعتبار  توافقنامه  دهد  می  ترجیح  که  مذاکره  از  طرفی  دیگر،  سوی  از 
سوی  از  کند.  می  تالش  آور  الزام  توافق  به  آن  تبدیل  برای  احتماال  باشد  اجرایی 
دیگر، کشورها ترجیح می دهند گزینه عقب نشینی از توافقنامه را هر زمانی که 
قوانین  طبق  یا  و  شوند  متحمل  را  خسارتی  شوند  مجبور  اینکه  بدون  خواستند، 
به منظور  ایران تالش خواهد کرد  ارائه کنند، داشته باشند.  الملل توضیحی  بین 
جلوگیری از اقدامات احتمالی رئیس جمهور آتی آمریکا، توافقنامه جامع نهایی  را 
به صورت توافق بین المللی الزام آور منعقد سازد؛ اما چنین تدبیری ممکن است 

گفتگوها را به خانه اول باز گرداند.
مذاکرات بر سر برنامه هسته ای ایران پس از 25 سال به نقطه اوج خود رسیده 
قدرت  با  توافقی  خواستار  طرفین  که  است  موضوع  این  از  حاکی  شواهد  همه  و 
اجرایی باال هستند. بر خالف تعهدات دیگر سیاسی، توافق هسته ای به رغم وجود 
های  دولت  مقامات  مذاکره،  طرفین  شمار  شد.  انجام  بسیار  حقوقی  مشکالت 
از  اتمی، همه  انرژی  المللی  بین  آژانس  و  ملل متحد  در گفتگوها، سازمان  درگیر 
جدی بودن چارچوب توافق آتی حکایت دارند. برخی از مواردی که طرفین مذاکره 
و  بود  خواهد  بازگشت  غیرقابل  اند،  کرده  موافقت  آن  با  توافقنامه  چارچوب  در 
ماهیت قانونی دارد. در نهایت باید گفت با توجه به پیچیدگی عوامل مطرح شده 
در مذاکرات در لوزان، توافقنامه جامع هسته ای با ایران به طور قطع بیشتر از یک 

تعهد سیاسی بی اثر خواهد بود.
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کودتای 
دیپلماتیک سعودی
دردوهفتهایکهازحمالتعربستانبه
هنوز سعودی پادشاهی میگذرد، یمن
حوثی شیعیان پیشروی از نتوانسته
نظامی فرماندهان تاکنون، اما بکاهد،
عربستانهیچنشانهایدالبرنگرانیاز

شکستعملیاتشانبروزندادهاند.
ژنرال احمد عسیری، فرمانده ائتالف نظامی به رهبری عربستان 
سعودی می گوید: »نباید برای کسب نتیجه شتاب به خرج دهیم.« 
چیزی  در  ریشه  سعودی  دولت  عزم  واشنگتن پست،  گزارش  به 
رقیب  از  ترس  یا  امنیت  عدم  بر  آمدن  فائق  از  تر  عمیق  که  دارد 

ایرانی شان است. 
رهبران عربستان خود را »مدافع همسایگان جنوبی و شبه جزیره 
بزرگ عربستان می دانند.« چندی پیش ملک سلمان، پادشاه جدید 
عربستان، در گردهمایی نخبگان سیاسی و نظامی در ریاض گفت: 
»برایان  می نهد.«  ما  دوش  بر  را  مسوولیت  بار  مساله  این   ...«
دو  پایگاه  که  دلیل  این  به  سعودی  عربستان  می نویسد  مورفی« 
خود  برای  را  مشروعیت  این  است  اسالم  جهان  در  بزرگ  مرکز 

قائل است که به هر جای جهان عرب که می خواهد سرک بکشد. 
»علی احمد«، مدیر موسسه Gulf Affairs در واشنگتن، می گوید: 
این مساله محور  »عربستان خود را برادر بزرگ تر یمن می بیند. 

اصلی تصمیم برای حمله به یمن بود.«
کمتر  می گذرد،  سعودی  عربستان  تاسیس  از  که  سالی   80 در 
در  باشد.  نداشته  یمن  بر  کنترلی  کشور  این  که  افتاده  اتفاق 
را  خود  ساز  یک  هر  که  شده  تقسیم  گروه  چند  میان  یمن  واقع، 
به  وفاداری  مدعی  که  گروه هایی  القاعده،  از  شاخه ای  می زنند: 
داعش هستند و شیعیان حوثی. هدف اصلی عربستان از عملیات 
به  هادی  منصور  دوباره  نصب  و  بازگرداندن  قاطعیت«  »توفان 
ریاست جمهوری است. چنین است که هفته نامه اکونومیست در 
با دور هم نشاندن 10  گزارش جدید خود می گوید: »ملک سلمان 
کشور عربی برای حمله به یمن دست به کودتایی دیپلماتیک زد تا 

حوثی ها را از تصرف قدرت بازدارد.« 
ملک  تیم  برای  واقعی  آزمون  که  می افزاید  اکونومیست  گزارش 
عربستان  است.  نظامی  حمله  پیامد  یکی،  است:  چیز  دو  سلمان 
اگرچه شروع کننده حمله بود اما نمی تواند زمانی برای پایان این 
درگیری تعیین کند. دوم، توانایی عربستان برای بازگرداندن نظم 

به کشور همسایه و فقیر خود است.
مبالغی  خود  نفتی  عظیم  درآمدهای  از  بتواند  عربستان  شاید 
در  را  گروه ها  توانست همه  آیا خواهد  اما  کند؛  تزریق  یمن  به  را 
فرآیندی  ملت سازی   – دولت  فرآیند  بنابراین،  کند.  سهیم  قدرت 
طوالنی است که از عهده کشوری که در ذات خود استبدادی است 

و میانه ای با دموکراسی و مفاهیم دموکراتیک ندارد، برنمی آید. 

  آمادگی حوثی ها برای مذاکره
اعالم  حوثی ها  اما  عربستان  دریایی  و  هوایی  حمالت  وجود  با 
عربی  ائتالف  هوایی  حمالت  توقف  صورت  در  که  کرده اند 
»صالح  هستند.  کشور  این  در  صلح  درباره  مذاکره  آماده 
الصماد«، از اعضای بلندپایه حوثی ها و یکی از مشاوران پیشین 
رئیس جمهوری یمن، در پاسخ به پرسش رویترز سه شرط برای 
مذاکره تعیین می کند: یکی اینکه حمالت متوقف شود و مذاکرات 

در یک بازه زمانی مشخص برگزار شود.
»علیه  تهاجم  در  که  بین المللی  و  منطقه ای  طرف های  آنکه  دوم   
کنند.  نظارت  مذاکراتی  چنین  بر  می توانند  ندارند«  نقش  مردم 
قدرت  به  هادی  منصور  بازگشت  مخالف  حوثی ها  آنکه  سوم 
برای  تمایلی  الصماد می گوید شبه نظامیان حوثی  هستند. صالح 
با  مقابله  نیروها،  این  تمرکز  بلکه  ندارند،  کشور  جنوب  کنترل 

تهدیدهای القاعده است. 
موقت  آتش بس  برای  سرخ  صلیب  و  روسیه  درخواست  وجود  با 
گزارش  اساس  بر  و  دارد  ادامه  کشور  این  در  جنگ  یمن،  در 
خبرگزاری ها، در عدن جنگ خیابانی در جریان است. به گزارش 
مرکزی  محله  در  شهرداری  دفتر  حوثی ها  فرانسه،  خبرگزاری 
شهر عدن را اشغال کرده اند. عدن دومین شهر بزرگ یمن است. 
این شهر به دلیل راه داشتن به دریای سرخ از اهمیت استراتژیک 
برای  بزرگ  شکستی  آن  دادن  دست  از  و  است  برخوردار 

رئیس جمهور یمن، عبدربه منصور هادی، محسوب می شود.

  خرق عادتی جدید در عالم دیپلماسی
در بحبوحه حوادث یمن، خرق عادتی در عالم دیپلماسی رخ داد. 
شبکه خبری الجزیره فاش کرد که وزارت خارجه یمن به صورت 
می رسد  نظر  به  می دهد.  انجام  را  خود  فعالیت  ریاض  از  موقت 

عالم دیپلماسی تاکنون شاهد چنین اتفاقی نبوده است. با این حال، 
تالش  یمن  خارجه  وزارت  که  داد  گزارش  الجزیره  خبری  شبکه 
می کند تا حمایت بیشتری را از »مشروعیت« در یمن جلب کند و 
این در حالی است که »برادر بزرگ تر« جنگ ویرانگری را در یمن 
به راه انداخته است. از سوی دیگر، کره جنوبی نیز اولین سفارت 

شناور جهان را در آب های یمن راه اندازی کرد.
 به گزارش خبرگزاری آلمان، کره جنوبی سفارت خود در یمن را 
به عرشه یک فروند ناوشکن ارتش کره جنوبی مستقر در نزدیکی 
از شهروندان  با هدف حمایت  اقدام  این  آب های یمن منتقل کرد. 

کره جنوبی است که باقی ماندن در یمن را انتخاب کرده اند. 
کرد  اعالم  کره جنوبی  ارتش  مشترک  ستاد  راستا،  همین  در 

در کشتی جنگی  را روز یکشنبه گذشته  دیپلماتیک ویژه ای  دفتر 
که  کره جنوبی  شهروند   23 از  تا  کرده  ایجاد  جیون«  »وانگ 
تصمیم گرفته اند در یمن باقی بمانند حمایت شود. مقامات دولت 
و  فضا  جنگی،  کشتی  این  در  کرده اند  درخواست  کره جنوبی 

تجهیزات ارتباطی الزم برای ایجاد دفتر دیپلماتیک فراهم شود.

  عربستان، عامل بحران در منطقه
 پاتریک کاکبرن در یادداشتی که برای روزنامه ایندیپندنت نوشته 
خبر  منطقه  در  بنیادین  تغییرات  ایجاد  برای  عربستان  تالش  از 
اتفاق شگفتی که در دهه های گذشته  می دهد. کاکبرن می نویسد 
در منطقه رخ داده و از دوره بهار عربی به این سو بیشتر نمود 
و  منطقه  در  تغییر  ایجاد  برای  عربستان  تالش  همانا  داشته 

استفاده از نیروهای نظامی برای رسیدن به اهداف خود است. 
عربستان که خود را در قامت »قدرت منطقه ای« می بیند، تصور 
می کند با پول های نفتی و رابطه با غرب می تواند تغییرات مد نظر 

خود را در منطقه پیاده کند.
منطقه  در  عربستان  مخرب  نقش آفرینی  بر  مروری  با  کاکبرن   
می نویسد: این کشور جنگ در یمن را به راه انداخت، در سوریه با 
اتحادی که با ترکیه شکل داده جبهه النصره را علم کرد، در عراق 
قبایل سنی را علیه دولت مرکزی شوراند، در بحرین قیام مردمی 
را به یاری تانک در نطفه خفه کرد و با درآمدهای بادآورده نفتی 

می کوشد تا نفوذ خود را در منطقه بیشتر کند.
اگر عربستان نیروهای زمینی  انگلیسی می افزاید:  این نویسنده   
افغانستان  و  عراق  مانند  باتالقی  وارد  کند  مستقر  یمن  در  را 
می شود. او با ذکر اینکه »حوثی ها از قبایل زیدی یمن بوده و در 
کوه های شمالی یمن مستقر هستند« می نویسد: »زیدی ها جنبش 
کارآمد نظامی و سیاسی دارند. جنبش انصارالله مانند حزب الله 
حوزه  عربی  کشورهای  می افزاید  آخر  در  کاکبرن  است.«  لبنان 
درگیری های  و  تنش ها  از  عربستان  آنها  راس  در  و  خلیج فارس 
خاورمیانه و باقی ماندن اوضاع به صورت کنونی بیشترین سود 

را می برند. 

  تشکیل ارتش متحد عربی
که  کرده اند  اعالم  کشور  این  عرب  متحدان  و  عربستان  دولت 

عملیات یمن آغاز تحوالتی بزرگ تر در جهان عرب است. 
این  دارند.  نظر  در  تری  بلندمدت  اهداف  که  کرده اند  اعالم  آنها 
مشترک  و  سریع  واکنش  نظامی  »نیروی  تشکیل  اعالم  با  مساله 
به  جدیدی  شکل  منطقه ای  بحران های  به  پاسخ  برای  عربی« 
پیامی  اقدام هم  این  به گزارش واشنگتن پست،  خود گرفته است. 
عربی  منطقه ای-  همکاری های  از  نشانه ای  هم  و  ایران  به  است 
علیه القاعده. کشورهای عربی از جمله امارات، اردن و مصر که 
»ائتالف غرب علیه داعش«  از مرزهای خود و در کنار  در خارج 
دست به عملیات زده اند، تصور می کنند که فضا برای مانورهای 
از  نقل  به  واشنگتن پست  گزارشگر  است.  آماده  آنها  منطقه ای 

کارشناسان می نویسد: »یمن، فاز جدید این رویکرد است.« 
محک  به  برای  است  آزمونی  یمن  در  عربستان  مستقیم  حضور 
می گویند  کارشناسان  اعراب.  سیاسی  نظامی-  قابلیت  گذاشتن 
عربستان با حضور در یمن دست به »بازی مرگ و زندگی« زده 

است. اگر این کشور در عرصه تحوالت یمن پیروز شود، عرصه 
برای قدرت نمایی و مانورهای بعدی آماده می شود. اگر شکست 
را در آغوش بکشد، سیلی عظیم تر از بهار عربی به راه خواهد افتاد 
که این بار نه تنها عربستان که بسیاری از دیکتاتوری های عرب را 
با خود خواهد برد. »تئودور کارازیک«، تحلیلگر مسائل عرب در 
دبی می گوید: »ما شاهد آغاز دکترین سلمان هستیم. این دکترین 
و  عربی  حاکمان  از  باید  سعودی  عربستان  که  است  باور  این  بر 
در  کند.«  حمایت  عرب  جهان  در  متحد  دولت های  موجود  وضع 
هدف  تنها  حوثی ها  که  کرد  اعالم  العسیری  ژنرال  راستا،  همین 
مداخله ما نیستند: »حوثی ها و القاعده دو روی یک سکه هستند.« 
»لبیب کامهاوی«، تحلیلگر سیاسی در اردن، می گوید: »عربستان 

به یمن با عنوان کشوری ضعیف می نگرند که باید از آنها حمایت 
کرد.« در دهه 60، عربستان در کنار سلطان شیعی در یمن شمالی 
در  اتحادها  و  تغییرات  و  فرصت ها  شدن  دگرگون  با  اما  ایستاد 

منطقه روابط عربستان با یمن هم دچار فراز و فرود شد. 
است،  مستقر  یمن  در  که  الجزیره  خبرنگار  البره«  اهل  »هاشم 

می نویسد: »بازیگر دیگری در صحنه تحوالت یمن رخ نموده که 
اوضاع را اندکی دشوار کرده است. علی عبدالله صالح که از سوی 
با  او  مناسب می بیند.  را  اوضاع  اکنون  یمن سرنگون شده  مردم 

اتحاد با حوثی ها در مقابل ائتالف عربی ایستاده است.«
»این  بایستد  پای خود  دیگر روی  بار  بتواند  یمن  اگر  او می گوید 
برداشت  دو  سخن  این  از  بود.«  نخواهد  سابق  یمن  همان  کشور 
می شود: یمن به کشوری دست نشانده عربستان تبدیل خواهد شد 
یا یمنی تحت کنترل حوثی ها خواهد بود که هرگز یورش عربستان 

را فراموش نخواهد کرد.

  پاکستان؛ رو در بایستی با ریاض
روز گذشته پارلمان پاکستان تشکیل جلسه داد تا درخواست برای 
نواز  اگرچه  کند.  بررسی  را  یمن  در  کشور  این  نظامی  مشارکت 
شریف نخست وزیر پاکستان بارها اعالم کرده »با هر تهدیدی علیه 
اما به نظر می رسد  تمامیت ارضی عربستان مقابله خواهد کرد« 
دولت پاکستان درخصوص نحوه پاسخ به کاخ سعودی مردد است 

و در نوعی رو در بایستی قرار گرفته است.
در  مستقر  خاورمیانه  موسسه  در  ارشد  محقق  رفیق«،  »عارف 
کردن  برآورده  دنبال  به  پاکستان  »دولت  می گوید:  واشنگتن، 

درخواست سعودی ها در حداقل سطح است. 
باشند.«  یمن  در  جدی  نظامی  اقدام  از  بخشی  نیستند  مایل  آنها 
می کنند:  ذکر  این گونه  را  پاکستان  بی رغبتی  دلیل  کارشناسان 
»پاکستان به دلیل داشتن جمعیت شیعه و از ترس مخالفت شیعیان 
دارای 19  پاکستان  نیست.«  یمن  در  به حضور  این کشور حاضر 
ایران  از  این کشور پس  به گونه ای که  درصد جمعیت شیعه است 

دارای بزرگ ترین جمعیت شیعه در جهان است. 
به گزارش رویترز، دولت پاکستان به سعودی ها مدیون است. به 
در  اقتصادی  شدید  ضعف  و  پاکستان  در  اقتصادی  بحران  دلیل 
این کشور، اسالم آباد به شدت نیازمند کمک های مالی است. سال 
گذشته، این کشور 5/ 1 میلیارد دالر کمک مالی به اسالم آباد داد. 

عربستان همچنین پس از کودتای سال 1999 تنها کشوری بود که 
به نواز شریف، نخست وزیر فعلی پاکستان، پناه داد. چنین است 
عدم  یا  همراهی  دوراهی  در  اکنون  نواز  می نویسد:  رویترز  که 

همراهی و نوعی رو در بایستی قرار گرفته است.
خواهد  را  عربستان  مالی  همراهی  بپیوندد  عربی  ائتالف  به  اگر   
داشت اما چاره ای ندارد جز اینکه با وضعیت سیاسی- اقتصادی 

کنار  مردمی  احتمالی  شورش های  کنار  در  پاکستان  بار  وخامت 
کنار  را  همراهی  یا  بپذیرد.   را  قدرت  با  وداع  نهایت  در  و  بیاید 
محروم  سعودی ها  مالی  کمک های  از  صورت  این  در  که  بگذارد 
خواهد شد. بنابراین، به نظر می رسد همان طور که عارف رفیق 

می گوید به کمترین شکل ممکن به خواسته عربستان پاسخ دهد.

بین الملل
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اکونومیست در یکی  ازشماره های خود با انتشار دو تحلیل مجزا موضوع 
سرمقاله  است.  کرده  بررسی  را  ایران  اقتصاد  وضعیت  و  هسته  ای 
به  اشاره  با  جهان،  جدید  هسته ای  صف آرایی  موضوع  با  اکونومیست 
سخنان مداخله جویانه اخیر نتانیاهو نوشته است که وی درباره این توافق 
کامال در اشتباه است. اکونومیست در تحلیلی دیگر نوشته است بازار ایران 
بر رعایت  مبنی  اروپا  به   آمریکا  به رغم هشدار  و  است  برای غرب جذاب 
ایران  در  اقتصادی  فعالیت  مقدم  صف  در  خود  آمریکایی ها  تحریم ها، 

ایستاده اند.
 چون چنین توافقی، به اعتقاد بسیاری از کشورها، بهترین توافقی خواهد 
بود که تاکنون منعقد شده و رسیدن به این توافق بسیار بهتر از نبود آن 
است که درنهایت به حل و فصل اختالفات بین طرفین منجر خواهد شد. 
پس  سال   25 حال  بود.  ایران  نگران  نباید  هسته ای،  بمب  تهدید  مورد  در 
جدید  عصر  به  ورود  درحال  جهان  شوروی،  جماهیر  اتحاد  فروپاشی  از 

هسته ای است.
این سرمقاله آورده، نوشته است: »ایران  از  اقتصادنیوز در ترجمه ای که 
در قبال رفع تحریم های غرب، فعالیت های هسته ای خود را در چارچوب 
اجازه  زمانی  محدود  دوره  یک  از  پس  و  کرد  خواهد  دنبال  جامع  توافق 
که  کرده  تاکید  بارها  ایران  دهد.  گسترش  را  خود  فعالیت های  می یابد 
فعالیت های هسته ای این کشور صلح آمیز است اما برخی کشورها همچنان 

نمی خواهند این حقیقت را بپذیرند.

 اقتصاد ایران از نگاه اکونومیست
شده  منتشر  اکونومیست  نشریه  اخیر  شماره  در  که  دیگری  مقاله  در 
نفت  قیمت   افت  دنبال  به  خارجی  کسب وکارهای  اینکه  به  اشاره  با  است، 
ایران  از فرصت  ایران به دنبال راهیابی به بازار پر  و مشکالت اقتصادی 
هستند، آمده است که ورود فعاالن اقتصادی خارجی به ایران برای تجار 
تهران هم به مثابه برپایی مراسم چای است. پیش از این در مقطعی، تعداد 
فعاالن اقتصادی که وارد ایران می شدند، افزایش یافته بود. این اتفاق پس 
از توافق موقت هسته ای ایران با 6 قدرت جهان در نوامبر سال 2013 روی 
داده بود و امید سرمایه گذاران را برای کسب سود های قابل توجه افزایش 

داده بود.
در این مقاله آمده است: »ایران با جمعیت 80 میلیون نفری و برخورداری 
حسن  باشد.  جذابی  بازار  می تواند  جهان  بزرگ  اقتصاد  هجدهمین  از 
و  خارجی  سرمایه گذاری  از  ایران  میانه رو  رئیس جمهوری  روحانی، 
به خاطر  فقط  نه  او  امید های  اما  می آورد.  میان  به  صحبت  اشتغالزایی 
تحریم ها و امید به توافق هسته ای، بلکه به خاطر مقاومت مخالفان مذاکرات 
افت  تحریم ها،  از  ایران  اقتصاد  است.  شده  مواجه  تاخیر  با  تهران  در 
قیمت های نفت و یک دهه سوءمدیریت رنج می برد. نرخ بیکاری جوانان 
را  موفقیت هایی  رئیس جمهوری  تکنوکرات  تیم  اما  است.  افزایش  به  رو 
کند.  متوقف  را  ایران  اقتصاد  افت  شدیدترین  توانسته  و  آورده  به دست 
سی و ششمین  مناسبت  به  خود  سخنرانی  در  فوریه  یازدهم  در  روحانی 
سالگرد انقالب اسالمی گفت که اقتصاد ایران در 6 ماه منتهی به سپتامبر 
است.  دو سال رکود خارج شده  از  و  4 درصد رشد کرده  نرخ ساالنه  با 
درصد   17 از  کمتر  اکنون  بود،  رسیده  درصد   40 به  زمانی  که  نیز  تورم 
با خطر مواجه  را  این دستاوردها  از  افت قیمت نفت بسیاری  البته  است. 
منطقه  اقتصادهای  از  بسیاری  به  نسبت  ایران  اقتصاد  چه  اگر  می کند. 

اقتصاد

Self Assessment Tax Return, Accounts and Income Tax
Company Accounts and Corporation Tax Return

VAT, CIS and Payroll
Company Formation

Business Plans, Commercial Loans and Mortgages
Specialist Tax Investigations

Tax Saving Advice and Tax Planning
Specialist Accountants for Dentists, IT

Gas & Oil Engineers and Sub Contractors
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اقتصاد ایران 
پس از توافق

اقتصاد ایران از تحریم ها، افت 
قیمت های نفت و یک دهه 

سوءمدیریت رنج می برد. نرخ 
بیکاری جوانان رو به افزایش است. 

اما تیم تکنوکرات رئیس جمهوری 
موفقیت هایی را به دست آورده و 
توانسته شدیدترین افت اقتصاد 

ایران را متوقف کند.



هفته نامه پرشین 9جمعه 21 فروردین ماه 1394 -  شماره 389
Visit us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly

وابستگی کمتری به نفت دارد، اما هنوز نفت 42 درصد 
به  می دهد.  اختصاص  خود  به  را  دولت  درآمدهای  از 
گفته مدیر یکی از خطوط هواپیمایی اروپایی، صاحبان 
برای  که  عالقه مندند  همچنان  خارجی  کسب وکارهای 
فصل  در  آنها  تعداد  اما  بزنند  سر  ایران  به  چای  صرف 
گذشته به شدت افت کرده است. وقتی که یک هیات بزرگ 
بازگشتند،  ایران  از  گذشته  سال  در  فرانسوی  تجار  از 
داد که مراقب  آنها هشدار  از  به بسیاری  آمریکا  سفارت 
مالی  بازارهای  به  همچنان  می خواهند  اگر  و  باشند 
در  اولیه ای  قراردادهای  باشند،  داشته  دسترسی  آمریکا 
تهران امضا نکنند. چند ماه بعد گروهی از تجار آلمانی 
هم هشداری مشابه دریافت کردند. تصور اینکه دالرهای 
آنها در بخش بانکداری آمریکا بلوکه شود یا درهای بازار 
باعث شد نسبت  به رویشان بسته شود،  آمریکا  سرمایه 
به راه اندازی فعالیت اقتصادی در ایران سرد شوند. در 
چنین شرایطی برخی از فعاالن اقتصادی خارجی از این 
آمریکایی  شرکت های  خود  که  می کنند  شکایت  موضوع 
شرکت های  از  بسیاری  نمی کنند.  پیروی  قوانین  این  از 
آمریکایی مشغول کار با افراد محلی هستند. یکی از این 
است  فعال  بانکداری  و  نفت  زمینه  در  که  میانجی  افراد 
می گوید  می کند،  مالقات  ایران  نفت  وزیر  با  معموال  و 
او  است.  شده  تهیه  هم اکنون  اولیه ای  قراردادهای  که 
آن  شاهد  شود،  انجام  هسته ای  توافق  »اگر  می گوید: 
خواهید بود که آمریکایی ها یک شبه قراردادهایی یکساله 
افزوده  وی  می کنند.«  امضا  پروژه ها  بهترین  برای 
آنها مانند آنچه در  اما  است: »اروپایی ها صف می کشند 
موبیل  اکسون  شرکت های  مذاکرات  به  داد،  روی  لیبی 
آزار  موجب  صحبت ها  این  رسید.«  خواهند  شورون  و 
شرکت هایی می شود که از سوی کشورهای غربی مجبور 
اروپا  تجاری  رهبران  از  یکی  شدند.  تحریم ها  اعمال  به 
می گوید: »کاری نمی توانیم انجام دهیم اما فکر می کنیم 

ازسوی آمریکایی ها به بازی گرفته شده ایم.«

تحلیل اکونومیست از عصر جدید هسته ای
پس از پایان جنگ سرد، جهان به این اتفاق نظر رسید که 
زمان خداحافظی با سالح های مخرب هسته ای فرا رسیده  
است. باراک اوباما که در سال 2009 میالدی، برای شرکت 
سفر  چک  جمهوری  به  اروپا  اتحادیه   سران  اجالس  در 
اعالم  و  داشت  پرشوری  سخنرانی  پراگ  در  کرده  بود، 
کرد که هدفش ایجاد جهانی عاری از سالح های هسته ای 
یک  به عنوان  بلکه  صلح طلب  یک  به عنوان  نه  او  است. 
دولتمرد رفتار کرد. امروز این بلندپروازی او به چیزی 
شبیه یک خواب و خیال است. گرچه جهان، امروز خود 
را با این تصور تسلی می دهد که استفاده متقابل از سالح 
کشوری  است  ممکن  که  خطر  این  است،  بعید  هسته ای 
در جای دیگری از سالح هسته ای استفاده کند، در حال 
حال  در  هسته ای،  قدرت های  از  هرکدام  است.  افزایش 
حاضر پول گزافی را صرف به روز نگه داشتن انبارهای 
تسلیحات هسته ای خود می کنند. بودجه نظامی روسیه 
از سال 2007 میالدی بیش از 50 درصد افزایش یافته که 
یک سوم این رقم کامال به سالح های هسته ای تخصیص 
بودجه  از  فرانسه  سهم  دوبرابر  رقم  این  که  یافته   
تسلیحاتی خود است. بازیگران جدی عرصه هسته ای، با 
به حدس و گمان  را  سالح های متنوع، دکترین هسته ای 
باوجود تمام  تبدیل کرده اند. حتی در طول جنگ سرد، 
آن بازی های سراسر فکری و تئوریک، آمریکا و شوروی 
هند  شدند.  کژفهمی  دچار  یکدیگر  درباره  بارها  سابق 
و پاکستان، با کمترین تجربه و تماس، واقعا چیزی جز 
بحران  یک  به  را  آنها  تا  نداشتند  بدگمانی  و  بی اعتمادی 

رهنمون کند.
است.  بی ثباتی  فضای  شکل گیری  بدتر،  اینها  همه  از 
برخی کشورها به سالح هسته ای برای سرپا نگهداشتن 

دولت های متزلزل خود نیاز دارند. 
ساده   پاسخ  کرد؟  باید  چه کار  که  اینجاست  سوال  حال 
است. ضروری ترین نیاز امروز جهان، احیای دیپلماسی 
هسته ای است. یکی از این اولویت ها، دفاع از پیمان منع 
گسترش سالح های هسته ای یا NPT است که این پیمان 
که  کشورهایی  توسط  هسته ای  سالح های  گسترش  از 
همسایگان  آنها سالح هسته ای ندارند، جلوگیری می کند.

