
PERSIAN             WEEKLY
No. 404 Friday 24 July 2015
www.persianweekly.co.uk

هفته نامه پرشین - شماره 404  
جمعه 2 مردادماه 1394 -  چاپ لندن 

To reach your Iranian community, talk to “Persian Weekly” first!
If you would like to advertise in The Persian Weekly Paper please contact:

Tel: 07811000455 - info@persianweekly.co.uk

102,702

صفحه 8صفحه 5 بین المللصفحه 4 گزارش خانوادهصفحه  14 تحلیلسینما

صفحه 6 

از حوادث طبیعی 
گذشته عبرت نگرفته ایم

امسال پایکوبی و سرور عید    با سکوتی مرگبار 
گره خورد   . سکوتی که باز هم انگشت غفلت را به 
سوی عد   م آماد   گی شهر، شهروند   ان و نهاد   های 
اجرایی د   ر پیشگیری و کاهش خسارات مالی و 

جانی ناشی از حواد   ث غیر مترقبه ...

اجرای توافق هسته ای 
سخت تر از مذاکرات

داریم.  ایران  با  ای  هسته  توافق  یک  ما  خب 
توافقی که شمار سانتریفیوژها و تحریم ها را 
کاهش می دهد. در ادامه به پنج نکته مهم پس 

از این توافق اشاره می شود...

استیون اسپیلبرگ؛
در دل تاریخ

سالگی   69 در  معروف  اسپیلبرگ  استیون 
و طی حدود 45 سال فیلمسازی که از سال 
1971 با فیلم »دوئل« آغاز شد و پایانی بر آن 

ـ دست کم در حال حاضر...

بررسی رشته ایران شناسی 
در دانشگاه آکسفورد

هیچ گاه  آکسفورد  دانشگاه  تاسیس  دقیق  زمان 
همه  ذهن  در  سوال  این  همواره  و  نشد  معلوم 
دانشگاهیان باقی ماند که این قطب علمی بزرگ از 
چه زمانی پا به عرصه فعالیت های علمی گذاشته 

است. این مرکز آموزشی که در ...

5 راه حل برای مشکالت 
مالی خانوار

چه  کم،  چه  باشید  داشته  زیادی  پول  چه  شما 
احتمال  به  کم،  چه  باشید  داشته  زیادی  اعتبار 
مطرح  شما  خانوار  برای  مالی  مسائل  قوی 

است. ...

هفته نامه پرشین با بیش از صدهزار نفر مخاطب در شبکه های اجتماعی  محلی مناسب جهت تبلیغات مشاغل  شما

معمای دالرهای منجمد

صفحه  16 
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هفته ای که گذشت 
سالم عامیانه انگلیسی اکونومیست به آیت الله خامنه ای

انگلیسی  معتبر  هفته نامه   )The Economist( اکونومیست 
و  ایران  هسته ای  توافق  از  پس  خود  شماره  تازه ترین  در 
گفتن  سالم  به  را  خود  جلد  روی  عکس  وین  در  گروه5+1 
خامنه ای  الله  آیت  به   Hiyatollah عامیانه  دادن  سالم  یا 
 Hiya ترکیبی از دو کلمه Hiyatollah .اختصاص داده است
است.   Ayatollah و  است  بریتانیا  در  خودمانی  سالم  که 
زبان  انگلیسی  های  مجله  ترین  قدیمی  از  که  اکونومیست 
از  طرفداری  آزاد،  اقتصاد  از  طرفداری  به  میرود  شمار  به 
شفافیت حکومتها و لیبرالیسم و همچنین دقیق بودن مطالب 
مجله  این  جلدهای  روی  است.  مشهور  طنز  از  استفاده  و 
نیز بعضی هفته ها با طنز یا کاریکاتور به مسائل روز می 
پردازند. سرمقاله این هفته اکونومیست از قرارداد هسته ای 
بین ایران و کشورهای غربی دفاع میکند و آن را گامی برای 

امن تر شدن جهان میداند.

2015 گرم ترین سال جهان
 2015 که  می دهد  نشان  اطالعات  تازه ترین  که  شد  شنیده 
احتماال تاکنون گرم ترین سال زمین بوده و دمای هوا در این 
انتخاب  است.  داشته  افزایش  غیرمنتظره ای  سرعت  با  سال 
با  مرتبط  اطالعات  که  تاکنون  گذشته  سال   136 از  نوشت؛ 
سال  نخست  ماه  شش  رسیده،  ثبت  به  جهانی  هوای  دمای 
ملی  اداره  بوده اند.  زمین  ماه های  گرم ترین  میالدی  جاری 
کرد:  اعالم   )NOAA( آمریکا  جوی  و  اقیانوسی  مطالعات 
ژوئن امسال از سال 1880 میالدی تاکنون گرم ترین ماه ژوئن 
اوهایو  دره  و  ترکیه  در  شدید  بارندگی های  از  است.  بوده 
با  جهان  امسال  اسپانیا،  و  آالسکا  در  دما  افزایش  تا  گرفته 
شدیدترین تغییرات و دگرگونی های جوی روبرو بوده است. 
سخنگوی NOAA در این باره گفت: اکنون داخل آسانسوری 

هستیم که هیچ نشانه ای از پایین آمدن آن وجود ندارد. 

طوفان و سیل در تابستان
جوی  تغییرات  تابستان،  ماه  نخستین  روزهای  آخرین  در 
بسیاری از مردم مناطق مختلف کشورمان را غافلگیر کرد. 
را  مردم  سرما  و  برف  اردبیل،  استان  چون  نقاط  برخی  در 
مجبور به استفاده از لباس های گرم در فصل تابستان کرد. 
جاری  موجب  بانه  و  سقز  شهرهای  در  باران  شدید  بارش 
شدن سیالب شد و طغیان رودخانه و سیل در کرج و ریزش 
آنکه  ضمن  کشت.  را  نفر   11 داوود  امامزاده  جاده  در  کوه 

بر ساعت  کیلومتر   80 با سرعت  غبار  و  با گرد  توام  توفانی 
روز یکشنبه تهران را در نوردید و خساراتی را هم بر جای 

گذاشت. 

فرصت طالیی گردشگری
غربی،  کشورهای  و  ایران  میان  هسته ای  توافق  خبر  اعالم 
دنبال  به  که  شد  سرمایه گذارانی  بخش  نوید  تنها  نه 
مثبتی  سیگنال  بلکه  هستند  ایران  در  اقتصادی  فرصت های 
هم به گردشگران خارجی داد تا از فرصت طالیی پیش آمده 
استفاده کنند و ایران زیبا را در لیست سفرهای تفریحی خود 
یازدهم،  دولت  آمدن  کار  روی  زمان  از  هر چند  دهند.  قرار 
تقویت  اما  شده،  بیشتر  کشورمان  به  گردشگران  اقبال 
بخش گردشگری می تواند به ارزآوری بیشتر در این حوزه 
بینجامد. انتظار می رود به زودی شمار تقاضاها برای سفر 

به ایران افزایش یابد. 

تیم هسته ای در بهارستان
این  شنبه  سه  هسته ای  مذاکره کننده  تیم  و  صالحی  ظریف، 
تن  از  را  وین  نفسگیر  مذاکرات  خستگی  آنکه  از  پس  هفته 
تا  یافتند  حضور  مجلس  نمایندگان  میان  در  کردند  در  به 
گزارشی از تالش های خود به بهارستان نشینان ارائه کنند. 
پیروزی  به عنوان  توافق  این  از  جهانیان  گفت  خارجه  وزیر 
رئیس  کردند.  استقبال  جنگ طلبی  بر  منطق  و  عقالنیت 
به عنوان شاهدی که 44  تاکید کرد  اتمی هم  انرژی  سازمان 
شهادت  دارد  تخصص  و  تجربه  هسته ای  فناوری  در  سال 
می دهد آنچه در ُبعد فنی به دست آوردیم دستاوردی بزرگ 

و تاریخ ساز است. 

لغو تحریم ها در سازمان ملل
یک هفته پس از تدوین متن نهایی برنامه جامع اقدام مشترک، 
شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ای را به تصویب رساند 
که بر اساس آن توافق اتمی هفته گذشته میان ایران و گروه 
اعضای  تمام  و  گرفته  قرار  تایید  مورد   5+1 کشورهای 

سازمان ملل را به اجرای متن این توافق موظف می کند.

مک دونالد در تهران !؟
طی  که  هسته ای  توافق  از  پس  داغ  خبرهای  الی  البه   
روزهای گذشته در محافل خبری مطرح شد یکی هم اعالم 
آمادگی کمپانی مک دونالد برای افتتاح شعبه در ایران بود. 

آمریکایی  کرده  سرخ  زمینی  سیب  و  همبرگر  غول  ظاهرا 
نمایندگی  پذیرش  مخصوص  فرم  خود  رسمی  سایت  در 
رئیس  اینکه  از  غافل  داد.  قرار  عالقه مندان  اختیار  در  را 
اتحادیه اغذیه فروشان ضمن هشدار به عالقه مندان درباره 
در  کار  برای  دونالد  مک  که  گفت  احتمالی  کالهبرداری های 
فروشان  اغذیه  صنف  از  و  نامه  اماکن،  اداره  از  باید  ایران 

پروانه کسب بگیرد!

سینماهای سفیدپوش
رستاخیز  فیلم  حواشی  نمایش،  آغاز  از  پس  ساعت   6 تنها 
باالخره دامن این فیلم را گرفت و آن را از پرده سینماها پایین 
نشان  ارشاد،  وزارت  مقابل  مردم  اعتراضی  تجمع  کشید. 
هم  فیلم  این  انتقاد  مورد  بخش های  حذف  دقیقه   40 که  داد 
فیلم  این  کارگردان  کند.  برطرف  را  آن  مشکالت  نتوانسته 
گفته که فیلمش قربانی یک معامله سیاسی شده است. در پی 
این اتفاق، رئیس شورای صنفی نمایش تاکید کرد به احترام 
سردر  و  شد  نخواهد  جایگزین  دیگری  فیلم  فعال  فیلم،  این 
سینماهای نمایش دهنده آن به جای پوستر فیلم تا یک هفته 

سفید پوش می شوند. 

اشتیاق سرمایه گذاران آلمانی
به نظر می رسد آلمانی ها مشتاق تر از سایر کشورهای غربی 
برای سرمایه گذاری در ایران هستند. چرا که هنوز یک هفته 
از توافق هسته ای نگذشته، معاون صدراعظم آلمان به همراه 
فرصت های  تا  شد  ایران  راهی  60نفره  تجاری  هیات  یک 
سرمایه گذاری در دوران پس از لغو تحریم ها را بررسی کند. 
میزبان  خصوصی  بخش  همراهی  به  ایرانی  وزارتخانه   5
مذاکرات  اغلب  که  بودند  آلمانی  برتر  صنایع  از  گروه  اولین 
ایجاد  برق،  و  آب  خودرو،  پتروشیمی،  گاز،  و  نفت  پیرامون 

واحد های صنعتی و توسعه نساجی صورت گرفته است. 

آمادگی افزایش صادرات نفتی
گذشته  سالیان  طی  که  شدیدی  تحریم های  با  خداحافظی 
اقتصاد کشورمان را تحت تاثیر قرار داده بود، برای صنعت 
نفت به منزله گشوده شدن پنجره های بیشتر رو به توسعه 
تحریم ها  لغو  با  ایران  که  بود  گفته  نفت  وزیر  قبال  است. 
بازخواهد  نفت  صادرات  در  خود  قبلی  جایگاه  به  زودی  به 
نفتی  استقبال غول های  از  گشت. همزمان برخی گزارش ها 
جهان از توافق هسته ای خبر می دهند. ایران در نظر دارد که 

بعد از اجرایی شدن توافق هسته ای در مدت کوتاهی حدود 
500 هزار بشکه و در یک سال یک میلیون بشکه نفت خام به 

بازار عرضه کند. 

سکه از رونق افتاد
جهانی  قیمت  کاهش  کنار  در  هسته ای  توافق  به  خوش بینی 
چه  هر  سقوط  به  و  انداخت  رونق  از  را  سکه  بازار  اونس، 
بیشتر قیمت ها کمک کرد. اگرچه قیمت سکه فردای توافق به 
نتوانست زیاد مقاومت  اما  یافت  افزایش  دلیل برخی عوامل 
کند و از روز پنج شنبه گذشته روند کاهشی در پیش گرفت 
و روز سه شنبه این هفته هر سکه حدود 860 هزارتومان به 
روزهای  طی  دالر  ارزش  کاهش  کارشناسان  رفت.  فروش 
بازارهای  در  اونس  قیمت  بی سابقه  سقوط  کنار  در  اخیر 
طال  و  سکه  قیمت  کاهش  در  موثری  عوامل  را  جهانی 

می دانند. 

رقابت در جاده مخصوص
اما  بازارها،  اغلب  بر  هسته ای  توافق  مثبت  تاثیر  وجود  با 
وزیر  بلکه  دارد  ادامه  همچنان  تنها  نه  خودرو  بازار  رکود 
توافق  از  پس  داخلی  خودروهای  قیمت  می گوید  صنعت 
خودروسازان  که  اشتیاقی  با  طرفی  از  نمی یابد.  کاهش 
داده اند،  نشان  خود  از  ایران  بازار  به  ورود  برای  خارجی 
اولویت با کشورهایی است که در طول تحریم ها ایران را تنها 
نگذاشته اند. گفته شده شرکت های خودروساز فرانسوی و 
لغو  با  رقابتند.  در  هم  با  ایران  بازار  به  ورود  برای  آلمانی 
سال های  در  خوبی  رشد  خودرو  بازار  ایران،  تحریم های 

آینده خواهد داشت. 

افت عجیب شاخص
توافق،  از  پیش  روزهای  اگرچه  تهران  بهادار  اوراق  بورس 
رشد  با  هسته ای  مذاکرات  نتیجه  به  را  خود  خوش بینی 
شاخص نشان داد اما فردای توافق ریزش عجیبی داشت که 
البته در اولین روز پس از تعطیالت عید فطر هم ادامه یافت. 
خودرویی  گروه های  عرضه  افزایش  کارشناسان  اگرچه 
مجامع  برگزاری  دلیل  به  نمادها  گسترده  توقف  کنار  در 
حال  همین  در  اما  نمی دانند،  بی تاثیر  شاخص  ریزش  در  را 
و  سرمایه  بازار  شرایط  شدن  بهتر  از  حاکی  پیش بینی ها 

جبران زیان سهامداران در آینده ای نزدیک است.
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جمشید  تخت  سنگهای  بر  شده  حکاکی  تصاویر  در 
اسب  بر  سوار  هیچکس  نیست.  عصبانی  هیچکس 
نیست. هیچکس را در حال تعظیم نمی بینید. هیچکس 
سرافکنده و شکست خورده نیست هیچ قومی بر قوم د 
یگر برتر نیست و هیچ تصویر خشنی در آن وجود ندارد. 
از افتخارهای ایرانیان این است که هیچگاه برده داری 
در ایران مرسوم نبود ه است در بین صدها پیکره تراشید 
ه شده بر سنگهای تخت جمشید حتی یک تصویر برهنه 
و عریان وجود ندارد. بخاطر بسپاریم که از چه نژادی 

هستیم و دارای چه اصالتی می باشیم. 

این شناسنامه همه ماست

هفته نامه پرشین
 اجتماعی , فرهنگی , هنری

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

انتخاب و به چاپ می رسد.
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ابله گمان می کند عاقل است، 
ولی عاقل می داند که خود 

ابلهی بیش نیست.
آنچه دلخواه توست، چرده پنجم، صحنه اول

The fool doth think he is wise, 
but the wise man knows him-

self to be a fool.
As you like it, Act V, sc.1.

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

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

مشترکانی به ما معرفی کرده اند.

 102702 Likes
www.facebook.com/persianweeklypaper

بازی دوگانه در واشنگتن
در ایاالت متحده آمریکا، نظرسنجی از شهروندان با دو هدف 
یك  می شود.  انجام  خصوصی  معتبر  نهادهای  توسط  عمده 
این است که واقعیت های جامعه و خواست شهروندان  هدف 
این  دوم  هدف  و  شود  آشکار  کشور  روسای  و  رهبران  برای 
باشد.  تصمیم ها  اتخاذ  محور  باید  خواسته  این  که  است 
نتایج  مذاکرات  گرم  روزهای  این  در  ان بی سی  خبری  شبکه 
توافق  یا عدم  توافق  درباره  آمریکا  از مردم  نظرسنجی خود 

هسته ای کشورشان با ایران را دستمایه کار قرار داده است.
شبکه خبری ان بی سی می گوید: بنا بر نظرسنجی تازه ای در 
احتمالی  توافق  از  که  کسانی  شمار   ،1 به   2 نسبت  با  آمریکا، 
اتمی میان ایران و قدرت های جهانی حمایت می کنند، دو برابر 
بیشتر از مخالفان آن است. از میان کسانی که در نظرسنجی 
که  سیاسی  توافقی  از  گفته اند  درصد   35 کرده اند،  شرکت 
راستی آزمایی  با  را  هسته ای  سالح  به  ایران  دستیابی  جلوی 
از  17درصد  مقابل  در  می کنند.  حمایت  بگیرد،  اتمی  برنامه 
مخالفت  توافق  این  با  نظرسنجی،  این  در  شرکت کنندگان 
کرده اند.اما گذشته از اینها شمار قابل توجهی از شهروندان،) 
46 درصد(، گفته اند آنقدری اطالع ندارند که بخواهند در این 
مورد نظر دهند. دیدگاه های سیاسی کسانی که از آنها پرسش 
حزب  هواداران  است؛  نبوده  بی تاثیر  آنها  پاسخ  در  شده، 
جان  یا  رئیس جمهوری  اوباما،  باراک  که  حزبی  دموکرات، 
آن می آیند 47 در مقابل  از  ایاالت متحده،  کری، وزیر خارجه 
هواداران  میان  در  مقابل  در  هستند.  توافق  حامی  درصد   3
جمهوری خواهان، حزبی که کنگره را در دست دارد و بسیاری 
از اعضای آن مخالفت خود را با توافق اعالم کرده اند، 24 در 
که  نظرسنجی  این  هستند.  توافق  مخالف  درصد   35 مقابل 
به تازگی منتشر شده، در فاصله زمانی 14 تا 18 ژوئن، پیش 
است.  شده  انجام  ژوئن،   30 برای  تعیین شده  مهلت  تمدید  از 
روزهای  این  در  نظرسنجی  این  انتشار  که  می رسد  نظر  به 
توافق  به  رسیدن  مسیر  در  اوباما  منتقدان  می تواند  حساس 
هسته ای با ایران را تضعیف کرده و راه دولت را هموارتر کند.
انجام شده  از توافق نیز چندین نظرسنجی  این میان پس  در 

این توافق  از  آمریکا  از حمایت مردم  است که همچنان حاکی 
این  مردم  درصد   57 به  نزدیک  نظرسنجی ها  این  در  است. 

کشور موافق توافق هستند. 

اسرائیل عقب می نشیند
و  تل آویو  مشترک  منافع  بر  تاکید  با  اسرائیل  جنگ  وزیر 
واشنگتن »با وجود اختالفات« گفت: اسرائیل باید سیاست های 
به  تغییر دهد.  به شرایط کنونی خاورمیانه  با توجه  را  خود 
اظهارات  این  یعلون،  موشه  اسرائیل  صدای  رادیو  گزارش 
آمریکا  دفاع  وزیر  کارتر،  اشتون  با  خود  دیدار  ابتدای  در  را 
بیان کرد و گفت: باید سیاست های خود را متناسب با شرایط 
کنونی منطقه خاورمیانه تغییر دهیم. کارتر نیز در این دیدار 
گفت: روابط ما با تل آویو بخش مهمی از استراتژی آمریکا در 
دیدار  به  سه شنبه  همچنین  کارتر  می دهد.  تشکیل  را  منطقه 
با تکرار برخی ادعاهای خود قصد داشت تا  نتانیاهو رفت و 

موضع اسرائیل را نرم تر کند. 

متن توافق به کنگره ارسال شد
در حالی که اشتون کارتر به گفته سی ان ان در سفری دیپلماتیک 
برای دلداری دولتمردان اسرائیلی  در سرزمین های اشغالی به 
سر می ُبرد، وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد متن توافق را به 
کنگره این کشور ارائه کرده است. با این اقدام، کنگره آمریکا 
60 روز برای بررسی توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 مهلت 
مهلت  آمریکا،  خارجه  وزارت  بیانیه  براساس  داشت.  خواهد 
آغاز خواهد شد.قبل  از دوشنبه 20 ژوئیه )جوالی(  60 روزه 
کرده  تهدید  آمریکا  ایاالت متحده  رئیس  اوباما  باراک  این  از 
بود در صورت رای منفی کنگره به توافق هسته ای، آن را وتو 
خواهد کرد. اکثریت کنگره در اختیار جمهوری خواهان است. 
هستند  مجبور  اوباما  وتوی  از  عبور  برای  جمهوری خواهان 
بیش از دو سوم به متن توافق رای منفی بدهند که بعید است 

این اتفاق روی بدهد.

جان کری: ایران و آمریکا  متحد هم نیستند 
جان کری وزیر خارجه آمریکا با تکرار ادعاهای خود گفت که 

توافق با ایران براساس هشدار، احتیاط و نظارت و نه برپایه 
اعتماد ساخته شده است. کری در مصاحبه با شبکه سی بی اس 
ادعا  هسته ای  توافق  مخالفان  اقناع  برای  تالش  در  و  آمریکا 
کرد: تهران همچنان از سیاست های پیشین خود عدول نکرده 
است و مذاکرات آمریکا با ایران تنها در حوزه هسته ای صورت 
دستیابی  به رغم  آمریکا  و  ایران  کرد:  تاکید  وی  است.  گرفته 
گذشته  در  ایران  شد.  نخواهند  همپیمان  هسته ای  توافق  به 
همپیمان  و  هستیم  رقیب  اکنون  هم  ما  بوده.  آمریکا  دشمن 
منع  امکان  کشتن  درباره  کنگره  به  کری  نیستیم.  دوست  یا 
و گفت:  داد  به سالح هسته ای هم هشدار  از دستیابی  تهران 
کنگره نباید علیه توافق رای بدهد. در غیراین صورت ایرانی ها 
زیادی  احتمال  و  بازمی گردند  اورانیوم  به غنی سازی  دوباره 
آمریکا خود  این وضعیت  دارد. در  درباره بروز جنگ وجود 
را  ما  همپیمانان  و  دید  خواهد  منزوی  جهانی  صحنه  در  را 
حال  این  با  وی  کرد.  خواهند  ترک  تحریم ها  انجام  زمینه  در 
امکان استفاده آمریکا از این توافق برای بهبود روابط با ایران 
را رد نکرد.جان کری ادامه داد: می خواهیم کنگره با دقت به 
را  زمینه  زیرا  ماند  خواهد  پایدار  توافق  این  بدهد.  گوش  ما 
اعمال محدودیت های  ایران و  از  بازرسی های بی سابقه  برای 
بی سابقه بر برنامه هسته ای ایران فراهم می کند. وزیر خارجه 
ایاالت متحده توضیح داد: تهدید واقعی برای خاورمیانه عدم 
توافق  این  بود، در صورتی که کنگره  توافق  این  به  دستیابی 
نه  و  تحریم  نه  و  داشت  خواهیم  بازرسی  نه  نکند  تایید  را 

می توانیم مذاکره کنیم.

کنگره آمریکا هم اینک با اکثریت در دستان جمهوری خواهان 
به  توجه  با  تا  دارند  قصد  گروه  این  می گویند:  برخی  است. 
نزدیکی انتخابات آمریکا در سال 2016 از این توافق به عنوان 
یک حربه سیاسی استفاده کنند. از این رو به اعتقاد این دسته 
این  وجود،  این  با  ندهند.  رای  توافق  این  به  آنها  است  ممکن 
و  آورند  دست  به  را  کنگره  آرای  سوم  دو  از  بیش  باید  افراد 
از  برخی  بتوانند  که  نایل خواهند شد  امر  این  به  زمانی  تنها 
دموکرات ها را همراه خود کنند. در غیر این صورت همانگونه 

که اوباما گفته است این رای منفی را وتو خواهد کرد. 

http://www.facebook.com/pages/Persian-Weekly/120285221359444
http://www.facebook.com/persian.weekly
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از حــــــــــوادث 
طبیعــــی گذشته 
عبرت نگرفته ایم

معصومه آباد / رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران

امسال پایکوبی و سرور عید    با سکوتی مرگبار گره خورد   . 
سکوتی که باز هم انگشت غفلت را به سوی عد   م آماد   گی 
و  پیشگیری  د   ر  اجرایی  نهاد   های  و  شهروند   ان  شهر، 
کاهش خسارات مالی و جانی ناشی از حواد   ث غیر مترقبه 
سال  از  پس  زمانی که  د   ر  د   رست  متاسفانه  گرفت.  نشانه 
تعطیالت  این  د   ر  ای،  جاد   ه  د   لخراش  های  آمار  رصد     ها 
ضمن افزایش 14 د   رصد   ی سفر پلیس راهور ناجا کاهش 
سیالب،  بار  این  کرد   ،  اعالم  نیز  را  تصاد   فات  د   رصد   ی   11

مسافران را د   ر کام مرگ خود    کشاند   . 
سرعتی  با  که  گذشته  سال  طوفان  حاد   ثه  از  عبرت  عد   م 
بالغ بر 120 کیلومتر بر ساعت د   ر کمتر از 25 د   قیقه جان 5 
شهروند    را گرفت، این بار با بارشی شد   ید    و هجوم سیالب 
آن هم د   ر حریم رود   خانه، رکورد    د   یگری را از ناکارآمد   ی 
د   ر آماد   گی به موقع پیش از وقوع بحران های احتمالی، با 
ثبت رساند   . به  تن مفقود     ها  د   ه  و  12 کشته، 82 مجروح 
ریزش تونل و آب گرفتگی د   ر فیروزکوه ، هراز و امامزاد   ه 
د   اوود   ، تخریب 2 پل د   ر اثر طغیان رود   خانه و وقوع سیل 
د   ر منطقه باالی طالقان و مفقود    شد   ن 50 د   ستگاه خود   رو 
د   یگر  از  آسارا  محد   ود   ه  چالوس   - کرج  محور  سیل  د   ر 
با  پرفشاری  تود   ه های  چطور  بود  .  حاد  ثه  این  پیامد   های 

حالی که  د   ر  می یابند     راه  کشور  به  تاثیری  وسعت  چنین 
برابر  د   ر  آماد   گی  اعالم  برای  هشد   اری  زنگ  گونه  هیچ 

بحران های احتمالی د   ر کشور به صد   ا د   ر نمی آید   ؟
نقص  با  یا  نیست:  خارج  حالت  د   و  از  سوال  این  پاسخ   
هستیم  مواجه  موقع  به  رسانی  اطالع  و  بینی  پیش  د   ر 

به  یکپارچه  سیستمی  به  د   هی  نظام  قد   رت  فاقد     آنکه  یا 
منظور ایجاد    آماد   گی د   ر برابر ایجاد    بحران احتمالی پس 
های  سازمان  سوی  از  ارسالی  های  اطالعیه  د   ریافت  از 
هواشناسی هستیم که باید  بد   ون فوت وقت نواقص د   ر هر 
د   و سطح شناسایی و اصالح شود   . چرا که هر لحظه تاخیر 
د   ر سازماند   هی نظام هماهنگ پیشگیری و توانمند    سازی 
تلفات  و  خسارت  بحران،  مد   یریت  یکپارچه  فرماند   هی 

جانی را به صورت تصاعد   ی افزایش خواهد    د   اد   . 

تمامی  برای  هشد   ار  زنگ  مستلزم  هواشناسی  بحران 
سازمان های متولی بود ه و الزم است پیش از حاد   ثه تمامی 
ارگان ها حتی با فرض احتمالی بود   ن د   ر حالت آماد   ه باش 
قرار گیرند   ، . سازمان های امد   اد    و نجات د   ر عین ناباوری 
شوند   ؛  می  روانه  حاد   ثه  صحنه  به  مرد   می  های  تماس  با 

این فاجعه است! متاسفانه با وجود    آنکه بیش از 40 سال 
است که د   ر بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان استفاد   ه 
از سیستم های پیش بینی و هشد   ار سیل آغاز شد   ه، اما د   ر 
عمومی  و  گسترد   ه  به صورت  ها  سیستم  این  روی  ایران 

برای تمامی مناطق کار نشد   ه است. 
نمی  را  بارشی  چنین  پید   است،  حاد   ثه  شواهد     از  چنانچه 
آمار  که  زیرا  کرد      بند   ی  طبقه  بحرانی  سطح  د   ر  توان 
افراد    فوتی، مفقود    شد   ه و مصد   ومان حاد   ثه  تکان د   هند   ه 
روزها  نیست.این  حاد   ثه  عمق  با  قیاس  قابل  یکشنبه  روز 
جایی که  تا  است  شد   ه  شهر  گریبانگیر  مرگباری  اپید   می 
د   ر زمره شرایط بحرانی  ای که شاید     کوچک ترین حاد   ثه 
نیز به حساب نیاید    خطرآفرین و مرگبار می شود   . باد    و 

باران شد   ید   ی که می توانست با اعالم سازمان هواشناسی 
از  خود   روها  ترد   د     مانع  حد   اقل  موقع  به  ریزی  برنامه  و 
محورهای پر خطر یا مانع اسکان مسافران د   ر حریم بستر 
رود   خانه شود    و همین اقد   ام ساد   ه می توانست به صورت 
چشمگیری از سهم سنگین تلفاتی که هنوز آمار نهایی آن 

گزارش نشد   ه است، بکاهد   . 
باید   که  هست  هنوز  هایی  سوال  اما  گذشت  هم  سیالب 
آیا  بد   انند   :  واجب  خود     بر  را  آن  به  پاسخگویی  مسئوالن 
حفظ  نگاه  با  خود     های  رسالت  به  هواشناسی  سازمان 
د   چار  یا  و  می نگرد     طبیعی  مخاطرات  از  ها  انسان  جان 
پایانی  لحظات  د   ر  بی ثمر  گزارشاتی  ارائه  د   ر  روزمرگی 
وقوع بحران هاست؟ گویی که سازمان هواشناسی رسالت 
و  جد   ی  هشد   ارهای  و  اطالعیه  با  آنکه  از  بیش  را  خود    
پیشگیرانه گره زند   ، د   رگیر ارائه اخباری د   ر لحظاتی پیش 
از حاد   ثه شد   ه است، د   رست د   ر زمانی که با چشم غیر مسلح 
و بد   ون نیاز به هیچ مخابره ای از راد   ارهای هواشناسی و 
عکس های ماهواره ای حتی چهارپایان هم از وحشت جان 

پا به بلند   ای کوه ها می گذارند   . 
سازمان  سوی  از  محتمل  چند     هر  هشد   اری  هم  اگر 
چرا  شد   ،  ارسال  اجرایی  واحد   های  تمامی  به  هواشناسی 
هیچ گونه آماد   گی برای مقابله با بحران احتمالی و ایجاد    
پایگاه ها و ستاد   های بحران و امد   اد    رسانی د   ر طول مسیر 
د   ر نظر گرفته نشد   ؟ با چه اطمینانی با وجود    عد   م تعبیه 
پایگاه های امد   اد   ی د   ر طول جاد   ه، مسیر ها یک طرفه می 
شوند    و راه حتی برای خود   رو های امد   اد    رسان بسته می 
شود   ؟ با توجه به اینکه منشا چنین حواد   ثی که بی شک از 
پید   ا کرد   ن  اد   امه  با  یقینا  اقلیمی است،  تغییرات  پیامد   های 
روند    گرمایش جهانی د   ر سال های آیند   ه روید   اد   های غیر 
طوفان های  وقوع  خشکسالی،  مانند     هوایی  و  آب  معمول 
پید   ا  بیشتری  شد   ت  نیز  زمین  سطح  د   ر  کوالک  یا  شد   ید    
از  بهره گیری  با  تا  است  الزم  بنابراین  کرد   .  خواهد    
تکنولوژی های روز د   نیا، د   قت نظر باالتر و وجد   انی بید   ار 
کار  سرو  مرد   م  جان  با  مستقیما  که  مسائلی  به  نسبت  تر 
د   ارد    تالش کنیم تا مصد   اقی از مطففین د   ر ارائه خد   مات به 

شهروند   ان نباشیم.

گزارش
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 نخستني صفحه كارتون وكاريكاتور روزانه د     رايران

عليرضا   صديقى
در حاشيه واكنش هاى فرا فكنانه ستادهاى مسئول در حوادث سيل تهران و البرز

www.nishkhat. ir                            r

keyvan.varesi .ar t@gmai l .com

قلم اولي ها اگر قلم تان  تازه به كاغذ خورد    ه... با نيشخط آثارتان را  منتشر كنيد    !
كافي است كارتون ها و كاريكاتورهاي خود     را براي سرد    بير نيشخط به نشاني زير ارسال كنيد    .

پاتريك   چاپات
سوئيس
نيويورك تايمز

�    در حاشيه گشايش سفارت هاي اياالت متحده و كوبا در دو كشور

كارتون          جهان

فردريك   دلينيه
فرانسه
كاگل پست

كارتون      نقد    
نقد     
كارتون

كارتون؛ 
الهام حسين زاده

نقد    ؛ 
محسن ظريفيان
ــن و آدم ها ــى ماشي درهم تنيدگ

ــى چشم مى شود و   باعث سردرگم
بايد دو فاعل اصلى در تصوير ازهم 

تفكيك شوند.
ــى براى  ــده خوب ــل، نماين  اتومبي
ــودن و ماشينيزم نيست  صنعتى ب
ــات به جاى  ــك روب مثال حضور ي
ــان را بيشتر  ماشين، تناقِض داست

مى كند.
اگر ايده اصلى كارتون، تضاد ميان 
ــد بايد از  ماشين و احساسات باش
عنصر ديگرى به جاى قلب استفاده 
ــت، پرنده،  ــد گل، درخ شود. مانن

پروانه و...

جمهوريخواهان

قورى!
دارى چى كار مى كنى؟

دارم براى رئيس ستاد بحران
 ابوعطا مى خونم!

