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بحران فوالد انگلیس 
بحران در صنعت فوالد انگلیس همزمان با سفر شی 
جین پینگ رئیس جمهوری چین به این كشور، سبب 
افزایش فشارها بر دولت دیوید كامرون برای مقابله 
با موج واردات فوالد ارزان قیمت چینی شده است. به 
گزارش پرشین، شركت تاتا استیل كه شركتی هندی 
است، روز سه شنبه در بیانیه ای با تایید تصمیم این 

شركت برای حذف در حدود یك هزار...

فقر در جنگ 
پیامدهای  به  نسبت  هشدار  ضمن  یونیسف 
بحران سوریه برای كودكان این كشور، اعالم 
كرد: »در حال حاضر بیش از 80 درصد مردم 
میلیون   2/7 و  هستند  فقر  خط  زیر  سوریه 
كودک سوری از تحصیل محروم اند.« صندوق 

حمایت از كودكان سازمان ملل ...

چاپلیــــن و هیتلر، 
تجسم خیر و شر

 »دیکتاتور بزرگ« كه یکی از مهم ترین فیلم های 
تاریخ سینماست و برخی منتقدان آن را بهترین 
حاشیه های  با  می دانند،  چاپلین  چارلی  كار 
زیادی تولید شد. فیلم 7۵ سال پیش روی پرده 

سینماها آمد.فیلم »دیکتاتور ...

بازاریــــــــــابی 
مدرن مشاغل

اشتراک گذاری  به  نحوه  اینترنت  كه  است  واضح 
و  داده  تغییر  قابل توجهی  میزان  به  را  اطالعات 
تاثیر عمیقی بر شیوه های بازاریابی داشته است. 
سمت  به  بیشتر  تحوالت  گذشته،  سال  چند  در 
كه  حالی  در  بوده،  شونده«  »وارد  تکنیک های 

بسیاری از تاكتیک های »خارج شونده«

مصائب قضاوت!
نظرسنجی هایش  ادامه  در  فردوسی پور  عادل 
فوتبال  تاریخ  تیم  بهترین  تركیب  تعیین  برای 
ملی ایران در 30 سال گذشته، این هفته انتخاب 
گذاشت.  همه پرسی  به  را  چپ  مدافع  بهترین 
را  گزینه   ۵ بخش،  این  برای  نود  كارشناسان 
رضا  حاجیلو،  اصغر  بودند.  كرده  انتخاب 
شاهرودی، مجتبی محرمی، مهرداد میناوند و 

صادق ورمزیار، پنج نفری ...

فرجام برجام
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از  پس  پدیده  مهم ترین  بتوان  شاید  را  ایران  هسته ای  پرونده 
فروپاشی شوروی در دهه 90 میالدی به شمار آورد. چرا؟

و  فشار  تهدید،  تحریم،  مذاکره،  سال   12 به  نزدیک  چون 
مسائلی از این دست در یک موضوع مرتبط با صلح و امنیت 
جهانی کمتر در این برهه دیده شده است که این گونه فراز و 
برای  هم  هسته ای  مذاکرات  باشد.  داشته  فراوانی  فرودهای 
ایران و هم برای کشورهای غربی، چین و روسیه حاوی منافع 
و نگرانی های همزمان بوده است که در این میان نشان داده 
شد که اصرار ایران بر حفظ حقوق هسته ای خود و همزمان 
منافع  می تواند  اینکه  ضمن  چانه زنی  و  مذاکره  نگاه  غلبه 
کشور را تامین کند، همزمان می تواند نگرانی ها و تهدیدهای 
موجود را نیز خنثی کند. بنابراین در این نوشتار با بررسی و 
مرور مهم ترین اتفاقات 12 سال اخیر به فراز و فرودهای این 

ماراتن نفسگیر اشاره می شود.

1. دوره حسن روحانی
دوران  در  و   82 سال  از  واقع  در  ایران  هسته ای  مذاكرات  استارت 
یک  طرح  با  ایران  ملی  امنیت  شورای عالی  بر  روحانی  حسن  دبیری 
غنی سازی  فعالیت های  ایران  اینکه  مورد  در  آژانس  سوی  از  ادعا 
به سوژه رسانه ها  تبدیل  به سرعت  و  است، زده شد  داشته  مخفیانه 
ظریف،  محمدجواد  شد.  اروپایی  كشورهای  و  آمریکا  تهدید  و 
البرزی، علی اكبر  امیرحسین زمانی نیا، محمدرضا  سیروس ناصری، 
سید  و  ماجدی  علی  تخت روانچی،  مجید  سعیدی،  محمد  صالحی، 
حسین موسویان تیمی بود كه به سرپرستی روحانی وظیفه مذاكرات 
را  بودند  انگلیس  و  آلمان  فرانسه،  كشور  سه  كه  مذاكره  طرف  با 
برعهده می گیرد و در مقاطعی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
استراتژی  با  تیمش  و  روحانی  حسن  بود.  حاضر  مذاكرات  در  نیز 
گفت وگوی  شعار  آنچه  براساس  مذاكره  و  تنش زدایی  اعتمادسازی، 
بازدارنده  تعامل  دنبال  به  روحانی  می كردند.  مذاكره  بود،  تمدن ها 
طرف  با  راستا  این  در  زیادی  جلسات  و  بود  مذاكره كنندگان  با 

مذاكره كننده گذاشته شد كه ماحصل آن صدور چند بیانیه بود كه در 
به تعلیق داوطلبانه  ایران  آن زمان  راستای استراتژی و سیاست های 
می پردازد.ایران كه همواره بر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای 
خود تاكید می كرد در مهرماه 82 به منظور همکاری با آژانس و اثبات 
آلمان كه آن  حسن نیت خود در توافق با 3 كشور انگلیس، فرانسه و 
زمان طرف غربی مذاكره كننده با ایران بودند، براساس توافق نامه های 
تهران، بروكسل و پاریس كلیه فعالیت ها و مطالعات مرتبط با دانش 
اتمی را به حالت تعلیق در آورد، به شرط اینکه موضوع هسته ای ایران 

در شورای امنیت دنبال نشود.

بیانیه سعدآباد
اكتبر 2003، در نشست مشترک وزرای  با 21  در 29 مهر 1382 برابر 
سعدآباد،  تهران،  در  كه  ایرانی  هیات  و  اروپایی  كشور  سه  خارجه 
بازدید  برای  ایران  آن،  موجب  به  كه  منتشرشد  بیانیه ای  شد،  برگزار 
همکاری  اعالم  خود  اتمی  تاسیسات  از  اتمی  انرژی  آژانس  بازرسان 
كرد و گازدهی در سانتریفیوژهای نظنر را در راستای راستی آزمایی 
و اثبات صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای ایران، به صورت داوطلبانه و 
برای مدت محدود تعلیق كرد. انگلیس و فرانسه نیز متعهد شدند تا 
از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری كنند. 
در این مذاكرات ریاست هیات ایرانی را حسن روحانی و كمال خرازی 
برعهده داشتند. ریاست هیات اروپایی را هم دومینیک دو ویلپن، جک 
بر  آلمان  و  بریتانیا  فرانسه،  خارجه  وزیران  فیشر  یوشکا  و  استراو 

عهده داشتند.

توافق نامه بروكسل
این توافق نامه در 4 اسفند 1382 برابر با 23 فوریه 2004 به امضا رسید 
و ایران متعهد شد ساخت و آزمایش سانتریفیوژهای مورد نیاز برای 

غنی سازی را متوقف كند و اقدام به ساخت قطعات یدكی 

ادامه در صفحه 4

به بهانه کنسرت سیما بینا در لندن

ما یار نداریم و غم یار نداریم



    جمعه 1 آبان ماه 1394 -  شماره 417هفته نامه پرشین2

  www.persianweekly.co.uk   info@persianweekly.co.uk هفته ای که گذشت 

دردم از یارست و درمان نیز هم       دل فدای او شد و جان نیز هم
دوره تفسیر ابیات لسان الغیب حافظ شیرازی

از منظر حکمت، فلسفه، عرفان
استاد: محمد حسین متقی

زمان : پنج شنبه ساعت 18 تا 19/30
5 نوامبر 2015

Imam Khoei Foundation :مکان 
Chevening Road NW6 6TN  - Hall 4

تلفن تماس: 07448947811

پاسخ الریجانی به منتقدان
با وجود آنکه طرح برجام از گردنه صعب العبور مجلس عبور 
در  به عملکرد الریجانی  انتقاد مخالفان دولت نسبت  اما  كرد، 
تصویب برجام، رئیس مجلس را مجبور كرد پاسخ منتقدان را 
در كالن كشورهماهنگ  برجام  تاكید كرد كه طرح  بدهد. وی 
این پرونده دخالتی نداشته است. الریجانی  او در  شده بود و 
حتی گفت كه این پرونده من نیست، بلکه پرونده رهبری است. 
در روز تصویب برجام در مجلس كه مخالفان حدود 200 طرح 
اصالحی به مجلس آورده بودند جزئیات طرح در20 دقیقه به 

تصویب رسید. 

نقش آفرینی ایران در منطقه
ایران این هفته برای اولین بار میزبان نشست مقدماتی كنفرانس 
امنیتی مونیخ بود. نشستی كه وزیر خارجه آلمان را بعد از 12 
منطقه   خارجه  وزیر  چند  حضور  با  تا  كشاند  تهران  به  سال 
و  منطقه ای  تحوالت  درباره  اروپایی  برجسته  دیپلمات های  و 
تبادل  به  عراق  و  سوریه  مسائل  حل  در  ایران  نقش  خصوصا 
دیپلماسی  كه  داد  نشان  نشست  این  برگزاری  بپردازند.  نظر 
هسته ای ایران به الگویی برای حل و فصل بحران های جهانی 
تبدیل شده و زاویه دید اروپایی ها نسبت به نقش آفرینی ایران 

در حل معضالت منطقه ای و جهانی تغییر كرده است. 

واكنش غرب به آزمایش عماد
غربی ها  كرد  ثابت  عماد  دوربرد  بالستیک  موشک  آزمایش 
همچنان  اما  ایستاده اند،  ایران  با  هسته ای  توافق  پای  اگرچه 
در  به شدت حساسند.  دفاعی كشورمان  قابلیت های  به  نسبت 
موجب  دیگر  بار  موشک  این  آزمایش  موفقیت  اخیر  روزهای 
در  موشکی  فعالیت  ادامه  چگونگی  درباره  بحث هایی  طرح 
با  آمریکایی  مقامات  است.  انداخته  راه  برجام  اجرای  دوران 
گفته اند  اما  ندارد،  برجام  به  ربطی  مساله  این  اینکه  بر  تاكید 
آن را به سازمان ملل ارجاع خواهند داد. این در حالی است كه 

ایران گفته در بحث موشکی هرگز كوتاه نخواهد آمد. 

آغاز اجرای برجام
فرودهای  و  فراز  و  فشرده  مذاكره  ماه ها  از  پس  سرانجام 
های   پایتخت  در  برجام  بررسی  روزه   90 فرصت  فراوان، 
كشورهای ایران و 1+۵ به پایان رسید و 26 مهرماه همزمان با 
فرارسیدن روز »پذیرش«، برجام باالخره رنگ و بوی اجرایی 
قانون گذاری  مراحل  از  برجام  گذشت  از  بعد  گرفت.  خود  به 
همزمان  یکشنبه  روز  آمریکا  و  ایران  مجالس  در  خصوص  به 

اتحادیه اروپا و آمریکا لغو تحریم های ایران را اعالم كردند.
با  تعهدات شان  اجرای  برای  را  خود  آمادگی  رسما  طرفین 
آمریکا،  رئیس جمهوری  توسط  جداگانه ای  فرمان های  صدور 
و  ظریف  مشترک  بیانیه  نیز  و  اروپا  اتحادیه  وزیران  شورای 
موگرینی اعالم كردند. بر همین اساس اتحادیه اروپا با صدور 
برنامه  با  مرتبط  مالی  ـ  اقتصادی   تحریم های  همه  بیانیه ای 
آمده  اروپا  اتحادیه  بیانیه  البته در  لغو كرد.  را  ایران  هسته ای 
آژانس  اعالم  با  همزمان  تحریم ها  لغو  شدن  اجرایی  كه  است 
ایران  سوی  از  تعهدات  انجام  بر  مبنی  اتمی  انرژی  بین المللی 

خواهد بود. 
برای  كشور  این  دولت  آمادگی  دستور  اوباما  باراک  همزمان 
توافق  اجرای  راستای  در  را  ایران  تحریم های  شدن  برداشته 
برجام صادر كرد. او البته دستور داد تحریم های ایران تا زمانی 
اجرا  را  تعهدات خود  ایران  كند  تایید  آمریکا  كه وزیر خارجه 
كرده است، برداشته نشود. پیش از آن آژانس بین المللی انرژی 
اتمی نیز با صدور بیانیه ای اعالم كرد، ایران اجرای داوطلبانه 
و مشروط پروتکل الحاقی را از زمان اجرایی شدن برجام آغاز 
اتحادیه  خارجی  سیاست  مسوول  موگرینی،  فدریکا  می كند. 
اروپا و محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه كشورمان نیز در 
بیانیه ای مشترک اعالم كردند كه هر دو طرف به تعهدات خود 
ایران و 1+۵ در حالی خود  برای اجرای برجام متعهد هستد. 
را برای اجرای برجام آماده می كنند كه لغو تحریم ها منوط به 

اجرای تعهدات ایران و حداكثر ظرف دوماه آینده خواهد بود. 

ممنوعیت فعالیت خوانندگان؟
خوانندگان  از  لیستی  وجود  ارشاد  وزارت  وجودآنکه  با 
می رسد  نظر  به  اما  است،  كرده  تکذیب  را  فعالیت  ممنوعیت 
پخش موسیقی یا كلیپ های برخی خوانندگان از سوی برخی 
به  تبدیل  آنها  برای  از كشور، حاال  سایت های غیرمجاز خارج 
منتشر  خوانندگان  از  لیستی  گفته شده  است.  شده  دردسر 
شده كه در آن یکی از نهادها به دلیل همکاری با سایت رادیو 
جوان، پخش كلیپ در شبکه های ماهواره ای و برخی تخلفات 
را  خواننده ها  این  از  برخی  كشور،  از  خارج  كنسرت های  در 
ممنوعیت فعالیت كرده است. سخنگوی ارشاد گفته هنرمندان 

می توانند از این قضیه شکایت...

تنش در حوزه بالکان
روی  به  را  خود  مرزهای  كه  اروپایی  كشورهای  از  برخی 
خاردار  سیم  به  كم كم  حاال  بودند،  گذاشته  باز  پناهجویان 
به  مهاجران  بی امان  هجوم  جلوی  بلکه  تا  آورده اند  روی 
كشورهایشان را بگیرند. در ادامه بحران پناهجویان در اروپا، 
تنش در منطقه بالکان كه مسیر عبور مهاجران به كشورهای 
كه  مهاجران  بیشتر  است.  یافته  افزایش  است،  غربی  اروپای 
از  را  خود  پیاده  پای  با  هستند  سوریه  و  عراق  افغانستان،  از 
تركیه به یونان و سپس كشورهای بالکان رسانده اند. در حال 
صربستان  و  كرواسی  با  را  خود  مرزهای  مجارستان  حاضر 

بسته است.

سیالب و سرما در كشور
در واپسین روزهای اولین ماه پاییزی، باران، برف و تگرگ در 
برخی مناطق كشوراگرچه موجب خوشحالی كشاورزان برای 
نقاط  برخی  در  مردم  غافلگیری  اما  شد،  خشکسالی  از  فرار 
كشور را هم در پی داشت. از عصر جمعه بارندگی در بیش از 
17 استان آغاز و در 6 استان مازندران، گیالن، اردبیل، گلستان، 
كرمان و سیستان و بلوچستان سیل جاری شد و به مزارع و 
بودن  پیش  در  از  خبرها  برخی  كرد.  وارد  خسارت  خانه ها 
زمستانی سرد حکایت دارد كه هشدار سازمان مدیریت بحران 

كشور به سازمان های مسوول را در پی داشته است. 

فرار از فاجعه سقوط
پنجشنبه ای كه گذشت خطراز سر مسافران پرواز بوئینگ 747 
اوجگیری  حال  در  هواپیما  هنوز  گذشت.  بندرعباس   – تهران 
بود كه تکه ای از موتور هواپیما از آن جدا شد و به زمین خورد. 
این حادثه كه صدایی شبیه انفجار داشت، موجب شد تا خلبان 
عطای پرواز را به لقایش ببخشد و 426 مسافر خود را صحیح 
و سالم به مهرآباد باز گرداند. یک كارشناس صنعت هوایی با 
با  خارجی  شیء  برخورد  عامل  دو  مورد،  این  دانستن  عجیب 
موتور و جدا شدن آن و نیز برخورد موتور با سایر اجزا را در 

این حادثه دخیل دانسته است. 

بسته اقتصادی باز شد
باش  آماده  از  رئیس جمهور  آنکه  از  پس  روز  چند  فاصله  به 
اقتصادی  داد، سه مقام  اقتصادی در كشور خبر  برای جهش 
كابینه یازدهم هم از یک بسته اقتصادی رونمایی كردند كه در 
آن نسخه ای پولی برای درمان ركود كشور پیچیده شده بود. 
این نسخه كه البته تنها برای 6ماهه دوم امسال در نظر گرفته 
شده با هدف تحریک تقاضا و جلوگیری از كاهش یا منفی شدن 
نرخ رشد اقتصادی صورت گرفته است. براساس آنچه نوبخت 

امور  وزیر  طیب نیا،  برنامه ریزی،  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
اقتصادی و دارایی و سیف رئیس كل بانک مركزی اعالم كردند 
بسته جدید خروج از ركود به طور كامل برگرفته از سیاست های 
برجام  تصویب  دوره  پوشش  برای  كه  است  مقاومتی  اقتصاد 
با  بسته  این  ترتیب،  این  به  دربرمی گیرد.  را  تحریم ها  لغو  تا 
توجه به دوران گذار اقتصاد ایران از مرحله تحریم ها به مرحله 
اقتصادی تدوین شده  آمادگی برای جهش  پساتحریم و سپس 
پرداخت  اقتصادی  بسته  این  پولی  سیاست های  جمله  است.از 
قالب  تومان)در  میلیون   2۵ سقف  تا  خودرو  خرید  تسهیالت 
كارت  بینی  پیش  درصد،   16 سود  نرخ  با  ساله   7 دین(  و  وام 
اعتباری خرید كاالی مصرفی بادوام تا سقف 10 میلیون تومان 
با نرخ سود 12 درصد، پرداخت تسهیالت به بافت های فرسوده 
از  استفاده  شده،  اعالم  كه  طرح هایی  برای  درصد   10 نرخ  با 
نیز  و  مرزی  آب های  مهار  برای  ملی  توسعه  صندوق  منابع 
به بخش های صنعت  تولید  یارانه  پرداخت  طرح های عمرانی، 
خزانه  اسناد  و  مشاركت  اوراق  صکوک،  انتشار  كشاورزی،  و 
 13 تا   10 بین  بانك ها  قانونی  سپرده  نرخ  كاهش  همچنین  و 
بانکی  بین  بازار  به  مركزی  بانك  ورود  و  نوسان  در  درصد 
برای تحریك تقاضا است. به نظر می رسد در بسته اقتصادی 
جدید، دولت هدف گذاری خود را از روی تولیدكنندگان به روی 
داده  تغییر  خرید  تقاضای  تحریک  وسیله  به  مصرف كنندگان 

است.

تغییر مسیر دالر
كاهشی  واكنش  یکشنبه  روز  از  اجرایی  فاز  به  برجام  ورود 
روزهای  یکشنبه  و  شنبه  روز  كه  دالر  داشت.  پی  در  را  دالر 
در  مقاومتش  باالخره  دوشنبه  روز  گذراند،  را  نوسانی  بدون 
یک  در  و  تحریم ها شکسته شد  لغو  به  بازار  مقابل خوشبینی 
روز با كاهش 1۵ تومانی 344۵ تومان معامله شد. رسیدن دالر 
اتفاق  شرایطی  در  تاكنون  پیش  روز   20 از  قیمت  كمترین  به 
افتاد كه طی این مدت دالر تا محدوده 3۵00 تومان هم افزایش 
برای  عاملی  را  تقاضا  تداوم  تحلیلگران  بود.  كرده  پیدا  قیمت 

جلوگیری از ریزش بیشتر قیمت دالر می دانند. 

بازگشت امید به بورس؟
در روز اجرایی شدن برجام، شاخص كل بورس با جهش 826 
واحدی بیشترین رشد از زمان اعالم توافق هسته ای را به ثبت 
رساند و وارد كانال 63 هزار واحدی شد. هر چند هیجان رشد 
شاخص روز دوشنبه كمتر از روزهای قبل بود اما كارشناسان 
با  كه  چرا  می گویند.  سخن  امیدوارانه  سرمایه  بازار  آینده  از 
آینده ای  در  تحریم ها  لغو  به  نسبت  آمده  وجود  به  خوش بینی 
نه چندان دور و نیز سیاست های حمایتی دولت برای خروج از 
ركود، موجی از امید به بازار سهام بازگشته و برشتاب ورود 

سرمایه های خرد به بازار افزوده است. 

افشاگری علیه متهم نفتی
برگزاری  منتظر  كه  نفتی  میلیاردر  پرونده  حاشیه های 
ادامه دارد و  آبان ماه است همچنان  چهارمین دادگاه خود در 
حاال انتشار نامه اش به نمایندگان كه در آن پای وزیر نفت را هم 
وسط كشیده بود اعتراض زنگنه را موجب شده است. وزیر با 
تجربه روحانی روز دوشنبه از پول هایی كه زنجانی در برخی 
این  بدهی  به  اشاره  با  و  برداشت  پرده  رسانه ها خرج می كند 
پول مردم  از  تومان  میلیارد  هزار   ١٠ باید  كه  گفت  نفتی  متهم 
را كه خورده  است پس بدهد. در 3 سال گذشته بابک زنجانی 
به منظور اتالف وقت بارها وعده داده بدهی هایش را پرداخت 

می كند....



3جمعه 1 آبان ماه 1394 -  شماره 417 هفته نامه پرشین
Visit us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly

این شناسنامه همه ماست

بر سنگهای تخت  در تصاویر حکاکی شده 
جمشید هیچکس عصبانی نیست. هیچکس 

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

اصالتی می باشیم. 

عالج دردهای ما که به 
خداوند منتسب می 

دانیم، اغلب در وجود 
خودمان قرار دارند.

اول،  پرده  نیکوست،  پذیرند  پایان  نیک  چه  آن  هر 
صحنه اول.

Our remedies oft in  
ourselves do lie, which we 
ascribe to heaven.
All is well that Ends Well, Act I, sc. 1.

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

سایه افكندن بحران 
فوالد انگلیس بر سفر 

رئیس جمهور چین 
  

پینگ  جین  شی  سفر  با  همزمان  انگلیس  فوالد  صنعت  در  بحران  دید 
دولت  بر  فشارها  افزایش  سبب  كشور،  این  به  چین  جمهوری  رئیس 
دیوید كامرون برای مقابله با موج واردات فوالد ارزان قیمت چینی شده 
است. به گزارش پرشین، شركت تاتا استیل كه شركتی هندی است، روز 
سه شنبه در بیانیه ای با تایید تصمیم این شركت برای حذف در حدود 
یك هزار و200 شغل در دو كارخانه خود در انگلیس، واردات ارزان قیمت 

از چین را دلیل اصلی این تصمیم عنوان كرده است.
ارزان  واردات  دنبال  به  بازار  در  شرایط  تغییر  شركت،  این  بیانیه  در   
به  برق  هزینه های  رفتن  باال  و  پوند  ارزش  افزایش  چین،  از  قیمت 
اجرایی  مدیر  كوهلر  كارل  است.  شده  عنوان  تصمیم  این  دالیل  عنوان 
ارشد بخش اروپایی تاتا استیل در این بیانیه گفته است: »صنعت فوالد 
انگلیس در مواجهه با شرایط بسیار دشوار بازار به دنبال حفظ بقای 
كارخانه  گذشته  شنبه  سه  روز  انگلیسی  منابع  گزارش  به  است.  خود 
اعتراضی  انگلیس شاهد تجمع  تاتا استیل واقع در منطقه اسکانفورب 
كارگران این شركت بوده است. این منابع گزارش دادند كه این كارگران 
معترض خواستار رسیدگی دولت انگلیس به صنعت فوالد این كشور و 
كاركنان آن شدند. شركت صنعت فوالدسازی كاپارو مستقر در انگلیس 
كه با بحران مالی شدید روبه رو است نیز روز دوشنبه گذشته تایید كرد 
كه یك هزار و 700 نفر از كارگرانش را اخراج خواهد كرد. به گزارش 
منابع انگلیسی، شركت تولید فوالد اس اس ای واقع در منطقه رد كار 
را  فعالیتش  شغلی،  فرصت   200 و  هزار   2 حذف  با  پیشتر  نیز  انگلیس 
متوقف كرده است. این منابع روز چهارشنبه اعالم كردند كه براساس 
گزارش های تایید شده در كل 3 هزار و 370 نفر از شاغالن در صنعت 
فوالد انگلیس اخیرا بیکار و یك هزار و 700 نفر دیگر در معرض خطر 
بیکاری قرار دارند. با توجه به این وضعیت، در چند مدت اخیر، از هر 
شش نفر شاغل در صنعت فوالد انگلیس یك نفر به صف بیکاران پیوسته 
است. براساس آمارهای موجود درحال حاضر )201۵( قریب به 30 هزار 
نفر در صنعت فوالد انگلیس مشغول به كار هستند و این در حالی است 

كه در سال 1970 میالدی این رقم 280هزار نفر بوده است.
 اتحادیه های كارگری در این میان از دولت انگلیس درخواست كرده اند 
پارلمانی  نمایندگان  كند.  دخالت  كشور  این  فوالد  صنعت  نجات  برای 
حزب كارگر نیز در همین راستا از دولت انگلیس خواسته اند، علیه فوالد 
ارزان قیمت چینی كه به بازارهای اروپایی سرازیر شده است، اقدامی 
سریع صورت دهد. كوین برنیان وزیر تجارت كابینه در سایه روز سه 
شنبه در گفت وگو با شبکه اسکای نیوز گفت: درحالی كه رئیس جمهور 
)فوالد(  كارگران  است،  شده  )سلطنتی(  زرین  بركالسکه  سوار  چین 
انگلیس در حال اخراج شدن هستند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین 

شامگاه دوشنبه به منظور دیدار و گفت وگو با مقامات ارشد انگلیس و 
ترسیم نقشه راه طالیی میان دو كشور، وارد لندن شد. دیوید كامرون 
لندن  روابط  در  طالیی  عصر  آغاز  از  استقبال  با  انگلیس  وزیر  نخست 
مناسبات  تقویت  باعث  سفر  این  است  كرده  امیدواری  اظهار  پکن،  با 