تحلیل صندوق بین المللی پول
شاخص   13 از  گزارشی  در  پول  بین المللی  صندوق 
کالن اقتصاد ایران در سال 2013 اعالم کرد که »اقتصاد 
ایران در این سال 32 میلیارد دالر کوچک تر شد و بدهی 

ناخالص دولت به 96 هزار میلیارد تومان رسید.«  
از  خود  برآورد  جدیدترین  در  پول  بین المللی  صندوق 
شاخص های کالن اقتصادی ایران در سال 2013 میالدی 
از کاهش حدود 32 میلیارد دالری تولید ناخالص داخلی 
به  نسبت  سال  این  در  جاری  قیمت های  اساس  بر  ایران 

سال قبل از آن خبر داده است.  
سال  در  ایران  اقتصادی  رشد  پول  بین المللی  صندوق 
این  کاهش  از  و  کرده  اعالم  درصد   5/6 منفی  را   2012
رقم به منفی 1/66 درصد در سال 2013 خبر داده است. 
سال  طی  ایران  در  تورم  میزان  پول  بین المللی  صندوق 
2013 را بالغ بر 35 درصد اعالم کرده که با افزایش نسبت 
به رقم 30/5 درصدی سال قبل از آن مواجه شده است.  
کل صادرات کاالها و خدمات ایران در سال 2013 نسبت 
رشد  است.  داشته  رشد  درصد   5/4 آن  از  قبل  سال  به 
صادرات  که  است  حالی  در  سال  این  در  ایران  صادرات 
ایران در سال 2012 و به دلیل تحریم نفتی غرب با افت 26 

درصدی مواجه شده بود.  
 2013 سال  در  و  بوده  نزولی  همچنان  ایران  واردات  اما 

نیز   2012 سال  در  است.  داشته  کاهش  درصد   9 بر  بالغ 
واردات کاالها و خدمات ایران افت 15 درصدی را تجربه 
ایران در سال های  کرده بود.  این صندوق نرخ بیکاری 
درصد   12/9 و  درصد   12/2 ترتیب  به  را   2013 و   2012
ایران  دولت  عمومی  درآمدهای  کاهش  از  و  کرده  اعالم 
به 13/8 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2013 خبر 

داده است. درآمدهای عمومی دولت ایران در سال 2012 
اعالم  ایران  داخلی  ناخالص  تولید  درصد   14/9 معادل 

شده بود.  
پیش از این، رئیس صندوق بین  المللی پول روند شرایط 
اقتصادی در ایران را بسیار مثبت و امیدوارکننده دانست 
و اظهار امیدواری کرد »ادامه سیاست های موجود بتواند 
ایران  اقتصاد  در  را  عمده ای  و  مفید  اقتصادی  تحوالت 

ایجاد کند.«  
این  پول  بین  المللی  صندوق  رئیس  الگارد،  کریستین 
موضوع را در دیدار با رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه 
جهانی  بانک  و  پول  بین  المللی  صندوق  بهاره  اجالس 

مطرح کرده بود.  
پول،  بین  المللی  صندوق  رئیس  همچنین  دیدار  این  در 
موفقیت های به دست آمده در اقتصاد ایران را بسیار مثبت 

و امیدوارکننده ارزیابی کرده بود.  
پیش بینی  پول  بین المللی  صندوق  جدید  گزارش های  در 
با  جامع  توافق  به  ایران  دستیابی  صورت  »در  که  شده 
ثبات  شاهد  تهران  هسته ای  موضوع  کامل  حل  و  غرب 

اقتصادی و رشد زیادی باشد.«  
پول  بین المللی  صندوق  فرانسه،  خبرگزاری  از  نقل  به 
اعالم کرده که »هم اکنون اقتصاد ایران در حال رسیدن 
به ثبات است و در صورتی که ایران درخصوص برنامه 
هسته ای خود به توافق نهایی با قدرت های جهانی دست 
یابد به رشد اقتصادی قابل توجهی دست خواهد یافت.«  
خود  گزارش  در  پول  بین  المللی  صندوق  کارشناسان 
در  ایران 1/7 درصد  اقتصاد  »گرچه  که  کرده اند  عنوان 
سال 2013 کوچک شده، اما پیش بینی می شود که در سال 
درصد   1/5 اصالحات،  اجرای  دلیل  به  میالدی،  جاری 
توافق  تحت  تحریم ها  کاهش  عمر  اگر  حتی  رشد  کند، 

هسته ای مقدماتی کوتاه باشد.«  
و  مرکزی  آسیای  بخش  مدیر  احمد،  مسعود  گفته  به 
بهبود  »درصورت  پول  بین المللی  صندوق  خاورمیانه 
دائمی شرایط در عرصه بین الملل شاهد تاثیر آن در نرخ 

رشد در میان مدت خواهیم بود.«  
به اعتقاد این مقام صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران 
از اصالحات در بازار سهام منتفع شده است. خبرگزاری 
فرانسه به نقل وی گزارش داده که »ایران از اصالحات 
بازار مبادالت ارزی و فروکش کردن سیر صعودی تورم 
سود برده اما این کشور به اصالحات ساختاری بیشتر و 

تحکیم سیاست پولی خود نیاز دارد.«  
پول  بین  المللی  صندوق  بهاره  نشست  حاشیه  در  احمد 
»ما  گفت:  خبرنگاران  به  واشنگتن  در  جهانی  بانک  و 
وجود  بین  المللی  فضای  در  دائم  بهبود  اگر  معتقدیم 
داشته باشد، این امر در نرخ رشد اقتصادی در میان مدت 
توجهی  قابل  میزان  به  ایران  اقتصاد  و  است  تاثیرگذار 

رشد باالتری را تجربه خواهد کرد.«

اقتصاد

رئیس صندوق بین  المللی 
پول روند شرایط 

اقتصادی در ایران را بسیار 
مثبت و امیدوارکننده 

دانست و اظهار 
امیدواری کرد »ادامه 
سیاست های موجود 

بتواند تحوالت اقتصادی 
مفید و عمده ای را در 

اقتصاد ایران ایجاد کند.«  
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به بهانه زاد روز  هانس کریستین آندرسن

زیبایی، دست 
مهربانی را می گیرد

دوم  در   »  HANS CHRISTIAN ANDERSEN آندرسن  کریستین  »هانس 
آوریل 1805 در کلبه محقری در جزیره »فیونی« دانمارک از پدری کفش دوز و 
بسیار تهیدست متولد گردید و در چهارم اوت 1875 درگذشت. با وجود ظلمت 
فقر هنوز نوری از شادی در آن کلبه می تابید، زیرا پدربا تمام نیرو برای کامکاری 
و پیشرفت فرزندانش می کوشید. هانس یازده ساله بود که این اشعه ی حرارت 
بخش نیز خاموش گردید؛ پدرش وفات یافت و او ناگزیر تحصیل را رها کرد و به 
تالش برای معیشت پرداخت. لیکن نتوانست موفقیتی به دست آورد و به ناچار 
با عشقی شگفت آور که به آموختن داشت به مدرسه مخصوص بینوایان و یتیمان 
رفت، در حالی که به جز مطالعه، به حرفه تئاتر نیز عالقه وافری داشت. هانس 
کشور  پایتخت  کپنهاک  به  خانمان  بی  ولگردی  صورت  به  که  بود  ساله  چهارده 
آوازه خوانی در کوچه ها  به  اول برای تحصیل معاش  خود قدم نهاد. روزهای 
اما  بیابد،  تئاترها  از  یکی  در  ارزشی  بی  کار  توانست  چندی  از  پس  و  پرداخت 
چندی بعد او را به علت آن که بلوغ، لطف صدای او را از بین برده بود، اخراج 
نمودند. هانس بار دیگر سرگردان کوچه ها شد. لیکن نبوغ او وی را با چندین تن 
از هنرمندان سرشناس عصر خویش آشنا نمود و همین آشنایی سبب شد که وی 
بتواند در تئاتر سلطنتی راه پیدا کند و چون تقریبًا از نظر معاش خیال وی راحت 
مجموعه  اولین  هانس  پرداخت.  تحصیل  ادامه  به  کپنهاک  دانشگاه  در  فورًا  شد 
شعرش را »سفری پیاده از کانال هولمن تا شرق آماگار« نام نهاد. این کتاب را می 
توان ترانه های رنج بار تنهایی و گرسنگی و دربه دری نام نهاد که آن را در سن 
22 تا 25 سالگی تنظیم و منتشر کرد. این ترانه ها به حدی بر هنردوستان مقبول 
افتاد که »فردریک ششم« برای وی یک مقرری قابل توجه تعیین و از این زمان 
زندگی هانس به طور کلی تغییر کرد و او توانست بدون بیم از گرسنگی و رنج 
فردا ،به کارهای ادبی بپردازد و حتی با مسافرت به ممالک اروپایی )کشورهای 
ایتالیا، فرانسه، سویس و آلمان( مردم را بیشتر بشناسد و با طبیعت و روحیات 
داستان  و  ها  افسانه  ساله  دو  سفر  این  آورد  ره  شود.  آشنا  پیش  از  بیش  ها  آن 
های دلکشی است که در مجموعه ای به نام »افسانه ها و سرگذشت ها« منتشر 
به  را  توانست هانس  اشعار،  قید  از  پیرایه و خالی  تکنیک ساده، لحن بی  نمود. 
و  بزرگساالن  برای مطالعه  را شاهکاری  کتاب  این  و  بزرگ  نویسنده  یک  عنوان 
 « نام  به  دیگری  داستان  چندی  از  پس  آندرسن  کند.  اروپا معرفی  تمام  کودکان 
ویلون نواز تنها« و نیز پس از چند ماه داستان دیگری به نام »بدیهه سرا« منتشر 
نمود. وی درآن زمان نویسنده ای مقتدر بود که همه مردم به وی عالقه داشتند 
و حتی به شدت مورد توجه دربار بود. این موفقیت ها و شهرت اعجاب آور او، 
منتقدین و نویسندگانی را که سال ها خون دل خورده و در مکاتب مختلف طبع 
آزموده بودند به شدت عصبانی کرد تا آنجا که هر روز مقاله ای علیه وی منتشر 
می شد. آندرسن که تصور می کرد بزرگترین حامیان وی هنرمندان و منتقدین 
از  این گروه به شدت آزرده شد. ناچار  از احساس کینه و دشمنی  خواهند بود، 
وطن خویش مسافرت کرد و در هر کشور اروپایی مدتی اقامت نمود. اما افسانه 
های او به سرعت مشهور شد و با آن که آندرسن خود به آنها عالقه ای نشان نمی 
داد به تکمیل افسانه هایش پرداخت و نخستین جلد آن ها را با بخش هایی که در 

سال های 1836 و 1837 انتشار داده بود تکمیل کرد و در دسترس همگان نهاد؛ از 
آن به بعد افسانه های دیگری از این مجموعه منتشر کرد که آخرین آنها را در سال 
استقبال بی دریغ  پاریس رفت و مورد  به  به چاپ رسانید.در سال 1867   1872
محافل هنری و مردم قرار گرفت تا اینکه در اواخر عمر به میهن خود بازگشت و 
در اثر حادثه ای سخت مجروح شد و سه سال پس از این تصادف در سال 1875 
در گذشت. در مراسم خاکسپاری تجلیل عظیم و بی سابقه ای از وی به عمل آمد 
و پادشاه دانمارک شخصًا در تشییع جنازه او شرکت کرد، زیرا به راستی گوهری 

ارزنده از تارک ادبیات دانمارک گم شده بود.
از آندرسن قریب 35 جلد کتاب باقی مانده است که عالوه بر کتاب هایی که قبال 

کتاب  کوتاه«،و  های  »افسانه  »داستان«،  و  قصه«  »مجموعه  توان  می  شد  ذکر 
دلکش و عمیقی به نام »زندگی من« و »تصاویر بی تصویر« رانام برد.این کتاب 
مشهورترین اثر این نویسنده است که در آن تجسمی لطیف از »کپنهاک« تا رود 
نقاشی  این  در  و  شده  نقاشی  آن  در  آفریقا«  صحرای  تا  »گروئنلند  از  و  »گنگ« 
نهایت استادی به کار رفته است. محتوای آن نیز بسیار عمیق و گیراست و بیشتر 
از سایر آثار وی لطف و زیبایی با عمق فلسفی و طنز و انتقاد از نابسامانی ها 
درهم آمیخته است. قهرمانان آثار افسانه های وی زیبا، پرحرکت و اغلب مقتدرند، 
لیکن تنها از اقتدار خود به سود خصایل پاک استفاده می کنند. »ژراردو نروال« 
او زنده  آثار  ادبیات معاصر درباره وی می گوید. »همه چیز در  نابغه ی بزرگ 

است و محسوس« و واقعًا نیز چنین است.

ادبیات
حضور ناشران 
64 کشور در 

نمایشگاه سه روزه 
کتاب لندن

بیش از 35 غرفه در بخش بین الملل برای 
شرکت کنندگان در نظر گرفته شده و در 
آذر کشور   6 کشورها  اختصاصی  سالن 

و  بایجان،استونی،اندونزی،التویا،لتونی 
پا  بر  را  خود  غرفه های  جنوبی  افریقای 
نشر  بخش  تجاری  کرد.تمرکز  خواهند 
به  اختصاص   2015 سال  در  نمایشگاه 

بازار نشر مکزیک دارد.
نقش  نشر،  حق  دیجیتال،  نشر 
سازمان های بین المللی در توسعه صنعت 
کپی رایت  فروش  و  خرید  و  تبادل  نشر، 
بررسی  نویسندگان،  و  ناشران  بین 
بررسی  نشر،  صنعت  تأمین  زنجیره 
صنعت نشر مکزیک، جشن دهمین سال 
دیجیتال  نشر  مترجمان،  و  نویسندگان 
که  است  موضوعاتی  ازجمله  هند  در 
خواهد  رقم  لندن   2015 کتابی  رخداد  در 
عنوان  به  نیکلز  دیوید  خورد.همچنین 
مترجم  موگاچ  دبورا  دیجیتال،  نویسنده 
سلی،نویسنده  لوئی  والریا   ، برجسته 
مکزیکی مقیم نیویورک و آنتونی براون 
بخش  در  کودک  تصویرگر  و  نویسنده 
عالقه مندان  با   » نویسنده  یک  »هرروز 

دیدار عمومی خواهند داشت.
گفتنی است امسال نیز مانند سال گذشته 
لندن  کتاب  نمایشگاه  بین المللی  جوایز 
دیجیتال،  ناشر  ناشر،  بهترین  شامل 
جایزه کپی رایت، بهترین ناشر آکادمیک، 
موسسه  بهترین  کودک،  ناشر  بهترین 
برندگان  به  ادبی  آژانس  ترجمه،بهترین 

اهدا خواهد شد.
امسال جایزه یک عمر دستاورد ادبی به 
»پیتر آزبورن« مؤسس انتشارات آزبورن 
تعلق گرفته و روز 14 آوریل از وی تجلیل 

خواهد شد.
نامزدهایی از 21 کشور ازجمله فیلیپین 

تا کرواسی و مکزیک تا تایوان در 
فهرست فینالیست های 2015 جوایز 

بین المللی نمایشگاه کتاب لندن 2015 
دیده می شوند.کشورهایی که بیش 

از یک نامزد در فینال دارند شامل 
انگلیس)11 نامزد(،امریکا)8 نامزد(، 

چین)6 نامزد(، هلند)4 نامزد(، هند)3 
نامزد(، افریقای جنوبی و بلژیک هر 

کدام 2 نامزد راهی فینال کردند.
 جوایز مذکور برای دومین سال است 

که در این ابعاد برگزار می شود تا 
برترین های نشر و دنیای نویسندگی در 

نمایشگاه کتاب لندن مشخص شوند.

اسامیفینالیستهادر18
دستهبندیتعریفشدهتوسطجک

توماسبهشرحزیراعالمشد:
فینالیست های جایزه بهترین آژانس 

ادبی:
آنا سولر-پونت از آژانس ادبی پونتاس 

/ اسپانیا
نیکول ویت از آژانس ادبی لیتراش 

مرتین این / آلمان
پی یر آستی یر / آژانس ادبی آستی 

یر-پچر / فرانسه
تام کولچی / آژانس ادبی توماس 

کولچی / امریکا

جایزه بهترین پلتفرم های 
چندرسانه ای:

آدارش پی وی تی / هند
موجانگ / سوئد

 
جایزه بین المللی بهترین ابتکار ترجمه:

ژورنال اسیمپ توت / تایوان
بنیاد ادبی هلند / هلند
پی پر رپابلیک / چین

 

جایزه بین المللی بهترین ناشر حرفه ای 
دانشگاهی:

آی او پی پابلیشینگ / انگلیس
سیج پابلیشینگ / امریکا

انتشارات دانشگاه پرینستون / امریکا

جایزه بین المللی ابتکار آموزشی:
بوک اید اینترنشنال / انگلیس

Library for All / امریکا
وایا افریقا / افریقای جنوبی

جایزه بین المللی منابع کمک آموزشی:
کارامل تری / امریکا

سی.جی فالون / ایرلند
Uigeverij Van In / بلژیک

جایزه بین المللی بوک سلر برای ناشر 
تجاری بزرگ سال:

فراک تورا / کرواسی
خانه نشر ادبی خلق / چین

روپا اند کو / هند

جایزه بین المللی ناشر کودک و نوجوان:
کالویس پابلیشینگ / بلژیک

داک بیل بوکس / هند
فوندو د کالتورا  اکونومیکا / مکزیک

جایزه کپی رایت انجمن ناشران:
فیل کولس / فیلیپین

آی پی سی سی / چین
انجمن ناشران نیجریه / نیجریه

جایزه تمرکز تجاری روی بازار 
مکزیک:

آدام فرودن هایم / پوشکین پرس / 
انگلیس

دانیل هان / مدیر مرکز ترجمه ادبی 
انگلیس / انگلیس

پام دیکس / IBBY / انگلیس

جایزه ویژه دستاورد عمده در بازار 
نشر:

گروه تجاری واردات و صادرات چین 
/ چین

دورلینگ کیندرسلی چین / چین
نمایشگاه کتاب شارجه / امارات

جایزه کنسرسیوم به بهترین ابتکار 
برای در دسترس قرار دادن کتاب برای 

نشر:
بوکس تریم / هلند

لیبری ایتالیانی اکسه سیبیلی / ایتالیا
سندیکای ملی نشر / فرانسه

YPSA / بنگالدش

جایزه کنسرسیوم به بهترین ابتکار 
برای ناشران:

انتشارات دانشگاه کمبریج / انگلیس
الزویر / هلند

هارپر کالینز / امریکا
سیج پابلیشینگ / انگلیس

 
جایزه پابلیشر ویکلی برای تأمین کننده 

فناوری صنعت نشر:
بوکس تریم / هلند

مرکز کپی رایت امریکا
بنگاه صادرات واردات ملی ناشران 

چینی / چین
De Marque / کانادا

جایزه برای بهترین نوآوری دیجیتال 
درزمینٔه نشر:

گوجیمو / انگلیس
جوین بوک کلوب / انگلیس

روک لبس / انگلیس
اسنپ لیفای / افریقای جنوبی

پیجن هول / انگلیس

برندگان 14 آوریل با حضور مجری 
بی بی سی معرفی خواهند شد. در ضمن 
برندگان برخی جوایز مانند جایزه ویژه 
اهدایی از سوی نمایشگاه کتاب لندن نیز 

همان شب مشخص خواهد شد.
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صادق هدایت در 19 فروردین 1330 درگذشت... قریب به 
به  گذشت  که  سالیانی  این  تمامی  در  اما  پیش...  سال   64
ایران  معاصر  نویسنده  تاثیرگذارترین  و  مهمترین  عنوان 
را  هدایت  صادق  چیز  داشت.چه  حضور  ادبی  محافل  در 
به چهره ای تقریبا اسطوره ای مبدل ساخت؟ روحیه مرگ 
اندیش و منفی دوست اهل ادب و اندیشه ایران؟ خالقیت و 
نبوغ منحصر به فردش؟ کاهلی جماعت نویسنده؟ از سوی 
سود  به  تاثیرگذاری  این  که  می آید  پیش  سوال  این  دیگر 

بیش  گرایی  هدایت  زیانش؟  به  یا  شده  تمام  ادبی  جامعه 
از حد جامعه داستان نویسی ایران در طول نیم قرن اخیر 
بسیاری را به این فکر وا داشته که تاثیر گذاری های صادق 
هدایت بر ادبیات داستانی معاصر به ضرر داستان نویس ها 

تمام شده است.

این اسطوره مدرن
"ما همه از زیر شنل گوگول بیرون آمده ایم..." این جمله ای 
بر  گوگل  تاثیرگذاری  دامنه  دلیل  به  داستایوسکی  که  ست 
که  گزاره ای  است،  آورده  زبان  به  روسیه  داستانی  ادبیات 
آبادی درباره صادق هدایت  تقارن محمود دولت  به همین 
گفته است. اما این اعتراف تنها از زبان دولت آبادی شنیده 
ایران  داستانی معاصر  ادبیات  در  نمی شود، می توان گفت 
باشد.  نگرفته  تاثیر  هدایت  از  که  هست  نویسنده ای  کمتر 
این تاثیر تا بدانجا گستره یافت که بسیاری از نویسندگان 
اعظمی  بخش  واسطه  این  به  که  گمان اند  این  بر  معاصر 
کور"  "بوف  ثانی  نسخه های  معاصر  داستانی  ادبیات  از 
هدایت هستند؛ رمانی که می توان آن را مهم ترین اثر هدایت 
ایران، همچنان  ادبیات  این اسطوره مدرن  دانست.هدایت، 
تحلیل  و  مداقه  مورد  آثارش  که  نویسندگانی ست  از  یکی 
آثار منتشر شده درباره هدایت خود  قرار می گیرد. شمار 
گویای این مطلب است. بخشی از این کتب ذیال فهرست وار 

از نظرتان می گذرد:

محمدعلی  نوشته  واقعیت  تا  افسانه  از  هدایت،  صادق 
همایون کاتوزیان، ترجمه فیروزه مهاجر

صادق هدایت نوشته محمود کتیرایی
مجموعه ای از آثار صادق هدایت نوشته محمد بهارلو

هدایت، بوف کور و ناسیونالیسم نوشته ماشاءالله آجودانی
خودکشی صادق هدایت نوشته هوشنگ پیمانی

آشنایی با صادق هدایت نوشته م. ف. فرزانه )چاپ پاریس 
شامل دو مجلد بوده است: صادق هدایت چه می گفت؟ و آن 

چه صادق هدایت به من گفت(
"صادق هدایت و هراس از مرگ" نوشته محمد صنعتی

"ارزیابی آثار و آرای صادق هدایت" گردآوری مریم دانایی 
برومند

"صادق هدایت" نوشته ونسان مونتی ترجمه حسن قائمیان
"صادق هدایت در تار عنکبوت" نوشته مصطفی فرزانه

طایفی  موسی الرضا  نوشته  زمان"  گذر  در  هدایت  "صادق 
اردبیلی

"نقد و تفسیر آثار صادق هدایت"نوشته محمدرضا قربانی
جهانگیر  نوشته  هدایت"  صادق  سرگذشت  پنهان  "نیمه 

هدایت
"صادق هدایت داستان نویس" نوشته جعفر مدرس صادقی

هدایت(  صادق  کور  بوف  متن  و  روح")شرح  یک  "داستان 
نوشته سیروس شمیسا

انتشارات  زاده،  قاسم  محمد  نوشته   ، نمناک"  جادٔه  "روی 
کاروان

نوشته  هدایت"  صادق  دیدگاه  از  مرگ  و  عشق  "زندگی، 
شاپور جورکش

زندگی
هدایت  پدرش  آمد.  دنیا  به   1281 بهمن   28 در  هدایت 
قلی خان و نام مادرش زیور الملوک است. جد اعالی صادق 

و  ناصری  عصر  معروف  رجال  از  هدایت  رضاقلی خان 
التواریخ  اجمل  و  الفصحا  مجمع  چون  کتاب هایی  صاحب 
و  برادر  دو  و  بود  خانواده  پسر  کوچک ترین  صادق  بود. 
دو خواهر بزرگ تر از خود و یک خواهر کوچکتر از خود 
را  ابتدایی  تحصیالت   1287 سال  در  هدایت  داشت.صادق 
در سن 6 سالگی در مدرسه علمیه تهران آغاز کرد و و دوره 
سال  در  ولی  گذراند  دارالفنون  دبیرستان  در  را  متوسطه 
1295 به خاطر بیماری چشم درد مدرسه را ترک کرد و در 

سال 1296 در مدرسه سن لویی که مدرسه فرانسوی ها بود، 
به تحصیل پرداخت. به گفته خود هدایت اولین آشنایی اش 
با ادبیات جهانی در این مدرسه بود و به کشیش آن مدرسه 
جهانی  ادبیات  با  را  او  هم  کشیش  و  می داد  فارسی  درس 
و  خفیه  علوم  به  صادق  مدرسه  همین  در  می کرد.  آشنا 
پیدا  ادامه  هم  بعدها  عالقه  این  کرد.  پیدا  عالقه  متافیزیک 

کرد و هدایت نوشتارهایی در این مورد انتشار داد.
فواید  در  کتابی  و  شد  گیاه خوار  جوانی  در  هدایت  صادق 
گیاه خواری نیز نوشت. او تا پایان عمر گیاه خوار باقی ماند. 
در  که  دیدم  بار  "یک  می نویسد:  باره  این  در  علوی  بزرگ 
بولکی  زبان روسی  به  که  را  نان گوشتی  کافه الله زار یک 
این قصد که الی آن شیرینی است، گاز زد و  به  می گفتند، 
ناگهان چشم هایش سرخ شد، عرق به پیشانی اش نشست و 
داشت قی می کرد که دستمالی از جیبش بیرون آورد و لقمه 

نجویده را در آن تف کرد."
هدایت معتقد بود اگر انسان بخواهد دست از جنگ بردارد 

باید اول دست از کشتن و خوردن حیوانات بردارد.

هدایت در اروپا
هدایت در سال 1305 با اولین گروه دانش آموزان اعزامی به 
خارج راهی بلژیک شد و در رشته ریاضیات محض مشغول 
به تحصیل شد. در همین سال داستان "مرگ" را در مجله 
ایرانشهر شماره 11، که در آلمان منتشر می شد چاپ کرد و 
مقاله ای به فرانسوی به نام "جادوگری در ایران" در مجله 
له ویل دلیس، شماره 79 نوشت. هدایت از وضع تحصیل و 
رشته اش در بلژیک راضی نبود و مترصد بود که خود را به 
فرانسه و در آن جا به پاریس که آن زمان مرکز تمدن غرب 
بود برساند. سرانجام در اسفند 1305 پس از تغییر رشته و 

دوندگی فراوان به پاریس منتقل شد.
صادق هدایت در سال 1307 اقدام به خودکشی در رودخانه 
نجات  را  او  قایق  یک  سرنشینان  اما  کرد  )فرانسه(  مارن 
محمود  برادرش  به  خودکشی اش  مورد  در  صادق  دادند. 

می نویسد: "یک دیوانگی کردم به خیر گذشت.
نخستین نمونه های داستان های کوتاه هدایت در همان سال 
"پروین  نمایشنامه  گرفت.  صورت  نافرجامش  خودکشی 
دختر ساسان"، "زنده به گور" و داستان کوتاه "مادلن" را در 

همین دوران نوشته است.

هدایت در تهران
پایان  به  را  تحصیالتش  آنکه  بی   ،1309 سال  در  هدایت 
رسانده باشد، به تهران بازگشت و در بانک ملی )در قسمت 
محاسباتی و دفتر ارسال مرسوالت( مشغول به کار شد. او 
از وضع کارش راضی نبود و در نامه ای که به تقی رضوی 
در  بود(  شده  آغاز  متوسطه  دوران  در  دوست یشان  )که 
می کند.  شکایت  خود  روز  و  حال  از  نوشته است،  پاریس 
را  خود  هدایت  مرگ  از  پس  که  قائمیان  حسن  با  دوستی 
هدایت  افتاد.  اتفاق  ملی  بانک  در  کرد  او  شناساندن  وقف 
در این سال با مسعود فرزاد، بزرگ علوی و مجتبی مینوی 
آشنا شده و حلقٔه دوستی ای ایجاد می شود که گروه ربعه 

نامیده شد.

گروه ربعه
در آن دوران گروهی از نویسندگان و ادیبان فاخر بودند که 
به آن ها ادبای سبعه می گفتند و به گفتٔه مجتبی مینوی "هر 

مجله و کتاب و روزنامه ای که به فارسی منتشر می شد از 
آثار قلم آن ها خالی نبود." این هفت تن که در واقع بیشتر از 
هفت تن بودند شامل کسانی چون محمدتقی بهار، عباس 
بدیع الزمان  و  نفیسی  یاسمی، سعید  آشتیانی، رشید  اقبال 
فروزانفر و محمد قزوینی می شدند. گروه ربعه این نام را 
برای دهن کجی به این افراد )که به نظر ایشان کهنه پرست 
ربعه  دیدارهای گروه  و  کردند. گفت وگو  انتخاب  بودند( 

کافه  جمله  آن  از  بود  تهران  کافه های  و  رستوران ها  در 
قنادی ُرزنوار که در حدود سال 1310 پاتوق صادق هدایت 
چون  دیگری  افراد  نیز  بعدها  می آمد.  به شمار  دوستان  و 
غالمحسین  نوشین،  عبدالحسین  خانلری،  ناتل  پرویز 

مین باشیان و نیما یوشیج به گروه ربعه اضافه شدند.

هدایت در هندوستان
هدایت در سال 1315 به همراه شین پرتو به هند رفت و در 
آپارتمان او ساکن شد. در هند به فراگیری زبان پهلوی نزد 

انکلساریا  گور  بهرام  هند(  پارسیان  )از  پارسی  دانشمند 
از پهلوی به  بابکان را در هند  پرداخت و کارنامه اردشیر 

فارسی ترجمه کرد.
طی اقامتش در بمبئی اثر معروف خود بوف کور راکه در 
پاریس نوشته بود پس از اندکی جرح و تعدیل با دست روی 
کاغذ استنیسل نوشته، به صورت پلی کپی در پنجاه نسخه 
انتشار داد و برای دوستان خود فرستاد؛ از جمله نسخه ای 
نسخه ای  و  داشت  اقامت  لندن  در  که  مینوی  مجتبی  برای 

برای جمالزاده که آن زمان در ژنو بود.

مالی  مضیقه  در  شدت  به  هند  به  سفر  از  پس  هدایت 
تقبل  پرتو  ش.  توسط  زندگی اش  خرج  و  داشته  قرار 
از  شکست  و  فقر  همین  می شود  گفته  می شده است. 
نویسی  طنز  به  روی  هدایت  شد  سبب  جامعه  بی اعتنایی 
را  ولگرد  سگ  مجموعه   1321 سال  در  .هدایت  بیاورد 
گزارش  ایران  شهرستان های  از  ترجمه هایی  داده،  انتشار 
گمان شکن و یادگار جاماسپ از پهلوی به فارسی صورت 
دوم  جهانی  جنگ  پایان  و   1324 تا   1320 از  بعد  داد. 
انتقادهای اجتماعی صادق هدایت شدت می گیرد. داستان 
مجموعه  و  زندگی"  "آب  کوتاه  داستان  حاجی آقا  بلند 
دوران  این  در  دارند  اجتماعی  مضامین  همه  که  ولنگاری 
به چاپ رسیدند. عالوه بر این فعالیت ها هدایت به نوشتن 
مقاله های نقد ادبی و ترجمه آثاری از کافکا نیز پرداخت و 

در نشریه های مختلف به چاپ رساند.
در این دوران بسیاری از دوستان هدایت از جمله علوی و 
عبدالحسین نوشین به حزب توده پیوسته بودند ، هر چند 

خود او هیچ وقت به این حزب گرایش پیدا نکرد.

هدایت در خانه همیشگی
صادق هدایت در 19 فروردین 1330 بعد از این که بسیاری 
آپارتمان  در  کرد،  نابود  را  نشده اش  چاپ  داستان های  از 

استیجاری اش، در پاریس خودکشی کرد.

مرگی که یقه ادبیات 
ایران را رها نمی کند
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60 ساله های 50 ساله!
آنها  ایفا کننده  بازیگران  بهتر بگوییم  فیلم ها و  این  اول  بین کاراکترهای  را  تفاوتی  اگر 
این است که با وجود 53 تا 54 ساله بودن هر سه کاراکتر بر طبق قصه و  قایل شویم، 
سناریوی این فیلم ها، فقط کیانو ریوز است که واقعًا همین قدر سن دارد ولی واشنگتن 
60 ساله شده و براسنان 64 سال دارد. این را هم نباید مهم شمرد زیرا قیافه هر سه به 
گونه ای است  که کامال به سن مذکور می خورد. اما این که این آدم های رویین تن )!( یک 
خصومتی  و  عناد  روشن  مصداق  می کشند،  را  روسی  تبهکار  صدها  بلکه  و  ده ها  نفره 
است که آمریکایی ها با دشمنان قدیمی  شان در صحنه جنگ های سرد و گرم داشته اند. 
از این منظر، ماجرا ماجرای تازه ای نیست و سال هاست که آمریکایی ها در فیلم هایشان 
و در عالم خیال و فیلم روس ها را لت و پار می کنند و اگر چنین می کنند، با این بهانه ادعا 
نابود  چرا  که  این  شوند!  سرکوب  باید  و  هستند  تبهکار  مشتی  صرفًا  روس ها  که  است 
کنندگان آنها یعنی کاراکترهای دنزل واشینگتن، کیانو ریوز و پی یرس براسنان خودشان 
هم تروریس ها و ماموران قتل بازنشسته ای هستند و فقط به دلیل مشکل آفرینی روسی ها 
اجبارًا اسلحه های خود را دوباره دست می گیرند، به درستی توصیف و تشریح نمی شود 
و فیلمسازان نمی گویند این قاتالن حرفه ای به چه سبب سال ها آدم کشته اند و اگر کشتن 

بد است، چرا فقط از جانب روس ها بد است؟!

آنها فرق دارند
بد  آدم های  به دفعات روس ها  نیز  قبلی هالیوودی  فیلم های  چون گفتیم که پیشتر و در 
برداشته  میان  از  امنیت طلب  به اصطالح  نیروهای غربی  و توسط  قصه توصیف شده 
شده اند، بد نیست نمونه هایی را بیاوریم. یک نمونه »گرمای سرخ« فیلمی محصول سال 
1988 و با بازی آرنولد شوارتزنگر در رل اصلی بود و دیگری »چشم طالیی« محصول 
1995 که اولین باری را شکل داد که پی یرس براسنان رل جیمز باند را در سری فیلم های 
24 گانه مرتبط با این کاراکتر ایفا کرد. در عین حال باید متذکر شد که بین این دو مورد 
زیرا ماجراهای »گرمای  دارد  زیادی وجود  آمد فرق  پیشتر وصف شان  که  فیلمی  و سه 
ماجراها روس ها  پای  یک  که  است  بدیهی  بنابراین  و  در روسیه می گذرد  اصوال  سرخ« 
باشند و در مورد جیمز باند هم باید گفت که در سبد دشمنان این مامور مخفی بیش از حد 
دروغین، معموال روس ها هم جای داشته اند و در نتیجه نوع استفاده از روس ها در این 

فیلم با مدل افراطی بهره گیری از آنها در فیلم های جدیدتر فرق می کند.

فقط یک فیلم منصفانه
یک توجیه این است که بگوییم چون تعداد روس های مهاجر به اروپای غربی و آمریکا 
از  برخی  که  پذیرفت  می توان  بهتر  و  فزون تر  طبعًا  شده،  بیشتر  اخیر  سال های  طی 
اساس  این  بر  روسی  گانگسترهای  بزنند،  دست  هم  خالف  کارهای  به  قاره ها  در  آنها 
در »بی گناهان بون داک« و »ما مالک شب هستیم« نیز دیده می شوند ولی وجه مشترک 
تمامی این فیلم ها این است که روس ها همیشه بیرحم، غیرقابل اعتماد و فاقد وقار و آداب 
اولیه توصیف می شوند، به واقع تنها فیلم سال های اخیر که در آن گانگسترهای روسی 
نه از منظر فوق بلکه با دید غیر افراطی دیده و توصیف می شوند، »قول های شرقی« کار 
دیوید کرانن برگ کانادایی است و شاید بتوان این را بهترین فیلم سال های اخیر پیرامون 
کاسل  ونسان  آمریکایی،  مورتنسن  ویگو  فیلم  این  در  دانست.  اروپایی  شرق  تبهکاران 
بازی می کنند و هر  آلمانی نقش سه گانگستر روسی را  آرمین مولر اشتال  فرانسوی و 
سه نفر هم در کار خود موفق اند و اگر تصور شود که فقط به لطف تقلید صحیح از لهجه 
روسی و نوع گویش این کشور به این دستاورد رسیده اند، اشتباه است و دلیل اصلی را 
باید در موضوع و سوژه عقالیی تری دانست که کرانن برگ برای فیلم خود اختیار کرده 
است و محصول این نکته تلقی کرد که کرانن برگ بدون افراط در توصیف کاراکترهایش 

روس ها را نیز همان طور ترسیم کرده است که قصه می طلبد.

عقب نشینی قبلی ها
از  را  متفاوتی  بسیار  تند  برداشت  ویک«  »جان  و  دهنده«  »تعادل  نوامبری«،  »مرد 
کاراکترهای روسی به وجود آورده اند. هر سه فیلم هدف سیاه نمایی روسها را تعقیب 
گانگسترهای  حاضر  حال  در  چیز  خطرناک ترین  بگویند  می خواهند  و  می کرده اند 
را  آنان  جای  روس ها  و  نشسته  عقب  قبلی  خطرسازان  سبب  همین  به  و  روسی اند 
تبهکاران  و  مکزیکی  خالفکاران  ایتالیایی،  ـ  آمریکایی  گانگسترهای  پیشتر  گرفته اند. 
کردار  بد  بسیار  و  بودند  آمریکایی  فیلم های  در  تخلف  آمریکایی سردمداران  ـ  ایرلندی 
که  دوره ای  در  داده اند.  روسها  به  را  خود  جای  همه شان  حاال  ولی  می شدند  توصیف 

گروههای قبلی، گانگسترهای آثار سینمایی هالیوود بودند، تک خصلت های خوب نیز به 
آنها منتسب می شد و مثال تاکید می شد که خالفکاران ایتالیایی ـ آمریکایی هر چند بسیار 
در  مکزیکی  گانگسترهای  نمی کشند.  را  کوچک  حیوانات  و   بچه ها  اما  دارند،  قساوت 
فیلم های مذکور به اصل خانواده و لزوم حفظ و حمایت از آن بها می دهند و این طور هم 
نبود که هر لحظه آتش بگشایند و عده زیادی را بکشند و متخلفان آمریکایی  ـ ایرلندی هم 
رفتار و گویش خوبی دارند و همین موارد کمک می کرد که به لطف افراطی نشان ندادن 

خصایل منفی این گانگسترها، کاراکتر آنها باورپذیرتر باشد حال آن که آدم  بدهای روسی 
فیلم های آمریکایی به طرز مسخره ای افراطی و غیر قابل باورند و نمی توان پذیرفت که 

واقعًا دست به همان کارهایی می زنند که در این فیلم ها به آنها اشاره می شود.