در بحث سيل هفته جارى در استان 
توسط رسانه ها و هموطنان عزيز

مقدارى بزرگنمايى صورت گرفت

بحران 
مدیریت بحران 

 
علیرضا آقایی راد 

 
قابل  طبیعی  حوادث  که  نیست  بار  نخستین  برای  این 
سازمان  می کند.  غافلگیر  را  ما  این چنین  پیش بینی 
بروز  از  مانع  دقیق  و  درست  پیش بینی  با  باید  هواشناسی 
به  طوفان  که  کند  عمل  گونه ای  به  باید  و  شود  خسارت ها 

بحران نینجامد. وانگهی در این راستا بخش های مربوط به 
مدیریت بحران در کشور باید به سرعت وارد عمل شده تا 
باعث کاهش خسارت ها شوند. هنوز مدت زیادی از سیالب 
بهبهان، طوفان تهران و برف گیر شدن مسافران در گردنه 
حیران نمی گذرد که بار دیگر طوفان نیم بیشتر کشور را در 
داغدار  و  غافلگیر  نیز  را  پایتخت نشینان  حتی  و  می نوردد 
می کند. این برای نخستین بار نیست که دست طبیعت بحران 
مدیریت بحران و ضعف دستگاه های مرتبط با امداد و نجات 
کشور را نمایان می کند و لزوم یك بازنگری اساسی در این 
باید شاهد  بار دیگر  به ما گوشزد می کند. چند  را  بخش ها 

چنین اتفاقات دردناك و قابل پیشگیری باشیم تا به خودمان 
بیاییم؟ سازمان محترم هواشناسی به جای دنبال مقصر در 
بیرون سازمان خود گشتن باید دست به یك بازنگری و نقد 
نادرست  پیش بینی های  ریشه های  و  بزند  سازمانی  درون 
خود را در درون خودش بجوید. ستاد مدیریت بحران باید 
این  در  مشکالت  و  معضالت  آسیب شناسی  و  شناخت  با 
اقدام کند.  با تالشی مضاعف برای رفع کاستی ها  زمینه و 
با شناخت دقیق کمبودها، نواقص و سوءمدیریت های  باید 
ریشه ای  چاره ای  کشور  نجات  و  امداد  با  مرتبط  نهادهای 
این  از  جلوگیری  برای  دقیق  و  جامع  رویکرد  و  بیندیشیم 
برای  باید  و  است  دردناك  فجایع  این  کنیم.  اتخاذ  اتفاقات 
آن چاره ای اساسی اندیشید. و چه کار از دست ما برمی آید 
جز تلنگری در حد بضاعت به مسئوالن مربوطه، همدردی 

احترام  به  سکوت  دقیقه  یك  و  داغدار  خانواده های  با 
همین  از  پیشگیری  و  پیش بینی  قابل  فجایعی  درگذشتگان 
جای  توجیه  فرهنگ  می شد  کاش  اخیر؟ ای  طوفان  دست 
آن  از  و  قبول مسئولیت  اشتباه،  پذیرش  به فرهنگ  را  خود 
مهم تر عذرخواهی از صدمه دیدگان می داد.مسئولیت پذیری 
بکوشیم  که  می باوراند  ما  به  که  است  امیدی  بذر  باروری 
مربوطه  بکاهیم. مسئوالن  رویدادها  این  رنج  و  اندوه  از  تا 
با بیدارباش  این رهگذر حادث می شود  باید آنچه را که در 
مسئوالنه و اتخاذ رویکردهای شفاف و دقیق در پیش بینی 

بحران و مدیریت بحران حل کنند. 
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پژوهش شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا چه می گوید؟

توافق هسته ای؛ 
فرصتی تازه برای 

همکاری ایران و اروپا
نویسنده: الی گرانمایه

ایران، مشخص است که عصر جدید  با  توافق  اعالم  با   :
از مسئله داعش  آغاز شده است.  ایران  با  همکاری غرب 
همکاری  یمن،  در  ناآرامی  تا  گرفته  عراق  و  سوریه  در 
نداشته  اهمیت  اندازه  این  گاه  هیچ  غرب  و  ایران  میان 
سخت  واشنگتن  و  تهران  های  دیپلمات  برای  اما  است. 
آمریکا،  این سرعت وارد همکاری شوند. در  به  است که 
بخش زیادی از طبقه حاکمه نسبت به اهداف ایران بدبین 
هستند و ارتباط تاریخی مشکل دار دو کشور را فراموش 
به همین ترتیب است.  نیز وضعیت  ایران  اند. در  نکرده 
اما دیپلمات های اروپایی در موقعیت خوبی قرار دارند و 
می توانند -و باید- همکاری با ایران را، هم برای افزایش 
ثبات خاورمیانه و هم برای ارتقاء موقعیت اروپا به عنوان 

قدرتی مستقل، مدنظر قرار دهند.
در  اروپا،  اتحادیه  عالی  نماینده  موگرینی،  فدریکا 
اظهاراتی درباره توافق هفته قبل به صراحت اشاره کرد 
که این توافق »فصل جدیدی در روابط بین الملل خواهد 
گشود.« در حقیقت، سرفصل های اصلی این فصل جدید 
روابط  در  ایران  و  اروپا  اند.  شده  نوشته  پیش  ها  مدت 
برخالف  اما  اند.  داشته  جدی  هایی  تنش  خود  دوجانبه 
آمریکا، کشورهای اروپایی به استثناء بریتانیا، هیچ وقت 
در  اند.  نکرده  قطع  ایران  با  را  خود  دیپلماتیک  روابط 
خارجی  امور  سابق  مسئول  سوالنا،  خاویر  این  حقیقت 
فرانسه،  از  نمایندگانی  همراه  به  که  بود  اروپا  اتحادیه 
آلمان و آمریکا ارتباط دیپلماتیک با ایران را آغاز کردند، 

ارتباطی که در نهایت به توافق وین ختم شد.
ارتباط تاریخی با ایران به اروپایی ها کمک کرد که چنین 
اوج  نقطه  کنند.  ایفا  ای  هسته  مذاکرات  در  فعالی  نقش 
 Comprehensive( جامع«  »گفتگوهای  ارتباط  این 
ریاست  به  خاتمی  محمد  رسیدن  با  که  بود   )Dialogue
برای  او  سابقه  بی  اقدام  و   ،1376 سال  در  جمهوری 
برقراری ارتباط با غرب، آغاز شد. اتحادیه اروپا بر سر 
های  سالح  تروریسم،  شامل  متعددی،  جهانی  مسائل 
هسته ای، افغانستان، روند صلح خاورمیانه، حقوق بشر، 
تجارت و انرژی، با ایران وارد مذاکره شد. تعامالت جدی 
حساسی  مسائل  در  گشایش  باعث  تهران  با  بیشتر  و  تر 

مانند حمایت ایران از حزب الله شدند.
این دوره همکاری با موانعی برخورد کرد، از جمله تقابل 
هسته ای و اظهارات خارج از عرف محمود احمدی ن ژاد 
علیه اسرائیل که روابط اروپا و ایران را به شدت تخریب 
کرد. اما انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور 
روحانی،  مترقی  لحن  و   92 2013/خرداد  آگوست  در 
کمک کرده است که وضعیت بهبود یابد. از زمان امضای 
توافق موقت در نوامبر 2013، حداقل 17 بازدید در سطح 
وزیران از ایران صورت گرفته است. گزارش ها همچنین 
از سفر 103 هیات تجاری اروپایی به ایران خبر می دهند. 
اند،  گرفته  صورت  شرایط  سنجیدن  برای  بازدیدها  این 
همکاری  برای  زمینه  کردن  فراهم  آنها  اصلی  هدف  اما 
سیاسی و اقتصادی بیشتر با ایران در صورت نهایی شدن 

کامل توافق هسته ای است.
انگیزه دیگر اروپا برای پیشقراول شدن در زمینه ارتباط 
و  است  نزدیکتر  خاورمیانه  به  اروپا  است:  این  ایران  با 
در مقابل درگیری هایی که در آستانه مرزهایش رخ می 
و  در خاک خودش  افراطی گری  پناهندگان،  دهند، سیل 
واکنش اسالم هراسانه به این افراطی گری، آسیب پذیرتر 
ها  اروپایی  که  است  علت  همین  به  دقیقًا   ]...[ است. 
باید  پایدار برای بحران های منطقه  اند راه حل  فهمیده 
همچنین  ها  اروپایی  بیاید.  دست  به  ایران  همکاری  با 
قبول دارند که این ادعا که ایران همیشه علیه منافع غرب 
برقراری  در  ایران  است.  انگارانه  است ساده  عمل کرده 
ثبات در افغانستان و در تضمین بقای حکومت بغداد در 
مقابل داعش نقش داشته است. ارتباط ایران با حزب الله 
و حمایتش از سازوکار تقسیم قدرت با جنبش 14 مارس 
تحت حمایت عربستان بود که باعث شد ساختار سیاسی 

لبنان فرونپاشد.

رئیس  اوباما،  باراک  جمله  از  آمریکایی،  مقامات  حتی 
جمهور آمریکا تلویحًا تأیید کرده اند که اهداف خاورمیانه 
تأمین  بهتر  ایران  با  همکاری  طریق  از  آمریکا  دولت  ای 
خصوص  به  کشور؛  این  با  مقابله  طریق  از  تا  شود  می 
در زمینه طراحی راهبردی علیه داعش در عراق. اما در 
موقعیتی که ساختار گروه 1+5 کم کم در حال مضمحل 
شدن است، مشخص نیست که مقامات آمریکایی چگونه 

این کار را انجام خواهند داد.
اخیر  پژوهش  باشد.  حل  راه  از  بخشی  تواند  می  اروپا 
شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا خواهان کلید زدن 
طراحی  و  خاورمیانه  در  ای  منطقه  مشارکت  فرایند 
سازوکاری برای برقراری ارتباط سطح باال و نزدیک، هم 
با ایران و هم با عربستان سعودی می شود. این گزارش 
به نماینده عالی اتحادیه اروپا و سه کشور آلمان، انگلیس 
از  فرایند  این  شروع  برای  که  کند  می  توصیه  فرانسه  و 
از  بریتانیا  و  فرانسه  ای شروع کنند:  توافق هسته  بحث 
با عربستان سعودی بهره بگیرند و  روابط نزدیک خود 
تا  کند  استفاده  ایران  با  خودش  نسبی  نزدیکی  از  آلمان 
تنش ها در منطقه کمتر شوند. سه کشور اروپایی قطعًا 
ارتباط  برقراری  برای  گذاشتن  پیش  پا  که  هستند  آگاه 
کشوری  است  بعید  و  دارد  اهمیتی  چه  خاورمیانه  در 
ایفا کند. سه  را  بلندپروازانه  این نقش  بتواند  تنهایی  به 
کشور اروپایی احتمااًل از موج سیاسی به راه افتاده پس 
لوای  تحت  تا  گرفت  خواهند  بهره  ای  هسته  توافق  از 
بر  خود  نفوذ  کردن  حداکثری  هدف  با  و  اروپا  اتحادیه 

بازیگران خاورمیانه، این اقدام را کلید بزنند.
شاید سال ها طول بکشد تا میان ایران و عربستان آشتی 
برقرار شود. در حقیقت، ارتباط میان دو کشور احتمااًل 
در کوتاه مدت بدتر هم خواهد شد. از منظر واقع گرایانه، 
دو کشور تا وقتی به آستانه درگیری نرسند از اروپا برای 
در  خواست.  نخواهند  کمک  ای  منطقه  های  رقابت  حل 
این مرحله، کاری که می توان کرد این است که تهران و 
ریاض را قانع ساخت که رویکرد متفاوتی در خاورمیانه 
در پیش بگیرند. در حال حاضر، اتحادیه اروپا می تواند 
برقرار  را  ایرانی  و  سعودی  همتایان  میان  الزم  ارتباط 
فرایند  در  که  مقاماتی  از  دسته  آن  میان  ویژه  به  سازد، 
رفع تنش ها نقش خواهند داشت. نماینده عالی اتحادیه 
اروپا و وزرای خارجه سه کشور اروپایی فعاًل باید هر دو 
طرف را تشویق و وادار کنند که تنش ها را کاهش دهند و 
از بروز خشونت جلوگیری کنند. با توجه به قدرت نسبی 
ایران بعد از توافق، اتحادیه اروپا احتمااًل از تهران خواهد 
خواست که قدم اول را برای آشتی با ریاض -به خصوص 
ها  اروپایی  بردارد.  سوریه-  در  تنش  کاهش  منظور  به 
همچنین باید بحث توسعه اقتصادی و همکاری در حوزه 

انرژی و تجارت در منطقه را به ثبات گره بزنند.
شود.  هماهنگ  آمریکا  با  دقت  به  باید  اروپا  های  تالش 
در کوتاه مدت و میان مدت، و در مدت زمان باقیمانده تا 
پایان ریاست جمهوری اوباما، ایاالت متحده قدرت مانور 
اندکی برای همکاری با ایران خواهد داشت و بیشتر تالش 
ها در این زمینه پشت درهای بسته صورت خواهد گرفت. 
اما اگر واشنگتن و تهران بتوانند با اجرای موفقیت آمیز 
توافق هسته ای، نقطه مثبتی در پرونده خود ثبت کنند، 
ایفا کند  آشکارتری  تواند کم کم نقش  ایاالت متحده می 
و به چارچوب های طراحی شده موجود توسط اتحادیه 
اروپا و سازمان ملل بپیوندد تا با ایران در زمینه مسائل 

منطقه ای همکاری کند.

تالش های اتحادیه اروپا در حل دیگر چالش های سیاست 
خارجی، به خصوص در زمینه بحران اوکراین و افزایش 
اعضای  میان  اتحاد  نبود  دلیل  به  روسیه،  با  ها  تنش 
برای  فرصتی  ایران  پرونده  است.  بوده  اثر  کم  اتحادیه 
اروپایی ها است که بار دیگر نقشی فعال در تقویت نظم 
جهانی ایفا کنند و با رهبری دیپلماتیک خود که از بحث 
مورد  در  بحث  باشند.  اثرگذار  شد  آغاز  ای  هسته  های 
بحران های منطقه ای با ایران درست مانند پرونده هسته 
دیپلماتیک  موج  از  باید  اروپا  بود.  خواهد  پرچالش  ای 
ایجاد شده در پی توافق هسته ای استفاده کند و امکان 
را  ای  منطقه  حساس  مسائل  سر  بر  ایران  با  همکاری 
کند  یا  ناممکن  کار  ابتدای  در  فرایند  این  شاید  بسنجد. 
به نظر برسد. اما اروپا فضای مانور سیاسی الزم را در 
اختیار دارد، ضرورت این مسئله را حس می کند و نقشه 

اولیه برای شروع این فرایند را طراحی کرده است.

منبع: فارن آفرز

بین الملل

موسسه حقوقی دادآفرینان 
پذیرش دعاوی حقوقی، خانوادگی و کیفری در ایران
توسط وکالی مجرب پایه یک  دادگستری

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

پروند ه های پولی، بانکی،  فروش اموال غیر،  جعل و غیره
انجام کلیه امور اداری در  ایران اعم از :
شهرداری ها،  اداره نظام وظیفه، ثبت ازدواج و طالق، 

استعالم خروج از کشور و اداره ثبت احوال
مشاوره و تنظیم قرارداد های  بین المللی تجاری
ثبت شرکت ها ، واردات، صادرات و امور گمرکی 
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5 مسئله مهم درباره اوضاع پس از توافق

اجرای توافق هسته ای 
سخت تر از مذاکرات است

نویسنده: جی. متیو مک اینس *

ایران  با  ای  هسته  توافق  یک  ما  خب 
توافقی که شمار سانتریفیوژها  داریم. 
و تحریم ها را کاهش می دهد. در ادامه 
به پنج نکته مهم پس از این توافق اشاره 

می شود.
1- اجرای توافق احتمااًل آشفته تر از مذاکرات است

می توان انتظار داشت که ایاالت متحده و شرکای مذاکره 
کننده در چند ماه و سال آینده بر سر شرایط توافق هسته 
کنگره  دهند.  ادامه  زنی  چانه  به  ایران  با  آن  اجرای  و  ای 
باید نقش مهمی در کمک به اجرای توافق و تعیین مجازات 

کافی در صورت نقض توافق بازی کند.

2- ایران در زمینه برنامه هسته ای بازی طوالنی مدتی را 
انجام خواهد داد

حتی اگر توافق به صورت موفقیت آمیزی جاه طلبی های 
ایران را به مدت 10 سال مهار کند، تهران پس از سال 2025 
صنعتی  ای  هسته  برنامه  رسد،  می  پایان  به  توافق  که 
خواهد داشت. ایران در آن زمان می تواند به شرایط قبل 
از مذاکرات کنونی بازگردد و حتی بمب هم بسازد. تولید 
تنها چند عدد سالح هسته ای به سبک کره شمالی می تواند 
موجب فراهم آمدن یک مزیت استراتژیک محدود و قدرت 
متحده  ایاالت  و  اسرائیل  مقابل  در  ای  هسته  بازدارندگی 
شود. ممکن است تهران به سبک پاکستان تا زمان تشکیل 
موقت  های  محدودیت  ایران  کند.  صبر  اتمی  زرادخانه 
در مقابل برنامه های هسته ای خود را به عنوان فرصتی 
مناسب برای کسب ثروت بادآورده ناشی از لغو تحریم ها 

می بیند.

3- جامعه اطالعاتی ایاالت متحده با انتظارات غیرمعقولی 
روبه رو است

به  توافق،  توجیه  منظور  به  خارجه  وزارت  و  سفید  کاخ 
طور مکرر اظهارات غیرمسئوالنه ای درباره توانایی های 

وجود  با  اند.  داده  انجام  متحده  ایاالت  اطالعاتی  جامعه 
تالش های متعدد و توانایی نهادهای اطالعاتی ما، ایاالت 
برنامه  حال  و  گذشته  از  کاملی  آگاهی  وقت  هیچ  متحده 
هسته ای ایران نداشته است. همچنین این که ایاالت متحده 
بتواند نقض توافق از سوی ایران را متوجه شود و آن را به 
اطالع جهان برساند هم چندان قطعی نیست. من از این می 
ترسم که در صورتی که توافق در آینده فرو بپاشد، جامعه 

اطالعاتی ایاالت متحده به عنوان قربانی معرفی شود.

4- توافق می تواند توانایی ارتش ایاالت متحده برای انجام 
عملیات در خاورمیانه را مورد تهدید قرار دهد

بسیاری از ناظران نگران صرف 150 میلیارد دالر آزاد شده 
از تروریسم  ثباتی و حمایت  از تحریم ها در گسترش بی 
این  از  ایران  استفاده  بزرگتر  مشکل  هستند.  منطقه  در 
پول ها برای افزایش توانمندی در زمینه موشکی، هوایی، 
این  دریایی، پدافند هوایی و نیروی زمینی است، به ویژه 
هم  تسلیحاتی  های  تحریم  ای،  هسته  توافق  موجب  به  که 

لغو می شوند.
ایاالت متحده و متحدین عرب خلیج فارس در حال حاضر 
کروز،  های  موشک  و  بالستیکی  تهدید  با  مبارزه  مشغول 
مین های دریایی، زیردریایی ها و قایق های تندرو و مسلح 
ها  چینی  و  ها  روس  اگر  هستند.  فارس  خلیج  در  ایران 
امر  این  بفروشند،  تر  پیشرفته  تسلیحات  که  یابند  اجازه 
توانایی آمریکا برای انجام عملیات نظامی در این منطقه را 

دچار مشکل می کند.

5- انتظار یک ایران بهتر، پس از توافق ساده انگارانه است
به  مایل  را  تهران  رهبران  توافق،  که  دارد  امید  دولت 
همکاری بیشتر کند و منجر به تغییرات مثبت در چشم انداز 
امنیتی منطقه شود. گذشته از نتایج معمواًل غیرسازنده ای 
به سیاست داخلی دیگر  قبال شکل دهی  که واشینگتن در 
کنیم  فکر  که  است  رویا  یک  این  دهد،  می  انجام  کشورها 
اسرائیلی  ضد  و  آمریکایی  ضد  اصول  ایران  معظم  رهبر 
حقوق  وضعیت  آیا  دهد.  تغییر  را  ایران  خارجی  سیاست 
تاثیرات  از  بشر بهتر می شود؟ در مقابل برای جلوگیری 
اقتصادی  گشایش  اثر  بر  که  غربی  فرهنگی  و  سیاسی 
کند،  تهدید می  را  ایدئولوژی حکومت  و  حاصل می شود 

فشار داخلی بیشتر می شود.

* عضو موسسه آمریکن اینترپرایز و کارشناس ارشد ایران 
در نیروی فرماندهی مرکزی ایاالت متحده

منبع: نشنال اینترست
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پول های بلوکه شده 
چقدر است؟ 

 
میزان  وین،  مذاکرات هسته ای  اعالم جمع بندی  از  بعد  اصلی  ابهامات  از  یکی 
دارایی های بلوکه شده ایران است که در روزهای اخیر با اما و اگرهایی همراه 

شده است. 

سیاست خارجی دولت یازدهم سرانجام موجب توافق برای حذف تحریم های اقتصادی 
و نفتی شده و زمینه بازگرداندن درآمدهای نفتی بلوکه شده به جریان اقتصادی کشور 
را فراهم کرده است. پول های بلوکه شده ای که قرار است در صورت اعتمادزایی دولت 
متناقضی  صحبت های  توافق،  خبر  اعالم  از  بعد  اما  شود  برگردانده  کشور  به  ایران، 
درباره حجم دالر های بلوکه شده ایران در بانک های خارجی مطرح شد و ارقام متفاوتی 
از 23 میلیارد تا 150 میلیارد دالر عنوان شد. به همین منظور بد نیست با مراجعه آمارهای 

موجود برآوردی از دارایی های بلوکه شده ارائه شده کنیم. 
براساس آخرین نماگرهای بانک مرکزی که تا آذر 93 انتشار یافته، خالص دارایی های 
خارجی کل سیستم بانکی کشور اعم از بانک مرکزی و سایر بانک ها چیزی حدود 77 
میلیارد دالر می شود که کمی بیش از 15 میلیارد دالر آن مربوط به بانک ها و مابقی آنکه 

تقریبا 62 میلیارد دالر است، مربوط به بانک مرکزی است.
را  میلیارد دالر   5 بانک مرکزی هم در همین زمان عدد 5/  مجموع بدهی های خارجی 
تا  بانکی  سیستم  دارایی های  رقم  سرانگشتی  محاسبه  یک  با  بنابراین  می دهد؛  نشان 
پایان آذر 93 در حدود 5/ 82 میلیارد دالر برآورد می شود. البته این دارایی ها تنها شامل 
ارزهای بلوکه شده نمی شود و کل دارایی های خارجی اعم از طال و سایر دارایی ها را 

دربرمی گیرد.

حدس و گمان ها 
بالفاصله بعد از حصول توافق جامع بین اعضای کشورهای مذاکره کننده، داغ ترین بحث 
پول هایی است که در شرایط تحریم در کشورهای بلوکه شده و با اجرایی شدن برجام 

به ایران باز خواهد گشت.
بلوکه شده  ارزهای  ایران حجم  اقتصاد  این روزهای  از عجیب ترین سواالت  شاید یکی 
ایران در دیگر کشورها  باشد. در این میان، ارقام متفاوتی برای این دارایی های بلوکه 
شده ایران در بانک های خارج، مطرح می شود. برخی سخن از 15 میلیارد دالر به میان 
می آورند و برخی دیگر می گویند که ایران 120 میلیارد دالر ارز بلوکه شده در بانک های 
خارجی دارد. در کل میزان ارز های بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر بین 50 تا 60 
میزان  چه  که  زمینه  این  در  متعددی  سواالت  میان  این  در  می شود.  اعالم  دالر  میلیارد 
است، وجود  به دولت  متعلق  میزان  و چه  است  بانک مرکزی  به  متعلق  درآمدها  این  از 
از  مورد  این  در  مختلفی  مقامات  و  افراد  که  است  مختلفی  تعاریف  دیگر  مورد  دارد. 
تفاوتی  آنها  که  می دهد  نشان  افراد  برخی  اظهارنظر  دارند.  شده«  بلوکه  »دارایی های 
نیز  دیگر  برخی  و  نشده اند  قائل  دولت  دارایی های  و  مرکزی  بانک  دارایی های  میان 
تفاوتی میان دارایی های بلوکه شده و دارایی های غیر قابل انتقال قائل نشده اند. عده ای 
دیگر از افراد نیز میان دارایی های حاصل شده و دارایی های آتی دولت و بانک مرکزی 
تفاوتی در نظر نگرفته اند. در این نوشته تالش می شود تا تعریف این مفهوم و زوایای 

مختلف آن به اختصار توضیح داده شود.

اظهارات مسووالن پیش از توافق
پیش از اعالم توافق دامنه رقم های اعالم شده بسیار گسترده بود و آمارهای متفاوتی 
اعالم می شد. به طور مثال، به گفته علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی میزان 

دارایی های بلوکه شده ایران در چین 22 میلیارد دالر و همچنین به گفته برخی دیگر از 
منابع رقم دارایی های بلوکه شده ایران در هند حدود 6 میلیارد دالر و ارز بلوکه شده 
ایران به دو کشور کره جنوبی و ژاپن حدود 9 میلیارد دالر بود. در مورد  فروش نفت 
حجم دارایی های بلوکه شده ایران در آمریکا و به گفته مقامات ارشد آمریکا دارایی بلوکه 

شده ایران در آمریکا نیز در حدود 12 تا 13 میلیارد دالر است. 
از سویی دیگر برخی منابع خبری هم گزارش داده اند  که اگر دولت آمریکا تصمیم بگیرد 
12 تا 13 میلیارد دالر دارایی ایران در آمریکا را از حالت مسدود شده خارج کند، اروپا 
نیز 35 میلیارد دالر دیگر را که گفته می شود حاصل اعمال تحریم های بانکی جمهوری 
اسالمی است، آزاد خواهد کرد. در مورد 35 میلیارد دالر ارز بلوکه شده کشور، به گفته 
 25 حدود  ایران   ،2011 سال  اواسط  تا   2007 سال  فاصله  در  مجلس  پژوهش های  مرکز 
داده  انتقال  بانک های چین  به  اروپایی  بانک های  از  را  دارایی های خود  از  میلیارد دالر 

است تا در اروپا بلوکه نشوند و این دارایی ها هنوز در بانک های چین باقی مانده است.

علی  آقای  برنامه های  مهم ترین  از  آنها  آزادشدن  که  دالری  میلیارد   22 می رسد  نظر  به 
به  این  از  پیش  که  است  دالری  میلیارد   25 از  جدای  بود،  چین  به  سفر  در  الریجانی 
بانک های این کشور انتقال داده شده است. در جمع بندی این موارد به نظر می رسد که 
حجم دارایی های بلوکه شده کشور در کمترین میزان خود چیزی حدود 50 میلیارد دالر 
و با در نظر گرفتن منابع ارزی بلوکه شده در اروپا چیزی حدود 84 میلیارد دالر است. 
البته باید اشاره کرد که مطالباتی از کشور کره شمالی نیز وجود دارد و کره شمالی نیز به 
بهانه تحریم ها پول ناشی از خرید نفت خام را به موقع پرداخت نکرد که میزان مطالبات 

ایران از این کشور به طور دقیق مشخص نیست.

آمارها پس از اعالم توافق
و  کرد  روشنگری  دارایی ها  این  مورد  در  حدودی  تا  مرکزی  بانک  توافق  اعالم  از  پس 
کامیاب  غالمعلی  اظهارنظر  طبق  کرد.  بیان  حدودی  تا  را  شده  بلوکه  دارایی  مفهوم 
با تاکید بر تفاوت دو مفهوم »ذخایر ارزی« با »دارایی های  معاون ارزی بانک مرکزی 
آزاد  اقدام مشترک  برنامه جامع  اجرای  با  که  بانک مرکزی  منابع  که  اعالم کرد  ارزی« 
می شود و قابل استفاده خواهد شد، بالغ بر 23 میلیارد دالر است. 6 میلیارد دالر هم از 
منابع بلوکه شده دولت که وجوه حاصل از صادرات نفت است، آزاد شده و به حساب 
بانک مرکزی واریز می شود. به این ترتیب وجوه آزاد شده و قابل دسترسی بالغ بر 29 
میلیارد خواهد شد. معاون ارزی بانک مرکزی در ادامه گفت: به این رقم 4/ 22 میلیارد 
دالر وثیقه در چین برای تامین مالی پروژه ها، حدود 5/ 24 میلیارد دالر سپرده گذاری 

انجام شده نزد شرکت  زیرمجموعه وزارت نفت )این مبلغ صرف پروژه های نفتی شده 
است اما اکنون توانایی بازپرداخت ندارند و در قانون بودجه سال جاری 2 سال امهال 
گرفته اند(، حدود 10 میلیارد دالر سپرده نزد بانک های ایرانی )این مبلغ به موجب قوانین 
آنها محل تردید است(، 7/  و مصوبات مراجع مختلف مصرف شده و قابلیت بازیافت 
از حکم دادگاه و همچنین وجوهی که در  اوراق قرضه مسدودی ناشی  3 میلیارد دالر 

اختیار بوده، اضافه می شود و به این ترتیب موضوع روشن خواهد شد.
عضو هیات عامل بانک مرکزی افزود: باید به این نکته هم توجه داشت که نوسان نرخ 
برابری دالر در مقابل سایر اسعار، عامل مهم و تاثیرگذاری بر محاسبه مجموع ارزش 

ذخایر است. ذخایر ارزی ما به دالر نیست و در قالب سایر ارزها نگهداری می شود.
وی ادامه داد: دالر در طول سال گذشته و امسال در مقابل اکثر اسعار مطرح دنیا تقویت 
یک  کره  وون  درصد،   22 ژاپن  ین  درصد،   18 یورو  مقابل  در  مثال  به طور  است.  شده 
درصد، روپیه هند 5 درصد و یوآن چین 4/ 1 درصد تقویت شده است. نتیجه این تقویت، 

کاهش ارزش ذخایری است که به ارزهای غیر از دالر نگهداری شده اند.
همچنین در نامه رئیس بانک مرکزی به رئیس جمهور رقم ارزهای بلوکه شده 29 میلیارد 
دالر عنوان شده است و اظهارات رئیس جمهور آمریکا که این رقم را بیش از 100میلیارد 
حال  در  که  کرد  عنوان  شده  بلوکه  پول های  مورد  در  او  کرد.  رد  را  است  دانسته  دالر 
حاضر سه دسته از این پول های بلوکه شده وجود دارند. دسته اول پول هایی است که 
ما بابت تضمین گذاشته ایم یعنی مثال می خواستیم قطعه ای را خریداری کنیم که برای 

تضمین پولی را گذاشتیم که به این اقدام ال سی هم می گویند.
دسته دوم همان پول های بلوکه شده است که به دلیل تحریم ها جلوی ورود آن را به کشور 
گرفته شد، دسته سوم نیز پول هایی است که در واقع ما پس از صادرات کسب کردیم که 

اکنون اجازه نمی دهند آن پول به کشور بازگردد.
رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد که رقم تمامی پول های یاد شده 107 میلیارد دالر است 
اما پولی که پس از توافقات به ایران می رسد حدود 29 میلیارد دالر است. موضوع مهم که 
در سخنان معاون ارزی بانک مرکزی وجود دارد و کمتر هم مورد توجه قرار گرفته این 
است که بخش زیادی از دالرها یا یوروهای بلوکه شده در کشورهای روسیه، چین و هند 
برای فرار از تحریم ها تبدیل به پول های محلی آنها یعنی روبل، یوآن و روپیه شده است. 
مثال در هند 55 درصد پول های ایران به روپیه تبدیل شده است و در روسیه 60 درصد آن؛ 
بنابراین در شرایط کنونی با توجه به سقوط ارزش پول در روسیه و هند بخش زیادی 
از این درآمدها از بین رفته است. در واقع با توجه به اینکه ارزش روبل نسبت به زمانی 
که دالر را به روبل روسی تبدیل شده نصف شده است. حدودا نیمی از پول های ما نیز به 
این ترتیب از بین رفته به طوری که طبق برآوردها میزان این زیان چیزی حدود 10 میلیارد 
دالر است. در مورد هند هم این موضوع صادق است و بخش عظیمی از منابع ارزی ما 
ارزش خود را از دست داده است. در واقع این زیان هم از اثرات غیرمستقیم تحریم ها بر 

اقتصاد کشور است که شاید توجه زیادی به آن نشده باشد.
در این پرونده روایت های متضاد که تا کنون درباره منابع بلوکه شده گفته شده 
است، سرنوشت ذخایر ارزی ایران پس از توافق و همچنین میزان ذخایر ارزی 

کشورهای مختلف جهان و دلیل اهمیت این ذخایر را بررسی کرده ایم.
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گزارشی از پرونده های تخلفات مالی در معادن

معادن را هـــم 
کندند و بردند 
و خوردنــــــد!

توسعه  در  اعتماد  قابل  بخش های  از  یکی 
اقتصادی کشورهای مختلف را می توان در 
تامین  عنوان  به  آن  معادن  رونق  و  توسعه 
آن  در  تولید  اولیه  مواد  اصلی  کنندگان 
منطقه شناخت در حالی که ایران به عنوان 
یکی از کشورهای بسیار غنی در این زمینه 
معادن  مناسب  توسعه  و  اداره  در  همواره 
بوده  روبه رو  گسترده  چالش هایی  با  خود 
است . مشکالت تحریم های یک جانبه غرب 
مالیات  مالکانه،  هزینه های  ایران،  علیه 
اعتقاد  به  معادن،  مدیریت  نحوه  حتی  یا 
عنوان  به  می تواند  کارشناسان  از  بسیاری 
اصلی ترین موارد تعیین کننده شناخته شده 

در خصوص معادن کشور باشد.

به  نزدیک  امید و گذشت  و  تدبیر  آمدن دولت  کار  با روی   
شاهد  امروز  اقتصادی   تیم  اقتصادی  مدیریت  از  دوسال 
افشای مشکالت عمده ای در این صنعت هستیم؛ مشکالتی 
که در گذشته معموال در نظام مالی و اعتباری ایران رسوخ 
اکنون  چون  است.  بوده  دردسرساز  اوقات  گاهی  و  کرده 
اخباری مربوط به اختالس های گسترده در صنعت معادن 
به  مسئوالن  برای  را  بسیاری  نگرانی های  می تواند  ایران 
پیش  هفته  چند  همین  که  است  درحالی  آورد.این  وجود 
مسئوالن و مقامات دولتی خبرهایی بسیار خوش درباره 
جلوگیری از خام فروشی که عمدتا در معادن ایران شدت 
گرفته بود را  اعالم کردند. این اخبار همه دست اندرکاران 
و فعاالن این بخش را به حمایت خود امیدوار کرده بود،  اما 
اخبار نگران کننده می توانند همچون سایه ای سنگین  این 
توسعه  پایه های  از  یکی  عنوان  به  کشور  معادن  آینده  در 
و صادرات غیر نفتی مشکل آفرین باشند. پس بجاست که 
ابتدا به فکر چاره جویی در این زمینه باشیم و پس از آن 

برای خام فروشی تدبیری عمده و کارآمد به کار گیریم.