اقتصادی و تجاری دو كشور شود. 
سرمایه گذاری  و  تجاری  توافق های  منتشرشده  گزارش های  براساس 
امیدوار است  و كامرون  پوند می رسد  میلیارد   30 به  پکن  و  لندن  میان 
كه در جریان سفر رئیس جمهوری چین این توافق ها نهایی و اجرایی 
شوند. در همین حال فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه انگلیس روز سه 
شنبه، همزمان با استقبال بسیار گرم انگلیسی ها به ویژه ملکه الیزابت 
از رئیس جمهور چین، در گفت وگو با شبکه اسکای نیوز گفت: » ما قصد 
داریم تعامل خود با چین را افزایش دهیم تا در طیف وسیعی از حوزه ها 
باشیم.  داشته  عمیق تری  روابط  كشور  دو  مردم  بین  مبادالت  مانند 
بیشتری  انگلیسی  شركت های  كه  هستیم  آن  خواستار  ما  افزود:  وی 
خواستار  همچنین  و  بwفروشند  چین  در  را  محصوالتشان  بتوانند 
 .» هستیم.  انگلیس  زیرساخت های  در  چین  سرمایه گذاری  افزایش 
برای  راهبردی  شکل  به  می كنیم  تالش  ما   « گفت:  همچنین  هاموند 
اقتصاد بزرگ دنیا  انگلیس فکر كنیم و می دانیم كه چین، دومین  آینده 
تبدیل  دنیا  اقتصاد  ترین  بزرگ  به  آینده،  یا هفت سال  و در شش  است 
از ذخایر  تا  انگلیسی نیز فرصت زیادی دارند  خواهد شد. شركت های 
عظیم بودجه های قابل سرمایه گذاری چین برای پاسخگویی به نیازهای 

زیرساخت ما در انگلیس استفاده كنند.
 این یکی از شیوه های همکاری با یکدیگر برای حمایت از رونق و رشد 
اقتصادی انگلیس است. وی افزود: این اقدام همچنین فرصت همکاری 
با پکن را فراهم می كند تا اطمینان یابیم ظهور چین به عنوان یك كشور 
نظام  به  كشور  این  كه  می گیرد  صورت  ای  شیوه  به  جهانی  ابرقدرت 
جامعه  هماهنگی  با  و  می گذارد  احترام  قوانین  بر  مبتنی  بین المللی 
باشد.  در عرصه جهانی  بازیگری مسئول  تا  فعالیت می كند  بین المللی 
فوالد  بحران  بحث  به  گفت وگو  این  در  انگلیس  خارجه  امور  وزیر   .»
از مسائلی است كه  اشاره كرد و گفت: » صنعت فوالد قطعًا یکی  نیز 
در دستور كار مذاكرات )با رئیس جمهوری چین( قرار دارد. هاموند 
مازاد  ظرفیت  با  جهان  فوالد  صنعت  می دانید  كه  طور  همان  افزود: 
روبه رو است و همین مساله منجر به سقوط قیمت )فوالد( در دوازده 
ماه گذشته شده است؛ این مساله نیز در گوشه و كنار دنیا مشکل ساز 
قرار  گمركی  تعرفه  چین،  فوالد  )واردات(  برای  اروپا  اتحادیه  و  شده 
داده است تا اطمینان یابد قیمت فوالد این كشور هنگام رسیدن به دست 
مصرف كننده اروپایی منصفانه باشد. وی افزود: باوجود این، صنعت 
در  مختلف  حوزه های  میان  باید  ما  و  است  مشکل  دچار  هنوز  فوالد 

صنعت، توازن ایجاد كنیم.
 صنعت فوالد با مشکالتی روبه رو است، اما در سایر حوزه ها دسترسی 
فیلیپ  است.  شده  شغلی  فرصت های  ایجاد  به  منجر  چین،  بازار  به 
هاموند گفت: به اعتقاد من، چین اقتصاد بسیار بزرگی دارد، اما توسعه 
آن هنوز ادامه دارد. چین، دومین اقتصاد بزرگ دنیا را دارد، اما میزان 
درآمد سرانه این كشورهنوز در مقایسه با كشورهای غربی بسیار پایین 
است. هدف من این است كه شاهد باشم انگلیس به بزرگ ترین شریك 
تجاری چین در اروپا تبدیل می شود. هم اكنون، آلمان بزرگ ترین شریك 
با دگرگون شدن  اما همزمان  اروپا محسوب می شود،  در  تجاری چین 
اقتصاد چین، امیدوارم انگلیس این جایگاه را به دست آورد. براساس 
آمارهای منتشرشده، در طی یك سال گذشته بهای فوالد در بازار چین 
به 191 پوند در هر تن رسیده  از هر تن 318 پوند  با 40 درصد كاهش 
است كه این مساله سبب شده كه شركت های انگلیسی نتوانند در بازار 
پایین  پایین بودن بهای  انگلیسی،  رقابت كنند. براساس گزارش منابع 
فوالد چین كه همراه با تقویت فعالیت های اقتصادی در انگلیس شده، 
كشور  این  در  چینی  قیمت  ارزان  فوالد  برای  تقاضا  كه  گردیده  باعث 
كه هیجدهم تولید كننده فوالد جهان است، روند افزایشی داشته باشد. 
 1997 سال  در  انگلیس  ساالنه  فوالد  تولید  رسمی  آمارهای  براساس 
میالدی بیش از 18 میلیون تن بوده و این رقم در سال گذشته میالدی به 
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فرجام برجام
این  در  كند.  تعلیق  نیز  را  زمان  آن  در  موجود  سانتریفیوژهای 
ایرانی بر عهده حسن روحانی و ریاست  مذاكرات ریاست هیات 

هیات اروپایی برعهده »خاویر سوالنا« بود.

توافق نامه پاریس
این توافق نامه در 14 نوامبر 2004 برابر با 24 آبان 1383 در پاریس 
بین ایران و 3 كشور فرانسه، انگلیس و آلمان به امضا رسید و به 
موجب آن ایران به عنوان اقدامی داوطلبانه در جهت اعتمادسازی 
و نه به عنوان یک تعهد قانونی پذیرفت كه كلیه فعالیت های مربوط 
به غنی سازی و بازفرآوری مانند ساخت، تولید، نصب، آزمایش، 
فعالیت های  و  گازی  سانتریفیوژهای  راه اندازی  و  سرهم بندی 
مربوط به جداسازی پلوتونیوم را متوقف كند و در عوض اتحادیه 
كند.  جهانی  تجارت  سازمان  در  ایران  پذیرش  در  سعی  اروپا 
سفیران  همراه  به  ناصری  سیروس  ایران  مذاكره  كننده  نماینده 

وقت ایران در پاریس، لندن و برلین بودند.

از سرگیری غنی سازی
هشتم،  دولت  ماه  آخرین  در  و  پاریس  توافق نامه  امضای  از  پس 
رسیده  پایان  به  غنی سازی  داوطلبانه  تعلیق  كرد  اعالم  ایران 
نظارت  را تحت  اصفهان   UCF فعالیت های  پلمب،  با فک  و   است 
آژانس ادامه می دهد.و رئیس جمهوری وقت اعالم كرد غنی سازی 

اورانیوم را از سر می گیریم.

2. دوره علی الریجانی 
انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی محمود احمدی نژاد  از  پس 
در تیر ماه 1384، علی الریجانی از مرداد 1384 جایگزین روحانی 
به  مذاكرات  این  داشت.  قرار  سمت  این  در   1386 مهر  تا  و  شد 
صورت حقوقی با آژانس بین المللی انرژی اتمی پیگیری شد. در 
آژانس  پرسش های  به  پاسخ  برای  زمانی  جدول های  دوران  این 

تنظیم شد. 
جعفری،  محمد  آخوندزاده،  محمدمهدی  تاش،  حسینی  سیدعلی 
جواد  و  سعیدی  محمد  غریب آبادی،  كاظم  عراقچی،  سیدعباس 
همراهی  مذاكرات  جدید  دور  در  را  الریجانی  علی  وعیدی 
چندان  مذاكرات  در  روحانی  روش  با  كه  الریجانی  می كردند. 
موافق نبود و از منتقدان مذاكرات وی بود به شرق روی می آورد و 
به دنبال حل حقوقی این مناقشه می رود. سیاست وی در مذاكرات 
»مقاومت سازنده در چارچوب اصول« بود و به دنبال بازی برد-
علیه  قطعنامه  سه  صدور  به  درنهایت  كه  می رود  آژانس  با  برد 

ایران ختم می شود.
امنیت  شورای  به  ایران  هسته ای  پرونده  ارجاع  با   8۵ سال  در 
فعالیت پنج عضو دائم این شورا همراه آلمان موسوم به گروه ۵+1 
این مذاكرات با حضور دو طرف در بیست تیرماه )11  آغاز شد. 
جوالی 2006( پیگیری شد و نتیجه ای برای دو طرف نداشت. در 
آنها در  اراک باعث شد  از مجتمع آب سنگین  نهایت بهره برداری 

شورای امنیت قطعنامه 1696 را علیه ایران تصویب كنند. 
راهی  سوالنا  با  دیدار  برای  دیگر  بار  الریجانی   8۵ شهریور  در 
وین شد، اما این دیدار ناگهان لغو و متوقف شد. سرانجام وزرای 
مذاكراتشان  رسمی  پایان  از  بیانیه ای  در  اروپا  اتحادیه  خارجه 
گزینه ای جز  اروپایی  اتحادیه  اعالم كردند  و  دادند  ایران خبر  با 

بررسی موضوع ایران در شورای امنیت ندارد. 
شورای امنیت در دوم دی ماه 138۵ قطعنامه 1737 را كه دومین 
قطعنامه شورای امنیت و نخستین قطعنامه تحریم شورای امنیت 
صنایع  مالی،  تجاری،  فعالیت های  بیشتر  كه  كرد  تصویب  بود، 
بند 41 فصل هفتم منشور  ایران را براساس  موشکی و هسته ای 
سند  نخستین  قطعنامه  این  بود.  داده  قرار  هدف  متحد،  ملل 
ایران را به عنوان  بین المللی حقوقی بود كه فعالیت های هسته ای 

تهدیدی علیه صلح و ثبات منطقه ای معرفی می كرد. 
در ادامه مذاكرات مادرید و لیسبون مقر سومین دور از مذاكرات 
الریجانی و سوالنا بود، اما این مذكرات به رغم خوش بینی طرفین 
به  ایرانی موفق  دانشمندان  دوره  این  در  نداشت.  نتیجه چندانی 
تولید چرخه كامل سوخت هسته ای در مقیاس آزمایشگاهی شدند 

و ایران به كشورهای عضو باشگاه اتمی پیوست.

3. دوره سعید جلیلی
سعید جلیلی پس از علی الریجانی در مهر 86 تا شهریور 92 به 
برای  ایران  مذاكره كننده  سال  و6  می گذارد  پا  مذاكرات  میدان 
كارشناسان  گفته  به  كه  سالی  می شود.6  هسته ای  مناقشه  حل 
بلکه   ، نداشت  هسته ای  مناقشه  حل  در  را  تاثیر  كمترین  نه تنها 
را  جلیلی  نبود.  بی تاثیر  هم  طرفین  بین  بحث ها  باالگرفتن  در 
مهدی  زاهدی وفا،  محمدهادی  سلطانیه،  علی اصغر  مذاكرات  در 
صفری، سید عباس عراقچی، مهدی محمدی، محمد جمشیدی و 
مقامات  از  برخی  كه  همان گونه  می كردند.  همراهی  باقری  علی 
خارج  مباحثی  طرح  گفته اند،  آینهورن  رابرت  همچون  غربی 
و  تهاجمی  سیاست  اتخاذ  و  جلیلی  سعید  سوی  از  مذاكرات  از 
بازدارنده باعث عدم موفقیت گفت وگوها شد. در این دوران توافق 
شورای  قطعنامه   3 و  افتاد  اتفاق  تهران  بیانیه  و  آژانس  و  ایران 
به تصویب رسید. همچنین  ایران  علیه  ملل متحد  امنیت سازمان 

تحریم های یک جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا آغاز شد.

ژنو 1
29تیر 87 اولین مرحله نشست 1+۵ با ایران در ژنو برگزار شد، 
موضوع مهم در این مرحله طرح »فریز مقابل فریز« )تعلیق برابر 
تعلیق( بود كه از سوی 1+۵ ارائه شده بود. طرحی كه ایران در 
مرداد ماه 87 خواستار شفاف شدن آن كه به معنای تعلیق توسعه 
مقابل  فریز  پیشنهادی  طرح  شد.  بود،  ایران  هسته ای  تاسیسات 
فریز از سوی ایران اجرایی نشد، چراكه ایران فعالیت صلح آمیز 

هسته ای را حق مسلم خود می دانست.

ژنو 2
مهر ماه 88 دومین مرحله مذاكرات ایران و نمایندگان كشورهای 
خاویر  با  خود  گفت وگوهای  در  جلیلی  سعید  شد.  برگزار   ۵+1
سوالنا هماهنگ كننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نمایندگان 
سیاسی 6 كشور در ژنو سوئیس، تاكید كرد كه جمهوری اسالمی 
شد.  نخواهد  منصرف  عنوان  هیچ  به  خود  حقه  حقوق  از  ایران 
بر موضوعات گسترده تر  مبتنی  مذاكرات  كه  كرد  پیشنهاد  ایران 

و جهانی باشد.

ژنو 3

چارچوب  در  را  گفت  وگو  كه  گفت  نشست  این  پایان  در  ایران 
راهبرد 2 مسیره )فشار و مذاكره( نمی پذیرد.

بیانیه تهران
بیانیه 3 جانبه تهران در حاشیه نشست گروه 1۵، 27 اردیبهشت 
در  برزیل  و  تركیه  ایران،  مشترک  بیانیه   )2010(  89 سال 
خصوص تبادل سوخت رآكتور تحقیقاتی تهران به امضا رسید. 
روسای جمهور ایران و برزیل و نخست وزیر تركیه در تهران طرح 
تبادل سوخت را تهیه و آن را به آژانس اعالم كردند. در مهمترین 
سوخت  كیلو گرم   1200 كه  بود  آمده  ماده ای   10 توافق نامه  بند 
اورانیوم كمتر غنی  شده در تركیه به صورت امانت نگهداری شود 
نظارت  امکان  آژانس  و  ایران  و  بود  خواهد  ایران  مالکیت  در  كه 
بر آن را داشته باشند، متقابال نیز گروه وین متعهد می شود 120 
كیلوگرم سوخت مورد نیاز رآكتور تهران را به ایران تحویل دهد. 
با وجود اینکه گروه وین )آمریکا، روسیه، فرانسه و آژانس( خود 
مشوق اصلی میانجیگری تركیه و برزیل شده بودند، اما در نهایت 
حاضر نشدند تا به توافق نامه تهران متعهد و به مفاد آن عمل كنند. 
نشست استانبول 1 )بهمن 89(    نشست استانبول 2 )26 فروردین 

)91
نشست بغداد )3 خرداد 91(    نشست مسکو )29 خرداد 91(

نشست آلماتی)8 و 9 اسفند 91(

4. دوره محمدجواد ظریف
روحانی كه خود روزی مذاكره كننده ارشد هسته ای ایران بوده، 
در خرداد92 و به دنبال پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 92 
زمان  در  خودش  تیم  اعضای  از  یکی  رئیس جمهوری،  به عنوان 
پرونده  و  می گزیند  بر  خارجه  امور  وزیر  به عنوان  را  مذاكرات 
دست  به  و  خارج  ملی  امنیت  شورای عالی  از  را  ایران  هسته 
ظریف و تیمش می سپارد. ظریف كه سابقه قبلی شركت در روند 
در  روحانی  سیاست  شبیه  تقریبا  سیاستی  با  دارد  را  مذاكرات 
زمان مذاكرات به دنبال تعامل و گفت وگو و حل مناقشه هسته ای 
ایران با قدرت های جهانی و اتحادیه اروپا و آژانس است، تیمی را 
انتخاب می كند كه هركدامشان از بهترین ها در حوزه خود هستند.
از دو گروه تشکیل شده  بود. اعضای گروه نخست،  تیم مذاكره 

مسوولیت  كه  هستند  خارجه  امور  وزارت  باسابقه  مدیران 
مذاكره را بر عهده دارند.این گروه هسته اصلی تیم است. گروه 
سازمان  خارجه،  وزارت  كارشناسان  از  تعدادی  از  متشکل  دوم 
انرژی اتمی و دیگر نهادها كه اعضای آن در مقام ارائه مشورت 
حمید  تخت روانچی،  مجید  می كنند.  فعالیت  اول  گروه  به  فنی 
رحیمیان،  پژمان  امیری،  محمد  محمدنیا،  داوود  بعیدی نژاد، 
و  رنجبریان  امیرحسین  ممتاز،  جمشید  زمانی نیا،  امیرحسین 
سال   12 از  بعد  حاال  كه  هستند  ظریف  تیم  عراقچی  عباس  سید 
مقابل  در  و  بشکنند  را  مذاكرات  این  طلسم  توانستند  سرانجام 
قدرت های جهانی به پیروزی برسند. تسلط مذاكراتی، تسلط بر 
زبان انگلیسی و فهم دقیق از معادالت قدرت جهانی سه فاكتوری 
بود كه تیم ظریف را در این مقطع از سایر تیم های دیگر متمایز 

می كرد و قطعا در رسیدن به توافق موثر بود.

مذاكرات نیویورک
این دور از مذاكرات كه اولین مذاكره هسته ای ایران با قدرت های 
جهانی پس از به قدرت رسیدن حسن روحانی بود در خالل سفر 
عمومی  مجمع  ساالنه  كنفرانس  در  شركت  برای  ایرانی  هیات 
از  دور  این  هرچند  شد.  انجام   92 شهریور  در  ملل  سازمان 
مذاكرات بسیار كوتاه )30 دقیقه( و تنها برای معرفی هیات تازه 

ایرانی بود، اما به دلیل برگزاری در سطح وزیران خارجه و جلسه 
خارجه  وزیران  ظریف  جواد  محمد  و  كری  جان  بین  خصوصی 
شد  انجام  مذاكرات  از  دور  این  از  پس  كه  ایران  و  متحده  ایاالت 

بسیار خبرساز شد.

ژنو 1
این مذاكرات در 23 و 24 مهر 1392 در شهر ژنو سوئیس برگزار 
شد و محمدجواد ظریف سرپرستی تیم مذاكره ایران را بر عهده 

داشت.

ژنو 2
سطح  در  آبان   17 و   16 روزهای  در  بود  قرار  كه  مذاكرات  این 
معاونان وزیران خارجه گروه 1۵ در ژنو سوئیس برگزار شود، 
 18 یعنی  سوم  روز  به  احتمالی  توافق  برای  بیشتر  زمان  به دلیل 
آبان نیز كشیده شد. این دور از مذاكرات را می توان نقطه عطفی 
در مذاكرات ایران با قدرت های جهان طی 10 سال اخیر دانست. 
همه چیز تا این موقع بسیار امیدواركننده پیش می رفت و همه چیز 
آبان   17 روز  صبج  در  اینکه  تا  بود  فراهم  اولیه  توافق  یک  برای 
وزیر خارجه فرانسه بین خبرنگارها آمد و اظهار كردكه اختالفات 
در  نیز  را  اسرائیل  امنیت  باید  ایران  و  پابرجاست  هنوز  جدی 
تا  شد  سبب  اظهارات  این  كند.  لحاظ  پیشنهادی اش  توافق نامه 
مذاكرات بیش از 2 روز به طول بینجامد و پس از سه روز مذاكره 
فشرده بدون هیچ نتیجه ملموسی پایان یافت و مذاكرات به 10 روز 

بعد موكول شد.

ژنو 3
این نشست پیرو مذاكرات پیشین از تاریخ 29 آبان تا 3 آذر 1392 
در هتل اینتركنتیننتال ژنو برگزار شد. در نهایت ایران با ۵ كشور 
اقدام  جامع  »برنامه  به  موسوم  ژنو  توافق  1+۵به  گروه  دیگر 
توافق  این  آمریکا  اوباما رئیس جمهور  باراک  مشترک« رسیدند. 
تاریخی را آغازی مهم خواند. در این توافق قید شد كه ظرف مدت 
نهایی  توافق  به  بتوانند  طرفین  یکسال  حداكثر  و  ماه   6 حداقل 

برسند.

وین 6
ایران و گروه 1+۵، جمعا ۵ دور  آذر 92،  از توافق ژنو در 3  پس 
دادند،  صورت  توافق  به  رسیدن  برای  اتریش  وین  در  مذاكره 
ماه   6 از  پس  و    93 مرداد  و  تیر  در  یعنی   6 وین  در  طرفین  اما 
نتوانستند به توافق برسند و به همین خاطر مذاكرات را برای 4 
نیویورک،  آن مذاكرات مجددا در  از  تمدید كردند. پس  ماه دیگر 

وین و مسقط ادامه پیدا كرد.

وین8 و كارشکنی سعودی ها
آخرین نشست در ضرب االجل 4 ماهه بود كه به دلیل اختالفات و 
همچنین سفر ناگهانی سعودالفیصل به وین ناكام ماند و برای یک 

دوره 6 ماهه مجددا تمدید شد.

لوزان 2
در  بار  دو  و  مونترو  ژنو،  در  بار  مذاكرات سه  برهه،  این  از  پس 
لوزان سوئیس دنبال شد. در لوزان 2 كه از ۵ تا 13 فروردین 94 
دنبال شد، طرفین به بیانیه سوئیس دست پیدا كردند كه در واقع 

سنگ بنای توافق وین در 23 تیر 94 شد.

وین ۵

وین  در  گفت وگو  دور   ۵ مجددا  طرفین  سوئیس  بیانیه  از  پس 
انجام دادند كه نهایتا در 23 تیر 1394 ایران و گروه 1+۵ به توافق 

تاریخی دست یافتند.

و در پایان تایید مشروط برجام
رییس  و  رییس جمهور  روحانی  آقای  به  نامه ای  در  ایران  رهبر 
و  دقیق  بررسی های  به  اشاره  با  ملی،  امنیت  عالی  شورای 
مسووالنه برجام در مجلس شورای اسالمی و شورای عالی امنیت 
قانونی، دستورات مهمی  از مجاری  این موافقتنامه  و عبور  ملی 
را در خصوص رعایت و حفظ منافع ملی و مصالح عالیه كشور 
صادر و با برشمردن تاكیدات و الزامات 9 گانه در اجرای برجام، 
مصوبه جلسه 634 مورخ ٩٤/٥/١٩ شورای عالی امنیت ملی را با 

رعایت این موارد و الزامات تایید كردند. 

الزامات ٩ گانه اجرای برجام:
١- گرفتن تضمین های قوی و كافی برای لغو تحریم ها

٢- نقض برجام و توقف فعالیت های آن در صورت وضع هرگونه 
تحریم

٣- آغاز فعالیت های بند 4 و ۵ تنها پس از اعالم آژانس مبنی بر 
pmd پایان پرونده

٤- آغاز نوسازی كارخانه اراک تنها پس از قرارداد طرح جایگزین 
و تضمین كافی اجرا

در  زرد  كیک  برابر  در  شده  غنی  اورانیوم  تبادل  و  معامله   -٥
صورت عقد قرارداد مطمئن

٦- تهیه طرح توسعه میان مدت صنعت انرژی اتمی و بررسی آن 
در شورای عالی امنیت ملی

٧- ساماندهی تحقیق و توسعه برای غنی سازی مورد قبول در 
برجام در پایان دوره  8 ساله

٨- مرجع بودن متن مذاكرات و نه تفسیر طرف مقابل، در 
موارد ابهام سند برجام

٩- تشکیل هیات رصدكننده انجام تعهدات طرف مقابل و 
تحقق الزامات اجرای برجام
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شکست محافظه كاران یا غلبه بر ترس؟

جوانی که می خواهد 
کانادا را تغییر دهد

ما  دادیم.  گوش  »ما  چون  شدند  پیروز  لیبرال ها  گفت  ترودو 
را  شکاكان  سختکوشی  با  ما  دادیم،  شکست  را  ترس  امید  با 
شکست دادیم. ما با دیدی مثبت كه مردم كانادا را در كنار هم 

قرار می دهد، منفی نگری و تفرقه را شکست دادیم.«
كانادا پس از نزدیک به یک دهه رهبر جدیدی را در انتخابات 
لیبرال  حزب  از  ترودو  جاستین  و  كرد  انتخاب  سراسری 

توانست با كسب اكثریت قاطع پارلمان، نخست وزیر استیون 
هارپر را شکست دهد. ترودو پس از اعالم نتایج در روز سه 
اتاوا در میان هوادارانش گفت: »این آن چیزی است  شنبه در 
تاریخ ساز  امشب  انجام دهد. من  تواند  كه سیاست مثبت می 
نشدم، شما شدید.«این پیروزی مانع از چهارمین دوره نخست 
وزیری هارپر و حزب محافظه كار شد. هارپر این سمت را از 
فوریه 2006 تاكنون در اختیار داشت. وی شکست را پذیرفت 
اما اعالم كرد كه  داد،  از رهبری حزب محافظه كار استعفا  و 

همچنان به عنوان نماینده پارلمان باقی خواهد ماند.
هارپر در ساعت 10 شب دوشنبه در سخنانی اعالم كرده بود: 
را  چیز  همه  ما  ایم،  داده  قرار  میز  روی  بر  را  چیز  همه  »ما 
واگذار می كنیم و از هیچ چیزی پیشمان نیستیم. مردم كانادا 
یک دولت لیبرال را انتخاب كردند، ما بدون هیچ گونه درنگی 
كرسی   184 توانستند  لیبرال  پذیریم.«كاندیداهای  می  را  آن 
-یا »بخش« كه در كانادا به معنی حوزه های انتخاباتی فدرال 
خواهند  تشکیل  را  اكثریت  دولت  و  كنند  خود  آن  از  را  است- 
هارپر  است.  نیاز  كرسی   170 به  دولت  تشکیل  برای  داد. 
 99 توانست  كنونی  مخالفان  رهبر  و  كار  محافظه  حزب  از 
كرسی به دست آورد.در حالی كه جمعیت نام ترودو را فریاد 
»ما گوش  پیروز شدند چون  لیبرال ها  ترودو گفت  می زدند، 

دادیم«. وی در ادامه گفت: »ما با امید ترس را شکست دادیم، 
ما با سختکوشی شکاكان را شکست دادیم. ما با دیدی مثبت كه 
مردم كانادا را در كنار هم قرار می دهد، منفی نگری و تفرقه را 
شکست دادیم. همه ما این ایده را كانادایی ها رضایت كمتری 
دادیم.  شکست  را  نیست  ممکن  »بهتر«  و  باشند  داشته  باید 
ممکن  همیشه  »بهتر«  كه  جایی  است،  كانادا  این  من،  دوستان 
است.«آغاز یک خاندان؟پسر پیر ترودو )نخست وزیر اسبق( 
فرزند اولین خاندان سیاسی نو ظهور در كانادا، جاستین 43 
ضد  حمایت  از  استفاده  با  اخیر  هفته  چند  در  توانست  ساله 
كه  زمانی  با  همزمان  كردند  می  احساس  كه  كاران  محافظه 
مردم كانادا به پای صندوق های رای می روند، حزب محافظه 
كار هم انرژی چندانی ندارد، در انتخابات پیشروی كند.قبل از 
آغاز چرخه 78 روزه خسته كننده انتخابات آغاز شود، بسیاری 