ابایی ندارند
در هالیوود آنها جوری ترسیم شده اند که حتی نام شان نیز هراس آفرین بنظر می رسد و 
واژه های KGB، جوزف استالین، ایوان مخوف، راسپوتین و اخیرًا والدیمیر پوتین نماد 
رفتارهای بیرحمانه و ترس آفرین توصیف شده اند. در فیلم های این شهرک رویاسازی 
که  است  بهتر  و  نیست  خطر  کننده  ایجاد  روسها  با  شدن  طرف  اندازه  به  چیزی  هیچ 
هیچ کس با آنها ستیز نکند. در فیلم های چند سال اخیر آمریکایی ها روسها به گونه ای 
ترسیم شده اند که برای رسیدن به خواسته هایشان به هیچ چیز اکتفا نمی کنند و در راه 
اهداف شان هر چیزی را قربانی می کنند. طبق داستان این فیلم ها، روس ها ابایی از کشتن 
زن و بچه مردم و حتی قتل کارمندان و افراد خودی هم ندارند و نیروهای پلیس را هدف 

می گیرند و اگر الزم باشد، سگ کیانو ریوز را هم می کشند!!

این قصه سرایی نیست؟!
استودیوهای آمریکایی در توجیه اقدامات شان می گویند که در دنیای حقیقی نیز در حال 

حاضر گانگسترهای روسی بیشتر از خالفکاران بسیاری از کشورهای دیگر هستند و در 
نتیجه آنچه در فیلم های آمریکایی در ارتباط با آنها انجام و ارائه شده، قصه سرایی صرف 
نیست و سفرهای آنان نیز بیشتر از مسافرت همتاهای آنان به سایر کشورها است. طبق 
ادعا گانگسترهای ژاپنی و چینی بیشتر در حوزه کاری خود و در همین  این تعریف و 
کشورها عمل و اقدام می کنند و ابعاد بین المللی شان زیاد نیست و طبعًا کشورهایی مانند 
پاراگوئه، مراکش و سری النکا یا اصال گانگسترهای زیادی ندارند و یا اگر داشته باشند 

دائمًا در حال کوچ به این ور و آن ور جهان نیستند. طبق همین ادعا گانگسترهای روسی 
احتماال در همان آپارتمان کناری هر آدمی در اروپای غربی و آمریکای شمالی ساکن اند و 
در همان کوچه و خیابان ماوا دارند. آنها همیشه مقابل چشم ها نیستند اما پیدا نشدنی هم 
نیستند و بر خالف تروریست ها که 24 ساعته خود را پنهان می کنند، آنها در صورت لزوم 

در یک رستوران چهره نشان می دهند.

بخشی تازه از جنگ سرد
فیلم های هالیوود می گویند که باید به شدت مراقب آنها بود وگرنه فاجعه ای به بار می آید. 
از سوی دیگر وقتی در فیلم های سه گانه »ربوده شده« قرار بر توصیف آلبانیایی ها به 
عنوان متخلفان اصلی شد، به رغم فروش زیاد این فیلم ها همان بازتاب بزرگی مشاهده 
استفاده  و  داشت  را  انتظارش  می شد  بودند،  روسی  ماجرا  خالفکاران  اگر  که  نشد 
واقعًا  راهزنان  این  و  با حقیقت هم هست  برابر  البته  که  اهل سومالی  دریایی  از دزدان 
چند سالی است که کشتی های خارجی را در آبهای منتهی به آفریقا می دزدند برای فیلم 
از  الزامی و  به روسی ها  نداد و رویکرد بیشتر  »کاپیتان فیلیپس« )2013( چندان جواب 

نو تجویز شد.
بله، این بخش تازه ای از جنگ سرد دوباره شدت گرفته آمریکایی ها بر علیه روس ها است.
Guardian :منبع

سینما

چرا »آدم بد« فیلم های اخیر هالیوود، اغلب روسی هستند؟

بخشی تازه از 
جنگ سرد سینمایی
در9،8ماهاخیرتعدادیفیلمهالیوودیظاهرًاباهنرپیشههایی
متفاوتاماعمالباتمهاییکسانروانهبازارشدهوبهشدت
کشور این نمایی سیاه به و کرده تبلیغ ضد روسیه علیه بر
پرداختهاند،یکی»تعادلدهنده«فیلمیازآنتونفوکواکهدرآن
برعلیهگانگسترهای کاراکتردنزلواشینگتنمجبورمیشود
روسیقیاموآنهاراتارومارکندزیراآنهایکزنوشایدزنان
زیادیرابهورطهفسادوتباهیکشاندهاند،دیگری»جانویک«
کهدرآنکاراکترکیانوریوزبرعلیهگانگسترهایروسیدیگری
بپامیخیزدواوهملشگریازآنهارامعدوممیکندواینبار
راکشتهاند!وسرانجام آنهاسگمحبوبوی بهانهکه این با
تعدادی با براسنان پییرس کاراکتر نیز نوامبری« »مرد در
بر مبارزه به هستند گانگستر واقع در که روسی سیاستمدار

میخیزدواوهمآنهارامثلبرگخزانبهزمینمیریزد.
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برای سالروز تولد آندری تارکوفسکی

اینگمار برگمن: 
تارکوفسکی بزرگ ترین 

کارگردان سینماست
آندری تارکوفسکی یکی از بزرگ ترین کارگردانان تاریخ سینما، 83 سال پیش 

چهارم آوریل در شهر »کوستروما« شوروی متولد شد.
برگمن  اینگمار  که  بود   1932 آوریل   4 متولد  تارکوفسکی  آرسینوچ  آندری   

من  برای  »تارکوفسکی  گفت:  وی  توصیف  در  زمانی  سوئد،  نامی  کارگردان 
فیلم  ماهیت  به  و  کرد  اختراع  جدیدی  زبان  که  سینماست  کارگردان  بزرگ ترین 

وفادار است.«
تارکوفسکی به  غیر از دو فیلم آخرش، تمامی آثارش را در روسیه ساخت که اکثرا 
مضامین متافیزیک و در رابطه با مسیحیت هستند. او از پدری شاعر و مترجم 

متولد شد و پس از پایان دوران دبیرستان، دانشجوی رشته فیلمسازی شد.
ساخت.  ایوان«  »کودکی  باعنوان   1962 سال  در  را  بلندش  فیلم  نخستین  او 
شیر  جمله  از  جایزه  پانزده  و  رسید  جهانی  شهرت  به  فیلم  این  با  تارکوفسکی 

طالی »ونیز« را کسب کرد.
در سال 1965، او با ساخت فیلم »زندگی آندری روبلف« که درباره  نقاش بزرگ 
داد، هرچند مقامات شوروی  ادامه  را  بود، موفقیت هایش  پانزدهم روسیه  قرن 
تارکوفسکی  وجود  این  با  دادند.  نشان  آن  به  نسبت  را  حساسیت هایی  سابق 
توانست با این فیلم، جایزه فدراسیون بین المللی منتقدین فیلم را در سال 1969 از 

جشنواره کن کسب کند.
پایان  به  نام »سوالریس« را  با  تارکوفسکی ساخت فیلم جدیدش  در سال 1972 
رساند. این فیلم که اثری اقتباسی از یک رمان بود، در سال 1968 به جشنواره 
کن راه یافت و توانست جایزه بزرگ هیأت داوران و جایزه فیپرشی را به خود 

اختصاص دهد.
تارکوفسکی در سال 1974 فیلم »آینه« را که شرح حال خودش از دوران کودکی 
و تجسم برخی سروده های پدرش بود ساخت که بازهم با مخالفت های مقامات 

شوروی سابق همراه شد.
وی در سال 1976 نمایشنامه  »هملت« را در مسکو کارگردانی کرد و پس از آن 
آماده ی ساخت فیلم »استاکر« شد که آخرین فیلمی بود که او در داخل شوروی 

کارگردانی می کرد.
ساخت این فیلم به علت حمله قلبی تارکوفسکی تا سال 1979 انجام نشد. پس از 
ارایه  این فیلم به جشنواره کن، »تارکوفسکی« جایزه بهترین فیلم معنوی را از 

این رویداد سینمایی کسب کرد.
تارکوفسکی در سفری که در سال 1979 به ایتالیا داشت، مستند »سفر در زمان« 
فیلم نامه  نگارش  داشت،  ایتالیا  به  بعد  سال  که  بعدی اش  سفر  در  و  ساخت  را 
این  ساخت  مالی،  مشکالت  برخی  وجود  با  و  رساند  پایان  به  را  »نوستالژیا« 
پایان رساند و در جشنواره کن توانست جایزه بزرگ  فیلم را در سال 1983 به 
تا  آورد  به دست  را  معنوی  فیلم  بهترین  جایزه  و  فیپرشی  جایزه  هیأت داوران، 

افتخارات سینمایی خود را کامل کند.
پس از آنکه مقامات شوروی سابق مانع از آن شدند که نخل طالی کن در آن سال 

به »نوستالژیا« برسد، تارکوفسکی مصمم شد که دیگر در شوروی فیلم نسازد.
وی در سال 1985 با وجود ابتال به سرطان، ساخت فیلم جدیدش با نام »ایثار« 
جایزه  کن،  جشنواره ی  در  دوباره  حضوری  در  و  رساند  پایان  به  سوئد  در  را 
بهترین فیلم معنوی و جایزه فدراسیون بین المللی منتقدین فیلم را کسب کرد اما 

تارکوفسکی به علت بیماری قادر به حضور در مراسم اعطای جوایز نبود.
آندری تارکوفسکی روز 28 دسامبر 1986 در سن 54 سالگی در پاریس درگذشت 

و روز سوم ژانویه 1987 در آرامگاهی در پاریس به خاک سپرده شد.
وی اگرچه تنها 7 فیلم بلند ساخت اما کارنامه سینمایی اش سرشار از جوایز و 
افتخارات سینمایی است که کسب 9 جایزه از جشنواره کن، جایزه بافتا بهترین 

فیلم خارجی )ایثار- 1988( و شیر طالی ونیز تنها بخشی از کارنامه اوست.

سینما
درباره اله خاندرو گونزالز ایناریتو، بهترین کارگردان سال

توهم در خدمت واقعیت
فیلمسازان مکزیکی این روزها می کوشند با بودجه ای اندک و حتی فقط با دو 
میلیون دالر و به شیوه ای شسته و رفته فیلم های خود را بسازند و ستاره های 
هالیوود نیز در فیلم های آنان با دستمزدی اندک تر از معمول کار می کنند و اگر 
این فرآیندهای عجیب برقرار است، به سبب کار عالی نسل نوی سینمای مکزیک 
است که از اوایل دهه 1990 ظهور کرد و هر چند حاال اعضای این نسل باالی 50 
سال سن دارند اما همچنان ذهن شاداب و افکار جوانانه خود را حفظ کرده اند. 
یکی از اعضای این نسل نوی سه چهار نفره، اله خاندرو گونزالز ایناریتو است 
آنجا  بومی  فضای  براساس  مکزیک  در  را  فیلم هایی  هم  اخیر  سال   15 در  که 
ساخته )مثل: »Amores Peros«( و هم کارهایی با مشارکت هالیوود )نمونه: 
»21 گرم« و »بابل«( و اخیرًا نیز فیلم عمیق و معناگرای »مرد پرنده ای« را بر 

این مجموعه افزوده است.

اولین رد پاها
برنده  »جاذبه«  با  پیش  سال  که  کورون  الفونسو  همچنین  و  او  دستاوردهای 
استودیوهای  با  نزدیکی  همکاری  که  دل تورو  گی یرمو  و  شد  اسکار  جایزه   7
هالیوودی در 15 سال اخیر داشته و فلیم های »البراتور پن« و »پسر جهنمی« 
محصول این هم آوایی است، سبب شده است به کارهای جوان ترهای سینمای 
مکزیک هم بها داده شود و استودیوهای بزرگ در محصوالت آنها دقیق شوند، 
با این امید و هدف و که بین آنها هم ایناریتو و کوارون های جدیدی را بیایند. 
ایناریتو که با »مرد پرنده ای« برنده چهار جایزه اسکار امسال شد و کوارون 
به  فضایی  ژانر  در  تاریخ  برتر  فیلم  دومین  عده ای  دیدگاه  از  »جاذبه« اش  که 
شمار می آید، وقتی در هالیوود اولین رد پاهای خود را به جا گذاشتند، شرایط 
با امروز بسیار فرق می کرد و زحمات آنها سبب شد فضا و مسیر بهتری برای 
فیلمسازان سایر کشورها منجمله مکزیک به وجود آید و بتواند با استودیوهای 
اساسی  طور  به  انتخابی شان  سوژه های  که  این  بدون  کنند،  کار  غربی  بزرگ 
که  است  در حالی  این  و ریشه وتو شود.  بن  از  یابد و خواسته هایشان  تغییر 
رابرت  آنها  از  پیش  و  تورو  دل  و  کوارون  ایناریتو،  مثلث  اوجگیری  از  قبل  تا 
رودریگز، فیلمسازان مکزیک مورد اعتماد نبودند و اصوال سینمای این کشور 

مورد احترام نبود و اعتباری را بر آن قائل نبودند.

وسیله ای برای بیان واقعیت
و  غیرمتعارف  ایده های  از  ادغامی  هم  تورو  دل  هالیوودی  کارهای  چند  هر 
است  بوده  سطحی  حوادث  بردارنده  در  یا  و  ترسناک  موضوعات  و  وهم آلود 
و کوارون نیز گاه حادثه سازی را بر موضوعات عمیق ارجح شمرده اما اتهام 
اصلی وارده به ایناریتو حاکمیت بیش از حد توهم و خیال های غیرقابل لمس 
بر قسمتی از سوژه فیلم های اوست و تفکیک این قسمت ها از موضوعات جدی 
و سرد است و داستان های وی بسیار سخت است. با این حال ایناریتو کوشیده 
است در فیلم آخرش نیز توهم را وسیله ای برای توصیف بهتر قصه اش قرار 
نیز  واقع  به  و  گیرد  بهره  ایده هایش  کاملتر  بیان  برای  فاکتور  این  از  و  بدهد 
سوژه »بردمن« به گونه ای است که بدون استفاده هوشمندانه از این عامل کامال 
ناقص می شد و اگر یک مورد و مثال بزرگ و خدشه ناپذیر از فرآیند »توهم در 
خدمت واقعیت« بخواهم، آن مورد فیلم »مرد پرنده ای« و ابزار و ادواتی است 

که آن را شکل داده است.

تصویری محو نشدنی
برترین  طالیی  مجسمه های  سال  فیلم  برترین  اسکار  بر  عالوه  فیلم  این  در 
با  کرد،  ایناریتو  نصیب  هم  را  ژینال  اوری  سناریوی  بهترین  و  کارگردانی 
نقش  یک  گذاشتن  کنار  از  پس  سال ها  که  هستیم  طرف  کهنه کاری  هنرپیشه 
موفق کمیک استریپی هرجا می رود، با بازتاب آن رو به رو است و سایه و بهتر 
بگوییم توهم آن را با خود حمل می کند و این کاراکتر را که بردمن نام دارد، در 
تعقیب خود می بیند. بدون این توهم و نشان دادن مکرر ایماژ و تصویری از 
مرد پرنده ای در اطراف این بازیگر زمین خورده سینما، امکان نداشت بردمن 
بازیگر مورد بحث مجبور  تامسون یعنی  اینک هست. ریگان  باشد که  همانی 
است هر گام از طرح بعدی خود نیز با این اندیشه کلنجار برود که بدون این 

کاراکتر قادر به تنفس و حیات نیست و همین تصور و خیال و برداشت است که 
این فیلم را این چنین تاثیرگذار و مرد پرنده ای را به یکی از عمیق ترین فیلم های 

چند سال اخیر و یک کمدی تلخ واقع گرا و آزار دهنده تبدیل کرده است.

ملغمه ای از امیدهای واهی
در افق پیش روی ایناریتو در فیلم Birdman و در رفتار و سکنات مایکل کیتون 
خصوص   به  و  کرده اند  بازی  عالی  را  اصلی  نقش های  که  نورتون  ادوارد  و 
بیننده تذکر داده  بر  از تصورات بردمن است،  بازیگر فراری  کیتون که همان 
بازیگر  و  است  موفق  همیشه  و  پایدار  هنر  دنیای  در  چیزی  کمتر  که  می شود 
کامیاب پدیده ای دیرپا نیست و از یک منظر کلی تر، این وضعیت حاکم بر کل 
جهان و در سایر شئون زندگی نیز هست، ایناریتو با این کمدی ـ درام هشدار 
دهنده، زندگی بشر را در جامعه فاقد اهداف والی غرب، ملغمه ای از امیدهای 
واهی و گذشته های ارزان نشان می دهد که در همهمه زندگی های ماشینی روز 
این روشن ترین  ندارند.  نمودی  در جامعه  ثروت  زیر الیه های  و  گم می شوند 
و  یاس  کامل  نشانه  نه  آخرش  فیلم  که  است  متفکری  و  باهوش  فیلمساز  پیام 

ناامیدی بلکه نماد واقع بینی و روشنگر راه آینده است.
Wall Street Journal :منبع
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خورشید  رفتن  فرو  و  برآمدن  هنگام  باستان  ایران  در 
پرداختند.  می  کرنا  و  کوس  و  طبل  نواختن  به  گروهی 
در اوستا بخش یسناها آمده که پزشکان بیماران خود را 
سه  دوران  آن  در  کردند.  می  درمان  ایرانی  موسیقی  با 
آئینی )دینی(، بزمی و رزمی مرسوم بوده  نوع موسیقی 
است، همچنین در جشن های طبیعت و روزهای تاریخی 
شد.  می  اجرا  ای  ویژه  ایرانی  موسیقی  و  نواها  ملی  و 
خورشید  رفتن  فرو  و  برآمدن  هنگام  باستان  ایران  در 
پرداختند.  می  کرنا  و  کوس  و  طبل  نواختن  به  گروهی 
در اوستا بخش یسناها آمده که پزشکان بیماران خود را 
سه  دوران  آن  در  کردند.  می  درمان  ایرانی  موسیقی  با 
آئینی )دینی(، بزمی و رزمی مرسوم بوده  نوع موسیقی 
است، همچنین در جشن های طبیعت و روزهای تاریخی 
و ملی نواها و موسیقی ایرانی ویژه ای اجرا می شد. در 
دوران هخامنشیان سرودها و ترانه هایی به نام هوره در 
جنگ ها و جشن ها اجرا می کردند که امروزه در ایالم و 

سرزمین های غرب ایران با همین نام رایج است. در دوران 
ساسانیان به ویژه بهرام گور و خسرو پرویز موسیقیدان 
در  کردند.  می  کار  باش  خرم  دربار  وزیر  زیرنظر  هایی 
جشن های بزرگ، این نوازندگان و خنیاگران نواها و آهنگ 
بهرام  آمده  شاهنامه  در  کردند.  می  اجرا  گوناگون  های 
گور تعداد ده هزار لوری )خنیاگر( از هند برای شادی و 

پایکوبی مردم به ایران آورد. 
نبد هیچ مانند بهرام گور به داد و بزرگی و فرهنگ و زور 
سرکش،  باربد،  دوران  این  های  موسیقیدان  مشهورترین 
رامتین، بامشاد، آفرین و نکیسای چنگ نواز بودند. باربد 
خسروانی  هفت  به  که  ساخت  نوایی  هفته  روز  هر  برای 

معروف است. 
همچنین برای هر روز ماه سی لحن یا سی دستان و برای 
360 روز سال غیر از پنجه دزدیده، 360 آهنگ یا 360 دستان 
را ساخت. آهنگ جامه دران که در ردیف موسیقی ایرانی 
است از ساخته های نکیسا است که با چنگ نواخته است. 
آن را  باربد  نام دستگاه راست است که  به  دستان دیگری 
ساخت و امروز جز دستگاه های هفتگانه موسیقی ایرانی 
بزرگ،  نوروز  دستان  و  ها  آهنگ  به  باید  همچنین  است، 
کوهسار(،  باالی  )ماه  برکوهان  ماه  خورشید،  آرایش 
تخت  کاووس،  گنج  باد،  گنج  و  سیاوش  سوگ  ایرج،  کین 
تاقدیس، فرخ روز، سوگ شیدیز و باغ شیرین اشاره کرد. 
موسیقی ایرانی دارای هفت دستگاه به نام شور، ماهور، 
است  پنجگاه  راست  و  چهارگاه  گاه،  سه  همایون،  نوا، 
و  نغمه  دستگاه،  بخش:  سه  دارای  ایرانی  آوازهای  و 
اینکه موسیقی در  با  از اسالم  ایران بعد  گوشه است. در 
و  اسالمی  دانشمندان  حال  این  با  بود،  شده  نهی  اسالم 
کتاب  موسیقی  هنر  درباره  ایرانی  بزرگ  موسیقیدانان 
ها و نگارش هایی دارند. از آن جمله می توان به بزرگان 

موسیقی در دوره اسالمی اشاره کرد: 
موسیقی  سازندگان  و  پیشگامان  از  فارسی:  نشیط   )1

عربی در قرن اول هجری بوده است. )80 هجری( 
موصلی  اسحق  پسرش  و  )ارگانی(  موصلی  ابراهیم   )2
شعر  ابراهیم  بودند.  عودنواز  فارس  ارگان  شهر  متولد 
نغمه  نهصد  او  گویند  آراست،  ایرانی  آهنگ  به  را  عرب 
موسیقی ساخته و پسرش نیز نوشته هایی در باب اصول 
نیست.  دست  در  چیزی  امروزه  که  نگاشته  موسیقی 

)235- 125 هجری( 
شاگرد  و  ایرانی  های  موسیقیدان  از  یکی  زریاب:   )3
از برجسته ترین خوانندگان  اسحق موصلی بوده و یکی 
و موسیقیدانان و نوازندگان عود در زمان هارون الرشید 
هجری(>4(   246( است.  االغانی  اوفی  آثار  از  یکی  بود. 
ابوالعباس سرخسی یکی از نویسندگان ایرانی و از مردم 
سرخس بوده و درباره موسیقی دو کتاب از او باقی است. 
)کتاب الموسیقی الکبیر و کتاب الموسیقی الصغیر( )286 

هجری( 

5( ابوبکر زکریای رازی دانشمند بزرگ ایرانی که در ری 
به تحصیل علوم گوناگون زمان خود می پرداخت و درباره 
را نگاشته است. در  الموسیقی  الجمل  موسیقی کتاب فی 
جوانی نیز عود می نواخت. )313هجری(6( ابن خردادیه 
و  اند  بوده  زرتشتی  نیایش  و  بوده  ایرانی  جغرافیدان 
درباره موسیقی آثاری مانند آداب السماع، طبقات المغنین 
زمان  سازهای  درباره  ای  رساله  و  خوانندگان(  )درباره 

ساسانی نوشته است. )300 هجری( 
7( ابونصر فارابی بزرگترین دانشمند قرن سوم و چهارم 
هجری است و در تمام علوم زمان خود استاد بود و او را 
معلم ثانی بعد از ارسطو می دانند. فارابی موسیقی را در 
بغداد آموخت و سماع طبیعی ارسطو را چهل بار خوانده 
درباره  و  است  ساخته  نیز  قانون  شبیه  سازی  و  است 
و  الکبیر-  الموسیقی  کتاب  از:  عبارتند  آثارش  موسیقی، 

المدخل الی صناعته الموسیقی و کتاب الموسیقی 
8( ابوعبدالله خوارزمی در اثرش مفاتیح العلوم از اصول 
موسیقی و ابزار و سازها سخن گفته است. )370 هجری( 

که  ایرانی  بزرگ  موسیقیدان  و  نامدار  شاعر  رودکی   )9
چنگ نیکو می نواخت. )329 هجری( 

به  معروف  ایرانی  برجسته  دانشمند  سینا  ابوعلی   )10
او در حدود  الرئیس در زمان سامانیان می زیسته.  شیخ 
100 کتاب در رساله نوشته است و در بخشی از موسیقی 
سخن گفته است و یکی از نوشته های او درباره موسیقی 

المدخل الی صناعته الموسیقی است. 
ایرانی  بزرگ  دانشمندان  از  یکی  ارموی  الدین  صفی   )11
آمد.  دنیا  به  ارومیه  در  هجری   613 سال  حدود  که  است 
عودنواز چیره دستی بود و آثارش در مورد موسیقی کتاب 
االدوار و شرفیه درباره پرده بندی عود و گام های  های 

موسیقی است. 
التاج  الدین محمودشیرازی نویسنده کتاب دره  12( قطب 
سال  در  و  است  موسیقی  درباره  آن  از  بزرگی  بخش  که 
710 هجری درگذشت. رساله او در تاریخ موسیقی ارزش 

زیادی دارد. 
و  ادبی  علوم  در  بیشتر  جرجانی  شهرت  الجرجانی.   )13
و  العلوم  مقالید  کتاب  موسیقی  درباره  و  است  حکمت 
دانش های دیگر سخن گفته است و در سال 816 هجری 

درگذشت. 
عودنواز  و  خوشنویس  و  نقاش  مراغی،  عبدالقادر   )14
ماهری بوده است. از آثار او کتاب مقاصد االلحان و جامع 

االلحان درباره علم موسیقی است. )838 هجری( 
15( احمدالمسلم الموصلی یکی از موسیقیدان های ایرانی 
هنر  درباره  را  الموسیقی  فن  فی  درالنفی  کتاب  که  است 

موسیقی و موسیقی نظری نگاشته است. )1150 هجری 
* برخی از سازهای ایرانی در دوره پیش از اسالم به سه 

دسته رده بندی شده اند: 

الف( سازهای بادی مانند نی و سرنا و ...
ب( سازهای کوبه ای )ضربه ای( مانند تنبک و... 

ج( سازهای زهی مانند کمانچه و غچک و ...
ایرانی است مشهور  اندرون، ساز-ی  بر وزن  ارغنون:   *
افالطون وضع  را  این سازایرانی  قدیمی. گویند  بسیار  و 
آواز هفتاد  کرده است. در نوشته ها آمده ارغنون ساز و 
دختر خواننده و نوازنده است که جملگی یک چیز را به یک 

بار و به یک آهنگ با هم بخوانند و بنوازند 
کاسه  که  شکل  مرغابی  است  ایرانی  ساز-ی  بربط:   *
کاسه  گرفته،  را  آن  ها  عرب  و  دارد  بلند  دسته  و  کوچک 
را  آن  و  کرده  کوتاه  و  کوچک  را  دسته  بزرگ،  را  چوبی 

العود نام نهاده اند 
* بیشه: ساز-ی ایرانی است بادی که بیشتر شبانان از آن 

استفاده می کردند. 
* توتک: بر وزن موشک ، ساز-ی ایرانی است مانند نی که 

چوپانان می نوازند 

* تنبور: بر وزن زنبور، ساز-ی ایرانی است مانند بربط. 
عرب ها به آن الطنبور می گویند. 

و  سنج  همراه  مانند  دف  است  ایرانی  ساز-ی  جالجل:   *
دایره 

* چغانه: بر وزن ترانه، ساز-ی ایرانی است کوبه ای شبیه 
قانون و برخی آن را همان قانون می دانند 

در  که  است  اسالم  از  پیش  ایرانی  ساز-های  از  چنگ:   *
ادبیات فارسی و نقش های باستانی به چشم می خورد و 

در اروپا این ساز به هارپ معروف است 
آن  معرب  و  تنبور  شبیه  است  ایرانی  ساز-ی  دنبره:   *

طنبوره است 
بغل  زیر  در  که  ای  ضربه  است  ایرانی  ساز-ی  دهل:   *

گرفته می نوازند 

* رباب: ساز-ی ایرانی است شبیه تنبور که کاسه ای بزرگ 
و دسته کوتاهی دارد و روی کاسه پوست آهو می کشند 

ادبیات  در  که  قدیمی  است  ایرانی  ساز-ی  نام  رود:   *
فارسی همراه چنگ و رباب آمده است 

* زنگل: سازی است قدیمی که دارای زنگوله ها و جالجل 
هایی است 

* سرنای: سازی است بادی که به آن نای رومی نیز گفته 
می شود 

* سنتور: سازی است خوش صدا که بر صفحه چوبی آن 
9 تا 12 خرک با سیم های زرد و سفید دیده می شود و با 

مضراب می نوازند 
* سه رود: ساز-ی ایرانی است که ترکیب شده از سه ساز 

چنگ و رباب و بربط 
* شاخ و شانه: نام یک ساز ایرانی قدیمی است 

آن  به  که  معروف  است  سازی  ناوک،  وزن  بر  شاشک:   *
رباب نیز گویند 

* شاوغر: بر وزن گاوسر، سازی است بادی و نفیرش از 
کرنا کمتر است و به آن نای رومین نیز می گویند. 

* شاه نای: که مخفف آن شهنای است که به سرنای رومی 
نیز معروف است 

* شش تا: نام سازی است که به تنبور شش تار معروف 
است 

* شوشک: سازی است که به آن رباب چهار رود نیز می 
گویند 

و  ایرانیان  که  موسیقار  مانند  است  سازی  شهرود:   *
رومیان در بزم و رزم نوازند 

* عجب رود: از سازهای بادی است و مانند نی می نوازند 
* عربانه: ساز-ی ایرانی است شبیه دف و دایره و بعضی 

به آن دایره حلقه دار می گویند 
* عود: همان بربط ایرانی است که عرب ها نام آن را العود 

نهاده اند. 
* غیچک: نام سازی است معروف که امروزه به آن کمانچه 

می گویند 
زخمه  یا  حلقه  دو  با  که  بوده  ایرانی  ساز  نام  قانون:   *
و  عربی  کشورهای  به  امروزه  نوازند.  می  انگشتان  با 

ترکیه راه پیدا کرده است. نوازندگان این ساز در دوران 
می  که  اند  بوده  زیاد  صفویه  و  سلجوقیان  و  تیموریان 
قانونی  رحیم  و  مضرابی  حافظ  قانونی،  حافظ  به  توان 
آنها در عالی قاپو اصفهان دیده می  اشاره کرد که نقش 

شود 
* موسیقار: سازی است که از نی های بزرگ و کوچک به 
شکل مثلث به هم وصل است و دارای صدای جالبی است 
که درویشان و شبانان می نوازند و نام پرنده ای نیز است 
* مولو: سازی است که از شاخ آهو ساخته و دارای حلقه 

هایی نیز است 
* مهری: نوعی از ساز چنگ است و یکی از نام های چنگ 

است. 
* نای مشک: نام سازی است بادی که به آن نی انبان نیز 

می گویند. 
ایرانی  بادی  سازهای  از  نیز  لبک  نی  و  بند  هفت  نی   *

هستند 
و  خالقی  الله  روح  موسیقی  نظری  کتاب  از  برداشت 
فرهنگ نامه خرد و الحان موسیقی نوشته دکتر داریوش 

صفوت

گذری برتاریخچه 
موسیقی و سازهای ایرانی

دستگاه نام به دیگری دستان
راستاستکهباربدآنراساخت
وامروزجزدستگاههایهفتگانه
همچنین است، ایرانی موسیقی
نوروز دستان و ها آهنگ به باید
ماه خورشید، آرایش بزرگ،
کوهسار(، باالی )ماه برکوهان
گنج و سیاوش سوگ ایرج، کین
تاقدیس، تخت کاووس، گنج باد،
باغ و شیدیز سوگ روز، فرخ

شیریناشارهکرد.
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18فروردین1358امیرعباسهویدامشهورتریننخستوزیردوران
پهلویدوم،درپییكمحاکمهبهظاهرعلنیاعدامشد.

زنــــــدگی و 
زمانه هویدا

تاریخ  خالل  در  را  وزیری  نخست  دوران  ترین  طوالنی  که  سیاستمداری  هویدا، 
مشروطیت به خود اختصاص داده بود، 1298 ش. در تهران متولد شد. پدرش حبیب 
الله ـ عین الملك ـ کارمند وزارت امور خارجه، و کارشناس اداره عربی این وزارتخانه 
و سپس وزیر مختار ایران در عربستان بود. امیرعباس هویدا هنگام مأموریت پدرش 
در لبنان در مدارس بیروت ثبت نام کرد و در مدت اقامت در این شهر زبانهای عربی و 
فرانسه را فراگرفت . پس از خاتمه تحصیالت متوسطه در بیروت ، راهی اروپا شد ودر 
تابستان 1320 ش. از دانشگاه بروکسل در رشته علوم سیاسی لیسانس گرفت. هویدا در 
کشاکش جنگ دوم جهانی از اروپا به ایران بازگشت و ابتدا جهت انجام خدمت وظیفه 
به دانشکده افسری رفت و سپس در شهریور 1322 در وزارت امور خارجه که در آن 
زمان توسط محمد ساعد مراغه ای اداره می شد استخدام شد. او از بهمن 1323 به اداره 
سوم سیاسی این وزارتخانه منتقل شد و در اول مرداد 1324 به عنوان وابسته سفارت 
رهسپار فرانسه شد.احسان طبری از رهبران حزب توده در کتاب »کژراهه « نوشته 
است که هویدا در مأموریت فرانسه با حزب توده نیز مرتبط گردید و با ایرج اسکندری 
با حسنعلی منصور نیز که ریاست  از سوی دیگر هویدا در وزارت خارجه  آشنا شد. 