  اختالس 60 میلیارد تومانی در آلومینیوم جاجرم
مختلف  بخش های  در  یازدهم  دولت  کار  شروع  زمان  از 
و  مالی  تخلفات  و...  پتروشیمی  گاز،  و  نفت  جمله  از 
گرفته،  صورت  گذشته  دولت  در  که  سوءاستفاده هایی 
مشخص شده و برای آنها پرونده هایی تشکیل شده است؛ 
در این میان یکی از بخش هایی که با چند پرونده مهم رو 
به رو بوده بخش معدن است. این گزارش به بررسی مهم 
صورت  های  اختالس  و  مالی  تخلفات  های  پرونده  ترین 
این پرونده  از فرجام  گرفته در بخش معدن می پردازد و 
پرونده اختالس که در یک  ترین  ها گزارش می دهد:مهم 
سال گذشته در حوزه معدن تشکیل شده است به کارخانه 
آلومینیوم جاجرم باز می گردد؛ کارخانه ای که در نوع خود 
در کشور بی نظیر است و حاال مشخص شده از سال 89 
مطالبات  فروش  و  شده  شروع  اختالس  و  مالی  تخلفات 
دولتی به عنوان مشکول الوصول شروع شده و تا نیمه دوم 

سال گذشته ادامه داشته است.
باره  این  در  شمالی  خراسان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
شرکت  مالی  جرائم  تخلف  قضایی  پرونده  است:»  گفته 
 11 و  شد  تشکیل   93 سال  بهمن   26 در  جاجرم  آلومینای 
متهم دستگیر شدند.از این تعداد برای 9 نفر قرار بازداشت 
موقت صادر شد که اکنون در بازداشت به سر می برند و  
آزاد  حاضر  حال  در  وثیقه   قرار  با  نیز  متهمان  از  نفر  دو 
پرونده  اصلی  عوامل  دستگیری  به  اشاره  با  او  هستند«.  
درباره تخلفات صورت گرفته گفته است:» جرایم پرونده 
در  ازطریق مشارکت  پولشویی  آلومینای جاجرم  کارخانه 
مداخله  ارتشاء،  اختالس،  قانون،  خالف  کارهای  بعضی 
خالف ضابطه در معامالت دولتی، اهمال در انجام وظایف 
محوله با فروش حجم عمده محصوالت شرکت بدون اخذ 

بیت المال  اموال  میل  و  و حیف  ضمانت های الزم، تضییع 
از  تاکنون  که  اسنادی  براساس  است«.  خواری  نزول  و 
تخلفات  و  اختالس  است  شده  مستند  قضاییه  قوی  سوی 
میلیارد   60 تاکنون  کارخانه  این  در  گرفته  صورت  مالی 
استان  دادگستری  کل  رئیس  البته  شده  برآورده  تومان 

اولیه است و میزان  این میزان رقم  خراسان شمالی گفته 
دقیق مبلغ بعدا اعالم خواهد شد.براساس گفته مسئوالن 
قوه قضاییه در این پرونده تاکنون حدود 22/5  میلیارد 
تومان از حقوق بیت المال و دولت که تضییع شده بود با 
بستن حساب متخلفان شناسایی شد و به دولت  بازگشته 
با  آینده  هفته های  و  ماه ها  در  می رسد  نظر  به  است. 
شروع دادگاه متخلفان و نظرات نهایی قوه قضاییه رقم 
این  از  دیگری  بخش های  و  کند  پیدا  افزایش  اختالس 

پرونده رو شود.

  رانت خواری میلیاردی در معدن محالت
به  معدن  حوزه  جنجالی  های  پرونده  از  دیگر  یکی 
موضوع رانت خواری در واگذاری معادن سنگ آهن در 
استان مرکزی و شهر محالت باز می گشت که از سوی 
محالت  مردم  نماینده  سلیمی  علیرضا  االسالم  حجت 
و  شد  مطرح   92 سال  اواخر  بار  اولین  برای  دلیجان  و 
با  او  البته همچنان به نتیجه ای مشخص نرسیده است. 
شکایت به کمیسیون اصل 90 مجلس و تشکیل پرونده ای 

خواستار بررسی این موضوع شد.

مدیرکل  کرد:»  اعالم  این باره  در  گفت و گوهایی  در  او   
را  قانون  مر  معادن  واگذاری  در  مرکزی  استان  صنعت 
رعایت نمی کند و همین موضوع باعث شده رانت  خواری 
سنگ  معادن  به خصوص  معادن  واگذاری  در  ویژه ای 
آنقدر  قانون  خالف  اقدامات  بگیرد.  شکل  استان  این  در 
بخش  دست اندرکاران  همه  که  است  مبرهن  و  واضح 
با وجود  البته  اقدامات شگفت زده شده اند؛  این  از  معدن 
تذکرات فراوان به مدیرکل محترم استان و پیگیری های 
فراوان، این امر به نتیجه نرسیده و مباحث یاد شده ادامه 

دارد که به همین دلیل به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت 
فراوانی  مدارک   90 اصل  کمیسیون  او  گفته  به  کردیم«.  
درباره تخلفات بخش معدن در استان مرکزی دارد؛ یکی از 
این مدارک رانت  خواری های ویژه ای است که در این استان 

صورت می گیرد، مورد دیگر هم اضافه برداشت  هاست.

خروج  برگه  بود:»  گفته  نیز  برداشت ها  اضافه  درباره  او 
سنگ از معدن به صورت فله ای و در ارقام فراوان توسط 
طی  بدون  شده  باعث  همین  که  می شود  صادر  کل  اداره  
این خروج  ها صورت گیرد. یک فساد چند  قانونی  مراحل 
میلیاردی در این بخش در حال انجام است، متاسفانه برخی 
از صاحب  منصبان کشوری هم از رانت قدرت استفاده کرده 
با گذشت  در حال حاضر  آلوده شده اند.«  این مسئله  به  و 
بیش از یک سال از شروع این پرونده هنوز هیچ نتیجه ای 

درارتباط با آن منتشر نشده است.

  مس کرمان و تخلف 1800 میلیارد تومانی
مس کرمان یکی از سه مجموعه بزرگ مس کشور است و 
از همین رو تخلفات مالی صورت گرفته در آن بسیار مهم 
 1800 مالی  تخلفات  پرونده  می شود.  محسوب  حساس  و 
نمایندگان  از  تعدادی  سوی  از  هم  آن  که  تومانی  میلیارد 
مجلس برای اولین بار رو شد. اختالسی که توسط فردی 
گذشته  دولت  زمان  در  و  است  شده  معرفی  »ن.پ«  که 
منتشر  تاکنون  که  اسنادی  براساس  است.  گرفته  صورت 
شده »ن. پ«، مدرس منابع انسانی در دانشگاه به یکباره 
با روی  کارآمدن دولت احمدی نژاد پله های ترقی را چندتا 
یکی باال رفته و درنهایت با سقوط آزاد، دستگیر شد. البته 
به گفته نماینده کرمان حاال با وثیقه آزاد است اما مدتی را 

در زندان به سر برده است. 

از مدیران سابق شرکت  پرونده جمع دیگری  این  در  البته 
ملی مس نیز دستگیر شده اند و همه منتظر نوبت رسیدن 
آخرین  در  پ«  هستند.»ن.  محاکمه  برای  دادگاه  وقت 
روزهای کاری دولت احمدی نژاد در حالی  که قصد مسافرت 
به ارمنستان را داشت در فرودگاه با حکم ممنوع  الخروجی 
مواجه شد تا به پرونده اختالس مالی 1800 میلیارد تومانی 
او رسیدگی شود. محسنی  اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در 
این زمینه گفته است: »اگر دستگاه قضایی در این پرونده 
ورود پیدا نمی کرد چه بسا امکان بازگرداندن مبالغ خارج  
شده از کشور فراهم نمی  شد و این سرمایه ها تلف می شد.« 
در  راور  و  کرمان  مردم  نماینده  پورابراهیمی،  محمدرضا 
باره گفته است:» در  این  با سایت ماینیوز در  گفت و گویی 
این پرونده درخواست تحقیق  و تفحص داده ایم و گزارش 
زمانی که نهایی شد فهرست تخلفات را ارائه خواهیم کرد. 
البته موضوع اصلی همان هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان است؛ 
و  پیمانکاری  بر  مبنی  دیگری  مسائل  مجموعه  داخل  اما 
دقت  به  باره  این  در  باید  که  است  بوده  و...  خاک برداری 
بررسی شود تا بدانیم دقیقا چه چیزی اتفاق افتاده است.« 
این پرونده در حال حاضر روند رسیدگی را طی می کند و 

در نوبت رسیدگی قضایی قرار دارد. 
منبع:  روزنامه قانون / کاریکاتور خبرآنالین
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اقتصاد

سینما

45 سال فیلمسازی موفق قصه هایی عاطفی

استیون اسپیلبرگ؛
در دل تاریخ

استیون اسپیلبرگ معروف در 69 سالگی و طی 
با   1971 سال  از  که  فیلمسازی  سال   45 حدود 
فیلم »دوئل« آغاز شد و پایانی بر آن ـ دست کم 
بلند  فیلم   28 نیست،  متصور  ـ  حاضر  حال  در 
ساخته است که اغلب شان موفق بوده اند و این 
که 6 تای آنها در جمع 25 فیلم پرفروش تاریخ 
اسکار  جایزه  دو  برنده  او  خود  و  دارند  قرار 
برترین کارگردان در سالهای 1993 و 1998 شده 
وی  به  سال  فیلم  برترین  اسکار  هم  بار  یک  و 
این خصوص و  تعلق گرفته، اسناد روشنی در 
این که او به باالترین مدارج این حرفه رسیده، 

به شمار می آیند.

اسپیلبرگ هم فیلمساز موفقی برای عوام بوده و هم طوری هنر 
قصه گویی مختصر و مفید را با فن بیان موجز و سریع بر پرده 
سخت  نیز  منتقدان  توسط  او  تمام  و  تام  رد  که  آمیخته  نقره ای 
ندارند  را  او  دیدن  چشم  اسپیلبرگ  رقبای  از  بسیاری  می نماید. 
زیرا به گفته آنان او همیشه از امکانات عالی، بودجه های کالن و 
فرآیندهای فنی و هنرپیشه های قوی برخوردار بوده و در نتیجه 
هنری نکرده که این همه کارهای موفق ارائه داده اما اطمینانی 
در دست نیست که همین کارگردانان منتقد می توانستند با همین 

ابزار همین بیالن را بجا بگذارند.

با روندی همه پسند
آخرین فیلم عرضه شده اسپیلبرگ تا این لحظه »لینکولن« درباره 
آمریکا بوده که در سال  لینکولن رییس جمهوری سابق  ابراهام 
2013 اکران شد و با این که از 12 کاندیدایی اش برای اسکار فقط 
یکی از اسکارهای اصلی جایزه بهترین هنرپیشه مرد نقش اول را 
برای دانیل دی لوییسـ  صید کرد و اسپیلبرگ با محروم ماندن از 
اسکار کارگردانی به نادر کارگردانان 3 اسکاری تاریخـ  نپیوست 
ولی شکی نیست که او کارش را بسیار خوب بلد است و می داند 
چه بکند و تا در هر ژانری حرف ها و داستان موردنظرش با یک 
ریتم سریع و همه پسند بر پرده نقره ای تجلی یابد و او بهترین و 

سریعترین حاصل را از کارش بگیرد. 

نزدیک به حد کمال
فیلم  اولین  شوگرلند«،  اکسپرس  »قطار  و  »دوئل«  از  بعد  که  او 
از  پرفروش خود را در قالب »آرواره ها« به سال 1975 رو کرد، 
آمریکا  فیلمسازی  جدید  پدیده  عنوان  به  را  خود  مقام  جا  همان 
و  پالما  دی  کاپوال،  از  خاص  بابت  این  از  و  کرد  تثبیت  و  تعیین 
اسکورسیسی پیش افتاد. اسپیلبرگ در زمینه فیلم های پر ماجرا 
رو  را  جونز«  »ایندیانا  چهارگانه  و  »آرواره ها«  همین  اکشن  و 
کرده، در عرصه کارهای مرتبط با نظام نژادی و اجتماعی »رنگ 
تاریخی و  فیلم های  »آمیستاد« را ساخته، در حیطه  ارغوانی« و 
حقیقی »نجات سرباز رایان« را عرضه کرده، در صحنه فیلم های 
پیرامون  ساخته،  را  مصنوعی«  »هوش  تکنولوژیک  و  علمی 
دخالت دولت های غربی در امور سایر کشورها و دانش وابسته 
و  مهاجرت ها  مورد  در  کرده،  تهیه  را  اقلیت«  »گزارش  آنان  به 
محدودیت های مرتبط با آن فیلم »ترمینال« را تدوین کرده است 
و زمانی که بحث فیلم های جنگی و تاثیر روانی و اجتماعی آنان 
پیشتر  که  رایان«  سرباز  »نجات  بر  اضافه  آمده،  پیش  بشر  بر 
هم  را  جنگی«  »اسب  و  خورشید«  »امپراتوری  شد،  ذکر  نامش 
برای عرضه به سینماهای جهان داشته است و این بجز سینمای 
آن  او »ای.تی« و »هوک« را در  آنها است که  کودکان و عواطف 
البته به همان میزان مورد توجه بزرگساالن هم قرار  ساخته که 
گرفته است. همیشه نیز ورود اسپیلبرگ به عرصه کارهای روانی 

ـ اجتماعی خانواده ها و در منظری باالتر نگاهی به زندگی پس 
این عرصه های  او در همه  باور کرد که  از مرگ بود و نمی توان 

متفاوت به چیزی در حد کمال نزدیک شده باشد.

گریستن به طور پنهانی
کمبودی  تاریخی  فیلم های  زمینه  در  پیشتر  اسپیلبرگ  هم  اگر 
داشته، آن نقیصه را با »لینکولن« به کلی برطرف کرده است. او 
گاه چنان تحت تاثیر موضوعات فیلم های خودش قرار می گیرد 
که به گریه می افتد و برای این که سایر عوامل تولید فیلم بویی از 
اتاق پشتی می رود و وقتی اشک ریختن اش  قضیه نبرند، به یک 
او می گوید: درست نیست  بر می گردد،  به سر صحنه  تمام شد، 
که بازیگران و همکاران تان در تهیه یک فیلم گریه کردن شما را 
خود  نزد  شد.  خواهد  شما  به  آنها  بی اعتمادی  سبب  زیرا  ببینند 

فکر می کنند با یک کارگردان سست عنصر طرف هستند.

وقتی  داد.  رخ  عینًا  »لینکولن«  فیلمبرداری  زمان  طی  اتفاق  این 
مورد  در  نطق  یک  بریتانیایی  معروف  بازیگر  لوییس  دی  دانیل 
به طور  و  بسیار  احساسات  با  را  برده داری  برچیده شدن  لزوم 
محتوای  همچنین  و  او  عالی  کار  از  که  اسپیلبرگ  کرد،  ادا  کامل 
بود،  شده  سرازیر  اشک اش  و  شده  متاثر  وی  سخنرانی  عمیق 
بالفاصله به پشت صحنه فراری شد و در نتیجه هیچکس گریه 
کردن او را ندید و خود وی بعدًا مسئله را افشا و به عنوان مثال 
برای اوپرا وینفری مجری سابق یک برنامه »تاک شو« در آمریکا 

بیان و تشریح کرد.

پرهیز از کسالت
طریق  از  را  تاریخی اش  اتفاقات  که  است  اسپیلبرگ  عادت  این 
مورد  تاریخی  ماجرای  بطن  در  خصوصی  ماجرای  یک  تشریح 
تاریخی  فضای  ابتدا  او  صریح تر  روایت  به  دارد.  بیان  نظرش 
بطن  در  سپس  و  می کند  خلق  نو  از  و  بازسازی  را  اشاره  مورد 
می گذارد.  نمایش  به  نیز  را  عاطفی  و  انسانی  ماجرای  یک  آن 
ماجرای  یک  ترسیم  است  ممکن  که  کسالتی  از  طریق  این  از  او 
ایجاد  بیننده ها  نزد  انعطاف  فاقد  و  خشک  اما  حقیقی  تاریخی 
ماجرا  همان  طریق  این  از  تماشاگران  می کند.  جلوگیری  نماید، 
را با طراوت بیشتر و شوق فزون تری تعقیب می کنند و آن را از 
منظر یک فرد خاص که همان چهره حاضر در دل واقعه انفرادی 
فیلم باشد، به تماشا می نشینند. او این کار را در چند فیلم خود به 
وضوح انجام داده که یکی از نمونه های آن فیلم »امیستاد« است 
آن اسپیلبرگ در عین تشریح مسایل تبعیض نژادی روی  که در 
یک کاراکتر آفریقایی به نام سینکه که به اسارت و بردگی گرفته 

شده، زوم می کند و اتفاقات را از دیدگاه او شرح می دهد.

سودجویی به جای قانون مداری
مشکالت و نیازهای اسپیلبرگ در »لینکولن«، البته بیش از اینها 
بود زیرا وی چهار ماه پر تالطم آخر زندگی ابراهام لینکولن را 
تشریح می کرد و باید چند مسئله به طور همزمان در آن لحاظ و 
و  مختلف  منظرهای  از  را  لینکولن  باید  اسپیلبرگ  می شد.  اجرا 
فراروی  کرده اند،  نگاه  کارهاش  و  او  به  متعدد  افراد  که  آنگونه 
که  تعاریفی  در  نیز  لینکولن  حال  همه  در  می گذاشت.  بینندگان 
اسپیلبرگ از خانواده های از هم گسیخته و نیازمند ترمیم دارد، 
می گنجید و از همین طریق معرفی او به گونه ای که باید، میسر 
شد و اسپیلبرگ در عین نشان دادن نامالیمات دور و بر لینکولن 
را  آن  برچیدن  قصد  لینکولن  که  آمریکا  در  برده داری  غوغای  و 
است  به تصویر کشید که سالها  را  آالمی  و  داشت، عمال زخم ها 
جوامع و خانواده ها را در غرب به خطر می اندازد. لینکولن باید 
کل جامعه آمریکا را هم یکدست و در زمینه های اجتماعی متحد 

می کرد و با این که ظاهرا قانون منع برده داری را تصویب کرد 
اما عمال این کار پایانی نیافت و خبری از اتحاد مذکور هم نشد 
را  اول  آمریکا حرف  در  که  باشد  نیز مشخص  زمان  از همان  تا 
سودجویی و مالحظات شخصی می زند و نه آنچه که به عنوان 

یک سیاست الزم االجرا است.

با همه ضعف هایش
همان  از  بسیاری  به  مبتال  لینکولن  اسپیلبرگ،  فیلم  در  واقع  به 
مشکالتی است که در خانواده های هرج و مرج زده آمریکایی طی 
افسردگی  دچار  او  همسر  است.  شده  مشاهده  متمادی  سالهای 
است و فقدان وقت او برای ساماندهی زندگی فرزندانش و گرم 
بودن سر وی به کارهای سیاسی، جان یکی از بچه های لینکولن 
اسباب  او  شوخی های  حتی  گاهی  و  است  گرفته  را  ویلی  نام  به 

و  بیهوشی  از  نشانه هایی  آن  در  که  می شد  همکارانش  ناامیدی 
نکته سنج نبودن وی را می یافتند. البته اسپیلبرگ در سناریویی 
گودوین  کرنز  دوریس  نوشته  رقبا«  »جمع  کتاب  اساس  بر 
کوشیده لینکولن را همان طور که بوده و همراه با ضعف هایش 
جلوه گر شود و چون فیلم یک کار زندگی نامه ای راجع به گذشته 
دور است، رنگ و لعاب و شکوه تصویری و جلوه های ویژه ای که 

در اکثر فیلم های قبلی او قابل مشاهده اند این بار غایب اند.

انتخاب های خوب
اسپیلبرگ 12 سال را ـ البته نه به طور پیوسته ـ صرف تحقیق 
درباره سوژه این فیلم و مشخصه های قرنی کرد که این رویدادها 
و کارهای لینکولن در آن شکل گرفت و در اتاق ادیت نیز نسبت به 
آنچه گرفته بود، سخاوتمندانه عمل کرد و صحنه های بسیار کمی 
را کنار گذاشت. او پیشتر به هنگام ترسیم حمله یک کوسه به لب 
به  زمینی ها  ورود  »آرواره ها«(،  )فیلم  مردم  شدن  کشته  و  دریا 
کره  خاکی )»برخورد نزدیک از نوع سوم«( و کنکاش های پایان 
ناپذیر یک باستان شناس بزن بهادر در غارهای کهن )چهارگانه 
افکت های  اسپشیال  و  نفی  ادوات  بهترین  از  جونز«(  »ایندیانا 
که  اندیشه اش  و  فکر  کمک  با  البته  و  بود  گرفته  بهره  پیشرفته 
بسیار خالق است چهار دهه و نیم است که سینماروهای جهان 
را تحت تاثیر قرار می دهد. این از هوش و قوه انتخاب و پردازش 
بنچلی  پیتر  »آرواره ها«ی  رمان  کتاب  که  بود  اسپیلبرگ  خوب 
که  ساخت  فیلمی  آن  با  و  داد  قرار  کارش  دستمایه  عنوان  به  را 
وحشت حقیقی و خیالی از کوسه ها را در سطح جهان به شدت 
افزایش داد و این فیلم را تبدیل به نخستین فیلم در تاریخ کرد که 
در گیشه ها بیش از 100 میلیون دالر در سطح جهان درآمد داشته 
از کارهای پرفروش  با فروش بسیاری  این رقم در قیاس  است. 
از  که  باشد  یادتان  اما  می رسد  بنظر  بچه گانه  هالیوودی  بعدی 
40 سال پیش سخن می گوییم و از قیمت بلیت سینما که به طور 

متوسط یک هفتم بهای فعلی آن بود.

اتهام انحصارگرایی
همسو با تحسین هایی که با وسعت شامل حال اسپیلبرگ و دوست 
نزدیک و سرمایه گذار او در فیلم های ایندیانا جونز یعنی جورج 
هم  انتقاد  این  پذیرفته  صورت  »استاروارز«ها(  )خالق  لوکاس 
بزرگ  استودیوهای  و  کرده  انحصارگرایی  که  شده  آنها  متوجه 
را وادار به سرمایه گذاری های کالن روی چند فیلم نخبه شامل 
کارهای خودشان در طول هر سال و پیرهیز از حمایت شایسته تر 
آنها از سایر کارها کرده اند، حال آنکه درست تر این بوده که پول 
نجومی صرف شده برای چند فیلم متعلق به اسپیلبرگ و امثال او 

مصروف تهیه 10 تا 20 فیلم با بودجه متوسط می شد.

اولین جایزه در 13 سالگی

خودش  دلخواه  کارهای  به  اظهارنظرها  این  از  رها  اسپیلبرگ 
پرداخته است. راز موفقیت های او پیچیده نیست؛ وی از کودک 
کامل  صرف  را  بزرگساالنه اش  غرایز  و  گرفته  الهام  خود  درون 
کردن رویاهای این کودک نموده و با بودجه ای که بحث عظمت 
آن مطرح شد، این رویاها را به فیلم هایی دیدنی تبدیل کرده است. 
پدرش  و  آمد  بدنیا   1946 سال  به  آمریکا  سیناتی  سین  در  که  او 
مهندس برق و مادرش هنرمند و پیانیست بود، اولین فیلمش را 
البته فیلمی کوتاه  زمانی ساخت که فقط 13 سال سن داشت که 
در  را  جایزه اش  اولین  که  بود  دوران  همان  در  و  بود  تجربی  و 
با  ارائه فیلمی کوتاه  با  یک جشنواره فیلم های کودکان گرفت و 
مضمون جنگی به این فستیوال به این مهم نایل آمد. سالها بعد 
)1977( وقتی اسپیلبرگ طی فیلم »برخورد نزدیک از نوع سوم« 
برخوردی خیالی ـ علمی با فرود فضایی ها در کره زمین انجام 

داد، پائولین کیل منتقد معروف سینمای آمریکا که حدود 10 سال 
قبلی  فیلم های  خالف  بر  نوشت:  وی  درباره  درگذشت،  پیش 
پیرامون موجودات فضایی، موجودات مورد اشاره اسپیلبرگ نه 
تندخو و خطرناک بلکه هوشمند و تا حدی صلح جو هستند. آنها 
اسپیلبرگ  آشنا و همسو شوند.  انسان ها  با  تا  آمده اند  ما  به نزد 
با  پدیده  یک  اما  نیست  متعالی  هنرمند  و  برجسته  فیلمساز  یک 
هوش در حرفه فیلمسازی است که به سالح اضافی استفاده از 
او یک جادوگر  از  اینها  ادوات فنی هم مجهز است و  مدرن ترین 

ساخته است.

تور سیاحتی فوق العاده
تور سیاحتی ای که در  اسپیلبرگ وقتی فقط 18 سال داشت، در 
آن زمان برای بازدید عالقمندان از استودیوی فیلمسازی یونیور 
سال و محوطه و امکانات آن به راه انداخته شده بود، شرکت کرد 
پایان  به  کنندگان  بازدید  حضور  زمان  هنگام  عصر  وقتی  ولی 
رسید، استیون که سیر نشده بود، خودش را در یک دستشویی 
پنهان کرد و زمانی که همه از محل خارج شدند و نگهبانان نیز 
امکانات  بیشتر در میان  به گشت زنی  به حداقل رسیدند شروع 
آن  مختلف  بخش های  و  واحدها  به  و  کرد  استودیو  این  مختلف 
سر زد و با چشم هایی سرشار از وجد و حیرت به تماشای آنها 
مشغول شد. اسپیلبرگ در کتاب خاطراتش که البته به قلم جوزف 
به  را  شب  تا  عصر  ساعات  تمامی  است:  آورده  است،  براید  مک 
دیدم.  نزدیک  از  را  چیز  همه  و  زدم  چرخ  استودیو  در  تنهایی 
کرده  فراموش  ساعات  آن  در  گذراندم.  را  فوق العاده ای  ساعات 
بودم که باید به خانه هم برگردم و پیدا کردن وسیله نقلیه برایم 

سخت و سخت تر می شد.

او مارلون براندو بود!
اما در همان لحظات و در میان غافلگیری اسپیلبرگ، چارلز سیلور 
نکرده  ترک  را  محل  که  استودیو  آرشیو  و  کتابخانه  رییس وقت 
بود، مقابل او سبز شد و وقتی جریان سیاحت اضافی اسپیلبرگ 
را از زبان خود او شنید، برای این که کنجکاوی و عالقه فراوان 
این جوان به امور سینمایی و روند فیلمسازی بی نتیجه نماند، یک 
کارت مجوز ورود دائمی به محوطه استودیو را برای او صادر 
اسپیلبرگ روایت می کنند که در بدو مشغول  باز در مورد  کرد. 
شدن او به کارهای اجرایی در همان استودیو )یونیورسال( وقتی 
روزی او را برای آوردن یک دستگاه موویوال از گوشه ای به گوشه 
او گفته شد دستگاه در دست هر  به  دیگر استودیو فرستادند و 
را  موویوال  آن  از  پس  فقط  و  بگوید  او  به  را  ماجرا  ابتدا  کیست 
حمل و به نقطه مورد نظر ببرد، وی دسته گل تازه ای را به آب 
این قسمت دوم را نادیده گرفت و وقتی به محل  داد. اسپیلبرگ 
رسید بدون گفتن ماجرا دستگاه را از برق کشید و با خود برد. 
مشکل این بود که مرد مشغول استفاده از آن کسی نبود به جز 



هفته نامه پرشین 9جمعه 2 مرداد ماه 1394 -  شماره 404
Visit us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly

مارلون براندوی معروف که بر اساس شرایط فیلمی که به بازی در آن اشتغال داشت، قدری 
گریم کرده و لباس اهالی تاهیتی را پوشیده بود.

یانکی سینما
اسپیلبرگ تا این لحظه به صراحت نگفته است که در زمان وقوع آن حادثه براندو را شناخته یا 
خیر اما این نکته مشخص و محرز است که او سالها بعد بر اثر حوادثی از این دست یک استاد 
در امر برخورد با هنرپیشه های تحت استفاده اش در فیلم ها شده است. عوامل تهیه فیلم های 
»تن تن«، کارتون معروف فرانسوی که اسپیلبرگ از روی آن فیلمی نه خوب و نه بد ساخت و 
آن  همراهی  و  اسبش  به  جوان  سرباز  یک  دلبستگی  داستان  که  جنگی«  »اسب  کنندگان  تهیه 
در میدان های مرگبار جنگی است، می گویند اسپیلبرگ همچنان مثل یک کودک در روند تهیه 
این فیلم ها مشارکت می کرد که تو گویی نه خالق ماجرا بلکه از مهره های ساده و اجرایی این 
فیلم ها است. وی در زمان تهیه »لینکولن« هم برای این که خودش و دانیل دی لوییس ایفاگر 
رل ابراهام لینکولن از حال و هوای الزم خارج نشود، از آغاز تا پایان فیلمبرداری وی را آقای 
بهره مند  خاطر  به  را  اسپیلبرگ  مخالفان،  که  است  حالی  در  این  می نامید.  جمهوری  رییس 
بودن از امکانات بی حد و حصر استودیوهای بزرگ، چیزی که کمتر نصیب سایر فیلمسازان 
او یک اسلوب معمولی را تعقیب می کند و دلیل  نامیده اند و می گویند  یانکی سینما  می شود، 
است.  وی  اختیار  در  عالی  فنی  وسایل  و  سریع  ادیت  فیلم هایش  پولسازی  و  موفقیت  اصلی 
آنها اسپیلبرگ یک سینماگر مولف و یک سناریست برجسته نیست و فقط می کوشد  به گفته 
یک قصه ساده پرهیجان را با ادوات فنی و ماجراسازی سریع پیرامون آن و تدوینی که از آن 
هیجان و وجد می بارد، تحویل بیننده ها بدهد و همه فیلم هایش با همان »Happy Ending«های 
مشهور هالیوود پایان می گیرد و او هرگز یک کاراکتر ساز برجسته نبوده و اگر دی لوییس 
در »لینکولن« را که هنر شخصی اش وی را برنده اسکار کرد نادیده بگیریم، معموال بازیگران 
فیلم های اسپیلبرگ برنده این جایزه نشده اند. از منظر آنها اسپیلبرگ را باید فقط یک هیجان 

ساز صرف آشنا با جریانات روز و استفاده کننده فرصت شناس از آنها دانست.
حقیقت امر هر چه باشد و چه او یک تکنسین صرف باشد و چه فیلمساز برجسته ای که موافقان 
وی می گویند، او در چهل و پنجمین سال شروع فیلمسازی اش و در فاصله ای نه چندان زیاد 
تا 70 ساله شدن به پروژه های بعدی اش می اندیشد. مواردی که بیش از پیش جایگاه نهایی و 

قطعی او را در هنر هفتم مشخص می سازد.

Christian Science Monitor :منبعl

سینما

هنرمنــــــدان 
جهان چگونه 
ستــــــــاره دار 
می شــــــوند؟

آنقدر  دیگر  هالیوود«  مشاهیر  »پیاده روی   
پرستاره شده است که اگر به عنوان یک گردشگر 
سری به آنجا بزنید وقت زیادی از شما می گیرد 
حاضر  معروف  چهره های  ستاره  سر  باالی  تا 

شوید و با آنها عکس بگیرید.

هالیوود  مناطق  مشهورترین  از  یکی  مهر،  گزارش  به 
»پیاده روی مشاهیر« آن است که در بخش نخست این مقاله 
نام  اثر  بر  که  مناقشاتی  برخی  و  آن  شکل گیری  تاریخ  به 
افرادی که قرار بود نامشان در این منطقه ثبت شود ایجاد 
این  بر  تاریخ  طول  در  آنچه  ادامه  در  پرداختیم.  بود،  شده 

منطقه توریستی - سینمایی گذشته است مرور می کنیم.
شروع  بلندتر  روی  پیاده  یک  ساختن   1960 فوریه  ماه  در 
پیاده  این  به طور رسمی روی  که  ای  شد. نخستین ستاره 
که  بود   1960 مارس   28 در  کرامر  استنلی  بست  نقش  رو 
پاییز  در  بود.  و  خیابان گور  بلوار هالیوود  تقاطع  نزدیک 
در  که  بود  رفته  پیش  کافی  اندازه  به  ستارگان  نقش  کار 
کریسمس  ساالنه  نمایش  گرفتند  تصمیم   1960 نوامیر   23
هالیوود در پیاده روی مشاهیر انجام شود. ای.ام استورات 
مدیر کمیته تکمیل پروژه تصمیم گرفت تا مراسم کریسمس 
 1960 سال  بهار  تا  اما  باشد  پروژه  پایان  با  همراه  هالیوود 
پروژه کامل نشد و سرانجام 1558 ستاره روی پیاده روی 
،تصمیم  پروژه  شدن  تمام  از  پس  کردند.  درست  مشاهیر 
مکانیزم  یک  جدید  ستاره های  شدن  اضافه  برای  گرفتند 
طراحی شود. در 18 ماه می 1962 تاالر بازرگانی هالیوود 
مشاهیر«  روی  »پیاده  در  که  شد  هایی  نام  انتخاب  مسئول 
ستاره می گیرند. این سازمان با سه چالش روبه رو بود: 1- 
وضع قوانینی که شخصیت های واجد شرایط را مشخص 
می کند 2- یک پروسه برای انتخاب کاندیدها مشخص شود 
3- ایجاد برنامه ای برای تامین هزینه هایی که اضافه شدن 

ستاره جدید در پی دارد.

دسامبر   11 اینکه  تا  کشید.  طول  ها  سال  قوانین  این  وضع 

روی  پیاده  به  جدیدی  ستاره  سال،  چند  از  پس  و   1968
ستاره  این  از  رونمایی  برای  مراسمی  شد.  اضافه  مشاهیر 
تعلق  زانوک  د.  ریچارد  استودیو  مدیر  و  کننده  تهیه  به  که 
داشت مقابل چاینا تیه تر برگزار شد و اجرای مراسم را دنی 

تامس برعهده داشت.

چارلی چاپلین ستاره دار شد
از این به بعد با رونمایی هر ستاره چنین مراسمی برگزار 

شد. در سال 1972 سرانجام به چارلی چاپلین در پیاده روی 
کارول  که  زمانی   1972 می  ماه  در  دادند.  ستاره  مشاهیر 
برونت در این پیاده رو ستاره گرفت 99 ستاره جدید اضافه 

شده بود.

انجلس  لس  شهر  فرهنگی  میراث  سازمان   1978 سال  در 
پیاده روی مشاهیر را صد و نود و چهارمین بنای تاریخی  

دچار  هالیوود  بازرگانی  تاالر  دوران  این  در  برگزید.  شهر 
به  را  پیاده روی مشاهیر  مشکالتی شد و می خواستند که 
همین شکل رها کنند. در سال 1980، جانی گرانت سرگرمی 
پیاده رو  ای روی  افتخاری هالیوود ستاره  ساز و شهردار 
برگزار کرد  انگیز  برای خود یک مراسم خاطره  او  گرفت. 
به جانی  پیاده روی مشاهیر  کمیته  ترتیب مدیریت  بدین  و 
گرانت رسید. او با مدیریت قوی خود توانست این پیاده رو 
کنار  در  گرانت  جان  کند.  تبدیل  المللی  بین  نماد  یک  به  را 

ستارگان سینما و تلویزیون کسانی  را که برنامه های زنده/ 
تئاتر اجرا می کنند واجد شرایط گرفتن ستاره دانست. او 

مشکل فضا برای اضافه کردن ستاره جدید را هم حل کرد.

ستاره 2 هزارم به سوفیا لورن رسید
زمانی که  طرح پیاده روی مشاهیر شکل گرفت فقط ظرفیت 
2518 ستاره را داشت. در سال های 1990 دیگر جایی برای 

ستاره  ردیف  یک  ایجاد  اجازه   گرانت  نبود.  جدید  ستاره 
دیگر را در پیاده رو داد. در سال اول فوریه 1944) که روز 
شکل گیری هالیوود نیز هست( پیاده روی مشاهیر یک بلوک 
به سمت غرب از سیکامور به البریا گسترش یافت. در این 
زمان سی ستاره دیگر به پیاده روی مشاهیر اضافه شد و 
به  گرانت  کرد.  دریافت  را  ستاره  دوهزارمین  سوفیالورن 
پاس زحماتی که برای پیاده روی مشاهیر کشید یک ستاره 
دیگر نیز در سال 2002 به او تعلق گرفت. به طور میانگین 
ماهی دو ستاره به پیاده روی مشاهیر اضافه می شود. یکی 
از نکات، چند ستاره ای بودن بعضی از چهره ها هستند به 
عنوان مثال مایکل جکسن به عنوان خواننده یک ستاره دارد 
و به عنوان عضو گروهی از جکسون فایو. باب هوپ، میکی 
ستاره  بخش  چهار  در  مارتین  تونی  راجرز،  روی  رونی، 
دارند. فرانک سیناترا، بینگ کازبی، دین مارتین، دنی کی، 
جک بنی سه ستاره دارند. اعضای گروه بیتلز، رینگو استار، 
جان لنون، پل مک کارتنی، جرج هریسون نیز هر کدام یک 
ستاره جداگانه دارند و به عنوان گروه بیتلز نیز یک ستاره 

دارند.
فورد  هریسون  نام  به  ستاره  دو  مشاهیر  روی  پیاده  در 
و  دارد  تعلق  سینما  صامت  دوران  بازیگر  به  یکی  هست، 

دیگری به هریسون فورد بازیگر ایندیانا جونزها.
کمیته انتخاب گاهی دست به مصالحه نیز می زند. مثال به 
محمد علی کلی مشت زن معروف ستاره ای در پیاده روی 
زنی  مشت  که  بوده  این  شان  توجیه  و  اند  داده  مشاهیر 
به  ای  ستاره  یا  شود.  می  محسوب  زنده  اجراهای  جزو 

فضانوردان آپولو سیزده تعلق دارد.