فکر نمی كردند كه ترودو جوان بتواند دستاوردهای پدرش و 
كانادا  تحلیلگران  اما  كند.  تکرار  را  مشهورش  خانوادگی  نام 
خیره  پیروزی  سوی  به  را  ها  لیبرال  مسیریکه  و  وی  كمپین 

كننده رهنمون ساخت، مورد ستایش قرار دادند.
پیروزی لیبرال همزمان با افول حزب دموكرات جدید؟

بینی یک رقابت  از تحلیلگران پیش  انتخابات، بسیاری  از  قبل 
نزدیک را می كردند، رقباتی شانه به شانه میان هارپر، ترودو 
 44 توانست  مولکر  توماس  حزب  جدید.  دموكرات  حزب  و 
كرسی در پارلمان جدید را كسب كند. جبهه جدایی طلبان كبک 

10 كرسی و حزب سبز هم یک كرسی به دست آوردند.
تحلیلگران معتقدند مولکر ممکن است پس از علمکرد ضعیف 
در انتخابات استعفا دهد، به ویژه این كه وی كمیپنی قدرتمند 
حزب  شد  موجب  كننده  نابود  اوضاع  این  داشت.  مثبت  و 
به  هارپر  دولت  دوران  رسمی  مخالف  از  جدید  دموكرات 

شکستی وحشتناک در شب دوشنبه برسد.
مولکر واكنش خوبی به شکست داشت. وی در سخنرانی ای 
كه در مونترال داشت گفت: »از ابتدا این انتخابات درباره تغییر 
بود. امشب كانادایی ها صفحه را ورق زدند و سیاست ترس 
به  ای  اشاره  را رد كردند.« مولکر در سخنرانی اش  تفرقه  و 

استعفا از رهبری حزب نکرد.  منبع: سی ان ان

برنامه هایی برای حذف محمد بن سلمان وجود دارد

تالش شاهزاده ها 
برای تغییر کادر 
رهبری عربستان

نویسنده: توماس لیپمن *

ها  درگیری  و  ها  رقابت   19۵0 دهه  از  بار  اولین  برای 
بر سر قدرت كه در دو  در خانواده سلطنتی عربستان 
هفته اخیر به وجود آمده، رسانه ای و در سطح عمومی 
دیوید  و  گاردین  بریتانیایی  روزنامه  شود.  می  مطرح 
داده  گزارش  پست  واشینگتن  نویسنده  ایگناتیوس، 
برای  ای  نامه  تهیه  حال  در  ارشد  شاهزاده  یک  كه  اند 
بن  محمد  اش،  جنجالی  پسر  و  سلمان  ملک  بركناری 

سلمان، معاون ولیعهد است.
در  كنفرانسی  در  چهارشنبه  روز  كه  هایی  سعودی 
واشینگتن شركت كرده بودند، صحت این خبر را تایید 
نامه  یک  سپتامبر  ماه  اوایل  از  حداقل  گفتند  و  كردند 
نامه  این  نویسنده  هویت  دارد.  وجود  رابطه  این  در 
از  یکی  كه  فردی  های  گفته  بر  بنا  اما  نیست  مشخص 
نامه ها را دیده، محتوا و كیفیت استثنایی نثر عربی این 

نامه، لیست افرادی كه می توانند آن را بنویسند محدود 
یا  و  برادران  از  یکی  احتمااًل  آن  نویسنده  است.  كرده 

برادران ناتنی پادشاه است.
ایگناتیوس در این رابطه می نویسد كه با نویسنده دو 
ارشد« توصیف  را »شاهزاده  نامه صحبت كرده و وی 
می كند كه مایل است شاهزاده احمد بن عبدالعزیز 73 
ساله به جای برادرش ملک سلمان جایگزین شود. هم 
یعنی  سدیری،  خانواده  اعضای  از  احمد  هم  و  سلمان 

فرزندان همسر محبوب عبدالعزیز هستند.
رقابت خانوادگی

مشکل از جایی شروع شد كه سلمان در ژانویه و پس از 
به قدرت رسید. سلمان 79  مرگ برادرش ملک عبدالله 
ساله، برادرزاده اش محمد بن نایف، وزیر كشور را به 
عنوان ولیعهد انتخاب كرد، اما پسرش محمد بن سلمان 

را هم به عنوان نایب ولیعهد معرفی كرد.
برخوردار  زیادی  احترام  از  ساله   ۵6 نایف  بن  محمد 
است و واشینگتن هم وی را به خاطر رهبری مبارزه با 
القاعده و دیگر گروه های افراط گرا قبول دارد. انتخاب 
وی به عنوان ولیعهد نشان داد كه گذار آرامی به حکام 
حال  در  بنیانگذار  نوادگان  یعنی  سعودی  جدید  نسل 

اتفاق است.

داستان متفاوتی  بن سلمان  این حال موقعیت محمد  با 
سالگی   30 در  وی  كه  شود  می  تصور  گونه  این  است. 
به عنوان نایب ولیعهد انتخاب شده كه با حضور محمد 
نخواهد  پادشاهی  به  شود  بالغ  كه  زمانی  تا  نایف،  بن 
رسید. مسئله ای كه وجود دارد این است كه پدرش به 
وی قدرت فوق العاده زیادی داده است. او وزیر دفاع و 
مدیر كمیته قدرتمند روابط اقتصادی عربستان است كه 

شامل تعیین سیاست های نفتی هم می شود.
در جامعه ای كه سن برابر با عقل است، قدرت زیاد به 
یک جوان منجر به ایجاد بحث و جدل می شود. به ویژه 
این كه محمد بن سلمان آموزش رسمی محدودی داشته 
وی،  برخالف  است.  نداشته  دستاوری  سابقه  هیچ  و 
كرده  فعالیت  حکومت  در  ها  سال  بزرگترش  برادران 
از  دكترا  مدرک  سعودی  كابینه  اعضای  اكثریت  اند. 
دانشگاه های ایاالت متحده دارند، اما شاهزاده جوان در 
خارج از عربستان تحصیل نکرده و حتی در نیروهای 

مسلح هم خدمت نکرده است.
انتقادهایی با نام مستعار

های  رسانه  در  شدت  به  عربستان  جوان  جمعیت 
خانواده  رسد  می  نظر  به  و  دارند  حضور  اجتماعی 
به  باشد.  آنها  برای  عالقه  مورد  موضوعی  سلطنتی 
ویژه منتقدی به نام مجتهد كه با توییت هایش درباره 
با  دارد.  زیادی  طرفداران  فسادهایشان  و  شاهزادگان 
این حال مجتهد خبرنامه هایی برای حذف ملک سلمان 
و پسرش را منتشر نکرد و به نظر می رسد كه به طور 

منتخب دست به انتشار اخبار می زند.
رو  ترش  و  لجباز  پرحرارت،  فردی  سلمان  بن  محمد 
معرفی می شود. منتقدان همانند مجتهد همیشه ترجیح 
می دهند تا ناشناس بمانند، چون انتقاد عمومی از هر 
عضو خانواده سلطنتی می تواند منجر به محکومیت به 

زندانی طوالنی مدت شود.
از محمد بن سلمان در  این است كه نارضایتی  واقعیت 
خانواده سلطنتی نشان می دهد كه رقبایش به شدت در 
آنها به  این رابطه حساس هستند. اما معلوم نیست كه 
جز امیدواری به اقدامات اشتباه از سوی این شاهزاده 
براساس  دهند.  انجام  توانند  می  اقداماتی  چه  جوان، 
از  گروه  یک  عبدالله،  ملک  توسط  شده  اعالم  قانون 
شناخته  بیعت  شورای  عنوان  به  كه  ارشد  شاهزادگان 
عهده  بر  را  انتصابات  تغییر  یا  تایید  قدرت  شوند،  می 
را  وظایفش  انجام  توانایی  وی  كه  زمانی  تا  اما  دارند. 
داشته باشد، بعید است كه ملک سلمان شورای مذكور 
را به منظور بركناری پسر مورد عالقه اش تشکیل دهد.

* نویسنده و كارشناس مسائل خاورمیانه

منبع: لوب الگ

انتشار دیدگاه های رسانه های کشورهای خارجی، به 
منظور انتقال دیدگاه ها و مطالب و 

نوع نگاه رسانه های غربی به موضوعات و مسائل  مختلف 
منجمله ایران و جهان است و به معنای تایید 

تمام محتوای آن نخواهد بود.
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برجـــــام و 
راه پیش رو

متناسب  و  متقابل  »اقدام  طرح  تصویب  با 
دولت در اجرای برجام« توسط مجلس شورای 
گام  که  می شود  مطرح  پرسش  این  اسالمی، 
پیش رو چیست؟ و پس از این چه اقداماتی باید 
توسط طرفین انجام شود. در این نوشته تالش 
این پرسش پاسخ  به  به اختصار  تا  شده است 

داده شود.
كلیدی  تاریخ   ۵ این  است.  تعریف كرده  را  كلیدی  ۵ زمان  برجام  بند 34 متن 
 Adoption روز پذیرش یا ،Finalization Day عبارتند از روز نهایی شدن یا
Day، روز اجرا یا Implementation Day، روز انتقال یا Transition Day و 
در نهایت، روز پایان قطعنامه شورای امنیت. روز پذیرش 90 روز پس از تاریخ 
یا 27 مهر 1394  اكتبر 201۵  امنیت، یعنی 19  تصویب قطعنامه 2231 شورای 
بود. فرا رسیدن این روز به چه معناست و چرا برای رسیدن این روز باید تا این 

تاریخ صبر می كردیم؟

90 روز فرصتی كه بین روز نهایی شدن و روز پذیرش وجود دارد، برای رعایت 
تشریفات قانونی در داخل دولت های طرف مذاكره است. ایاالت متحده آمریکا 
در شرایطی درخصوص برجام مذاكره می كرد كه كنگره و سنای آن كشور، 
قانونی را در مورد نظارت پارلمان بر توافق تصویب كرده بودند و بر اساس 
قانون مزبور، متن توافق باید به پارلمان ارائه می شد و پارلمان حق داشت كه 
خواهان  مجلس،  كه  می دانست  نیز  ایران  دولت  كند.  اظهار نظر  آن  مورد  در 
بررسی متن برجام و اظهار نظر درخصوص آن است. طبیعی است كه بررسی 
متن برجام در مجلس، نیازمند گذشت زمان بود. در این میان، كار سه كشور 
اروپا  شورای  و  داشتند  مشتركی  خارجی  سیاست  آنها  بود.  ساده تر  اروپایی 
تکلیف خود را با قضیه از قبل مشخص كرده بود. چین و روسیه نیز از جهت 
قطعیت در تصمیم گیری مشکل چندانی نداشتند. در هر حال، برای روشن شدن 
تکلیف توافق در داخل كشورها الزم بود كه مدت زمان مشخصی در نظر گرفته 
شود و مدت 90 روز برای این كار كافی به نظر می رسید؛ اما پس از روز پذیرش 

چه اقداماتی باید انجام شوند؟ 

تعهدات مندرج در برجام، تعهداتی نیستند كه اجرای آنها به فوریت و در یک 
كشورهای  و  ایران  تعهدات  بخواهیم  اگر  باشد.  امکان پذیر  مشخص  لحظه 
گروه 1+۵ را به زبان بسیار ساده بیان كنیم، ایران یکسری محدودیت ها را در 
برنامه هسته ای خود می پذیرد و كشورهای گروه 1+۵ نیز تحریم های مالی و 
ایران را بر می دارند. هم اجرای تعهدات  با برنامه هسته ای  اقتصادی مرتبط 
تعهدات  اجرای  هم  و  است  مقدماتی  اقدامات  یکسری  انجام  متضمن  ایران 
كشورهای گروه 1+۵ متضمن انجام یکسری اقدامات است. به عنوان مثال، رفع 
تحریم های اتحادیه اروپا مستلزم این است كه متن مصوبات اتحادیه اروپا برای 
نوشته  تحریم ها  رفع  برای  الزم  دستورالعمل های  شود.  آماده  تحریم ها  رفع 
شوند و مشورت های الزم با ایران انجام شود. )در متن برجام قید شده است 
كه گروه 1+۵ موظف است در تدوین دستورالعمل های رفع تحریم ها از ایران 

اقدامات  یکسری  نیازمند  نیز  ایران  تعهدات  انجام  همچنین  بگیرد.(  مشورت 
خواه  و  حقوقی  اقدامات  )خواه  مقدماتی  اقدامات  این  انجام  است.  مقدماتی 
كه  اقداماتی  اما  شد.  خواهد  انجام  پذیرش  روز  از  اجرایی(  و  اداری  اقدامات 

ایران و كشورهای گروه 1+۵ باید از روز پذیرش انجام دهند چه هستند؟ 

بر اساس آنچه در ضمیمه پنجم برجام قید شده است، در این روز، ایران رسمًا 
به آژانس بین المللی انرژی هسته ای اطالع خواهد داد كه از روز اجرا پروتکل 
الحاقی را به طور موقت تا زمان تصویب آن توسط پارلمان اجرا خواهد كرد و 
كد اصالحی 3-1 را نیز به طور كامل اجرا خواهد كرد. همچنین ایران اقدامات 
مشخصی را كه در پیوست شماره 1 قید شده است و مربوط به رفع نگرانی های 

گذشته و حال است، اجرا خواهد كرد. 

تمامی  می شود  قید  آن  در  كه  كند  صادر  را  مقرره ای  باید  اروپا  اتحادیه 
متوقف  اجرا  روز  از  هستند،  ایران  هسته ای  برنامه  با  مرتبط  كه  تحریم هایی 
تمامی  برجام  متن  در  كه  چرا  ندارد،  چندانی  دشواری  امر  این  شد.  خواهند 
وضع  اروپا  اتحادیه  سوی  از  كه  ایران  هسته ای  برنامه  با  مرتبط  تحریم های 
شده اند برشمرده شده اند و كافی است كه اتحادیه اروپا با استفاده از ضمیمه 
2 برجام، مواد مشخصی از تحریم های آن اتحادیه را كه ملغی یا تعلیق خواهند 
شد رسما اعالم كند. البته همان طور كه گفته شد، اجرایی شدن مقرره جدید 
اتحادیه اروپا كه مربوط به لغو تحریم ها است از تاریخ اجرای برجام خواهد 
بود كه احتماال اوایل سال آینده میالدی خواهد بود. عالوه بر این، تحریم های 

مذكور در آن مقرره، تمامی تحریم های هسته ای اتحادیه اروپا نیستند و بخش 
اندكی از تحریم ها كه در روز پذیرش لغو خواهند شد، مشمول آن مقرره قرار 

نخواهند گرفت. 

ایاالت متحده آمریکا كه تحریم های بیشتری را علیه ایران وضع كرده است، باید 
اقدامات بیشتری را در این تاریخ انجام دهد. نخست اینکه در مورد آن دسته 
از تحریم ها كه مستند به متن قانون هستند و دولت به تنهایی اختیار لغو آنها 
 waiver را ندارد اما می تواند از اختیار خود مبنی بر عدم اجرای تحریم ها یا
 Implementation استفاده كند، اعالم كند كه از تاریخ اجرایی شدن توافق یا
از  دسته  آن  با  رابطه  در  اینکه  دوم  شد.  نخواهند  اجرا  تحریم ها  این   Day
تحریم هایی كه برداشته شدن آنها در اختیار خود دولت است – تحریم هایی كه 
روز  از  كه  كرد  خواهد  اعالم   – آمریکاست  دولت  اجرایی  دستورات  به  مستند 
اجرا این تحریم ها برداشته خواهند شد و نهایتا در مواردی كه تحریم ها باقی 
انعقاد  مجوز  كه  است  شده  این  به  موظف  آمریکا  متحده  ایاالت  اما  می مانند 
قراردادها یا ارائه كاالها یا خدماتی به ایران را صادر كند، اعالم كند كه از روز 

اجرا آن مجوزها صادر خواهند شد. 

پیدا می كند، رآكتور آب سنگین  مساله مهم دیگری كه در روز پذیرش اهمیت 
این رآكتور باید مدرن سازی  اراک است. بر اساس برجام مقرر شده است كه 
 ۵+1 گروه  كشورهای  سوی  از  خدماتی  ارائه  مستلزم  امر،  این  انجام  و  شود 
است. از روز پذیرش، ایران و گروه 1+۵ مذاكرات خود را آغاز خواهند كرد تا 
سندی را تهیه كنند كه بر اساس آن، شیوه این مدرن سازی و تعهدات هر یک 
از طرفین درخصوص این موضوع معین شود. بنابراین، به زودی می بایست 

شاهد یک سند فنی دیگر درخصوص مدرن سازی رآكتور اراک باشیم. 

در نهایت، آخرین تعهدی كه كشورهای گروه 1+۵ از روز پذیرش بر عهده دارند، 
مشورت با ایران در رابطه با تدوین راهنماها و دستورالعمل های برجام است. 
این امر از اهمیت بنیادین برخوردار است چرا كه تفسیر نقاط مبهم برجام و 
نیز تبیین موادی كه امکان تفسیرهای متفاوت از آنها وجود دارد، در راهنماها 
برای  خارجی  شركت های  و  بانک ها  و  شد  خواهد  انجام  دستورالعمل ها  و 
می شوند  رفع  محدود كننده  اقدامات  و  تحریم ها  كدام  كه  نکته  این  دقیق  درک 
به دستورالعمل ها مراجعه خواهند  است  ایران مجاز  با  مبادالتی  انجام چه  و 
كرد. چرا الزم است در این خصوص با ایران مشورت شود؟ پاسخ را باید در 
سابقه تاریخی مذاكرات ایران و گروه 1+۵ جست وجو كرد. پس از توافق بر سر 
برنامه اقدام مشترک در 23 نوامبر 2013 ایاالت متحده آمریکا دستورالعمل هایی 
را صادر كرد كه بسیار مضیق و از نظر ایرانی خالف روح توافق بود. با وجود 
چنین تجربه ای ایران اصرار داشت كه دستورالعمل ها و راهنماهای برجام، با 

مشورت ایران صادر شود تا جلوی چنین تفاسیری از برجام گرفته شود.
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هزینه گران كم درآمدی 

مقابله با فقر
ماهانه  هزینه  است،  كاله  فروشنده  كه  مارتین  كن  كه  هنگامی 
از  چک  نوشتن  جای  به  می كند،  پرداخت  را  كودک  از  مراقبت 
حواله پول استفاده می كند. به گفته او حواله پول خطر برداشت 
ندارد.  همراه  به  را  آن  بانکی  40دالری  كارمزد  و  حد  از  بیش 
این حواله ها در بانک هفت دالر هزینه دارند اما هزینه آنها در 
اداره پست فقط 1/2۵ دالر است. هر چند رفتن به اداره پست 
آقای  كه  هنگامی  حتی  این  وجود  با  است.  دشواری  كار  خود 

مارتین بی خانمان شده بود، ترجیح داد با صدها دالر پول نقد 
در خیابان ها بخوابد )چون نتوانست قبل از پایان ساعت اداری 
خود را به اداره پست برساند( به جای آنکه خطر كارمزد اضافه 
او »هزینه های زیاد مرا خواهد  به گفته  را قبول كند.  برداشت 

كشت«.
آن  آمریکا پرهزینه است و مهم ترین عامل  برای فقرای  زندگی 
خدمات مالی هستند. این خدمات مهاجرانی را كه از خارج پول 
حداقل  مارتین  آقای  می دهد.  قرار  تاثیر  تحت  نیز  می فرستند 
خانوارهای  از  درصد  هشت  حدود  دارد.  بانکی  حساب  یک 
كمتر  ساالنه ای  درآمد  كه  سه نفری  هر  از  نفر  یک  و  آمریکایی 
این  از  از 1۵ هزار دالر دارند فاقد حساب بانکی هستند. نیمی 
افراد می گویند خدمات بانکی برایشان پرهزینه است. بسیاری 
ماهانه  كارمزد  تا  كنند  رعایت  را  موجودی  حداقل  نمی توانند 
شامل آنها نشود. برای دیگران نیز خطر مواجهه با كارمزدهای 

غیرمنتظره غیرقابل تحمل است.
روندی  اما  است  پرهزینه تر  بانکی  خدمات  بدون  زندگی 
اعتباری  اتحادیه  یک  در  حقوقی  چک  كردن  نقد  دارد.  عادی 
ارزش چک  پنج درصد  تا  دو  از  آن عمدتًا  یا موسسه ای مشابه 
هزینه دارد. در نهایت افراد فاقد حساب بانکی مجبور می شوند 
دو نوع كارمزد بپردازند؛ یکی برای تبدیل چک حقوق به پول 
اندیشکده  یک  حواله.  به  نقد  پول  تبدیل  برای  دیگری  و  نقد 
برآورد می كند كه این كارمزدها در طول دوران كاری یک كارگر 

تمام وقت می تواند به 40 هزار دالر برسد.
پرطرفدار  جایگزین  اولیه  موجودی  با  برداشت  كارت های 
برآورد  مركاتور  مشاورتی  گروه  هستند.  بانکی  حساب های 
می كند كه در سال 2014 سپرده های این كارت ها با پنج درصد 
و  حقوق  دریافت  اگرچه  می رسد.  دالر  میلیارد   ۵70 به  رشد 
مزایا از طریق این كارت ها ارزان تر از نقد كردن چک است، این 

كارت ها نیز عمدتًا كارمزدهای زیادی دارند. 
بسیاری از ایالت ها برای توزیع پرداخت های رفاهی كارت های 
كسانی  نتیجه  در  می كنند.  صادر  را  خود  مخصوص  برداشت 
كه نزدیک یک بانک مناسب نباشند، بازنده اند. آنها یا مجبورند 
هزینه برداشت از دستگاه خودپرداز را بدهند یا هزینه پیمودن 
شرایط  شوند.  متحمل  را  بانک  از  برداشت  برای  زیاد  راه 
از  برداشت  ایندیانا  در  دارد.  وجود  نیز  دیگری  آزاردهنده 
كارت های رفاه فقط برای یک بار رایگان است. اگر فرد بخواهد 
كسر  حسابش  از  سنت   40 بگیرد  را  خود  حساب  موجودی 
تازگی در كانزاس طرح برداشت حداكثر 2۵ دالر  به  می شود. 
به سمت  آمدها  و  افزایش رفت   باعث  كه  لغو شد؛ چرا  در روز 

بانک و دستگاه و در نتیجه افزایش هزینه ها می شد.
فقرا عمدتًا برای دسترسی به اعتبارات به وام دهندگان با بهره 
وام ها  این  میانه  نرخ  در سال 2013،  باال متکی هستند.  روزانه 
3۵0 دالر بود كه دو هفته طول می كشید و به ازای هر 100 دالر 
1۵ دالر بهره داشت كه نرخ بهره ای معادل 322 درصد می شد. 
در  است.  درصد   1۵ معمولی  اعتباری  كارت های  در  بهره  نرخ 
سال 2013 تقریبًا نیمی از كسانی كه از وام های روزانه استفاده 
می كردند، بیش از 19 بار به آن روی آوردند و كارمزد آن برای 
از  وام گیرنده میانه 4۵8 دالر بود. در سال 2014، تقریبًا نیمی 
خود  وسایل  فروش  بدون  كردند  اعالم  آمریکایی  خانوارهای 
را  400دالری  غیرمنتظره  هزینه  نمی توانند  گرفتن  قرض  یا 
هزینه  این  پرداخت  برای  كردند  اعالم  درصد  دو  بپردازند. 

مجبورند به وام های روزانه روی آورند.
ندارند.  تناسبی  رفاهی  پرداخت های  با  پرهزینه  اعتبارات 
اعتبار مالیاتی درآمد كسب شده )EITC( كه كمکی برای درآمد 
خانواده های فقیر و بازگرداندن مالیاتی است، ساالنه پرداخت 
می شود. مبلغ كل این بازگشت مالیات می تواند به هزاران دالر 
برسد و از چک های حقوقی ماهانه چند خانواده بیشتر شود. 
تعجبی ندارد كه خانواده های نیازمند به پول نقد بر مبنای این 
درآمد بادآورده پیشاپیش پول قرض می كنند. به تازگی مقامات 
تنظیم مقررات بانک ها را از ارائه وام های كوتاه مدت پرهزینه با 
پشتوانه و وثیقه این درآمد منع كرده اند. اما هنوز قرض گرفتن 
در  است.  رایج  امری   EITC درخواست  هزینه  پوشش  برای 
سال 2014 حدود 22 میلیون مصرف كننده از »چک های انتظار 
بازگشت« استفاده كردند. این طرح ها برای پوشش هزینه های 

مالیات  واریز  از  پس  بالفاصله  و  می دهند  وام  پرونده  تشکیل 
بازگشتی به طور خودكار بازپرداخت وام را انجام می دهند. به 
گفته چی چی وو از مركز ملی قانون مصرف كننده این مصرف 
عمدتًا از 2۵ تا 60 دالر هزینه دارد. آن هم برای اعتباری كه فقط 

چند هفته به طول می انجامد.
به  كرد؟  ارزان تر  فقرا  برای  را  مالی  خدمات  می توان  چگونه 
عقیده آقای والنتی پاسخ را باید در بانکداری همراه پیدا كرد. 
خدمات  در  بتوانند  كه  نکرده اند  پیشرفت  آنقدر  هنوز  فقرا  اما 
مالی یا دیگر خدمات از انقالب تلفن  همراه بهره برداری كنند. 
درآمد  دالر  هزار   30 از  بیش  ساالنه  كه  كسانی  از  نیمی  فقط 
این درصد در گروه های  دارند، صاحب تلفن هوشمند هستند. 
از كسانی  درآمدی باالتر به 70 و بیشتر می رسد. تقریبًا نیمی 
كه قادر به انجام چنین كاری بودند، مجبور شدند به دالیل مالی 
نتیجه  می تواند  خود  این  بگذارند.  كنار  را  آن  موقت  طور  به 
كمتری  اعتباری  رتبه  كه  افرادی  باشد:  نامتناسب  قیمت های 
كه  می كنند  استفاده  پیش پرداخت  سیم كارت های  از  دارند 
بزرگ  تخفیف های  شامل  ماهانه  معمول  قراردادهای  برخالف 

نمی شوند.
به  را  هزینه ها  خود  نوبه  به  نیز  هوشمند  تلفن های  اندک  نفوذ 
اشکال مختلف باالتر می برد. افرادی كه به شبکه متصل نباشند، 
ارزان تری  نقل  و  حمل  و  آموزش  ارتباطات،  از  نمی توانند 
از  یک چهارم  كنند.  استفاده  می دهند،  ارائه  اپلیکیشن ها  كه 
خانوارهای فقیر اصاًل از اینترنت استفاده نمی كنند كه این خود 

یافتن قیمت های پایین تر را دشوار می سازد. 