اداره چهارم این وزارتخانه را برعهده داشت ، دوستی عمیقی پیدا کرد.
پنج ماه از اقامت هویدا در پاریس نگذشته بود که وی به اتفاق حسنعلی منصور و عده 
ای دیگر به جرم قاچاق مواد مخدر توسط پلیس فرانسه دستگیر شدند، اما با وساطت 

دربار پهلوی رهایی یافتند. این رسوایی در مطبوعات داخلی نیز انعکاس داشت .1
فروردین  اول  و  آلمان  در  ایران  منافع  حفاظت  دفتر  کارمند   1325 آبان  اول  در  هویدا 
1328 کارمند کنسولگری ایران در اشتوتگارت شد. در این سالها وزیر مختار ایران در 
آلمان عبدالله انتظام پسر میرزا محمدخان انتظام السلطنه فراماسون قدیمی بود؛ کسی 
که بعدها وزیر خارجه و رئیس هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران شد. او در این هر 
دو سمت ، هویدا را به همکاری خود برگزید. در اسفند 1329 عبدالله انتظام در کابینه 
حسین عالء وزیر خارجه شد و هویدا را به عنوان منشی خصوصی خود برگزید. هویدا 
سپس در دولت مصدق معاون اداره سوم وزارت خارجه شد. چند ماه بعد نیز در 29 
مهر 1330 هویدا به دعوت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد مأمور خدمت 
پناهندگان  عالی  کمیسر   » گدهارت  هك  »وان  نزد  سال   5 مدت  و  شد  سازمان  این  در 

سازمان ملل که از فراماسونهای مشهور فرانسه نیز بود در ژنو ماند.
هویدا در اسفند 1335 رایزن سفارت ایران در آنکارا شد. این درحالی بود که رجبعلی 
منصور پدر حسنعلی منصور دوست صمیمی هویدا، سفیر ایران در ترکیه بود و این 
رابطه سبب افزایش منزلت هویدا در سفارت ایران در آنکارا گردیده بود. پس از چندی 
اروپا جهت معالجه موجب شد هویدا سرپرستی سفارت  به  عزیمت رجبعلی منصور 
ماه  دو  مدت  این  اما  بگیرد؛  عهده  بر  جدید  سفیر  معرفی  زمان  تا  را  ترکیه  در  ایران 
بیشتر به طول نینجامید وانتصاب سرلشکر حسن ارفع به سفارت ایران در ترکیه که 

یك نظامی بود، سبب برهم خوردن مناسبات وی باهویدا شد.
حضور نامنظم هویدا در سفارت ، ارتباط گسترده وی با شبکه بهائیان ترکیه که سبب 
هشدار مقامات آن کشور به سرلشکر ارفع شده بود و مهمتر از این دو عامل ، فعالیت 
و زمینه ساز  ارفع  با  میان وی  ترکیه2موجب برخوردهایی  در  های جاسوسی هویدا 

انتقال او به تهران شد.
هنگام بازگشت هویدا به تهران عبدالله انتظام ، مراد وحامی او مدیرعامل شرکت ملی 
نفت بود. از این رو به تقاضای او هویدا مأمور خدمت در شرکت ملی نفت شد. او ابتدا 
مدیر اداری شرکت نفت بود ولی به سرعت ترقی کرد ودر 1337 به عضویت هیأت مدیره 
شرکت درآمد. او در 1338 با »ساواك « نیز مرتبط شد و به عضویت این سازمان درآمد.

در 1340 ش. حسنعلی منصور به پیشنهاد امریکایی ها تشکیالتی به نام »کانون مترقی 
« به وجود آورد. این تشکیالت که بعدها به حزب »ایران نوین « تغییر نام داد، با پوشش 
کمك به اصالحات ارضی و اصالحات اقتصادی و سیاسی در کشور به وجود آمده بود 
و در آن جمعی از نخبگان و تحصیلکردگان دانشگاه های امریکا و اروپا شرکت داشتند. 
هویدا نیز به دلیل سابقه دوستی با حسنعلی منصور از ابتدا وارد این تشکیالت شد. 
وی از طریق منصور با شبکه فراماسونری نیز مرتبط گردید. دوستی هویدا با نامبرده 
موجب شد هنگامی که منصور در اسفند 1340 به نخست وزیری رسید، وی وارد کابینه 
شده و وزارت دارایی را بر عهده گرفت. حسنعلی منصور در اول بهمن 1343 توسط 
یکی از اعضای هیأتهای مؤتلفه اسالمی ـ محمد بخارایی ـ در مقابل مجلس شورای 
ملی کشته شد و هویدا در هفتم همان ماه در حکمی غیرمنتظره مأمور تشکیل کابینه 
شد. این در حالی بود که هویدا تنها یك دوره 11 ماهه سابقه اجرایی در وزارت خارجه 
داشت . گرچه بااین حکم ، هویدا ریاست دولت ایران را دریك دوره 13 ساله برعهده 
گرفت، اما به تصریح مورخین وی در این مدت نقش یك منشی و مجری مطیع اوامر 
شاهانه را برعهده گرفته بود. در دوران نخست وزیری هویدا، شاه فرمانروای مطلق 
کشور بود و نه فقط مسایل مربوط به سیاست خارجی و امور دفاعی را شخصًا اداره 
می کرد، بلکه در جزئیات امور داخلی کشور نیز مداخله می نمود. وزیران مهم کابینه 
و مقامات ارشد دولتی مستقیمًا به شاه گزارش می دادند و مستقیمًا از او دستور می 
گرفتند. جلسات هیأت دولت ، اغلب جنبه تشریفاتی داشت و مصوباتی که قباًل تهیه و 
تنظیم شده و از سوی شاه الزم االجرا شناخته شده بود، به امضای وزیران می رسید. 
نقش هویدا غالبًا در رسیدگی به اموری خالصه می شد که شاه به او ارجاع می کرد. 
وی در مسایل سیاست خارجی ، دفاعی و نفتی مطلقًا دخالتی نداشت و این امور تحت 
نظارت مستقیم شاه بود. هویدا خود یکی از چهره های سرشناس بهایی و از اعضای 

فعال فراماسونری بوده و بسیاری از دولتمردان کابینه وی نیز عضو لژهای مختلف 
فراماسونری بودند.

سالهای صدارت هویدا که به دوران ثبات سلطنت پهلوی گره خورده بود. در دوران 
نخست وزیری هویدا پیوندهای نهان و عیان دربار پهلوی با محافل قدرتمند و چپاولگر 
غرب به مستحکم ترین شکل خود رسید و شاه در صحنه بین المللی در منطقه به عنوان 
استوارترین دوست غرب ظاهر شد. شاه، در کشوری که فساد و تباهی آن را به کام 

انحطاط کشیده بود، فرارسیدن »دروازه های تمدن بزرگ « را اعالم می کرد.
هویدا نخست وزیری بود که با حضور او شاه می توانست خود را در قدرتی مطلقه 
ای  چهره  ترسیم  ضمن  هویدا  دولت  دهد.  نمایش  مشروطه  اساسی  قانون  فراز  بر  و 
توانا و باثبات از رژیم شاه در منطقه و در صحنه بین المللی، بانی برگزاری جشنهای 
2500 ساله شاهنشاهی در ایران بود. مبلغ عظیمی از بودجه کشور صرف برگزاری این 

جشنها شد، درحالی که اکثر روستاهای کشور از نعمت برق و آب برخوردار نبودند.
امیرعباس هویدا که سه ماه پس از تبعید  خمینی به ترکیه، مأمور تشکیل کابینه شد، 
سرانجام پس از حدود 13 سال، در 15 مرداد1356 از نخست وزیری برکنار شده و وزیر 
دربار گردید.. در آن زمان، امیر اسدالله علم ـ وزیر دربارـ به دلیل ابتالء به بیماری 
به وزارت دربار،  انتصاب هویدا  با  بیمارستانی در نیویورك بستری بود.  سرطان در 

منصب نخست وزیری به جمشید آموزگار واگذار شد.

مسئولیت وزارت دربار هویدا چندان به طول نیانجامید و وی یکسال بعد با اوجگیری 
مبارزات مردمی، به پیشنهاد ازهاری ـ نخست وزیر وقت ـ و با موافقت شاه و برای 
آرام کردن افکار عمومی، در هفتم آبان 1357 بازداشت و به جرم مساعدت در اختناق 
پیروزی  تا  که  هویدا  شد.  زندان  روانه  کشور  اقتصادی  و  سیاسی  های  نابسامانی  و 
 ، اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس  بود،  مراقبت  تحت  ساواك  میهمانسرای  در  انقالب 
دستگیر شده، ابتدا به مدرسه علوی و سپس به زندان قصر انتقال یافت. او در زندان 
قصر محاکمه شد و به جرم معاونت درجنایات ، خیانتها، چپاولگریها و مفاسد اداری 
و اخالقی و سیاسی پهلوی و زمینه سازی در تعمیق این مفاسد در 13 سال آخر حیات 
رژیم پهلوی دوم، در 18 فروردین 1358 اعدام شد. این اعدام خشم محافل امریکایی ، 

اروپایی و شبکه جهانی فراماسونری و بهائیت را به همراه داشت .

روایت متفاوت از نحوه اعدام هویدا
با وجود آنکه روزنامه های دوران انقالب همگی از تیرباران هویدا در برابر »جوخه 
اعدام« سخن گفته بودند اما بعد از گذشت چند سال روایت های دیگری از چگونگی 
امور  وزیر  یزدی  ابراهیم  جمله  آن  از  شد.  مطرح  پهلوی  دوران  وزیر  نخست  مرگ 

خارجه دولت موقت بود که روایتی دیگر دارد.
خاطراتش  بیان  خالل  در  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد  در  پیش  سال  چند  یزدی 
درباره اعدام هویدا گفت: وقتی هویدا را از پادگان جمشیدیه به مدرسه رفاه آوردند 
به من گفت که فالنی من حرف های زیادی دارم که باید بزنم. این خیلی طبیعی بود 
فردی که 14 سال نخست وزیری یک نظام را کرده است اطالعات بسیار گسترده ای از 
درون نظام داشته باشد. پیش فرض من این است که می خواست راجع به نظام گذشته 

حرف بزند.
من با توجه به اینکه اطرافیان شاه یک عداوت خاصی با هویدا پیدا کرده بودند و به 
همین دلیل او را به زندان انداخته بودند نگران بودم که در آن اتاقی که همه فرماندهان 
نظام قبل در آن بودند او را در آن اتاق خفه اش بکنند. بنابراین من در مدرسه رفاه یک 
آقای خمینی  به  تنها نگهداری کنند. من  آنجا  را  دادم که هویدا  ترتیب  را  اتاق دیگری 
گفتم که هویدا اسرار زیادی دارد. زمانی می شود که ما می گفتیم خاندان پهلوی فاسد 
بودند و روابط کثیفی داشتند، خب ما مخالف بودیم و می توانستیم هر حرفی را بزنیم. 
اما نخست وزیری که 14 سال مسوول بوده است می خواهد حرف بزند. باید بگذاریم 
حرفش را بزند. آقای خمینی پیشنهاد من را پذیرفت. به خلخالی گفت همان جور که 

فالنی می گوید عمل کنید.
یزدی در جواب سوالی در مورد نحوه اعدام هویدا می گوید: هنگامی که هویدا شروع 
کرد که بگوید در دوران 14 ساله زمامداری او به عنوان نخست وزیر شاه چه اتفاقاتی 
افتاده است و خاطراتش را بیان بکند، رییس جلسه به دادگاه تنفسی کوتاه می دهد. 
موقعی که هویدا به راهروی دادگاه می آید یکی از آقایان روحانی که آنجا بوده و من 
مایل نیستم االن اسم او را ببرم در راهرو با هفت تیر کمری خودش او را می کشد. بدین 
ترتیب آقای هویدا را می برند روی صندلی اش می نشانند و عکس بر می دارند و حکم 
اعدامش را برایش قرائت می کنند و بعد می برند. اصال چنین چیزی نبود که اعدامش 
مشابه  روایتی  هویدا«  »معمای  کتاب  در  نیز  آمریکا  مقیم  مورخ  میالنی  بکنند.عباس 

روایت یزدی را مطرح کرده است.

پی نویس :
1ـ به روزنامه کیهان مورخ 14 و 19 بهمن 1325؛ مجله خواندنیها؛ سال هفتم شماره 
49؛ مرد امروز سال پنجم شماره های 93 و 94 مراجعه شود. )ظهور و سقوط سلطنت 
و  مطالعات  مؤسسه  انتشارات  369؛  ص  دوم ؛  ج  فردوست ؛  حسین  ارتشبد  پهلوی؛ 

پژوهشهای سیاسی . (
2ـ هویدا در طول مدت اقامت خود در ترکیه از طریق آشنایی با منشی سفارت انگلیس 
در آنکارا اسنادی را رونوشت برداری می کرده و به سفارت امریکا در آن کشور انتقال 
می داده است )فصلنامه مطالعات تاریخی ؛ شماره 2؛ بهار 1383؛ از انتشارات مؤسسه 

مطالعات پژوهشهای سیاسی .(
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فرهنگ وملل

ضریب هوشی 
اقـــــوام و ملل
نویسنده: دکتر شهرام یزدانی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مهاجرت نخبگان تنها سبب 
کاهش میانگین ضریب هوشی 

ملل نمی شود، بلکه این کشورها 
را از نوابغ تهی می سازد

تعجب  سبب  ایرانی ها،  برای   84 هوشی  ضریب  میانگین  اعالم   
درصدد  آمار  این  انکار  با  عده ای  گردید.  ایران  نخبگان  از  بسیاری 
اعتراض به آن برآمده اند، اما برای اینجانب، این آمار هیچ گونه جای 
تعجبی نداشت، زیرا این موضوع را در سال 1379 در سخنرانی در 
هوشی  ترقیق  نظریه  عنوان  تحت  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان 
به  مقاله  این  در  بودم.  کرده  بینی  پیش   )Intellectual Dilution(

اختصار علل افت میانگین ضریب هوشی در کشور را بررسی خواهم 
کرد و سپس به راهکارهای مقابله با این رخداد تلخ خواهم پرداخت. 

ضریب هوشی چیست و اهمیت آن در چیست؟
سن  بر  عقلی  سن  تقسیم  از  که  است  نسبت  یك   IQ هوشی  ضریب 
تقویمی  با سن  اگر سن عقلی  به دست می آید.  تقویمی ضربدر صد 
یکسان باشد، ضریب هوشی صد می شود ولی در بعضی مواقع در 
از  این فرد هوشی بیشتر  افراد سن عقلی بیشتر می شود که  بعضی 

سایر افراد دارد. 
برای به دست آوردن سن عقلی راه های زیادی وجود دارد و معموال 
جنبه های  که  می کنند  استفاده  خاصی  تست های  از  کارشناسان 
استفاده  کوتاه مدت،  حافظه  قدرت  الگوها،  تشخیص  مانند  مختلفی 
اطالعات  جبر،  یا  روابط  درک  فرد،  محاسبه  سرعت  واژه ها،  از  فرد 
عمومی، محاسبات ریاضیات، درک فضایی، منطق و امال را ارزیابی 

می کند. 
اخیرا در مورد صحت نتایج آزمون های هوش متداول شبهات زیادی 
وارد شده است. انجمن روان شناسی آمریکا در سال 1995 هوش را به 

عنوان »توانایی فهم مسایل پیچیده، انطباق موثر با تغییرات محیطی، 
یادگیری به دنبال تجربیات، استفاده از اشکال مختلف استدالل و فایق 

آمدن بر مشکالت از طریق تفکر« تعریف کرده است.    
این انجمن بر این موضوع تاکید دارد که آزمون های متداول هوش به 
ندارد.  را  پیچیده ای  انتزاعی  توانایی سنجش چنین سازه  هیچ وجه 
مطالعات متعدد، ارتباط مثبت و قوی بین ضریب هوشی با موفقیت 
تحصیلی، میزان درآمد، سطح سالمت، طول عمر و سطح اجتماعی و 
ارتباط منفی و قوی با بی کاری و ارتکاب جرایم را نشان داده است. 
به این ترتیب موضوع ضریب هوشی پایین یا افت ضریب هوشی و در 
مقابل آن سازوکارهای ارتقای ضریب هوشی به یک مقوله راهبردی 
به  است.  شده  تبدیل  کشورها  از  بسیاری  در  اقتصادی  و  اجتماعی 
ابزار  از  یکی  باالتر  هوشی  ضریب  میانگین  به  دستیابی  ترتیب  این 
توسعه و به طور هم زمان یکی از دستاوردهای مهم توسعه محسوب 

می گردد. 

ضریب هوشی اقوام و ملل
مطالعات فراوانی روی تفاوت متوسط ضریب هوشی در کشورهای 
آمریکا  در  هوشی  ضریب  میانگین  است.  گرفته  صورت  مختلف 
ژاپنی،  شهروندان  برای  عدد  این  است.   100 حدود  انگلستان  و 
ترکیه، کشورهای  برای  و  تایوانی 105  و  چینی، کره ای، هنگ کنگی 
آفریقایی  برای کشورهای  و   90 و  بین 78  آسیا  و جنوب  خاورمیانه 
پایین تر از صحرای آفریقا بین 65 تا 75 است. در این میان کشور ما 
ایران با ضریب هوشی متوسط 84 رتبه 97 را بین 185 کشور جهان 
محسوب  فاکتوریال  مولتی  انتزاعی  سازه  یک  هوش  می باشد.  دارا 
بین دو فرد  از تفاوت ضریب هوشی  می شود و هنگامی که صحبت 
تفاوت های  فیزیکی،  تفاوت های محیط  ژنتیکی،  تفاوت های  می شود 

به خصوص در دوران کودکی  آموزشی  تفاوت های  و  محیط روانی 
که  هنگامی  اما  باشد،  هوشی  ضریب  تفاوت  کننده  توجیه  می تواند 
مواجه  نژاد  دو  یا  کشور  دو  میان  هوشی  ضریب  میانگین  تفاوت  با 
می شویم قایل شدن به تفاوت ژنتیکی، به نوعی به معنای وجود نژاد 
برتر )ژن برتر( است. در واقع در توجیه تفاوت ثروت ملل در طول 
و  آب   )1748( منتسکیو  است.  شده  آورده  زیادی  توجیهات  تاریخ 
هوای معتدل را مهم ترین علت برای ثروت ملل می دانست، آدام اسمیت 
آزاد  بازار  انسانی، تخصص گرایی و وجود یک  )1776( مهارت های 
را عامل اصلی توسعه فرض می کرد، توماس مالتوس در سال 1817 
شناسایی عوامل موثر بر فقر و ثروت ملل را مهم ترین چالش پژوهشی 
در حوزه اقتصاد سیاسی می داند. دیوید الندز و ساموئل هانتینگتون 
همگرایی  بزرگ،  آرمان های  نظم،  )سخت کوشی،  فرهنگی  عوامل 
را  تحصیالت(  برای  شدن  قایل  ارزش  کار،  به  احترام  اجتماعی، 
از  یکی  میان  این  در  ملل می دانند.  ثروت  و  عامل موفقیت  مهم ترین 
جنجال برانگیزترین دیدگاه ها توسط ریچارد لین )2002( مطرح شده 
است، ریچارد لین ریشه های ثروت و فقر ملل مختلف را در هوش و 

استعداد ذاتی آنان می داند و قایل به برتری ژنتیکی بعضی از اقوام و 
نژادها در مقایسه با سایرین است. موضوع ژن برتر و نژاد باهوش تر 
موضوعی است که در طول تاریخ به کّرات از سوی گروه ها و رهبران 
اما  است،  شده  اعالم  صهیونیست ها(  و  نازی ها  )مانند  نژادپرست 
برتری هوشی  است  نتوانسته  ارایه شده  از شواهد  تاکنون هیچ یک 
یک قوم یا نژاد نسبت به سایر اقوام را به تفاوت های ژنتیکی مابین 
متعددی  محیطی  عوامل  ژنتیکی،  عوامل  از  جدای  دهد.  نسبت  آنان 
روی ضریب هوشی تاثیر می گذارد وضعیت تغذیه ای به خصوص در 
دوران کودکی، استرس ها و تروماهای روانی، فقر عاطفی و ارتباطی 
و کمیت و کیفیت تحصیالت همگی بر ضریب هوشی تاثیر می گذارند. 
از شیر مادر محروم اند ضریب هوشی  نوزادانی که  به عنوان مثال، 
کمتری دارند. ضریب هوشی کودکان مبتال به کم خونی 5  تا 10 درجه 
کاهش  باعث  نیز  ید  کمبود  است.  شده  برآورد  طبیعی  حد  از  کمتر 
تا   5 میزان  به  را  آنها  هوشی  ضریب  و  شده  کودکان  آموزش پذیری 
13 ) در موارد کمبود شدید ید تا 30 درجه، فوروارد کننده!( امتیاز 
ضریب  و  فقر  که  گرفت  نظر  در  می توان  ترتیب  این  به  می کند.  کم 
هوشی پایین هر یک دیگری را تشدید می کنند و یک چرخه معیوب را 
تشکیل می دهند. این امر بخشی از ضریب هوشی پایین در کشورهای 

آفریقایی و جنوب آسیا را توجیه می کند. 

مهاجرت نخبگان و ضریب هوشی
می گذارد.  ملل  توسعه  بر  مخرب  اثری  نخبگان  انتخابی  مهاجرت 
هوشمندان  دوش  بر  جوامع  پیشرفت  و  توسعه  بار  که  است  بدیهی 
به  شرایط  جامعه  یک  در  وقتی  حال  است.  جامعه ای  هر  نخبگان  و 
تنها  نه  می کنند،  ترک  را  آن  زمان  گذر  در  نخبگان  که  باشد  گونه ای 
مدت،  دراز  در  بلکه  می کند،  متاثر  را  جامعه  مستقیمًا  آنها  خروج 

ذخیره ژنتیکی کشور را نیز فقیرتر می کند و در نسل های آتی، روند 
مواجه  اختالل  با  آینده«  »نسل های  به  هوشی  باالی  ضرایب  انتقال 
به  قرن  نیم  از  بیش  اسکاتلند طی  در مورد کشور  امر  این  می شود. 
دقت مطالعه شده است. از اوایل قرن بیستم، هر ساله تعداد زیادی از 
افراد تحصیل کرده اسکاتلندی به انگلستان مهاجرت می کنند. درصد 
متوسط مهاجرت ساالنه تحصیل کردگان دانشگاهی از اسکاتلند به 
انگلستان 17/2 درصد و ضریب هوشی متوسط این مهاجران 108/1 
هوشی  ضریب  میانگین  که  است  شده  سبب  موضوع  این  می باشد. 
اسکاتلندی ها به طور متوسط در هر نسل یک امتیاز نسبت به نسل قبل 
کاهش پیدا کند و اسکاتلندی ها در اواسط قرن بیستم به کم هوش ترین 
ملت اروپایی )با میانگین ضریب هوشی 97( تبدیل شدند. در واقع، 
یک نخبه علمی یا اقتصادی که از کشور خارج می شود، تنها دانش و 
استعداد فردی یا مقداری ثروت مادی از کشور خارج نمی کند، بلکه 
ژن های نخبگی و کارآمدی را نیز با خود می برد تا نسل های بعدی او 
در خارج از کشور مادری از آن بهره مند شوند و جوامع میزبان شان 
را از آن بهره مند سازند وضعیت کشور ما ایران در میان کشورهای 
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استعداد ذاتی آنان می داند و قایل به برتری ژنتیکی بعضی از اقوام و 
نژادها در مقایسه با سایرین است. موضوع ژن برتر و نژاد باهوش تر 
موضوعی است که در طول تاریخ به کّرات از سوی گروه ها و رهبران 
اما  است،  شده  اعالم  صهیونیست ها(  و  نازی ها  )مانند  نژادپرست 
برتری هوشی  است  نتوانسته  ارایه شده  از شواهد  تاکنون هیچ یک 
یک قوم یا نژاد نسبت به سایر اقوام را به تفاوت های ژنتیکی مابین 
متعددی  محیطی  عوامل  ژنتیکی،  عوامل  از  جدای  دهد.  نسبت  آنان 
روی ضریب هوشی تاثیر می گذارد وضعیت تغذیه ای به خصوص در 
دوران کودکی، استرس ها و تروماهای روانی، فقر عاطفی و ارتباطی 
و کمیت و کیفیت تحصیالت همگی بر ضریب هوشی تاثیر می گذارند. 
از شیر مادر محروم اند ضریب هوشی  نوزادانی که  به عنوان مثال، 
کمتری دارند. ضریب هوشی کودکان مبتال به کم خونی 5  تا 10 درجه 
کاهش  باعث  نیز  ید  کمبود  است.  شده  برآورد  طبیعی  حد  از  کمتر 
تا   5 میزان  به  را  آنها  هوشی  ضریب  و  شده  کودکان  آموزش پذیری 
13 ) در موارد کمبود شدید ید تا 30 درجه، فوروارد کننده!( امتیاز 
ضریب  و  فقر  که  گرفت  نظر  در  می توان  ترتیب  این  به  می کند.  کم 
هوشی پایین هر یک دیگری را تشدید می کنند و یک چرخه معیوب را 
تشکیل می دهند. این امر بخشی از ضریب هوشی پایین در کشورهای 

آفریقایی و جنوب آسیا را توجیه می کند. 

مهاجرت نخبگان و ضریب هوشی
می گذارد.  ملل  توسعه  بر  مخرب  اثری  نخبگان  انتخابی  مهاجرت 
هوشمندان  دوش  بر  جوامع  پیشرفت  و  توسعه  بار  که  است  بدیهی 
به  شرایط  جامعه  یک  در  وقتی  حال  است.  جامعه ای  هر  نخبگان  و 
تنها  نه  می کنند،  ترک  را  آن  زمان  گذر  در  نخبگان  که  باشد  گونه ای 
مدت،  دراز  در  بلکه  می کند،  متاثر  را  جامعه  مستقیمًا  آنها  خروج 

ذخیره ژنتیکی کشور را نیز فقیرتر می کند و در نسل های آتی، روند 
مواجه  اختالل  با  آینده«  »نسل های  به  هوشی  باالی  ضرایب  انتقال 
به  قرن  نیم  از  بیش  اسکاتلند طی  در مورد کشور  امر  این  می شود. 
دقت مطالعه شده است. از اوایل قرن بیستم، هر ساله تعداد زیادی از 
افراد تحصیل کرده اسکاتلندی به انگلستان مهاجرت می کنند. درصد 
متوسط مهاجرت ساالنه تحصیل کردگان دانشگاهی از اسکاتلند به 
انگلستان 17/2 درصد و ضریب هوشی متوسط این مهاجران 108/1 
هوشی  ضریب  میانگین  که  است  شده  سبب  موضوع  این  می باشد. 
اسکاتلندی ها به طور متوسط در هر نسل یک امتیاز نسبت به نسل قبل 
کاهش پیدا کند و اسکاتلندی ها در اواسط قرن بیستم به کم هوش ترین 
ملت اروپایی )با میانگین ضریب هوشی 97( تبدیل شدند. در واقع، 
یک نخبه علمی یا اقتصادی که از کشور خارج می شود، تنها دانش و 
استعداد فردی یا مقداری ثروت مادی از کشور خارج نمی کند، بلکه 
ژن های نخبگی و کارآمدی را نیز با خود می برد تا نسل های بعدی او 
در خارج از کشور مادری از آن بهره مند شوند و جوامع میزبان شان 
را از آن بهره مند سازند وضعیت کشور ما ایران در میان کشورهای 

در حال توسعه مشابه وضعیت اسکاتلند در میان کشورهای توسعه 
با ضریب  ایران  المللی پول،  بین  آمار صندوق  بر اساس  یافته است. 
نیافته و  مهاجرت 15 درصد، رتبه اول را در میان 61 کشور توسعه 
در حال توسعه دارا می باشد و می توان تخمین زد که در طی سه دهه 
به  ایرانی ها صرفا  از ضریب هوشی متوسط  اخیر حداقل سه واحد 

سبب مهاجرت کاهش پیدا کرده است.

ملل  هوشی  ضریب  میانگین  کاهش  سبب  تنها  نخبگان  مهاجرت 
به  نگاهی  با  تهی می سازد.  نوابغ  از  را  این کشورها  بلکه  نمی شود، 
فهرست اسامی افرادی مانند لئوناردو داوینچی )ضریب هوشی220(، 
گوته )210(، پاسکال )195(، نیوتن )190(، الپالس )190(، ولتر )190(، 
)165(، موزارت  داروین   ،)175( کانت   ،)185( گالیله   ،)185( دکارت 
)165(، بیل گیتس )160(، کوپرنیک )160( و اینشتین )160( به سادگی 
چیز  هر  از  بیش  تاریخ  طول  در  بشر  دانش  توسعه  که  درمی یابیم 
توان  که  هستند  کسانی  همان  نوابغ  می باشد.  نابغه  افراد  مرهون 
مسوولیت  و  می باشند  دارا  را  کشور  یک  مشکالت  پیچیده ترین  حل 
راهبری کشور را در وضعیت های بحرانی بر عهده دارند. تاثیر نوابغ 
روی توسعه جوامع به حدی است که می توان عبارت معروف »ملتی 
که قهرمان ندارد هیچ چیز ندارد«  را با جمله »ملتی که نوابغ را در 

راس مدیریت خود ندارد، به هیچ جا نخواهد رسید« جایگزین کرد. 

کنترل موالید و ضریب هوشی
بررسی های متعدد ارتباط بین هوش و تحصیالت و همچنین ارتباط 
اثبات  به  را  موالید  کنترل  سیاست های  از  تبعیت  و  تحصیالت  میان 
جامعه  پرهوش  درصد   20 متوسط  هوشی  ضریب  است.  رسانده 
حدود 115 و ضریب هوشی متوسط 20 درصد کم هوش جامعه حدود 

85 می باشد. اگر فرض کنیم که میزان زاد و ولد در گروه کم هوش 
ولد  و  زاد  میزان  و  جامعه  میانگین  از  بیش  درصد   30 تنها  جامعه 
باشد،  میانگین جامعه  از  کمتر  30 درصد  پر هوش جامعه  در گروه 

میانگین ضریب هوشی نسل دوم از محاسبه زیر به دست می آید:
98.8 = )0.2x0.7x115( + )0.6x1x100( + )0.2x1.3x85(

انتظار داشت که میانگین ضریب هوشی هر  این ترتیب می توان  به   
نسل 1.2 امتیاز از میانگین ضریب هوشی نسل قبل کمتر شود. 

سوی  از  شده  ارایه  توصیفی  آمار  می تواند  خوبی  به  فوق  تحلیل 
نهادهای بین المللی را توجیه نماید، اما اصالح این وضعیت نیازمند 
و  تمهیدات  اتخاذ  است.  همه جانبه  و  مداخله ای  رویکردی  اتخاذ 
فزونی  به  رو  با شکاف  مقابله  و  فقرزدایی  برای  سیاست های علمی 
طبقاتی، توجه به مدیریت عوامل خطرزای سالمت و عوامل اجتماعی 
برای  تالش  و  نخبگان  علمی  مدیریت  و  حمایت  سالمت،  بر  موثر 
علمی  بازنگری  و  نخبگان  مهاجرت  سیر  نمودن  معکوس  و  متوقف 
سیاست های کنترل جمعیت تنها بخشی از رژیم درمانی ملتی است که 

به تدریج هوش خود را از دست می دهد / آرشیو هفته نامه پرشین

هوش یک سازه انتزاعی مولتی 
فاکتوریال محسوب می شود 

و هنگامی که صحبت از تفاوت 
ضریب هوشی بین دو فرد 

می شود تفاوت های ژنتیکی، 
تفاوت های محیط فیزیکی، 
تفاوت های محیط روانی و 

تفاوت های آموزشی به خصوص 
در دوران کودکی می تواند 
توجیه کننده تفاوت ضریب 

هوشی باشد، اما هنگامی که با 
تفاوت میانگین ضریب هوشی 

میان دو کشور یا دو نژاد مواجه 
می شویم قایل شدن به تفاوت 

ژنتیکی، به نوعی به معنای وجود 
نژاد برتر )ژن برتر( است.
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علم و دانش
اما پرسش این است که آیا شهرها در آینده آنقدر از نظر اقتصادی پویا خواهند 
برآیند.  خود  محیط زیستی  و  اقتصادی  مسوولیت های  و  نیازها  پس  از  که  بود 
پاسخ به این پرسش کار آسانی نیست. موسسه بین المللی آرکادیس در هلند هر 
از  اقتصادی و محیط زیستی و مجموعه  اطالعاتی  با توجه به شاخص های  سال 
سه دسته مردمی، کره زمین و سود اقتصادی، شهرهای جهان را از نظر دورنما 
آینده دسته بندی می کند. طبیعی است که  با چالش های  و موفقیتشان در مقابله 
و  اداره  یا وضعیت سنتی  به موقعیت جغرافیایی  بسته  شهرهای مختلف جهان 
سیاسی و اقتصادی شان، ممکن است در بعضی شاخص ها در صدر و در بعضی 
در انتهای جدول رده بندی باشند. مثال شهرهای آمریکا از نظر پویایی اقتصادی، 
و  شرایط  زیست  محیط  نظر  از  اما  هستند  جهان  شهرهای  فهرست  راس  در 
شهرهای  زندگی،  نظر  از  شهرها  بعضی  ندارند.  قبولی  قابل  نمره  و  موقعیت 

مطلوبی هستند اما برای کسب وکار و بازرگانی موقعیت خوبی ندارند. 
نظر  از  جهان  شهرهای  رتبه بندی  برای  هلندی  موسسه  این  که  شاخص هایی 
توسعه پایدار و قدرت مقابله با چالش های   آینده از آنها استفاده کرده، بر اساس 

شامل  که  است  مردم  درباره  اطالعات  دسته  اولین  است.  اطالعات  مجموعه  سه 
سبز  فضای  و  زندگی  و  کار  توازن  درآمدی،  برابری  آموزش،  سالمت،  وضعیت 
در اختیار مردم است. دسته دوم اطالعات که به عنوان شاخص رده بندی شهرها 
استفاده می شود، اطالعات مربوط به کره زمین است یعنی میزان آالیندگی انرژی 
آلودگی محیط زیستی، خطر فجایع طبیعی  این شهرها تولید می کنند، سطح  که 
و سیستم آب و فاضالب. دسته سوم اطالعات، اطالعات مربوط به سود است که 

شامل فضای کسب وکار شهرها، عملکرد اقتصادی و سرانه تولید ناخالص داخلی 
است. 