اما پیاده روی مشاهیر با این تعداد ستاره برای گردشگرانی 
که می خواهند ستاره چهره محبوب شان را پیدا کنند، کار را 
سخت کرده است. نکته ای که وجود دارد ستاره چهره های 
تر«  تیه  »چاینا  مقابل  هالیوود درست  نمادگونه  و  باافتخار 
اسکار معموال مقابل  برندگان  دارند. ستاره ستارگان  قرار 
دالبی تیه تر هستند. گاهی دزدی هم صورت می گیرد. به 
عنوان مثال ستارگان جیمز استوارت و کرک داگالس در سال 
این ستارگان 136کیلو  از  ناپدید شدند. وزن هر کدام   2000
به شدت  اما  پیدا کرد  انجلس  پلیس لس  را  است. ستاره ها 
سال  شد.  دستگیر  رابطه  این  در  مردی  بودند.  دیده  آسیب 
2005 ستاره گرگوری پک را ربودند. هر ساله 200 نامزد را 
به کمیته انتخاب پیاده روی مشاهیر تاالر بازرگانی هالیوود 
معرفی می کنند. هرکسی حتی عالقه مندان نیز می توانند 
در این انتخاب سهیم باشند. کمیته در ماه ژوئن تشکیل می 
مبلغی  نفر  هر  ازای  به  کند.  می  انتخاب  را  نفر   20 و  شود 
)مثال سی هزار دالر در 2012( جمع آوری می شود تا ستاره 
شبکه  را  هزینه  هاپر  دنیس  برای  مثال  شود.  ساخته  جدید 
مجموعه  تبلیغات  از  بخشی  عنوان  به  استار  تلویزیونی 
تعداد ستاره های  در دسامبر 2014  پرداخت کرد.  تصادف 

پیاده روی مشاهیر 2538 بود.
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هنر و ادبیات
یادداشت های

 »چارلز دیکنز« افشاگر رازهای 
آثار عصر »ویکتوریایی«

 
نامدار،  نویسنده  از  شده  کشف  جدید  یافته های  که  باورند  این  بر  محققان 
ادبی ناشناس عصر  از رازهای ناگشوده نویسندگان  »چارلز دیکنز« می تواند 

»ویکتوریایی« پرده بردارد.

هویت نویسندگان هزاران مقاله، داستان کوتاه و شعر که به صورت ناشناس در مجله 
آن که یک مجموعه دار و  از  بود، پس  به چاپ رسیده  دیکنز«  به سردبیری »چارلز  ادبی 
حاشیه نویسی های  و  »دیکنز«  یادداشت های  از  مجموعه ای  قدیمی،  کتاب های  فروشنده 

وی را خریداری و شناسایی کرد، آشکار شده است.
و  کارول«  »لوییس  گاسکل«،  »الیزابت  از  آثاری  رازها،  فاش سازی  بزرگ ترین  میان  در 

»ویکی کولینز« از دوستان »دیکنز« و نیز 2 مقاله که که با همکاری او نوشته شده است، 
شناسایی شده اند.

و  داده  دست  به  قوم وخویش بازی  خلقیات  درباره  جدیدی  بینش  هم چنین  یافته ها  این 
مقاله  سه  متوالی،  سال  یک  طول  در  »دیکنز«  تحت نظر  هفته نامه  در  که  می دهد  نشان 

ضعیف و نامفهوم از فرزندان نوجوان خود »فرانک« و »سیدنی« به چاپ رسانده است.
»جرمی  گذشته،  سپتامبر  ماه  در  که  شد  آغاز  زمانی  اکتشاف  این  گزارش ها،  پایه  بر 
پاروت«، یک سوداگر کتاب و استاد دانشگاه 20 جلد از مجموعه های هفته نامه ادبی »در 
آنالین  فروشنده  یک  به  می شد،  منتشر   1859 تا   1895 سال های  طی  که  را  سال«  طول 

سفارش و آن ها را خریداری کرد.
دکتر »پاروت« می گوید که تا ماه دسامبر جعبه کتاب ها را باز نکرد اما می افزاید: »در 
آن زمان و به هنگام مرور مجموعه ها، وقتی متوجه یادداشت برداری های »چارلز دیکنز« 

شدم انگار تمامی دنیا را به من داده اند.«
وی ادامه داد: »دریافتن این که این مجموعه متعلق به خود نویسنده »الیور تویست« است، 
تا  نبود.  باورکردنی  را نوشته،  آن مطلب  با دست خط خود نوشته است که چه کسی  و 
برخی  نویسندگان  نام  زیرا،  نداشت  وجود  این باره  در  عمومی  اطالعات  هیچ  زمان  آن 

داستان ها و اشعار منتشر شده در مجله را »دیکنز« به عمد حذف کرده بوده است.«

نوشتن  برای  رفته  کار  به  قلم  بر  »پاروت«  دکتر  توسط  شده  انجام  دقیق  مطالعات 
خود  توسط  تقریبا  مجله ها  مجموعه  این  گفت،  می توان  که  می کنند  تایید  یادداشت ها 

»دیکنز« حاشیه نویسی شده اند.
فهرست  شامل  چشمگیری  طور  به  بازنویسی ها  »این  می گوید:  دانشگاه  استاد  این 

کتاب های بسیاری از نویسندگان قرن 19 نیز هستند.«
کشف دکتر »پاروت« این راز را آشکار می کند که نویسندگان سبک »ویکتورین« از سوی 
»چارلز دیکنز« سفارش داده می شده اند و آثار جدیدی از بسیاری از نویسندگان مطرح 
آن دوران را مشخص می کند. یادداشت های »دیکنز« هویت بین 400 تا 300 نویسنده را 

برای نوشتن حدود 2500 نوشته هویدا کرده است.
»پاروت« این راز را تا زمان سخنرانی در کنفرانس انجمن تحقیقاتی دوره »ویکتوریایی«، 
به جز برای تعداد محدودی از کسانی که به او کمک می کردند، مخفی نگه داشته بود. 
یادداشت ها  این  این باور هستند که  ادبی بر  این نوشته ها کارشناسان  با افشای  هرچند 

تغییرات اساسی را در بینش نسبت به آثار ادبی دوره »ویکتوریایی« به دست می دهند.

»چارلز دیکنز« سردبیری بسیار سخت گیر بود و برخی مطالبی را که توسط نویسندگان 
بازنویسی می کرد و همین موضوع در  بود خود  نگارش درآمده  به  کمتر شناخته شده 
سال های اخیر نسبت به این که این آثار متعلق به خود او هستند یا نه کارشناسان را دچار 
کرده  طراحی  را  نرم افزاری  استرالیایی  اندیشمندان  این  از  پیش  بود.  کرده  سردرگمی 
کند هرچند  شناسایی  را  نویسنده  نوشتاری هویت  سبک  از روی  که می توانست  بودند 
داده  نسبت  »دیکنز«  به  فن آوری  توست  که  مقاالتی  که  است  داده  نشان  جدید  کشفیات 

می شد، در حقیقت متعلق به نویسندگان دیگری است.

این مجموعه پیش از خریداری شدن به خانواده ثروتمند ولز شمالی تعلق داشت که به 
نظر می رسد که در سال 1895 و هم زمان با تعطیلی مجله این مجموعه را خریداری کرده 

باشند زیرا در آن زمان خانواده »دیکنز« فقید در آن زمان پول چندانی نداشته اند.
 

یافته های مهم و کلیدی
 »الیزابت گسکل«: در این مجموعه فاش شد که دو اثر از وی وجود دارد؛ هم چنین مقاالتی 
درباره شعر و تصنیف هایی به زبان فرانسوی از وی به »هنری کورلی« تقدیم شده است. 
»سیدنی و فرانک دیکنز«: »چارلز« از فرزندان خود خواسته بود تا با وجود فقدان روشن 
استعداد در آن ها، در سنین 16 تا 17 سالگی اقدام به نوشتن کنند. به گفته »پاروت« سه 
به  نلسون«  »لرد  آنان درباره »موعظه کنندگان و خدمت کاران« نوشته  به  مقاله منسوب 
نظر می رسد یک انشای مدرسه ای باشد. بیشتر این مقاالت نوعی سرقت ادبی محسوب 

می شوند و هیچ ربطی به تفکر و یا سبک اثر اصلی ندارند.
 

»ویکی کالینز«: این مجموعه مجالت ادبی نشان داده اند که 8 اثر از نویسنده »سنگ ماه« 
در آن منتشر شده است؛ آثاری که پیش از این هیچ کس نمی دانست که توسط او نوشته 
شده باشند. یکی از آن ها با عنوان »کروزو اهل صحرای برفی« است که داستان واقعی را 
درباره یک مکتشف امریکایی بازگو می کند که سال ها در امریکا و در میان برف در یک 
کلبه زندگی کرده و در نهایت توسط یک قبیله بدوی نجات پیدا می کند. در اثری دیگر با 
عنوان »به پستچی گوش کن«، وی این بحث را پیش می کشد که نامه رسان ها باید حقوق 

بیشتری دریافت کنند زیرا که برای جامعه مفید هستند.
 

خالل  در  عجایب«  سرزمین  در  »آلیس  نویسنده  از  جدید  شعر  یک  کارول«:  »لوییس 
یادداشت ها از وی کشف شد؛ هر چند منشا آن هنوز مورد بحث است.

 
»الیزا لینتون«: آشکار کننده نام نخستین زن روزنامه نگار حقوق بگیر در انگلستان است 
یادداشت های  در  پنداشته می شد.  این  از  پیش  که  است  آن  چیزی  از  بیش  او  که مزایای 

»دیکنز« مشخص شده است که وی بیش از 100 مقاله در مجله به چاپ رسانده بود.
 

زنان: با وجود این که پیش از در بین اندیشمندان دانشگاهی تصور می رفت که »دیکنز« 
زن ستیز باشد، فهرست آمده در یادداشت ها نشان می دهد که نویسنده »الیور تویست« 
از نویسندگان زن به شدت حمایت می کرد. ارزیابی دکتر »پاروت« این است که حدود 40 
درصد فهرست هم کاران مجله »در طول سال« زن بوده اند. وی می گوید: »در مجموع 
بسیار جالب است که بدانیم چه تعداد زن نویسنده با »دیکنز« هم کاری داشته اند. باور 
این وجود شاعر زن مورد  با  نداشت  میانه خوبی  با زن ها  بوده که وی  این  بر  عمومی 
زن،  نویسنده  و  دارد  مجله  در  زیادی  مطالب  پراکتور«  آدالید  »ویکتوریا«،  ملکه  عالقه 

»هسبا استرتون« نیز مقاالت علمی بسیاری نوشته است.
 نسبت های داده شده غلط: فهرست به دست آمده نشان می دهد که اندیشمندان در این که 

برخی آثار معاصر »دیکنز« متعاق به وی بوده اند سخت در اشباه هستند.

تک آهنگ جدید دیوید گیلمور
و  گیتاریست  گیلمور،  دیوید  جدید  تک آهنگ   
 Rattle that آهنگساز گروه پینک فلوید به نام 
Lock منتشر شد.این قطعه از آلبوم جدید او 
به همین نام است که در ماه سپتامبر به بازار 
خواهد آمد. آلبوم قبلی انفرادی دیوید گیلمور 
69 ساله »در یک جزیره« نام داشت که در سال 

2006 منتشر شده بود.
آخرین  بی پایان«،  »رود  آلبوم  نیز   2014 سال 
آن  تهیه  عمده  بخش  که  فلوید  پینک  آلبوم 
بی پایان«  »رود  آمد.  به بازار  بود  او  برعهده 
نوازنده  رایت،  ریچارد  درگذشت  از  بعد  که 
از  استفاده  با  شد  منتشر  گروه  کیبورد 
قطعه های طوالنی ضبط شده ای که به همراه 

او در طول ساخت آلبوم »ناقوس جدایی« در سال 1994 ضبط شده بود، ساخته شد. 
او اکنون مشغول تهیه ویدئویی برای این ترانه جدید است. تور کنسرت های آلبوم 
جدید دیوید گیلمور قرار است از پایان تابستان آغاز شود و تا ابتدای بهار سال آینده 
ادامه خواهد داشت. این آلبوم اکثرا در استودیوی خانگی گیلمور ضبط شده است. 

او خود نوازندگی گیتارها و بیس، آواز و ساخت سمپل ها را برعهده داشته است.
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یک میلیون دقیقه 
تاریخی در یوتیوب 

شرکت  با  همکاری  در  آسوشیتدپرس  خبری  بنگاه 
بریتیش مووی تون لحظاتی از تاریخ دنیای معاصر را در قالب 

فیلم در اینترنت به اشتراک گذاشتند.
 آسوشیتدپرس در همکاری با بریتیش مووی تون یک میلیون 
روی  بر  کانال  دو  در  را  جهان  تاریخی  اخبار  از  فیلم  دقیقه 
این مجموعه  کرد.  بارگذاری  یوتیوب  ویدئوی  اشتراک  سایت 
شامل 550 هزار قطعه ویدئو از سال 1895 تا کنون است که به 
ادعای این خبرگزاری بزرگترین مجموعه ویدئوی خبری است 
گرفته  قرار  ویدئو  اشتراک  پلتفرم  یک  در  تاریخ  طول  در  که 

است.
آسوشیتدپرس گفت که این دو کانال همانند یک دایره المعارف 
تصویری خواهند بود که چشم اندازی بی همتا از پراهمیت ترین 

لحظات تاریخ مدرن را به شما ارائه می دهند.
دارد  را در خود  و وقایعی  از اشخاص  این مجموعه لحظاتی 

در  داشته اند.  نقش  ما  امروز  دنیای  به  دادن  شکل  در  که 
در  سانفرانسیکو  زلزله  از  لحظاتی  می توان  ویدئوها  این 
بنیتو  سخنان   ،1941 سال  در  پرل هاربر  بمباران   ،1906 سال 
 1931 سال  در  جهانی  صلح  صلح  فراخوان  برای  موسولینی 
نمادین حزب  لندن همراه سالم  در  آلمان  بزرگداشت سفیر  و 
ستاره های  کرد.  کنار هم مشاهده  در  را  سال 1936  در  نازی 
دنیای سینما همانند چارلی چاپلین و همسرش پائولت گدار در 
ماه عسل در سال 1936 و مرلین مونرو در سال 1950 در لندن 

نیز در این ویدئوها حضور دارند.
گفت  آسوشیتدپرس  بین المللی  آرشیو  مدیر  لیندسی  آلوین 

ویدئوهای  مجموعه  و  خبرگزاری  این  ویدئوهای  »آرشیو   :
بریتیش مووی تون، خالق سفری خارق العاده به میان مردمان 
ادامه  او در  اتفاقاتی هستند که تاریخ ما را شکل داده اند.«  و 
افزود : »بارگذاری این ویدئوها در یوتیوب به این معناست که 
برای اولین بار، عموم مردم می توانند برخی از قدیمی ترین و 

چشمگیرترین لحظات تاریخ را با چشمان خود ببینند.«
نوآوری های  آب و هوایی،  فجایع  تفریحی،  و  ورزشی  وقایع 
این  در  نیز  تاریخ  اتفاقات  عجیب ترین  از  برخی  و  فناوری 

مجموعه ویدئوها قابل مشاهده خواهند بود.
فیلم های  آرشیو های  بزرگترین  از  یکی  بریتیش مووی تون 
اولین بار  شرکت  این  دارد.  اختیار  در  را  جهان  در  خبری 
از  بسیاری  ضبط  برای  را  خبری  رنگی  و  صدادار  فیلم های 

ویدئوهای خبری اختصاصی خود به کار گرفت.
منبع : گاردین / 22 جوالی

کلمات در کسالت 
قفسه های کتاب 

 
بهنام زندی 

 
خوبی  خبر  می شود،  چاپ  کتاب هاشان  نویسندگان  و  شاعران   
است، آدم ها تنها شده اند و نیاز دارند به مخاطب، به کسی که به درد 
دل هاشان و درونشان پی ببرد. اینها و دو دیگر رنگ و لعاب کذایی 
نویسندگی و تالیف، در انظار بودن و تظاهر به ژست نویسندگی 
و... خود ادله محکمی است که بازار مکانیکی ناشران داغ بماند 
گرم  )سرشان  باشند  مشغول  ما  جوانان  از  توجهی  قابل  جمع  و 
داشت  اشاره  صفحه  این  در  مطلبی  پیش  روز  چند  همین  شود(. 
به سرانه مطالعه و فرهنگ یادگیری اش و نقش های موثر بر این 
مهم. بارها خوانده ایم و شنیده ایم تیتروار که چه کم خوان شده ایم 
پیشخوان  و  قفسه ها  گوشه  در  کتاب ها  غریب اند  چه  بی تحرك،  و 
پیش ترها  افتاده؟  اتفاق  عجیبی  دگردیسی  چه  کتابفروشی ها. 
مخاطب  می کردیم  جدا  خودمان  برای  و  داشتیم  دسته بندی  ما 
نیمه  و  حرفه ای  داشتیم  خواننده  و  عامش  مخاطب  از  را  خاص 
به  گونه  و  منوال  همین  به  داشتیم  نویسنده  آماتور.  و  ای  حرفه 
گونه. حاال دیگر اینها نیست؛ خودمانیم و خودمان. هم نویسنده 
هم شاعر هم مخاطب از هر نوع. چه اتفاق میمونی. نمی رویم و 
چون  و  چند  نویسنده ها  مطالعه  سرانه  اینکه  سراغ  نرویم  هرگز 
است. بهتر است معیار دیگری برای سنجیدن پیدا کنیم یا به فکر 
و  گوشه  این  در  شده اند  تاکسیدرمی  که  باشیم  کتاب ها  سالمتی 

زنده  را  کافه ها  کنار  گوشه  در  شدن  جمع  فرهنگ  عوض  در  آن. 
نگه داشته ایم با این فرق که دیگر چای کمر باریك جای خودش را 
به قهوه اسپرسو داده و صندلی های چوبی خشن جای خودشان 
را داده اند به مبل های راحت. منتقدی هم نیست که بارزس ژاور 
دوست  باشد  هم  اگر  رینگ.  توی  بیندازدمان  و  دربیاورد  بازی 
است و از خودمان یا دشمن است و از دیگران، خبر جالب تر اینکه 
رمان نویسان  و  داستان نویسان  نسبت  به  شاعران  جمعیت  ازدیاد 
ثابت می کند. حاال چرا  که همه شاعریم حداقل  را  ادعا  این  نشان 
کرده  پیشرفت  تکنولوژی  و  علم  با  توامان  شاعری  که  نگوییم 
شده  آوردنی تر  دست  به  گونه  تزریق  همچون  شاعرانگی  و  است 
از رمان  ناکرده  نکند فکر کرده اید که شعر سرودن خدای  است. 
کجاست؟  از  موهبت  این  پس  است؟  ساده تر  نوشتن  داستان  و 
نوشته  کمتر  داستان  و  رمان  و  است  بیشتر  شعر  ولد  و  زاد  چرا 
روزها  این  می کنی  باز  را  کسی  هر   )Page( صندوقچه  می شود. 
شعر  بل  دیگران  شعر  نه  هم  آن  است،  شعر  انبار  و  اسرار  از  پر 
خود. اما، اما جای شکرش اینجاست که حداقل مخاطبانی گذری 
داشت  اذعان  باید  اینجا  برگشته،  بخت  کلمات  این  دارند  نظری  و 
که نقش تکنولوژی نادیده گرفته نشود؛ حداقل بستری مهیا کرده 
شعری!  خط  دو  گاهی  از  هر  وب گردی  )مسافران(  مخاطبان  که 
بخوانند وگرنه سر سوزن ذوق را که همگان دارند. اما این پایان 
کار نیست؛ در واقع شروع فاجعه است. شهری را در نظر بگیرید 
که همه پزشك باشند و بیماری نباشد برای طبابتش؛ این حکایت 
ماست در چاپ شعر و کسب مخاطب اش. آن وقت است که دست به 
دامان گوش و حلق و بینی دوستان و اطرافیان می شویم و دنبال 
مخاطب بیمار می گردیم. کاش شاگرد فروشگاه کتابفروشی ها هر 
از گاهی به فکر جابه جایی و این ور و آن ور کردن کتاب ها بیفتد، 

دلم برای کتاب هایی که در قفسه ها مانده اند می سوزد.
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گوناگون
گزارش دیلی تلگراف از سرعت گرفتن ورود گردشگران انگلیسی به ایران

79درصد انگلیسی ها ایران 
را فوق العاده می دانند

اسالمی  جمهوری  علیه  تحریم ها  »رفع  کرد  اعالم  گزارشی  در  تلگراف  دیلی 
زمان  از  که  انجامید  خواهد  ایران  به  غربی ها  سفر  سهولت  به  احتماال  ایران 

انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری در سال 2013، بیش از پیش و 
به صورت روزافزون به این کشور سفر کرده اند.«

به گزارش »دنیای اقتصاد« این در حالی است که بنا بر اعالم منابع گردشگری 
انگلیس، شمار تقاضا از این کشور برای سفر به ایران بالفاصله بعد از توافق 
وین افزایش قابل توجهی یافته است. در بخشی از گزارش این نشریه با عنوان 
»امیدواری ایران برای جذب 20 میلیون گردشگر یکسال پس از تحریم« آمده 
تحریم های  رفع  با  سریع  رشدی  آستانه  در  ایران  گردشگری  »صنعت  است: 
اقتصادی قرار دارد و حاال تعداد بیشتری از مردم کشورهای غربی بی صبرانه 
در انتظار بازدید از ایران هستند و در داخل ایران نیز طرح هایی برای توسعه 

شرکت های گردشگری ، هتل و امکانات توریستی در دست اجرا است.«
به گزارش »ایسنا«، دیلی تلگراف در یک نظرسنجی در رابطه با سپری کردن 
تعطیالت در ایران اعالم کرده است که »79درصد انگلیسی ها ایران را کشوری 
فوق العاده می دانند، 12 درصد سفر به ایران را منوط به تایید وزارت خارجه 
مطمئن  تعطیالت  در  ایران  به  سفر  بابت  از  3درصد  دانسته اند،  کشورشان 

نیستند و تنها 6 درصد گفته اند که هرگز به ایران سفر نمی کنند.«

است:  آمده  ایران  گردشگری  وضعیت  درباره  گزارش  این  براساس 
دشواری های  با  همچنان  هستند،  ایران  به  سفر  خواهان  که  »انگلیسی هایی 
فراوانی روبه رو می شوند و وزارت خارجه این کشور نیز آنها را به عدم بازدید 
از ایران ترغیب می کند. درخواست ویزا نیز مراحل پیچیده و پرهزینه ای دارد، 

چرا که سفارت ایران در لندن از سال 2011 بسته است.«

و  گردشگری  صنعت  کنونی  شرایط  بررسی  به  که  تلگراف  دیلی  گزارش 
پرداخته،  تحریم ها  رفع  از  پس  حوزه  این  در  احتمالی  گشایش های  همچنین 
است:  نوشته  و  کرده  اشاره  بین المللی  هتل سازی  گروه های  عمل  ابتکار  به 
»گروه هتل های »روتانا« که مرکز اصلی آن در شهر ابوظبی قرار دارد تایید 
کرده چهار هتل جدید خود را که هم اکنون در دو شهر تهران و مشهد در حال 
ساخت است، در سال 2018 افتتاح خواهد کرد و همچنین »اکوورهتل« یکی از 
پیشگامان و مهم ترین گروه های هتل در جهان نیز در پروژه ساخت دو هتل 4 

ستاره در تهران همکاری دارد.«

روزنامه گاردین نیز پیش از این نوشته بود: »انتظار می رود میزان تقاضا از 
سوی این کشور برای ورود به ایران دست کم 30درصد افزایش یاید.«

در حال حاضر انگلیسی ها تنها از طریق سفرهای سازماندهی شده می توانند 
به ایران سفر کنند، چرا که ویزا برای سفرهای مستقل صادر نمی شود و به این 

صورت هیچ هتلی را نیز نمی توان رزرو کرد.
از کارت های  ایران می آیند برای استفاده  به  همچنین گردشگران خارجی که 
اعتباری خود فرآیند پیچیده ای را طی می کنند و بسیاری از پلت فرم های رزرو 
آنالین در ایران کار نمی کنند. با بهبود ارتباط بانکی، مجریان تور در انگلیس 
می توانند طیف وسیع تری از تورهای گردشگری را به مقصد ایران ارائه دهند 

و با تورهای زمینی نیز همکاری داشته باشند.

امنیتی ترین شهرهای جهان
زیست محیطی  شرایط  بهبود  برای  غالبا  عمومی  نظارت  از  استفاده   
و کنترل جرم و جنایت به کار می رود اما بسیاری از منتقدان بر این 
باورند که این نظارت ها می تواند به حریم خصوصی افراد نیز خدشه 
چهار  از  بیش  داشتن  با  لندن،  می شد  گمان  این  از  پیش  تا  کند.  وارد 
میلیون دوربین مداربسته، امنیتی ترین شهر جهان به شمار می رود اما 
اینترنت  با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از سرویس های  این روزها 
جهان  سراسر  در  پیش  از  بیش  نظارتی  فضای  جهان،  در  فراگیر 
پروژه های  روزها  این  بیزنس اینسایدر،  گزارش  می یابد.به  گسترش 
به  جهانی  گرایش  از  بخشی  به عنوان  شیکاگو،  و  نیویورک  در  مهمی 
استفاده از »های تکنولوژی« )High Technology( در حال راه اندازی 
در  نیویورک  شهری  علوم  و  توسعه  مرکز  گذشته  بهار  هستند. 
با مرکز »هادسون یاردز« در فاز یک خود، طرحی را برای  همکاری 
میلیون  یک  از  بیش  وسعتی  به  شهر  از  بخش هایی  هوشمند  پوشش 
اعالم  نیز  گوگل  شرکت  بود.  داده   اختصاص  کیلومترمربع  پانصد  و 

کرده بود قصد دارد با راه اندازی گسترده اینترنت وای فای در سطح 
شرکت  کند.  کمک  نزدیک  آینده ای  در  هوشمند  شهر  تحقق  به  شهر 
عنوان  با  جدیدی  طرح  سرمایه گذاران  از  گروهی  همراه  به  گوگل 
»آزمایشگاه های پیاده رو« را معرفی کرده بود که راه اندازی 10 هزار 
شهروندان  آن  ایجاد  با  که  دارد  خود  برنامه  در  را  ارتباطی  مرکز 
بهره مند  شهر  سطح  در  وای فای  اینترنت  از  می توانند  نیویورکی 
دامنه  گسترش  دنبال  به  که  کرد  اعالم  شرکت  این  همچنین  شوند. 
طرح های  این  است.عالوه بر  جهان  سراسر  شهرهای  دیگر  در  خود 
در  سانگدو  شهر  هستند.  انجام  حال  در  جهان  سراسر  در  مشابهی 
زیست  بهبود  برای  زباله  و  برق  جاده ای،  سنسورهای  از  کره جنوبی 
سوی  از  می کند.  استفاده  کامپیوترها  به  دسترسی  کنترل  و  شهری 
دیگر شهرستان الواسا در هند نیز با مساحتی معادل 12 هزارو پانصد 
هکتار در حال بهره گیری از مدیریت اتوماتیک شهری است. با این حال 
بسیاری از فعاالن حقوق بشری بر این باورند که این روند به معنای 
آنهاست،  خصوصی  حریم  به  تجاوز  و  شهروندان  ساعته   24 نظارت 
و  ثبت  هوشمند  شهر  تحت عنوان  شهروندان  فعالیت های  تمامی  زیرا 

ضبط می شود.

زندگی در 13 متر
از  یکی  میکروآپارتمان ها،  به  مـوسوم  کـوچک،  آپارتمان های   
با کمی دانش معماری  راهکارهای زندگی در قرن بیست ویکم است. 
در  ساخت.  دل باز  و  کاربردی  خانه ای  کوچک  فضاهای  از  می توان 
سوئیت های  پیش روی تان  گزینه  باشید  نداشته  کافی  پول  اگر  ایران 
تاریک و دخمه مانند است. در حالی که دنیا به رقابت بر سر هر چه 

کاربردی تر کردن فضاهای کوچک و کوچک تر برآمده است. 

به تازگی طراحی لهستانی به نام سیمون هانژار میکروآپارتمانی در 
آپارتمان  این  برای  هانژار  است.  کرده  مترمربعی طراحی   13 فضای 
این  است.  گرفته  نظر  در  خواب  اتاق  حتی  و  دستشویی  آشپزخانه، 
آپارتمان فوق کوچک در روکال واقع شده و وسعت آن تنها 13 مترمربع 
است. روکال )که به شهری با خانه های رنگی و عجیب و غریب شهره 

است( زیباترین شهر جنوب غربی لهستان محسوب می شود.
 معماری این شهر برگرفته از سبک گوتیک با حال و هوایی تاریخی 
روکالست.  در  طراحی  و  زیبا  هنرهای  آکادمی  استاد  هانژار  است. 
او ابتدا این ریز آپارتمان ها را تنها برای محل خواب طراحی می کرد. 
اما رفته رفته طراحی در فضاهای کوچک، ذهنش را به سمت ساخت 
خانه ای کامل سوق داد. او بعد از مدتی زندگی در این محل به بهترین 
راه حل برای این فضای کوچک رسید. هانژار معتقد است آپارتمان های 
فوق کوچک برای مینی مالیست هایی فوق العاده است که می خواهند از 
یک  باالی  در  دونفره  تختخوابی  آپارتمان  این  در  ببرند.  لذت  زندگی 

یونیت چوبی تعبیه شده و حمام کوچک با کاشی های سفید نیز در این 
یونیت قرار دارد.
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فواید کابوس دیدن
این  به  جدید  بررسی  یک  در  محققان 
خواب های  از  بسیاری  که  رسیده اند  نتیجه 
ذهن  سازوکار  نوعی  می توانند  ترسناک 
باشد.  موجود  تنش های  رهاسازی  برای 
که  مقاله ای  در  هافینگتن پست،  گزارش  به 
اخیرا با عنوان »وجوه خوِب خواب های بد« 
برخی  است  شده  عنوان  رسیده،  چاپ  به 
در  می بینیم  ما  که  ترسناکی  خواب های  از 
زندگی  از  را  استرس  و  اضطراب  حقیقت 
که  توضیحی  می کنند.  خارج  ما  روزمره 
که  است  این  می کنند  مطرح  محققان  این 
یعنی  خاطره  به  را  ترس  اساسا  کابوس ها 
می کنند.  تبدیل  است،  افتاده  قبال  که  اتفاقی 

ذهن  که  دارد  اهمیت  آنجایی  از  کار  این 
در  اما  کند،  کنترل  بهتر  را  خاطره  می تواند 
این  ناشناخته  اتفاقات  و  ترس  با  مواجهه 

قدرت را کمتر در خود می بیند.

خاطره،  به  ترس ها  تبدیل  با  ذهن  واقع  در   
زیرا  می برد؛  ذهن  پستوی  به  را  ترس ها 
و  گذشته  به  متعلق  است  امری  خاطره 
هراسی است که پشت سرگذاشته شده است. 
شما  اگر  می گویند  محققان  خاطر  همین  به 
گاه  گاه  که  هستید  کسانی  از  دسته  آن  جزء 
این  از  می شوید،  شبانه  کابوس های  دچار 
کار  این  زیرا  نباشید،  ناراحت  آنقدرها  بابت 
خودآگاه  ترس های  با  ذهن  مبارزه  واقع  در 
یا ناخودآگاه تان است.  کابوس ها خواب های 
هراسناکی هستند که به درجه ای از بیداری 

نوع  شکل،  بد  خواب های  می شوند.  منجر 
ضعیف تری از کابوس ها محسوب می شوند. 
کابوس  خویش  زندگی  طول  در  مردم  اکثر 
می دهد  نشان  مطالعات  می کنند.  تجربه  را 
افراد یک  از  که چیزی در حدود پنج درصد 
کابوس ها  می بینند.  کابوس  هفته  در  بار 
استرس،  همچون  متعددی  دالیل  می توانند 
تکان دهنده  تجربیات  و  عاطفی  مشکالت 
داشته باشند. عالوه بر این کابوس می تواند 
برخی  از  استفاده  جانبی  عارضه  به عنوان 
داروها یا سوءمصرف مواد مخدر و الکل رخ 
دهد یا بیماری عامل محرک آن باشد. کابوس 
زیرا  باشد،  خواب  مختل کننده  می تواند 
نه تنها می تواند فرد را بیدار کند بلکه باعث 

ترس از به خواب رفتن می شود.