تبعیض قیمتی
در سال های اخیر تورم نیز فقرا را بیشتر تحت فشار قرار داده 
است. بهای اقالمی مانند اجاره، غذا و انرژی كه بیشترین بخش 
رشد  خدمات  و  كاالها  سایر  با  مقایسه  در  می بلعند  را  بودجه 
سریعی داشته است. شاید كاهش بهای نفت و انرژی این روند 
كاهش  ندارند،  اتومبیل  فقرا  كه  آنجا  از  اما  سازد؛  معکوس  را 

بهای بنزین برایشان چندان سودمند نیست.
طبق گزارش فدرال رزرو شیکاگو از سال 2000 تا سال 2013 -كه 
تورم  ماه،   169 از  ماه   139 در  است-  دسترس  در  آمار  آخرین 
برای فقرا باالتر بوده است. در نتیجه این تبعیض تورمی، در 
این  باال رفت.  بیشتر  برای فقرا 3/2 درصد  این دوره قیمت  ها 
سهم  كه  چرا  دهد  نشان  را  نابرابری  شدت  نتواند  شاید  ارقام 
این  افزایش  است.  گرفته  نادیده  را  سالمت  بیمه  در  كارفرما 
سهم مبلغ چک های حقوق را پایین نگه می دارد و در نتیجه فقرا 

مجبورند بخش بزرگ تری از سهم بیمه را بر عهده گیرند.
هزینه باالی فقر دو نتیجه عمده دارد: اول آنکه نابرابری بدتر 
از آن چیزی است كه ارقام درآمدی نشان می دهند. این واقعیت 
حتی قبل از آنکه نابرابری های غیرمالی مانند سالمت زندگی با 
درآمد اندک مورد لحاظ قرار گیرند خود را نشان می دهد. دوم، 
یافتن راه هایی برای كاهش این هزینه ها -به عنوان مثال هزینه 
اضافه  كارمزد  مقررات  تغییر  یا   EITC درخواست  برای  كمتر 
برداشت- می تواند روشی ارزان تر برای كمک به اقشار كم درآمد 
باشد. كارمزد اضافه برداشت در حال حاضر همانند یارانه ای 
برای دیگر مشتریان است. از طرف دیگر فقرا به موارد تخفیف 

دسترسی ندارند.

80 درصد مردم سوریه زیر خط فقرند 

فقر در جنگ 
یونیسف ضمن هشدار نسبت به پیامدهای بحران سوریه 
حاضر  حال  »در  كرد:  اعالم  كشور،  این  كودكان  برای 
هستند  فقر  خط  زیر  سوریه  مردم  درصد   80 از  بیش 
محروم اند.«  تحصیل  از  سوری  كودک  میلیون   2/7 و 
)یونیسف(  ملل  سازمان  كودكان  از  حمایت  صندوق 
سوریه  بحران  درباره  خود  گزارش  جدیدترین  در 

كرد:  اعالم  كشور  این  كودكان  برای  آن  پیامدهای  و 
همسایه  كشورهای  مقیم  پناهجویان  از  نیمی  از  »بیش 
 749 و  هزار   142 تاكنون  می دهند.  تشکیل  كودكان  را 
كودک سوری نیز در كشورهای میزبان مهاجران متولد 
شده اند.« یونیسف افزود: »82 درصد مردم سوریه زیر 
خط فقر هستند. 2/7 میلیون كودک سوری از تحصیل 
باردار  زن  و  كودک  میلیون  چهار  از  بیش  و  محروم اند 

سوری نیز به كمک های غذایی نیاز دارند.« 

غرب  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  كمیته  گزارش  طبق 
سوریه  بحران  ادامه  با  »اسکوا«  ملل  سازمان  در  آسیا 
90 درصد مردم سوریه زیر خط  از  در سال 201۵ بیش 
اقتصاد  بخش  به  وارده  خسارات  و  می گیرند  قرار  فقر 
 140 به   )2011 مارس  نیمه  )در  بحران  ابتدای  از  سوریه 
و  جنگ  گزارش،  این  اساس  بر  می رسد.  دالر  میلیارد 
بین  از  باعث  سوریه  در  اخیر  سال  پنج  درگیری های 
رفتن زندگی میلیون ها كودک و خانواده سوری شده و 

میلیون ها تن مجبور به فرار از شهرهایشان شده اند.
 در كشوری كه به شدت نابود شده است نزدیک به نیم 
میلیون سوری تحت محاصره هستند و در این میان 7/6 
میلیون كودک به كمک نیاز دارند. شهروندان سوری به 

دست  از  با  همراه  كه  اقتصادی  سخت  شرایط  از  شدت 
تاسیسات  و  كارگاه ها  شدن  بسته  مشاغل شان،  دادن 
سوخت  كمبود  و  قیمت ها  شدید  بسیار  افزایش  حیاتی، 
بوده رنج می برند و این مسائل بار مشکالت معیشتی را 

افزایش می دهد. 

طبق گزارش اسکوا، در اثر جنگ از هر دو شهروند سوری 
یک نفر مجبور به ترک خانه شده، خدمات و زیرساخت ها 
جا  به  كودک  زیادی  تعداد  و  رفته  بین  از  كشور  این  در 
نیازهای  تامین  یا  تحصیل  ادامه  امکان  كه  است  گذاشته 
اساسی از جمله مسائل بهداشتی را ندارد و حتی نسل آتی 
سوریه نیز از تحصیل محروم خواهند بود. همچنین آب 

شرب موجود نیز نصف میزان در دسترس پیش از بحران 
كودک  میلیون   2/7 شد،  تاكید  گزارش  این  در  است. 
سوری ترک تحصیل كرده و 2۵ درصد از مدارس سوریه 
بیمارستان، دو  از هر سه  این  بر  تخریب شده اند، عالوه 
بیمارستان به دلیل جنگ تعطیل شده و بیش از نیمی از 

پزشکان سوری به خارج از كشور مهاجرت كردند. 

یونیسف در سپتامبر گذشته اعالم كرده بود دو میلیون 
مدرسه  به  ورود  به  قادر  جدید  فصل  در  سوری  كودک 
كودک  هزار   440 به  نزدیک  این  بر  عالوه  بود.  نخواهند 
رها  را  مدرسه  احتمااًل  درگیری ها  دلیل  به  نیز  دیگر 
می كنند. عالوه بر این پنج هزار مدرسه در سوریه وجود 
دارد كه به دلیل تخریب یا اینکه محل پناه برخی آوارگان 
شده یا به پایگاه نظامی تبدیل شده اند امکان استفاده از 

آنها وجود ندارد. 

مرزهای  از  سوری  كودكان  بحران  داد  هشدار  یونیسف 
است؛  رسیده  اروپا  سواحل  به  و  رفته  فراتر  كشور  این 
هیچ  بدون  سوری  كودک  هزار   11 از  بیش  كه  طوری  به 
سرپرستی خود را به اروپا رسانده اند و در حال حاضر 

2۵ درصد از پناهجویان را كودكان تشکیل می دهند.
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اقتصاد

سینما

مضمون  از  كه  سریالهایی  همیشه  تلویزیونی،  جوایز  در 
سیاسی برخوردارند، شانس بیشتری برای دریافت جایزه و 
دیده شدن دارند. آثاری كه داستانهای سیاسی را در بستری 
شیوه ای  به  نمایش  و  سریال  قالب  در  انگیز  هیجان  و  مفرح 

جذاب روایت می كنند.
 سایت فنسی ِدد با این مقدمه نوشت: این سریالها در جوایز 
محوریت  با  كه  هستند  آثاری  از  مقبول تر  همیشه  نیز  امی 
زندگی پزشکان یا پلیس ها ساخته می شوند. در مطلب حاضر 
با محوریت سیاست  بیننده  به معرفی 10 سریال مطرح و پر 

داخلی و خارجی و زندگی دیپلمات ها در دنیا می پردازیم.

)House of cards( »سریال شماره 10- »خانه پوشالی
كارت ها«  »خانه  یا  پوشالی«  »خانه  تلویزیونی  مجموعه 
شبکه  از  و  تولید   1990 سال  كه  است  سی  بی  بی  محصول 
لیست  اغلب  آن،  بدون  كه  سریالی  شد.  پخش  نیز  سیما  دوم 
لطفی  و  ماند  خواهند  خالی  سیاسی  مضمون  با  سریالهایی 
به  رمانی  براساس  قسمت  چهار  طی  كه  مجموعه ای  ندارند. 
همین نام از مایکل دابز از اعضای حزب محافظه كار بریتانیا 
در همان دوران ساخته شد و به رقابت ها و زد و بندهای آشکار 
وزیری  نخست  دوران  اواخر  در  انگلیس  سیاسی  پنهان  و 
نقش  بازیگر  سون  ریچارد  یان  می پرداخت.  تاچر  مارگارت 
اصلی این سریال با نام فرانسیس اركهارت بود كه در دوبله 
یافته  مضاعف  جذابیتی  طهماسب،  ناصر  طنین  پر  صدای  با 
اندرو  این بازیگر برای همین نقش جایزه بفتا گرفت و  بود. 
كرد.  تصاحب  را  امی  جایزه  نیز  آن  نویس  فیلمنامه  دیویس 
شخصیتی  سریال  این  آمریکایی  نسخه  شبیه  دقیقًا  اركهارت 
خودخواه و متکبر است كه در دستگاه سیاسی انگلستان خود 
را در جایگاه پایینی می بیند و برای رسیدن به مناصب باالتر، 
به جنگی داخلی و پنهان در میان دولتمردان دامن می زند. در 
واقع او می خواهد عدالت را به سبک خودش در كشور پیاده 
كند. در نسخه انگلیسی سریال ریچارد سون راوی قصه هم 
بود و تعدادی از طرفداران مجموعه مذكور معتقدند او بسیار 
بهتر از كوین اسپیسی در نسخه آمریکایی بازی كرده است! 
به ویژه وقتی بدانیم نسخه انگلیسی برنده جایزه امی بهترین 
سریال شده، اما نسخه آمریکایی آن تنها در این جوایز نامزد 
دریافت جایزه بوده است. هر چند همچنان برخی هم طرفدار 
كوین  همکاری  ماحصل  شیفته  و  سریال  آمریکایی  نسخه 
اسپیسی بازیگر و دیوید فینچر كارگردان هستند و آنرا برای 

تماشا با ارزش تر محسوب می كنند.

)Madam Secretary( »سریال شماره 9- »خانم وزیر
این سریال را شبکه سی بی اس به تهیه كنندگی مورگان فریمن 

تولید كرد كه در 20 قسمت سال 2014 پخش شد. تئا لئونی در 
این درام سیاسی  پر هیجان، نقش وزیر امور خارجه آمریکا 
را بازی می كند. كاراكتری كه پیشتر عامل سازمان جاسوسی 
در  مسوولیت  قبول  به  دعوت  دولت  سوی  از  و  بوده  آمریکا 
كابینه می شود. ضمن آنکه او و همسرش از اساتید دانشگاه 
در  او  به  علمی  سواد  و  آكادمیک  ذهنیت  همین  و  هستند  نیز 
كمترین  می كند.  شایانی  كمک  متحده  ایاالت  وزیر  یک  سمت 
میزان اشتباه و دقت فراوان در ساخت این سریال كمک كرد 
تا مخاطبان از تماشای آن لذت ببرند و هیجان زده باشند. بد 
نیست بدانید بخشی از این سریال به میانجی گری خانم وزیر 
در رابطه سیاسی میان ایران و آمریکا اختصاص دارد كه او در 
یکی از قسمتهای داستان به كشورمان می آید و در تالش برای 
رفع كدورت ها میان دو دولت است. سایت IMDB 7/4 از 10 
ستاره خود را به این سریال داده و باربارا هیل خالق آن است.

)Alpha House( »سریال شماره 8- »خانه آلفا
اولین  می توان  را  آمازون  كابلی  شبکه  محصول  سریال  این 
بازیگر  كمدی سیاسی فهرست حاضر لقب داد. جان گودمن 
سنای  سناتور  یک  نقش  سریال  این  در  آمریکایی  مطرح 
با سه  به طور مشترک  اتاق  در یک  كه  دارد  را  ایاالت متحده 
سناتور دیگر كار می كند. در این سریال شاهد حضور دیگر 
ستاره های آمریکایی به عنوان بازیگر مهمان هستیم؛ از جمله 
بیل مورای كه در قسمت پایلوت و چند قسمت دیگر حضوری 
 7/۵ و  می شود  پخش   2013 سال  از  سریال  این  دارد.  كوتاه 
این  از  تاكنون دو فصل  است.  را گرفته   IMDB 10 ستاره از 

سریال پخش شده است.

)Political Animals( »سریال شماره 7- »حیوانات سیاسی
كه  ویور  سیگورنی  سیاسی«،  »حیوانات  سریال  مینی  در 
»بیگانه«  و  »ترمیناتور«  فیلم های  با  را  او  سینما  مخاطبان 
او نقش  یادآور هیالری كلینتون است.  به نوعی  می شناسند، 
الین باریش را دارد كه زن رئیس جمهور پیشین  نام  به  زنی 
آمریکاست و اكنون مسوولیت وزارت امور خارجه را به عهده 
دارد. زنی كه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 نامزد 
بوده، اما شکست خورده است. همین نشانه ها به خوبی یادآور 
هیالری كلینتون است و همسر او بیل كلینتون. مضمون ضد 
ایرانی این سریال در یکی از قسمتها به توافق هسته ای ایران 
نیز می پردازد و اینکه در نگاهی شیطنت آمیز رییس جمهور 
ایران را فردی به نام حاكم معرفی كرده كه به نوعی یادآور 
با  نام حاج قاسم سلیمانی سردار سپاه اسالم در جبهه نبرد 
داعش است. الن برنستاین در این سریال نقش مادر سیگورنی 
این  بازی اش گرفت.  این  امی هم برای  را دارد كه یک جایزه  

مینی سریال طی یک فصل سال 2012 پخش شد و 7/8 ستاره 
سایت IMDB را گرفته است.

)Boss( »سریال شماره 6- »رییس
فصل اول سریال »رییس« در آمریکا چندان دیده نشد؛ هر چند 
مجموعه  این  است.  توجهی  قابل  ساختاری  ارزشهای  دارای 
ایرانی ساكن هالیوود برای شبکه  را فرهاد صفی نیا هنرمند 
و  شد  پخش   2011 سال  آن  اول  فصل  و  است  نوشته  استارز 
البته ساخت فصل دوم آن به بهانه مخاطبان پایین اثر منتفی 
و  گرفته  را   IMBD سایت  ستاره   10 از   8/1 سریال  این  شد. 
بازیگری  می كند.  بازی  آن  در  را  اصلی  نقش  گرامر  كلسی 
كرد.  دریافت  را  گلوب  گلدن  جایزه  خود  نقش  این  برای  كه 
كه  می كند  بازی  را  كین  تام  نام  به  شیکاگو  شهردار  نقش  او 
تصمیم  ولی  است،  روانی  بیمار  یک  می شود  متوجه  زمانی 
می گیرد این مسئله را از دیگران مخفی كند تا شغل و موقعیت 
و  او  بین  تنها  كه  قضیه ای  ندهد.  دست  از  را  اجتماعی اش 
پزشک معالجش می ماند و همین پرده پوشی، موجب می شود 

دلیل اعمال ناشایست و عجیب او برای بقیه روشن نباشد.

)Scandal( »سریال شماره ۵- »اسکاندال
نقش  به  واشینگتن  كری  آفرینی  نقش  با  »اسکاندال«  سریال 
سی  دی  واشینگتن  در  كن  چاق  كار  و  دالل  یک  پاپ،  اولیویا 
است.  سیاسی  درامی  آمریکا،  جمهور  رییس  اسبق  مشاور  و 
او پس از ترک كاخ سفید، اقدام به تاسیس یک شركت امنیتی 
می كند. جالب آنکه این شركت در واقع اقدامات خالف قانون 
مسووالن و مدیران دولتی را الپوشانی می كند تا آنان بتوانند 
به راحتی از قانون و مجازات فرار كنند. این سریال را شوندا 
داده  آن  به   10 از  ستاره  هشت   IMDB سایت  و  نوشته  ریمز 
است. تاكنون پنج فصل از این سریال در قالب 78 اپیزود به 

پخش رسیده است.

 Parks and( تفریح«  و  »پارک ها   -4 شماره  سریال 
)Receration

سی  بی  ان  شبکه  سیاسی  كمدی  تفریح«  و  »پارک ها  سریال 
است كه طی سالهای 2009 تا 2013 پخش شد. قصه این سریال 
درباره تعدادی از مقامات شهر ایندیانا در آمریکاست كه قصد 
دارند با اجرای پروژه هایی، این شهر را به یک مركز توریستی 
كه  كنند. سریالی  بدل  زندگی شهروندان  برای  بهتر  و جایی 
امی پوهلر بازیگر نقش اصلی آن شش بار كاندیدای دریافت 
جایزه امی شد، اما آنرا نبرد؛ هر چند گلدن گلوب را به دست 

آورد.

)House of Cards( »سریال شماره 3- »خانه پوشالی
توسط  آمریکا  در  پوشالی«  »خانه  انگلیسی  بازسازی سریال 
انگلیسی اش  از ورژن  بیشتر  بسیار  فلیکس،  نت  كابلی  شبکه 
از  یکی  وود،  آندر  فرانک  نقش  به  اسپیسی  كوین  شد.  دیده 
بی   سیاستمداری  عنوان  به  كه  آمریکاست  سنای  نمایندگان 
رحم، آرزو دارد در دولت واشینگتن به منصبی باال برسد. او 
در فصل سوم این سریال به مقام ریاست جمهوری می رسد و 
از هر اهرمی برای حفظ جایگاه خود بهره می برد. این سریال 
از سال 2013 در حال پخش است و 9 ستاره از 10 ستاره سایت 
IMDB را گرفته. اسپیسی برای بازی در هر سه فصل قبلی 
این سریال چهار فصلی، نامزد دریافت امی بود و جالب آنکه 
این مجموعه درام سیاسی، 32 بار نامزد دریافت  در مجموع 
امی بوده است. فصل چهارم این سریال سال 2016 به پخش 

خواهد رسید.

)The West Wing( »سریال شماره 2- »وست وینگ
غربی«  »بال  یا  و  غربی«  »ناحیه  یا  وینگ«  »وست  سریال 
طی  كه  است  سیاسی  درام  یک  سی  بی  ان  شبکه  محصول 
سالهای 1999 تا 2006 در 1۵6 قسمت به پخش رسید و توانست 
سه جایزه گلدن گلوب و 27 جایزه امی را دریافت كند. از این 
سریال به عنوان یکی از بهترین نمونه های تلویزیونی در نوع 
خودش نام برده می شود. قصه این سریال در ساختمان وست 
وینگ در كاخ سفید در دوره ریاست جمهوری جوسایا بارتلت 
از حزب دموكرات روی می دهد. تصویری واقعی و جذاب كه 
این  پردازش شده  دیالوگهای  و  فکر شده  كاراكترهای  دل  از 
سریال ارائه می شود، جزو ویژگیهای غیرقابل انکار آن است.

)Veep( »سریال شماره یک- »ویپ
 HBO سرگرمی  شبکه  آنتن  روی   2012 سال  از  سریال  این 
قصه  می شود.  محسوب  آن  خالق  النوچی  آرماندو  و  است 
سریال درباره یک سناتور زن آمریکایی با بازی جولیا لوئیس 
دریفوس به نام سلنا میرز است كه اخیرًا به مقام معاون رییس 
جمهور رسیده است. او كه با نگاهی انسانی و با صداقت وارد 
این حرفه شده، ابتدا صحبتهای اطرافیانش را درباره وجود 
نمی پذیرد،  سفید  كاخ  در  پرده  پشت  اعمال  و  پنهانی  روابط 
می برد.  پی  گفته ها  این  صحت  به  كه  نمی گذرد  چندی  ولی 
این  در  و...  هال  تونی  چلو مسکی،  دریفوس،  لوئیس  جولیا 
بازی  گرفته  را   IMDB سایت  ستاره   10 از  هشت  كه  سریال 
داشته اند. این سریال فعاًل پنج فصل دارد كه سیزن آخری سال 
اغلب جوایز  امسال  این سریال  به پخش خواهد رسید.   2016
به عنوان یکی  را  آن  آن خود كرد و كاراكتر اصلی  از  را  امی 
از جذابترین شخصیت های تلویزیونی در آمریکا می شناسند.

معرفی 10 سریال سیاسی مطرح

سیاست به ضرب نمایش
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نگاهی متفاوت به فیلم »دیکتاتور بزرگ«

چاپلیــــن و هیتلر، 
تجسم خیر و شر

 »دیکتاتور بزرگ« كه یکی از مهم ترین فیلم های تاریخ سینماست و برخی منتقدان آن 
با حاشیه های زیادی تولید شد. فیلم 7۵ سال  را بهترین كار چارلی چاپلین می دانند، 
پیش روی پرده سینماها آمد.فیلم »دیکتاتور بزرگ« نامی دوپهلو برای داستانی ساده و 
خنده دار است: یک آرایشگر فقیر یهودی به خاطر قیافه ظاهری با مقتدرترین دیکتاتور 
می دهد،  نشان  كه  است  دوپهلو  نظر  این  از  فیلم  نام  می شود.  گرفته  عوضی  زمان 

شخصی كه »دیکتاتور بزرگ« است جز انسانی كوچک و حقیر نیست.
تنها نکته  این  اما  آدولف هیتلر است،  با  فیلم تشابه ظاهری چارلی چاپلین  نکته دیگر 
مشترک میان منفورترین دیکتاتور زمان و محبوب ترین هنرمند جهان نیست.چارلز یا 
چارلی 16 آوریل 1889 در لندن به دنیا آمد و آدولف هیتلر تنها 4 روز بعد در براوناو. 

هردو كودكی سختی داشتند و با فقر و محنت بزرگ شدند.
را خلق كرد.مردی نحیف  تاریخ سینما  تیپ  1920 معروف ترین  اوایل دهه  در  چاپلین 
با شلوار گشاد، كفش های فراخ، كاله گرد، عصا و البته یک سبیل پرپشت، اما باریک. 
سبیل  كه  بود  زمان  هنرپیشه  محبوب ترین  یعنی  چارلی،  از  تقلید  به  هیتلر  گفته اند 
گذاشت. مجله بریتانیایی سپکتاتور در سال 1939 در گزارشی به مناسبت۵0 سالگی دو 
مرد نامدار نوشت: این دو مرد به شدت به هم شبیه هستند، اما یکی خود را در اختیار 

خیر قرار داده و دیگری در اختیار شر.
از مدت ها پیش همه می دانستند كه چاپلین قصد دارد در فیلمی كمدی آدولف هیتلر، 
پیشوای رایش سوم، را ریشخند كند، اما با شهرت هیتلر به بیرحمی و خشونت، همه این 
را كاری خطرناک می دانستند.چاپلین سبک و سیاق فیلم خود را كامال مخفی نگه داشته 
بود تا هیجان افکار عمومی را باال برد. با وجود این نازی ها از طریق جاسوسان خود در 
هالیوود از درونمایه فیلم خبر داشتند و می دانستند كه قرار است تابلویی مضحکه آمیز 
از رهبر آنها باشد. آنها از چاپلین چیز مثبتی انتظار نداشتند، چارلی چاپلین در سراسر 

جهان هنرمندی چپ و با اعتقادات دموكراتیک شناخته می شد.

نازی ها از چاپلین متنفر بودند و به تبار یهودی او دشنام می دادند. سال 1931 هنگام 
دیدار چاپلین از آلمان كارزاری تبلیغاتی علیه او به راه انداختند كه به خاطر محبوبیت 

باالی چاپلین به جایی نرسید.
نازی ها پس از آنکه سال 1933 در آلمان به قدرت رسیدند، نمایش تمام كارهای چاپلین 
اقتدارهای اخالقی و فرهنگی را دست  را قدغن كردند. چاپلین در تمام كارهای خود 
انداخته است. اساسا طنز چاپلین تا حد زیادی از تمسخر و هجو اقتدارها سرچشمه 
می گیرد. او در فیلم های بیشماری برتری یک دلقک یا »ولگرد آسمان جل«را بر افراد 
كه  بود  نازی  رژیم  خود  این  گفته اند  سینما  می دهد.مؤرخان  نشان  مقتدر  و  زورمند 
خصومت و عداوت با چاپلین را شروع كرد. آنها نه تنها فیلم های او را ممنوع كردند، 
بلکه در مطبوعات خود به او دشنام می دادند. ایور مونتاگ، منتقد و فیلمساز چپگرای 
به  برلین،  به  سفری  از  پس  داشت،  دوستی  چاپلین  با  كه   )1984  -  1904( بریتانیایی 
نام یهودی كثیف نام می برند. امروز  او به  از  چاپلین اطالع داد كه در نشریات نازی 
روشن شده است كه چاپلین هیچ نسبتی با یهودیان نداشت و تنها از روی نوع دوستی 

از حقوق آنها دفاع می كرد.
چاپلین از سال 1938 ایده »دیکتاتور بزرگ« را در سر می پخت ،اما در هالیوود اراده ای 
برای تولید آن وجود نداشت. او پس از شکست مذاكراتش با یونایتد آرتیست بر آن شده 

بود كه برای آزادی كامل در خلق و بیان، فیلم را خود تهیه كند.
نازی ها از همه سو علیه او به تکاپو افتادند تا فیلم ساخته نشود. آنها پیش تر هم موفق 
شده بودند از تولید چندین فیلم ضدنازی جلوگیری كنند. دولت امریکا نیز كه هنوز به 

دنبال درگیری مستقیم با آلمان نازی نبود، به تولید چنین فیلمی عالقه مند نبود.
اسناد نویافته نشان می دهد وزارت تبلیغات نازی از كنسول عالی آلمان در لوس آنجلس 
خواسته بود با تمام امکانات جلو تولید و پخش فیلم چاپلین را بگیرد. كنسول در نامه ای 
خواهد  سنگین  پیامدهایی  چاپلین  فیلم  كه  بود  داده  هشدار  فیلم  بر  نظارت  اداره  به 
آلمان و امریکا كه به رژیم نازی وابسته بود، به  انجمن دوستی  این  افزون بر  داشت. 