این  که  است  شهری   50 فهرست  صدر  در  فرانکفورت  شاخص ها،  این  براساس 
از فرانکفورت لندن و درجایگاه سوم  آنها را رتبه بندی کرده است. بعد  موسسه 
کپنهاگ قرار دارد. در فهرست 10 شهر اول جهان از نظر توسعه پایدار، هفت شهر 
اروپایی هستند. در میان 20 شهر اول این فهرست فقط یك شهر آمریکایی دیده 
می شود و آن شیکاگو است که در رده 19 قرار دارد. در رده های پایانی این جدول، 
شهرهای آسیایی هستند مانند جاکارتای اندونزی که در رده 45 قرار دارد، مانیل 
پایتخت فیلیپین که در رده 46 است، بمبئی هند که در ردیف 47 است و دهلی نو 

پایتخت هند که در ردیف 49 است. 

عالی  رتبه  دارد،  قرار  این فهرست در ردیف نخست  در  فرانکفورت که  اما حتی 
در شاخص های تعریف شده مورد نظر دریافت نکرده است. از نظر سود تجاری 
نمره  فرانکفورت  نمره  زیست،  محیط  نظر  از  همچنین  و  کسب وکار  فضای  و 
دو  یعنی  دارد.  قرار  نهم  رتبه  در  انسانی،  شاخص های  نظر  از  اما  است  خوبی 

شاخص دیگر باعث شده که فرانکفورت در ردیف نخست جدول شهرهای پایدار 
جهان قرار بگیرد. موقعیت فرانکفورت از نظر شاخص های انسانی به این دلیل 
خوب نیست که ساعات کار مردم این شهر طوالنی است و تناسبی از نظر شمار 
که  است  آن  حرف  این  معنای  ندارد.  وجود  بیکار،  و  کار  به  مشغول  شهروندان 
این شهر  به کار  به جمعیت مشغول  بیکار  افراد مسن  از جوانان و  شمار زیادی 
نخست  ردیف  در  هلند  رتردام  انسانی،  شاخص های  نظر  از  هستند.  وابسته 
جهان  در  شهری  هیچ  که  شده  گفته  گزارش  این  در  دارد.  قرار  جهان  شهرهای 
اما  این سازمان، شهر کامل و بی نقص نیست.  از نظر شاخص های تعریف شده 

شهرهای اروپایی به طور کلی، بهترین شهرهای جهان هستند. 
 شهرهای هوشمند جهان 

اما یکی دیگر از رتبه بندی هایی که هر سال با سنجش و مقایسه شهرهای جهان 
موسسه   را  کار  این  است.  هوشمندی  میزان  نظر  از  رتبه بندی  می گیرد،  صورت 
و  دیجیتال  توسعه  و  تحقیقات  زمینه  در  فعال  موسسه ای  که  جونیپر  بین المللی 
فعالیت های تکنولوژیك است انجام می دهد. این موسسه اکنون 10 سال است که 
شهرهای جهان را از نظر هوشمند بودن رتبه بندیمی کند. منظور از هوشمندی، 
میزان استفاده شهرها از امکانات دیجیتال و تکنولوژیك در اداره امور و کارها با 
تاکید بر شبکه های انرژی، مدیریت ترافیك از طریق سیستم های هوشمند و دیگر 
امکانات فنی شهرهاست. براساس معیارهای این سازمان، پنج شهر اول هوشمند 

جهان به ترتیب بارسلونا، نیویورك، لندن، نیس و سنگاپور هستند. 
بارسلونا که امسال هوشمندترین شهر جهان شده، به ویژه در به کارگیری امکانات 
دیجیتال و تکنولوژیك در زیرساخت های شهری، مورد تحسین قرار گرفته است. 
محیط  نظر  از  بارسلونا  که  شده  موجب  شهر  اداره  در  امکانات  این  از  استفاده 

زیستی هم به پیشرفت قابل توجهی برسد. 
به  می تواند  شهرها،  در  هوشمند  ابتکارات  که  کرده  پیش بینی  موسسه  این 
که  چرا  شود  منجر  شهرها  برای  سال  در  دالری  میلیارد   11 نزدیك  صرفه جویی 

مصرف انرژی و میزان آالیندگی گازهای گلخانه ای را کاهش می دهد.
اتحادیه اروپا می گوید از میان 468 شهرش، بیش از 240 شهر در 28 کشور عضو 

این اتحادیه هوشمند شده اند. 
دولت  می آید.  حساب  به  هوشمند  که  است  شهری  تنها  سنگاپور  اما  آسیا  در 
از  یك شاخص  در  به زودی دست کم  را  این کشور  داده که شهرهای  هند وعده 
زمینه  در  که  است  آن  دنبال  به  هم  امارات  کند.  توانا  هوشمندی،  شاخص های 
نزدیك  در  شهری  راستا،  همین  در  بشود.  سرآمد  منطقه  در  هوشمند  شهرهای 
ابوظبی به نام »مصدر «ایجاد شده که همه انرژی آن از طریق منابع تجدیدپذیر 
تامین می شود. همه وسایل نقلیه این شهر برقی است و مزارع وسیع با پنل های 
این  اماراتی می گویند  تامین می کنند. مقامات  انرژی خود را  انرژی خورشیدی، 
تا سال 2025 به استانداردهایی که برایش تعریف شده می رسد و آن وقت  شهر 
الگویی برای هوشمند شدن دیگر شهرهای امارات خواهد شد. این شهر قرار است 

50 هزار ساکن دائم و 50 هزار ساکن در رفت وآمد داشته باشد. 

10 شهر اول جهان از نظر توسعه پایدار 
1- فرانکفورت  2- لندن  3- کپنهاگ 4- آمستردام  5- رتردام  6- برلین

7- سئول  8- هنگ کنگ  9- مادرید 10- سنگاپور

شهرهای پایدار و هوشمند 
برای زندگی آینده

صحبت جهان در جوامع آینده درباره وقتی
سال تا است. شهرها آینده منظورمان میکنیم،
در زمین کره ازجمعیت درصد 70 از بیش ،2050
ترتیب، این به شد. خواهند ساکن شهری مراکز
شهرهاکانوناصلیمنابعتولیدومصرفخواهند
شد.البتهاینوضعیتهمینحاالهموجوددارد.
درحالحاضر،شهرهابیشاز55درصدازجمعیت
80درصد از بیش دادهاند، درخودجای را جهان
وبخشعمدهای رامصرفمیکنند انرژیجهان
ازگازهایگلخانههایجهانراهمتولیدمیکنند.
و توجه کانونهای مهمترین شهرها بنابراین،

برنامهریزیدرجهانهستند.
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به یاد داشته باشید فقط از صرافی های معتبر 
جهت نقل و انتقال پول خوداستفاد ه نمائید

در ایمیل   ها از چه 
کلماتی استفاده نکنید

مترجم: رویا مرسلی

آیا می دانید دیگران با دیدن ایمیل های شما چه برداشت هایی 
در  اینکه  به  توجه  داشت؟با  خواهند  شما  به  نسبت 
ارتباط های ایمیلی، حس فرد مثل لحن صدا یا حالت صورت 
این  از  ایمیل  مقابل  طرف  اینکه  تفسیر  نمی شود،  دیده  او 
ارتباط چه احساسی را دریافت می کند مشکل است. امکان 
کامال  صورت  به  ایمیلی  ارتباطات  در  فرد  احساسات  دارد 
او  با نیت فرستنده منتقل شود و شاید  ناخواسته در تضاد 
اصال چنین منظوری نداشته است و ناخواسته یک پیام منفی 
استریت ژورنال درباره  از مقاالت وال  را مخابره کند.یکی 
ایمیل های مبهم به شرح داستانی از یک مشاور می پردازد که 

جزئیات یک برنامه پروژه را توسط ایمیل برای مشتری خود 
ارسال و یک پاسخ یک کلمه  ای دریافت کرد: 

مشتری اش  که  بود  ترسیده  مشاور  شدم.«این  »متوجه 
عصبانی یا ناامید شده باشد و فقط خواسته باشد با یک کلمه 
می توانید  چگونه  برهاند.پس  موضوع  این  شر  از  را  خود 
مطمئن شوید که بدون آنکه منفی به نظر برسید پیام درستی 

را به طرف مقابل منتقل کنید.

تاکید بر نکات مثبت
انتخاب  خود  محاورات  در  شما  که  کلماتی  مجموع،  در 
اگر  ارتباطات را رقم می زنند و  می کنید همان لحن شما در 
پشت سر هم از کلمات و عبارات منفی استفاده کنید، احتماال 
نظر  به  عصبانی  و  خودپسندانه  مختصر،  شما  ایمیل های 

خواهند رسید.
منفی  حس  همیشه  و  نیست  خوب  وقت  هیچ  بودن  منفی 
به موضوعی حس  واقعا نسبت  اگر  منتقل می کند. حتی  را 
را  ایمیل های خود  باز هم می توانید سعی کنید  منفی دارید 
اغلب  که  برساند  را  مثبت تری  پیام  که  کنید  تنظیم  طوری 
پاسخ های بهتری را دریافت می کند.کلماتی مانند نمی توانم، 
کم ارزش،  غیرممکن،  شکست،  خطا،  ندادن،  انجام  زیان، 
ضرر، اشتباه، نمی شود، مشکل، رد کردن، توقف، ناتوان از، 
متاسفانه، از دست رفتن، غیرقابل مهار شدن، فوری، هرگز، 

عدم توانایی و غلط همگی دارای پیام منفی هستند.
مثال این جمله را در نظر بگیرید:»متاسفانه اتمام این پروژه 
در زمان مقرر غیر ممکن است و علت آن مشکالتی است که 

توسط برخی افراد ایجاد شده است.« 

رفته  کار  به  جمله  یک  این  در  منفی  کلمات  از  زیادی  تعداد 
است. اما می توانید همین پیام را به صورت مثبت تری منتقل 

کنید. مثل این:
»همه باید به مسوولیت خود در این پروژه تا پنج شنبه متعهد 

باشند تا ما بتوانیم این کار را به موقع به اتمام برسانیم.«
که  هستند  کلماتی  فقط  موضوع  می بینید،  که  همان طور 
شما آنها را انتخاب می کنید و بیانگر لحن صحبت شماست. 
اگر در مثال وال استریت ژورنال که در باال ذکر شد، رئیس 
به جای »متوجه شدم«  با یک کلمه مثل »متشکرم!«  پروژه 
شاید  که  نمی شد  نگران  کارمندش  احتماال  می داد،  پاسخ 

کارش خوب نبوده است. 
این  کار  بهترین  منفعت،  مثل  مثبت تر  کلمات  از  کنید  سعی 
استفاده  باارزش  و  موفقیت،  پیشرفت،  اهمیت،  که،  است 

کنید.

بایدها و نبایدها
یک راه ساده برای گرفتار نشدن در دام منفی بودن لیست 
افراد نباید به کار ببرند.  به کلمات  کردن جمالتی است که 

توجه کنید،حتی استفاده از کلمه »فراموش نکن« منفی تر از 
بگویید  دیگران  به  آنکه  به جای  باشد« است.  »یادت  عبارت 
چه کارهایی را نباید انجام دهند، سعی کنید به آنها بگویید 
چه کارهایی را باید انجام دهند. مثال بگویید لطفا پنج دقیقه 
زودتر در جلسات حاضر شوید.احتمال انطباق پذیری افراد 
با درخواست های مثبت به مراتب بیش از شرایط منفی است.
اگر جای هر گونه شک و شبهه ای باقی است، آن را رفع کنید

ایمیل های  از  اشتباهی  برداشت  موارد  اغلب  در  دیگران  اگر 
اشکالی  هیچ  باشید.  شفاف تر  باشد  الزم  شاید  دارند،  شما 
دارید؛  احساسی  چه  بگویید  خود  همکاران  به  که  ندارد 

به خصوص با آنها که روابط بهتری دارید.
منفی  و  مختصر  کلمات  از  استفاده  به جای  مثال،  به عنوان 
در  که  پروژه  زما ن بندی  برنامه ریزی  درباره  ایمیل  یک  در 
تا  کنید  استفاده  مربوط  نرم افزار  از  چگونه  نمی دانید  آن 
قرار جلسه را در آن تنظیم کنید می توانید به سادگی چنین 
عبارتی را به کار ببرید: »این نرم افزار زمان بندی برای من 
گیج کننده است لذا فکر می کنم می توانیم قرار جلسه را برای 

روز چهارشنبه بگذاریم.«
ایمیل درک خواهند کرد که  این صورت دریافت کنندگان  در 
احساس منفی شما نسبت به شخص آنها نیست بلکه مربوط 

به موضوع دیگری است.
اگر شما هم تاکنون تجربه ارتباط منفی در تماس ایمیلی را 
داشته اید به آن فکر کنید و با توجه به نکات باال تغییر را از 

هم اکنون ایجاد کنید.
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چنین حکایتی درباره ایده ها نیز صدق می کند. از دل 
هر ایده، ایده دیگری خلق می شود. دانه هایی که نهایتا 
و  شکیبایی   و  صبر  ماه ها  حاصل  می شوند،  برداشت 

زیر و رو کردن و نگهداری از خاک هستند.«
مشکل بسیاری از سازمان ها، فقدان ایده های خالقانه 
آن  در  که  است  بستری  و  فقدان محیط  نیست. مساله 

ایده ها همانند دانه ها پا بگیرند و شکوفا شوند.
می کند،  فراهم  را  بستری  چنین  سازمان  یک  در  آنچه 
که  بدانیم  است  الزم  اما  است.  گفت وگو  در  مهارت 
آن  در  رهبرتیم  هنر  متفاوتند.  یکدیگر  با  گفت وگوها 

شرکت  گفت وگوها  از  دسته  کدام  در  بداند  که  است 
کرده و در کدام ها الزم است که شرکت نکند تا بتواند 

به نتایج دلخواه دست یابد.
بیایید  گفت وگو ها  مختلف  سطوح  بهتر  درک  برای 
این  کنیم.  ترسیم  خود  ذهن  در  را  درخت  یک  تصویر 
سه گانه  سطوح  میان  تا  می کند  کمک  ما  به  تصویر 
گفت وگو ها تمایز قائل شویم و دریابیم که هر کدام از 
ایفا  نقشی  چه  سازمانی  فرهنگ  رشد  در  سطوح  این 

می کنند.

 گفت وگوهای سطح اول: گفت وگوهای تاکتیکی 
در گفت وگوهای سطح اول، این سوال مطرح می شود 

این  در  کنیم؟«  عمل  متفاوت  شیوه ای  به  »چگونه  که 
سطح از گفت وگوها بر تقسیم قدرت و نفوذ در انجام 
کارها تاکید می شود و مذاکره، ابزارها، تکنیک ها، حل 
موضوع  نتایج  ارزیابی  و  برنامه ریزی  اقدام،  مساله، 
این گفت وگوها هستند. در این سطح، سازمان  اصلی 
در  که  می شود  تلقی  مکانیکی  سیستم  یک  منزله  به 
آن برای هر مشکلی، یک راه حل تکنیکی یا تخصصی 
یک  به  را  گفت وگو  مختلف  سطوح  اگر  دارد.  وجود 
همانند  گفت وگوها  از  سطح  این  کنیم،  تشبیه  درخت 
به  که  هستند  درخت  برگ های  و  باالیی  شاخه های 

شدت نسبت به تغییرات حساسند و به سرعت واکنش 
نشان می دهند. از آنجا که در این سطح از گفت وگوها 
تمرکز اصلی بیشتر بر عملکرد اجزا معطوف شده تا 
بر عملکرد سازمان به عنوان یک کل، کارآیی سازمان، 
نتایج کمی و پاسخ های مکانیکی در این سطح بیشتر 

مورد توجه قرار دارند.

 گفت وگوهای سطح دوم: گفت وگوهای استراتژیک و 
تراکنشی

این گفت وگوها با این سوال آغاز می شوند که »چگونه 
کارهای متفاوت انجام دهیم؟«

شاخه ها  و  برگ ها  تنها  گفت وگوها،  دوم  سطح  در 

مورد توجه نیستند بلکه ارتباط آنها با تنه درخت نیز 
تمرکز  سطح،  این  در  گیرد.  قرار  بررسی  مورد  باید 
است  شده  معطوف  استراتژی  و  ساختار  بر  اصلی 
طریق  از  مسائل  منطقی  حل  گفت وگوکنندگان،  و 
تفکر  و  جزئی  برنامه های  تکنولوژی،  سیاست ها، 

سیستمی را به بحث می نشینند.
کارآیی  از  تمرکز  گفت وگوها  از  سطح  این  در 
اثربخشی  بر  بیشتر  و  شده  برداشته   )Efficiency(
)Effectiveness( تاکید می شود. این گفت وگوها حول 
محور منابع انسانی صورت می گیرد و ارزیابی منابع 
ِسمت های  در  افراد  دادن  قرار  بالقوه ها،  و  انسانی 
این  اصلی  موضوعات  از  گروهی  کار  و  مناسب 

گفت وگوها هستند.
گرچه در گفت وگوهای سطح یک و دو بر فاکتور تغییر 
که  مهم تری  مرحله سواالت  دو  این  در  اما  تاکید شده 
معموال با »چرا« یا »به چه علت« آغاز می شوند، مطرح 
و  دست  این  از  سواالتی  به  پاسخ  برای  نمی شود. 
هماهنگی با جهانی که به سرعت در حال تغییر است، 

به سطح باالتری از گفت وگوها نیازمندیم.

و  سازنده  گفت وگوهای  سوم:  سطح  گفت وگوهای   
خالق؛ تحوالت بنیادی

در این مرحله به جای تمرکز بر اقدامات متفاوت، این 
سوال مطرح می شود که چگونه متفاوت »نگاه کنیم«؟

برخالف مراحل قبلی که در آنها عملکرد سازمان تنها 
مرحله  این  در  می رفت،  شمار  به  ساده  مکانیسم  یک 
می شود.  نگاه  زنده  سیستم  یک  عنوان  به  سازمان  به 
اگر در مراحل قبل تمرکز اصلی ما بر برگ ها، شاخه ها 
و تنه معطوف شده بود، در این مرحله الزم است که 
خاک را آزمایش کنیم و ریشه ها را مورد ارزیابی قرار 

دهیم. 
اینجا به آن معنا است  یا احیاکننده در  واژه »سازنده« 
با  رابطه  در  تنها  نه  گفت وگوهای مرحله سوم  در  که 
بلکه  می کنیم  صحبت  سیستم  ساختار  و  قدرت  افراد، 

مشاغل

TELEPHONE +44 (0) 2085 770 600

MOBILE +44 (0) 7825 870 506
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WEBSITE WWW.EASTNETCLAIMS.CO.UK
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HOUNSLOW, LONDON, TW3 1RB
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Accident at Work?

Criminal Injury Claim?Road Tra�c Accident?

Accidents in Public Places?

بررسی3سطحمختلفگفتوگویسازمانی

نقش مهم خالقیت در هنر مذاکرات
management-issues:مترجم:مریممرادخانی/منبع

او باور به دانهاند. ماهمانند ایدههای که بود آمریکاییمعتقد »رابرتفراست«شاعر
»برایآنکهدانههابهتربهباربنشینند،زمانبرداشتنبایدهمهآنهارامصرفکنیمبلکه

بایدمقداریازمحصولرابهخاکبرگردانیمتابهکودتبدیلشدهوخاکراغنیکند.
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نیز  ناظر و هدایت کننده سازمان  به عنوان  درباره فرهنگ سازمان و جایگاه رهبر 
سخن به میان می آید. گفت و شنودهای دسته جمعی از ویژگی های اصلی این مرحله 
است. این گفت وگوها معموال مشارکتی و دو جانبه اند و تخیل و خالقیت در آنها نقش 
مهمی ایفا می کند. کشف چشم اندازهای جدید و تالش دسته جمعی برای درک معنا و 

مفاهیم عمیق از دیگر ویژگی های این گفت وگوها است.
در اینجا تنها زنده نگاه داشتن درخت کافی نیست بلکه رشد و تغییر آن از یک نهال 
شکننده به یک درخت تنومند است که اهمیت یافته است و این تنها از طریق مراقبت 

از خاک و تقویت آن امکان پذیر است.
بافت  در  می کند.  تعیین  را  درخت  سالمتی  درصد   80 که  است  خاک  کیفیت  این 
سازمانی، آنچه همانند خاک ریشه ها را تغذیه و تقویت می کند، روح خالق سازمان 
است که می توان آن را در گفت وگوهایی یافت که در رابطه با اهداف سازمان و میراثی 
که از گذشته سازمان و در نتیجه تجربیاتمان در برخورد با چالش ها و فرصت ها به 
جای مانده است، صورت می گیرد. موضوع این گفت وگوها تجربیات مشترک انسانی 
است. این گفت وگوها هستند که خاک و بستر سازمان را به گونه ای بارور می کنند که 

دانه ها یا همان ایده هایمان در آن ریشه می دوانند و رشد می کنند.
به کارگیری  سیستم،  یک  در  تغییر  ایجاد  برای  راه  سریع ترین  که  معتقدند  بسیاری 
سطوح اول و دوم گفت وگوها است. بنابراین طی سالیان سال اغلب سازمان ها بیشتر 
توجه خود را بر ایجاد گفت وگوهای دو سطح اول معطوف کرده و بخش اعظمی از 
وقت خود را صرف فرآیند متداول و تکراری هدف گذاری کرده اند که معموال به کسب 
نتایجی مشخص، قابل اندازه گیری، دست یافتنی، واقع بینانه و محدود به زمان منجر 
یا  شغلی  رضایت  ندرت  به  گفت وگوها  از  سطح  دو  این  به کارگیری  اما  است.  شده 
موفقیت سازمان را به دنبال داشته است. گرچه باید به گفت وگوهای سطح اول و دوم 
اشراف کامل داشته باشید اما فراموش نکنید که طی این گفت وگوها مسائلی مورد 
بررسی قرار می گیرند که بدیهی و به سادگی قابل تشخیص هستند. در گفت وگوهای 
ندرت  به  و  است  شده  تعیین  پیش  از  و  تخصصی  سواالت  به  پاسخ  اول،  سطح  دو 

صحبتی از تغییرات بنیادین به میان می آید.
تنها  اما  است  ضروری  و  الزم  سطحی  هر  در  یادگیری  که  باشید  داشته  یاد  به 
از احتماالت و چشم اندازهای جدید  گفت وگوهای مرحله سوم هستند که دریچه ای 
به  از گفت وگوها  این سطح  در  یادگیری  به این منظور  ما می گشایند.  پیش روی  را 
را  وقایع  پیش بینی  عمل  که  می گیرد  صورت  تاکتیکی  و  استراتژیک  کامال  شیوه ای 
تا  ما کمک می کند  به  در گفت وگوهای سطح سوم همچنین  ممکن می سازد.شرکت 
دریابیم که چگونه طبیعت زندگی را خلق کرده و آن را حفظ می کند. با شرکت در این 
گفت وگوها می توانیم با یکدیگر هم پیمان شویم و سرنوشت خود را به گونه ای رقم 

بزنیم که قوه تفکر، تاکتیک ها و استراتژی ها به تنهایی قادر به انجام آن نبوده اند.
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بهداشت و سالمت
بیشتر  شود،  سن مان  چه  هر  که  می کنیم  تصور  ما  بیشتر 
توانایی هایمان کمتر و حافظه مان ضعیف تر می شود و به آلزایمر 
رابطه  در  موضوع  این  می رسد  نظر  به  اما  می شویم؛  نزدیک تر 
کار  زیاد  مغزشان  از  و  هوش اند  بازی های  اهل  که  کسانی  با 
بازی ها و  این قبیل  انجام  می کشند، صدق نمی کند. در حقیقت، 
فعالیت ها، روند پیر شدن نورون ها را کند می کند و اگرچه جلوی 
ابتال به آلزایمر و زوال عقل را نمی گیرد، اما با تحریک نورون ها 
به  ابتال  افتادن  تعویق  به  و  تازه  نورون های  شدن  ساخته  باعث 
چنین ناراحتی هایی می شود. جالب اینجاست که این موضوع در 

هر سنی صادق است!

چگونه از مغزمان مراقبت کنیم
زندگی  از شیوه  باید  باشد  فرم  آنکه مغزتان همیشه روی  برای 
سالمی پیروی کنید. اگر می خواهید از مغزتان به خوبی مراقبت 

کنید، توصیه های زیر را جدی بگیرید:

ماهی، میوه و سبزی بخورید
مصرف ماهی، الاقل دوبار در هفته، ضروری است. ماهی غنی 

از امگا 3 زنجیره بلند به ویژه EPA و DHA است. وجود میزان 
به  ابتال  احتمال  کاهش  سبب  خونی  پالسمای  در   EPA باالی 
 DHA است.  ضدالتهاب  همچنین  می شود.  افسردگی  و  آلزایمر 
همچنین  ماهی  است.  نورون ها  مایع  ترکیب  اصلی ترین  هم 
از  می تواند  که  است   D ویتامین  و  آنتی اکسیدان  سلنیوم،  حاوی 
همراه  به  ماهی  اگر  کند.  مراقبت  ما  مغز  خاکستری  سلول های 
خواهد  افزایش  خواص  این  تمامی  شود  مصرف  سبزی  و  میوه 
یافت. میوه ها و سبزیجات حاوی آنتی اکسیدان و انواع ویتامین ها 

به ویژه C، کاروتنوییدها و پلی فنول ها هستند.

مغزتان را فعال نگه دارید
مسایل  آموختن  با  را  خود  مغز  همواره  می گویند  متخصصان 
جدید فعال نگاه دارید. حفظ کردن شعر، باال بردن دامنه لغات، 
آموختن یک زبان جدید و... می تواند سالمت مغز و موفقیت شما 

را در زندگی تضمین کند.

قندهای دیرهضم بخورید
گلوکز، اصلی ترین سوخت مورد نیاز مغز است. مصرف قندهای 
نان سبوس دار موجود است، می تواند  دیر هضم که در غالت و 
مغز  به  و  شده  خون  وارد  تدریجی  طور  به  گلوکز  شود  سبب 

برسد.

مواظب آسیب رسان ها باشید
مهم ترین  جمله  از  خون  پرفشاری  و  باال  کلسترول  دیابت، 
مغزی  عروق  به  می توانند  و  می شوند  محسوب  مغز  دشمنان 
جریان  خوبی  به  خون  آن  در  که  مغز  یک  در  برسانند.  آسیب 
و  نمی گیرد. هر چه سبزیجات  نمی کند، رشد کامل صورت  پیدا 
B را بیشتر مصرف کنیم  از ویتامین های گروه  مواد غذای غنی 
می کند.  پیدا  بیشتری  کاهش  خون  در  هوموسیستین  میزان 
هوموسیستین نوعی اسید آمینه است که افزایش آن در خون برای 

نورون ها و سیستم قلبی عروق سمی و خطرناک است.

به احساسا ت تان توجه کنید
احساسات  می کنند.  تقویت  را  حافظه  احساسات،  می دانستید 
که  نمی کند  هم  فرقی  و  می گذارند  تاثیر  خاطرات  یادآوری  در 

البته  باشند.  تلخ  و  یا خاطرات شیرین  احساسات مثبت و منفی 
مغز  بر  احساسات  تاثیر  مکانیسم  گاهی  که  کرد  فراموش  نباید 
تصاویر  یادآوری  و  استرس  گاهی  و  ندارد  مثبت  جنبه  همیشه 
منفی می تواند تاثیر منفی بر سالمت عمومی بدن بگذارد. به یاد 
نفرت  یا  عشق  مثل  شدید  خیلی  احساسات  که  باشید  داشته  هم 

فوق العاده زیاد جلوی یادآوری خاطرات را می گیرد.

خوب بخوابید 
در طول خواب، مغز اطالعاتی را که در طول روز به دست آورده، 
تاثیر  هم  مکانیسم   این  بر  می تواند  خواب  کمبود  می کند.  مرتب 

بگذارد. 

زیاد ورزش کنید 
و  دهنده  رشد  فاکتورهای  تولید  افزایش  سبب  بدنی  فعالیت 
تغذیه کننده نورون ها می شود. در ضمن ورزش بر انعطاف پذیری 
داده  نشان  تحقیقات  و  دارد  نقش  هم  اکسیژن رسانی  و  عروق 
افرادی که در طول زندگی خود به طور مرتب ورزش می کنند در 
سالمندی بافت مغزی کمتری را از دست می دهند و توانایی ذهنی 
ابتال به بیماری هایی نظیر  از  آنها باالتر است. در ضمن ورزش 

مغز شما چند ساله است؟

نکته های نغز 
درباره مغـــز

مغز ما در طول عمرمان مدام پیشرفته تر 
می شود و رشد می کند و جز در برخی 
تاثیر  بیماری های مغز و اعصاب، تحت 
مراحل  در  ما  مغز  نمی گیرد.  قرار  سن 
مسایل  با  را  خود  یادگیری،  مختلف 
تحقیقات  می دهد.  وفق  جدید  و  پیچیده 
چه  هر  که  داده  نشان  نیز  پژوهشگران 
سلول های مغز )نورون ها( بیشتر تحریک 

شوند، جوان تر و فعال تر می شوند! 
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آلزایمر نیز جلوگیری می کند. 

با استرس بجنگید 
استرس زیاد می تواند فعالیت مغز را مختل کند. تصاویر مغزی 
افراد افسرده یا مضطرب نشان داده است فعالیت مغز و میزان 

کارایی آن در حین افسردگی و استرس کاهش می یابد و استفاده 
از داروهای ضد افسردگی با افزایش میزان مولکول های شیمیایی 

سبب ارتباط بیشتر بین نورونی می شود.

مغز خیلی پیر نمی شود
توانایی های ذهنی ما )مانند حافظه، توجه، زبان، تفکر و منطق( 
چندان تحت تاثیر سن و سال قرار نمی گیرد. طی سال ها، تولید 
پیام های عصبی در  انتقال  نورون های جدید کند شده و سرعت 
و  باال  تمرکز  قدرت  سالمند  فرد  یک  می یابد.  کاهش  سیناپس ها 
سریعی ندارد اما اگر در محیطی آرام قرار بگیرد می تواند همانند 
یک جوان به خوبی از عهده تمرکز برآید. فراموش نکنید که یک 
از یک مغز 20  بهتر  بوده  مغز 80 ساله که مدام در حال حساب 

ساله می تواند تحلیل کند!
پیر نمی شوند. مغزهایی که  به یک میزان  به یک شکل و  مغزها 
فوق العاده  مقدار  به  یا  نمی شوند  پیر  یا  می شوند  تحریک  مدام 

کمی پیر می شوند.

مغز درد دیگران را حس می کند
اگر زمانی فکر کردید که به معنی واقعی کلمه درد دیگر انسان ها 
مطالعه  یک  باشد.  شما  با  حق  است  ممکن  می کنید،  حس  را 
تصویربرداری از مغز نشان می دهد که بعضی افراد، واکنش های 

جسمی واقعی نسبت به جراحت های دیگران نشان می دهند.
عکس برداری  روش  نوعی  از  استفاده  با  انگلیسی  پژوهشگران 
یافته اند  شواهدی  می شود،  نامیده  عملکردی  تصویربرداری  که 
احساس  را  دیگران  درد  می گویند  که  آنهایی  می دهد  نشان  که 
می کنند، در واقع در ناحیه های حس کننده درد مغز فعالیت های 

بیشتری دارند.
یک سوم  است  داده  نشان  بررسی ها  دانشگاه،  محققان  گفته  به 
انسان ها به هنگام مشاهده درد و رنج فیزیکی دیگران، خودشان 
را  بررسی هایی  محققان،  می شوند.  فیزیکی  ناراحتی  دچار 
روی دانشجویان 123 دانشگاه انجام دادند و به هر کدام از آنها 
بیماران و لحظه آسیب دیدن ورزشکاران در  ویدیوکلیپ، عکس 
دادند.  نشان  را  اینها(  مانند  و  فوتبال  در  پا  )شکستگی  ورزش 
یا  از عکس ها  دانشجویان گفتند که دست کم یکی  تمام  انتها،  در 
ویدیوها آنها را دچار واکنش روحی روانی خاصی مانند احساس 
ادعا  آنها  اما فقط یک سوم  است  یا ترس کرده  انزجار  ناراحتی، 
هنگام  به  بدن شان  مشابه  قسمت  در  را  واقعی  درد  که  داشته اند 
مشاهده تصاویر حس کرده اند که برای برخی از آنها تا ثانیه ها 
اسکن  برای  نیز   FMRI از  تحقیق  این  در  است.  کشیده  طول 
استفاده  تصاویر  دیدن  هنگام  به  مغز  از  قسمت هایی  هم زمان 
می شد که نهایتا نشان داد برای آن دسته از افراد که درد را حس 
فعال  درد  حس  هنگام  به  که  مغز  از  قسمت هایی  آن  کرده اند، 

می شوند، به هنگام دیدن تصاویر فعال شده بود. 
این یافته ها که در مجله علمی »پین« منتشر شده است، می تواند 
پیامدهای ضمنی برای درک و احتماال درمان موردهای غیر قابل 

توضیحی از درد »عملکردی« داشته باشد.

بدترین دشمان مغز
کم تحرکی  می شود،  مغز  پیری  سبب  آنچه  سن،  افزایش  از  بیش 
از  اخیرا  که  تحقیقاتی  طبق  است.  فعالیت های  ذهنی  کاهش  و 
سوی پژوهشگران دانشگاه لییژ در بلژیک روی 37 هزار نفر در 
13 کشور دنیا انجام شده و از سوی جوامع اروپایی مورد تایید 
قرار گرفته، مغز سالمندان بازنشسته سریع تر پیر می شود و در 
میان بازنشستگان این 13 کشور، مغز سالمندان سوئد و سوئیس 

جوان تر است؛ چون دیرتر بازنشسته می شوند.