عمارت وینچستر از ترس زاده شد

کاخ اشباح
اغلب ما در زندگی یک فیلم ترسناک دیده ایم، احتماال حلقه را به یاد دارید؛ 
از  پس  بود  پوشانده  را  صورتش  کل  که  موهایی  با  سودوکو  که  زمانی 
زمین  به  را  دستش  برق،  المپ های  شدن  خاموش  و  تلفن  زنگ  صدای 
ما در چنین لحظه ای  بیرون می آمد، نفس همه  تلویزیون  از  و  می گرفت 

او  درشت تر،  ترس  از  چشم هایمان  حلقه  شاید  و  می شد  حبس  سینه  در 
کند.  انتخاب  فیلمش  تماشاکنندگان  از  را  خود  قربانی  دیگر  تا  بود  آمده 
ترسیدن  به  میل  از  تا  اندیشیده اند  تدبیری  گردشگری  آژانس های  حال 
انسان ها سود ببرند. آنها در برنامه های خود بازدید از مناطق و خانه های 
کنند.  ترک  زهره  ترس  از  را  مشتریانشان  تا  می گنجانند  را  ترسناک 
می رود.  باالتر  برنامه  موفقیت  باشد،  ترسناک تر  بازدید  محل  هرچقدر 
این نوع گردشگری است، به سایت  از نمونه های  عمارت وینچستر یکی 
عمارت هم اگر مراجعه کنید، موسیقی ترسناک و دلهره آور آن نشان از 
نوع خاصی از گردشگری دارد.    سارا وینچستر برای داشتن یک زندگی 
ایده آل هیچ چیز کم نداشت، دانستن چند زبان، جذابیت، سواد موسیقی 
و ثروت همه چیزهایی بود که برای دختری در قرن نوزدهم کافی به نظر 
این  می رسید و سارا همه را یکجا داشت. در سال 1862 در 32 سالگی، 
کرد  ازدواج  وینچستر  اسلحه سازی  شرکت  رییس  با  خوشبخت  دختر 
خوب  سارا  زندگی  در  چیز  همه  آورد.  دنیا  به  بعد  سال  چهار  را  آنی  و 
پیش می رفت، تا اینکه دخترش در کودکی از دنیا رفت و چندی بعد نیز 
برای  سارا  استدالل  درگذشت.  سل  اثر  در  همسرش  وینچستر،  ویلیام 
مرگ نزدیکانش عجیب بود، او گمان می کرد زندگی اش دچار نفرین شده 
است، بنابراین به سراغ دوستی در بوستون رفت، فردی که با گفته هایش، 
داستان ترسناک عمارت وینچستر را رقم زد. او با تایید اینکه ارواح کشته 
خواست  سارا  از  کرده اند  نفرین  را  او  وینچستر  تفنگ های  توسط  شده 
خانه ای بسازد که هیچگاه ساخت آن تمام نشود، اتمام کار ساخت خانه 
به گفته این دوست مرگ سارا را به همراه داشت.  سارا وینچستر از سال 
او در شهر سنت هوزه  1884 شروع به ساختن عمارت ترسناکش کرد. 
کار  به  را  کارگر   16 و  خرید  هکتاری   160 مزرعه ای  کالیفرنیا،  ایالت  در 

گماشت که برایش خانه ای بسازند که هیچگاه ساخت آن تمام نشود، این 
خانه هیچ نقشه ای نداشت، هر چند که تعدادی از اتاق های آن توسط سارا 
طراحی شده بودند. عمارت بیشتر از چوب درخت ماموت ساخته شد و 
در آن 20 هزار و 500 گالن رنگ به کار رفت. این خانه همچنین دارای 160 
 17 در،   950 پنجره،  هزار   10 شومینه،   47 خواب،  اتاق   40 جمله  از  اتاق 
دودکش، دو زیرزمین و سه دستگاه آسانسور بود.  اما جدا از این تعداد 
زیاد اتاق و پنجره، آنچه عمارت را شگفت انگیز می کرد، درهایی بود که 
گاه به دیوار باز می شد یا پله کان هایی که به سقف می رسیدند. راهروها 
و درها و اتاق ها به گونه ای بودند که به راحتی در آنها گم می شوید، عالوه 
بر این شمعدان ها، ردیف درختان، تعداد پنجره های حمام هم 13 عدد بود، 
کف پوش های میناکاری، پنجره های شیشه ای مشبک و چلچراغ های نقره 
و طال در کنار عالئم ترسناک خانه، نشان دهنده سلیقه صاحبخانه بودند.  
و  اتفاقی می خوابید  به طور  خوابش  اتاق های  از  یکی  در  شب  سارا هر 

ارواح  با  گفت وگو  به  را  شب  از  ساعتی  که  بود  شده  خرافاتی  آنقدر 
می گذراند.  در سال 1906 زلزله ای در منطقه آمد که سه طبقه از عمارت 

هفت طبقه ای وینچستر را از بین برد.
در  شدنش  گرفتار  و  زلزله  در  ارواح  داشتن  دست  به  همچنان  سارا   
کرد  مسدود  را  خانه  از  بخشی  بنابراین  داشت.  اعتقاد  اتاق ها  از  یکی 
بانوی  بماند.  باقی  نیمه کاره  واقعی  معنی  به  کاره اش،  نیمه  عمارت  تا 
زمان  آن  از  و  دنیا رفت  از   1922 در سال  باالخره  اشباح  کاخ  اسرارآمیز 
هزینه  برایش  دالر  میلیون   5.5 زمان  آن  که  مانده اش  نیمه کاره  عمارت 
امروزه گردشگرانی  یافت.   برداشت، کاربری دیگری جز زندگی کردن 
که به عجایب و مناطق ترسناک عالقه مندند، بازدید از عمارت وینچستر 
اشباح  کاخ  اتاق   160 در  گشتی  می دهند.  قرار  خود  برنامه های  جزو  را 
همراه با معماری عجیب آن برای این گردشگران هیجان آور است. حتی 
برخی از بازدیدکنندگان یا کارکنان کاخ نیز همانند سارا باور دارند که در 
این عمارت، ارواح کسانی که توسط اسلحه های وینچستر کشته شده اند، 
سکنی گزیده اند. آنها گاه صداهای عجیبی می شنوند یا حس های عجیبی 
را درک می کنند. هرچند که هنوز هیچکدام ادعا نکرده اند شبحی را در 
خانه دیده اند. امروزه جمعه های مصادف با 13 مه، ناقوس خانه به یاد 
که  را  آوریم زنی  یاد  به  تا  در ساعت سیزدهم می زند  بار   13 آن  صاحب 
بی حاصل  این تالش  که  برای زندگی 38 سال خانه سازی کرد، هر چند 
امروز در ضرب المثل های آمریکایی نام او را در کنار هر مدیر بی برنامه 
دارید،  را  عمارت  این  از  بازدید  قصد  اگر  است.  داده  قرار  بی کفایت  و 
بازدید  یا جمعه هایی را که سیزدهم ماه هستند برای  شب های هالووین 

به شما پیشنهاد می کنیم. 
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تحلیل
و  نشد  معلوم  هیچ گاه  آکسفورد  دانشگاه  تاسیس  دقیق  زمان 
این  که  ماند  باقی  دانشگاهیان  همه  ذهن  در  سوال  این  همواره 
علمی  فعالیت های  عرصه  به  پا  زمانی  چه  از  بزرگ  علمی  قطب 
در  آکسفورد  شهر  در  که  آموزشی  مرکز  این  است.  گذاشته 
منطقه آکسفورد شایر انگلستان قرار دارد، قدیمی ترین دانشگاه 
را  عالقه مند  زیادی  تعداد  ساله  هر  که  دنیاست  زبان  انگلیسی 
و  ماهر  علمی  کادر  در سایه  و  دنیا جذب خود کرده  از سراسر 

باتجربه راهی بازار کار می کند.
روی  درسی  واحدهای  گذراندن  و  آکسفورد  در  تحصیل 
جوانان  از  بسیاری  آرزوی  دانشگاه  این  باقدمت  نیمکت های 
این  دنیاست و هر ساله تعداد زیادی متقاضی برای پذیرش در 
دانشگاه هر آنچه در چنته دارند به کار می گیرند تا سندی معتبر 

با مهر دانشگاه آکسفورد را از آن خود کنند.
دست  در  دانشگاه  این  تاسیس  زمان  از  دقیقی  تاریخ  اینکه  با 
نیست اما اسناد باقی مانده از گذشته نشان می دهد از سال 1096 
فرآیندهای آموزشی در دانشگاه آکسفورد از نظر قدمت جریان 
دانشگاه های  تمامی  بین  آکسفورد  دلیل  همین  به  است.  داشته 
دنیا  در  و  آموزشی  مرکز  قدیمی ترین  به عنوان  بریتانیا  منطقه 
رشد  است.  گرفته  قرار  دوم  رتبه  در  بولونیا  دانشگاه  از  بعد 
آکسفورد از زمانی شروع شد که هنری دوم تحصیل دانشجویان 
اختالف  همچنین  کرد.  ممنوع  پاریس  دانشگاه  در  را  انگلیسی 
 1209 سال  در  آکسفورد  دانشگاه  مسئوالن  و  دانشجویان  بین 
هم بی تاثیر نبود و عده ای به این بهانه از دانشگاه آکسفورد به 
کمبریج رفتند و دانشگاهی را که امروز با نام و نشان دانشگاه 

کمبریج می شناسیم، تاسیس کردند.  
دپارتمان های  و  دانشکده ها  موسسات،  از  آکسفورد  دانشگاه 
مختلف  زمینه های  در  کدام  هر  که  است  شده  تشکیل  مختلفی 
تحصیلی  رشته های  تنوع  می کنند.  فعالیت  آموزشی  و  علمی 
موجود در این دانشگاه مزیت دیگری است که خیلی ها را جذب 
خود کرده و در فهرست انتظار ثبت نام قرار می دهد. بسیاری از 
دانشگاهیان در دنیا بر این باورند که دست اندرکاران آکسفورد 
از همان روز اول می دانستند با چه مجموعه ای سر و کار دارند و 
تکلیف شان با روند آموزشی این دانشگاه روشن بود.  به اعتقاد 
از همان روزی که آکسفورد شعار »خداوند نور من است«  آنها 
می خواهد  که  بود  معلوم  کرد،  نصب  دانشگاهش  در  سر  بر  را 
سال ها  همان  از  شد.  هم  همین گونه  دهد،  ارائه  مجموعه ای  چه 
تاکنون نام آکسفورد بین تمام مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی 
در  آموزشی  برترین های  فهرست  در  همواره  و  درخشیده 

سیستم های رتبه بندی قرار داشته است.

  برنامه های آموزشی
دانشگاه  در  موجود  تحصیلی  رشته های  و  برنامه ها  تعداد 
آنها را برشمرد.  آنقدر زیاد است که شاید نتوان همه  آکسفورد 
این  با  را  ما  خوبی  به  شده  ارائه  دسته بندی  به  کوتاه  نگاهی 
دانشگاهی  علمی  شاخه های  تمامی  که  می کند  روبه رو  واقعیت 
دانشجویی  هیچ  دست  واقع  در  و  دارد  وجود  آکسفورد  در 
انواع زیر شاخه های مهندسی، رشته های علوم  خالی نمی ماند. 
این  در  کاربردی  علوم  و  مدیریت  انواع  هنر،  پزشکی،  انسانی، 
دانشگاه آموزش داده می شود و شاید یکی از دالیلی که محبوبیت 
دانشگاه آکسفورد را بیش از همه دانشگاه های دیگر کرده است 

نیز همین موضوع باشد. سیستم مدیریتی دانشگاه آکسفورد در 
که  است  بوده  منوال  همین  به  همواره  فعالیتش  سال های  تمام 
تمامی رشته های دانشگاهی را در برنامه آموزشی خود قرار دهد 
تا برای هر سلیقه ای رشته ای وجود داشته باشد. همچنین امکان 
تحصیل در تمامی این رشته ها از مقطع کارشناسی تا دکتری در 
می توانند  دانشجویان  و  است  فراهم  همگان  برای  دانشگاه  این 
تحصیالت آکادمیک خود را بدون نیاز به تغییر دانشگاه در یکی 
اعتقاد  به  البته  دهند.  ادامه  جهان  علمی  قطب های  برترین  از 
بسیاری سختگیری بیش از اندازه مدیران آموزشی این دانشگاه 
خیلی ها  که  رسانده  جایی  به  را  کار  دانشجویان  پذیرش  برای 
افراد  اما  بدهند،  دست  از  را  دانشگاه  این  در  تحصیل  شانس 
موشکافانه  انتخاب های  همین  می گویند  که  هستند  هم  دیگری 
آکسفورد را آکسفورد و مرز مشخصی بین این دانشگاه با دیگر 

مراکز آموزشی ایجاد کرده است.
درباره  آکسفورد  دانشگاه  آموزشی  امور  مدیر  لوزیمور،  سارا 
این حساسیت ها می گوید:» افرادی که روی نیمکت های آکسفورد 
می نشینند باید متفاوت با دیگران باشند. ما هر ساله بین تعداد 
این  و  می کنیم  انتخاب  را  محدودی  عده  متقاضی  زیاد  بسیار 
استراتژی را داریم که افرادی که در آکسفورد درس می خوانند 
صورت  آموزشی  روند  در  اختاللی  تا  باشند  سطح  یک  در  باید 
آکسفورد  دانشگاه  از  دانشجویی  هر  که  است  همین  نگیرد. 
بازار  در  نگرانی ای  هیچ  بدون  می تواند  می شود  فارغ التحصیل 
کار استخدام شود و درآمد خوبی داشته باشد. برنامه ریزی های 
چندین  نظر  زیر  پیش  سال  چندین  از  دانشگاه  این  در  آموزشی 
انجام  از متخصصان  زیادی  تعداد  با مشورت  و  فرد متخصص 
شده و همین موضوع باعث شده است که نام آکسفورد سال ها در 

صدر فهرست  سیستم های رتبه بندی معتبر بدرخشد.«

  دانشکده های آکسفوردی
برای  را  هم  از  مجزا  دانشکده   42 آموزشی  مرکز  یک  زمانی که 
دیگر  طبیعتا  بگیرد،  نظر  در  آموزشی اش  و  علمی  فعالیت های 
دانشجویان  آموزشی  نیازهای  تمام  به  که  نیست  شکی  جای 
باقی  حرفی  و  می شود  داده  پاسخ  تحصیل  به  عالقه مندان  و 
نمی ماند. از کالج بالیول گرفته تا لینکلن، سنت آنی و سنت آنتونی 
همه و همه در زمینه های مختلف آموزشی فعالیت می کنند و به 
و  کالج ها  تمامی  میان  هستند.  باالتری  سطح  به  رسیدن  دنبال 
به کار هستند،  دانشکده هایی که در دانشگاه آکسفورد مشغول 
کالج سنت آنتونی به عنوان یک مرکز مشهور جهانی برای تحقیق 
این  می شود.  شناخته  منطقه ای  و  جهانی  مسائل  در  تدریس  و 
کالج که به آموزش طیف وسیعی از رشته های مرتبط با روابط 
بین الملل می پردازد، بستر  مناسبی را برای تحصیل عالقه مندان 
مختلف  کشورهای  مسائل  بررسی  و  بحث  به  و  کرده  فراهم 
می پردازد. کالج سنت آنتونی هفت بخش تحقیقاتی مختلف برای 
بررسی مسائل کشورهای گوناگون در نظر گرفته است و روابط 
اجتماعی، سیاسی و علوم انسانی این کشورها را مورد بررسی 

قرار می دهد.
 همچنین بحث های مربوط به روابط این کشورها با یکدیگر تحت 
تاثیر فرهنگی که دارند و سیاست هایی که در پیش می گیرند از 
پرداخته  آن  به  سنت آنتونی  کالج  در  که  است  موضوعاتی  دیگر 

می شود.

  مطالعات شرقی
گرفته  نظر  در  سنت آنتونی  کالج  در  که  مختلفی  بخش های  بین 

شده است، مطالعات شرقی یکی از فعال ترین بخش هایی است که 
در سایه مدیریت درست و حضور استادهای کارآمد و باتجربه 
اصلی ترین  از  یکی  شرقی  مطالعات  می کند.  عمل  دقیق  بسیار 
بخش هایی است که در دانشگاه آکسفورد به آن پرداخته می شود 
و اهمیت بسیاری به آن داده می شود. تمام زیرشاخه های مربوط 
به مطالعات شرقی مانند زبان، ادبیات، تاریخ و فرهنگ اسالمی، 
هنر و باستان شناسی، فلسفه، مذهب و آموزش بین الملل در این 
داده  آموزش  دکتری  تا  کارشناسی  مقاطع  تمام  در  دانشکده 

می شود.
اسالم،  جهان  مانند  دیگری  سرفصل های  بررسی  همچنین 
مصرشناسی،  آسیا،  شرق  مطالعات  یهود،  مطالعات 
از دیگر بحث هایی است  باستان شناسی و علوم مربوط به آسیا 
از  شرقی  مطالعات  می شود.  پرداخته  آنها  به  بخش  این  در  که 
است  آکسفورد  دانشگاه  در  آموزشی  سرفصل های  قدیمی ترین 
که سال های زیادی در جریان بوده و استادهای بنامی از سراسر 
آکسفورد  دانشگاه  با  آن  مختلف  بخش های  تدریس  برای  دنیا 
شده  باعث  هم  کنار  در  موارد  این  همه  می کردند.  همکاری 
است سالیانه دانشجویان بسیار زیادی در دنیا برای ثبت نام در 
زیرشاخه های مختلف رشته مطالعات شرقی راهی این دانشگاه 
شوند و برای پذیرش در کالج سنت آنتونی هر آنچه در توان دارند 

به کار بگیرند.

  کادر آموزشی سنت آنتونی
مرکز شرق میانه در سال 1957 تاسیس شد و بعدها در سال 1960 
این رشته را در مقطع کارشناسی ارشد  اولین بار آموزش  برای 
روی کار آورد. با اینکه تاریخ دقیقی در دست نیست اما خیلی ها 
که  است  آموزشی  مرکز  اولین  آکسفورد  دانشگاه  می گویند 
و  داده  قرار  خود  کار  دستور  در  را  رشته ها  نمونه  این  آموزش 
حتی روند آن را به نحوی تعریف کرده است که تمامی مراحل 
طرف  در  دهند.  پوشش  کامل  صورت  به  را  تکمیلی  تحصیالت 
دیگر ماجرا حضور کادر آموزشی توانا با دانش و علم بسیار زیاد 
و مسلط به تمامی زیر و بم های این مباحث دلیل موجه دیگری 
در  را  خاورمیانه  و  شرق  مطالعات  سنت آنتونی،  کالج  که  است 
این دانشگاه از تمامی مراکز آموزشی دنیا متمایز می کند. فیصل 
دویج که مدیریت کالج سنت آنتونی را برای بخش مطالعات آسیا 
برعهده دارد، تحصیالت خود را در دانشگاه های نیویورک، ییل 
و شیکاگو در زمینه مشابه گذرانده و مقاله ها و کتاب های زیادی 

را در این زمینه به چاپ رسانده است.
او یکی از عالقه مندان به اندیشه سیاسی هند و مطالعات اسالم 
شرق  مطالعات  آموزشی  هدف های  پیشبرد  در  که  است  مدرن 
تاثیر  آکسفورد  دانشگاه  سنت آنتونی  کالج  در  خاورمیانه  و 
افراد  و  استادها  حضور  او  عالوه بر  است.  داشته  زیادی  بسیار 
توانایی مانند هما کاتوزیان و آرزو آزاد هم در درخشیدن کالج 

سنت آنتونی بی تاثیر نبوده است.
 

هما کاتوزیان، هیات علمی شرق شناسی
همایون  نام  به  ایران  در  را  او  که  کاتوزیان  همایون  محمدعلی 
کاتوزیان و در خارج از ایران به نام هما کاتوزیان می شناسند، 
اقتصاددان، تاریخ نگار، کاوشگر علوم سیاسی و منتقد ادبی است 
و زمینه تحقیقاتی مورد عالقه او مسائل مربوط به ایران است. 
کاتوزیان بعد از اینکه یک سال از دوره تحصیل خود را در رشته 
رفت.  انگلستان  به  رساند،  پایان  به  تهران  دانشگاه  در  اقتصاد 
در سال 1967 مدرک کارشناسی اش را از دانشگاه بیرمنگام، در 
درنهایت  و  لندن  دانشگاه  از  را  کارشناسی ارشدش   1968 سال 
در سال 1984 دکترایش را از دانشگاه کنت در کانتربری گرفت. 
بعد از آن در سال های 1968 تا 1986 در انگلستان، ایران، کانادا 
هما  حاضر  حال  در  می کرد.  تدریس  آمریکا  متحده  ایاالت  و 
کاتوزیان به عنوان پژوهشگر پسادکتری در کالج سنت آنتونی و 
یکی از اعضای اصلی هیات علمی شرق شناسی دانشگاه آکسفورد 
مشغول به فعالیت است. کاتوزیان تاکنون بیش از هفت کتاب در 
رسانده  چاپ  به  انگلیسی  زبان  به  ایران  ادبیات  و  تاریخ  زمینه 

است.
 
 

آرزو آزاد، شرق شناس
افرادی است که در زمینه مطالعات شرق  از آن دسته  آزاد  آرزو 
و خاورمیانه فعالیت های زیادی کرده است، زمینه های پژوهشی 
مورد نظر او تاریخ اسالم و بودیسم، تاریخ آسیا در افغانستان 
پروژه های  جمله  از  است.  اسالم  جهان  مادی  فرهنگ  ایران،  و 
فرهنگی  میراث  پروژه  و  بلخ  هنر  به  می توان  او  انجام  حال  در 
اشاره کرد که بسیار در دنیا بر سر زبان ها افتاده و افراد زیادی 
هستند  باور  این  بر  خیلی ها  کرده اند.  اظهارنظر  آن  مورد  در 
آزاد فعالیت های شایانی در راستای پیشبرد هدف های  آرزو  که 
آموزشی در شاخه شرق شناسی انجام داده است. آزاد عالوه بر 
تمام پژوهش هایی که تا به امروز انجام داده است، در دانشگاه 
عثمانی،  و  مغول  صفوی،  تاریخ  زمینه های  در  هم  آکسفورد 
ایران،  تاریخ  در  مغول  خان  چنگیز  میانه،  شرق  مطالعات 
پیامبران، حاکمان و شورشیان در صدر اسالم تدریس می کند. 
آموزشی  منابع  از  یکی  مقاله هایش  و  کتاب ها  که  آزاد  آرزو 
سایت های  در  صحبت هایش  در  بارها  است،  دنیا  دانشجویان 
دانشگاهی مختلف گفته که از هر گونه همکاری با دانشگاه های 

دیگر استقبال می کند.

بررسی رشته ایران شناسی در 
دانشگاه آکسفورد

نویسنده : صدف فاطمی
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تنظیم قراردادها را به 
یک وکیل بسپارید
نویسنده: پرستون بیلی - مترجم: مهدی نیکوئی

منبع: کتاب تجارت کردن با قلب

کسب وکارهای  از  هسته بسیاری  خالقیت، 
کسانی  تنها  حوزه  این  در  است.  خدماتی 
می توانند روز به روز پیشرفت کنند که در 
نظرات  جلب  در  خود،  رقبای  با  مقایسه 
مشتریان موفق تر باشند. در این راه برخی 
تکیه  خود  رقابتی  قیمت های  بر  افراد  از 
می کنند و برخی هم تالش در ارائه خدمات 

با کیفیت و منحصربه فرد دارند.

با  ارتباط دوستانه و صمیمی  تفاوت شیوه،  این  از  فارغ   
شاید  متمایز  فروش  از  پس  خدمات  همراه  به  مشتریان 
کلید اصلی موفقیت باشد. با این حال، بقای یک کسب وکار 
نیاز  آنها،  داشتن  نگاه  راضی  و  مشتری  جذب  عالوه بر 
بودن  حرفه ای  و  بودن  دلسوز  آیا  دارد.  مالی  منابع  به 
می تواند به شما اطمینان دهد که در دریافت مطالبات خود 
هیچ مشکلی نخواهید داشت؟ پاسخ این سوال قطعا منفی 
است. متاسفانه دلسوزی با مشتریان و اطمینان داشتن به 
آنها تضمینی بر این نیست که اجرت شما را بدون دردسر 

پرداخت کنند.

شما باید بتوانید هزینه های خود را از مشتریانتان دریافت 
دارید.  کاری  قرارداد  به  نیاز  هم  منظور  این  برای  کنید. 
از  باشید،  داشته  اعتماد  خود  مشتریان  به  که  چقدر  هر 
روش های قانونی هم باید راه را بر سوءتفاهم ها ببندید. 
حتی اگر خوش شانس باشید و مشتریان شما، کالهبردار 
اختالف  در  نمی تواند  شفاهی  توافق  درنیایند،  آب  از 
خوب  قرارداد  یک  با  تنها  باشد.  شما  راهگشای   نظرها 

می توان تمام تعهدات دو طرف و شیوه های حل اختالف 
را مشخص کرد. توصیه من در این راه استفاده از نظرات 

یک وکیل است.

حرفه ای  فرد  یک  توسط  باید  همیشه  قانونی  اسناد  تهیه 
رایزن  یک  از  می کنم  توصیه  دلیل  همین  به  شود.  انجام 
امور بازرگانی استفاده کنید تا قراردادهای تجاری شما را 
تهیه کند. به این طریق می توانید از خود و کسب وکارتان 
اطمینان  مطالباتتان  دریافت  به  نسبت  و  کنید  حفاظت 
از  می توانید  وکیل  یک  با  همکاری  برای  باشید.  داشته 

پیشنهادهای زیر استفاده کنید:

• وکیل مناسبی انتخاب کنید. به دنبال وکیلی بگردید که 
شرکت های  و  کوچک  کسب وکارهای  با  همکاری  سابقه 
با  که  کسی  حداقل  یا  باشد؛  داشته  را  خالقانه  خدماتی 
کرده  کار  رستوران ها(  و  هتل ها  )مانند  تفریحی  صنایع 
باشد. یک وکیل خبره در این حوزه ها به دلیل تشابه برخی 
به شما هم  از مسائل و مشکالت مشابه موجود می تواند 
جست وجو  به  شروع  کجا  از  که  نمی دانید  اگر  کند.  کمک 
فعاالن  دیگر  و  همکاران  از  که  نباشد  بد  شاید  کنید، 
تجربه  آنها  که  صورتی  در  بپرسید.  سوال  کسب وکار 

در  باشند،  داشته  را  خاص  وکیل  یک  خدمات  از  استفاده 
صورت نیاز شاید شما هم بتوانید با او همکاری کنید.

• هزینه ها را مدیریت کنید. بیشتر وکال و رایزن ها، اجرت 
خود را براساس ساعات مشاوره دریافت می کنند. به این 
منظور قبل از تعیین قرار مالقات با آنها، از نرخ خدماتشان 
اطالع پیدا کنید. شاید الزم باشد به این منظور به مقایسه 
قیمت های پیشنهادی چند نفر از آنها بپردازید. زمانی که 
تصمیم خود را در مورد همکاری با یکی از آنها گرفتید، با 
دست پر سر قرار بروید؛ الزم است که تمام اطالعات مورد 
نیاز خود را آماده کرده باشید و بدانید که چه سوال هایی 
باید بپرسید. به این طریق می توانید هزینه های خود را به 

کمترین سطح برسانید.

تهیه  شما  برای  پایه  قرارداد  یک  که  بخواهید  وکیل  از   •
می کنید،  استفاده  قرارداد  یک  از  هم اکنون  اگر  کند. 
تا مشاور حقوقی  با خود داشته باشید  را  آن  از  نسخه ای 
شما بتواند در مورد ایرادات آن صحبت کند. از او بخواهید 
آن  از  بتوانید  که  کند  طراحی  شما  برای  پایه  قرارداد  یک 
در تمام پروژه های کاری خود استفاده کنید. در کنار این 
اضافه  امکان  که  کنید  درخواست  را  مواردی  پیش نویس، 

به  باشد.  داشته  وجود  خاص  قراردادهای  به  آنها  کردن 
این صورت می توانید قراردادی مجزا و متناسب با شرایط 
کنید.  تهیه  مشتریانتان  و  کاری  پروژه های  از  کدام  هر 
سفارش   هر  دریافت  با  بود  نخواهد  نیاز  دیگر  همچنین 
کاری به وکیل خود مراجعه کنید و از این طریق در زمان و 

هزینه خود صرفه جویی قابل توجهی خواهید کرد.

را  شما  قراردادهای  دیگر  که  بخواهید  خود  وکیل  از   •
تنظیم  شما  را  پروژه  یک  قرارداد  گاهی  کند.  بررسی  هم 
از  قبل  حقوقی  مشورت  شرایطی  چنین  در  نمی کنید. 
امضای آنها بسیار منطقی و عاقالنه است. در صورتی که 
مجری  )شرکت های  مقاطعه کارها  یا  مشتریانتان  از  یکی 
از امضا  دست دوم( قراردادی را برای شما فرستاد، قبل 
که  می دانم  بگیرید.  تماس  خود  وکیل  با  حتما  آن،  کردن 
و  وکیل  یک  استخدام  اینکه  می کنید.  فکر  چیزی  چه  به 
آب خواهد خورد.  بسیار  برای شما  او،  از  کمک خواستن 
بله، چنین است، اما باید به آن، به چشم یک سرمایه گذاری 
صورتی  در  کنید،  نگاه  خود  کسب وکار  آینده  در  اجباری 
که خود را با قانون، حفاظت نکنید، در آینده ممکن است 
شوید؛  بیشتری  بسیار  هزینه های  پرداخت  به  مجبور 
رفتن  دست  از  قیمت  به  بی تفاوتی  این  است  ممکن  حتی 

کسب وکارتان تمام شود. 

مرا  تلخ  تجربه  ولی  باشید  داشته  اعتماد  مشتریانتان  به 
صداقت  و  مشتریانم  به  قدری  به  من  نکنید:  فراموش 
را  آنها  شفاهی  تعهدات  که  داشتم  اعتقاد  آنها  شرافت  و 
از  یکی  در  حال  این  با  می پذیرفتم.  تضمین  عنوان  به 
سفارش های کاری خود موفق به دریافت 25 هزار دالر از 
مطالباتم نشدم. این اتفاق به شدت برایم گران تمام شد و 
پس  بجنگم.  که  شدم  مجبور  خود  کسب وکار  بقای  برای 
و  دقت  نهایت  کاری  قراردادهای  تنظیم  در  که  بود  آن  از 
تمام  بر  را  راه  دادم و تالش کردم که  به خرج  را  ظرافت 
که  را  تجربه ای  می کنم  توصیه  ببندم.  قانونی  فرارهای 

رایگان در اختیار شما است، خودتان تجربه نکنید.
اعتماد کن و در مقابل  به تعداد کمی  به همه عشق بورز، 

هیچ کس، اشتباه رفتار نکن –شکسپیر.
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خانواده

5 راه حل برای 
مشکالت مالی خانوار

سارا بروکس

شما چه پول زیادی داشته باشید چه کم، چه اعتبار 
قوی مسائل  احتمال  به  کم،  چه  باشید  داشته  زیادی 
مالی  مشکالت  است.  مطرح  شما  خانوار  برای  مالی 
نداشتن  مانند  مختلفی  مسائل  شامل  و  هستند  رایج 
پول کافی، از دست دادن شغل و تضاد ارزشهای مالی 
بحث  مورد  روز  هر  اغلب  مالی  موضوعات  می شود. 
واقع می شوند پس چه بر مسائل مالی مسلط باشید 
و چه در ابتدای راه باشید، موضوعات مالی برای شما 
و خانواده شما مهم هستند. بیایید به 5 مشکل عمده 

راه حل هایی  بعد  و  بیندازیم  نگاهی  خانواده ها  مالی 
برای آنها ارائه دهیم.

نداشتن درآمد کافی
بسیاری از افراد می گویند که نداشتن پول و بدهی زیاد بزرگ ترین مشکل مالی 
خانواده ها است. آنچه به استرس ناشی از این وضعیت می افزاید این است که 
بیشتر خانواده ها بر یک منبع درآمدی تکیه دارند. این شرایط پس انداز کردن، 
پول  می کند.اگر  غیرممکن  تقریبا  را  خالص  دارایی  افزایش  و  بدهی  کاهش 
بسیار کمی درمی آورید، هر چند شنیدنش سخت هست، اما راه حل بسیار ساده 
سعی  دهید.  افزایش  را  خود  ماهیانه  درآمد  یا  بکاهید  هزینه هایتان  از  است. 
خوردن  شام  بیابید:  خود  غیرضروری  هزینه های  کاهش  برای  راه هایی  کنید 
در رستوران را به حداقل برسانید، هزینه های مخابراتی خود را کاهش دهید 
و عضویتتان در باشگاه ورزشی گرانقیمت را لغو کنید. یک نگاه واقع بینانه به 
درآمد ماهیانه خالص و واقعی خود بیندازید و ببینید که آن پول هر ماه صرف 
چه می شود. شاید یافتن یک شغل نیمه وقت برای رساندن وضعیت مالی شما به 

سطحی که می خواهید ضروری باشد، گرچه که ایده آل نیست. 

بدهی بیش از حد
بیش  میانگین  به طور  اعتباری  کارت های  دارای  خانوارهای  بدهی  آمریکا  در 
بدهی  متوسط  و  دالر   150.000 مسکن  بدهی  میانگین  است.  دالر   15000 از 
و  نیست  خوب  اصال  بدهی  است.  دالر   30.000 از  بیش  دانشجویی  وام های 
اولویت  یک  را  بدهی ها  کاهش  باید  بنابراین  است  ویرانگر  خانواده ها  برای 
را  هزینه هایتان  همه  آنکه  از  پس  ماه  هر  احتماال  بدانید.  خود  زندگی  جدی 

پرداخت کردید مبلغ ناچیزی برایتان باقی می ماند. بازپرداخت بدهی وام های 
که  دهید  اجازه  نباید  بنابراین  می کشد  طول  سال ها  هم  مسکن  و  دانشجویی 

بدهی های دیگر همچون خاری به زندگی شما نیش بزند.
اگر در کالفی از بدهی ها گرفتار شده اید اولین گام این است که استفاده از آنها 
را متوقف کنید. به بودجه هر ماه خود توجه کنید و ببینید واقعا بدون کدامیک 
برای  صرفا  اضافه  درآمدی  تا  کنید  تالش  کنید.  زندگی  می توانید  هزینه ها  از 
است  کنید که سنگین تر  بدهی شروع  آن  از  کنید.  ایجاد  بدهی هایتان  پرداخت 
تبدیل کنید.  اولویت زندگی خود  به  را  این چاه بدهی ها  از  به تدریج خروج  و 
البته این کار زمانبر است البته دشوار هم هست اما در نهایت احساس رهایی ای 
که از تسویه حساب هایتان خواهید کرد، ارزش آن را خواهد داشت. وقتی که 
بدهی هایتان را پرداخت کردید، از هزینه های اغواکننده بعدی بپرهیزید. این را 

به یک عادت برای خود تبدیل کنید که پیش از هزینه، پول جمع کنید.

بیکاری
یک نفر از هر سه آمریکایی اضطراب از دست دادن شغل خود را دارند. حتی 
افرادی که شغل هایی به ظاهر مطمئن دارند هم گاهی با مشکل از دست دادن 
شغل مواجه می شوند. معموال از دست دادن شغل شوکه کننده و ضربه زننده 

است، به ویژه وقتی هزینه های خانواده به دو درآمد وابسته باشد.
باید یک برنامه داشته باشید. اگر شما یا همسرتان شغل خود را از دست دهید، 
شروع  آن  از  باید  که  جایی  نخستین  نیستید،  مطمئن  اگر  کرد؟  خواهید  چه 
کنید، یک مکالمه صریح با همسرتان است. گزینه های خانواده خود را به بحث 
بگذارید. این بسیار مهم است که تا جایی که می توانید پس انداز کنید به ویژه در 

شرایطی که امنیت شغلی درستی ندارید.

پرداخت هزینه های درمانی
در آمریکا میانگین بیمه درمانی در هر ماه 300 دالر است اما خانواده ها بیش 
گران  اما  ضروری  درمان  و  بهداشت  هزینه های  بی تردید  می پردازند.  این  از 

هستند.
راه حل این است که به بیمه های درمانی به عنوان یک هزینه ضروری نگاه کنید. 
در شرایط فعلی بیمه درمانی یک گزینه نیست و برخورداری از بیمه درمانی 
حس امنیت مالی بسیار مهمی را به خانواده ها می دهد. وقت کافی برای یافتن 
بیمه درمانی مناسب صرف کنید. گزینه های زیادی برای برخورداری خانواده 
شما از بیمه درمانی وجود دارد و شا می توانید بین آنها گزینه ای را که با بودجه 

ماهانه شما مطابقت دارد انتخاب کنید.