مقامات امریکایی نسبت به خطرات فیلم چاپلین هشدار می داد.
واقعیت تلخی كه از اسناد تازه برمی آید این است كه تنها نازی ها با تولید و نمایش فیلم 
چاپلین مخالف نبودند. در میان دولت های غربی نیز این بیم و هراس وجود داشت كه 
فیلم چاپلین خشم و غضب هیتلر را برانگیزد و به وخامت بیشتر اوضاع منجر شود. 
غرب هنوز در این خیال بود كه در سازش و مماشات با رژیم هیتلر می توان از بروز 
امریکا  به  بریتانیایی  مقامات  محرمانه  سند  یک  به  بنا  كرد.  جلوگیری  جهانی  جنگ 
هشدار داده اند: حمله هجوآمیز به یک زمامدار اروپایی می تواند عواقب وخیمی داشته 
باشد.در پایان سال 1938 فشارها چنان باال گرفته بود كه چاپلین پروژه تولید فیلم را 
تقریبا كنار گذاشته بود، اما با پشتیبانی فرانکلین روزولت، رییس جمهور مترقی وقت، 
وضع تغییر كرد. گفته اند روزولت كه خود از دوستداران چارلی بود به او پیغام داد كه 

فیلم هجو یک دیکتاتور را حتما تولید كند.
درصد   9۵ هنوز  كه  زمانی  در  و  جنگ  آغاز  از  پس  هفته  یک  تنها   1939 سپتامبر   
امریکایی ها با دخالت كشورشان در جنگ مخالف بودند، فیلمبرداری »دیکتاتور بزرگ« 
شروع شد.فیلم »دیکتاتور بزرگ« در 16 نوامبر 1940 در نیویورک به روی اكران رفت 
و با استقبالی پرشور روبرو شد. فیلم در سراسر جهان موفقیت بزرگی كسب كرد، اما 
اسپانیای ژنرال فرانکو،  ایتالیای موسولینی و  از كشورهای دیکتاتوری، مانند  برخی 

نمایش آن را ممنوع كردند.
در میان فیلم های بی شماری كه رهبران مقتدر را ریشخند و قدرت آنها را هجو كرده اند، 
تنها فیلم های اندكی این درایت و تیزهوشی را داشته اند كه اقتدار قالبی و ابتذال عمیق 

شخصیت آنها را به نمایش بگذارند.
آدنوید هینکل )آدولف هیتلر( رهبر تومانیا و بنزینو ناپالونی )بنیتو موسولینی( رهبر 

باكتریا دو رهبری هستند كه قصد دارند دنیا را میان خود تقسیم كنند.
اختناق آمیز  نظامی  معرفی  برای  سیاسی  بن مایه های  و  الگوها  نمادها،  تمام  از  فیلم   
و  خشونت  پوشش  زیر  را  رهبر  دو  شخصیت  ضعف  و  فرومایگی  كرده،  استفاده 
و  مصیبت ها  از  مؤثری  تصاویر  حال  همان  در  و  داده  نشان  خوبی  به  آنها  ددمنشی 

مقاومت های مردم زیر ستم ارائه داده است.
منبع:سایت دویچه وله

چه فیلم ها و چه كسانی آمادگی دریافت مجسمه طال را دارند؟

پیشگویی زود هنگام 
پرویز نوری

 آكادمی اسکار در فوریه گذشته و انتخاب بهترین های سال، مرزها را شکست. فیلمی 
مثل »بچگی«- كه 12 سال ساخت آن به طول انجامیده بود- توفیق كسب كرد. هم چنین 
فیلم دیگری با درهم شکستن تکنیک های همیشگی مانند »مرد پرنده« توانست بهترین 
فیلم سال شناخته شود. از این زاویه اسکار 2014 را باید چالشی در سینمای قرن 21 به 

حساب آورد.
هیچ بازیگر سیاه پوستی جزو نامزدها نبود و فقط یک بازیگر زن كه قباًل نامزد شده 
بود در یکی از نامزدهای بهترین فیلم حضور داشت. باید گفت با تأسف سال خوشایندی 
برای زنان نبود. از 87 فیلمی كه در طول زمان ها اسکار بهترین را گرفته اند تنها در 13 

فیلم نقش شخصیت اصلی داستان را یک زن بازی كرده است.
با این حال امسال- برخالف گذشته- با امید آغاز گشته است و فیلم های فصل پاییز نوید 
می دهد شاهد تبعیض رنگ در بین بازیگران نیستیم. به عنوان بهترین فیلم می توان شش 
فیلم را نام برد كه نقش اصلی را در آن ها زنان به عهده گرفته اند و در پنج فیلم دیگر 
هم شخصیت مهم در داستان یک زن است. تا این لحظه یکی از شاخص ترین فیلم های 
سال »كارول« )carol( است درباره یک قصه عشقی كه در دهه 19۵0 می گذرد. ماجرای 
شگفت میان یک زن متأهل )كیت بلنشت( با صندوقدار یک فروشگاه )رونی مارا(، فیلم 

در جشنواره گذشته كن با تحسین بسیار رو به رو شد و رونی مارا جایزه بهترین بازیگر 
را از آن خود كرد. اما فیلم »كارول« تنها نیست و باید با 12 فیلم دیگر رقابت كند. یکی از 
این فیلم ها »دختر دانماركی« )The Danish Girl( است به كارگردانی تام هوپر )سازنده 
»سخنرانی پادشاه«( كه در آن ادی ردمین- برنده اسکار سال قبل- نقش "لی لی الب" را 
به عهده دارد. هنرمندی متعلق به دهه 1920 كه معتقد است اولین كسی است كه تغییر 
جنسیت داده است. به عنوان بهترین بازیگر احتمااًل شانس ساندرا بوالک- كه سابق بر 
این برای فیلم »نقطه كور« اسکار برد- به خاطر بازی در فیلم »نشان ما بحران است« 

بیش تر است.
البته این بازیگر رقبای زیادی در راه دارد. در فیلم »مالکیت مطلق« دو بازیگر الن پیج 
و جولین مور-  برنده اسکار سال قبل- بازی هایی استثنایی ارایه داده اند. به جز آن ها 
برای بازی در فیلم »هوادار حق رأی زنان« كری مالیگان و مریل استریپ مسلمًا موقعیت 
فیلم های سال  از خوش شانس ترین  یکی  اما  پیدا خواهند كرد.  نامزدها  بین  در  خوبی 
كه  سبکی  صاحب  فیلمساز  باشد.   )Joy( »جوی«  دیوید.ُا.راسل  آخر  اثر  باید  قاعدتًا 
سه فیلم قبلی اش )»مشت زن«، »دفترچه امیدبخش« و »كالهبرداری آمریکایی«( جزو 
نامزدهای بهترین فیلم سال بوده اند. این سومین فیلمی است كه راسل با بازیگر برنده 
اسکار جنیفر الرنس همکاری كرده است. »جوی« قصه چند دهه از زندگی زنی مبتکر 

است.
»سیکاریو«  اسم  به  موادمخدر  قاچاق  به  مربوط  دلهره ای  بعدی  سروصدای  ُپر  فیلم 
جذاب  فیلم  كه  ولینو-  دنیس  ساخته  است  مزدور«،  »آدمکش  معنای  به   )Sicario(
)امیلی  آی  بی  اف  مأمور  یک  ماجرای  مبنای  بر  بود-  كرده  كارگردانی  را  »زندانیان« 

بالنت( كه درگیر دو قاچاقچی )بنیسیو دل تورو و جاش برولین( است.
 The( »به لیست بهترین های امسال باید تازه ترین فیلم الخاندرو ایناریتو »خونخواهی
Revenant( را افزود. كه در آن لیوناردو دی كاپریو به نقش شکارچی »هیوگالس« در 
قرن 19 ظاهر می شود. ایناریتو كه در اسکارهای 201۵ موفق شد برای فیلم »مرد پرنده« 
العاده ساخته است.  بهترین كارگردان شناخته شود، این بار هم اثری با تکنیک خارق 
هم چنین در بین آثار قابل توجه بایستی از آخرین فیلم كوئنتین تارانتینو »هشت نفرت 
انگیز« )The Hateful Eight( نام برد. وسترنی درباره هفت مرد خشمگین )از جمله 
)جنیفر  یاغی  زن  یک  گرفتار  اتاقی  در  كه  راث(  تیم  و  راسل  كرت  جکسن،  ال  ساموئل 

جیسن لی( شده اند و باید انتظار بکشند كدام یک موفق می شوند زنده بیرون بیایند.
در همین مایه های خشونتی درباره زندگی دوگانه یک مأمور اف بی آی و یک آدمکش 
»وایتی بولجر«- كه نقش او به وسیله جانی دپ بازی می شود- موسوم به »جرم سیاه« 
)Black Mass( به یقین توجه ها را به خود معطوف خواهد كرد. اگر فیلم های لبریز از 
خون و گلوله  را نادیده بگیریم، به آثار هوشمندانه هم می توان برخورد. مثاًل دنی بویل 
پدید  قالب  به  فاسبندر  مایکل  بازیگر  از  بهره گیری  با  میلیونر«(  نشین  »زاغه  )سازنده 
آورنده »اپل« یعنی »استیو جابز« می رود. همین طور استیون اسپیلبرگ با تام هنکس 
سراغ ماجراهای جاسوسی جنگ سرد می رود با فیلمی به نام »پل جاسوسان«. و ریدلی 
اسکات می خواهد با فیلم تخیلی اش »مریخی« مت دیمن را از آن سیاره نجات دهد. به هر 
حال تا این جای سال تنوع زیادی در بین فیلم ها دیده می شود با داستان هایی عاشقانه 
با نیروی قدرتمند ذهن بشر و قدرت تخریب خشونت... و فیلم های دیگری كه در فصل 

پاییز و زمستان بر پرده ها خواهد نشست.
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دوتار جان
نوشته: سیما توحدی 

 خشک سیمی ، خشک چوبی ، خشک پوست
از كجا می اید این آوای دوست؟   

گر زسیم است این صدای نازنین   
خود چگونه میزند هیهای دوست؟    

باز  دیر  از  استوار  و  باشکوه  گهواره  این  زمین 
 ، آرزو  و  امید   ، شوق  و  شور  هزاران  خواستگاه 
است.  بوده  شماری  بی  غمهای  و  اندوه  و  حسرت 

عزیز  میهمان  هماره  بشری  رنگین  احساسات  این 
باشکوه  و  زیباترین  و  اند  شده  ها  ترانه  و  سازها 
 ، اند. هر جا زندگی بوده  ترین نواها را شکل داده 
است.  نمایی كرده  با حضوری چشمگیر خود  ساز 
هر جا اندیشه و هنری بوده ، موسیقی مثل چشمه 
ای زالل جاری شده و روح تشنه باورهای ملتی را 

سیراب كرده است.
یکی از مناطق مهم از لحاظ غنای موسیقی فولکولور 
خطه خراسان است  كه نوای جادویی دوتار را در 
گوشه گوشه آن از شمال تا جنوب از شرق تا غرب 

میتوان شنید. ساز دوتار تداعی گر لحظه های تلخ 
و شیرین مردم خراسان است. دوتار یادآور حماسه 
، اعتقادات ، خاطرات و باورهای این  ها ، دالوریها 
مردم سرافراز و نجیب است كه آمال و آرزوهای آنان 

را به شیرینی روایت می كند.  
نواخته  مضراب  با  كه  است  مقامی  دوتارسازی 
نمیشود بلکه با ناخن به آن زخمه میزنند. این ساز 
كه  دارد  ساله  هزاران  چند  ای  پیشینه  آهنگ  خوش 
و  نشین  تركمن  نواحی  برخی   ، خراسان  در  بیشتر 
گاهی در مازندران با اندكی تغییر در شکل و نحوه 
نوازندگی دیده میشود. امروزه حوزه های نواختن 
شهرهای  در  خراسان  شمال  از:  عبارتند  دوتار 
در   ، قوچان  و  درگز  شیروان،  اسفراین ،  بجنورد، 
بیرجند،  شهرهای  در  خراسان  شرق  و  جنوب 

، كاشمر، خواف  ، گناباد  قائنات، تربت جام،تایباد 
و سرخس ، در نواحی تركمن نشین استان گلستان 
استان  مناطق  برخی  همچنین  كتول  آباد  علی  و 
 ، شکل  گالبی  ای  كاسه  دارای  دوتار  مازندران.  
 . ، دو رشته سیم و یازده پرده است  بلند  دسته ای 
قسمت گالبی شکل از چوب درخت توت و دسته آن 
از چوب درخت زردآلو یا گردو ساخته میشود كه در 
میشود.  كج  كمتر  و  است  تر  مقاوم  رطوبت  مقابل 
دست  به  ابریشم  نخ  از  كه  تاری  آن  به  گذشته  در 
می آید وصل می شده است . مرحوم اولیاقلی تركمن 
كه  مینواخت  دوتاری   13۵3 سال  طوس  جشن  در 

سیمهایش از جنس ابریشم بود.

كوک  است.  كوک  دو  دارای  خراسان  در  دوتار   
تركی  كوک  را  پنجم  كوک  و  نوایی  كوک  را  چهارم 
و كردی می نامند كه بسته به نوع كوک ، آهنگهای 
دوتار  پیدایش  زمان  از  میشود.    اجرا  متفاوتی 
ماخذی در دسترس نیست. اما در كتابهای تاریحی 
 . است  شده  یاد  دوتار  از  قدیمی  های  سفرنامه  و 
با  سازی  از   ) الکبیر  موسیقی   ( كتاب  در  فارابی 
مشحصات دوتار به عنوان تنبور خراسان نام برده 
است. در حجاری های به جا مانده از اشکانیان نقش 
تنبور دیده میشود و از آنجا كه اشکانیان خراسانی 
یا  دوتار  وجود  بر  باشد  مدركی  میتواند  اند  بوده 

تنبور خراسانی در زمان اشکانیان.
در  حماسی  و  عاشقانه   ، ای  افسانه  های  روایت 
همراه  دوتار  همنوازی  با  همیشه  خراسان  فرهنگ 
و روایت های  داستان ها  كه  به كسانی  بوده است. 
 ، میکنند  اجرا  دوتار  همراه  را  سرزمین  این  كهن 
بخشی می گویند. بخشی كسی است كه خداوند به 
فردی  را  او  و  فرموده  عطا  موهبتی  یا  بخششی  او 
بخواند،  بتواند  باید  بخشی   . است  كرده  استثنائی 

بنوازد، شعر بگوید و داستان بسراید
انتقال روایت و داستان  مهمترین وظیفه بخشی ها 
بوده  بعدی  های  نسل  به  گذشتگان  آمیز  پند  های 
است. از میان این داستانها میتوان به غریب  و شاه 
مزار،  والله  ها  ترک  میان  در  و مجنون  لیلی   ، صنم 
جعفر قلی و له یاره در میان كردهای شمال خراسان 

اشاره كرد. 
رحیم   ، تركمن  قلی  اولیا  چون  ای  برجسته  اساتید 
خان بخشی ،حاج حسین یگانه ، حاج قربان سلیمانی 
، غالمرضا پور عطایی و ابو الفضل اوغازی گرچه 
اینک در بین ما نیستند اما سالها پیش با حضور در 
جشنواره های متعدد بین المللی نوای شیرین دوتار 
را در سراسر دنیا طنین انداز كرده اند و این ساز دل 

انگیز رابه مردم سراسر جهان شناسانده اند. 
\

به  فراوانی  دوستان  هنر  روزها  این  خوشبختانه 
یادگیری این ساز به جا مانده از نیاكان عالقه نشان 
دوتار  زیبای  صدای  تا  كنند  می  تالش  و  میدهند 
در  برسد.  گوش  به  انگیز  دل  و  طنین  پر  همواره 
مشهد استاد محمد یگانه فرزند بخشی حاج حسین 
آموزش  به  و  میسازد  دوتار  كه  سالهاست  یگانه 
كه  عباسی  یلدا  تهران  در  پردازد.   می  شاگردانش 
بردری  رمضان  و  احمدی  مجید  استاد  شاگردان  از 
محلی   آوازهای   ، خراسان  شمال  دوتار  ساز   ، است 
و مقام های  كرمانجی تدریس می كند و در تایباد 
سلمان سلیمانی  شاگرد استاد نظر محمد سلیمانی 

به آمورش دوتار شرق خراسان مشغول است. 

با آبونمان )اشتراک(  هفته نامه 
پرشین،  به گسترش فرهنگ 

و هنر ایرانی جدای از هرگونه 
گرایشهای سیاسی و مذهبی،

 کمكی وافر می کنید.
لطفا جهت دریافت فرم اشتراک با شماره 

07811000455 تماس بگیرید

آیا خبر ممنوع الکاری 24 خواننده محبوب ایرانی صحت دارد؟

شوک جامعه موسیقی
احتماال  دیگر  هنرمند   21 و  فرزین  فرزاد  صادقی،  رضا  شجریان،  همایون 
ممنوع الکار می شوند« این تیتر خبری بود كه به فاصله چند ساعت از انتشار،  
حجم بسیار بزرگی از كاربران فضای مجازی را یک تنه به واكنش های شدید 

وادار كرد و باعث شد تا جامعه موسیقی به یکباره شوک زده شود. 
داستان از این قرار بود كه یک سایت خبری، مدعی شد كه به واسطه نامه ای 
كه در اختیار برخی خواننده ها قرار گرفته است، همکاری با سایت »رادیو 
جوان« كه یکی از سایت های فعال موسیقی در خارج از كشور است، پخش 
از  خارج  كنسرت های  در  تخلفات  برخی  ماهواره ای،  شبکه های  در  كلیپ 
ایرانی  خوانندگان  از  تعدادی  ممنوع الکاری  دالیل  جمله  از  و...  كشور 
برخی  لغو  علت  درباره  گمانه زنی ها  خبر  این  انتشار  است.اما  شده  عنوان 
موسیقی  حوزه  فعاالن  از  بسیاری  تا  كرد  تشدید  را  موسیقی  كنسرت های 
لغو  و رسانه ها اظهار كنند كه ممنوع الکاری برخی خوانندگان علت اصلی 

كنسرت آنها از ابتدای سال جاری بوده است. 
برای  را  كنسرت ها  لغو  علت یابی  »تاریکخانه«  خبر  این  انتشار  واقع  در 
است  آنجا  جالب  اما  كرد،  روشن  موسیقی  مخاطبان  و  كارشناسان  برخی 
كه صحت وسقم خود این خبر تاكنون در هاله ای از ابهام است و افزون بر 
در  فهرست  این  در  شده  برده  نام  خوانندگان  از  برخی  كه  است  محرز  این 
شده  یاد  خبر  حال  هر  كرده اند.به  برگزار  كنسرت  كشور  در  گذشته  ماه   6
در  و  نشد  خالصه  سطر  چند  همین  به  خوانندگان  ممنوع الکاری  درباره 
اعالم  با  را  شده اند  ممنوعیت  این  مشمول  كه  خوانندگانی  فهرست  ادامه 
فرزاد  ایسنا  گزارش  به  ادعا  این  براساس  كرد.  منتشر  ممنوع الکاری  علت 
مهدی  مدرس،  سعید  صادقی،  رضا  خسروی،  زانیار  و  سیروان  فرزین، 
سایت  در  آثار  انتشار  علت  به  چاوشی  محسن  و  شکوهی  شهرام  مدرس، 
به  یا  ماهواره ای  در شبکه های  كلیپ هایشان  یا پخش ویدئو  »رادیو جوان« 
این موارد ممنوع الکار شده اند. همچنین محسن یگانه به علت  اتهام هر دو 
آنچه »برخی تخلف ها در كنسرت كانادا« اعالم شده است، ممنوع الکار شده 
و افزون بر این اسامی افرادی چون احسان خواجه امیری، علی لهراسبی، 
چهره هایی  دیگر  از  و...  ناظری  حافظ  شجریان،  همایون  چارتار،  گروه 
هستند كه ممنوع الکار شده اند اما هنوز علت روشنی برای ممنوع الکاری آنها 
برخی  شدن  لغو  كه  است  شده  یادآور  پایان  در  خبر  است.این  نشده  اعالم 
كنسرت های تهران و شهرستان این خواننده ها در هفته های گذشته نیز به 
دلیل همین ممنوع الکاری بوده كه به صورت مکتوب به آنها ابالغ شده است و 

در آن زمان هرگز رسانه ای نشد.

 واكنش  خوانندگان به انتشار غیرقانونی آثار
علی لهراسبی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درخصوص شایعات 
می شود،  پخش  سایت  این  در  آثارشان  كه  خواننده هایی  شدن  ممنوع الکار 
می گوید: »من هم خبرها را روی اینترنت دیدم اما واقعیت این است كه اصال 
ممنوع الکاری  بر  مبنی  دیگری  رسمی  سازمان  یا  ارشاد  وزارت  از  نامه ای 
در  كه  نداشته ام  كلیپی  من  اصال  اینکه  ضمن  است.  نرسیده  من  دست  به 
منتشر  مرا  كار  چند  رادیوجوان  سایت  كنند.  پخش  ماهواره ای  شبکه های 
كرده بود كه وزارت ارشاد به ما گفت باید آنها را بردارند. من هم ایمیل زدم 
و از این سایت خواستم تا فایل های صوتی آثارم را بردارد. در واقع االن هیچ 
اثری از من روی این سایت نیست. به نظرم اصل خبر مشکل دارد و برای 
راستا حافظ  است.«در همین  و كذب  نوع حساسیت منتشر شده  ایجاد یک 
خبر  منبع  است:  گفته  داده،  انجام  »برنا«  با  كه  گفت وگویی  در  نیز  ناظری 
ممنوع الکار شدن خود را نمی دانم، روحم هم از چنین مساله ای خبر ندارد، 
من عمل ناهنجاری مرتکب نشده ام كه مورد بازخواست قرار بگیرم. وی در 
ادامه اضافه كرد: بدون اجازه و رضایتم بخشی از كلیپ هایم از شبکه های 
ماهواره ای پخش می شود، این مساله را دولت و مجموعه ذی صالح آن یعنی 
وزارت ارشاد می دانند. آهنگساز آلبوم »ناگفته ها« اعالم كرد: بعید می دانم 
برای  چنین مساله ای خواننده ها را ممنوع الفعالیت كنند، در ارتباط با خودم 
می توانم این نکته را اعالم كنم كه هم در داخل و هم در خارج از كشور غریب 

هستیم، امیدوارم این مساله ای كه مطرح شده، به هیچ عنوان رخ ندهد.

حسین محمد زاده نوازنده  دوتار - عکس: محمودی احمدی
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ما یار نداریم و 
غم یار نداریم 

نوشته: سیما توحدی - عکس: محمود احمدی

سیما بینا اسمی آشناست شاید هم صدایی آشناست. صدایی كه 
های  دشت  از   ، خراسان  شمال  بلند   و  سرد  های  قله  بلندای  از 
وسیع و گرم جنوب خراسان ، از سینه مردمان صبور و خونگرم 
هایی  ترانه  كه  صدایی  میخیزد.  بر  ایرانمان  زیبای  روستاهای 
اند  داشته  نقش  سرودنش  در  ملتی  كه  كند  می  فریاد  را  محلی 
 ، تکلفند  بی  و  ، صمیمی  اند  و ساده  پیرایه  بی  كه  هایی  ترانه   ،

سروده شده اند تا درد را همدمی باشند و غربت را ناله ای.
 سیما بینا راوی یادگار نیاكان دیروز ماست كه این ترانه ها را به 
زیبایی و شور انگیزی با صدای سازهای محلی در می آمیزد و به 

گوش جانمان می ریزد. 
 سیما  از شهر خوسِف ، توابع بیرجند در خراسان جنوبی و از دل 
خانواده ای اهل ذوق و هنر برآمده. پدرش از اهالی باذوق بیرجند 
بود. صدای خوشی داشت و آواز می خواند،  شعر می گفت و تار 
هنر  زمینه  در  وی  استعداد  به  مادرسیما  و  پدر  می نواخت.  هم 
توجه كردند و او را در یادگیری موسیقی و آواز، تشویق و یاری 
  رساندند و در اولین قدم به تهران مهاجرت نمودند . زمانی كه به 
تهران نقل مکان كردند، پدرش او را به رادیو برد و به آقای  داوود 

پیرنیا معرفی كرد
و  رنگارنگ  گلهای  برنامه  و  گلها  استودیو  از  را  كارش  سیما   
گلهای جاویدان كه زیرنظر داوود پیرنیا تهیه می  شد، شروع كرد. 
و  پدرش  از  همزمان   را  ایرانی  موسیقی  سنتی  آوازهای  وی   
زرین پنجه،  استاد  دوامی،  عبدالله خان  استاد  مانند  هنرمندانی 
یاد  پایور و موسیقیدانان دیگری  فرامرز  استاد  استاد معروفی، 
گرفت .. همنشینی با استادان موسیقی كالسیک ایرانی باعث شد 
در  و  بپردازد  آموختن موسیقی ردیف دستگاهی هم  به  همزمان 
به امضایی مشخص  بتواند  آن روزهای موسیقی  ُمدزده  فضای 
برسد. او در عین حال ُپلی شد برای پیوند موسیقی اصیل محلی 

با مردمی كه در شهرهای در حال گسترش زندگی می كردند.
 سیما بعد از سال13۵7 در كنار تدریس موسیقی كالسیک ایرانی 
و آواز به تحقیق و جمع آوری ترانه های محلی ایرانی و بازنویسی 
محلی  موسیقی های  به خصوص  روستائی،  و  مردمی  آهنگ های 
دورافتاده ترین  به  سفر  با  او  پرداخته است.  خراسان  زادگاهش، 
آهنگ های  و  ترانه ها  از  مجموعه ای  توانست  ناحیه  این  نقاط 
كمیاب و تقریبا فراموش شده را جمع آوری كند؛ موسیقی ای كه 
و  كار روزانه  در حین  و  قوم های مختلف  زنان  و  توسط مردان 

مراسم های آیینی شکل گرفته و زمزمه شده بود.
او مجموعه الالیی های ایران را در ادامه پژوهش ها و سفرهایش 
كه برای موسیقی محلی به مناطق مختلف ایران داشته، از میان 
و  پشتکار  و  عالقه  با  و  كرده  جمع آوری  روستاها  و  شهر  مردم 
سعی و تالش، تمام آنها را با لحن و لهجه های مختلف تمرین و 

ضبط كرده است .
سیما بینا نخستین زنی است كه پس از انقالب 13۵7 كالس تعلیم 
آواز دایر كرد. وی همچنین نخستین زنی بود كه در تاالر وحدت 
موفق به اجرای كنسرت شد. او از سال 1372 برای ارائٔه گنجینٔه 

معتبر  جشنواره های  به  ایرانی  محلی  موسیقی  در  یافته هایش 
مردمی  موسیقی  و  شده است  دعوت  دنیا  سراسر  در  موسیقی 

ایران رابه گوش جهانیان رسانده است.
آلبوم هایی كه تا كنون از سیما بینا وارد بازار شده شامل : همدل 
یارم،  زلفای  جان،  بانو  حنایی،  درنا،  نوایی،  شوال،  پریشان،   ،
موسیقی جنوب خراسان، آوای صحرایی1 و  2،  الله زار، یا موال 

و...میباشند. 
شنبه  یک  آرت،  نوا  موسیقی  موسسه  مدیر  كیانی  آقای  همت  به 
كه  بود  مشتاقانی  میزبان  لوكس  سنت  سالن  اكتبر  هجدهم  شب 
این  شیرین  و  گرم  نوای  از  تا  بودند  آمده  گرد  نزدیک  و  دور  از 
بانو لذت ببرند.نوازنده های گروه عبارت بودند از: حسین محمد 
و  بابک ماسالی )دف(  تار(  زارع )سه  امیر عباس  زاده) دوتار( 
و  ، سلیمانی  ، شایسته  پور  ، موسی  ، عمادیان  خانمها معتمدی 
همراهی  آواز  از  هایی  بخش  در  را  بینا  سیما  بانو  كه  خانباغی 

میکردند.
 قسمت اول برنامه با موسیقی تربت جام و مقام  اشتر خجو آغاز 
دل  و  گرم  نوای  و  زاده  محمد  آقای  استادانه  نوازی  دوتار  شد. 
انگیز سیما گوش جان را نوازش میکرد و یاد سرزمین بیکران در 
دلهای مشتاق غوغایی به راه انداخته بود . مقام صیاد با شعری 

دل  آهنگ   ، بیتی های محلی  دو  ادامه  در  و  از حافظ شروع شد 
شیدا ، الله مدد ، سرو خرامان و مقام كبک زری اجرا شد. تصنیف 
)ما یار نداریم ( با شعری از موالنا جالل الدین رومی و ریتمی 

شاد و دلنشین ، حسن ختام قسمت اول برنامه بود. 
ما یار نداریم و غم یار نداریم 

  ما یار به جز خالق غمخوار نداریم
ما مست صبوحیم ز میخانه توحید
  حاجت به می و خانه خمار نداریم

 پس از یک استراحت 20 دقیقه ای گروه روی سن باز گشت تا با 
تصنیف دلستان برنامه آغاز شود. دو نوازی دوتار و سه تار در 
مایه شور، هنرمندی دو نوازنده جوان و خوش ذوق گروه را به 
خوبی نمایان میکرد. پس از این دو نوازی تصنیف  )یار میگوید 
الله ( كه از سروده های پدر سیما بود فضایی شیرین و معنوی در 
سالن ایجاد كرد. آهنگ بعدی ، مقام معروف نوایی بود كه شاید 
همه ما حداقل یک بار در طول زندگی خود ، شیرینی و زیبایی 
این آهنگ را در تار و پود جانمان حس كرده باشیم. ترانه نوایی 
یا به عبارتی “نهان خانه دل” بدون تردید یکی از شاخص ها و 
فارسی  فلکلور  و  سنتی  موسیقی  در  استاندارد  یک  تعبیری  به 
است كه اولین بار توسط استاد غالمعلی پورعطایی به این شکل 
و آهنگ متداول ،تکنوازی و اجرا شد. سیما این ترانه را به شیوه 
خاص خودش ، بسیار ماهرانه و دلنشین اجرا كرد تا یک بار دیگر 
اما  زندگیست  هفتم  دهه  آغازین  سالهای  در  اینکه  با  دهد  نشان 
هنوز صدایش از قدرت و توانایی های مطلوبی برخوردار است.