رابطه خواب زیاد و 
مرگ زودرس 

 
تحقیقات صورت گرفته توسط محققان انگلیسی نشان می دهد، 
تا سه برابر  از 9 ساعت، خطر مرگ زودرس را  خوابیدن بیش 
با  وارویک  دانشگاه  دانشمندان  می دهد.  افزایش  شخص  برای 
انجام مطالعه فراتحلیلی بر 16 پژوهش مستقل در حوزه خواب 
و سالمت که بیش از یک میلیون نفر نیز در آنها شرکت داشتند، 
دریافته اند که خوابیدن بیش از 9 ساعت در شب، 30 درصد خطر 
از  کمتر  که  افرادی  همچنین  می دهد؛  افزایش  را  زودرس  مرگ 
با  افراد  سایر  از  زودتر  می خوابند،  شب  طول  در  ساعت  شش 
میزان خواب کافی می میرند! مدت زمان الزم و تائید شده برای 
گفته  به  است.  شده  عنوان  ساعت  هشت  الی  هفت  بین  خواب 
پروفسور »فرانکو کاپوچیو«، افرادی که بیش از          9 ساعت 
)خوش  عادی  خواب  میزان  با  افراد  با  مقایسه  در  می خوابند، 
این  که  دارند  قرار  مرگ  خطر  در  بیشتر  درصد   30 خواب(، 

درصد برای کم خواب ها در مقابل خوش خواب ها نیز 12 درصد 
عنوان شده است. نکته جالب توجه اینجاست که میزان مرگ و 

از نوشیدن روزانه  ناشی  با خطر مرگ  بدخوابی  از  ناشی  میر 
مانند  مشکالتی  با  پر خوابی  یا  کم خوابی  می کند.  برابری  الکل 
سرطان  دیابت،  عروقی،  و  قلبی  بیماری های  افسردگی،  چاقی، 

در ارتباط است. 
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خانواده

می دهیم،  نشان  خود  از  کار  سر  آنچه  از  فراتر  چیزی  ما  که  است  واضح 
هستیم.

ابعاد دیگری داریم که برای شرکت ها، سرپرستان و بیشتر همکارانمان  ما 
ما  کار  بر  عمیقی  تاثیر  نامحسوس،  ابعاد  این  و  هستند  مشاهده  غیرقابل 

دارند. 
 پژوهش های انجام شده مرا به فکر فروبرد. اولین نکته در مطالعه روزانه بر 
زوجینی که هر دو شاغل هستند، این است که زمانی که روابط صمیمی افراد 
می گذارند؛  کار  سر  را  بیشتری  وقت  برود،  پیش  خوبی  به  همسرانشان  با 
چون نبود درگیری  در خانه، قدرت احساسی، شناختی و فیزیکی بیشتری 

برای رفتن به سر کار به فرد می دهد. 
نکته بعدی این است که شخصیت  همسر بر نتایج کاری کارمندان مثل درآمد، 
ترفیعات و مانند آن تاثیر می گذارد. مطالعات انجام شده یادآوری می کنند 
که هر فردی که کاری را در محیط کارش انجام می دهد، از شرایط اجتماعی 

و خانوادگی خود تاثیر می پذیرد. ما باید به این زمینه ها بیشتر توجه کنیم.
ابتدا اجازه بدهید بگویم که من از تسهیم احساسی در اداره دفاع نمی کنم. 
دخالت نکردن در مسائل شخصی قاعده ای در کار من است. این مساله باعث 

می شود کارها به درستی انجام شوند.
از دانشگاه  در تحقیقی که بریتانی سی. سولومون و جاشوا جی جکسون 
بر  همسر  شخصیت  اثر  مورد  در  استرالیایی  خانوار  هزاران  بر  واشنگتن 
اطالعات  این  یافتند.  نتایج جالبی دست  به  دادند،  انجام  افراد  نتایج شغلی 
رضایت  و  ترفیعات  درآمدها،  بلکه  نبودند،  متکی  شخصیتی  ابعاد  بر  فقط 

شغلی را نیز شامل می شدند.
و  دوست داشتنی  برون گرایی،  شامل  مهم  بعد  پنج  شخصیتی  اطالعات 

برابر  در  گشاده رویی  و  وجدان گرایی  روان رنجوری،  بودن،  خوشایند 
ویژگی   تنها  که  دریافتند  محققان  می دهد.  پوشش  را  مختلف  تجربیات 
دارد، وجدان گرایی است  تاثیر بسزایی  کارمندان  اثرات کاری  بر  که  همسر 
که بدون توجه به جنسیت فرد، درآمد وی، شمار ترفیعات و رضایت شغلی 

را پیش بینی می کند. 
امور  وظیفه شناس  باوجدان  همسران  اینکه  اول  می گوید:  سولومون 
کارشان  بر  تمرکز  در  را  کارمندان  درنتیجه  و  می کنند  مدیریت  را  خانواده 
آزاد می گذارند. زمانی که شما بتوانید بر کسی تکیه کنید، فشارها از روی 
شما برداشته خواهد شد. دوم اینکه همسران وظیفه شناس موجب می شوند 
کارمندان از ازدواجشان رضایت بیشتری داشته باشند. سوم اینکه کارمندان 

تحت تاثیر این وظیفه شناسی همسران خود قرار می گیرند.
البته این به آن معنی نیست که موفقیت شما به این بستگی خواهد داشت که 
افراد مجرد بسیاری وجود دارند که بسیار در کارشان  ازدواج کنید.  حتما 
موفق هستند و مدیران موثر بسیاری هستند که ازدواج نکرده اند. در حقیقت، 
تحقیقات بیان می دارند که در شرایط معین، مجرد بودن به مدیران اجرایی 
کمک می کند تا شرکتشان را اداره کنند. شرکت هایی که توسط مدیران مجرد 
اداره می شوند به طور موثرتری کار می کنند و ریسک های بزرگ تری را نیز 

نسبت به شرکت های دیگر متحمل می شوند. 
اما طبق گفته سولومون، افراد موفق غالبا از ازدواج کردن به نتایج مطلوبی 
یک  بلکه  نیستید،  مجزا  فرد  دو  دیگر  می کنید  ازدواج  »وقتی  می رسند. 
بیشتری  منفعت  قوی  موجودیت  می دهید.«  تشکیل  را  مستقل  موجودیت 
زندگی  ما،  تک بعدی  کاری  زندگی  که  است  روشن  دارد.البته  همراه  به  را 

چندبعدی خارجی ما را به طور کامل نشان نمی دهد. 

اما آنچه روشن نیست وسعت افرادی است که بخش هایی از یک تیم هستند، 
تیم های دو نفره که در بیرون محیط کارند. ممکن است هر همکار یا رئیس 
شرکت توسط یک همسر باوجدان حمایت شود؛ کسی که با رضایت یا حتی 
از روی میل مراقب همه چیز است، کسی که نبودش به کار فرد لطمه خواهد 

زد. 
اما  بدانیم؛  تیم ها  این  جزئیات  درباره  که  نخواهیم  شاید  یا  نمی توانیم  ما 
روابط  اثرات  واقعا  سازمان ها  اگر  می کند  اشاره  سولومون  که  همان طور 
بیرونی قوی را بر محیط کار درک کنند، سیاست هایی همچون ساعت کاری 
انعطاف پذیر و ارتباط برقرار کردن از راه دور را بیشتر می پذیرند که باعث 

می شود کارمندان راحت تر با همسرانشان ارتباط برقرار کنند.
روابط  بهبود  در  باید  شرکتتان  که  نباشید  مساله  این  موافق  شما  شاید 
دارد که می توانید خودتان  اما چیزهایی وجود  باشد؛  زناشویی شما سهیم 
انجام دهید. می توانید همسرتان را که از شما پشتیبانی می کند، حمایت کنید. 
اگر شما بر اعتماد و پشتکار او تکیه می کنید، این خصایص را حق مسلم خود 
ندانید. شاید وقتی در کارتان موفق شدید، فراموش کنید که برای موفقیت 

شما چقدر زحمت کشیده شده است.
وقتی که در کارتان موفق شدید، به یاد آورید که همسرتان برای موفقیت شما 
او یاد بگیرید. تمام نیروی  تا چه حد زحمت کشیده است، از وجدان گرایی 
که همسر  دریابید  است  این صورت ممکن  در  کنید.  کارتان  را صرف  خود 
انتظار  غیرقابل  موقعیت های  در  را  شما  که  دارد  جذابی  دید  شما  باوجدان 

قرار می دهد.
HBR :منبع

تاثیر شخصیـــــــت 
 همســـــــــــران بر 
موفقیــــــــت شغل

مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد
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ناتوانی جنسی، 
سرانجام یک باور اشتباه!

با اینکه می توان با روش هایی افراد مبتال به ناتوانی جنسی را تحت درمان قرار داد ولی 
آنها دیگر هرگز نمی توانند با روش های طبیعی زناشویی داشته باشند.

»مردی 29 ساله هستم. در گذشته کار بدنسازی انجام می دادم و از نظر زیبایی اندام 
وضعیت بهتری نسبت به سایر دوستانم داشتم. 2 سال پیش نامزد کردم و همان زمان 
با این فکر که اندام تناسلی خود را بزرگتر کنم، دست به کاری زدم که سالمت جنسی ام 
را به خطر انداخت؛ به این شکل که یک وزنه 5 کیلوگرمی به خودم بستم و سعی کردم 
این قسمت از بدنم را هم مانند سایر عضالت بدن با زدن وزنه، تقویت و بزرگ کنم. در 
حال انجام این کار بودم که ناگهان صدای »تق« شنیدم و درد خفیفی د رمحل احساس 
کردم اما مشکل خاص دیگری در آن زمان نداشتم. پس از مدتی متوجه شدم که دیگر 
به پزشک مراجعه کردم. پزشک  2 هفته  از 3  بنابراین پس  ندارم  مانند گذشته نعوظ 
سونوگرافی داپلر درخواست کرد. برای انجام سونوگرافی باید دارویی به نام پاپاورین 
انجام  از  بعد  شد.  می  کامل  نعوظ  ایجاد  باعث  که  کردند  می  تزریق  عضو  داخل  را 
سونوگرافی، پزشک به من هشدار داد در صورتی که پس از گذشت 2 ساعت، عضو به 
این  از قضا  تا درمان قرار بگیرم.  بیمارستان مراجعه کنم  به  حالت طبیعی برنگشت، 
اتفاق هم افتاد ولی با تاخیر 5 تا 6 ساعته به بیمارستان مراجعه کردم. در آنجا گفته شد 
اگر نعوظ مدت زمان زیادی طول بکشد و دردناک باشد، می تواند باعث ناتوانی شود؛ 
در نتیجه برای رفع این حالت باید سریع به اتاق عمل بروید. استرس زیادی داشتم و از 
اینکه آن وزنه را آویزان کرده بودم، به شدت خود را شماتت می کردم. پس از 1 ساعت 
درگیری ذهنی باالخره از رفتن به اتاق عمل سر باز زدم و راه خانه را در پیش گرفتم. در 
راه برگشت، نعوظ بعد از 8 ساعت به تدریج برطرف شد اما مشکل اصلی من همچنان 
باقی بود. به پزشک دیگری مراجعه کردم و فیزیوتراپی و درمان دارویی را پیشنهاد 
کردند. من نیز این کارها را انجام دادم اما متاسفانه نتیجه نگرفتم. در طول این مدت 
نامزدم همواره با من همراه بود و درمان هایم را پیگیری می کرد. از اینکه در کنارم بود 
و مشکلم را درک می کرد، خوشحال بودم. همراهی اش به من انگیزه بیشتری می داد تا 
درمان هایم را دنبال کنم اما بعد از پیگیری های فراوان و مراجعات متعدد به پزشک و 
بعد از اینکه مشخص شد مشکلم کامال بهبود پیدا نمی کند، رابطه نامزدم هم به تدریج 
با من سرد شد. از این اتفاق برایتان نوشتم تا سایر آقایان از آن درس بگیرند و بی جهت 

برای تغییر اندازه آلت تناسلی خود دست به کارهای خطرناک نزنند.«
آقا فکر می کنند  این  دارند و مانند  اندازه عضو خود  از  نابجایی  برخی مردان تصور 
یک عضو عضالنی است پس می توان با زدن وزنه آن را هم مانند عضالت بازو بزرگ و 
تقویت کرد در حالی که به هیچ وجه چنین نیست و همانطور که اشاره شد، فرآیند نعوظ 
هورمونی  وضعیت  خوب،  عصبی  جریان  سالم،  عروقی  جریان  بین  هماهنگی  نتیجه 
متعادل و شرایط روانی مناسب است. به عبارت دیگر، کارکرد همزمان آناتومی صحیح 

و سالم و سایکولوژی مناسب می تواند با هم در این فرآیند مهم شرکت داشته باشد و آن 
را ایجاد کنند. اگر هر یک از این پارامترها صدمه ببیند، در نعوظ اختالل ایجاد می شود. 
حال اگر این صدمه ها کم و جزیی باشد، سایر پارامترها تا حدودی آن را جبران می کنند 
ولی اگرصدمه ها شدید باشد، دیگر شاید هرگز قابل جبران نباشد و نتوان کاری کرد. 

متاسفانه برخی افراد کارهایی می کنند که باعث اختالل در عروق و عصب عضو می 
شوند و سالمت خود را در معرض خطر قرار می دهند.

برای رفع مشکل جنسی تان خودسرانه عمل نکنید
اندازه  واقعا  که  در مردانی  آلت  بزرگ کردن  برای  که  دارد  پزشکی وسایلی وجود  در 
اندام شان کوچکتر از حد است و پزشک آن را تایید کرده، استفاده می شود ولی قبل از 
استفاده از این وسایل، افراد باید نحوه کار با آن را یاد بگیرند. استفاده از این وسایل 
می تواند حدود 10 تا 15 درصد در افزایش اندازه عضو موثر باشد اما برخی مردانی که 
به این منظور به مطب های اورولوژی مراجعه می کنند، واقعا مشکلی ندارند در حالی 
که فکر می کنند باید مداخالتی در این زمینه انجام بدهند. متاسفانه هر چقدر هم که 
به این افراد توضیح می دهیم مشکلی ندارند و نیازی به استفاده از این دستگاه نیست، 
باز هم قبول نمی کنند و هر طور شده این دستگاه ها را تهیه می کنند. الزم به ذکر است 
اگر از این وسایل درست استفاده نشود یا کشیده شدن عضو به هر شکلی با درد همراه 
باشد، می تواند باعث پاره شدن شریان مارپیچی یا صدمه به عصب شود و ناتوانی را به 

دنبال داشته باشد؛ بنابراین اگر به هر علتی دچار درد در این ناحیه شدید، هر چه سریع 
تر به اورولوژیست مراجعه کنید. همچنین بسیاری از مردان به دلیل مصرف خودسرانه 
برخی داروها از جمله پاپاورین دچار نعوظ های طوالنی مدت می شوند. اگر این مسئله 
طوالنی و با درد همراه باشد، بیماری خطرناک و مهم مردانه ای به نام پریاپیسم ایجاد 

می کند. این بیماری به درمان اورژانسی نیاز دارد و اگر درمان نشود، عواقب جبران 
رفع  و  درمان  دنبال  به  بیماری  این  به  ابتال  از  پس  فردی  اگر  داشت.  خواهد  ناپذیری 

نعوظ نباشد، ممکن است تا پایان عمرش به ناتوانی مبتال شود.

آیا ناتوانی جنسی این بیمار درمان می شود؟
با اینکه می توان با روش هایی افراد مبتال به کم توانی جنسی را تحت درمان قرار داد 
ولی آنها دیگر هرگز نمی توانند با روش های طبیعی زناشویی داشته باشند و برای این 
منظور باید از روش های کمکی استفاده کنند. یکی از این روش ها تزریق داروهایی 
برای ایجاد نعوظ داخل عضو است که حتما باید به وسیله پزشک انجام شود. البته این 
از دستگاه وکیوم  استفاده  دیگر  دارند. روش  را هم  داروها عوارض خاص خودشان 
است که باعث ایجاد نعوظ می شود ولی قطعا حاالت طبیعی نخواهد داشت. هر چند 
این روش ها مورد پسند همه نیست اما چاره ای هم جز استفاده از آنها وجود ندارد. 
شاید اگر بیماران می دانستند که چنین عواقبی در انتظار آنهاست، هرگز دست به اقدام 

های خودسرانه نمی زدند.
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روان دارای سه بخش مهم است :
1( فکر

2( هیجانات
3( رفتار لذا اختالل در هریک از بخش های فوق باعث ایجاد یک بیماری روانی و 
عصبی می شود این بیماری ها به دلیل یک علت خاص ایجاد نمی شود بلکه معمواًل 
چند علتی )مولتی فاکتور( بوده و در روانپزشکی این علل » بیولوژیکی ، روانی و 
تا فرد به  باید درکنار هم قرار گیرند  نامند٬ یعنی هر سه عامل فوق  اجتماعی« می 
بیماری مبتال شود . بخش بیولوژیکی مربوط به استعدادها و سرشت فردی٬ وراثت٬ 

نوردترانسمیترهای سلولی و هورمونهای فرد  می باشد .

بخش روان مربوط به نحوه تفکرات٬ نحوه بروز هیجانات و انجام رفتارهای فردی 
بوده که در زندگی به صورت اکتسابی و تربیتی آن را کسب می نماید و نیز بخش 
و  فردی  زندگی  در  که  است  بحرانهایی  و  استرسها  اتفاقات٬  به  مربوط  اجتماعی 
اجتماعی ما رخ می دهد٬ لذا هماهنگی این سه بخش جهت ایجاد یک بیماری روانی 
الزامی است و فقدان بخشی از موارد فوق احتمال ایجاد بیماری را منتفی می کند لذا 

با توجه به میزان ظرفیت هر فرد )براساس سه بخش فوق(٬ افراد ممکن است به یک 
بیماری روانی مبتال شده یا نشوند.

واسطه  به  ولی  بوده  دردناک  خیلی  فردی  برای  استرس  یک  است  ممکن  همچنین 
از دست دادن  با  بیماری مبتال نشود )مثاًل مادرانی که حتی  به  فقدان عوامل دیگر 
فرزندان خود مبتال نشده اند( و فرد دیگر با یک استرس به ظاهر کوچک به بیماری 

مبتال شود .
ظرفیت پذیری بیماری برای افراد بسان ظرفی است در وجود هر فرد که می تواند 
خیلی کوچک )به صورت ذاتی( و یا خیلی بزرگ باشد و استرس ها نیز مانند قطرات 
مایع در حال پر کردن آن هستند٬ لذا هر چه قدر ظرف افراد کوچکتر بوده این ظرف 
با روح نیز فرق دارد٬  زودتر پر شده و بیماری ظاهر می گردد و به عکس . روان 
تخصصی  حیطه  در  و  دارد  معنوی  جنبه  و  بوده  ماوراءالطبیعه  پدیده  یک  روح 

روانپزشکی و روانشناسی نمی باشد .

سه بخش جسم ٬ روان و معنویات از هم تاثیر پذیر بوده و در شدت و کاهش یکدیگر 
. اگر امروز پزشکی به  موثر می باشند ولی در سه بخش مجزا بررسی می شوند 
دنبال ظهور بیماری در اعضاء مختلف بدن درصدد درمان آن می باشد و به نوعی 
برای آن اقدام به عالج می کند و همگان قبول کرده اند که کلیه ٬ کبد ٬ قلب ٬ چشم ٬ 
پوست و که هر کدام عضوی از اعضای بدن هستند٬ روزی ممکن است بیمار شوند 
و کارکرد آنها دچار اختالل شوند٬ باید قبول کرد که مغز نیز عضوی از اعضاء بدن 
است و عملکرد آن نیز گاهی دچار اختالل شده و روزی ممکن است بیمار شود ولی 
تخصصی  حیطه  به  )مربوط  عصبی  سلولهای  بخش  دو  در  عضو  این  در  بیماری 
متخصصین مغز و اعصاب و یا نورولوژیست بوده و مانند بیماریهای MS ٬ سکته 
با دستگاههای  . .( و بخش مولکولی آن که   . ٬ صرع و  ٬ ضربه به سر  های مغزی 

تشخیصی و آزمایشگاهی قابل رویت نمی باشد ٬ ظاهر می شود .

در بین سلولهای مغزی انسان مواد بیوشیمیایی مختلفی وجود دارند که وقتی میزان 
و  عصبی  مختلف  بیماریهای  ایجاد  باعث  شود٬  خارج  باالنس  و  تعادل  حالت  از  آن 
این مواد بیوشیمیایی مانند: دوپامین٬ سروتونین٬ نوراپی  روانی می گردند٬ نمونه 
باعث  سلولها  بین  در  سروتونین  کاهش  مثاًل  که  باشند  می   .. و  هیستامین  نفرین٬ 
ایجاد افسردگی شده و داروهایی که باعث افزایش این سروتونین در مغز می شوند 

نیز باعث بهبودی عالئم می گردند .
در بیماریهای مختلف جسمی در اکثر موارد هنوز علت اصلی بیماریهای مشخص 
نشده اند ولی مشاهده شده که وقتی دارویی تجویز می شود٬ عالئم بهبود پیدا می 
غددی٬  اختالالت  کلیوی٬  بیماریهای  قلبی٬  بیماریهای  روماتیسم٬  سرطانها٬   . کنند 
بیماریهای پوستی و  جملگی هنوز بدون شناسایی علت مشخص آنها در حال درمان 
می باشد و اکثریت آنها نیز وقتی فرد اقدام به درمان می کند به صورت طوالنی مدت 

نیاز به ادامه درمان می باشند .

شناسایی  آن  مشخص  علت  هنوز  بیماریها  اینگونه  مشابه  نیز  روانی  بیماریهای 
نشده ولی با اقدام درمانی دارویی و یا روان درمانی فرد بهبود پیدا می کند و باز 
مانند بیماریهای جسمی فوق فرد هر چه قدر دیرتر برای درمان خود اقدام نماید٬ 
درمان او نیز طوالنی تر و مشکل تر خواهد شد)در بیماریهای روانی نیز فرد دچار 
همین مشکل خواهد بود( اگر در بیماریهای جسمی٬ قبل از مبتال به بیماری یکسری 
پیشگیری های کلی داشته و افراد را به آن توصیه می کنیم٬ در اینجا نیز )یعنی در 
ما  بیماری٬  عالئم  ظهور  از  پیشگیری  نوعی  به  و  تاخیر  جهت  روانی(  بیماریهای 

توصیه های زیادی داریم .

مثاًل اگر به یک فردی می گوئیم سیگار نباید بکشی٬ ورزش منظم باید انجام دهی 
)و یا غذاهای چرب نباید مصرف کنی و  تا به بیماری قلبی مبتال نشوی( به یک فرد 

نیز جهت پیشگیری از ابتال به بیماری عصبی و روانی توصیه می کنیم ورزش انجام 
با استرس  نمائید٬  را در خصوص مسائل مختلف اصالح  دهید٬ طرز تفکرات خود 
چگونه مقابله کنید٬ تغذیه مناسب داشته باشید و احتمال ابتالء به بیماری را کاهش 
می دهیم و این نکته نیز ضروری است که متذکر شویم ما فقط می توانیم احتمال 
شیوع را چه در بیماری جسمی و چه در بیماری روانی کاهش دهیم و هرگز نمی 
بیماری  به  فردی  وقتی  که  همچنان  ضمن  در  کنیم  حذف  را  آن  صددرصد  توانیم 
قلبی مبتال شد عالوه بر توصیه های پیشگیری نیاز به اقدام درمانی می باشد٬ در 
بر  عالوه  فرد٬  ابتال  از  بعد  و  داشته  را  روند  همین  نیز  روانی  و  عصبی  بیماریهای 

اقدامات پیشگیرانه نیاز به اقدام درمانی داریم .

بیماری٬  یک  کنترل  گذاری  سرمایه  به  نسبت  حساسیت  میزان  که  گذشته  برخالف 
باشد  می  مالک   ً بیماری  یک  بار   ً امروز  است٬  بوده  بیماری  آن  میر  و  مرگ  میزان 
یعنی میزان بار اقتصادی٬ اجتماعی٬ از کارافتادگی و بخشی که برای فرد و جامعه 
ایجاد می کند٬ مالک می باشد. از آنجا که در تشخیص یک بیماری روانی » اختالل 
در عملکرد یک فرد و یا اختالل در روابط فردی و اجتماعی یک فرد « مالک اصلی 
و مهم می باشد و بدون ایجاد حالت فوق اختالل محسوب نمی شود٬ لذا امروز بار 
بیماریهای روانی بسیار باال محاسبه شده و درصدر بیماریها می باشد. در کشور ما 
طبق تحقیقات انجام شده حدود 20 ٪ یا حدود 10 12 میلیون نفر از افراد جامعه مبتال٬ 
جبران  ضربات  ناحیه  این  از  جامعه  متاسفانه  و  باشد  می  روانی  اختالالت  از  یکی 

ناپذیری را دریافت می کند .

» بیماریهای اضطرابی و افسردگی « شایعترین بیماریهای روانی است٬ که به واسطه 
ایجاد مانع مهم در پیشرفت  یا اختالل در روابط فردی باعث  افت عملکرد و  همین 
زندگی افراد می شود و بیماران به علت وجود انگ ناشی از این بیماری به هیچ وجه 
تمایل به انجام » مشاوره « با متخصصین مربوطه یعنی روانپزشکان و روانشناسان 
به  روانی  مسائل  از  ناشی  جسمی  متعدد  عالئم  وجود  علت  به  لذا  ندارند٬  بالینی 
های  هزینه  که  کنند  می  مصرف  را  مختلفی  داروهای  و  مراجعه  متعدد  پزشکان 
آزمایشات مختلف و داروهای مصرفی این افراد بسیار زیاد می باشد در حالیکه در 
کشورهای پیشرفته انجام مشاوره با روانشناس و روانپزشک دقیقًا مانند مراجعه به 

پزشک یک امر » نه تنها عادی بلکه ضروری « شمرده می شود.

بهداشت روان

درمان همه مشکالت: 
رفعوحشتواضطرابازپرواز,حلمشکالتخانوادگی,اضطراب
-افسردگی,ترکعادتهایناخواسته,ترسها-نگرانیها,کسب

اعتمادبنفسورفعخجالت,ترکسیگاردریکساعت,ترمیمغماز
دسترفتههاواتفاقات

Tel:02072215763
Mob:07961447116
10HarleyStreetW1

سریعترینروشروانکاویازطریقهیپنوتراپی
-روانکاو و هیپنوتراپیست 

هیپنوتیزم درمانی
توسط خانم 

دکتر روحی شاهین

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

سالمت روان 
سالمت جسم

محمدرضا هاشمی اصل

سه بخش جسم ٬ روان و معنویات از هم تاثیر پذیر بوده و 
در شدت و کاهش یکدیگر موثر می باشند ولی در سه بخش 
مجزا بررسی می شوند . اگر امروز پزشکی به دنبال ظهور 
بیماری در اعضاء مختلف بدن درصدد درمان آن می باشد و 
به نوعی برای آن اقدام به عالج می کند و همگان قبول کرده 
اند که کلیه ٬ کبد ٬ قلب ٬ چشم ٬ پوست وکه هر کدام عضوی از 
اعضای بدن هستند٬ روزی ممکن است بیمار شوند و کارکرد 

آنها دچار اختالل شوند...
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بر  نهایی  توافق  به  رسیدن  صورت  در  تحریم ها  شدن  برداشته 
بسیاری از بخش های اقتصادی و خدماتی شامل خودرو، مسکن و 
به ویژه بر بانک ها و بازارهای داخلی از جمله بازار کار و ارز موثر 
خواهد بود. اما در این صورت فقط این بخش ها نیستند که از رفع 
این تحریم ها منتفع خواهند شد چرا که اثرات این رفع تحریم قطعا 

روی ورزش و به ویژه فوتبال ایران هم مثبت خواهد بود. 
اثرات سوء این تحریم ها بر فوتبال ایران تا اندازه ای زیاد بود که 
از پیروزی 2  کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی کشورمان پس 

بر صفر تیم ملی مقابل بحرین در جام ملت های آسیا به خبرگزاری 
شده اند؛  تحریم ها  قربانی  بازیکنانش  و  »ایران  گفت:  فارس 
از  پس  بگذارد.  اثر  ورزش  بر  سیاسی  مسائل  بگذارد  نباید  فیفا 
جام جهانی کار بدتر شد زیرا تمام پول ها توسط فیفا و ای اف سی 
بلوکه شده و زمانی که در چنین مسابقاتی حاضر می شویم، باید 
انتظارات 80 میلیون ایرانی را که رویاهای زیادی دارند و از تیم 
حمایت می کنند، برآورده کنیم. من یک شهروند جهانی هستم، یک 
برای  الزم  مالی  منابع  وقتی  نمی فهمم.  را  این  و  هستم  سرمربی 
در  جوان  بازیکنان  و  فوتبال  برای  این  نداریم،  بازی ها  برگزاری 
ایران عادالنه نیست. آنها قربانی محدودیت های تحریم ها شده اند. 
این شرایط بازی جوانمردانه را ندارد. بازی جوانمردانه این است 
بین المللی  مسابقات  در  تا  شود  داده  فرصت  بازیکنان  این  به  که 
بودن  ظالمانه  خارجی،  یک  که  استدالل  این  با  کنند.«  بازی 
تحریم های غرب را به گوش جهان رسانده است، فارغ از درستی 
آیا واقعا آن گونه که کی روش  این تحلیل، باید پرسید  یا نادرستی 
می گوید تحریم ها بر تدارک تیم  ملی ایران در راه جام جهانی تاثیر 
گذاشته؟ واضح است که تاثیر گذاشته است. جدا از مشکالتی که 
فدراسیون فوتبال در این زمینه داشت و پول های پرداختی فیفا و 
ای اف سی بلوکه شده بود کی روش هم برای انتقال دالرهایی که از 
فدراسیون می گرفت، به دلیل تحریم های بانکی، بارها به دردسر 
افتاد. اما در همین حال علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال نیز 
چندی پیش اعالم کرده بود سپ بالتر، رئیس فدراسیون بین المللی 
قول هایی برای کمک به آزادسازی پول های بلوکه شده ایران داده 

است که هرگز این اتفاق نیفتاد.