تضاد ارزش های مالی
مسائل مالی عامل اصلی اغلب طالق ها در آمریکا هستند. با وجود این ربطی 
به این موضوع ندارد که یک زوج چقدر درآمد دارند، بلکه بیشتر به اهداف و 

ارزشی که آنها برای پول قائل هستند ربط دارد.
برسید.  مشترک  نقطه  یک  به  و  کنید  صحبت  درباره اش  که  است  این  راه حل 
اینکه  درباره  شما  که  معناست  بدان  این  می شوید؛  تیم  یک  شما  ازدواج  در 
برسید.  توافق  یک  به  باید  پس انداز،  چگونه  و  کند  خرج  چگونه  خانواده تان 
تبادل نظر و بحث آزاد باید یک روال عادی باشد. در برخی از زندگی های موفق، 
یکی از زوجین منبع درآمد است و دیگری مسوول پس انداز، بنابراین اگر در 
مورد نحوه هزینه و خرج خانوار تبادل نظر نشود، این کار میسر نخواهد بود 

و به ولخرجی خواهد انجامید. 

عشق سالمندی 
تولدی دیگر

عشق در جوانی در اوج است، در میانسالی اندکی افت می کند و در سالمندی 
و  جوانی  دارد؛  قله  دو  زمان  گذر  در  عشق  نمودار  می رسد.  دیگری  اوج  به 

از  خوش تر!  سالمندی  در  شاید  و  است  خوش  جوانی  در  عشق  سالمندی. 
آنجا که معتقدم ادبیات آیینه روان شناسی تاریخی ماست، از فرخی سیستانی 
با  خوشا  جوانی/  وقت  خاصه  عاشقی  »خوشا  می گوید:  که  می آورم  شاهد 
پریچهرگان زندگانی« و از طرف دیگر حافظ می گوید: »گرچه پیرم تو شبی 

تنگ در آغوشم گیر/ تا سحرگه ز کنار تو جوان برخیزم.« 

درگیری های  بیشتر  آن  علت  می کند.  افت  اندکی  میانسالی  دوره  در  عشق 
حرفه ای و استرس های شغلی است. انسانی که 2 یا 3 شیفت کار می کند، دیگر 
وقتی برای عشق ورزیدن ندارد. مهم شدن بیش از حد کار و جاه طلبی های 
است.  جهانی  هشدار  یک  ورزیدن  عشق  روی  آن  آسیب رسان  تاثیر  و  مادی 
در نسل گذشته که مساله »کار« اینقدر پراهمیت نبود، زنان و مردان بیشتر 
از  پس  دوران  امروز،  دنیای  در  می شدند.  بهره مند  همدیگر  حضور  لذت  از 
افراد  متاسفانه  است.  ورزیدن  عشق  دوران های  بهترین  از  بازنشستگی 
فوت  همسرشان  یا  بی بهره اند؛  همسر  حضور  نعمت  از  در سالمندی  زیادی 
با همسرشان زندگی می کنند،  آنها جدا شده است. سالمندانی که  از  یا  شده 
بهترین فرصت را برای عشق ورزیدن دارند. از طرفی بچه ها خانه را ترک 
کرده اند و از طرف دیگر بازنشسته هستند و دیگر جویای مال و نام و جاه 
نیستند. آنها وقت کافی دارند که خالصانه به همسرشان عشق بورزند. عشق 
با سالمت روان در همه دوره های زندگی و از جمله سالمندی ارتباط زیادی 
دارد اما بگذارید نیم نگاهی به نقطه ضعف های فرهنگی جامعه مان در مورد 
عشق سالمندی داشته باشیم. در جامعه ما فرهنگ عشق ورزیدن بین زنان و 
مردان سالمند کمرنگ است. آنها از عشق ورزیدن و ابراز هیجان های عاشقانه 
خجالت می کشند و عشق را متعلق به جوان ها می دانند. خیلی به ندرت دیده 
می شود که یک زن و مرد سالمند با هم به کافی شاپ بروند یا دست در دست 
سالمندی  مرد  و  زن  که  می شود  عمیق تر  وقتی  تراژدی  اما  بزنند  قدم  هم 
استفاده  »تراژدی«  واژه  از  اینکه  دلیل  شوند.  هم  عاشق  هستند،  مجرد  که 
کردم، این است که جامعه ما فرهنگ پذیرش عشق سالمندان را ندارد. اولین 
مخالفان عشق سالمندان فرزندان آنها هستند که روی پدر و مادرشان »غیرت« 
دارند و اجازه عاشق شدن را به آنها نمی دهند. بازدارندگان عشق سالمندان 
اجازه دخالت می دهند.  به خود  زیادی  افراد  نیستند. متاسفانه  فقط بچه ها 
یک  در  را  همسرش  قبل  سالیان  که  بود  سالمندی  مرد  من  مراجعان  از  یکی 
تصادف از دست داده بود و با تشخیص افسردگی درمان می شد. در یکی از 
او  از  ویزیت ها متوجه بهبود چشمگیر نشانه  های افسردگی اش شدم. وقتی 
درباره ایجاد یک اتفاق خوب در زندگی اش سوال کردم، متوجه شدم عاشق 
دخترعموی زن برادرش شده که او هم خانم سالمندی است که همسرش را 
از دست داده. این اتفاق برای هر دوی آنها بسیار خوشایند بود و به زندگی 
بیمار من متوجه رابطه  برادر  اینکه زن  تا  تازه ای بخشیده بود.  آنها معنای 
عاشقانه آنها می شود. عشق آنها در نظر او یک »رسوایی خانوادگی« بود و 
با قاطعیت جلوی ادامه رابطه آنها را گرفت. این عشق مانند شهابی بود که 
در آسمان ذهن او یک لحظه درخشید، زندگی اش را معنی دارتر کرد و خیلی 
زود ناپدید شد. گاهی با خودم فکر می کنم دو فرد سالمند که همسرانشان را 
از دست داده اند و عاشق هم شده اند، مگر چه گناهی مرتکب شده اند که باید 
این شکل برخورد شود؟ وقت آن است که معیار های کهنه را دور  آنها به  با 
بریزیم و جور دیگر بیندیشیم. عشق سالمندی رسوایی و بی آبرویی نیست، 

حیات و تولدی دیگر است.
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رابطه جنسی چقدر در 
ازدواج اهمیت دارد؟

دکتر بهنام اوحدی، روانپزشک و درمانگر مشکالت زناشویی به 
این پرسش پاسخ می دهد.

یکی از مسائل مهمی که این روزها در ذهن بسیاری از زوج ها 
زناشویی  زندگی  در  جنسی  رابطه  اهمیت  میزان  است  مطرح 
است. خانواده های زیادی دچار طالق جنسی شده اند که شاید 
در بسیاری از موارد به اشتباه به طالق عاطفی تعبیر شود ولی 
کارشناسان می گویند طالق جنسی از طالق عاطفی جداست و 
طالق جنسی خیلی زود به طالق عاطفی منجر می شود. اینکه 
چقدر این رابطه مهم است و چند درصد از زندگی را تشکیل می 
بهنام اوحدی، روانپزشک درباره  دهد موضوعی است که دکتر 

آن توضیح داده است.
رابطه  شد  می  گفته  قدیمی  و  سنتی  های  مشاوره  در  تر  پیش 
جنسی 20 تا 25 درصد ازدواج است. واقعیت این است که برای 
از ازدواج تشکیل یک نهاد اجتماعی بود و نه  قدیمی ها منظور 
لزوما اغنای غریزه جنسی. در گذشته وقتی دو نفر ازدواج می 
کردند و خانه و خانواده ای تشکیل می دادند، قصدشان این بود 
که سفره ای بیندازند و مهمانی بدهند و جمعی را دور خود جمع 
کنند و رابطه جنسی در راستای تولید مثل بود. در اصل فرزندان 
به چشم نیروی کار دیده می شدند و در خانه ها و باغ های بزرگ 
این میان  در  تامین می شد.  اعضای خانواده  بین  از  کار  نیروی 

تعداد کمی به بعد لذت این رابطه توجه می کردند و به ویژه در 
خانم ها این توجه بسیار کم بود. خانم های زیادی در آن دوران 
ناکام،  و  نرسیدند  جنسی  ارضای  به  خود  عمر  طول  در  هرگز 

سرخورده و حتی از مسائل جنسی متنفر شدند.

تقابل سنت و مدرنیته!
به تدریج با صنعتی و مدرن شدن جامعه دیگر نگاه به فرزندان، 
نگاه به نیروی کار نبود و با کاهش متراژ خانه ها فرزندان هم 
تعدادشان کم شد. آنچه به ویژه در 50 40 سال اخیر در جامعه ما 
رخ داده کاهش چشمگیر تعداد فرزندان است. حاال دیگر تعداد 
فرزندان از هفت ، هشت بچه به دو بچه رسیده و رهاورد مدرنیته 
لذت از غرایز جنسی است. حاال دیگر رابطه جنسی از ابزاری در 

جایگاه تولید مثل به یک ابزار لذت تبدیل شده است.

چه زوج هایی موفق ترند؟
اقتصادی  و  اجتماعی  نهاد  یک  لزوما  خانواده  حاضر  حال  در 
لذت  آن  در  خواهند  می  افراد  که  کرده  پیدا  کارکردی  و  نیست 
ببرند. به همین دلیل در این سیستم اجتماعی آدم هایی که خیلی 
جدایی  و  درونگرا  ای  بیمارگونه  نحو  به  یعنی  باشند  درونگرا 
گزین باشند شاید بتوان گفت 20 تا 25 درصد ازدواج را در رابطه 
زناشویی می بینند اما افراد طبیعی 50 تا 75 درصد ازدواج شان 
همسرگزینی  حاضر  حال  در  است.  زناشویی  رابطه  به  مربوط 
بر اساس معیار فیزیکی و رفتاری است و به همین دلیل همسر 
را  طرف  دو  انتظار  مورد  های  ویژگی  باید  همبستر  عنوان  به 
داشته باشد. باید طرف مقابل از نظر فیزیکی و رفتاری جذابیت 

جنسی، آمیزشی و زناشویی داشته باشد.

پیش از ازدواج باید بدانید
بسیاری از بزرگ ترهای خانواده با جوانی که قصد ازدواج دارد 
می  عادی  اندام  و  قیافه  که  گویند  می  او  به  و  کنند  می  صحبت 
شود و تاکید می کنند اگر زیر یک سقف بروید جذابیت جنسی، 
از ازدواج  اما تازه جوان بعد  ایجاد می شود  فیزیکی و رفتاری 
برایش  جذابیتی  ترین  کوچک  همسرش  که  شود  می  متوجه 
است  جذاب  برایش  که  موردی  است  ممکن  متاسفانه  و  ندارد 
همسر  از  همبستر  که  اینجاست  و  ببیند  عمومی  جامعه  در  را 
و  ازدواج  اغلب مشاوران  که  اینجاست  نکته مهم  جدا می شود. 
روانپزشکان اصال همخوانی جنسی و زناشویی را میان دو نفر 
را  دوطرف  شخصیتی  همخوانی  حتی  متاسفانه  و  سنجند  نمی 
هم چه به لحاظ سرشتی و چه به لحاظ منش درست ارزیابی نمی 

کنند و در نهایت ازدواج ها به شکست می انجامد.

درمانگر معجزه نمی کند!
اگر دو نفر به هیچ عنوان برای هم کششی ایجاد نکنند متاسفانه 
رضایت  چندان  داروها  کمک  با  جنسی  رابطه  مشکالت  درمان 
است.  بیولوژیک  موضوع  این  از  بخشی  بود.  نخواهد  بخش 
از میل جنسی به آفرینش فرد مربوط است و با هیچ  این بخش 
انجام  توان  می  که  کاری  تنها  پس  نیست.  تغییر  قابل  دارویی 
یک  باشند.  نزدیک  هم  به  لحاظ  این  از  نفر  دو  که  است  این  داد 
ضرب المثل قدیمی ایرانی است که می گوید کبوتر با کبوتر باز 
با باز. پرواضح است که این دو پرنده چقدر با هم تفاوت دارند. 
به  و  دارد  متفاوتی  حدود  افراد  جنسی  امیال  اساس  همین  بر 
همین  به  کند.  ازدواج  باز  با  تواند  نمی  کبوتر  یک  معروف  قول 
دلیل است که همتایی جنسی زناشویی در ازدواج ها باید توسط 
مشاوران کاربلد ارزیابی شود و مشاوران نابلد هم باید سریع تر 

شیوه سنجش این موضوع را یاد بگیرند.

فرمولش را پیدا کنید
با  چقدر  جنسی  امیال  نظر  از  که  ببینید  بخواهید  خودتان  اگر 
طرف مقابل تان همخوانی دارید باید یک فرمول بسیار ساده را 
بدانید و آن هم میزان خور و خواب، خشم، طنز و شهوت است. 
فردی که زیاد می خورد یا خوش خواب و طناز است، معموال در 
رابطه زناشویی هم موفق است. به طور کلی افراد را می توان به 
دو دسته تقسیم کرد؛ افرادی که زیاد می خوابند و افرادی که کم 
می خوابند. کسانی که نیازمند خواب کم هستند و با دوره خواب 
کوتاهی سرحال می شوند و سرزنده، شاداب و پر انرژی هستند، 
افراد تیزی هستند و از نظر جنسی فعال ترند و ذاتا مهارت های 
جنسی زناشویی را بهتر بلد هستند و البته جاه طلب تر بوده و در 
زندگی بلندپروازترند ولی افرادی که خواب طوالنی دارند عموما 
تنبل ترند و تغییر فاز بیشتری دارند و اغلب هم میل جنسی کمتر 
و مهارت های جنسی پایین تری دارند. این است که ازدواج فردی 
که زیاد می خوابد با فردی که کم می خوابد می تواند فاجعه آمیز 

باشد.

هم خوانی جنسی و شخصیتی شرط اول
همخوانی جنسی زناشویی و شخصیتی هر دو در درجه نخست 
تر  مهم  اینها  از  یک  کدام  گفت  توان  نمی  و  دارند  قرار  اهمیت 
است ولی عموما افرادی که همخوانی جنسی زناشویی بیشتری 
پابرجاتری دارند. خیلی وقت ها شما  اغلب خانواده های  دارند 
می بینید که مردی خوب پول درنمی آورد، وضعیت مالی خوبی 
بسیار  خانه  در  و  ندارد  هم  خوبی  بهداشتی  وضعیت  و  ندارد 

راحت است و آدم خوش کالمی نیست اما همسرش از او طالق 
نمی گیرد، خیلی ها فکر می کنند این زن برای بچه ها به زندگی 
ادامه می دهد اما این واقعیت ندارد و این رابطه جنسی است که 
خانواده را حفظ کرده است. رابطه زناشویی مانند موتور کشتی 
است؛ اگر موتور کشتی از کار بیفتد این کشتی دیگر در دریا پیش 
ولی  برود  جلو  و  عقب  به  که  موجی  اندک  با  مگر  رفت  نخواهد 

قطعا هدفمند نیست.

آموزش را فراموش نکنید
باید  آموزش هنر هم آغوشی و مهارت های زناشویی به مردان 
رابطه  در  نوازی  پس  و  نوازی  پیش  مانند  مسائلی  شود.  انجام 
جنسی باید حتما رعایت شود. ضمن آنکه میزان توقع زوجین از 
روابط زناشویی باید شفاف اعالم شود. اگر کسی از پس ارضای 
جنسی همسرش برنیاید اصال نباید بچه دار شود و باید ابتدا به 
درمانگر مسائل جنسی مراجعه کند و تا زمانی که این مشکل حل 

نشده به بچه دار شدن فکر نکند.

تعریف صمیمیت را اصالح کنید
جوانان فکر می کنند باید اول عاشق شوند و بعد ازدواج کنند در 
حالی که عشق بعد از دو تا سه سال رنگ می بازد و باید طرفین 
کاری کنند که عشق به صمیمیت تبدیل شود. صمیمیت اجزایی 
شود  می  شامل  را  فیزیکی  نوازش  و  بوسه  آغوشی،  هم  مانند 
افزایش طالق  به  آمار رو  به  با توجه  آنها غافل شد.  از  نباید  که 
باشد و  این زمینه وجود داشته  آموزش الزم در  باید  در جامعه 
زوجین آگاهانه با این مساله برخورد کنند. زن و مرد باید در این 
زمینه خودشان را ارتقا دهند. در حال حاضر خانم ها بیشتر از 
تلویزیون و فیلم ها استقبال می کنند و با توجه به آگاهی که پیدا 
اند  داده  ارتقا  را  خودشان  زناشویی  روابط  زمینه  در  اند  کرده 
اما آقایان متاسفانه هنوز غافل هستند. بنابراین خانم ها از نظر 
هنر هم آغوشی و مهارت های زناشویی رشد زیادی کرده اند. به 
همین دلیل است که رشد آمار فرازناشویی در زن ها در جامعه ما 
در دهه اخیر از تصاعد هندسی تبعیت می کند ولی در مردها از 

تصاعد حسابی پیروی می کند.

آشنایی قبل از ازدواج مهم است
دارد  وجود  کشورمان  در  که  هایی  سنت  و  قوانین  به  توجه  با 
مدتی  برای  دائم  ازدواج  از  قبل  افراد  که  است  این  کار  بهترین 
می  گفته  مشروط  ازدواج  آن  به  که  باشند  داشته  موقت  ازدواج 
شود. در این مدت جوان ها با هم زندگی می کنند و اگر همه چیز 

خوب پیش رفت می توانند پیمان ابدی با هم ببندند.
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شصت  از  پس  دوران  به  و  است  طبیعی  پدیده ای  سالمندی،   
سالگی اطالق می شود. روند تغییرات آن در همه افراد تقریبا 
را  کسانی  مثال  است.  متفاوت  آن  انجام  سرعت  اما  یکسان، 
توان،  کم  اما  نرسیده،  سالگی  شصت  به  هنوز  که  دیده اید 
بی حوصله و غالبا بیمار بوده و بدنی رنجور و نحیف دارند؛ 
را  سالگی  هفتاد  که  شده اید  مواجه  افرادی  با  مقابل  در  ولی 
پشت سر گذاشته، اما همچنان قبراق و از نظر جسمی، جنسی، 
روحی و اجتماعی در سطح قابل قبولی هستند. اینها سالمندانی 
موفق هستند که ورزش و رعایت الگوی صحیح تغذیه ای را از 
زمان میانسالی و حتی جوانی شروع کرده و حاال که نیاز به 

نشاط و قوای جسمانی دارند، چارچوب بدنشان سالم است. 
اما با این تفاسیر به گفته متخصصان افراد از سی سالگی به 
مختلف  سیستم های  و  اعضا  کارکرد  درصد  یک  سال  هر  بعد 

بدنشان تحلیل می رود، یعنی یک فرد شصت ساله در بهترین 
ابتال  شرایط تغذیه ای 30 درصد افت کارکرد داشته و احتمال 
به قند، چربی و فشار خون باال و ناراحتی های گوارشی در او 
زیاد است که البته با پرهیزهای غذایی می توان دوران سالمندی 

سالم و بانشاطی را رقم زد. 

این اشتهای کور شده
داروها،  افسردگی، عوارض جانبی بعضی  و  تنهایی  احساس 
ضعیف شدن حس بویایی و چشایی، مشکالت دهان و دندان، 
بی مزه بودن غذاهای رژیمی و ناتوانی در طبخ غذا از عواملی 
این  در  می شود.  سالمند  اشتهای  شدن  کم  موجب  که  است 
پنیر، کمی  نان،  از  بیشتر  شرایط رژیم غذایی معمول سالمند 
ماست و یک فنجان چای شیرین نیست. این برنامه غذایی اگر 
به درازا بکشد، موجب از دست رفتن توده عضالنی و کاهش 
انواع  به  ابتال  ایمنی و  قدرت بدنی و سرانجام ضعف سیستم 
بیماری های عفونی شده و مصرف انواع آنتی بیوتیک ها سبب 

تشدید ضعف و بروز مشکالت جدی تر می شود. بنابراین اگر 
اما مغذی  از مواد غذایی کم حجم،  اشتهایی هستید  دچار کم 
کبابی،  گوشت  شیر،  آن،  پودر  و  جوانه ها  انواع  قارچ،  مثل 
انواع سبزی های برگ سبز  نان خشک مغزدار، سوپ غلیظ و 
همچون کلم بروکلی و کاهو که ریزمغذی های خوب و به ویژه 

کلسیم قابل جذبی دارند، استفاده کنید. 

اگر فشار خون باال دارید
به تناسب ماده غذایی  برای طعم دار کردن غذا به جای نمک 
از آویشن، فلفل سیاه، دارچین، پونه کوهی، پودر سیر، سماق، 
آبلیمو، آبغوره و آب نارنج استفاده کرده و برای تقویت ذائقه 
همچون  معطر  سبزی های  حتما  چشایی  حس  کردن  قوی  و 
بدانید  و  کنید  مصرف  جعفری  و  نعناع  ترخون،  ریحان، 
بوده  سدیم  میزانی  حاوی  بازار  در  موجود  رژیمی  نمک های 
و در مبتالیان به نارسایی کلیوی و پرفشاری خون محدودیت 
مصرف دارد. سبزی ها و غذاهای منجمد شده، غالت صبحانه، 
آبلیمو،  شیرین،  کنسروهای  بیسکویت،  و  کلوچه  کیک،  انواع 
طی  در  آبنبات  و  کره  حتی  و  صنعتی  نوشابه های  سرکه، 
نگهدارنده  و  آورنده  عمل  مواد  داشتن  واسطه  به  و  فرآوری 
خون  فشار  برنده  باال  و  بوده  مخفی  نمک  حاوی  دار،  سدیم 
هستند. این را هم بدانید مصرف غذاهای شور می تواند باعث 
پوکی استخوان شود؛ چراکه سدیم موجود در نمک باعث دفع 

کلسیم از استخوان ها می شود. 

اگر قند خونتان باالست
خیلی سخت است در میان میوه ها که بیشتر شیرین و پرکالری 
برای سالمند  و  نباشد  که شیرین  کنیم  پیدا  را  میوه ای  هستند 
انواع  میان  در  اما  باشد،  نداشته  زیان  باال  خون  قند  به  مبتال 
میوه ها گالبی، کیوی ملس، سیب، پرتقال و گریپ فروت قرمز 
حتی  و  پوست  با  خیار  و  سیب  خوردن  همچنین  است.  مفید 
فیبری  مواد  داشتن  علت  به  پرتقال  پوست  خالل  از  استفاده 
یا  فیبر میوه  واقع هر چه  در  قند خون مفید است.  در کنترل 
سبوس ماده غذایی بیشتر باشد ماندگاری آن در روده و گلوکز 

آزاد شده از آن کمتر خواهد بود. 
قند  حاوی  که  آنهایی  نیز  بستنی ها  و  دسرها  انواع  میان  در 
آنکه  سبب  به  البته  است.  مناسبی  گزینه  هستند،  مصنوعی 
این دسرها ذائقه شیرین را بیش از حد تقویت کرده و میل به 
خوردن شیرینی را زیاد می کنند و از طرفی مصرف زیاده از 
حد آن روی عملکرد کلیه و کبد اثر نامطلوبی می گذارد باید در 

مصرف آن جانب احتیاط رعایت شود. 
پودینگ،  کوچک  پیاله  یک  سالمند  وعده  میان  برای  همچنین 
فرنی یا شیربرنج بدون قند و عسل توصیه می شود. این تصور 
که مصرف خرما، توت، کشمش و انجیر خشک به همراه چای، 
این  است.  نادرست  باور  یک  نمی دهد  افزایش  را  خون  قند 
داشته  کمی  انسولین  به  نیاز  جذب  برای  است  ممکن  میوه ها 
باشند، ولی باز هم قند خون را باال برده و همچون قند و شکر 

تولید کالری می کنند. 
چاودار  جو،  گندم،  دار  سبوس  نان های  انواع  نان ها  بین  در 
آزاد  دیرتر  قندشان  دار  سبزی  و  مغزدار  خشک  نان های  و 

جو  نان  رنگی  قهوه ای  نان  هر  بدانید  است  الزم  اما  می شود، 
نیست. نان جو اصل بافتی نیمه خشک و خشن دارد. نان های 
نرم و حجیمی که با نام نان جو به فروش می رسند آرد گندم 
باال  را  خون  قند  به شدت  و  است  مالت  عصاره  با  شده  رنگ 

می برد. 
یا در  نان  با  اغلب  را  در ضمن خوب است سالمندان غذایشان 
یا  سبز  لوبیا  عدس،  با  را  آن  سفید  برنج  از  استفاده  صورت 

سبزی یا با مقداری برنج قهوه ای ترکیب کنند. 

به معده فرصت جبران دهید
آنزیم های گوارشی کاهش می یابد. در  افزایش سن، ترشح  با 
و  ویتامین ها  از  بعضی  جذب  و  هضم  معده  اسید  کاهش  اثر 
امالح به ویژه ویتامین  B12،اسید فولیک، کلسیم و آهن کاهش 

یافته و نبود این ریزمغذی ها روی سیستم اعصاب تاثیرگذاشته 
کردن،  صحبت  در  اختالل  عضالنی،  ضعف  به  سرانجام  و 
اختالالت روحی و پارکینسون و آلزایمر منتهی شده و ریسک 

ابتال به انواعی از سرطان ها افزایش می یابد. 
به  را  خود  غذایی  وعده های  تعداد  باید  سالمندان  بنابراین 
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این اشتهای کور شده سالمندی

الهی پیر 
شــــوی!

 این عبارتی است که وقتی کسی بخواهد دعایی در 
این  پرسید  باید  اما  می گوید،  او  به  کند  جوانی  حق 
گذران  یا  دارد  را  عمر  افزایش  جنبه  تنها  شدن  پیر 

بی مشکل زندگی تا مراحل سالمندی است. 

 چند توصیه برای استفاده 
از ظروف پالستیکی

یك  حداقل  ما  اکثر 
وعده  روز  در  بار 
را  خود  ناهاری 
در  کار  محل  در 
گرم  مایکروفر 
حالی  در  می کنیم 
این  عواقب  از  که 
برای  مدرن  روش 
کردن  گرم  غذا 
نتایج  بی خبریم! 

یك مطالعه جدید نشان می دهد که این روش با افزایش خطر ابتال به 
دیابت همراه است.

 در مطالعه جدید تاکید شده که این روش سریع برای گرم کردن مواد 
خوراکی عوارض بسیاری برای سالمتی دارد و باعث می شود که مقدار 
قابل توجهی از مواد شیمیایی سمی وارد غذا شود. این تیم تخصصی 
به مطالعه دو نوع فتاالت که در مواد پالستیکی وجود دارند و استفاده 
از آنها از 10 سال پیش در تولید مواد پالستیکی رایج شده، پرداختند. 
در این بررسی سطح DINP و DIDP در نمونه ادرار تعدادی کودك و 
نوجوان مورد مطالعه قرار گرفت. در بررسی انجام شده مشخص شد 
رابطه مستحکمی بین فشارخون باال و سطح DINP/DIDP در نمونه 

ادرار شرکت کنندگان وجود دارد.



هفته نامه پرشین 19جمعه 2 مرداد ماه 1394 -  شماره 404
Visit us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly

مقدار  و  حجم  از  اما  دهند،  افزایش  وعده  پنج  روزی 
کافی  فرصت  بدن  تا  کنند  کم  وعده  هر  دریافتی  غذای 
باشد. غذاهای  داشته  را  به مواد مغذی  برای دستیابی 
نرم مانند پوره، گوشت نرم شده، سوپ، آش، میوه های 

و  به هضم  زیادی  و سبزی خرد شده کمک  رنده شده 
مرغ  تخم  مصرف  سنین  این  در  می کند.  بهتر  جذب 
جذب  برای  کنید.  هفته  در  عدد  سه  به  محدود  را 
به  که  ضروری  پروتئین های  و   B گروه  ویتامین های 
ماهی ها،  انواع  از  می کند  کمک  عضالنی  قوای  تقویت 
گوشت  یا  شترمرغ  گوشت  بوقلمون،  بلدرچین،  گوشت 
احشای  و  امحا  اما  کنید،  استفاده  چرب  کم  گوساله 
حیوان نظیر جگر، دل، قلوه، سیرابی و شیردان و کله 
پاچه را به دلیل کلسترول باالیی که دارد به شدت محدود 

کنید. 
ایمنی  سیستم  مغذی،  مواد  سوءجذب  دلیل  به  هم  اگر 
عفونی،  بیماری های  دچار  مدام  و  دارید  ضعیفی 
تهوع  حالت  اسهال،  یبوست،  ادرار،  مجاری  سوزش 
از  روزانه  و  مستمر  طور  به  می شوید  معده  درد  و 
شیر،  همچون  پروبیوتیکی  فراسودمند  فرآورده های 
ماست، پنیر و کفیر استفاده کنید و تاثیر شگفت انگیز 
از  بدانید برای پیشگیری  را تجربه کنید. الزم است  آن 
پوکی استخوان به ویژه در زنان مصرف غذاهای کلسیم 
پیدا  بیشتری  اهمیت  زندگی  پنج  و  چهار  دهه  از  دار 

می کند. 

اهمیت نوشیدن آب در سالمندان
است  ممکن  بدن  آب  حجم  کاهش  سالمندی  دوران  در 
افتادن چشم ها،  لب ها، گود  و  به صورت خشکی دهان 
یبوست، خشکی و پیری پوست ظاهر شود و از آنجا که 
کم آبی می تواند روی مرکز گرسنگی اثر بگذارد، امکان 
تغییر در مقدار، نوع و حجم غذای سالمند وجود دارد، 
به محض کوچک ترین احساس خشکی  اگر سالمند  اما 
دهان نیاز بدن را به آب پاسخ دهد بدون شک دچار برهم 

خوردن کارکرد ارگان های مختلف بدن نخواهد شد. 
را  زیادی  داروهای  سالمندان  معموال  دیگر،  طرف  از 
دلیل  به  و  بیماریشان مصرف می کنند  نوع  به  توجه  با 
با دفع مقدار قابل توجهی  آن که دفع مواد زائد داروها 
از آب بدن همراه است این مساله می تواند باعث کم آب 
شدن شدید بدن سالمند و فشار مضاعف به دو عضو سم 

زدای بدن یعنی کلیه و کبد شود.  

6 توصیه برای جلوگیری از 
سفید شدن مو

موها  زودهنگام  سفیدی  با  می توانند  ویتامین ها  و  گیاهان  غذایی،  مواد  از  برخی 
از  و  برمی گرداند  موها  به  را  جوانی  که  داریم  توصیه   6 مقاله  این  در  کنند.  مقابله 

سفید شدن آنها جلوگیری می کند.
با  می توان  حال  این  با  اما  دارد،  مختلفی  عوامل  موها  شدن  سفید  که  است  درست   
استفاده از برخی گیاهان جلوی سفیدی زودهنگام موها را گرفت. یکی از این گیاهان 
آلوئه ورا است.  همیشه یک سوال برای من وجود دارد که چرا خیلی از ما از  موثر 
دارد؛  لختی  موهای  که  می بینید  را  یکی  نیستیم!  راضی  موهایمان  جنس  و  حالت 
و  است  شاکی  همیشه  دارد  فر  موهای  دیگری  آن  است،  کردن  فر  دنبال  دربه در  اما 
می خواهد موهایش را صاف کند. یکی موهایش پرکالغی است و همیشه دنبال رنگ 
مو است و یکی دیگر می خواهد موهایش را مشکی کند. احتماال االن هم در کوچه و 
خیابان دیده باشید که برخی از جوان ها اسپری رنگ سفید را روی موهایشان خالی 
می کنند تا قسمت هایی از موهایشان را سفید کنند. این یکی دیگر از آن کارها است! 
چون کسی که موهایش سفید می شود اولین کاری که انجام می دهد رنگ کردن موها 
است؛ اما بعضی ها برعکس عمل می کنند. موی سالم و زیبا یک زینت طبیعی برای 
صورت است. اگر شما هم جزو افرادی هستید که بر عکس این جوان ها نمی خواهید 
به این زودی ها موهایتان سفید شود باید به فکر مراقبت از آنها باشید. برخی از مواد 
غذایی، گیاهان و ویتامین ها می توانند با سفیدی زودهنگام موها مقابله کنند. در این 

مقاله 6 توصیه داریم که جوانی را به موهایتان بر می گرداند. با ما همراه باشید. 

ژل آلوئه ورا برای مقابله با سفیدی موها
استرس،  وراثت،  )مثل  دارد  مختلفی  عوامل  موها  شدن  سفید  که  است  درست 
فشارهای روزمره و غیره( اما با این حال می توان با استفاده از برخی گیاهان جلوی 
گیاه  است. ژل  آلوئه ورا  گیاهان موثر  این  از  یکی  را گرفت.  آنها  سفیدی زودهنگام 
آلوئه ورا حاوی ویتامین ها، اسیدهای آمینه و مواد معدنی متعددی است برای همین 
هم مانند یک آنتی اکسیدان عمل کرده و باعث تقویت بدن می شود. باید بدانید که این 
و  کند  اندام  عرض  پوستتان  روی  چروک  و  چین  زودی ها  این  به  که  نمی گذارد  ژل 
عالوه بر این از سفیدی موها نیز پیشگیری می کند.  برای بهره مندی از خواص این 
گیاه مفید توصیه می کنیم که یک قاشق غذاخوری ژل آلوئه ورا را در مقداری آب حل 
کرده و به مدت یک ماه هر روز سه مرتبه از این ترکیب میل کنید. سپس به مدت سه 
ماه و هر ماه بیست روز این کار را تکرار کنید. توصیه می کنیم از ژل هایی استفاده 

کنید که معتبر بوده و دارای مهر استاندارد باشند. 

 مواد غذایی ضد پیری را دریابید
با گذشت زمان موهای سفید البه الی موها خودنمایی می کنند. برای اینکه با پیری 
کار  این  برای  بدهید.  بیشتری  اهمیت  تغذیه تان  به  کنید  مقابله  موها  فیزیولوژیک 

ویتامین های زیر را دریابید:
 ویتامین E: روغن های گیاهی، روغن زیتون یا روغن کنجد و غیره

سبزیجات سرشار از بتاکاراتن: میوه ها و سبزیجات زرد، نارنجی و سبز تیره
گیاهان سرشار از زینک یا همان روی: جوانه گندم، لوبیاها، توفو و غیره

منیزیم: میوه و سبزیجات، میوه های خشک، مغزها، آجیل و غیره
کلسیم: سبزیجات برگ سبز تیره، بادام، آجیل ها، انگور فرنگی و غیره

پتاسیم: گوجه فرنگی، هویج و لوبیا
آهن: آجیل ها، میوه و سبزیجات خشک، گوشت و جلبک های دریایی

دمنوش گیاه جینکو میل کنید
جویا  را  علت  وقتی  و  شده  سفید  زود  خیلی  موهایشان  که  می شناسید  را  نفر  چند 
یک  موها  شدن  سفید  می خورند؟  افسوس  و  می شود  بلند  نهادشان  از  آه  می شوید 
حالت نگرانی و استرس ایجاد می کند. و وقتی هم که استرس بیشتر می شود پیری و 
سفیدی موها شتاب بیشتری می گیرد. باید بدانید که برگ های گیاه جینکو یک درمان 
طبیعی برای مقابله با استرس اکسیداتیو محسوب می شوند. این گیاه باعث گردش 
پیشگیری می کند.  فیزیولوژی موها  پیری  مانند  از مشکالتی  و  بهتر می شود  خون 
گیاه  خشک  برگ  گرم   40 که  می کنیم  توصیه  گیاه  این  خواص  از  بهره مندی  برای 
به مدت یک ساعت بجوشانید.  آب ریخته و  لیتر  را در یک ظرف حاوی یک  جینکو 
محلول را صاف کرده و بعد از هر وعده غذایی )یعنی سه مرتبه در روز( میل کنید. 