برنامه با آهنگ زیبای مجنون نبودم و  تشویق بی وقفه حضار به 
پایان رسید تا شبی به یاد ماندنی در ذهن و خاطره تک تک افراد 

حاضر در سالن باقی بماند. 

 كدوم كوه و كمر بوی تو داره یار
كدوم ماه جلوه ی روی تو داره

همون ماهی كه از قبله زند فریاد
نشون از داغ ابروی تو داره

مجنون نبودم مجنونم كردی
از شهر خودم بیرونم كردی یار
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پزشک یا قاتل زنجیره ای؛ آنهایی که به بیماران رحم 

نمی کردند

پزشكان 
جهنمی!

یکی از مشهورترین قاتلین زنجیره اِی ایاالت متحده 
»هرمان وبستر ماجت« بود که اتفاقا خودش هم 
آقای  مشابه  دیگر  پزشک  چند  بود.  پزشک  یک 
با  ادامه  در  که  داشته اند  وجود  تاریخ  در  ماجت 
هشت مورد جذاب آن ها آشنا خواهیم شد.   گفته 
می شود آقای هرمان وبستر ماجت مشهور به »اچ 
اچ هولمز« بین 27 تا 200 نفر را در »قلعه ی کشتار« 
خود کشته است. آقای هولمز خرج تحصیل خود 
به  را  افراد  اجساد  او  درمی آورد.  راه  همین  از  را 
را  آن ها  و  می برد  پزشکی اش  مدرسه  آزمایشگاه 
کامال تکه تکه می  کرد. سپس ادعا می کرد که این 

افراد مرده اند و از بیمه خسارت می گرفت.
 

1. هرمان وبستر ماجت مشهور به اچ اچ هولمز 
اگر تمام جرم هولمز در همین حد بود، ما اصال اشاره ای به او 
نمی كردیم. او در سال 1886 به شیکاگو رفت و ساختمان بزرگ 
سه طبقه ی خود را ساخت. آقای هولمز آن ساختمان را مطابق 
خواسته های شیطانی خود طراحی كرده بود. برای نمونه، آن 
ساختمان مجهز به  درب های ورودی مخفی از بیرون ساختمان 
و چندین اتاق مخفی بود. ساختمانی كه به قلعه ی قتل و كشتار 

مشهور شد. 
 از همه بدتر می توان به زیرزمین آن ساختمان اشاره كرد كه 
كوره های  اسید،  از  پر  بشکه های  پزشکی،  امکانات  به  مجهز 
به  خود  اتاق  از  هولمز  دكتر  بود.  شکنجه  وسایل  و  بزرگ 
را  بتواند گاز  این طریق  از  تا  لوله های گاز كنترل كامل داشت 
وارد اتاق مقتولین كرده و آن ها را پیش از هر كاری بی هوش 

كند. 
استفاده  خانه اش  ساخت  در  مختلف  شركت  چندین  از  او 
بیشتر  نکنند.  شک  او  كشتار  قلعه  به  آن ها  از  یک  هیچ  تا  كرد 
مقتولین وی كسانی بودند كه به امید استخدام شدن به خانه او 
می رفتند. آن ها قراردادی می بستند و دكتر هولمز را به عنوان 

ذینفع خود معرفی می كردند. 
تبدیل كرد.  به هتل   دكتر هولمز در سال 1893، خانه خود را 
اكثر مقتولین وی به دلیل خفگی جان می دادند كه البته خوش 
به  گاز جان سالم  انتشار  از  كه  زیرا كسانی  بودند،  شانس هم 
مرگ  از  پیش  را  هولمز  دكتر  شکنجه های  باید  می بردند،  در 
تحمل می كردند. او حتی با فروش اسکلت و اندام مقتولین به 

دانشکده های پزشکی، پول خوبی به جیب می  زد. 
 او از شیکاگو رفت و چند سال بعد دستگیر شد. پلیس بعد از آن 
ماجراها به قلعه ی او رفت و با خانه ی وحشت واقعی روبه رو 
نشد.  معلوم  مشخص  طور  به  هیچ گاه  او  مقتولین  آمار  شد. 
دكتر هولمز به كشتن 27 نفر اعتراف كرد، اما كارشناسان 200 

نفر را تخمین زدند. او در 7 مه 1896 به دار آویخته شد. 
 

2. پزشکی كه بیمارانش را به دارو معتاد می كرد 
تجویز داروهای اعتیاد آور یکی از مشکالت همیشگی پزشکی 
بوده است. تعداد انگشت شماری از پزشکان نیز از این قضیه 
سو استفاده كرده اند، چرا كه می دانند از این طریق می توانند 

پول دربیاورند. 
به  او  كه  زمانی  بود.  پزشک ها  آن  از  یکی  آنتولیک«  »مالدن   
مورفین،  كوكائین،  نسخه های  تجویز  مسئول  بخش  مدیریت 
اكسی كدون و مت آمفتامین درآمد، متوجه شد كه چه مسئولیت 
سو  مسئولیت  این  از  اما  او  است؛  شده  اهدا  وی  به  خطیری 

استفاده كرد.
دختران  و  پسران  به  را  آور  اعتیاد  داروهای  اقسام  و  انواع  او 
جوان تجویز می كرد و آن ها را معتاد می كرد. مدتی بعد حتی 
پای او به مهمانی ها باز شود و با فروش این داروها پول خوبی 
به جیب می زد. چند وقتی به همین منوال گذشت تا زمانی كه 
فردی زیر آب او را زد. ماموران قضایی پس از بازجویی متوجه 
جرائم او شدند و آقای آنتولیک سرانجام در سال 2010 بازداشت 
شد.  او به 1۵6 سال حبس محکوم شد كه البته توانست آن را به 

چانه زنی فراوان به 10 سال حبس تبدیل كند. 
 

3. تشخیص اشتباهی سرطان در ۵۵0 بیمار
است.  هزینه بر  بسیار  آن  درمان  و  خطرناک  بیماری  سرطان 
بیمار   ۵۵0 به  او  می دانست.  خوبی  به  را  این  فاتا  فرید  دكتر 

خود گفت كه سرطان دارند، در حالی كه بسیاری از آن ها هیچ 
از  درمانی  شیمی  و  سرطان  درمان  برای  او  نداشتند.  مشکلی 

بیماران خود مبالغ هنگفتی را دریافت می كرد.
بیماری  جعل  با  فاتا  دكتر  شد.  شناخته  مجرم  او  نهایت  در 
سرطان، 17.6 میلیون دالر از شركت های بیمه و مراكز درمانی 
دریافت كرده بود. در حکم صادر شده برای وی 4۵ سال حبس 

آمده كه باید حداقل 34 سال آن را در زندان سپری كند. 
 

4. پزشک یا قاتل زنجیره اِی حرفه ای! 
كامال  شخصیتی  علمی،  نظر  از  سوانگو  مایکل  جوزف  دكتر 
قابل احترام است. او دانشجوی ممتازی دوران تحصیلِی خود 
یک  اما  او  بود.  كرده  استفاده  نیز  عالی  بورس های  از  كه  بود 

قاتل زنجیره ای حرفه ای هم بود.
اوهایو،  دانشگاه  پزشکِی  دانشکده  در  وی  انترنِی  دوران  در 
پرستاران متوجه مورد عجیبی شدند: بیماران سالم به ناگهان 
او را  از پرستاران سر بزنگاه مچ  از دنیا می رفتند. حتی یکی 
گرفت. آقای سوانگو در حال تزریق به یکی از بیماران بود و آن 
این  بیمار مدتی بعد به شدت مریض شد. كاركنان بیمارستان 
مسئله را به مدیریت اطالع دادند، اما آن ها گفتند كه آن پرستار 

احتماال پارانویایی بوده است.  

در سال 198۵، دكتر سوانگو به دلیل ضرب و شتم با همکارانش 
شد.  محکوم  حبس  سال  پنج  به  آن ها  به  سم  خوراندن  سر  بر 
به  جدید  هویتی  با  او  نبود.  او  جرائم  بر  پایانی  اتفاق  این  اما 
دالیلی  اثر  بر  بیماران  دیگر،  بار  یک  رفت.  دیگر  بیمارستانی 

نامشخص جان دادند. 
 پلیس FBI بار دیگر به وی مظنون شد، اما او این بار از ایاالت 
متحده فرار كرد. دكتر سوانگو به بیمارستانی در زیمباوه رفت 
و همان اتفاقات مرموز دوباره رخ داد. او آنجا هم دستگیر شد، 

كه این بار به نامیبیا فرار كرد. 
 پای دكتر سوانگو به خاورمیانه هم باز شد. او تالش كرد در 
پلیس عربستان  كه  كند  كار  در عربستان سعودی  بیمارستانی 
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 ۵. تجاوز پزشک زنان به بیمارانش 
را  حواسش  باید  داشت،  كه  شغلی  سبب  به  موما  چارلز  دكتر 
بیشتر جمع می  كرد. او چندین بار از موقعیت شغلی خود سو 
استفاده كرد كه تجاوز سرآمد جرائم او است. دكتر موما البته 
بیماران خود توصیه  از  به برخی  را  چندین عمل غیرضروری 

می كرد تا از این طریق بتواند مقاصد شوم خود را عملی كند.
دیده  موما  دكتر  پرونده   در  اخالقی  فسادهای  اقسام  و  انواع 
می شود. او حتی بیماران خود را تهدید می كرد كه اگر با وی 
همکاری نکنند، نسخه های مورد نیاز آن ها را نخواهد نوشت. 
یکی از بیماران شجاع دكتر موما فساد او را به پلیس گزارش 
داد، اما پلیس به خاطر اعتیاد آن زن نتوانست حرفش را باور 
كند. زمانی كه یک بیمار دیگر همان موارد را به پلیس گزارش 
داد، آن ها پرونده دكتر موما را جدی تر پیگیر كردند. در نهایت 
20 سال  به  نیز  دكتر چارلز  و  نفر رسید   100 به  بیماران  تعداد 

حبس محکوم شد. 
 

6.زن 46 ساله ی باردار و پزشکی كه باور نمی كرد!
دوران یائسگی زنان پس از 40 سالگی شروع می شود، اما این 
مسئله بدان معنا نیست كه همه زنان توانایی باردار شدن خود 
را پس از چهل سالگی از دست می  دهند. زنی 46 ساله به نام 
از  ماه  »پنج  گفت:  و  كرد  مراجعه  خود  پزشک  به  آرورا  آنیتا 

فراوانی  درد  شکم  ناحیه  در  می گذرد.  ماهانه ام  عادت  آخرین 
او در اوج خباثت  دارم و وزنم نیز اضافه شده است.« پزشک 
گفت این موارد تاثیر دوران یائسگی است. او قبال دو فرزند را 
را  به خوبی معنای بچه دار شدن  بنابراین  آورده بود،  دنیا  به 
می فهمید. او چندین بار به پزشکش اطالع داد كه شاید باردار 
شده است، اما پزشک با قطعیت تمام این موضوع را رد می كرد. 
حتی یک بار به دلیل اصرار وی، پزشک از او آزمایش فراصوت 
گرفت. اما این بار هم آن پزشک تصمیم گرفت تا بچه ی داخل 

رحم او را نادیده بگیرد. 
در دوران بارداری، او مجبور به استفاده از ایبوپروفن و رژیم 
غذایی كم چرب شد: هر دو مورد برای كودک و مادر خطرناک 
است.  بارداری او سرانجام در هفت ماهگی تشخیص داده شد 
صورت  كار  این  اگر  آمد.  دنیا  به  ماهگی  هفت  در  او  نوزاد  و 

نمی گرفت، جنین به طور حتم می مرد. 
 

7. پزشکی كه به بیمارانش گرسنگی می داد 
اما  نرفت،  پزشکی  دانشکده  به  گاه  هیچ  هازارد  برفیلد  لیندا 
نخست  دهه  در  واشنگتن  پزشکی  قوانین  مشکالت  دلیل  به 
شعار  كند.  دریافت  پزشکی  گواهینامه  شد  موفق  بیست،  قرن 
او این بود: »گرسنگی كشیدن تمام بیماری ها را دوا می كند.«  

باید  كه  بود  مارچوبه  سوپ  و  فرنگی  گوجه  او  غذایی  رژیم 
گرسنگی  كه  بود  معتقد  او  می شد.  استفاده  مدت  دراز  در 
كند.  خارج  بدن  از  را  سموم  تمام  می تواند  درازمدت  كشیدن 
اما متاسفانه چند تن از بیمارانش در حین مراقبت وی از روی 

گرسنگِی شدید جان دادند. 
 او اما در مراجع قضایی حاضر نشد و كلینیکی دیگر را تاسیس 
كرد كه 40 بیمار دیگر در آن جان دادند. برخی از بیماران بالغ 
او هنگام جان دادن تنها 27 كیلوگرم وزن داشتند. خانم هازارد 

حتی از بیمارانش دزدی هم می كرد.
اعدام  حکم  و  شد  دستگیر  سرانجام  او  میالدی،   1911 سال  در 
با ادعای فراوان  برای او صادر شد. خانم هازارد در آن زمان 
گفت: »آن ها چشم دیدن یک پزشک خانم موفق را ندارند... من 
حتی زیر چوبه دار هم جان نخواهم داد، چرا كه ماهیچه های 

گردنم خیلی قوی است.« 
 البته كار او هیچ گاه به اعدام نرسید. مدتی بعد حکمی آمد كه 
قتل های او غیر عمد تشخیص داده شده بود. در آن حکم، خانم 
هازارد به 20 سال حبس محکوم شده بود كه آن هم پس از دو 
سال حبس بخشیده شد. این بار مركزی دیگر را با نام »مدرسه 
سالمتی« تاسیس كرد. خانم هازارد حتی تمام كالبدشکافی ها 
امان بماند. آن  قانونی در  از پیگرد  تا  انجام می داد  را خودش 

مركز در نهایت در سال 193۵ با خاک یکسان شد. 
 سه سال پس از آن ماجرا، خود خانم هازارد به بیماری مبتال 
شد كه برای درمان آن سعی كرد روش درمانی خودش یعنی 
اثر همین  بر  امتحان كند. خانم هازارد  را  »گرسنگی درمانی« 

روش درمان جان داد. 
 

8. پزشک زنان و مشروبات الکلی 
جهان  پزشک  بدترین  می توان  را  دریسکیل«  »كریستوفر 
زندگی  نیومکزیکو  در  و  بود  زایمان  و  زنان  جراح  او  نامید! 
می كرد. آقای دریسکیل همیشه مشروبات الکلی در مطبش نگه 
او با حالتی كامال مست نسخه می نوشت و حتی با  می داشت. 

بیماران خود رابطه جنسی برقرار می كرد.
برای  می كرد.  لغو  سادگی  به  را  خود  بیماران  قرار  حتی  او 
نیاز داشت،  به زایمان فوری  باردارش  بیماران  از  نمونه، یکی 

اما آقای دریسکیل به دلیل عیاشی به كمک بیمار خود نرفت.
Oddee :منبع
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سال حبس بخشیده شد. این بار مركزی دیگر را با نام »مدرسه 
سالمتی« تاسیس كرد. خانم هازارد حتی تمام كالبدشکافی ها 
امان بماند. آن  قانونی در  از پیگرد  تا  انجام می داد  را خودش 

مركز در نهایت در سال 193۵ با خاک یکسان شد. 
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اما آقای دریسکیل به دلیل عیاشی به كمک بیمار خود نرفت.
Oddee :منبع

آزار جنسی گسترده 
زنان در بنیادهای خیریه

و  پنهان  جنسی  خشونت  از  گزارشی  گاردین  روزنامه 
تجاوز در سازمان هایی كه فعالیت های بشردوستانه انجام 
كه  زنانی  گاردین  نوشته  به  است.  كرده  منتشر  می دهند 
"فمینیست  برچسب  می دهند  گزارش  علنی  را  آزارها  این 

دردسرساز" می خورند. 
روز  گاردین  انگلیسی  روزنامه  وله،  دویچه  گزارش  به    
دوشنبه 19 اكتبر )27 مهر( گزارشی منتشر كرده كه نشان 
می دهد زنان شاغل در سازمان های امدادرسان بین المللی 
به طور گسترده ولی پنهان مورد اذیت و آزار جنسی قرار 

می گیرند.  
و  اذیت  این  موارد  بیشتر  در  كه  كرده  تاكید  گزارش  این 
به اصطالح  و  نمی شود  پیگیری هم  و  آزارها علنی نشده 

"گرد وخاكی است كه با جارو زیر فرش پنهان می شود". 
 زنانی كه در این گزارش با آنان گفت وگو شده به گاردین 
سازمان های  بزرگترین  در  زنان  جنسی  آزار  كه  گفته اند 
غیردولتی و موسسات وابسته به سازمان ملل تا خیریه های 
كوچک رواج دارد و در هیچیک از این موسسات حمایتی 
از این زنان و یا اقدامی برای پیشگیری از این گونه آزارها 

صورت نمی گیرد. 
خشونت های  كه  زنانی  مصاحبه شوندگان،  گفته  به   
جنسی علیه خود را در این سازمان ها علنی می كنند اغلب 
به  زنان  این  از  یکی  "زنان دردسرساز" می خورند.  مارک 
همکارانش  از  یکی  توسط  آنکه  از  پس  كه  گفته  "گاردین" 
در یک سازمان غیردولتی محلی در سودان جنوبی مورد 
كار  از  كرد،  فاش  را  موضوع  این  و  گرفت  قرار  تجاوز 

اخراج شد. 
در  شده  ثبت  كارتر،  موسسه  برای  كه  آمریکایی  زن  این   
تجاوز،  اعالم  از  پس  كه  است  گفته  می كرده  كار  آتالنتا 
او  از  هیچ گونه كمک فکری یا پزشکی به او نشد و حتی 

نپرسیدند كه اصال به كمک نیاز دارد یا نه. 
بی توجهی های  به  نسبت  را  اعتراضاتش  او  آنکه  از  پس   
موسسه محل كارش درباره موضوع تجاوز ادامه داد، از 

كار اخراج شده است. 
 موسسه كارتر اما در واكنش به این سخنان به "گاردین" 
كرده  دریافت  پزشکی  كمک های  هم  یادشده  زن  كه  گفته 
اما  شده  ترغیب  مشاوره ای  كمک های  گرفتن  برای  هم  و 

درباره علت اخراج او چیزی نگفته است. 
 

تنها یک درصد خشونت های جنسی گزارش می شوند 
كمک های  كه  كالیفرنیا  در  هدینگتون  انستیتوی  اخیرا 
به  می كند  سازماندهی  را  امدادرسانان  برای  روانپزشکی 
سازمان های  در  جنسی  خشونت  موضوع  درباره  تحقیق 
كمک رسان پرداخته است. آلیسیا جونز معاون این موسسه 
به گاردین گفته: »این موضوع در ابعاد بزرگی پنهان نگاه 
این  در  دقیقی  تحقیق  هیچ  تاكنون  است.  شده  داشته 
سازمان ها  بیشتر  داخل  در  است.  نگرفته  صورت  باره 
به  قربانیان  اما  می شود  شنیده  مورد  این  در  زمزمه هایی 
دالیل گوناگون از علنی كردن این موضوع پرهیز می كنند.« 

 
به گفته او در خوش بینانه ترین حالت تنها یک درصد از این 

خشونت ها گزارش می شوند. 
 

كریستینا وایل، كه در ایجاد امنیت انسانی در محیط های 
آمار  هیچ  »متاسفانه  می گوید:  دارد،  تخصص  كاری 
طبقه بندی شده و دقیقی از خشونت جنسی وجود ندارد. 
این گونه خشونت ها اغلب بسیار به ندرت و تنها از طریق 
اتفاقی  صورت  به  و  بشردوستانه  امنیتی  تدابیر  بخش 

گزارش می شوند.« 
این  نوع  درباره  اطالعات  كارشناس،  این  گفته  به   
خشونت ها و موقعیت و مکانی كه این خشونت ها در آنها 
اتفاق افتاده می توانند بسیار مفید باشند و موضوع را تا 
حدی روشن كنند؛ موضوعی كه به گفته او تا كنون "تنها 

به زیر فرش جارو شده است". 
 

"ترس" مهمترین دلیل سکوت 
زنان"  حقوق  بین المللی  "پروژه  گذشته  هفته های  در 
آمار خشونت های جنسی  )IWRP( در كانادا سعی كرده 
انجام  بشردوستانه  فعالیت های  كه  را  كسانی  میان  در 

می دهند، مشخص كند. 
زن  آنها  بیشتر  كه  نفر  هزار  از  بیش  از  مزبور  سازمان   
خشونت  از  خود  تجربیات  كه  است  كرده  دعوت  هستند 
جنسی در میان سازمان های بشردوستانه را در اختیار این 
ابتدا  افراد  این  از  بسیاری  دهند.  قرار  بشردوستانه  نهاد 
شروع به بازگویی تجربیات خود در این زمینه كرده اند اما 
پس از مدتی از ادامه این افشارگری خودداری ورزیده اند. 
این  اصلی  عامل  ترس  سازمان،  این  كارشناسان  نظر  به 
تجاوز  قربانیان  از  یکی  نوبرت  مگان  است.   خودداری 
جنسی كه برای یک موسسه امدادرسان وابسته به سازمان 
این  پیش  چندی  می كرد،  كار  جنوبی  سودان  در  ملل 
موضوع را علنی كرد. او فاش كرد كه به او مواد اعتیادآور 

خورانده شده و سپس به او تجاوز شده است. 
قرار  جنسی  خشونت  مورد  كه  كسانی  می گوید  او   
می كنند  پرهیز  خشونت  این  كردن  گزارش  از  می گیرند 
چرا كه در نبود حمایت های درون سازمانی از عواقب این 

بازگویی واهمه دارند.  
به  كمک رسان  سازمان های  در  كه  چیزی  نوبرت  گفته  به 
این  بمانید،  »ساكت  است:  این  می شود  دیکته  افراد  این 
این كار را  اگر  آن را بپذیرید حتی  باید  مسئله ای است كه 

همکارتان انجام داده باشد.« 
 به گفته نوبرت فعالیت های بشردوستانه در حال حاضر 
یک دنیای كامال مردانه و مردساالر است. اكثریت كسانی 

كه در این گونه سازمان ها كار می كنند مردان هستند. 
 به گفته او ضروت دارد كه این سازمان ها قبل از هرچیز 
این  در  جنسی  خشونت  كه  بپذیرند  را  واقعیت  این 
موسسات وجود دارد. این اولین قدم برای شکستن تابوی 
این موضوع است و تنها پس از این مرحله است كه می توان 

درباره این مشکل صحبت كرد. 
 

كمیته نجات بین المللی؛ یک كلوب مردانه 
كار   IRC بین المللی  نجات  كمیته  در  كه  آگاه  منبع  یک 
از سوی  این موسسه كه  به گاردین گفته است در  می كند 
اداره  بریتانیا  پیشین  خارجه  امور  وزیر  میلی بند،  دیوید 
می شود، انتظاری كه از قربانیان خشونت جنسی و حتی 
تجاوز وجود دارد این است كه اگر در جریان ماموریت در 
یک كشور دیگر مورد تجاوز قرار گرفتند، این موضوع را 
به سازمان خود اطالع ندهند. به گفته این فرد كسانی كه 
موارد آزار و خشونت جنسی را علنی می كنند با برچسب 

"فمینیست دردسرساز" روبرو می شوند. 
می كنیم  كار  ما  كه  »جایی  گفته:  گاردین  به  زن  این   
در  مکان ها  این  گونه  قواعد  و  است  مردانه  كلوب  یک 
و  آبرو  با  مستقیمی  رابطه  ما  شغل  حکمفرماست.  آنجا 
خوشنامی ما دارد. این اعتقاد در میان بیشتر مردم رواج 
بشردوستانه  فعالیت های  مشغول  كه  كسانی  كه  دارد 
عملی  درگیری  و  جنگ  میدان  در  حضور  با  هستند 
قهرمانانه انجام می دهند، واقعیت اما این است كه خطری 
به  می كند  تهدید  وبرمان  دور  مردان  سوی  از  را  ما  كه 

مراتب بیشتر از حضور در محیط های جنگ زده است«. 
 یک سخنگوی كمیته بین المللی نجات IRC در پاسخ به این 
سخنان گفته كه این نهاد هرگونه ادعای اعضایش را مبنی 
بر سوءرفتار كامال جدی می گیرد و در جریان رسیدگی به 
ادعاهای مطرح شده هویت كارمندانش را فاش نمی كند و 

هرگونه اطالعاتی در این زمینه را سری قلمداد می كند. 
به  را  اطمینان  این  نجات  بین المللی  كمیته  گفته  فرد  این   
كارمندانش داده كه همیشه در كنار آنهاست و هر گزارش 
درباره سوءرفتار را ضبط كرده و در سیستم آرشیو این 

سازمان نگهداری می كند. 
 اكثر كسانی كه در این باره با گاردین گفت وگو كرده اند بر 
این نظرند كه سازمان های امدادرسان باید فضای داخلی 
قربانیان  انسانی  منزلت  حفظ  با  و  داده  تغییر  را  خود 
خشونت جنسی به آنها این امکان را بدهند كه تجربیاتشان 
را  اطمینان  این  و  كنند  بیان  راحتی  به  مورد  این  در  را 
باشند كه مورد حمایت سازمان های مربوطه قرار  داشته 

می گیرند.
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بازاریــــــــــابی 
مدرن مشاغل

مترجم: مریم رضایی

میزان  به  را  اطالعات  اشتراک گذاری  به  نحوه  اینترنت  كه  است  واضح 
قابل توجهی تغییر داده و تاثیر عمیقی بر شیوه های بازاریابی داشته است. 