 چهار اثر مثبت بزرگ پس از رفع تحریم ها
عباس ترابیان، دبیر کمیته  بازاریابی فدراسیون فوتبال درباره رفع 

تحریم ها و اثرات آن در فوتبال کشورمان با گفت وگو کرده و معتقد 
اتفاق بزرگ در فوتبال  از تفاهم و رفع تحریم ها چهار  است پس 
ایران به وقوع خواهد پیوست. وی در این باره گفت: »اول اینکه 
پول های بلوکه شده فوتبال ما در فیفا و ای اف سی آزاد خواهد شد 
اتفاق جهش بزرگی در مسائل مالی فوتبال رخ خواهد  این  با  که 
دیگر  کشورهای  با  دوستانه  بازی های  برگزاری  اینکه  دوم  داد. 
میزبانی ها  کسب  اینکه  سوم  شد.  خواهد  میسر  و  راحت  بسیار 
برای ما بسیار آسان تر از قبل خواهد شد و باالخره چهارم اینکه 

تورنمنت های  برگزاری  برای  بیشتری  تمایل  بزرگ  شرکت های 
چندجانبه در ایران خواهند داشت.« ترابیان یکی از موارد مهمی 
که پس از رفع تحریم ها اتفاق می افتد را آمدن اسپانسرها به ایران 
می داند و در این مورد می گوید: »همه می دانند که نقش اسپانسر 
در ورزش چقدر اهمیت دارد. متاسفانه در سال های قبل به دلیل 
شدن،  مجازات  از  ترس  واسطه  به  بزرگ  شرکت های  تحریم ها 
فوتبال  تحریم ها  این  رفع  با  اما  نبودند؛  ایران  در  کار  به  راضی 
متحول  اسپانسرها  این  آمدن  و  مالی  منابع  لحاظ  از  زودی  به  ما 
اشپورت«  برند»آل  از  ما  گذشته  سال های  در  مثال  شد.  خواهد 
مثل  برندهایی  منتظر  شرایط  این  با  اما  می کردیم؛  استفاده 

پوما،آدیداس،کاپا و... خواهیم بود.«

 رونق پخش تلویزیونی
می کند.  اشاره  نیز  ماجرا  این  از  دیگر  بعدی  به  همچنین  ترابیان 
تمایل  تحریم ها، شبکه های خارجی  وی می گوید در صورت رفع 
بیشتری برای پخش بازی های ملی و باشگاهی ما خواهند داشت: 
»هر بار که ما برای پخش بازی های ملی یا بعضا باشگاهی وارد 
مذاکره می شدیم، همین بحث تحریم ها مانع می شد و شبکه هایی 
ترس  از  بودند  تلویزیونی عالقه مند  برای پخش  که  الجزیره  مثل 

جریمه یا تحریم شدن پیش نمی آمدند.«

 میزبانی های از دست رفته
دبیر کمیته  بازاریابی فدراسیون فوتبال میزبانی های از دست رفته 
و از جمله میزبانی جام ملت های آسیا را که در رقابتی بین ایران 
می داند:  تحریم ها  نسبی  نتیجه  رسید،  امارات  به  کشور  چند  و 
جمله  از  بود  ما  حق  و  شد  گرفته  ما  از  که  میزبانی هایی  »اغلب 
اصلی  دالیل  از  یکی   2019 ملت های  جام  میزبانی  موضوع  همین 

ورزش
بانوان همچنان حق 
حضور در سالن های 

ورزشی را ندارند
تایید  از  جوانان  و  ورزش  وزیر  فرهنگی  معاون  که  درحالی   
در  خانواده ها  و  بانوان  حضور  برای  وزارتخانه  این  پیشنهاد 
داده،  خبر  کشور  امنیت  شورای  سوی  از  ورزشی  سالن های 
کشور  وزارت  الملل  بین  امور  و  رسانی  اطالع  مرکز  رئیس 
برای  امیدها  تفاسیر  این  تمامی  با  اما  کرد  رد  را  خبری  چنین 
ورود بانوان به ورزشگاه ها هر روز بیشتر و بیشتر می شود. 
ورود بانوان به ورزشگاه ها و محل برگزاری مسابقات ورزشی 
دغدغه  و  چالش ها  از  یکی  عنوان  به  که  مدتهاست  ایران  در 
جهت  به  و  است  گرفته  قرار  توجه  مورد  مسئوالن  اصلی  های 
رشته  از  بسیاری  در  ها  ورزشگاه  به  ورود  حق  بانوان  اینکه 
به  المللی پرتعدادی  های ورزشی را ندارند، میزبانی های بین 

اختالف نظرهایی که  این حال  نمی شود.با  داده  ایران  ورزش 
بین مسئوالن ورزشی و سایر نهادها در سالهای گذشته وجود 
داشته و محدودیت هایی هم که ساختار فیزیکی ورزشگاه های 
ایران ایجاد می کند، عمال این فضا را بوجود نیاورده تا راه حلی 
مناسبی برای حل این مشکل در نظر گرفته شود. این در حالی 
است که میزبانی رویداد بزرگی چون لیگ جهانی والیبال شاید 
پیش  ماه   6 از  بیش  گرفته شد.  ایران  از ورزش  دلیل  به همین 
بود که وزیر ورزش از اصرار فدراسیون جهانی والیبال برای 
تسهیل ورود بانوان به استادیوم ها خبر داد و بعد از آن نیز سپ 
بالتر، رئیس فیفا، همین خواسته را دوباره تکرار کرد. به دنبال 
احمدی  عبدالحمید  شنبه  روز  مسائل  این  مجدد  شدن  مطرح 
معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی وزارت ورزش و جوانان 
آیین نامه  وزارتخانه  این  گذشته  سال  کرد  عنوان  گفتگویی  در 
سالن های  در  بانوان  و  خانواده ها  حضور  برای  را  خود  جامع 
ورزشی به شورای امنیت کشور ارائه کرد که خوشبختانه اواخر 
سال 93 مورد تایید این شورا قرار گرفت.وی یادآور شده بود 
رویکردی  با  و  جوانب  تمامی  گرفتن  نظر  در  با  طرح  این  که 

مالحظات  از  مجموعه ای  طرح  این  است.  شده  تنظیم  ایجابی 
رشته های  برخی  در  البته  است،  شرعی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
ورزشی نه خانواده ها طالب حضور هستند و نه امکان حضور 
وجود دارد، زیرا تعدادی از این ورزش ها مردانه است. به دنبال 
وزیر  معاون  های  صحبت  که  بازتابی  و  مصاحبه  این  انجام 
ورزش و جوانان در رسانه ها داشت، بابک دین پرست، رئیس 
مرکز اطالع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور، اعالم کرد: 
شورای امنیت کشور در خصوص حضور بانوان در سالن های 

ورزشی مصوبه ای نداشته است.
دیروز این خبر در رسانه های خارجی که همواره با حساسیت 
به موضوع حضور بانوان در ورزشگاه ها و سالن های ورزشی 
تایمز  نیویورک  داشت.  ای  گسترده  بازتاب  اند  پرداخته  ایران 
از دیدگاه سیاسی به این موضوع پرداخته و این اتفاق را پیامد 
در  زنان  اجتماعی  فعاالن  و  ورزشی  های  فدراسیون  اعتراض 
ایران دانسته است. این روزنامه پرمخاطب آمریکایی پا را از این 
هم فراتر گذاشته و اعالم این خبر را مصادف با مذاکرات ایران 

با قدرتهای جهان بر سر مساله هسته ای عنوان کرده است.
بالتر  ماه گذشته سپ  اظهارات  به  اشاره  با  آسوشیتدپرس هم 
مبنی بر اینکه اجازه ندادن به بانوان برای حضور در ورزشگاه 

ها »تحمل ناپذیر« است، از دست دادن میزبانی جام ملتهای آسیا 
در سال 2019 را به همین امر مرتبط دانسته است.

و  جوانان  و  ورزش  وزارت  بین  مناقشه  این  دید  باید  اکنون 
شورای امنیت کشور چگونه حل و فصل می شود؟ به هر تقدیر 
قبل  سال ها  از  ورزشی  سالن های  در  بانوان  حضور  موضوع 
حساسیت هایی را در پی داشته است که در این خصوص حتی 
قطعی  نتیجه ای  هرگز  اما  کرده اند  ورود  هم  جمهور  روسای 
این  در  کلی  نظر  دستور  یک  اگر  بسا  چه  است.  نداشته  پی  در 
شده  برطرف  همیشه  برای  مشکل  این  شود،  صادر  خصوص 
و دست ایران نیز برای میزبانی رقابتهای بین المللی به شکلی 

منطقی باز می شود.
با مسئوالن  مناقشه حق  این  در  نظر می رسد  به  این وجود  با 
در  بانوان  حضور  اجازه  که  است  موضوع  این  در  گیر  تصمیم 
ورزشگاه ها را نمی دهند چرا که ورزشگاه های ایران به لحاظ 
ساختار فیزیکی و امکانات رفاهی هنوز آمادگی حضور بانوان 
را ندارد و ابتدا باید این مشکالت برطرف شود و بعد از آن به 

فکر راه حلی جدیدی در این مورد بود.

اثرات رفع تحریم ها بر ورزش ایران
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DARA
طراحی و چاپ کیسه نایلون 

جهت مغازه و رستورانها
www.daraplast.ir

07899723414

خدمات نقاشی ساختمان
تعمیرات ساختمان

 کلی و جزیی

07780814374

نیازفوری
  Hairdressers به تعدادی

 Beauticians
 Nail Technicians

 Lemge Laser clinic

07748845034

عدم  و  تحریم ها  خاطر  به  می ترسید  ای اف سی  که  چرا  بود؛  تحریم ها  آن 
درآمدزایی  نتواند  ایران  در  خارجی  مهم  شرکت های  و  برندها  حضور 

مناسبی از این بازی ها داشته باشد.«

 لغو بازی های دوستانه
در بسیاری از موارد عنوان شده بود که تحریم بودن ایران روی لغو خیلی 
تایید  هم  را  مورد  این  ترابیان  است.  گذاشته  تاثیر  دوستانه  مسابقات  از 
با  بازی دوستانه  به  تیم های مطرح جهان عالقه مند  از  »بسیاری  می کند: 
بیشتر  که  بود  دلیل  به همین  مانع شد.  تحریم ها  باز هم  اما  بودند؛  ایران 
برزیل وروسیه در کشوری دیگری  با  ما مثل مسابقه  بازی های دوستانه 
برگزار شد و همین دو بازی اخیربا شیلی و سوئد را هم می توان در این 
میان جا داد.« ترابیان با بیان این موضوع که رفع تحریم ها قطعا در زمینه 
درآمدزایی فدراسیون فوتبال موثر خواهد بود، ادامه داد: »قبال تورنمنتی 
به نام »ال جی« در ایران برگزار می شد. این تورنمنت که با حضور تیم های 
مطرح کلید می خورد، به خاطر همین تحریم ها لغو شد که بعد از تفاهم، 

برگزاری این نوع تورنمنت ها از سر گرفته خواهد شد.«

 در انتظار جهش مالی
اما آزاد شدن پول های بلوکه شده فوتبال ایران نزد فیفا و ای اف سی، یکی 
این  تشریح  در  ترابیان  است.  تحریم ها  رفع  این  پیامدهای  مهم ترین  از 
مورد می گوید: »به  رغم اینکه فیفا می گوید یک سازمان غیرسیاسی است، 
از تحریم ها تبعیت می کردند و منابع مالی  آنها و ای اف سی  اما متاسفانه 
فوتبال ما را بلوکه کردند. ما االن حدود 3 میلیون دالر پول های بلوکه شده 
از  آن، فوتبال ما  آزاد شدن  این دو نهاد فوتبالی داریم که در صورت  نزد 
لحاظ مالی رشد خوبی خواهد داشت. اما تا زمانی که این رفع تحریم ها 
به صورت رسمی اعالم نشود و بانک های ما از تحریم خارج نشوند امکان 

دریافت آن وجود ندارد.«

 تبریک به مردم ایران
در همین خصوص محمود اسالمیان سرپرست نایب رئیسی اول فدراسیون 
فوتبال نیز اثرات مثبتی را پس از این رفع تحریم ها برای تمامی حوزه ها 
به  ایران  مردم  به  که  دارد  جا  »اوال  گفت:  خصوص  دراین  وی  می بیند. 
خاطر این موضوع که نتیجه سال ها مقاومت و تحمل سختی بوده تبریک 
بگویم و همچنین به تیم مذاکره کننده خسته نباشید عرض کنم. این رفع 
تحریم ها قطعا بر همه حوزه ها از جمله ورزش و خصوصا فوتبال تاثیر 
مثبتی خواهد گذاشت. متاسفانه چند سال است حق و حقوق فوتبال توسط 
فیفا پرداخت نشده که این خود باعث بروز مشکالت زیادی برای ما شده 
فدراسیون ها،  با  ما  بیشتر  تعامل  باعث  تحریم ها  این  شدن  برداشته  بود. 
توسعه  برای  خوبی  گشایش  خود  این  که  شد  خواهد  ای اف سی  و  فیفا 
فوتبال در ایران خواهد بود. در شرایطی که فوتبال ما از کمبود منابع مالی 
آزاد شدن پول های فوتبال و پرداخت آن می تواند برای چند  رنج می برد، 

سال این دغدغه را ازبین ببرد.«
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 افقي:
1-وس��يله مكالمه – مطالعه روابط 
بي��ن اف��راد و گروه ه��ا و طبق��ات 

اجتماعي
2- اس��تاندار قديم – شعله – باطل 

شده
3- فرومايگي، پس��تي – باشگاه – 

اشاره به دور
4- اب��زار كار داور! – عي��ب و نقص 
– آهنگي دلكش براي ساز يا آواز – 

سرآغاز گفت وشنود تلفني
نوع��ي  5- س��يلي -  دين��دار – 

داستان
6- رعاي��ت كردن و تحمل – لقبي 

براي جنس مؤنث – رفوزگي
7- نام پس��رانه – اج��اره – جنس 

باديه
8- توضيح و تفس��ير – راه س��خت 
و پ��ر پيچ و خ��م در كوه – انعكاس 

صدا
9- ش��يپور ماشين – غريو، بانگ – 

مريخ
10- مرواريد – به پا خاستن - چوپان

11- تاالر – بي باكي – پشته خاك
12- خودروي فرانسه – نام دخترانه – بوي ماندگي – با برق آيد

13- جست وجوگر – قتل سياسي – چند نفر كه در يك خانه زندگي مي كنند
14- مرآت – مركز فلزي! – بازيچه كودكانه

15- تيم فوتبال انگليسي كه دو هفته قبل فاتح ليگ برتر جزيره شد – پنهان

 عمودي:
1-نويسنده سرشناس روس جنگ و صلح – پايان خوشي ندارد

2- كشور آسيايي – قناتي حومه بيرجند – تازه و نو
3- دشت بلند – خاور – كليد خودرو

4- نصف – ستايشگر – نيمه قامت – خو گرفتن
5- از قبايل وحشي – فدراسيون جهاني كشتي – كاله فرنگي

6- پوشش ستوران – تيره – سنگ خارا
7- اكسيد كلسيم – پرنده اي بومي ايران – يكي از خيابان هاي تهران

8- دومين شهر بزرگ ايتاليا – خرقه – قضاوت
9- رد شدن – نوار چسب – شهر باران

10- زيور و زينت – سالحي 
كه مي كارند – او

11- اس��تعداد فهم و دريافت 
– مادر حض��رت محمد)ص( 

– كجرو
12- مادربزرگ – ضمير سوم 
شخص مفرد – كلمه خطاب 

– از حروف الفبا
13- باالي سر همه ما – تكرار 

شده – راه يافتن
 – ضاي��ع   – پرس��ش   -14

تمجيد
15- از شاخه هاي كوهنوردي 

– كشور كيشينف

 افقي:
1-قط��ع ش��ده – فيل��م هات��ف 

عليمرداني )1392(
2- شاعر يا نويسنده – وحشت – 

آشوب و ازدحام
3- ن��ام دخترانه – ض��د مقيد – 

شش عرب
4- وج��ود دارد – مي��وه – ط��رز، 

روش – نشانه فعل استمراري
5- تذك��ره – پايتخ��ت تايوان – 

اسباب ورزش
6- پولي كه نقد و يك جا به كسي 
داده شود – جاي دو شاخه برق – 

بي يار و همدم
7- بو – روس��يه س��ابق – آخرين 

حرف قافيه
8- بخشش – تنيدن – گل سياه 

چسبنده
9- يك مايل دريايي – آتش زنه – 

سال جدولي!
10- گري��ز آه��و – ره ش��ناس – 

گناهان
11- ديدار و مالقات – از انبيا – من و جنابعالي

12- گونه – كمك – سازه قرار گرفته در زير بنا – جاي بي خطر
13- نوعي ماهي لذيذ – خنده رو – نام مردانه

14- پايدار – نيمه گرم – مركور
15- دانش دريافت و انتقال اطالعات – خاتون

 عمودي:
1-درامي زنانه از مهرداد فريد – كشوري در امريكاي مركزي

2- طهارت – گرامي تر – سنگين
3- سرشت – مقدار معيني از خوراكي – در مثل آمد و نيامد دارد

4- جامه گش��اد و بلند و جلو باز با آس��تين هاي كوتاه – دل سوزاندن – نقش هنري 
– انبار

5- شعله آتش – يك بيماري كه اضافه وزن غيرطبيعي بدن تعريف مي شود – نشانه 
اسم مصدر

6- ميوه مربايي – سنگريزه – مقسوم عليه
7- حجم هندسي – حادثه – بي آبرو

8- فيلمي به كارگرداني نادر طريقت – به جا آوردن عهد – محدوده اي ش��امل چند 
شهر

9- بزرگترين شهر نروژ – ميوه سرشار از ويتامين ث – بزرگراه ميان دهان و معده!
10- آدامس سنتي – يكي از 
به  مارك هاي خودرو مربوط 

كرايسلر – سر راست
11- رديف قالي – سرمربي 

پرسپوليس – اجاره
12- گي��ره – رازيان��ه – تن 

پوش – اندازه دستي
13- زيباي��ي و محبوبيت – 

لقب شيطان – چيزها
14- پشيمان – كوچكترين 
 – آفريق��ا  ش��مال  كش��ور 

سپاسگزار
15- يكي از بهترين شهرهاي 
دنيا از لحاظ كيفيت زندگي 

– رود آسيايي
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 مرزهای
 گفتمان اعتدال

بررسي »کارنامه اعتدال« در گفت و گو با صالحي اميري

 حکومت علوي، مظهر نظام 
اعتدالي است

 24 خرداد به عنوان نقطه 
عطفی در تاريخ ايران است 

که خواست رهبری، ملت، 
نخبگان، روحانیت و جامعه 

مدنی همزمان رقم خورد
  مهمترين دستاورد دولت 
احمدی نژاد کاهش منزلت 

ملی بود
  رفتار برخي رسانه ها حاکی 

از نوعی عصبانیت، انتقامجويی 
و تخريب گری است

دكتر سید رضا صالحي امیري رئیس کتابخانه ملی و مرکز اسناد رسمی يكي از همكاران نزديك 
و همفكران رئیس جمهوري است و به همین واسطه وي را يكي از تئوريسین هاي گفتمان»اعتدال« 
مي دانند. از اين رو يكي از افرادي است كه مي تواند روايتي دقیق تر از اين گفتمان ارائه كند. با او 
در آستانه برگزاري همايش اعتدال به گفت و گو نشستیم. همايشي كه نخستین گام رسمي براي 

تئوريزه و نهادينه كردن گفتمان اعتدال به شمار مي آيد.

 با گذشت قريب 10 ماه از آغاز فعالیت دولت برخي 
از پرسش ها درباره »گفتمان اعتدال« بي پاسخ مانده 
است. عالوه بر ضعف هايي كه در تئوريزه و نهادينه 
كردن اين گفتمان ديده مي شود، هنوز پاسخ جامع 
و كاملي به اين سؤال داده نشده كه خاستگاه اصلي 
گفتمان اعتدال را كجا بايد جست وجو كرد؟ عده اي 
»گفتمان اعت�دال« را مطالبه مش�ترك نخبگان و 
فعاالن سیاسي مي دانند و جمعي ديگر بر اين باورند 
كه اين خواس�ته بدنه جامعه اي بود ك�ه از افراط و 
تفريط به س�توه آمده بود. جنابعالي به عنوان يكي 
از افرادي كه از سال ها پیش در معاونت پژوهش های 
فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژيک با 
آقاي روحاني از نزديك همكاري داشتید و امروز هم 
عالوه بر رياست كتابخانه ملي و مركز اسناد، هدايت 
كارگ�روه فرهنگي دولت را به عه�ده داريد، به اين 

پرسش چه جوابي مي دهید؟
اعتدال دارای تبار ديني و تاريخی است. مظهر اعتدال، 
حضرت امير و دوره پنج س��اله خالفت ايشان است. امروز 
هم حكومت علوي، بازتوليد و بازنمايي انديش��ه، مديريت، 
سياس��ت، معرفت و اخالق حضرت امير در اين پنج سال 
را دنب��ال مي كند. در حقيقت حکومت علوي، مظهر نظام 

اعتدالي بود.
در بعد تاريخي هم امام خميني)ره( را به عنوان مظهر 
اعتدال، عقالنيت، معرفت و فضيلت داريم. در مقاطع قبل 
از پي��روزي انقالب، جريانی به دنبال گس��ترش حرکات 
چريکی و خش��ونت آميز در جريان مبارزه بود. در مقابل، 
جريان ه��اي متحجری هم بودند که ب��ه تحول و انقالب 
اعتق��ادي نداش��ته و ترجي��ح مي دادن��د در زمان غيبت 
س��کوت اختيار كرده و زير چتر سازمان سياسی پهلوی 
زيس��ت کنند. با رجوع به انديش��ه هاي بنيانگذار انقالب 
مي بينيم اعتدال در انديشه امام)ره( نه خشونت طلبی بود 
و نه سکوت. در چنين شرايطي است كه انديشه امام)ره( 
مبتنی بر يک حركت مردمی، خودجوش و در عين حال 
انقالبی ش��کل می گيرد كه آگاه��ی و حرکت مردمی در 
آن بس��يار فع��ال و اثربخش بوده و با حداقل خش��ونت و 

خونريزی به پيروزی می رسد. 
بعد از انقالب اين مسير به عنوان يک فكر و انديشه تداوم 
پيدا کرد. در تداوم اين انديشه ما شاهد شکل گيری نگرش 
اعتدالی در بخشی از رهبران دينی و سياسی کشور هستيم 

كه در خرداد 92 با رأی مردم به قدرت رسيد.
دکتر روحانی به دليل تعلق فکری و انديشه ای به گفتمان 
حض��رت امام)ره( هم در ه��دف و هم در عمل به گفتمان 
اعتدال باور دارد. حضور ايش��ان در عرصه قدرت سياس��ی 
و تحقق گفتمان اعتدال خواس��ت ملتی بود که نسبت به 
گذشته خود احساس تحقير، فشار و ناکارآمدی می کرد. من 
معتقدم »گفتمان اعتدال« مطالبه يک عمر ملت بود که در 

24 خرداد به آن پاسخ داده شد.
 به اعتقاد شما چه چیز باعث پیروزي اين گفتمان 

شد؟
24 خرداد محصول چندين پديده همزمان بود. نخست 
اراده رهب��ری معظم انقالب برای مش��ارکت حداکثری و 
برگزاری انتخابات سالم و تأکيد بر امانت و حق الناس بودن 
رأی مردم. عامل دوم اراده ملتی بود که احس��اس سختی، 
فش��ار و تحقير او را بش��دت رنج می داد. سومين عامل هم 
ش��خصيت آقای روحانی بود که می توانست در طراز ملت 
اي��ران ظاهر ش��ود. من معتق��دم ملت به دنب��ال انتخاب 
شخصيتی بود که بتواند هم در عرصه ملی و هم بين المللی، 
ايران بزرگ را نمايندگی کند و جست وجوی مردم به دکتر 
روحانی منجر شد. عامل چهارم اجماع بزرگان، شخصيت ها 
و جريانات ذی نفوذ برای حمايت از آقای دکتر روحانی بود. 
در اين ميان می توان از نقش و اثربخشی چهره هايی چون 
آقای  هاشمی رفسنجانی، سيدمحمد خاتمی، ناطق نوری 
و سيدحسن خمينی اشاره کرد. عامل پنجم هم باال رفتن 
س��طح آگاهی مردم بود. به نظر م��ن، پديده 24 خرداد به 
عنوان نقطه عطفی در تاريخ ايران است که خواست رهبری، 
ملت، نخبگان، روحانيت و جامعه مدنی همزمان رقم خورد.

 با وجود پی�روزي و حضور اين گفتمان در عرصه 
قدرت اجرايي و به تعبیر شما برخوردار بودن از تبار 
ديني و تاريخي ضعف هاي جدي در تعريف و تبیین 
ابعاد آن وجود دارد. اين ضعف تئوريك باعث شده 
عده اي اعتدال را براساس برداشت هاي خود تفسیر 
كنند. برخي ه�م اين خأل 9 ماهه را میدان دادن به 
رقبا تعبیر كردند. تیم فرهنگي دولت در اين باره چه 

تصمیمي گرفته است؟
مجموعه اقدامات پراکنده توسط دوستان و در حقيقت 
نزديکان رئيس جمهوري در حوزه های مختلف انجام شده 
اس��ت اما نيازمند کار منسجم، فراگير و کالن تر هستيم و 
بنا داريم اين کارهای غيرمنسجم را سامان دهيم. برگزاري 
همايش اعتدال، پاسخ به اين نياز است. به دنبال احساس 
اي��ن ضرورت در پي برگ��زاری همايش هاي ملی در تهران 
و مراکز بزرگ دانشگاهی هستيم كه با محوريت نخبگان، 
انجمن های علمی، اساتيد دانشگاه ها و کمک های نهادهای 
رس��می مانند مرکز امور زنان و خانواده و س��اير نهاد های 
ذيرب��ط برگزار مي ش��ود. هدف اين هماي��ش تبيين ابعاد 
15گانه اعتدال است كه در قالب چندين جلد کتاب علمی- 
پژوهش��ی با قل��م نخبگان و فرهيختگان چاپ و منتش��ر 

می ش��ود. در حقيق��ت خأليی که در دولت های گذش��ته 
وجود داشت، پوشش خواهيم داد و مرزهای اعتدال با ساير 

گفتمان ها مشخص خواهد شد. 
همه کسانی که مي خواهند بدانند ابعاد و اضالع اعتدال 
چيست و حتی کسانی که بخواهند آن را نقد کنند، منابعی 
را در دس��ترس خواهند داش��ت. مهم تر اين که اين منابع 
تئوريک، پايه ای برای سياس��تگذاری در دولت خواهد بود 
و مديران اجرايی و سياس��تگذاری از اين ظرفيت به عنوان 
منبع الهام بخش برای سياستگذاری و برنامه ريزی و اجرا و 
نظارت بهره مند خواهند شد. نسل های آتی هم برای مطالعه 
گذشته تاريخی خود منابع الزم را در اختيار خواهند داشت. 
متأس��فانه در هياهوی سياسی بعد از انقالب کمتر به فکر 
تدوين و ترس��يم مباحث تئوريک بوده و هستيم اما تالش 
ش��ده با همکاری بيش از يکصد نفر از اساتيد دانشگاه اين 

مهم به سر انجام برسد. 
بعد از برگ��زاری اولين »همايش اعتدال« با تش��کيل 
دبيرخانه دائمی از اين پس همايش های تخصصی اعتدال 
را دنب��ال می کنيم. به اين معنا که به چرايی، چيس��تي و 
چگونگی مفهوم اعتدال و ابعاد کالن آن خواهيم پرداخت. 
در همايش ه��ای بعدی كه به صورت فصلي برگزار خواهد 
ش��د به مباحث تخصصي اعتدال مثل اعت��دال در مبانی 
دينی، اعتدال در مبانی سياسی، اعتدال در مباني فرهنگی 
و... خواهيم پرداخت. مجموعه اين مباحث در قالب کتب، 
فصلنامه و پژوهشنامه منتشر شده و امکان مطالعه و قضاوت 

نسبت به گفتمان اعتدال را فراهم می کند.
 به ادوار گذش�ته اشاره داش�تید. ما در دوره هاي 
پیش�ین گفتمان هايي چون توس�عه و سازندگي يا 
اصالحات كه منشأ اثر نیز بودند را شاهد بوديم در 
انتقال مفاهیم گفتماني و همراه كردن بدنه جامعه با 
خود با موانع جدي روبه رو ش�دند. براي جبران اين 

نقیصه چه تدبیري انديشیده شده؟
وقتی از گفتمانی صحبت می کنيم که در عرصه قدرت 
حض��ور و ظهور دارد، باي��د از نگاه ذهنی و رمانتيک خارج 
ش��ويم. ما پيش از اي��ن 4 دوره گفتمان��ی را طی کرديم. 
گفتمان اول، گفتمان ارزش ها اس��ت. مرجع اين گفتمان 
حض��رت امام بود و دولت، تابع و تداوم دهنده اين گفتمان 
بود. اين مقطع با جنگ تحميلی همزمان بود. در اين دوران 
ميان گفتمان حاکميت و مردم انطباقی گسترده و عميق 
وجود داشت. رهبری کاريزما، شور انقالبی، حس نوعدوستی، 
انگيزه های دينی جامعه، رفتارهای اخالقی سياستمداران، 
س��رمايه اجتماعی بسيار گسترده همه و همه شرايط الزم 
برای انطباق مي��ان ارزش های حاکميت و جامعه را فراهم 
کرده بود. به عبارت ديگر دهه اول از بهترين و مرتفع ترين 
نقطه های تاريخی کشور است که متأسفانه آن گونه که بايد 

به نسل هاي بعدی منتقل نشد.
ده��ه دوم، دهه س��ازندگی اس��ت. اي��ن گفتمان به 
دنبال بازس��ازی تخريب های گسترده ناشي از جنگ بود. 
فرام��وش نمی کنيم در آن مقطع تأمي��ن مايحتاج اوليه 
مردم با مش��کالت جدی مواجه بود. ل��وازم اوليه زندگی 
س��هميه بندی ش��ده و مردم از حداقل امکانات زيستي، 
رفاهی و درمانی برخوردار بودند. نکته عجيب اين بود که 
جامعه ايران ش��رايط کشور پس از جنگ را درک می کرد 
و به نوعی س��ازگاری و خويشتنداری نشان می داد. انصافًا 
آقای  هاشمی و گفتمان سازندگی توانست در اين مقطع تا 
حدود زيادی به نياز ها و مطالبات جامعه در حوزه اقتصادی 
پاس��خگو باش��د. البته اين بدان معنا نيست که ما در اين 
دوره هيچ گونه چالش و آس��يبي نداش��تيم يا نسبت به 

مشکالت چشمپوشی کنيم.
در مرحله سوم گفتمان اصالحات ظهور و بروز می کند 
كه پاس��خ به بخش ديگری از مطالبات جامعه ايران است. 
مطالباتي چون مشارکت جويی، اعتمادسازی، همگرايی ملی 
و به نوعی کاهش شکاف ميان دولت و ملت كه اين پديده 
از چنان اهميتي برخوردار است که رهبری معظم انقالب از 
آن به عنوان حماسه ياد کردند. دولت اصالحات با استفاده 
از تجارب دو گفتمان قبلی خود عالوه بر تأکيد بر ارزش ها 
و س��ازندگی عمدتًا به توسعه سياسی، مشارکت اجتماعی 
و گس��ترش نهاد های مدنی همت گماش��ت. اما متأسفانه 
به رغ��م تالش خالصان��ه آقای خاتمی و همراهان ايش��ان 
ب��رای حرکت در مدار انقالب و نظ��ام و تالش برای درونی 
کردن گفتمان، عده ای با فرافکنی به دنبال طرح مطالبات 
فراقانونی يا غيرقانونی خود بودند که ما از اين قشر به عنوان 

»ساختارشکن« نام می بريم.
به اعتقاد من نفوذ جريان ساختارش��کن در اصالحات 
بزرگ تري��ن ضربه تاريخی را به اين جري��ان وارد کرد. اين 
در حالی است که آقای خاتمي به عنوان رهبری اصالحات 
و حلقه اول ايشان يعني مجمع روحانيون مبارز از پيروان و 
وفاداران به انديشه امام)ره(، اسالم، رهبری و نظام اسالمی 

بوده و هستند.
متأس��فانه از دوره چه��ارم که گفتم��ان عدالت مطرح 
مي شود، هيچ گونه سند مکتوب، مدون و مباحث تئوريزه  
ش��ده ای برای قض��اوت وجود ن��دارد. گفتم��ان عدالت و 
پيشرفت، گفتمان مقام معظم رهبری و چتر فراگير همه 
گفتمان هاست. بدين معنا که همه دولت ها و همه گفتمان ها 
ع��الوه بر چارچوب فکری و برنامه ای خود بايد عدالت را به 
عنوان جوهر انقالب اسالمی در گفتمان خود داشته باشد. 
به اعتقاد من، دولت قبل به دليل فقدان گفتمان تالش کرد 

تا به نوعی از عدالت كه گفتمان فراگير انقالب اس��المی و 
چتر همه گفتمان هاس��ت، وام بگيرد. بدون آن که تحليل 
روش��نی از اين گفتمان داشته باشد. از اين منظر گفتمان 
آقای احمدی نژاد را گفتمان پوپوليستی تعريف می کنم. در 
حقيقت می توانيم بگوييم که 8 س��ال گذشته دولت فاقد 

گفتمان معين و مشخصی بود.
 اما دولت قبل و طرفداران و حامیانش اين تعبیر 
را نمي پذيرد و نه تنها اعالم مي كند گفتمان اصیل 
انقالب را احیا كرده بلكه گفتمان هاي ديگر را در 
مقابل اين گفتمان مي نشاند. در نتیجه هر مخالفتي 
با خود را مخالفت با گفتمان انقالب يا به قول شما 

گفتمان ارزش ها تلقي مي كرد.
با يك مثال در سياس��ت خارجي تناق��ض اين ادعا با 
رفتارهاي دولت قبل را توضيح مي دهم. مطالعه رفتارشناسی 
دولت قبل در حوزه سياس��ت خارجی از س��ردرگمی، بی 
برنامگی و تضادهای رفتاری فاحش حاكي است. دولت قبل 
از هولوکاس��ت آغاز می کند که طرح اين شعار هزينه های 
سنگينی بر نظام تحميل كرد. اين روند با كاغذ پاره خواندن 
قطعنامه ادامه مي يابد. موضعگيری های احساسی و بدون 
مطالعه الزم و ارزيابی تأثيرات آن تا آنجا ادامه مي يابد که 
در نيويورک به دنبال هماهنگی برای سفرهای استانی در 
ايالت های امريکا و سخنرانی در جمع مردم امريکا مي روند. 
در حوزه هس��ته ای به نحوی رفتار ش��د که خاويار سوالنا 
در خاطرات��ش می نويس��د رئيس تيم مذاک��ره کننده در 
يکی از جلس��ات دوجانبه هسته ای، چند ساعت راجع به 
پايان نام��ه خود صحبت کرده بود كه حاصل اين مذاکرات 
هزينه و خسارات سنگين به ملت بود. سياست های مقام 
معظم رهبری درخصوص مسأله هسته ای هميشه با ثبات، 
مش��خص و تغييرناپذير بود. دولت اعت��دال در چارچوب 
سياس��ت های رهبری با دانش ديپلماس��ی و فن تعامل و 
ارتباط با دنيای امروز توانست قدم های مؤثری برای کاهش 
فشارها و تحريم های ظالمانه غرب بردارد. نکته دوم طرح 
انديشه »پان ايرانيسم« توسط دولتمردان قبل بوده که به 
دليل آگاهی نداش��تن و جهل در تضاد با تفکر دينی قرار 
گرف��ت و از اين منظر باعث واکن��ش مراجع، روحانيت و 

جريانات وفادار به نظام دينی شدند.
تعارض ه��ای گفتاری و رفت��اری در آن دولت بس��يار 
گسترده است و در اين مقال نمی گنجد. دولت گذشته هيچ 
گونه چارچوب ذهنی، تئوريک، عملياتی و حتی برنامه ای 
برای تبيين استراتژی و سياست ها نداشت و عمدتًا روزمره، 

احساسی و لحظه ای تصميم گيری می شد.
نظام کارشناس��ی در دولت قبلی چنان مخدوش شده 
بود که همگان از آن گله داشتند. نتيجه اش هم تورم باالی 
40 درصد، نقدينگی باالی 500 هزار ميليارد تومان، بيکاری 
گسترده، گرانی سرس��ام آور، کاهش سطح رفاه و معيشت 

ملت بود.
در واقع مهم ترين دس��تاورد دولت قبل، کاهش منزلت 
مل��ی در عرصه داخلی و بين المللی ب��ود. آن دولت در تراز 

ملت بزرگ ايران نبود.
 بع�د از اي�ن گفتمان 8 س�اله، ما ش�اهد حضور 
گفتمان اعتدال هس�تیم. اگر بخواهی�م با ترازوي 
اعتدال تحقق خواسته هاي اين گفتمان را بسنجیم، 
جنابعالي بیشترين جلوه اعتدال را در كدام زمینه 