کاله بگذارید
خطر  به  را  شده  رنگ  موهای  خصوص  به  موها  سالمت  که  است  فصلی  تابستان 
اشعه های  و  می تابد  بی امان  خورشید  اینکه  خاطر  به  چرا؟  می پرسید  می اندازد. 
شکننده تر  و  حساس تر  را  آنها  و  زده  آسیب  موها  فولیکول های  به  بنفش  ماورای 
را منعکس کنند کدر شده  نور خورشید  نمی توانند  آنجایی هم که موها  از  می کند. 

و سفید می شوند. 

استرس را از خود دور کنید
نگرانی  و  استرس  و  می شوند  تغذیه  خون  طریق  از  مستقیما  موها  که  بدانید  باید 
را  موها  تعادل  استرس  هم  همین  برای  می شود.  خون  جریان  شدن  کند  باعث  هم 
برهم زده و باعث سفید شدن موها می شود. برای پیشگیری از استرس تا جایی که 
می توانید مواد غذایی ضداسترس میل کنید. آرامش خود را حفظ کنید. ورزش هایی 
بهتر  موها  وضعیت  روزبه روز  که  دید  خواهید  دریابید.  را  یوگا  و  پیاده روی  مانند 

شده و جوانی شان را بازمی یابند. 

در انتخاب رنگ مو دقت کنید
زمانی که موها خیلی سفید شده باشند چاره ای جز رنگ کردن باقی نمی ماند. در 
آنها خیلی معلوم  این صورت الزم است که هر ماه موها رنگ شوند تا ریشه سفید 
نشود، اما حواستان باشد. نتایج پژوهشی که در سال 2001 انجام شد نشان می دهد 
که آمونیاک برای بدن خطرناک است. برای همین هم توصیه می کنیم از رنگ موهایی 
را  رنگ هایی  می کنیم  توصیه  باشند.  شیمیایی  ترکیب  این  فاقد  که  کنید  استفاده 

انتخاب کنید که به رنگ موی اصلی تان نزدیک تر باشد.
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ورزش
امیر  و  دایی  علی  جمله  از  مطرحی  سرمربیان  حضور 
لیگ  این  جذابیت  بر  فوتبال  پانزدهم  لیگ  در  قلعه نویی 
به  قلعه نویی  امیر  و  دایی  علی  انتخاب  با  افزود.  خواهد 
 16 هر  بندرانزلی  ملوان  و  قم  صبای  سرمربیان  عنوان 
تیم لیگ برتری مربیان خود را شناختند. بدین ترتیب از 
همان  با  تیم   7 گذشته  فصل  رده بندی  جدول  اول  تیم   8
پانزدهم می شوند. گسترش  لیگ  وارد  قبلی خود  مربیان 
فصل  مربیان  با  هم  خوزستان  استقالل  و  فوالدتبریز 
همچنین  می دهند.  ادامه  فعالیت شان  به  خود  گذشته 
عبدالله ویسی، تنها مربی است که برای سومین سال پیاپی 
با یک تیم کار می کند وی فصل پانزدهم هم روی نیمکت 
استقالل خوزستان می نشیند. به هر حال ما بر آن شدیم 
که به معرفی 16 مربی لیگ برتری بپردازیم که در ادامه از 

نظر خواهیم گذراند. 

دوم  فصل  نیم  اواخر  که  برانکو   : ایوانکوویچ  برانکو 
امسال  و  گرفت  برعهده  را  پایتخت  سرخپوشان  هدایت 
برانکو  نشست.  خواهد  پرسپولیس  نیمکت  روی  هم 
است  کرواسی  اهل  و   1333 اسفند   9 متولد  ایوانکوویچ 
قابل  نکته  است.  پانزدهم  لیگ  مربیان  پیرترین  جزو  و 
پانزدهم شاگرد  لیگ  این است که یک سوم مربیان  توجه 
ملی  تیم  در  برانکو  دستیار  فرکی  حسین  بودند،  برانکو 
بود. گل محمدی، منصوریان، علی دایی و رسول خطیبی 
هم شاگردان برانکو در تیم ملی بودند همچنین برانکو به 
ایران، مربیانی همچون پرویز مظلومی،  علت فعالیت در 
قلعه نویی  امیر  و  ویسی  عبدالله  کاظمی،  فرهاد  جاللی، 
مربیانی  از  فقط  پرسپولیس  سرمربی  می شناسند.  را 
همچون علیرضا مرزبان، محمدرضا مهاجری و سیاوش 
ندارد. در حال حاضر وی  را  بختیاری زاده شناخت الزم 
سرمربی پرسپولیس است و این تیم را در رقابت های لیگ 

پانزدهم هدایت می کند. 

پرویز مظلومی: پرویز مظلومی تنگستانی، سرمربی تیم 
فوتبال استقالل متولد 26 شهریور ماه 1333 و اهل آبادان 
مظلومی  غالمحسین  مرحوم  کوچکتر  برادر  وی  است 
صنعت  باتری،  صبا  فوتبال  تیم های  سرمربی  وی  است. 
استقالل،  کرمان،  ابومسلم،  مس  و  ایران  ملی  تیم  نفت، 
حال  در  است.  بوده  کرمان  مس  و  هرمزگان  آلومینیوم 
خواهد  برعهده  را  پایتخت  آبی پوشان  هدایت  هم  حاضر 

داشت. 

امیر  به  معروف  قلعه نویی،  اردشیر  قلعه نویی:  امیر 
آمده  بدنیا  تهران  در  و   1342 آذر  اول  متولد  قلعه نویی 
است. قلعه نویی در فصل پانزدهم روی نیمکت مربیگری 
خواهد  هدایت  را  تیم  این  و  نشست  خواهد  انزلی چی ها 
کشاورز  فوتبال  تیم های  در  مربیگری  سابقه  وی  کرد. 
مس  ایران،  ملی  تیم  اهواز،  استقالل  تهران،  برق  تهران، 
کرمان، سپاهان اصفهان و تراکتورسازی تبریز را دارد. 
که  بوده  استقالل  سرمربی  دوره  سه  در  وی  همچنین 
آخری آن مربوط به فصل گذشته می شود که برکنار شد و 

سکان هدایت ملوان را برعهده گرفت. 

علی دایی : متولد اول فروردین 1348 و اهل اردبیل است. 
شهریار سابقه سرمربی گری در تیم های سایپا البرز، تیم 
در  را  قم  وصبای  راه آهن  تهران،  پرسپولیس  ایران،  ملی 
کارنامه دارد. در حال حاضر وی هدایت تیم صبای قم را 

برعهده خواهد داشت. 

دوم  متولد  سپاهان  فوتبال  تیم  سرمربی  فرکی:  حسین 
تیم های  در  فرکی  است.  تهران  اهل  و   1336 فروردین 
است  کرده  بازی  امارات  الشعب  و  تهران  پاس  فوتبال 
همچنین وی سرمربیگری در تیم های فوتبال پاس تهران 
در دو دوره به عنوان دستیار و سرمربی، تیم ملی ایران 
تهران،  کاوه  ایران،  امید  ملی  تیم  دستیار،  عنوان  به 
در  را  اصفهان  سپاهان  و  خوزستان  فوالد  تهران،  نفت 

کارنامه اش دارد. 

متولد  البرز  سایپای  فوتبال  تیم  سرمربی  جاللی:  مجید 
لپ تاپ  معلم،  آقا  است.  تهران  اهل  و   1335 شهریور   15
تیم های  در  معلم  آقا  است.  جاللی  لقب های  کامپیوتر  و 
 16 زیر  ملی  تیم  مشهد،  پیام  هما،  تهران،  وحدت  فوتبال 
سال، تیم ملی زیر 20 سال، نیروهای مسلح، یاس تهران، 
باتری، قندی یزد، استقالل اهواز، فوالد خوزستان،  صبا 

تراکتورسازی و سایپا مربیگری کرده است. 

 12 متولد  خوزستان  فوالد  سرمربی   : اسکوچیچ  دراگان 
شهریور ماه 1348 )2 سپتامبر 1968( و اهل یوگسالوی 
سابق است. اسکوچیچ سابقه مربیگری در تیم های فوتبال 
رییکا، اینتربلوک لیویلیانا، العربی، انصر عربستان، ملوان 
خوزستان  فوالد  سرمربی  وی  حاضر  حال  در  دارد.  را 

است. 

یحیی گل محمدی: سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان 
در روز 28 اسفند ماه سال 1349 در اردبیل به دنیا آمده 
صبا  فوتبال  تیم های  در  سرمربیگری  گل محمدی،  است. 
باتری، تربیت یزد، نساجی مازندران، راه آهن پرسپولیس، 
وی  حاضر  حال  در  دارد.  کارنامه اش  در  را  تهران  نفت 

سرمربی ذوب آهن اصفهان است. 

تهران،  نفت  فوتبال  تیم  سرمربی  منصوریان:  علیرضا 
با 43 سال سن  است. وی  تهران  اهل   1350 آذر   11 متولد 
در  است. منصوریان  پانزدهم  لیگ  مربیان جوان  از  یکی 
پاس  دستیار،  عنوان  به  تهران  استقالل  فوتبال  تیم های 
همدان، تیم ملی ایران به عنوان دستیار و سرپرست، تیم 
داشته  حضور  سال   22 زیر  ملی  تیم  سال،   23 زیر  ملی 
است. درحال حاضر وی هدایت نفتی ها را برعهده دارد. 

تونی اولیویرا: آنتونی ژوزه کونسیسائو اولیویرا معروف 
 14 در  تراکتورسازی  فوتبال  تیم  سرمربی  تونی،  به 

دنیا  به  پرتغال  آنادیا  موگوفورسی  شهر  در   1946 اکتبر 
فوتبال  تیم های  در  مربیگری  سابقه  تونی  است.  آمده 
بنفیکا، بوردو، نسویا، امارات، گوانگژو، االهلی، االتفاق، 
دارد.  را  تراکتورسازی  و  االتحاد  عاج،  ساحل  الشارجه، 

هم اکنون وی سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی است. 

در  سیاه جامگان  فوتبال  تیم  سرمربی  خطیبی:  رسول 
31 شهریور ماه 57 در تبریز به دنیا آمد. خطیبی سابقه 
بازی در تیم های فوتبال تراکتورسازی تبریز، پاس تهران، 
الشارجه،  اصفهان،  سپاهان  تهران،  استقالل  هامبورگ، 
ماشین سازی  تبریز،  فوالد  گسترش  الظفره،  االمارات، 
تبریز را دارد. خطیبی سابقه مربیگری در تیم های فوتبال 
ماشین سازی تبریز، گسترش فوالد و تراکتورسازی را در 
کارنامه اش دارد، هم اکنون وی هدایت سیاه جامگان را در 

لیگ پانزدهم برعهده خواهد گرفت. 

تیم فوتبال گسترش فوالد متولد  فراز کمالوند: سرمربی 
تیم های  در  کمالوند  است.  خرم آباد  اهل   1355 دی   5
فوتبال استقالل اهواز، ابومسلم، برق تهران، پیام مشهد، 
اراک،  صنایع  کرمانشاه،  فراز  شیرین  سرخپوشان، 
مربیگری  تبریز  شهرداری  همدان،  پاس  تراکتورسازی، 
گسترش  فوتبال  تیم  سرمربی  وی  هم اکنون  است.  کرده 

فوالد تبریز است. 

آذر   10 در  خوزستان  استقالل  سرمربی  ویسی:  عبدالله 
1351 در هفتکل به دنیا آمده است ویسی به گواردیوالی 
در  مربیگری اش  دوران  ویسی  است.  معروف  وطنی 
پیکان  قم،  صبای  خوزستان،  فوالد  فوتبال  تیم های 
استقالل  فوتبال  تیم  سرمربی  وی  هم اکنون  است.  بوده 

خوزستان است. 

فرهاد کاظمی: سرمربی تیم فوتبال راه آهن، زاده 10 تیر 
ماه 1338 در تهران است. کاظمی در باشگاه های اکباتان، 
بوتان، پاس تهران و راه آهن بازی کرده است. وی سابقه 
استقالل رشت،  فوتبال بهمن کرج،  تیم های  در  مربیگری 
ابومسلم، پاس تهران، سپاهان، پیکان تهران، صباباتری، 
و  تهران  کاوه  فوالد،  گسترش  و  استیل آذین  کرمان،  مس 
ذوب آهن را دارد. در حال حاضر کاظمی هدایت راه آهنی ها 

را برعهده دارد. 

مشهد  پدیده  فوتبال  تیم  سرمربی  مهاجری:  محمدرضا 
با  مرزبان  علیرضا  همکاری  ادامه  شدن  منتفی  از  بعد 
پیش  مهاجری،  گرفت.  برعهده  را  تیم  این  هدایت  پدیده 
ابومسلم  سیاه جامگان  تیم  در  سرمربی  عنوان  به  این  از 
لیگ  آف  تایلی  را  تیم  این  سال گذشته  که  فعالیت می کرد 
برتر باال آورد و اردیبهشت ماه امسال نیز بعد از دو فصل 
برتری  لیگ  را  نماینده مشهد  اول،  لیگ دسته  در  حضور 
شیرین  و  سیاه جامگان  سرمربیگری  بر  عالوه  وی  کرد. 
عنوان  به  زیادی  مدت  اول  دسته  لیگ  در  کرمانشاه  فراز 
اهواز، صبای  استقالل  تیم های  در  فیروز کریمی  دستیار 

قم، شهاب زنجان و داماش گیالن فعالیت می کرد. 

علیرضا مرزبان: سرمربی تیم فوتبال پیکان روز 5 خرداد 
تیم های  در  مرزبان  است.  آمده  دنیا  به  تهران  در   1337
باونیاکال، پرسپولیس تهران، دونایسکا  فوتبال اشیورن، 
استردا، استیل آذین تهران، مونته نگرو، سپاهان اصفهان و 
پدیده مشهد مربیگری کرده است. هم اکنون وی سرمربی 

تیم فوتبال پیکان است. 

استقالل  فوتبال  تیم  سرمربی  بختیاری زاده:  سیاوش 
فوالد  و  جنوب  شاهین،  تیم های  پیشین  بازیکن  اهواز 
خوزستان بوده است که در ابتدای دهه 80 به عنوان مربی 

در استقالل اهواز حضور داشته است.

نگاهی به مربیان شاغل در لیگ برتر ایران؛

مردان ایرانــی علیه 
مدعیـــــان خارجی 

پرتاب اسکناس به 
سوی سب بالتر 

پرتاب  با  بریتانیایی،  کمدین  برودکین،  سیمون 
رئیس  بالتر،  سب  سوی  به  تقلبی  اسکناس های 
مستعفی فیفا،  کنفرانس مطبوعاتی دیروز او را مختل 
کرد.  به گزارش ورزش سه، بعد از رسوایی اخیر فیفا، 
بالتر از مقامش استعفا کرد و مشخص شد  انتخابات 
اسفند(   7(  2016 فوریه   26 روز  فیفا  ریاست  بعدی 
در  خبر،  بالتر  این  اعالم  از  شد.پس  خواهد  برگزار 
حال صحبت با خبرنگاران بود که برودکین با در دست 
داشتن یک بسته اسکناس ها جعلی به سمت میز بالتر 
اسکناس ها  برودکین  کرد.   قطع  را  او  سخنان  و  رفت 
را روی میز گذاشت و گفت:» این پیشنهاد کره شمالی 
برای میزبانی جام جهانی 2026 است!«او سپس شروع 
به صحبت برای خبرنگاران کرد و در مقابل، بالتر از 
کنفرانس  محل  از  را  او  تا  خواست  امنیتی  مسئوالن 
خارج کنند. اما پیش از اینکه ماموران امنیتی بتوانند 
سمت  به  را  اسکناس ها  او  ببرند،  بیرون  را  برودکین 
بالتر پرتاب کرد.بعد از این اتفاق بالتر محل را برای 
دقایقی ترک کرد و بعد از برداشتن همه اسکناس ها، او 
کنفرانس مطبوعاتی اش را از سر گرفت. او در اشاره 
تماس  درگذشته ام  مادر  به  گفت:»من  اتفاق  این  به 
تربیت  خاطر  به  این  نباش،  نگران  گفت  او  و  گرفتم 
نادرست است!«پلیس سوئیس دو روز قبل از انتخابات 
قبلی ریاست فیفا که دو ماه پیش برگزار شد، 14 عضو 
سابق و فعلی  فیفا را دستگیر کرد و این مسئله باعث 
شد تا بالتر علی رغم پیروزی در انتخابات مقابل پرن 
علی بن  حسین، از مقامش استعفا بدهد.  البته علی رغم 
همه انتقادهایی که از بالتر در سال های اخیر شده، او 

هنوز به طور رسمی با هیچ اتهامی  مواجه نیست. 
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مقایسه قیمت ها در 
فوتبال ایران و آسیا

برخالف باور بسیاری از مدیران و مردم، محاسبه آماری 
نشان می دهد که هزینه های فوتبال در ایران بسیار پایین تر 
از هم رده های آن در آسیاست و البته درآمدهای همین فوتبال 
چند برابر هزینه هایش است.تالش برای پایین آوردن قیمت 
تالشی  می رسد.  نظر  به  بیهوده  تالشی  ایران  در  فوتبال 
کوشش  دادن  نشان  برای  تنها  و  است  تبلیغاتی  بعضا  که 
جهت ایجاد اقتصاد مقاومتی صورت می گیرد. وگرنه همه 
آنها که در بطن فوتبال هستند می دانند که تقریبا کمترین 
همین  کرد،  باشگاه داری  آن  با  می توان  که  را  هزینه هایی 

مبلغ است که فعال در باشگاه ها هزینه می شود.
هزینه های باالی باشگاه داری

ابتدای سال گذشته این تالش های تبلیغاتی با اعالم سقف 
اوج  به  لیگ  سازمان  و  خادم  امیررضا  توسط  قراردادها 
قهرمانی  کورس  در  درست  و  آن  از  پیش  حتی  رسید، 
مربیان  و  بازیکنان  لیست دستمزدهای  افشای  با  لیگ برتر 
نمایش  بر  شد  سرآغازی  و  رسید  خود  اوج  به  مهم  این 
همه  زود  خیلی  عمل  در  اما  فصل  این  برای  جویی  صرفه 
و  پرسپولیس  و  استقالل  ندارد  امکان  که  شدند  متوجه 
سپاهان و تراکتورسازی را با آن مبالغ اعالم شده ببندند. 
هزینه های جاری مثل آب، برق، تلفن، اینترنت، دارو، غذا، 
زمین  نگهداری  و  اجاره  اثاثیه،  تهیه  روزانه،  های  آژانس 
در  اتوبوس ها  کرایه  روزمره،  سازهای  و  ساخت  چمن، 
شرایط مختلف، بلیت هواپیما برای سفرهای فراوان، رزرو 
هتل ها برای بیش از پنجاه نفر و ... عمال به خودی خود 
میلیاردها تومان آب می خورد که همین مسئله موجب می 
شبیه  شوخی  به  بیشتر  تومان  میلیارد  پانزده  سقف  شود 
باشد تا واقعیت. از سوی دیگر استقالل و پرسپولیس زیر 
فشار تماشاگران مجبورند تیم خوبی ببندند و بارها تجربه 
ابتدای فصل خوب نمی بندند،  تیم را در  کرده اند که وقتی 
مجبور  تماشاگران  خردکننده  فشار  زیر  و  فصل  میانه  در 

به هزینه های بیشتر و بیشتر می شوند و البته معموال فایده 
اندرکاران  دست  همه  واقع  در  موضوع.  این  ندارد  هم  ای 
کمترین  کنونی  هزینه های  که  دانند  می  ایران  فوتبال 
هزینه های ممکن است برای باشگاه داری در حد قهرمانی 
بست  تیم  هم  ارزان تر  توان  می  البته  ایران.  برتر  لیگ  در 
کورس  در  حضور  حتی  یا  قهرمانی  معموال  نتیجه اش  اما 

قهرمانی هم نیست.

ایران ارزان تر از آسیا
خلیج  حوزه  کشور های  با  ایران  در  باشگاه داری  مقایسه 
کمتری  قیمت  با  ما  باشگاه های  که  می دهد  نشان  فارس 
از دیگو  ایران نه خبری  باشگاه داری می کنند. در فوتبال 
مارادونای افسانه ای و بسیار گران قیمت هست و نه خبری 
از امثال دونادونی و بازیکنان بزرگ اروپایی و یا آمریکای 
از  بسیاری  در  هم  چین  لیگ  با  ایران  لیگ  حتی  جنوبی. 
هستند  هم  چین  لیگ  در  و  نیست  مقایسه  قابل  مواقع 
باشگاه هایی که بیشتر از باشگاه های ایران هزینه می کنند 
که نمونه اش حضور امثال لیپی و آری هان است در این لیگ 

کنیم  نگاه  که  درست  است.  شکوفایی  و  رشد  حال  در  که 
کشورها  این  از  ماندن  عقب  حال  در  که  می شویم  متوجه 
هستیم و تیم های ملی که روزگاری برای فوتبال ایران زنگ 
رسیده  ایران  فوتبال  به  همگی  می شدند،  محسوب  تفریح 
اند و در برخی موارد به نظر می رسد جلو هم زده اند. از 
مربیگری زیکو در ژاپن بگیرید تا برسید به خرید بازیکنان 
بوریرام، حریف  اش  نمونه  که  تایلند  در  دنیا  فوتبال  برتر 

و  اسپانیایی  منتخب  که  بود   2013 آسیای  در  استقالل 
اللیگایی بود و برای استقالل دردسرهای زیادی به وجود 
بازیکن  ده  نهایتا  ایران،  فوتبال  در  دیگر  سوی  از  آورد. 
ازمیان  که  دارند  میلیـــارد  باالی  قیمت هایی  که  هستند 
آنها هم معموال سه یا چهار بازیکن سر از تیم های عربی در 
می آورند و در ایران نیستند. در واقع چیزی در حدود هفت 
اینجاست که  باالیی دارند و نکته  بازیکن هستند که قیمت 
به درستی  در پرسپولیس و استقالل هم معموال حقوق ها 
درصد  تاپنجاه  بازیکنان  از  بسیاری  و  نمیشود  پرداخت 
به  کنند و شکایت هم معموال  نمی  دریافت  را  حقوق خود 

نتیجه نمی رسد و به این ترتیب عمال باشگاه ها پول زیادی 
دو  باید  موضوع  این  به  دهند.  نمی  بازیکنانشان  برای 
جور نگاه کرد، جور اول این است که دستمزد بازیکنان را 
این  در  که  کنیم  مقایسه  مردم  اجتماعی  تامین  دریافتی  با 
صورت باید بگوییم مبلغ بسیار زیادی به بازیکنان پرداخت 
می شود. جور دیگرش این است که فوتبال ایران و مبالغ 
جابه جا شده در آن را با امارات، عربستان، ژاپن، چین، کره 
در  که دستمزدها  کنیم  ... مقایسه  و  جنوبی، قطر، کویت 

ایران پایین است.

آقای گل جهان را با کارگر ساده مقایسه نکنید
البته مقایسه حقوق یک فوتبالیست ملی پوش با یک کارگر 
ساده از ذات و مبدا غلط است و این چند ملی پوش را باید 
با پزشکان متخصص جراح مقایسه کرد، چون اینها هم در 
کار خود به سقف رسیده اند و آنها نیز ایضا اما با این حال 
اصرار بی دلیلی وجود دارد که می خواهد مثال دستمزدی 
را که علی دایی که به بایرن مونیخ رسیده و آقای گل جهان 
است، می گیرد را نه با پروفسور سمیعی که با کارگر تامین 

اجتماعی مقایسه کنند که در مجموع غلط است و اشتباه.
درآمد فوتبال چند برابر هزینه های آن است

عمومی  باور  ها  توضیح  این  همه  وجود  با  و  حال  این  با 
بسیاری از مدیران و بسیاری از مردم با این گزارش مخالف 
است و تصور هزینه های زیاد برای بسیاری از مردم کامال 
بودجه  از  هزینه ها  این  صرف  شاید  دلیلش  که  افتاده  جا 
اما باید تاکید کرد این درست که  با این وجود  دولت باشد 
واقعت  اما  گیرد  می  صورت  دولت  جیب  از  کردها  هزینه 
صدا  جیب  به  مستقیما  هم  فوتبال  درآمدهای  که  است  این 
و سیما و دولت می رود که چندین برابر مبلغ هزینه کرد 
حق  مبلغ  است  کافی  مهر،  گزارش  به  است.  ایران  فوتبال 
پخش تلویزیونی را با درآمدهای فراوان با قیمت ثانیه ای 
سه الی هشت میلیون تومان از تبلیغات تلویزیونی در شبکه 
های سه، جام جم، ورزش و تمامی شبکه های استانی در 
تمام طول سال و به هنگام پخش مسابقات و حتی بررسی 
فوتبال در برنامه های ورزشی تمامی تیم ها در لیگ برتر 

محاسبه کنید.
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 افقي:
1-از صنايع دس��تي جن��وب ايران 
كه عبارت اس��ت از بافتن سبدهاي 
حصي��ري با ب��رگ درخ��ت خرما و 
تزئين آن ها با كامواهاي رنگي- باقي 

مانده كاخ ساسانيان در تيسفون
2- دريادار- جزء عمده

3- مردود- ضمير عربي- باالي س��ر 
همه ما- بزرگ

4- محله اي در ش��مال غربي ش��هر 
تهران- سرد مطبوع- منشي

5- ماده خوشبو- دنبال هم- درست 
يا مناسب دانستن سخني يا كاري

6- خ��ودروي آلماني- هدف تير- از 
صفات باريتعالي

7- غوطه ور- ايوان- دكمه، گلوله
8- ش��ماي خودماني- شكرگزاري- 

درفش- عالمت مفعول بي واسطه
9- لقب اروپايي- جاندار- گرمابخش 

زمستان
10- هلهل��ه ش��ادي- نوعي ديگ- 

برطرف كردن
11- گيشه- رگ هاي خوني بسيار ظريف- گواليدن

12- حيوان بدبو- ولي- ضد ناقص
13- دومين ش��هر استان كرمان به لحاظ مساحت- درد و مرض- همان بوس است- 

چهار من تبريز
14- قسمتي از اوستا- سرمربي پاري سن ژرمن كه اين فصل با اقتدار لوشامپيونه را فتح كرد

15- نازك نارنجي- دستگاهي الكترونيكي

 عمودي:
1-يك نوع دسر- آسانسور هوايي مناطق كوهستاني

2- شب گذشته- اين كشور از زمان تأسيس تا زمان انحالل پهناورترين كشور جهان 
شناخته مي شد- راه رونده

3- گشاده- رقم اول از سمت راست عدد- يكي از خيابان هاي تهران- رساله دكتري
4- امر به ماندن- نگهباني- معروف

5- ضمير اشاره به نزديك- دستگاهي براي پختن پلو- جانور درختي
6- گشايش- ثروت بادآورده- اسرار

7- بله آلماني- قوت اليموت- فلز قليايي- بلي
8- جانوري خزنده- مركز كوبا

9- ش��هري كويري در شمال 
شرقي استان يزد- پروردگارا- 

نصف- رمق
10- از نام هاي پيامبر اكرم)ص(- 

جانشين- نام مردانه
11- خويشي- شريان- مگر

ك��وه  خنج��ر-  غ��الف   -12
افس��انه اي – نوعي س��س كه 
معمواًل از گوجه فرنگي رسيده 

تهيه مي شود
13- راز- عرصه بوكس- خوش 

نما- تذكره
14- سواران- كمك- گذرگاه

15- هم��ان امري��كا اس��ت- 
پيراهن بافتني جلو بسته

 افقي:
تهيه كنندگ��ي  ب��ه  1-فيلم��ي 
محمدرضا ش��فيعي و كارگرداني 
هادي مقدم دوست- تيم فوتبالي 

در ايتاليا
2- بازي كودكانه معروف- ظرف 

شستن لباس
3- پنهان كردن- انديشه ها- داراي 

شور و هيجان- حرف صليب
4- زغال- گهواره بچه- نماينده

5- سوره سي ام- درگذشته به آن  
آقچه مي گفتند- دندان هاي نيش

6- حش��ره موذي- ناپسند- لغت 
اوستايي به معني نيكي رسان

7- آرزوي بزرگ- جس��م وزيني 
ك��ه حول مح��وري ثابت حركت 
كن��د مانن��د پان��دول س��اعت- 

همچنين
8- تانك غول پيكر يا رزمناو زميني 
جنگ جهاني دوم- اسرار- جانوري 

نيش دار- تصديق ايتاليايي
9- ايستگاه پيك ها- درخشش چيزي- جمعه

10- منافق- قلعه اي در جنوب غربي ماكو- كرشمه
11- از حواس پنج گانه- اسوه- خجستگي
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5683

در مشرق رامهرمز خوزستان، جاده اي هست كه تو 
را مي برد به طرف روس��تاهاي خيجه، ماماتين، گنبد 
ل��ران، رود زرد، ابوالفارس و البته كوهي كه هميش��ه 
مي س��وزد.  كوه س��وزان ك��ه محلي ها به آن تش��كوه 
مي گوين��د، دقيق��ًا در 6 كيلومتري ماماتي��ن و بعد از 
گنبد لران، پا بر جا ايستاده تا بگويد با دل سوخته هم 

مي توان قد راست كرد. 
ش��ب  كه مي ش��ود آتش ش��عله ور از دل تش��كوه 
ديدني تر اس��ت. وقتي از دور اين كوه پير را مي بيني، 
احس��اس مي كني ميليون ها كرم ش��ب تاب، جشني 
بر پا كرده اند يا ش��ايد تصور كني در بيابان مانده اي و 
راهزنان با آتش هاي برافروخته به كمين نشسته اند كه 
البته بي راه هم نيست چراكه كوه سوزان، خود راهزني 
اس��ت كه دل را مي ربايد. از اين رو گردش��گران زيادي 
شب هنگام به اين سو كش��يده مي شوند تا در تاريكي 

شب بهتر زبانه هاي آتش را ببينند. 
تشكوه كه يكي از عجايب خوزستان است از يكسو 
به دليل شعله هاي هميشگي و از طرف ديگر به دليل 
نمايان س��اختن آثار و شواهد هيدروكربوري در سطح 
زمين،  يك اثر ژئوتوريسمي بسيار ارزشمند به حساب 
مي آيد و از اين رو از نظر زمين شناسي بسيار با اهميت 

و مورد مطالعه زمين شناسان است. 
كارشناس��ان زمين شناس��ي مي گوين��د گازهاي 
هيدروكرب��وري از اليه هاي مختلف زمين مي گذرند و 
خود را به سطح مي رسانند تا از هر درز و شكافي خود 
را به بيرون برانند و تشكوه همانجايي است كه گوگرد 
و گازهاي طبيعي اعماق زمين مجال خروج مي يابند و 

به شكل شعله هاي آتش پديدار مي شوند. 
مسافراني كه براي ديدن اين مكان عجيب مي آيند 
بايد بدانند كه اينجا به خاطر گازي كه در هوا متصاعد 
ش��ده، نبايد آتش ديگري روشن كرد و در ضمن براي 
رسيدن به اين منطقه بايد از محلي ها پرس وجو كنند 
چون اين جاذبه ديدني و ارزشمند، تابلوي راهنما ندارد.  
بجز آتش كوه، كوه ديگري هم در منطقه آغاجاري در 
حوالي شهر صنعتي اميديه وجود دارد كه مردم محل 

به آن كوه سوخته مي گويند. 
ك��وه س��وخته از تش��كوه كوچك تر اس��ت و رنگ 
س��ياهي كه ب��ه چه��ره دارد، آن را از كوه هاي اطراف 

متمايز كرده است. 
چش��مه هاي آتش در كوه سوخته هيچگاه خشك 
نمي ش��وند و هميشه دود س��ياهي همراه با زبانه هاي 

آتش سر به آسمان گذاشته است.  
 قله كوه سوخته در اثر رانش زمين شكافته و مانند 
اژدهايي سياه آتش را از دهانه اش به بيرون مي افكند. 

تش��كوه و كوه سوخته مناطق با ارزشي هستند كه 
كمتر جايي نظير آن ها را به خود ديده، پس شما فرصت 

ديدن كوه هاي هميشه سوزان را از دست ندهيد. 
ام��ا كم��ي آن س��و تر از كوه هايي كه روز و ش��ب 
مي س��وزند، آب به روش��ني مي درخش��د و آبشار هاي 
زيبا از دل كوه ه��اي رامهرمز،  با جوش و خروش خود 
را به زمين مي رسانند. آبش��ار سرگچ رامهرمز و آبشار 
ابوالف��ارس كه يك��ي از بزرگ ترين آبش��ار هاي ايران 
 اس��ت، تنوع زيس��تي ديدني و بكري را در اين حوالي 

پديد آورده اند. 
آبش��ار س��رگچ با ارتفاعي 8 متري در شمال غربي 
رامهرمز جاري اس��ت و آبشار ابوالفارس هم با 12 متر 
ارتف��اع در مقابل گرماي سرس��خت اين منطقه قامت 
راس��ت كرده. ابوالفارس در ش��مال رامهرمز است و از 
رش��ته كوه هاي زاگرس در منطقه  زيبا و كوهس��تاني 
ابوالفارس در روستاي دوگچه جاري مي شود و سرانجام 
به رودخانه مارون مي پيوندد. آبش��اري كه بر خشكي 
آب و هواي اين قسمت از زاگرس غلبه كرده و نگاه هر 

بيننده اي را به سوي خود مي كشاند. 
اطراف آبشار پر است از فسيل هاي جانوري و گياهي 
كه روي س��نگ هاي فراوان اطراف آبشار حك شده اند. 
اينج��ا مي توان گياه��ان متنوعي را دي��د كه به لطف 
آبش��ار سر از دل خاك بر آورده اند و به زيبايي هاي آن 
افزوده اند. درختان كنار و خرزهره هم در اطراف آبشار 

به وفور ديده مي شوند. 
آبشار خروشان،  سرازير مي شود در دل حوضچه اي 
طبيعي و جالب كه حاصل س��اييده شدن سنگ هاي 
زير آبش��ار اس��ت. حوضچه اي ك��ه خان��ه ماهي ها و 
قورباغه هاست و جانوران آن اطراف هر روز سري به آن 
مي زنند تا سيراب شوند.  آبشار، روستاهاي اطراف را هم 
س��يراب مي كند و 5 روستا از آب شيرين و آشاميدني 

آبشار مي نوشند و بهره مي برند. 