در چند سال گذشته، تحوالت بیشتر به سمت تکنیک های »وارد شونده« بوده، در 
حالی كه بسیاری از تاكتیک های »خارج شونده« كهنه و قدیمی شده اند )تکنیک 
بازاریابی وارد شونده به نوعی بازاریابی گفته می شود كه مخاطب هدفی را 
در  اطالعات  جست وجوی  به  را  او  مفید،  محتوای  ارائه  با  و  می گیرد  نظر  در 
مورد خدمات یا محصول ارائه شده تحریک می كند. در مقابل، بازاریابی خارج 
شونده نوعی استراتژی است كه در آن كسب وكار محصوالت یا خدمات خود را 
با ارائه اطالعات به مصرف كننده تبلیغ می كند، حتی اگر مصرف كننده به دنبال 
آن محصول یا خدمات نبوده باشد(. به دلیل مزایای اضافه ای مانند برندسازی 
و رشد مخاطب كه این تاكتیک ها را ارائه می كنند، بیشتر كسب وكارها به جای 
به  خالقانه  محتوای  انتشار  با  كنند،  خارجی  محتوای  وارد  را  تبلیغات  اینکه 
این روند، می توان مهم ترین روش های  داشتن  در نظر  با  موفقیت می رسند.  

بازاریابی آنالین را پیش بینی كرد:
 

 بازاریابی محتوا بیشتر از هر زمان دیگر
یکی از مهم ترین روش هایی كه شركت ها با استفاده از آن برای خود اعتبار ایجاد 
از طریق  ارزشمند  ایجاد محتوای  را جلب می كنند،  اعتماد مشتری  و  می كنند 
كانال های مختلف است. این امر اطالعات صنعتی مناسب را دربر می گیرد كه 
برای مخاطب سرگرمی یا راهکار ارائه می كند. انجام این كار به شركت اجازه 
می دهد خود را به طور دائم با ویژگی های جمعیت شناسی سازگار و طرفداران 
وفاداری جذب كند. به گفته موسسه بازاریابی محتوا، بهترین استراتژی های 
رسانه های  از:  عبارتند  تجاری-تجاری  كسب  وكارهای  در  محتوا  بازاریابی 
الکترونیکی،  خبرنامه های  كسب وكار،  سایت  مورد  در  مقاالتی  اجتماعی، 
موردكاوی ها، ویدئوها و مقاالتی در مورد وب سایت های دیگر. كسب وكارها 
صنعت  در  مثبتی  اعتبار  می توانند  شده،  ذكر  كانال  چند  یا  یک  از  استفاده  با 
خود ایجاد كنند. این روند نشان می دهد بازاریابی از طریق تکنیک هایی مانند 
از دست می دهد. در  به تدریج  را  اثرگذاری خود  تلویزیونی  و  رادیو  تبلیغات 
عوض، بهتر است با ایجاد محتوای ارزشمند و سرگرم كننده كه برای مخاطبان 

خاص طراحی شده باشد، بر بازاریابی وارد شونده تمركز كنیم.

 بازاریابی با رسانه های اجتماعی نیازمند تنوع بیشتر
خود  بازاریابی  كمپین های  اجرای  برای  كسب وكارها  گذشته،  سال  چند  در 
فیس بوک،  آنها  مهم ترین  كه  بوده اند  محدود  خاصی  اجتماعی  شبکه های  به 
LinkedIn و توییتر بوده است، اما اكنون به نظر می رسد سایت های اجتماعی 
به  این سایت ها هیچ گاه  از  مختلفی در حال ظهورند. درست است كه برخی 
موفقیت نمی رسند، اما برخی دیگر مانند Pinterest، گوگل پالس، Tumblr و 
یافته اند و گزینه های زیادی را در  اینستاگرام به محبوبیت قابل توجهی دست 
اختیار كسب وكارها قرار می دهند كه به آنها كمک می كند محتواهای متنوع در 

اشکال مختلف رسانه ای ایجاد كنند. 
بیشترین  به  دستیابی  هدف  مختلف  شبکه های  آزمایش  و  توسعه  نتیجه،  در 
تنوع سازی  این  است.  شده  تبدیل  كسب وكارها  برای  عادی  امری  به  مشتری، 
برای بسیاری از شركت ها مثمرثمر است، چون باعث می شود مصرف كننده یک 

برند خاص را آسان تر بشناسد.

 برتری محتوای تصویر-محور 
از آنجایی كه مصرف كنندگان امروزی با انبوهی از تبلیغات مواجه می شوند، 
اهمیت  پیش  از  بیش  باشد،  قابل هضم  سریع  و  آسانی  به  كه  محتوایی  ایجاد 
متوجه  بیندازید،  نگاهی  اجتماعی  رسانه های  سایت های  به  اگر  می یابد. 
بر  تاكید  دارند:  مشترک  ویژگی  سایت  سه  سایت،  چهار  هر  از  كه  می شوید 
تصاویر. موفقیت سریع سایت های Buzzfeed و Pinterest گواهی بر قدرت و 

قابلیت سرایت ویروسی محتواهای مبتنی بر تصویر است. 
پست های موفقی هم كه بیش از همه در سایت های اجتماعی به اشتراک گذاشته 
می شوند، یک ویژگی مشترک دارند: استفاده از عکس های مناسب برای تجزیه 
محتوا و تاكید بر نکاتی خاص. مورد دیگر اینفوگراف ها هستند كه عکس های 
مختلف را با حجم اندكی از متن تركیب می كنند تا در مورد موضوعی توضیح 
دهند و در واقع اطالعات آماری از پژوهش های مختلف ارائه می كنند. البته در 
مورد اینکه محتواهای قدیمی متن محور به طور كامل از صحنه خارج شوند، 
برای  محتوا  به  تصویر  تزریق  كه  است  مشخص  كامال  اما  دارد،  وجود  تردید 

بازاریابی سودمندتر است.

 اولویت با محتوای ساده و سبک 

روی  و  مصرف كننده  اولویت های  در  مسلم  رویه  تغییر  قابل توجه  نکته  یک 
آوردن به پیام های بازاریابی ساده سازی شده، به جای پیام های پیچیده است. 
وقتی در مورد برندهای بزرگ جهانی مانند اپل و گوگل فکر می كنید، متوجه 
بودن  از دالیل عمده جذاب  دارد. یکی  باالیی  ارزش  آنها  می شوید كه سادگی 
سایت Pinterest، سادگی و منظم بودن آن است. در شرایطی كه رگبار دائمی 
اطالعات و تبلیغاتی كه گویی فریاد می زنند »به من نگاه كنید« مصرف كننده 
حركت  مخالف  جهت  در  بازاریاب ها  نوآورترین  از  برخی  كرده،  سرگردان  را 
با  و  آورده  پایین  را  خود  تبلیغاتی  پیام های  بار  می كنند  تالش  آنها  می كنند. 

اغراق بیش از حد، مصرف كننده را غرق نکنند.

 ضرورت ایجاد محتوا با ابزارهای موبایل 
با توجه به استفاده گسترده )و سریعا در حال رشد( از گوشی های هوشمند 
موبایل  كاربران  برای  كه  كنند  ایجاد  است شركت ها محتوایی  تبلت ها، الزم  و 
در دسترس باشد. طبق اعالم سایت فوربس، تا سال 2017، تبلت و گوشی های 
هوشمند 87 درصد فروش ابزارهای قابل اتصال به اینترنت را تشکیل خواهند 
داد. به طور كلی، ایجاد یک تجربه مثبت برای كاربرانی كه از طریق ابزارهای 
صورت،  این  غیر  در  است.  مهم  بسیار  می شوند،  متصل  اینترنت  به  موبایل 

می روند  رقبایی  سراغ  آنها  مشتریان  و  می مانند  عقب  رقابت  در  كسب وكارها 
كه بهتر توانسته اند خود را با این روند تطبیق دهند. همان طور كه روند تحول 
از كامپیوترهای شخصی قدیمی به لپ تاپ ها و سپس به ابزارهای موبایل ادامه 
با  بیشتری  احتمال  به  نمی روند  پیش  این روند  با  كه  می یابد، كسب وكارهایی 

شکست مواجه می شوند.

 كارآیی بیشتر »هدف گذاری مجدد« تبلیغات 
متداول  اخیرا  كه  است  بازاریابی  استراتژی  یک  تبلیغات  مجدد  هدف گذاری 
از  بهره برداری  با  استراتژی  این  گفت  می توان  خالصه  طور  به  است.  شده 
»كوكی های مرورگر« )پیغامی كه سرور به مرورگر شما می فرستد و مرورگر 
این پیغام را در فایل متنی ذخیره می كند( برای پیگیری وب سایت هایی كه كاربر 
مشاهده كرده، كار می كند. به محض اینکه كاربر یک سایت مشخص را ترک 
می كند، محصوالت یا خدماتی كه در آن سایت مشاهده كرده، دوباره در قالب 
آگهی هایی در سایت های مختلف به او نشان داده می شود.  دلیل مفید بودن این 
تکنیک نسبتا واضح است. هدف گذاری مجدد تبلیغات تنها با ایجاد دو درصد 
ترافیک وب، بعد از اولین بازدید كاربر، تعداد مشاهدات كاالها و خدمات را از 
طریق یادآوری به او افزایش می دهد. این كار باعث می شود نام برند و محصول 
به خوبی در ذهن مصرف كننده باقی بماند. حتی مطالعات روانشناسی نشان 
می دهند كه اگر نام برندها و لوگوها به طور دائم در معرض چشم باشد، حس 
آشنایی را برای مشتری ایجاد می كند كه باعث اعتمادسازی می شود و درصد 
خرید را باال می برد.  حتی اگر هم خریدی آنی صورت نگیرد، این آشنایی در 
بلندمدت اثر خواهد داشت. با توجه به موفقیتی كه بسیاری از بازاریاب ها با 

استفاده از هدف گذاری مجدد تبلیغات به دست آورده اند، شانس زیادی وجود 
دارد كه این روش در سال 2014 رواج بیشتری پیدا كند.

 در هم آمیخته شدن بهینه ساز موتور جست وجو و سیگنال های اجتماعی 
قدیمی  واردشونده  لینک های  هم وزن  هنوز  اجتماعی  سیگنال های  اگرچه 
جست وجوهای  رتبه بندی  در  روزها  این  كه  كرد  انکار  نمی توان  اما  نیستند، 
ركن  سه  از  یکی  سیگنال ها  این  كلی،  طور  به  دارند.  بسزایی  نقش  اینترنتی 
بهینه ساز موتور جست وجو )SEO( هستند. از آنجایی كه هدف گوگل و دیگر 
موتورهای جست وجو این است كه مناسب ترین و باكیفیت ترین محتوای ممکن 
را برای كاربران فراهم كنند، مشخص می شود كه چرا تعداد پست ها، مقاالت یا 

محصوالتی را كه یک صفحه به اشتراک می گذارد محاسبه می كنند.

هر چقدر افراد بیشتری بخشی از یک محتوا را به اشتراک بگذارند، نشان دهنده 
 result page این است كه كیفیت آن محتوا باال بوده؛ بنابراین موقعیت آن در

موتورهای جست وجو افزایش می یابد. 
می تواند  اجتماعی  صفحه های  در  مطالب  اشتراک گذاری  به  اینها،  كنار  در 
نشان دهنده مفید بودن آن برای بازدیدكنندگان صفحه باشد. اگر بازدیدكننده 

احتمال  این  شده،  گذاشته  اشتراک  به  بار  هزاران  یا  صدها  تبلیغی  كه  ببیند 
از  بسیاری  كه  است  دلیل  همین  به  است.  نهفته  آن  در  ارزشی  كه  می دهند  را 
و  آورده اند  رو  زمینه  این  در  كاربردی  برنامه های  نصب  به  كسب وكارها 
مصرف كننده را تشویق می كنند كه مطالب را تا حد امکان به اشتراک بگذارند.

به  اما  است،  سختی  كار  می كنند  ظهور  آینده  در  كه  الگوریتم هایی  پیش بینی 
لینک های  با   2014 سال  پایان  تا  اجتماعی  محتوای  اینکه  شانس  منطقی  طور 

واردشونده قدیمی برابری كند یا حتی از آن جلو بزند زیاد است.

مشاغل

به یاد داشته باشید هزینه های 
گهی  این نشریه از سوی آ

دهندگان معتبر و حامی 
فرهنگ ایرانی   تامین می 
شود لطفا ما را به صاحبـان 

مشاغــل معرفـی نمائیـد
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تهیه و تنظیم وصیت نامه
 شرعی و قانونی و مراسم تدفین 

مشاوره خانواده با تعیین وقت قبلی

 محمد حسین متقی07448947811

آن  وقت  احتماال  می كنید،  درماندگی  و  ناامیدی  احساس  اگر 
رسیده است تغییراتی در زندگی تان بدهید، وگرنه شاید احساس 
رابینز  تونی  كه  كند. همان طور  پیدا  ادامه  ناامیدی تان همچنان 
نمی كند."  تغییر  چیزی  ندهید،  تغییر  را  چیزی  "تا  است،  گفته 
ولی  باشد،  مشکلی  كار  می تواند  زندگی  در  ایجاد  كردن  تغییر 
اگر به دنبال نتیجه ای متفاوت هستید انجام این كار الزامی است. 
تغییر  برای  كرد؟"  باید  توصیه ی"چه  كه  همان اندازه  درست 
زندگی تان مهم است، توصیه ی"چه نباید كرد؛ بی خیال چه باید 
آنها  بی خیال  باید  كه  چیزی   1۵ هم  این  دارد.  اهمیت  نیز  شد؟" 

شوید اگر از زندگی تان راضی نیستید.

1.بی خیال كسب اجازه شوید
كه  را  تغییری  زندگی تان  آدم های  همه ی  هستید  منتظر  اگر 
خودتان  كسب و كار  شروع  چه   – تایید  كنند  بدهید  می خواهید 
باشد، چه تغییر شغل، چه جابه جایی، و چه به كارگیری شیوه ی 
– پس هرگز تغییر نخواهید كرد. فقط كسی  از زندگی  جدیدی 
را كه به تایید او احتیاج دارید، عاقالنه انتخاب كنید و دور بقیه 

را خط بکشید.
كه  افرادی  نام  از  بنویسید  فهرستی  كنید:  شروع  امروز  از 

نظرشان در زندگی تان واقعا اهمیت دارد.
 

2. بی خیال منفی بافی شوید
 داشتن نگرش های منفی فقط باعث می شود احساس بدتری به 
سپاسگزاری،  قدرشناسی؛  حالت های  تمرین  بدهد.  دست  شما 
خواهد  كمک  شما  به  كمبود،  و  حسادت  جای  به  نعمت ها،  و 
كنید.  بیشتری  رضایت  احساس  زندگی تان  از  خیلی زود  كرد 
نگاه  داشته های تان  به  زندگی  در  "اگر  وینفری،  ُاپرا  نظِر  طبق 
ولی  شد،  خواهد  نصیب تان  بیشتری  چیزهای  همیشه  كنید، 
كافی چیزی  اندازه ی  به  فکركنید، هرگز  نداشته های تان  به  اگر 

نصیب تان نخواهد شد."
از امروز شروع كنید: فهرستی از قدرشناسی های تان تهیه كنید 
و آن را در جایی كه قابل رویت است نصب كنید، مثال روی آینه ی 
به  هستید  شکرگزار  خاطرش  به  كه  را  چیزی  هرروز،  حمام. 
چیزهای  چه قدر  می فهمید  به زودی  كنید.  اضافه  فهرست تان 

خوب در زندگی تان دارید.

  3.بی خیال گذشته شوید
روابط  از  بدی  خاطرات  شده اید،  اخراج  شغلی  از  شاید   
ارشد  كارشناسی  مقطع  برای  هربار  یا  دارید،  شکست خورده 
اقدام كرده اید رد شده اید. حدس بزنید چه اتفاقی می افتد؟ هیچ! 
هیچ كس اهمیتی نمی دهد. ممکن است احساس كنید كل دنیا سِد 
راه شما شده اند، ولی درحقیقت چنین چیزی نیست. دنیا بسیار 
سر  بر  آن چه  به  نسبت  كه  انسانی  میلیون ها  از  پر  است؛  بزرگ 
شما آمده است هیچ نظری ندارند. اگر گذشته، شما را از آن چه 
است  آن  وقت  می دارد،  باز  داشته باشید  زندگی  در  می خواهید 

كمی روی بی خیالی كار كنید.
از امروز شروع كنید: اگر احساس می كنید همه جا باِر زیادی بر 
دوش تان حمل می كنید، وقت آن رسیده است كه با یک مشاور، 
دارید-  كه  خاصی  وضعیت  به  بسته   – مربی  یا  روان درمان گر، 

قرار مالقاتی بگذارید.

 4.بی خیال تنبلی شوید
 هر هفته به چند زمان-آشام ساعاتی از وقت خود را اختصاص 
می دهید؟ زمان قیمتی ترین منبع ما است، و تلف كردن آن برای 
انجام فعالیت های روح-خراش می تواند خیلی زود به اتمام این 
نرم می كنید، هرروز  پنجه  و  تنبلی دست  با  اگر  بینجامد.  منبع 
برای خودتان روی یک برنامه ریزی كار كنید. نوشتن كارهایی 
ضروری در برنامه ی زمانبندی تان به شما كمک می كند مطمئن 
شوید فرصت اتمام آنها را خواهید داشت و همچنین كمک می كند 
چه  روی  و  می گذارید  وقت   درست  چیزهایی  چه  روی  بفهمید 

چیزهایی وقت تلف می كنید.
فردای تان  برای  برنامه ی زمان بندی  یک  كنید:  امروز شروع  از 

بنویسید.

 ۵.بی خیاِل پاداِش فوری شوید
بلندمدت  در  ولی  برسد،  به نظر  عالی  االن  شاید  فوری  پاداِش   
بگیرید.  آینده ی تان  برای  نیست. تصمیم هایی  خوب  چندان هم 
و  باشید،  فردی  چه گونه  می خواهید  كه  كنید  فکر  این  درمورد 
تصمیم های امروزتان را بر اساِس آن "شما" ی آینده بگیرید. مثال 
اگر هدف بلندمدت تان این است كه یک سال دور دنیا بشد، برای 
رسیدن به این هدف، الزم است كمی پول پس انداز كنید. اگر به 
هوس افتادید تلفن همراه تان را ارتقاء بدهید یا وسیله ی نقلیه ی 
جدیدی بخرید، به این فکر كنید كه "شما" ی آینده – همان كسی 
كه می خواهد دنیا را بگردد – دوست دارد آن پول را خرج كنید 

یا پس انداز كنید؟
به احتمال فراوان، در آینده از این كه امروز آن پول را پس انداز 

كرده اید، شکرگزار خواهید بود.
بخرید،  چیزی  می خواهید  امروز  وقتی  كنید:  شروع  امروز  از 
با  و  دارد،  وجود  مقرون به صرفه تری  گزینه ی  آیا  ببینید 
هدف  برای  را  دو  این  مابه تفاوت  اقتصادی تر  گزینه ی  خرید 

پرهزینه تری در آینده پس انداز كنید.

 6.بی خیال هنجارهای فرهنگی شوید
 مهم نیست اگر جامعه می گوید باید در مقامی اداری كاركنید – 
كه واقعا دوست اش ندارید – و در 62 سالگی بازنشسته شوید. 
اگر این شیوه ی زندگی را دوست ندارید، در شکستن هنجارها 

به خود آزادی عمل بدهید.
از امروز شروع كنید: شخص الهام بخشی را پیدا كنید كه پیش از 

شما چنین راهی را پیموده است.

7.بی خیال زمان بر بودن شوید
می تواند  می كشد  طول  سال ها  آن  به  رسیدن  كه  هدفی   
خسته كننده باشد، دلهره آور باشد، و زمان زیادی طول بکشد، 
اما اگر همان چیزی باشد كه واقعا دل تان می خواهد، كامال عادی 
است! چه شما به سمت آن هدف حركت كنید و چه حركت نکنید، 

رضایت  بعد  ساِل   10 می خواهید  اگر  شده اید.  پیرتر  دهه  یک 
بیشتری از زندگی تان داشته  باشید از همین امروز برای رسیدن 

به هدف تان قدم هایی بردارید.
از امروز شروع كنید: هدِف بزرگ 10 ساله ای را كه دارید روی 

كاغذ بنویسید.

8.بی خیال آدم های سّمی شوید
 آدم های سّمی می توانند به سرعت چشمه ی امید و اطمینان شما 
"شخصیت  است:  گفته  دان،  جیم  كه  همان طور  بخشکانند.  را 
وقت تان  بیشتِر  كه  است  نفری  پنج  شخصیت  از  میانگینی  شما 
ندارید، همین  از زندگی تان رضایت  اگر  آنها می گذرانید."  با  را 
مشکل تان  از  بزرگی  بخش  می تواند  سمی  افراد  با  صرِف وقت 
باشد. اگر به دنبال رضایت بیشتر هستید، با این دسته از آدم ها 
می خواهدی  شما  كه  می دهند  انجام  را  كاری  كه  افرادی  بشد: 
ُمسری  زندگی  به  زیبای شان  نگاِه  كه  افرادی  و  دهید،  انجام 
است. ُپر كردِن اطراف تان از افراد مثبت و انگیزه بخش می تواند 

به افزایش احساس شادمانی و رضایت مندی در شما كمک كند.
از امروز شروع كنید: درمورِد ۵ نفری كه بیشتِر وقت تان را با 
آیا در  حلقه ی مخفی تان فردی سّمی  آنها می گذرانید فکركنید. 

وجود دارد؟

برنامه ریزی داشته  تمام چیزها  برای  این شوید كه  9.بی خیال   
باشید

كه  جدیدی  كار  از  پیش  را  جزییات  تمام  تا  هستید  منتظر  اگر   
می خواهید شروع كنید، برنامه ریزی كنید، هرگز آن كار را شروع 
نخواهید كرد. خیلی ساده می شود در وضعیت فلِج تحلیلی گیر  
افتاد، درست وقتی كه بی وقفه در حال پژوهش هستید ولی عمال 

هیچ پیشرفتی رو به جلو ندارید.
از امروز شروع كنید: برای این كه واقعا پروژه ای را شروع كنید، 
مطمئن شوید درمورد هدف  تان اطالعات كافی دارید. در هنگام 
كنید.  مطالعه  بدانید  باید  آن چه  راجع به  بیشتر  می توانید  كار 
است؛  گام  مهم ترین  همیشه  روبه جلو،  گام  نخستین  برداشتن 

بدون  آن پروژه ی شما هرگز شروع نخواهد شد.

 10.بی خیاِل سرزنش كردِن همه شوید
به  به شما بدی كرده است،  به كسی كه   عصبانیت مدام نسبت 
شما آسیب می زند و شما را از رسیدن به زندگی شگفت انگیزی 
كه  شوید  این  بی خیال  بازمی دارد.  دارید،  را  شایستگی اش  كه 
به خاطر وضعیت كنونی زندگی تان كلی وقت صرف سرزنش 
دیگران كنید. این كار هیچ فایده ای برای تان ندارد. این به معنی 
با  به شما بدی كرده است  به كسی كه  باید نسبت  آن نیست كه 
خوشرویی تمام برخورد كنید؛ بلکه فقط به این معنی است كه 
در  شخص  آن  به  مربوط  افکار  بدهید  اجازه  نمی خواهید  شما 

تماِم طوِل سال به شما آسیب بزند.
از امروز شروع كنید: روی چیزهای مثبِت آینده فکر كنید.

  
11.بی خیاِل موضوعاِت مادی شوید

از زندگی تان راضی باشید، توجه داشته باشید   اگر می خواهید 
پول  داشتن  می دهند،  نشان  كه  هستند  فراوانی  پژوهش های 
رضایت مندی  دیگر  بگذرد،  كه  مرزی  یک  از  بیشتر،  مادیاِت  و 
از  افزایش نخواهد داد. شما برای رضایت داشتن  از زندگی را 

زندگی به چند چیز نیاز دارید: امنیت، تغذیه  برای تقویت بدن تان، 
انگیزه بخش  و  معنی دار  برای تان  كه  كاری  دیگران،  با  ارتباط 
باشد و این حس كه به چیزی بزرگ تر از خودتان تعلق دارید. 
مدرن  ابزارک )گجت(  یا  جدید  اسباب بازی  میلیون  یک  به  شما 
نیازی ندارید. چه اهمیتی دارد كه همسایه تان بهترین چیزها را 

دارد؟ بی خیال شوید!

خانه تان،  كمدهای  از  یکی  تمیزكردن  با  كنید:  شروع  امروز  از 
یک عادت تمیزكاری را شروع كنید. تمیزكاری می تواند شما را 
افکار  از  را  از مادی گرایی رها كند، و همچنین فضا و ذهن تان 
مادی آزاد سازد، درنتیجه در زندگی برای آن چه دوست می دارید 

فضای بیشتری خواهید داشت.

 12.بی خیاِل بالتکلیفی شوید
"اگر....  همه ی  و  می كنید،  فکر  زندگی  در  تغییری  به  وقتی   
َدَوران  به  ذهن تان  است  ممکن  می گیرید،  نظر  در  را  چی؟"ها 
بیفتد. مسئله این است: بالتکلیفی همیشه وجود خواهد داشت. 
هیچ وقت نمی دانید در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. از عهده ی 
این بالتکلیفی برآمدن و درِک این موضوع كه برای خالص شدن 

باید كمی خطر كنید، كلید رضایت مندی است.

دارید  زندگی  در  كه  بزرگی  رویای  به  كنید:  شروع  امروز  از 
پر  را  شما  ذهن  تردیدها  و  چی"ها  "اگر.....  وقتی  كنید.  فکر 
"بله،  مثبِت  جمله های  با  را  افکار  آن   ،) كرد!  خواهد  می كند)كه 
ولی اگر.... چی؟" و با تمام چیزهای خوبی كه رسیدن به آن رویا 
در زندگی تان به بار می آورد، عوض كنید. مثال، اگر می خواهید 
این  می كنید،  فکر  آن  به  كه  هربار  و  كنید،  آغاز  را  كسب و كاری 
جمله به ذهن تان می آید كه "اگر شکست بخورم، چی؟" این جمله 
را با "بله، ولی اگر موفق بشوم چی؟" عوض كنید و اجازه دهید 

تخیل تان در آن مسیر مثبت بی پروا َپر بکشد.