متبلور مي دانید؟
ب��رای ارزياب��ی عملکرد گفتم��ان اعتدال قطع��ًا زمان 
بيش��تری نياز داريم اما ام��کان ارزيابی حداقلی در همين 
10 ماه گذشته وجود دارد. اولين جلوه اعتدال، ايجاد ثبات 
و آرامش نسبی در کش��ور بود. ما و شما و همگان شرايط 
ناس��الم و بی ثبات و پر تنش گذشته را فراموش نمی کنيم. 
چه ادبيات دولت گذشته هم در عرصه داخلی و هم خارجی 
عمدتًا تنش آفرين بود. به ياد دارم در يکی از ماه های مبارک 
رئيس جمهوری سابق در جمع دانشگاهيان تعبيری داشتند 
که بش��دت نگران کننده و تنش زا بود. ايشان تعبيری در 
مورد برخی نخبگان به کار برده و آنان را با بز قياس کردند. 
 يا در يکی از استان ها در جمع عمومي مردم پرسيدند که: 
»از اس��تاندار راضی هس��تند يا خير؟ و اگر راضی نيستند، 

گوشش را خواهم کشيد.«
در عرص��ه اقتصادی نيز تصميمات نس��نجيده هر روز 
تنشی را به جامعه وارد می کرد. هنوز داستان افزايش روزانه 
قيمت ها، چالش های ناشی از افزايش سرسام آور ارز و سکه 

و... را فراموش نکرده ايم.
دومين مورد حاكم ش��دن عقالنيت مبتنی بر مصالح و 
منافع ملی اس��ت. در اين رويکرد، اساس نگاه دولت تدبير 
و اميد به استقرار نظام کارشناسی، تصميم گيری عاقالنه و 
منطقی، نگاه بلندمدت، استفاده از خرد جمعی، پرهيز شديد 
از عوام زدگی و رفتارهای احساس��ی زود گذر و پوپوليستی 
است. اين رويکرد در حقيقت به دور از احساسات به دنبال 
اتخاذ سياست های بلندمدت برای تأمين منافع ملت مصالح 

و رفاه ملی است.
س��ومين دس��تاورد کاهش تنش با نظ��ام بين الملل و 
رويکرد تعاملی به جای رويکرد تقابلی در سياست خارجی 
بود. اصول و منافع ما ثابت است و اين رفتار سياستمداران، 
ديپلمات ها و نظام سياس��ی است که با چه ادبيات و زبانی 

منافع ملت را دنبال کند.
ما می توانيم با دنيا خشن و با زبان توهين سخن بگوييم 
ام��ا آن وقت نبايد منتظر نتيجه ای برای ملت باش��يم. در 

مقابل می توان با زبان ديپلماسی و آشنايی با فنون ارتباطی 
و تعاملی در چارچوب مصالح و منافع ملی به خواسته های 

خود نائل شويم.
نکته بع��دی توجه دولت اعتدال به نظرات نخبگان در 
تصميمات ملی است. دولت بر اين اعتقاد است که نمی تواند 
به تنهايی کشور را اداره کند. به همين دليل به خرد جمعی 

و استفاده از ظرفيت های ملی باور عميق دارد.
ميزان مشارکت نخبگان و فرهيختگان در عرصه ملی 
با دولت تدبير و اميد بس��يار گس��ترده و مشهود است. در 
عرصه اقتصاد ثبات نسبی، کاهش تورم، افزايش تحرکات 
اقتصادی و اميد صنعتگران و کارآفرينان به آينده ای بهتر 

نتيجه گفتمان اعتدال است.
محور بعدی ايجاد فضای اميد و نش��اط اس��ت. امروز 
اکثريت جامعه بر اين باورند جهت گيری، مسير حرکت و 
مجموع اقدامات دولت، آينده اي اميدبخش را نويد می دهد. 
دغدغه، ترس، نگرانی و بی ثباتی حاکم بر فضای گذشته 
تا حد زيادی مرتفع شده است. نکته بعدی توليد سرمايه 
اجتماعی اس��ت. اين دولت بر اين باور است که مشارکت 
مردم، اعتم��اد عموم��ی، رضايتمندی، حض��ور فعال در 
عرصه های اجتماعی و گسترش نهاد های مدنی و مردمی 
مهم ترين عامل برای تداوم حيات دولت است. بر اين باوريم 

که موتور دولت بدون سوخت مردم حرکت نخواهد کرد و 
آينده کشور صرفًا در گرو مشارکت اعتماد و همياری مردم 

است.
 همكاري و همراهي نهادهاي ديگر قدرت با دولت 

اعتدال را چگونه ارزيابي مي كنید؟
به اين سؤال پاسخ خرد و کالن خواهم داد. خوشبختانه 
قرائن، ش��واهد و اطالعات واصله نش��ان می دهد که مقام 
معظم رهبری به طور مس��تمر از دولت حمايت می کنند. 
واکنش معظم له نس��بت به برخورد برخی رس��انه ها که 
تخري��ب دولت را وظيفه خود می دانس��تند، حاکی از اين 
واقعيت است که رهبری معظم انقالب به تضعيف و تخريب 
دولت راضی نبوده و نسبت به آن واکنش نشان می دهند. 
حمايت رهبری مهم ترين سرمايه دولت برای تداوم حيات 
سياس��ی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. دولت هم 
خود را مکلف می داند که در چارچوب سياست ها و منويات 
رهبری حرکت کند. بی شک اين دولت به دور از رفتارهای 
صوری، قش��ری و رياکاری های متعارف در گذشته ايجاد 
ارتباط مستحكم ميان رهبری، مراجع، روحانيون، نخبگان، 
صاحبان فکر و قلم را مهم ترين استراتژی خود می داند. چرا 
كه به باور دولت جامعه اعتدالی، جامعه ای است که در آن 
همگان امکان تنفس آرامش و زيست داشته باشند. بر اين 

باورم که نهاد ه��ا و قوای ديگر مثل قوه قضائيه و مجلس از 
سياست های رهبری تبعيت خواهد کرد. اما در سطح خرد 
منکر برخی اقدامات، رفتارها، تصميمات نسنجيده يا بعضًا 
مخالف مصالح ملی نيستم. عده ای كه عمدتاً در انتخابات و در 
فضای رقابت حرکت می کردند، تمايل دارند همچنان جامعه 
را در فضای انتخاباتی نگه دارند. عقالنيت سياس��ی ايجاب 
می کند هم��گان بپذيريم که جامعه در فضای آزاد، انتخاب 
خود را انجام داده و نسبت به آينده خود تصميم گرفته است. 
تالش برای ايجاد فضايی پرتنش، جنجالی برخالف مصالح و 

منافع ملی و نفی عقالنيت سياسی است.
مطالعه رفتار برخي رس��انه ها حاکی از نوعی عصبانيت، 
انتقامجويی و تخريبگری است. توليد شايعات، تکثير دروغ 
و ايجاد تشويش در اذهان ويروس های خطرناکی هستند که 
قطعًا انتشار آن به همه آسيب خواهد زد. انتظار اين است که 
همه فعاالن عرصه سياسی به دولت فرصت و فضای الزم را 
بدهند تا سياست هايی که برای آن از مردم رأی گرفته محقق 
كند و قضاوت را به مردم واگذار کنند. مطمئن باشيد مردم 
در انتخابات آتی درک و آگاهی الزم برای انتخاب مطلوب را 

دارند و نيازی به فضاسازی رسانه ای نيست.
 ت�الش و مانع تراش�ي اين اف�راد مي تواند جريان 

اعتدال را متوقف كند؟
اي��ن عده ب��ا نص��ب بلندگ��و در مکان ه��ای مرتفع و 
س��اختمان هاي بلند فرياد می زنند و اين به معنای شنيدن 
صدای آن ها توس��ط مردم نيس��ت؛ چون هر فريادی که از 
بلندگو منتشر می شود، به منزله پذيرش جامعه نيست. رفتار 
جامعه ايران در واکنش به اين جريانات کاماًل محس��وس و 
قابل درک اس��ت. به لحاظ توسعه سياس��ی در ايران زمان 
آن که عده ای معدود از زبان ملت نامحدود س��خن بگويند، 

گذشته است.
 يكي از نقدهايي كه به دولت وارد اس�ت، س�كوت 
برخي دولتمردان در تبیین گفتمان و ابعاد اعتدال و 
پاس�خ به نقد ها و چالش هاست. به گونه اي كه اغلب 
شخص رئیس جمهوري است كه در كنار امور اجرايي 
در اين راس�تا قدم بر مي دارد. اين نقد را به مجموعه 

دولت وارد مي دانید؟
ضع��ف و کم کاری تيم رس��انه ای دولت را دکتر روحانی 
شخصًا به دوش گرفته اند. پرواضح است که تداوم اين وضعيت 
به مصلحت دولت و کشور نيست. اميدواريم همه فرهيختگان، 
صاحبان فکر و قلم و کسانی که به آينده کشور اميد بسته اند 
خصوصاً جوانان، زنان، دانش��جويان و همه دلسوزان در هر 
نقطه ای خ��ود را يک تريبون دولت بدانند و در هر حوزه ای 
که فعاليت می کنند، عملکرد دولت را رصد و تجزيه و تحليل 
كنند. دولت انسجام را عامل تداوم بخش حيات جامعه مدنی 
می داند. انس��جام به معنای ادغام يا يکسان شدن نيست. به 
معنای حرکت هماهنگ، همگرا و زيست مسالمت آميز در 
زير چتر جامعه ملی اس��ت. بنابراين وقتی از انسجام سخن 
می گوييم، به معنای يکسان سازی يا شبيه سازی همه جامعه 
به يک گفتمان فکر و انديش��ه نيست، بلکه منظور تحمل، 
مدارا، پذيرش تنوع، تحمل مخالف و حرکت بر مدار قانون و 
عقالنيت است. دولت تدبير و اميد به جامعه منسجم اميدوار 

آينده نگر و سختکوش می انديشد. 
اميدوارم روزنامه وزين ايران که انصافاً در يک سال اخير 
صادقانه به دور از جنجال های رسانه ای رسالت خود را بخوبی 
انجام داده است، در اين عرصه موفق باشد. من معتقدم ايران 
ظرفيت بسيار بزرگی است که می تواند رابطه دولت و ملت 

را تحکيم بخشد.

فرنازحسنعلیزاده

انتخاب امید)اولین سالگرد انتخابات 24 خرداد(

 طالع بینی هفتگی
فروردین:

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

باشی اینهمه انرژی، حسابی خوشحالت کنه.
اردیبهشت :

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

شاد و پر انرژی بودن، بدرخش.
خرداد :

این  نذار  ولی  می رسه  فشرده  و  سخت  خیلی  نظر  به  چیز  همه  امروز 
آدم  بگیره.  ازت  رو  هستن  مهم  برات  که  کارهایی  انجام  جلوی  شرایط 
اصال  این  و  دیگران  دست  می افته  کنترلش  که  است  شرایطی  در  گاهی 
پنجشنبه  از  کنی.  آب حرکت  با جریان  گاهی مجبوری  اما  نیست  جذاب 
شانس زیادی داری که مردم به حرفت گوش بدن پس اگر الزمه برنامه 
خورشید  چون  بازه  هم  رمانس  راه  خودت.  دستای  تو  بگیر  رو  ریزی 
داره از کنار صورت فلکی کماندار رد می شه و به خونه پارتنرهای تو 

و  احساساتت  خودت،  برای  وقت  کمی  حتما  برنامه هات  توی  می رسه. 
روابط عاطفی ات خالی بذار تا بهترین استفاده رو از تعطیالت و کنار هم 

بودن ماه و کماندار کرده باشی.
تیر :

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

آرومی بگذره.
مرداد :

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

استفاده ازشون، کمی خارج شدن از فضای امن شخصی ات است.
شهریور :

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

بهت خیره شده ولی روش نمی شه بیاد جلو و حرف بزنه.
مهر :

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

خیلی به نفعت نیست.
آبان :

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

خودشون رو نشون بدن.
آذر :

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

با وارد شدن ماه به صحنه کمی کنترل کنی و به جای درخشش عمومی در 
جمع، با پیدا کردن یک هدف مشخص، سراغش بری.

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

بودن با خودش لذت ببره و باهاش راحت باشه.
بهمن :

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

رو ناراحت نکنی که تفریحات خوب آخر هفته که منتظرته خراب نشه.
اسفند :

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

مقابلت نگیری.

جدول و سرگرمی

دو حکایت و یک پند
جوانی گمنام عاشق دختر پادشاهی شد. رنج این عشق او را بیچاره کرده بود و راهی برای 
رسیدن به معشوق نمی یافت. مردی زیرک از ندیمان پادشاه که دلباختگی او را دید و جوانی 
ساده و خوش قلبش یافت، به او گفت پادشاه، اهل معرفت است، اگر احساس کند که تو بنده 

ای از بندگان خدا هستی، خودش به سراغ تو خواهد آمد.

جوان به امید رسیدن به معشوق، گوشه گیری پیشه کرد و به عبادت و نیایش مشغول شد، 
روزی  یافت.  تجلی  او  در  اخالص  آثار  و  گردید  پرستش  مجذوب  اندک  اندک  که  طوری  به 
گذر پادشاه بر مکان او افتاد، احوال وی را جویا شد و دانست که جوان، بنده ای با اخالص 
را  او  و  بیاید  دخترش  خواستگاری  به  که  خواست  وی  از  جا  همان  در  خداست.  بندگان  از 

خواستگاری کند.
جوان فرصتی برای فکر کردن طلبید و پادشاه به او مهلت داد . همین که پادشاه از آن مکان 

دور شد، جوان وسایل خود را جمع کرد و به مکانی نا معلوم رفت.

ندیم پادشاه از رفتار جوان تعجب کرد و به جست و جوی جوان پرداخت تا علت این تصمیم را 
بداند. بعد از مدتها جستجو او را یافت. گفت: تو در شوق رسیدن به دختر پادشاه آن گونه بی 
قرار بودی، چرا وقتی پادشاه به سراغ تو آمد و ازدواج با دخترش را از تو خواست، از آن فرار 
کردی؟ جوان گفت: اگر آن بندگی دروغین که بخاطر رسیدن به معشوق بود، پادشاهی را به 
در خانه ام آورد، چرا قدم در بندگی راستین نگذارم تا پادشاه جهان را در خانه خویش نبینم؟

● پندها حکایت بندگی عشق را بارها و بارها شنیده ایم و یکی از این حکایت ها، حکایت مسجد 
به همت گوهر شاد خانم  دارد که  االئمه مسجدی وجود  ثامن  گوهرشاد است؛ در کنار مرقد 
همسر شاهرخ میرزا ساخته شده است در طول مدت ساخته شدن مسجد، گوهر شاد خانم 
هر از چند گاهی به کارها سرکشی میکرد و دستور های الزم را به معماران و استاد کاران می 
داد ، در یکی از این روز ها باد مختصری وزیدن گرفت چنان که گوشه ی چادر گوهر شاد به 
کنار رفت و چشم یکی از کارگر ها به صورت ایشان افتاد و سخت دلباخته ی او شد ، اما چون 
راه به جایی نمی برد از شدت حرمان به بستر افتاد و پرستاری او را مادر درد مندش به عهده 
گرفت، پسر راز خود را با او در میان نهاده ، سرانجام چون پزشکان از معالجه او ناامید شدند، 
مادر ساده دل دست به دامان گوهر شاد شد و گفت که اگر راه چاره ای نیابی پسرم از دست 
خواهد رفت. گوهر شاد سخت ناراحت شد و در اندیشه فرو رفت، آنگاه سر بر داشت و گفت : 
ای مادر به خانه برو و به پسرت سالم برسان و بگو من حاضرم با او ازدواج کنم اما دو شرط 
دارد : یکی اینکه من از شاهرخ میرزا جدا شوم و شرط دوم آنکه او باید چهل شبانه روز باید 
در محراب زیر گنبد مسجد نماز بخواند و ثوابش را به عنوان مهریه به من قرار دهد ، مادر به 
خانه رفت و جریان را برای پسرش تعریف کرد ، پسرجوان با شنیدن این خبر از بستر رنج 
برخاست و با خود گفت چهل روز که چیزی نیست ، اگر چهل سال هم بود قبول می کردم ، در 
هر صورت جوان به محراب رفت وشروع به خواندن نمازنمود ، کم کم که ایام چهله نشینی 
جوان سپری می گشت جوانک در حال نماز نورهای زیبائی را میدید که او را سخت شیفته ی 
خود می ساخت کار به جائی رسید که در همان چهل سحرگاه چنان عشق معبود واقعی در 
قلب او رسوخ نمود که دیگر به گوهر شاد فکرهم نمی کرد ، در پایان چهل روز بانوگوهر شاد 
نماینده ی خود را فرستاد تا ببیند آیا جوان در قول خود راسخ بوده است یا نه ، نماینده ی بانو 
سحرگاهان به محراب آمد و جوان را دید که سخت مشغول عبادت است ، مدت زیادی صبر کرد 
تا جوان عاشق عبادتش به پایان رسید ، در این حال نزد جوان رفت و به او گفت من نماینده 
ی بانو هستم و آمده ام تا از شرطی که بسته بودی مطمئن شوم آیا هنوزهم بر خواست خود 
پابرجائی ، در این حال جوان که گذشت این ایام چهل گانه او را سخت متحول نموده بود گفت: 
از بانوی خود تشکر نما و به او بگو من در این ایام معشوق گم گشته و واقعی خود را یافتم از 

او بخواهید مرا ببخشد و عفو نماید.

پند هر دو حکایت یکی است؛ بندگی عشق تلنگری است که باعث می شود قلب بیدار شود تا خدا 
را با قلب پاک عبادت کنی؛ آنگاه نماز و روزه با خشوعی انجام می شود که سروپای وجود را 

فرا می گیرد و عشق واال و مطلق الهی را در دل نهان می سازد.

یت
حکا
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گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

دل من در هوای روی فرخ
بود آشفته همچون موی فرخ

بجز هندوی زلفش هیچ کس نیست
که برخوردار شد از روی فرخ

سیاهی نیکبخت است آن که دایم
بود همراز و هم زانوی فرخ

شود چون بید لرزان سرو آزاد
اگر بیند قد دلجوی فرخ

بده ساقی شراب ارغوانی
به یاد نرگس جادوی فرخ

دوتا شد قامتم همچون کمانی
ز غم پیوسته چون ابروی فرخ
نسیم مشک تاتاری خجل کرد

شمیم زلف عنبربوی فرخ
اگر میل دل هر کس به جایست

بود میل دل من سوی فرخ
غالم همت آنم که باشد

چو حافظ بنده و هندوی فرخ

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

My heart, in desire of the face of Farrukh,
Is in confusion like the hair of Farrukh.
Save the Hindu of his tress, is none,
That enjoyed prosperity from the face of Farrukh.
The. black of good fortune is that which ever
Is the fellow-traveller and the fellow knee-sitter of Farrukh.
Like the trembling aspen, becometh the cypress of the garden,
If it see the heart-alluring stature of Farrukh.
O Saki! give wine of Arghavan hue
To the memory of the eye of sorcery of Farrukh.
Bent like a bow, became my stature
From grief continuous as the eyebrow of Farrukh.
The breeze of the musk of Tatar, ashamed made
The perfume of the tress of ambergris of Farrukh.
If to a place, be the inclination of any one’s heart,
The inclination of my heart is towards of Farrukh.
I am the slave of resolution of that one who is
Like Hafez, the attendant of the black of Farrukh.

دنیا بر میل ما نمی چرخد 
 افشین طباطبایی 

 
چنگ  در  سعادتی،  و  موهبت  و  بی همتا  نعمتی  زندگی،  دقیقه   به  دقیقه 
زندگی  کنیم.  آزاد  خودمان  نفع  به  را  آن  پتانسیل  بتوانیم  باید  که  ماست 
اتفاقات  داریم  انتخاب  امکان  همیشه  انتخاب هاست،  از  مجموعه ای 
و  رویداد ها  که  بدهیم  ترجیح  شاید  می دهند.  روی  مختلف  اشکال  به 
جریانات پیش آمده به  طرز خاصی رخ دهند، ولی بسیاری از امور به میل 
دنیا  پاشنه   بدانیم  که  است  این  مهم  نکته   نیستند.  ما  اراده   و  خواسته  و 
و  باید ها  به جای  است  بهتر  نمی چرخد.  ما  نظر  مورد  بایدهای  براساس 
دنبال آنها رفتن به انتخاب هایی که در پیش رو داریم توجه کنیم و عقل و 
انرژی خود را معطوفشان نماییم، ازجمله تصمیمات صحیح و درستی که 
می توانیم در مواقع و نقاط حساس و کلیدی و سرنوشت ساز اتخاذ کنیم تا 
ما را دچار بحران یا دردسر نسازند. ولی متاسفانه بسیاری از ما به جای 
خودمان  شخصی  توانایی های  و  ذهنی  ظرفیت های  از  صحیح  استفاده 
به تخریب رقیب و بزرگنمایی  اهداف مورد نظر، دست  به  برای رسیدن 
نقاط ضعف  آنان می زنیم. این کار مثل این است  که یک ورزشکار به جای 
افزایش رکورد هایش و تمرینات بیشتر، هنگام مسابقه اقدام به آسیب زدن 
به حریف ورزشی و تیم مقابل نماید. در واقع هر روز که از خواب بیدار 
می دهد،  قرار  اختیارمان  در  تازه  و  بی نظیر  فرصتی  زندگی  می شویم، 
می توانیم این لحظات را با احساساتی غنی شده و سرشار از شور زندگی 
درونی  قدرت  و  توانایی ها  به  اتکا  و  به نفس  اعتماد  با  و  سازیم  سپری 
خویش گام به سوی اهدافمان برداریم  یا با بغض و کینه نسبت به رقیب 
سیاسی، تجاری، کاری و... به دنبال نقشه کشیدن و تخریب و افکار منفی 

و نابودی و به زیر کشیدن او/ آنان باشیم. 
درحقیقت با این کار لحظات ناب زندگیمان را با دستانمان به فجیع ترین 
دوستان،  دارای  ما  می نماییم.  نابود  و  کرده  تلف  تکه تکه  ممکن  شکل 
خانواده، شغل، فعالیت، میهن، ایمان و مسئولیت هایی هستیم که باید به 
آنها رسیدگی کنیم. می توانیم به عزیزان و اطرافیان )حتی رقبای سیاسی 
و شغلی( هر روز پیام هایی سرشار از عشق، معنویت، مهر، مثبت اندیشی 
و مضمون های دوست داشتنی و دل انگیز پیشکش و ارسال کنیم که آنان 
نیز با شاخک های انسانی شان آن را درک  کنند و به ما موج مثبت دهند. 
در  می رود  یادمان  به سادگی  است، گاه  کوتاه  زندگی  نکنیم  فراموش 
از  کنارمان،  از  زندگی  هستیم،  بیهوده  کارهایی  مشغول  که  زمان هایی 
البه الی انگشتان دستمان ُسر می خورد و در می رود. اغلب نسبت به ذرات 
یافتن  بی توجهیم.؛  می گذرد  کنارمان  از  به سادگی  که  حیاتی  تکه های  و 
باریک  اشعه   مثل  زندگی،  خوش  حس  زیستن،  برای  کوچک  بهانه های 
بسیار  ذره های  خاطری  باشد.  تسالی  می تواند  که  صبحگاهی  آفتاب 
کوچک سالمتی در دریایی از فراموشی ها و ناامیدی ها، هر یک وسعتی و 
پهنه ای ُپر معنا از امید هستند که می توانیم آنها را به خوبی بیابیم. کسانی 
ابتدایی حیات آشنایند.  که به مدت طوالنی زندانی بوده اند با این تقالی 
در  که  حیاتی  ذرات  کوچک ترین  متوجه  را  خود  حواس  همه   است  بهتر 
ا ست که  این  خوشبختی  مفهوم  شاید  نماییم.  دارد،  وجود  دسترسمان 
وقتی تجربیات خوب و بد زندگی را کنار هم قرار دهیم، تجربیات خوبمان 
تمرکز  و  توجه  احساس خوشحالی می توانیم  داشتن  برای  باشد.  بیشتر 
خود را روی اتفاقات خوب و مثبت افرایش دهیم. باید بیاموزیم که چگونه 
آگاه  آنها در زندگیمان  اهمیت  از  و  ببریم  لذت  از کوچک ترین موفقیت ها 

شویم و برای به حداقل رساندن موارد منفی بیشتر سعی نماییم. 
منبع: آرمان

رسانه ملی روشنگری کند!
 سعید پایبند

بی شک نقش رسانه ملی برای روشن ترکردن تفاهم سوئیس حائز اهمیت و حیاتی 
است؛ چرا که رسانه ملی به طور مستقیم ولو در زمان کوتاه مهمانخانه های مردم 
است و هر اطالعات و خبری در مورد تفاهم سوئیس تاثیر زیادی بر جای می گذارد، 
و پیامدهای فکری و ذهنی به همراه دارد و موجب شکل گیری نگرش های مثبت یا 
از فاکتورهای بسیار مهمی که می تواند  منفی درباره عملکرد دولت می شود. یکی 

دولت را در بحث مذاکرات هسته ای یاری دهد رسانه ملی است. 

این موضوع بسیار مهم از آنجا حائز اهمیت است که کسانی در طول مذاکرات هسته 
ای مواضع بدبینانه ای در پیش گرفتند و مسئله هسته ای را مغرضانه تفسیر کردند 
افراد دو  این  دادند.  انجام  زیادی  این موضوع کارشکنی های  بردن  به کما  برای  و 
بین المللی  های  ارتباط  طریق  از  که  ایران  مخالف  کشورهای  یکی  هستند:  گروه 
ایران هستند و به روش  ایران فشار می آورند و از رقیبان جدی انقالب اسالمی  به 
و  ملت  ایستادگی  با  چند  هر  می کنند  اندازی  سنگ  مذاکرات  برای  گوناگون  های 
مسئوالن مدبر مواجه اند. گروه دوم دلواپسان هسته ای هستند. این گروه به شکل 
سیستماتیک با دولت حسن روحانی مشکل دارند و بدون در نظر گرفتن ذائقه های 
ملت یکه تازی می کنند و منافع جناحی را به سایر مسائل حیاتی ترجیح داده اند. این 
گروه عملکرد هسته ای را در طول 18 ماه گلوله باران کرده اند و از هر فرصتی علیه 
دولت استفاده می کنند. حال با این اوضاع عقل حکم می کند رسانه ملی که مال ملت 

است دخالت کرده و مذاکرات هسته ای را برای مردم روشن کند.
رسانه ملی با توجه به رسالت خطیری که بر عهده دارد بهتر از عملکرد فعلی می تواند 

به دولت کمک کند و دست دولت را در این زمینه بازتر کند. وقتی که موضوع هسته 
ای برای مردم از طریق رسانه ملی شفافتر باشد دولت بهتر می تواند وقت و انرژی را 
صرف این کار کند، چرا که همراهی و همگامی مردم با دولت قوت قلب مذاکره کننده 
از  با استفاده  افزون تر می کند. رسانه ملی  را  آنها  را بیشتر و میزان موفقیت  گان 
ظرفیتها و پتانسیل هایی که در اختیار دارد می تواند حواشی موضوع هسته ای را کم 
رنگ تر کرده و واقعیت های هسته ای را بدون هیچ کم و کاستی به مردم انتقال دهد.
دست اندر کاران رسانه ملی می توانند با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند 
از طریق تولید برنامه های تخصصی هسته ای و کارشناسان بی طرف افکار مردم 
را در جریان مذاکرات هسته ای قرار دهند و شائبه ها و نقاط کور هسته ای را برای 
به سرانجام  برای  اندیشه حرکت خوبی  با  از کارشناسان  ملت روشن کنند. دعوت 
رساندن توافق هسته ای است و در مقابل حضور کارشناسان با تفکرات دیکته ای 
در مبحث مهم هسته ای، آن هم در رسانه ملی که مخاطبان گسترده ای دارد، بسیار 
مخرب است و مردم را به نا امیدی سوق می دهد. همچــنین پخش اخبار دو پهلو در 
مورد گفتگوهای هسته ای مردم را سردرگم کرده و مردم را به دولت بدبین می کند.
رسانه ملی یا همان جعبه جادویی اگر کمی بیشتر در مسئله هسته ای در کنار دولت 
باشد می تواند تاثیرات فوق العاده ای در روشنگری تفاهم سوئیس ایفا  کند. به طور 
کلی نقش رسانه ها بدون هیچ گونه شک و تردیدی در تحکیم و یا تضعیف تفاهم 
نامه سوئیس اثر گذار است و به هر حال تاثیر عمیــــق رسانه های جمعی قابل 

انکار نیست.
در واقع اگر رسانه ملی بیشتر نگاهش در مسیر کمک به دولت در مقوله هسته ای 
مثبتی  بازخوردهای  شاهد  باشد  همسوتر  راستا  این  در  ریزی  برنامه  در  و  باشد 
در سطح جامعه خواهیم بود.رسانه ملی زمانی می تواند در مقوله تفاهم سوئیس 
ملت  برای  دقیق  منابع  با  را  سوئیس  بیانیه  مفاد  و  دقیق  عملکرد  و  کند  روشنگری 
ارئه کرده و از مطالب و موضوعاتی که موجب پیچیده شدن تفاهم لوزان می شود 

جلوگیری کند. / روزنامه ابتکار

از فالفلی تا چلوکبابی
نعمت احمدی-حقوقدان

داشت  پدیده ای  از  نشان  شهر  خیابان های  در  گردشی  سال،  پایان  پرهیاهوی  ایام  در 
که گسترش آن لحظه ای شده است. بساط دست فروش ها در هر کوی و برزن پهن بود. 
از نظر توان اقتصادی و  از تنوع اجناس دست فروشان به واقعیت تلخی می رسیم که 
قدرت خرید به کجا رسیده ایم؟ بنجل ترین اجناس و بی کیفیت ترین کاالهای عرضه شده 
جلوی  بود.  عید  شب  در  خود  مایحتاج  خرید  در  مردم  اکثریت  توان  کاهش  نشانه 
پایانی  روزهای  تصویر  این  است؛  خالی  رستوران ها  اما  است  شلوغ  فالفل فروشی ها 
سال است که بعضا در طول سال هم در برخی مراکز خرید شهر دیده می شود. نگارنده 
بررسی  جهت  به  صرفا  را  ولی عصر)عج(  خیابان  تا  بازار  از  مرکزی  خیابان  چندین 
و  اتمی  موضوع  است.  روحانی  دکتر  آقای  به  خطابم  گذاشتم.  پا  زیر  موضوع  همین 
اقتصادی  راه حل های  از  یکی  شده،  منجر  سوئیس  اولیه  تفاهم  به  که   ٥ با١+  مذاکره 

به شمار  یازدهم  دولت  بزرگ ترین دستاورد  موافقت نامه،  امضای  صورت  در  و  کشور 
می رود که در تاریخ خواهد ماند؛ چیزی همانند ملی شدن صنعت نفت. هم حرمت کشور 
حفظ شد هم دستاوردهای اتمی محفوظ ماند و خون شهدای اتمی پایمال نشد و هم 
امیدواری به بهبود شرایط پدید آمده است. اما پرسش این است؛ با این تیم اقتصادی 
آیا  است  یافته  کاهش  تورم  اینکه  ادعای  و  کرده  انتخاب  رئیس جمهور  که  قدرتمندی 
نیم نگاهی به جیب مردم و محتویات آن می شود؟ می دانیم فاصله طبقاتی که با تأسف 
باالترین درجه ممکن خود رسید و گردش ماشین های میلیاردی و  به  در دولت سابق 
فروش پنت هاوس های نجومی از باغچه و باغ در طبقات باالی برج ها، همه وهمه نشانه 
تشکیل  سه طبقه  از  کشورها  همه  در  انسانی  جوامع  است.  طبقاتی  فاصله  عمیق  دره 
این  آنها،  اقتصادی  تیم  می شود: متمول، متوسط و فقیر. همه هنر دولت ها خصوصا 
طبقه  اگر  و  کرده  کم  را  فقیر  جمعیت  و  بیفزایند  متوسط  طبقه  وسعت  بر  که  است 
متمول در این شرایط رشد هم کرد نشانه رونق اقتصادی است که سرمایه خود را وارد 
چرخه اقتصادی کرده و کارآفرینی می کند، اشتغال ایجاد می کند و مالیات درآمد خود 
اما اگر بر طبقه فقیر و به اصطالح امروزی زیر خط فقر افزوده شد،  را می پردازد. 
یک جای معادله اقتصادی اداره دولت می لنگد. برخالف  نظر رئیس  دولت سابق محمود 
احمدی نژاد که در کشور کسی گرسنه نیست، پرداخت ٤٥هزارتومان یارانه دلیل نبود 

فقیر در کشور نیست. وقتی هزینه نان خالی سفره مردم ماهانه بیش از ٤٥هزارتومان 
یارانه نقدی است، داشتن چنین ادعایی نشانه عدم درک شرایط اقتصادی کشور است. 
اگر موتور تیم اقتصادی دولت همانند موتور تیم سیاست خارجی فعال شود، با وضع 
نخواهیم  روبه رو  می کنند  عرضه  که  بنجلی  اجناس  و  خیابانی  دست فروشان  موجود 

شد. 
نجومی  اعداد  وقتی  می گویند،  میلیاردی  اختالس های  کشف  از  روزنامه ها  وقتی 
سه هزارمیلیارد و هفت هزارمیلیارد و ١٢هزارمیلیارد و معوقات شش هزارو٥٠٠میلیاردی 
را هرروزه در روزنامه ها می خوانیم و این سوتر بساط دست فروشی ها را می بینیم چه 
قضاوتی باید کرد؟  دعای تحویل سال ما این بود؛ خداوندا به دولتمردان ما این توان 
در  امکاناتی  ایران،  به وسعت  کنند. خاکی  را جمع  فراگیر  فقر  بده  بساط  را  قدرت  و 
حد اعالی منابع زیرزمینی و رو زمینی، مردمی با پیشینه تاریخی درخشان، حقشان 
داشته  آسایش  و  رفاه  اشتغال،  مطلوب،  رشد  باثبات،  اقتصادی  شرایط  که  است  این 
باشند. البته توقع تنها از دولت نیست و توقع حل یک شبه مسائل هم نیست. امید است 
مسیر حرکت به سوی فقرزدایی و ایجاد رونق اقتصادی را امسال و پس از رهاشدن از 

تحریم های ظالمانه غرب، مشاهده کنیم.
روزنامه شرق