 كوه هاي اطراف آبش��ار اش��كال جال��ب و متنوعي 
دارن��د و دس��ت باد و ب��اران مانند تنديس��گري ماهر 
آن ه��ا را به ش��كل هاي جالبي در آورده اس��ت. اينجا 
همه چيز مهياس��ت براي گردشگراني كه مي خواهند 
طبيعت زيبا و ش��گفت انگيز را ببينن��د و از آن لذت 
ببرند اما بي لطفي هايي كه به اين منطقه ش��ده، آن را 
دور از چش��م ها نگاه داش��ته و آبشاري بكر با اين همه 
 زيبايي، هيچ امكاناتي ندارد و مسافران كمتر مي توانند 

آن را ببينند. 
 آبشار ابوالفارس در استان خوزستان واقع است. اين 
آبش��ار در رشته كوه هاي زاگرس در شمال رامهرمز در 
منطقه  زيبا و كوهستاني ابوالفارس در روستاي دوگچه 
قرار گرفته اس��ت. فاصله اين آبش��ار ت��ا رامهرمز ۳۰ 
كيلومتر است و محيط سنگي آن پوشيده از فسيل هاي 

جانوري و گياهي است. 
اين آبشار يكي از بزرگ ترين آبشارهاي كشور است. 
ارتفاع آن تقريبًا ۱۲ متر و پهناي حجم ريزش آب آن 
تقريبًا ۲ متر اس��ت و در قس��مت پايين آبشار و محل 
ريزش آب به سطح زمين، يك حوضچه سنگي بسيار 
جالبي پديد آمده است كه محل زندگي آبزيان است. با 
توجه به خشكي كوه هاي زاگرس در منطقه خوزستان، 
وجود چنين آبش��اري توجه هر بينن��ده اي را به خود 
جلب مي كند. آب اين آبش��ار از چش��مه هاي كوه هاي 
ابوالفارس سرچش��مه مي گيرد و در نهايت به رودخانه 
مارون اين شهرس��تان سرازير مي شود. در حال حاضر 
حدود پنج روس��تا از آب ش��يرين و قابل شرب آبشار 

ابوالفارس استفاده مي كنند. 
در كن��ار آبش��ار ابوالفارس، تنوع زيس��تي گياهي 
متع��ددي همچون درختان كنار و خرزهره به چش��م 
مي خورد. همچنين اين آبش��ار نقطه بكري به ش��مار 
مي رود كه با وجود كوهس��تان زيباي اطراف با اشكال 
مختلف طبيع��ي و جاذبه ه��اي فوق الع��اده، مي توان 
ب��ا ايجاد امكان��ات، آن جا را به نقطه بكر گردش��گري 
در خوزس��تان تبدي��ل ك��رد. جاده دسترس��ي به آن 
 تا ح��دودي ناهم��وار ب��وده و فاقد هرگون��ه امكانات 

گردشگري است.

گذر از كوه هايي كه دلي آتشين دارند

سرزمين آب و آتش
 شيرين مهاجري

بر اساس اعالم روابط عمومي 
سازمان پزشكي قانوني كشور، 
سال گذش�ته 611 هزار و 809 نفر به 
دنبال خس�ارت هاي ناش�ي از نزاع به 
مراكز پزشكي قانوني مراجعه كردند كه 
186 ه�زار و 617 م�ورد آن مربوط به 
تابستان بوده اس�ت كه در واقع حدود 
30  درص�د از كل مراجع�ات نزاع را به 
خ�ود اختص�اص مي ده�د.  اي�ن آم�ار 
مي تواند دليل خوب�ي براي اثبات تأثير 

گرما بر اعصاب و روان باشد

نزاع هاي خياباني در تابستان 30 درصد افزايش مي يابد

عبورآرام از تونل گرما
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آم��اري بي��ن چند جامعه ب��ه اين نتيجه رس��يدند 
ك��ه بزهكاري افراد در مناطق س��رد و گرم متفاوت 
 اس��ت كه مطالعات اخير نيز اين موضوع را به اثبات 

رسانده است.«
س�پيده مواليي، كارش�ناس بهداش�ت در 
گفت و گو با ايران توصيه مي كند كه در تابس��تان تا 

مي توانيد از لباس هاي نخي و غير نايلوني اس��تفاده 
كنيد زيرا مواد نايلوني كه در لباس ها به كار مي رود 
باع��ث تعريق بيش��تر مي ش��ود و فرد را تش��نه تر 
مي كن��د. همچني��ن لباس ه��اي تي��ره و بخصوص 
مش��كي نيز س��بب افزايش تعريق مي شود بنابراين 
 بهتر است تا حد امكان از لباس هايي با رنگ روشن 

استفاده ش��ود.  اس��تفاده از كاله نقاب دار و عينك 
آفتاب��ي ني��ز از ديگ��ر توصيه هاي��ي اس��ت كه اين 

كارشناس بهداشت به مردم دارد.  
موالي��ي ادامه مي ده��د: »بهتر اس��ت در فصل 
تابس��تان مردم تا مي توانند از مصرف غذاهاي سرخ 
ش��ده و چرب دوري كنند چرا ك��ه غذاهاي چرب 

 مريم طالشي

دانه هاي درش�ت عرق، راه را از پيش�اني مي گيرد و روي گونه اش س�ر 
مي خ�ورد و زير چانه، بالتكليف باقي مي ماند. بي اختيار دس�تش را به 
جست و جوي دستمال داخل ماشين مي كند. خبري از دستمال نيست. 
پشت دست را به پيشاني مي كشد و رد دانه هاي خيس را تا چانه مي گيرد. 
بي حوصلگي از س�ر و رويش مي بارد، با وجود اين س�ر درددلش كه باز 
مي شود، كلمه ها پشت سر هم رديف مي شوند.»من هم دلم مي خواست 
مانند خيلي ها تمام روز را جلوي كولر بنش�ينم. چه كسي دوست دارد 
از صبح تا ش�ب در اين گرما، دنبال مس�افر اين طرف و آن طرف برود. 

چه كنم كه چاره اي ندارم. گاهي هم به همين خاطر با مس�افرها تندي 
مي كنم، البته خيلي وقت ها هم تقصير خودشان است و سر كرايه بحث 
راه مي اندازن�د اما دروغ چرا، بعض�ي وقت ها هم خودم مقصرم و آنقدر 
كالفه و عصبي هس�تم كه متوجه رفتارم نمي شوم. باالخره رانندگي در 
اين ش�هر بي در و پيكر، حس�اب و كتاب كه ندارد. تمام روز مجبوري با 
هزار جور آدم سر و كله بزني، راننده هاي ناشي هم كه كم نيستند. همين 
در را ببينيد؛ ديروز زده اند. نزديك بود دست به يقه هم بشويم اما به خير 

گذشت و مردم پا درمياني كردند. اصاًل گرما همه را كالفه مي كند.«

مسافراني كه براي ديدن اين مكان 
عجيب مي آيند بايد بدانند كه اينجا 
به خاطر گازي كه در هوا متصاعد شده، نبايد 
آتش ديگري روش�ن ك�رد و در ضمن براي 
رسيدن به اين منطقه بايد از محلي ها پرس 
وجو كنند چون اين جاذبه ديدني و ارزشمند، 
تابل�وي راهنما ن�دارد.  بجز آت�ش كوه، كوه 
ديگ�ري ه�م در منطقه آغاج�اري در حوالي 
شهر صنعتي اميديه وجود دارد كه مردم محل 

به آن كوه سوخته مي گويند

رانن��دگان تاكس��ي، تنها قش��ري 
نيس��تند كه ناچار ند روزش��ان را در 
دل گرماي بي امان تابس��تان، به شب 
برس��انند. ن��ان صاحبان بس��ياري از 
مشاغل ديگر هم به همين منوال، سر 
سفره خانواده مي آيد. جدا از آن، رفت 
و آمدهاي معمول مردم در اين روزهاي 
گرم هم، كار راحتي نيس��ت و درجه 
سختي اش بسته به اين كه چه زماني 
را در خيابان طي مي كنيد و چقدر در 
معرض گرم��ا قرار مي گيريد، متفاوت 
اس��ت. اما چيزي كه مسلم است اين 
كه تقريبًا همه از گرما فراري هستند 
و اين فصل زيب��ا، گاه آنچنان عرصه 
را بر آدم تن��گ مي كند كه توصيفي 
برايش نيست. از گرمازدگي گرفته تا 
عصبانيت و پرخاشگري كه گاه تا مرز 
جنون پيش مي رود و طبيعتًا مي تواند 

 

خطرآفرين هم باشد. 
 بر اس��اس اعالم رواب��ط عمومي 
سازمان پزش��كي قانوني كشور، سال 
گذشته 611 هزار و 809 نفر به دنبال 
خسارت هاي ناش��ي از نزاع به مراكز 
پزش��كي قانوني مراجع��ه كردند كه 
186 ه��زار و 617 مورد آن مربوط به 
تابستان بوده است كه در واقع حدود 
30  درص��د از كل مراجع��ات نزاع را 
به خ��ود اختصاص مي دهد.  اين آمار 
مي تواند دليل خوبي براي اثبات تأثير 

گرما بر اعصاب و روان باشد. 
پورهاش�مي،  س�عيد  دكت�ر   
در  رابط��ه  اي��ن  در  روانش�ناس 
گفت و گو با اي��ران مي گويد: »گرماي 
تابس��تان، تعري��ق ب��دن را افزاي��ش 
مي ده��د كه اي��ن مس��أله باعث كم 
شدن حجم مايعات و الكتروليت  هاي 
بدن مي ش��ود كه تغيير الكتروليت  ها 
اختالل در عملكرد مغ��ز را به همراه 
دارد كه موجب پايين آمدن آس��تانه 
تحمل مي ش��ود و بدن آمادگي الزم 
را در رويارويي با ناماليمات از دس��ت 
مي دهد و ممكن است در برابر اموري 
س��اده و پيش پا افتاده، واكنش هاي 
ش��ديد را از خود ب��روز دهد. همين 
مسأله موجب به وجود آمدن بسياري 
 از نزاع هاي خياباني در فصل تابستان 

مي شود.«  
او ادامه مي دهد: »به هر حال بايد 
توجه داشت كه گرما از جمله عوامل 
استرس زاست كه روح و روان انسان را 
تحت تأثير قرار مي دهد، البته استرس 

ناشي از گرما مشكالت ديگري را هم 
در پي دارد كه از جمله آن ها مي توان 
ب��ه خس��تگي، گرفتگ��ي عض��الت، 
گرمازدگي، بي رمقي، بي حالي و اگزما 
اش��اره كرد. در اي��ن رابطه بايد توجه 
را ب��ه اين نكته جلب كرد كه بيش��تر 
افراد نشانه هاي اين اختالالت را با هم 
اش��تباه مي گيرند و فكر مي كنند كه 
ب��راي درمان تمامي آن ه��ا مي توانند 
از ي��ك راهكار اس��تفاده كنن��د، اما 
شناخت اين عوارض و راه درمان شان 
 مس��أله مهمي اس��ت كه باي��د از آن 

آگاه شد.«
پورهاشمي تأكيد مي كند: »   البته 
تأثي��ر گرما بر همه يكس��ان نيس��ت 
و معم��واًل اف��راد حس��اس و زودرنج 
در مقاب��ل گرم��ا، تحم��ل كمتري از 
خود نش��ان مي دهن��د و واكنش هاي 
ش��ديدتري دارند. از س��وي ديگر در 
تابس��تان ش��ب  ها كوتاهن��د و ميزان 
خواب نيز كاه��ش مي يابد كه همين 
مس��أله بر خلق افراد تأثير مي گذارد 
 و آس��تانه تحم��ل را بي��ش از پيش 

پايين مي آورد.« 
 دكت�ر محمدعلي نجفي توانا، 
جرم ش�ناس نيز معتقد اس��ت كه 
هر عاملي كه آس��تانه تحمل انس��ان 
را كاه��ش داده، نظ��ام روح��ي را به 
هم بريزد و سيس��تم عصبي انسان را 
به صورت غيرمتع��ارف تحريك كند 
مي تواند باع��ث وقوع حوادث رفتاري 

و جنايي شود. 
ب��ا اين حس��اب گرم��ا را مي توان 
عامل مهمي در بروز نزاع هاي خياباني 
منجر به جرح و قتل دانس��ت كه اگر 
آگاهانه با آن برخورد شود شايد بتوان 
از بروز بس��ياري از حوادث اينچنيني 

جلوگيري كرد. 
اين جرم ش��ناس ادام��ه مي دهد: 
»تم��ام عواملي كه بتوان��د در روحيه 
و روان انس��ان اثر بگذارد، در واكنش 
و كنش ه��اي ف��رد اثرات مس��تقيم 
و غيرمس��تقيم دارد ك��ه تش��نگي، 
جس��مي،  بيماري ه��اي  گرس��نگي، 
افس��ردگي،  ژنتيك��ي،  اخت��الالت 
اختالالت ش��خصيتي، بيكاري و فقر 
را ني��ز مي توان از جمل��ه اين عوامل 
دانس��ت. در خصوص تأثي��ر گرما بر 
وقوع جرايم ني��ز مدت ها قبل برخي 
انديشمندان اروپايي در قالب ديدگاه 
مكتب جغرافيايي و بر اساس مطالعات 

و پرادوي��ه تعرق را بيش��تر مي كند و 
بدن آب بيشتري را از دست مي دهد. 
خ��ودداري از تردده��اي غيرضروري 
بخصوص در مكان هاي شلوغ و پرتردد 
ه��م راهكار مؤثري در اين باره اس��ت 
چرا كه فشار عصبي و استرس در اين 
مكان ها بيشتر مي شود و پرخاشگري 
را ب��ه دنب��ال دارد ك��ه برخوردهاي 
ناخ��ودآگاه افراد با يكديگر در مناطق 
پ��ر رفت و آمد، خ��ود عاملي مهم در 

ايجاد پرخاشگري است.« 
به گفته او، گوش دادن به موسيقي 
ماليم با ص��داي آرام نيز تأثير مثبتي 
در كاهش بروز خش��م دارد و موجب 
آرام��ش مي  ش��ود ك��ه اي��ن موضوع 
بوي��ژه هن��گام رانندگي در تابس��تان 
حائ��ز اهمي��ت اس��ت ام��ا برعكس، 
گ��وش دادن ب��ه موزيك هاي ُپرس��ر 
 وصدا و با صداي بلند، باعث تش��ديد

عصبانيت مي شود. 
متخصص  نورايي  علي ش�مس 
تغذي��ه ني��ز ب��ه روزه داران توصي��ه 
مي كن��د: »با توجه ب��ه طوالني بودن 
زمان روزه  داري در فصل تابس��تان كه 
حدود 14تا 15 ساعت طول مي كشد، 
مصرف غذاي مقوي و نوشيدن مايعات 
در وع��ده غذاي��ي س��حري مي  تواند 
انرژي مورد نياز ب��راي فعاليت روزانه 
روزه  داران را تأمي��ن ك��رده و عوارض 
ناش��ي از كمبود موادغذايي و مايعات 
را در بدن كاهش دهد كه عمل به اين 
 توصيه، حس بي حالي را در روزه داران 

كاهش مي دهد.« 
او ادام��ه مي دهد: »بهتر اس��ت در 
وعده غذايي سحر از خوردن غذاهاي 
چرب و خش��ك مانند كوكوسبزي و 
كوكوسيب زميني، كتلت، گوشت هاي 
سرخ شده، ماهي س��رخ شده، فست 
فودها، سوس��يس و كالباس، غذاهاي 
ادويه  دار و انواع س��س ها پرهيز شود 
كه اي��ن غذاه��ا باعث عط��ش زياد، 
احس��اس ترش كردن و سوزش معده 
در طول روز مي  ش��وند. بهترين غذاها 
در وع��ده س��حر غذاه��اي آب پ��ز و 
بخارپ��ز، برنج و خورش هاي كم چرب 
اس��ت. روزه داران الزم است در سحر 
مايع��ات مانند آب، چ��اي كم رنگ و 

آبميوه مصرف كنند.«
گ��ذر س��الم از فصل گرم��ا، كمي 
آگاه��ي،  ك��ه  مي خواه��د  حوصل��ه 
چاشني اش ش��ده باشد. روزهاي گرم 

و بلند تابستان مانند هر سال، ناگزير 
س��پري مي ش��وند؛ روزهاي��ي كه گاه 
شاهد صحنه هايي ناخوشايند و تأسف 
ب��ار اس��ت. نزاع هايي ك��ه نتيجه اش 
هرچه باشد، س��ودي به حال طرفين 
ندارد و گاه ه��م كه اتفاقات غير قابل 

جبران را رقم مي زند. 
چهره هاي ملتهب، لب هاي خشك، 
دانه هاي درش��ت عرق بر پيش��اني و 
حرارتي كه گاه چش��م را مي س��وزاند 
و نف��س را تنگ مي كن��د. با اين حال 
نمي توان گوشه اي نشست تا تابستان 
بار و بندي��ل اش را ببندد و جايش را 
به خنكاي دلچس��ب پاييز بدهد. زير 
همين آفتاب س��وزان هم مي توان از 
 تونل گرما عبور كرد؛ عبوري س��الم و 

بي عيب و نقص... 

 طالع بینی هفتگی
متولد فروردین )بره(:

از محیط پیرامون تان دارید وضوح بیشتری  دریافت هایی که 
یافته اند، اما باید سعی کنید میزان اطالعاتی را که دریافت می 
این صورت ممکن است هر لحظه  کنید محدود سازید، در غیر 
را جلب می  تان  ایده های جدید توجه  تغییر دهید.  را  نظرتان 
کند، به همین خاطر تمایل دارید آن ها را به کار گیرید. به جای 
این که شتاب زده عمل کنید و مدام از یک فکر به فکر دیگر بپرید، 
بهتر است یک چیز را انتخاب کنید و همان را تا به انتها انجام 

دهید.

متولدین اردیبهشت )گاو(:
عقل و منطق تاناین هفته خوب کار می کند، اما به شما توصیه 
می شود که بر اشتباهات دیگران تمرکز نکنید. هر کاری که از 
دست تان برمی آید انجام دهید تا به وظایف تان بهتر عمل کنید. 
اگر خودتان را به باد انتقاد بگیرید کمکی به پیشرفت شخصیتی 
شما نخواهد کرد، زیرا وقتی از خودتان تعریف می کنید رضایت 
بیشتری وجودتان را فرا می گیرد. به کاری که انجام می دهید 

ایمان داشته باشید تا موفق شوید.

متولدین خرداد )دوقلوها(:
رسد،  می  نظر  به  کند  کمی  گذشته  روز  چند  اتفاقات  سرعت 
امااین هفته همه چیز سرشار از انرژی خواهد شد و ترغیب می 
شوید که از یک ایده به ایده ی دیگر بپرید. اکنون کارهای زیادی 
گیری  تصمیم  خاطر  همین  به  دهید،  شان  انجام  باید  که  دارید 

درباره ی قدم بعدی برای تان دشوار است. سعی کنید در حد 
توان تان فعالیت کنید، برای این کار باید ابتدا اولویت های تان را 

مشخص نمایید. اول فکر کنید و بعد دست به کار شوید.
متولدین تیر )خرچنگ(:

افکارتان مشوش است و نمی توانید طوالنی مدت روی چیزی 
تمرکز کنید. بهتر است از این وضعیت به نفع خودتان استفاده 
کنید، مثاًل یک جای ساکت و آرام پیدا کنید و مدتی از آشفتگی 
ها دور شوید. اگر امکان دارد مدتی دست از کار بکشید، اما این 
تنبلی نیست، بلکه نیاز به تنهایی است. بگذارید ذهن تان پرواز 
کند و به هر کجا که می خواهد برود. شاید ناگهان به فکر یک 
ایده ی فوق العاده بیفتید، آن وقت خواهید دید که این انزوا به 

نفع تان بوده است.

متولدین مرداد )شیر(:
اید و هر صحبتی ممکن است در  امروز به شدت حساس شده 
نظرتان یک حمله جلوه کند و آزارتان دهد. برای این که آرامش 
خود را حفظ کنید باید واقع نگر باشید. بدانید که این وضعیت 
آن قدرها هم که فکر می کنید خطرناک و تهدید کننده نیست. 
شاید دیگران خیلی شاد به نظر برسند، اما شما نمی توانید مثل 
آن ها سرخوش باشید. جلوی غرورتان را بگیرید و هر چیزی را 
بیهوده شخصی نکنید، پس بد نیست که با دیگران همراه شوید 

و شاد باشید.

متولدین شهریور )سنبله(:
ی  زمینه  در  تواند  می  هفته  دوستاین  یک  با  ارتباط  برقراری 
کاری به نفع شما تمام شود. شاید یک کسی که زیاد او را نمی 
شناسید بتواند کمک تان کند. اکنون نباید کسی یا چیزی را به 
باز  با آغوش  باید همه ی فرصت ها را  انتقاد بگیرید، فقط  باد 

بپذیرید. اتفاقات زیادی در حال وقوع است و شما از همه ی آن 
ها اطالع ندارید، پس قضاوت را به زمان دیگری موکول کنید. 
نباید عجله کنید، بگذارید همه چیز روال طبیعی خودش را طی 

کند.

متولدین مهر )ترازو(:
امروز یک فرصت فوق العاده است که گرد و غبار را از چهره ی 
یکی از روابط تان پاک کنید. باید با سیاست پیش بروید. مهم 
ترین چیز این است همدیگر را بفهمید، به ویژه در موضوعات 
شخصی. با مهربانی و صداقت صحبت کنید. صداقت و احترام 
بهترین شرایط ممکن  در  را  باعث می شود که نظرات مختلف 
دو  ی  جاده  یک  رابطه  که  بدانید  باید  دهید.  انتقال  یکدیگر  به 

طرفه است.

متولدین آبان )عقرب(:
امروز ممکن است بحث به جاهای باریکی بکشد، اما پافشاری 
کافی  زدن  حرف  فقط  کند.  حل  را  مشکلی  هر  تواند  می  شما 
انعطاف  طرف  دو  هر  که  است  الزم  پیشرفت  برای  نیست، 
پذیری نشان دهید. حتی اگر جواب را می دانید، به شما توصیه 
می شود که به حرف های دیگران هم گوش دهید. بی دلیل بر 
موضع تان اصرار نکنید. همه چیز را راحت تر بگیرید تا برنده 

از میدان خارج شوید.

متولدین آذر )کمان(:
اول  اما  است،  گرفته  قرار  شما  روی  پیش  زیادی  های  فرصت 
انجام شان دهید. بهتر است به  باید  از همه کارهایی هست که 
وظایف عادی روزانه تان بپردازید تا بعدًا آزادی عمل بیشتری 
این  زیرا  نباشید،  نگران  هستید  مضطرب  اگر  باشید.  داشته 

به  را  تان  وظایف  و  کنید  عجله  داشت.  نخواهد  ادامه  وضعیت 
اتمام برسانید. مطمئن باشید که کارهای جالب زیادی انتظارتان 

را می کشد.

متولدین دی )بز(:
الشعاع  تان را تحت  آورده و برنامه های  شرایط به شما فشار 
پس  است،  افزایش  به  رو  شما  زندگی  سرعت  است.  داده  قرار 
حواس تان باشد که کمی هم به خودتان استراحت دهید. برای 
این که راحت تر باشید باید بپذیرید کهاین هفته نمی توانید همه 
ی کارها را به انجام برسانید. فقط خودتان را مشغول کارهایی 

کنید که مهم تر هستند.

متولدین بهمن )ظرف آب(:
با افراد مختلف ارتباط برقرار کنید تا زندگی و فعالیت های تان 
موضوعات  از  توانید  می  هفته  بگیرد.این  بهتری  لعاب  و  رنگ 
خاص  نتیجه  یک  منتظر  که  باشد  یادتان  ببرید.  لذت  کوچک 
نباشید، فقط باید از همین لحظه ای که در آن هستید لذت ببرید. 

در لحظه عمل کنید تا زندگی برای تان هیجان انگیزتر شود.

متولدین اسفند )ماهی(:
تان  برای  زندگی  باشید،  داشته  کمتری  خانوادگی  تعهدات  اگر 
راحت تر خواهد گذشت. پس بیهوده قول ندهید که بعدًا مجبور 
اما  کنید،  حرکت  نفس  به  اعتماد  با  بزنید.  تان  قول  زیر  شوید 
خوش بینی کورکورانه نداشته باشید. شاید فکر کنید که کنترل 
همه چیز را در دست دارید، اما این را هم بدانید که ممکن است 
همه چیز به ناگاه عوض شود. حد و مرزهای تان را مشخص 

کنید و به آن ها وفادار بمانید.

جدول و سرگرمی

استخدام خیاط ماهر
به یک خیاط ماهر به تعمیرات و دوخت لباس در استان کنت 

شهر رمزگیت نیازمندیم. شمسایی
Ramsgate CT11 9RH

07545179593

THE A.C.E. Group
استخدام برای کارهای ساختمانی

Handyman / دکوراتور 
به دکوراتور ماهر و دارای گواهینامه رانندگی معتبر برای کارهای ساختمانی نیازمندیم

Sam 020 8933 6226
Willesden Green NW2

استخدام 
یک کارگر ساده یا ماهر جهت کار در 
نجاری به صورت تمام وقت نیازمندیم

07826030047

Pizza shop for sale in  
South Yorkshire Barnsley 

11 years lease £10400 rent annually 
Rate free 

Big room available on upstairs of shop 
Good location 

For more information,

 please call on 07745950225 Behroz 
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غزلی از حافظ 
ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

ساقی به نور باده برافروز جام ما
مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما

ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم
ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریده عالم دوام ما

چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان
کاید به جلوه سرو صنوبرخرام ما
ای باد اگر به گلشن احباب بگذری
زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما

گو نام ما ز یاد به عمدا چه می بری
خود آید آن که یاد نیاری ز نام ما

مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است
زان رو سپرده اند به مستی زمام ما

ترسم که صرفه ای نبرد روز بازخواست
نان حالل شیخ ز آب حرام ما

حافظ ز دیده دانه اشکی همی فشان
باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما

دریای اخضر فلک و کشتی هالل
هستند غرق نعمت حاجی قوام ما

Ghazal of Hafez Shirazi
In Persian with English translation
Original Translation by Henry Wilberforce Clarke (1840-1905)
Compiled and Corrected by Dr. Behrouz Homayoun Far

Saki! with the light of wine, up-kindle the cup of ours.
Minstrel! speak, saying: “The world’s work hath gone to the desire of ours.”
In the cup, we have beheld the reflection of the face of the Beloved
O thou void of knowledge of the joy of the perpetual wine-drinking of ours.
Never dieth that one, whose heart is alive with love:
On the world’s record, is written the everlasting existence of ours.
The coy glance and the grace of those straight of stature till
With grace, moving like a lofty pine-tree, cometh the cypress of ours.
O breeze! if thou pass by the rose-bed of beloved ones,
Take care! present to the beloved the message of ours.
From thy memory, our name why purposely takest thou?
Itself cometh, when cometh no recollection of ours.
To the eye of our heart-binding beloved pleasing is intoxication
For that reason, to intoxication they have given the rein of ours.
On the day of up-rising, I fear, a profit taketh not.
The lawful bread of the Shaikh, more than the unlawful water of ours.
Hafez! from thy eye, keep shedding a tear-drop;
It may be, that the bird of union may attempt the snare of ours.
The green sea of sky, and the bark of the new moon,
Are immersed in the favor of Haji Kivam of ours.

سرگرم تا حد فاجعه
مورد  مجازی  شبکه های  و  سایت ها  در  روز ها  این  که  تصویر هایی  از  یکی 
توجه و تماشا قرار گرفته است لحظه ای مربوط به سیل استان مازندران و 
فرو ریختن ساختمان هایی در شهر سوادکوه است. آنچه در تصاویر جلب 
دست،  به  همراه  گوشی  که  است  تماشا ایستادگانی  به  انبوه  می کند  توجه 

مشغول ثبت کردن لحظه  حادثه اند. 

نکته اینجاست که حادثه در چند متری مردم گوشی به دست اتفاق می افتد اما 
به نظر نمی آید که آنها نگران وقوع حادثه باشند و وظیفه اصلی خود را ثبت 
کردن این لحظه با گوشی های همراه خود می دانند. اینجا دو مساله مطرح 
می شود: یکی اینکه برای حاضران در صحنه، لحظه و فضا چندان بحرانی 
به نظر نیامده و فرو ریختن این خانه ها بیش از همه چیز نتیجه بی توجهی به 
استاندارد های شهر سازی بوده. دوم اینکه بگوییم حادثه عظیم بوده و خطر 
در کمین ولی گوشی به دستان به قیمت ثبت و انتشار این لحظه همجواری با 

خطر را پذیرفته اند.
 آنها در کنار لحظه پرخطر می ایستند تا در عوض لحظه ای را ثبت کنند که 
قیمت  به  خطر  با  شدن  همنشین  آیا  نمی شود.  پیدا  سایتی  و  گوشی  هر  در 
در  مشارکت  معنی  این  امروز،  آدم  برای  که  یا  است  بوده  الیک  مشت  یک 
حادثه عمومی را می دهد. آیا این بیشترین کاری بوده که از دست حاضران 
برمی آمده است؟ شاید هم از آن سر دنیا تا این سر دنیا همه سرگرم شده ایم. 
انسان هایی  از  با عنوان »سرگرم مرگ«  آلبومی  راجر واترز سال ها قبل در 
گفته بود که هر فاجعه  انسانی برای آنها دلیلی برای سرگرم شدن است. البته 

که نباید زود قضاوت کرد.
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07811000455
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دزدی مجسمه و ارتباط آن با حقوق شهروندی

 دزدی که به »مادر و 
فرزند« هم رحم نکرد 

نویسنده : پویان فراستی

خیابان  در  واقع  ضرابی  شهریار  از  اثری  ستارخان  مجسمه 
ستارخان، مجسمه باقرخان از شهریار ضرابی واقع در خیابان 
پارک  در  واقع  شانس  حمید  از  خاتم  صنیع  مجسمه  شهرآرا، 
ملت، مجسمه زندگی از فاطمه امدادیان و مجسمه ای از محمد 
مددی واقع در خانه هنرمندان ایران، مجسمه استاد شهریار از 
علی قهاری در پارک دانشجو، دو مجسمه از دکتر شریعتی در 
پارک شریعتی از حمید شانس، مجسمه مادر و فرزند از هژیر 
عبدالنبی  عذرا  از  سینا  ابن  مجسمه  غرب،  شهرک  ابراهیمی در 
دامپزشکی  دانشکده  در  گوساله  مجسمه  بهجت آباد،  پارک  در 
دانشگاه تهران، مجسمه برنزی از روح الله شمسی زاده در پارک 
نیز  تازگی  به  رفتند.  سرقت  به  همه  که  بودند  تهران  استقالل 
این خبر  مجسمه ای در مقابل موزه پست به سرقت رفته است 

باعث شد که یادی از گذشته بکنیم و ببینیم که این نوع سرقت 
هنری از چه زمانی در تهران آغاز شد؟تعدادی از مجسمه های 
نصب شده در سطح شهر تهران در طی مدت کوتاهی در سال 
کرده اند  اعالم  سرقت  را  آن  ایران  مقامات  شدند.  ناپدید   1389
اما برخی دیگر آن را جمع آوری توسط مقامات دولتی توصیف 

کردند.
تعداد این مجسمه ها تا اردیبهشت 89 به 12 مورد رسیده که هر 
یک بین 70 تا 700 کیلو وزن دارند. محمدباقر قالیباف شهردار 
و  نکرده  رد  را  مالی  غیر  انگیزه های  با  سرقت  امکان  تهران 
و  کرد  انتظامی اعالم  نیروی  مسوولیت های  از  را  آن  پیگیری 
به موضوع  آگاهی مأمور رسیدگی  پلیس  گروه ویژه ای هم در 
سرقت های شده اما تاکنون خبری در مورد دستگیری یا یافتن 

نشان سارقان اعالم نشده است.
اما به واقع چه اتفاقی افتاده است؟ خبرهای رسمی ، این سوال 
مدیر  جمله  از  رفته اند.«؛  سرقت  »به  می دهند:  پاسخ  چنین  را 
این  در  تهران  شهرداری  زیباسازی  تجسمی سازمان  هنرهای 
و  برش  دستگاه های  با  گروهی  سارقان،  می گوید:  چنین  باره 

جرثقیل هشت مجسمه را سرقت کرده اند.
حال سوال جدی که کسی بدان نپرداخته این است که آیا واقعًا 
این اسم در حال جمع  به  آن که  یا  را دزدیده اند  این مجسمه ها 
هستند؟اگر  شهر  سطح  از  ایرانی  مشاهیر  مجسمه های  کردن 

دزدیده اند که باید تن همه پایتخت نشینان بلرزد که در شهری 
حضور  آن  در  پلیس  که  شهری  ؛  می کنند  زندگی  امن  نا  چنین 
یک  نه  اما  دارد  دوربین ها(  طریق  از  و  )فیزیکی  روزی  شبانه 
مجسمه و دو مجسمه کوچک و جیبی، که هشت مجسمه بزرگ 
جرثقیل  و  برش  دستگاه های  با  گروهی،  صورت  به  را  برنزی 
پارک های  و  خیایان ها  در  هم  آن  صدا،  و  سر  کلی  با  البد  و 
متوجه  هم  کسی  و  می دزدند  پستوها،  از  نه  و  شهر  مرکز 
درباره  ایسنا ،  با  گفت وگو  در  اسکندری  نمی شود!ابراهیم 
از مقابل موزه پست تهران، اظهار  مجسمه به سرقت رفته اش 
دیوارها  روی  اگر  که  دارد  گشت هایی  معموال  منطقه  ین  کرد: 
آن را پاک  چیزی نوشته شود، خیلی سریع متوجه می شوند و 
می کنند، اما نمی دانم سرقت مجسمه ای به آن بزرگی را چطور 
ندیده اند یا این که دیده اند و به آن اهمیت نداده اند. این هنرمند 
اثر درپی سرقت آن  این  از بین رفتن ارزش مادی و معنوی  به 
 22 پیش  سال  هشت  مجسمه  این  ارزش  کرد:  اظهار  و  اشاره 
را  آن  بخواهیم  اگر  بود.  ریخته گری شده  برنز  تومان  میلیون 
اما  دارد،  هزینه  تومان  میلیون   60 تا   50 کنیم،  نصب  دوباره 
فقط  بفروشند  و  کنند  آب  را  مجسمه  این  بخواهند  که  آن هایی 
حدود 1/5میلیون تومان گیرشان می آید!اما نگارنده خیلی دایی 
این  ناپلئونی به قضیه نگاه نمی کند. به نظر نمی رسد که  جان 
اما  باشد  داشته  دزدش  برای  مالی  منفعت  جز  هدفی  دزدی ها 

مساله اصلی این است که میان این همه شلوغی و میان این همه 
دردسر و گرانی دزد غیر محترم چرا سراغ مجسمه رفته است؟ 
 احتماال به این خاطر که در این شهر فقط کافی است لباس های 
چه  که  نمی کند  فرقی  شوید  کندن  به  مشغول  و  بپوشید  کار 
چیزی را از بین می برید فقط باید اعتماد به نفس داشته باشید 
و اگر کسی هم گفت برادر من چرا این اثر زیبا را از جا می کنی؟ 
قانع  هم  او  و  ندارد  ربطی  شما  به  بگویی  او  به  است  کافی 
می شود چرا که ما یاد نگرفته ایم از حقوق شهروندی مان دفاع 
کنیم. ما به عنوان یک شهروند حق داریم اما کسی به ما استفاده 
از این حق را یاد نداده است پس خواهشا اگر دفعه بعدی دیدید 
که فردی در حال کندن مجسمه یا پایین آوردن بیلبورد یا از بین 
از  بردن یک فیلم سینمایی در سر در سینما است خیلی راحت 
اگر  او بخواهید برای شما توضیح دهد .  از  او بپرسید چرا؟ و 
از محل  دزد باشد مطمئنا دمش را بر روی کولش می گذارد و 
متواری می شود اما اگر نیرویی خود جوش باشد احتمال غریب 
به یقین با شما درگیر می شود و چند ناسزا هم بار شما می کند 
بروید  و  بگذارید  کولتان  روی  را  خود  دم  شما  صورت  این  در 
چرا که تجربه ثابت کرده است صحبت با نیروهای خود جوش 

هیچ تاثیری ندارد به قول قدیمی ها:
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