13. بی خیال شوید كه همه چیز را یک باره  تغییر دهید
 اگر از زندگی تان راضی نباشید، تغییر یک باره ی كِل زندگی تان 
است  بهتر  واقع،  در   ولی  باشد.  وسوسه انگیزی  فکر  می تواند 
هفته  هر  اگر  كنید.  تمركز  عادت های تان  از  یکی  روی  هرزمان 
آیا  كه  كنید  بررسی  می توانید  كنید،  فکر  رفتار  یک  تغییر  روی 
مثبت  پاسخ  اگر  و  نه،  یا  می خورد  دردتان  به  عادت  تغییر  این 
اول  می كنم  تاكید  مدام  من  شوید.  به كار  دست  بی درنگ  بود، 
روی ورزش كردن كار كنید؛ ورزش روحیه بخش است و موجب 
می شود احساس قدرت كنیم. همین كه از بدن مان كار می كشیم 
می كنیم  احساس  كم كم  می بخشیم،  بهبود  را  سالمت مان  و 
خواهاِن  كه  زندگی مان  موقعیت های  دیگر  پس  از  می توانیم 

تغییرشان هستیم، برآییم.
 از امروز شروع كنید: بخشی از زندگی تان را كه مایل به تغییر 
آن هستید، انتخاب كنید. در آن بخش برای هر روِز هفته هدفی 
سراغ  برم  هرروز  این كه  جای  به  است  "بهتر  )مثال  كنید  تعیین 
ماشین سکه ای، یه لقمه ی سالم خونگی با خودم بیارم سِركار"( 
همین كه به اهداف كوچک تان می رسید برای كار بر روی اهداِف 
بزرگ تر )مثال این كه بدن تان را 90% مواقع با غذاهای سالم تغذیه 

كنید( سرعت الزم را به دست می آورید.

14.بی خیال شوید كه حتما كس دیگری بیاید و شما را هدایت   
كند

هستید،  آن  تغییِر  خواهاِن  كه  هست  زندگی تان  در  چیزی  اگر   
در  هدف  همان  با  هم  دیگری  كسان  كه  دارد  وجود  آن  احتمال 
در  را  امور  رهبری  خودتان  باشند.  داشته  وجود  شما  اطراف 
دست بگیرید و اهداف تان را دنبال كنید. از وضعیِت سالمت تان 
ناراضی هستید؟ رفیقی را پیدا كنید كه بتوانید با او یک وعده 
ناهار  ساعت  از  بعد  كه  همکاری  یا  كنید،  درست  سالم  غذای 

بتوانید كمی باهم ورزش كنید.
آن  انجام  منتظر  كه  كنید  فکر  چیزی  به  كنید:  شروع  امروز  از 
هستید. به همکاران یا دوستان تان ایمیل بزنید و ببینید آیا كسی 

هست كه دوست داشته باشد در این كار شما را همراهی كند.

1۵.بی خیاِل تنهایی كاركردن شوید
مسئولیت  شریک  یک  دارید،  را  زندگی تان  تغییر  آرزوی  اگر   
اعضای  از  یکی  می تواند  شخص  این  كنید.  پیدا  پاسخگویی 
خانواده، یک دوست، مربی خصوصی، یا مشاور باشد. داشتن 
كسی كه تشویق تان كند، به شما انگیزه بدهد، و وقتی كه دل سرد 

می شوید شما را به مسیرتان بازگرداند، بی نهایت مهم است.
كه  زندگی تان  از  خاصی  حوزه ی  در  كنید:  شروع  امروز  از 
بخواهید شریک مسئولیت  نفر  یک  از  دارید،  را  آن  بهبوِد  قصد 

پاسخگویی شما باشد.

  نکته های برگزیده ی متن:
است  این  خوبی اش  اما  است.  سخت  زندگی  از  بودن  ناراضی   
آن  از  زیادی  و شما می توانید بخش  است،  زندگی یک قصه  كه 
را بنویسید. بدیهی است در زندگی چیزهایی وجود دارند كه از 
كنترل شما خارج هستند، ولی تمرین شکرگزار بودن، پركردِن 
گذاشتِن  پشت سر  از  بردن  لذت  مثبت،  آدم های  از  اطراف تان 
افزایش  به  بسیار  اهداف تان  نوشتِن  و  زندگی،  بالتکلیفی های 

رضایت مندی شما از زندگی كمک خواهد كرد.
منبع: الیف هک

اگر از زنــــــــــــدگی تان 
راضی نیستید، بخوانید!

نویسنده: كری پت سینگر



17جمعه 1 آبان ماه 1394 -  شماره 417 هفته نامه پرشین
Visit us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly

10 نوع آدم سمی
نویسنده:كیسی آیمافدون - ترجمه: تحریریه نشریه بازده

حضور  ما  زندگی  در  همیشه  استرس زا  عوامل 
دارند. برای این که موفق تر و بهره ورتر باشیم، باید 
زندگی مان  از  را  استرس زا  عوامل  و  سمی  آدم های 
اولویت ها و خالص شدن  بیرون کنیم. تمرکز روی 
برای  می تواند  زندگی مان،  هرز  علف های  شر  از 
حرکت رو به جلوی ما مفید باشد. ولی اول باید این 

آدم های سمی را بشناسیم.

1. خودپرست ها
گاهی غرور یک حسن است. اما متکبر بودن به این معنی 
است كه شما خیلی به خودتان می نازید و باور دارید بهتر 
یا برتر از هركس دیگری در اطراف تان هستید. اگر آدمی 
و  ندارد  احترام آمیزی  رفتار  شما  با  كه  باشد  اطراف تان 
شما را خوار و كوچک می كند، ممکن است برای پیش رفت 

شخصی تان سمی باشد.

2. حسود ها
دشواری تان  زمان  به  آدم ها  این گونه  می رسد  نظر  به 
فکر  آنها  می دهند.  اهمیت  پیروزی تان  دوره ی  از  بیش تر 
می كنند بیش تر از شما شایسته ی موفقیت ها ی تان هستند. 
با این كه برای جلب حمایت و عالقه  شان، سعی می كنید به 
آنها بفهمانید بخشی از موفقیت تان را مدیون شان هستید، 
آدم ها فقط ترجیح می دهند شما را به خاطر فروتنی  این 
آدم  نوع  این  از  قیمتی  هر  به  باید  برنجانند.  درایت تان  و 

اجتناب كنید.

3. متظاهرها
این نوع آدم ها فقط به ظاهر ادعای دوستی می كنند. وقتی 

را  سرشان  پشت  و  می روند  دارید،  احتیاج  كمک شان  به 
نگاه نمی كنند. نمی توان به آنها تکیه كرد. برای همین باید 
خصیصه هایی را كه به آن تظاهر می كنند تشخیص بدهید 

و در این گونه روابط حد مرز را تعیین كنید.

4. واپس گراها
این نوع آدم ها به نحوی مانع موفقیت تان می شوند و شما 
باور  بودن  راكد  به  آنها  بازمی كشانند.  عادت های  به  را 

بودید.  كه  باشید  شخصی  همان  شما  می خواهند  و  دارند 
این ها  اما  باشد،  سخت  آدم ها  نوع  این  تشخیص  شاید 
كسانی هستند كه همیشه جزیی جداننشدنی از زندگی تان 
بهتر  اما  باشد.  دشوار  نادیده گرفتن شان  شاید  و  هستند 
است آگاه شان كنید و به آنها یادآوری كنید موفقیت چه قدر 
كنند،  زندگی  آن  بدون  می توانند  اگر  است.  مهم  برای تان 

می توانند راه شان را بگیرند و بروند.
۵. قضاوت كننده ها

كافی  اندازه ی  به  هیچ چیز  هرگز  آدم ها  نوع  این  برای   
خوب نیست. آنها معتقدند همه باید به جای تحسین، نقد 
و سرزنش شوند. حتی وقتی نیت تان خوب است و سعی 
گوش  بفهمانید،  آنها  به  را  اصلی تان  انگیزه های  می كنید 
هستند،  افتضاح  ارتباط  برقراری  در  آنها  نخواهندكرد. 
صحبت های  كردن  رد  نیستند.  خوبی  شنونده ی  چون 
برای  می تواند  توهین آمیزشان  گفتار  از  دوری  یا  منفی، 

پیش رفت تان مفید باشد.

6. كنترل كننده ها
می خواهند  هستند.  كردن  كنترل  دیوانه ی  آدم ها  نوع  این 
برای  را  شما  این كه  برای  است  ممکن  باشید.  مطیع شان 
برآورده كردن تمایالت شان قانع یا وادار كنند، با حقه بازی 
گزینه  بهترین  شاید  كنند.  منحرف  را  شما  موذی گری  و 
واقعا  چون  باشد،  آدم ها  این  به  بی توجهی  شما،  برای 
كردن شان  بهتر  برای  یا  كنید  متقاعد  را  آنها  نمی توانید 

تالش كنید.

7. دروغ گوها
درست است كه دروغ خیلی رایج است و بعضی دروغ ها 
اغلب  كه  سمی  آدم های  حال،  این  با  نیستند؛  زیان آور 
اگر  چون  كنند،  نابود  را  شما  می توانند  می گویند  دروغ 
قابل  آدم های  با  را  اطراف تان  باید  كنید،  رشد  می خواهید 
اطمینانی پر كنید كه از شما حمایت خواهندكرد و نظرات 

صریح و صادقانه ای ارائه خواهندكرد.

8. خبرچین ها
این نوع آدم ها احساس ناامنی می كنند و از زبان شان برای 
تغییر واقعیت ها و تحریف اطالعات استفاده می كنند. آنها 
و  شناخته شوند،  رسمیت  به  و  شوند  پذیرفته  می خواهند 
احتماال برای دریافت توجه مورد نیازشان، فقط همین راه 
را بلدند. حتی وقتی می خواهید مشکالتی را كه این آدم ها 
كه  باشد  راه تان ایم  تنها  كنید،  برطرف  آورده اند  به وجود 
آنها را از زندگی تان بیرون كنید، چون می توانند تبدیل به 

غده ی سرطانی شوند.

9. انگل ها
این آدم ها فقط برای این در زندگی تان هستند كه خون تان 
مورد  كنند.  تغذیه  شما  از  و  كنند  خشک  شما  و  بمکند  را 
استفاده قرار گرفتن شاید گاهی مفید باشد، اما نه توسط 
یک انگل. نیات آنها در جهت نفع شخصی خودشان است. 

به هر قیمتی باید از این نوع آدم ها دوری كنید.

10. قربانی ها
نمی پذیرند.  را  كارهای شان  مسئولیت  هرگز  قربانی ها 
دراز  دیگران  سوی  به  را  انگشت شان  راحت  خیلی  آنها 
واكنش های  كرده اند.  اشتباه  نمی پذیرند  هرگز  و  می كنند 
باشد.  مضر  موفقیت تان  برای  می تواند  زنجیره وارشان 
از  و  شوید  خالص  آنها  شر  از  كه  است  این  راه  بهترین 

زندگی تان بیرون شان كنید.
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كه  دارد  احتیاج  مختلفی  ویتامین های  به  انسان ها  همه  بدن 
یکی  شود.  تامین  مختلف  غذاهای  یا  مکمل ها  توسط  باید 
مردم  بیشتر  كه  است  آهن  انسان  بدن  ضروری  نیاز های  از 
غذایی خود  رژیم های  در  به خصوص خانم ها تالش می كنند 
آن را بگنجانند، اما یکی از اشتباهات رایجی كه متاسفانه در 
داشتن  بدون  خودسرانه  توصیه های  دارد  وجود  ما  كشور 
اطالعات كافی است،  متاسفانه بعضی ها وقتی می شنوند كه 
طرز  به  است  مفید  بدن  برای  معدنی  ماده  یا  ویتامین  فالن 
وسواس گونه ای خود یا فرزندان خود را به مصرف مکمل ها 
عایدشان  چیزی  ضرر   جز  به  كه  می كنند  وادار  ویتامین ها  و 

نمی شود.
رژیم  در  ضروری  و  معدنی  ماده  یک  آهن  آهن؛  مثال  برای 
استفاده  خون  قرمز  سلول های  توسط  عمدتا  و  است  غذایی 
پروتئین  است  هموگلوبین  حیاتی  بخش  یک  آهن  می شود. 
موجود در سلول های قرمز خون است. هموگلوبین مسوول 
آهن  واقع،  در  است.  بدن  سلول های  تمام  به  اكسیژن  انتقال 
تحت  به شدت  گوارش  دستگاه  از  آن  جذب  كه  است  سمی 
كنترل است. در اكثر موارد، دستگاه گوارش اثرات مضر آهن 
اضافی را به حداقل می رساند. این مقاله در مورد اثرات مضر 
بدن  برای  آهن  می دانند  است.همه  آهن  حد  از  بیش  مصرف 
مفید است، اما اینکه تا چه حدی باید آن را مصرف كرد بحث 

مهمی است كه كمتر به آن پرداخته می شود.

دو نوع آهن در رژیم غذایی وجود دارد:
آهن هم: این نوع از آهن فقط در غذاهای حیوانی و عمدتا در 
از  به راحتی و بیش  آهن  این نوع  پیدا می شود.  گوشت قرمز 
رژیم  در  آهن  اكثر  هم:  غیر  می شود.آهن  جذب  هم  غیر  آهن 
و  حیوانات  در  آهن  نوع  این  است.  هم  غیر  قالب  در  غذایی 
مانند  آلی،  اسیدهای  با  آن  جذب  و  می شود  یافت  گیاهان 
مانند  گیاهی  تركیبات  توسط  اما  می یابد  افزایش   C ویتامین 
فیتات كاهش یافته است.افرادی كه مقدار كمی آهن هم دارند 
یا هیچ آهن هم در رژیم غذایی خود ندارند در معرض خطر 

كمبود  دچار  زنان  به ویژه  از مردم  آهن هستند.بسیاری  فقر 
آهن هستند. در واقع، كمبود آهن در جهان رایج ترین كمبود 

مواد معدنی است.

تنظیم ذخیره آهن
آهن یک ماده مغذی ضروری است كه نقش مهمی در بسیاری 

از توابع اساسی بدن دارد.
سطح باالیی از آهن سمی است؛ بنابراین باید از گرفتن بیش 

از حد آن جلوگیری كنیم.بدن میزان آهن را با تنظیم سرعت 
می كند.هپسیدین،  تنظیم  گوارش  دستگاه  از  آهن  جذب 
هورمون تنظیم كننده آهن بدن و مسوول در تعادل نگه داشتن 

آهن است. عملکرد اصلی آن سركوب جذب آهن است.
در واقع، این هورمون چگونه كار می كند؟

كاهش  آهن  جذب  هپسیدین؛  سطح  افزایش  باال؛  آهن  ذخیره 
می یابد.

ذخیره آهن پایین؛ كاهش سطح هپسیدین؛ جذب آهن افزایش 
می یابد.اغلب اوقات، این سیستم به خوبی كار می كند. با این 
حال، تعدادی از اختالالت كه تولید هپسیدین را سركوب كند 

می تواند منجر به اضافه بار آهن شود.
هپسیدین  تشکیل  تحریک  باعث  كه  شرایطی  دیگر،  سوی  از 

شود ممکن است سبب كمبود آهن شود.
است.  وابسته  غذایی  رژیم  در  آهن  مقدار  به  نیز  آهن  تعادل 
است  ممکن  پایین  آهن  دارای  غذایی  رژیم  زمان،  گذشت  با 
سبب كمبود آهن شود. به همین ترتیب، مصرف بیش از حد 

مکمل های آهن ممکن است سبب مسمومیت شدید آهن شود.

سمیت آهن
باشد. تدریجی  یا  ناگهانی  به صورت  می تواند  آهن  سمیت 
با  است  ممکن  و  است  جدی  سالمتی  مشکالت  از  بسیاری 
مصرف بیش از حد و تصادفی آهن، مصرف مکمل با دوز باال 
برای یک مدت طوالنی یا اختالالت مزمن اضافه بار آهن ایجاد 
شود.تحت شرایط عادی، آهن آزاد بسیار كمی در جریان خون 
گردش می كند.این است كه به آسانی به پروتئین ترانسفرین 
اتصال یافته و آن را از آسیب حفظ می كند.با این حال، سمیت 
را  بدن  در  آزاد  آهن  قابل توجهی می تواند سطح  به طور  آهن 
پرو  یک  اكسیدان  آنتی  یک  مقابل  در  آزاد  دهد.آهن  افزایش 
باشد. سلول ها  به  آسیب  علت  است  ممکن  و  است  اكسیدان 
شرایطی كه ممکن است باعث این اتفاق شود شامل موارد زیر 

است:

مسمومیت آهن: هنگامی كه مردم، معموال كودكان، مکمل آهن 
را بیش از حد مصرف كنند، ممکن است مسمومیت رخ دهد.

هموكروماتوز ارثی: یک اختالل ژنتیکی است كه سبب جذب 
بیش از حد آهن از مواد غذایی می شود.

رژیم  در  آهن  بار  اضافه  نوع  یک  آفریقایی:  آهن  بار  اضافه 
غذایی ناشی از سطح باالیی از آهن در غذا یا نوشیدنی است 

و برای اولین بار در آفریقا رخ داد.مسمومیت آهن حاد زمانی 
اتفاق می افتد كه مردم مکمل آهن را بیش از حد مصرف كنند. 
تنها تک دوز كمتر از 10 – 20 میلی گرم / كیلوگرم ممکن است 
گرم  میلی   40 از  باالتر  دوزهای  شود.  نامطلوب  عالئم  سبب 
به توجه پزشکی دارد.به طور مشابه، تکرار  نیاز  / كیلوگرم 
مصرف مکمل آهن با دوز باال ممکن است سبب مشکالت جدی 
شود. مطمئن شوید كه دستورالعمل های روی مکمل های آهن 
را رعایت می كنید و هرگز بیش از دستور دكتر خود مصرف 
درد  شامل  است  ممکن  آهن  با  مسمومیت  اولیه  نکنید.عالئم 
در  اضافی  آهن  تدریج،  باشد.به  استفراغ  و  تهوع  معده، 
اندام های داخلی تجمع كرده و باعث آسیب های بالقوه كشنده 
در مغز و كبد می شود.مصرف طوالنی مدت مکمل با دوز باال 
به تدریج ممکن است سبب عالئم شبیه به اضافه بار آهن شود.

اضافه بار آهن
آهن بیش از حد اشاره به ساخت تدریجی آهن بیش از حد در 
بدن دارد.برای اكثر مردم، اضافه بار آهن سبب نگرانی است 
به صورت  كه  است  كسانی  برای  مشکل  یک  این  حال،  این  با 
ژنتیکی به جذب بیش از حد آهن از دستگاه گوارش مستعد 
هستند.شایع ترین اختالل اضافه بار آهن هموكروماتوز ارثی 
است. این اختالل باعث ساخت باالی آهن در بافت ها و اندام 
خطر  نشده،  درمان  هموكروماتوز  زمان،  گذشت  می شود.با 
ابتال به ورم مفاصل، سرطان، مشکالت كبد، دیابت و نارسایی 
قلبی را افزایش می دهد.بدن هیچ راه آسانی برای دور كردن 
شر  از  شدن  خالص  برای  راه  موثرترین  ندارد.  اضافی  آهن 
در  زنان  است.بنابراین  خون  دادن  دست  از  اضافی،  آهن 
همین  به  دارند  را  اضافی  آهن  تجربه  احتمال  كمتر  قاعدگی 
كمتری  خطر  معرض  در  اغلب  خون  اهدای  با  افراد  ترتیب، 
هستند.اگر مستعد ابتال به اضافه بار آهن هستید می توانید با 
رعایت موارد زیر خطر ابتال به مشکالت سالمت را به حداقل 

برسانید:
كاهش  را  قرمز  گوشت  مانند  آهن  از  غنی  غذاهای  مصرف   

دهید.

 به طور منظم اهدای خون داشته باشید.
آهن اجتناب كنید. از  با غذاهای غنی   C از مصرف ویتامین   
با این حال، اگر برای شما آهن اضافی تشخیص داده نشود، 

به طور كلی كاهش مصرف آهن توصیه نمی شود.

آهن و خطر سرطان
شکی نیست كه اضافه بار آهن ممکن است در حیوانات و انسان 
به طور  خون  اهدای  می رسد  نظر  شود.به  سرطان  به  منجر 

بهداشت و سالمت

درمان همه مشکالت: 
رفع وحشت و اضطراب از پرواز, حل مشکالت خانوادگی , اضطراب 
- افسردگی , ترک عادتهای ناخواسته ,ترس ها - نگرانی ها , کسب 

اعتماد بنفس و رفع خجالت , ترک سیگار در یک ساعت , ترمیم غم از 
دست رفته ها و اتفاقات

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

سریعترین روش روانکاوی از طریق هیپنوتراپی 
- روانکاو و هیپنوتراپیست 

هیپنوتیزم درمانی
توسط خانم 

دکتر روحی شاهین

فارغ التحصیل در رشته روانکاوی و مشاوره
 ) London University ( هیپنوتراپی تائید شد ه از 

توسط  وزارت بهداری انگلستان قاضی دادگاههای فرجامی در بیمارستانهای 
اعصاب لندن

عضو جامعه روانکاوی انگلستان استاد تعلیم هیپنوتیزم درمانی و دادن مدرک تائید 
شد ه از كنسول هیپنوتراپی لندن

برگزار كنند ه سمینارهای تجربی و روانکاوی
www.advancehypnotherapy.com

مصرف زیاد 
آهـن؛ مفید 
یا مضـــــــر؟
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درمان طبیعی 
زخم معــــده

یکی از بیماری های رایج در شهر های شلوغ و پراسترس مثل تهران زخم 
معده است. بیماری ای كه بیشتر به علت تغذیه نامناسب و استرس های 
زیاد به وجود می آید. تغذیه سالم، كاهش مصرف چای، قهوه و دخانیات 
دوری  و  زمینه ساز  داروهای  مصرف  از  اجتناب  زخم(،  بهبود  )مانع 
بیماری  این  بهبود  برای  استراحت  روز  چندین  با  همراه  استرس  از 

بهترین  می شود  توصیه  معده  زخم  بروز  از  پیشگیری  است.برای  الزم 
عادات غذایی رعایت شود. زخم های معده كه به آنها زخم های گوارشی 
اندام  این  پوشاننده  در مخاط  كه  اطالق می شود، جراحاتی هستند  نیز 
به وجود می آید. این بیماری معموال در افراد باالی ۵0 سال بروز می كند و 
آقایان بیشتر از خانم ها مستعد ابتال هستند. امروزه روش های متعددی 
برای درمان شناخته شده است كه از جمله می توان به درمان های طبیعی 
همراه  مشخصی  عالئم  با  زخم ها  موارد،  بعضی  كرد.در  اشاره  نیز 
تشدید  خوراكی ها  از  بعضی  آشامیدن  یا  خوردن  از  پس  اما  نیستند 
می شود. ترش كردن، سوء هاضمه، درد پس از غذا خوردن، كاهش وزن 
برخی  در  البته  است.  معده  زخم  عالئم  رایج ترین  جزو  تهوع  حالت  و 
موارد ممکن است خونریزی نیز در پی داشته باشد.علل متعددی برای 

این بیماری تشخیص داده شده كه عبارت است از:

از طریق مواد غذایی به معده  این حالت باكتری  باكتریایی: در  عفونت 
غذا  و  سس  ادویه ها،  چربی،  زیاد  مصرف  نامناسب:  می رسد.تغذیه 

خوردن خیلی سریع
در  می كنند  ترش  مکرر  به طور  كه  افرادی  معده:  زیاد  اسیدی  حالت 

معرض خطر ابتال به زخم معده هستند.
مانند  مسکن ها  گروه  از  ضدالتهاب  داروهای  داروها:  برخی  مصرف 

آسپرین، ایبوپروفن و كورتیزون.استرس،عوامل وراثتی،سرطان
پزشک  با  است  بهتر  می دانید  خطر  معرض  در  افراد  جزو  را  خود  اگر 
مشورت كنید تا درمان به موقع تشخیص داده شود. متخصصان توصیه 
می كنند تغذیه سالم، كاهش مصرف چای، قهوه و دخانیات )مانع بهبود 
زخم(، اجتناب از مصرف داروهای زمینه ساز و دوری از استرس همراه 

با چندین روز استراحت برای بهبود بیماری الزم است.

بایدها و نبایدهای غذایی
اگر از زخم معده رنج می برید یا عالئم ابتدایی آن را احساس می كنید، 

خوراكی های زیر برای شما توصیه می شود:
 لبنیات و به ویژه شیر )البته نه طی مدت بهبودی موقت(

 گوشت و ماهی همراه با كمی چربی به شکل كبابی و همچنین تخم مرغ
 غالت، سبزیجات و خمیرهای مخلوط با سبزیجات، پوره سبزجات

 میوه های كامال رسیده و شیرین به شکل تازه، پوره یا كمپوت
 آب، نوشیدنی های رقیق و دمنوش های شیرین

 روغن زیتون، آفتابگردان، ذرت، سویا و مارگارین

همچنین باید از این خوراكی ها اجتناب كرد:
 پنیرهای شور و مانده

 گوشت های پرچرب وتخم مرغ نیمرو یا آب پز

 نان تازه، كیک های و شیرینی های شکالتی، غالت سبوس دار
 سبزیجات ایجاد كننده نفخ مانند كلم، گل كلم، پیاز، كنگر فرنگی و فلفل 

خام
 میوه های ترش به شکل نارس، شربت و خام

 قهوه، چای، شکالت گرم و نوشابه های گازدار

كره، خامه و روغن
آبمیوه های  مرباجات،  خمیرها،  انواع  پاستا،  عسل،  آماده،  سوپ های 
میوه های  تند،  سس های  شکالت،  شده،  سرخ  خوراكی های  كنسانتره، 

خشک و یخ.
عالوه بر رعایت نکات ذكر شده، بهتر است روش های طبیعی نیز در نظر 

گرفته شود:
دو عدد سفیده تخم مرغ هم زده را با دو قاشق روغن زیتون مخلوط كرده 

و چندبار در روز میل كنید.
2 تا ۵ لیوان آب كرفس تازه )برگ وساقه( را در روز بنوشید.موز سبز 
برابر  در  محافظ  الیه  یک  موز  زیرا  بخورید  روز  هر  را  كبابی  یا  پخته 
غذایی  برنامه  در  را  گندم  می كند.سبوس  ایجاد  گوارشی  شیره های 

بگنجانید زیرا درد ناشی از اسید گوارشی را تسکین می دهد.
كن  مخلوط  در  آب  لیوان  یک  و  سفید  كلم  برگ  یک  با  را  هویج  عدد  دو 
بنوشید.نصف  كوچک  جرعه های  غذا  بین  كردن،  صاف  از  پس  بریزد. 
با  و  كرده  مخلوط  دریایی  جلبک  قاشق  یک  و  نمک  كمی  با  را  بادمجان 
نصف لیوان آب بخورید.یک لیوان آب را با یک قاشق بادرنجبویه و یک 
قاشق بابونه به مدت ۵ دقیقه بجوشانید. بگذارید بماند و هر شب بعد 

از شام میل كنید.

منظم یا از دست دادن خون ممکن است این خطر را كاهش دهد.
ممکن  هم  آهن  باالی  مصرف  شواهد،  مبتنی بر  مطالعات  براساس 
است خطر ابتال به سرطان روده بزرگ را افزایش دهد.آزمایش های 
بالینی در انسان نشان داده اند كه آهن هم از مکمل یا گوشت قرمز 
ممکن است تشکیل تركیبات سرطان زای N-nitroso را در دستگاه 
افزایش دهد.ارتباط گوشت قرمز و سرطان یک موضوع  گوارش 
به شدت مورد بحث است. اگر چه برخی از ساز و كارهای احتمالی 
در توضیح این مطلب وجود دارد بسیاری از شواهد بر مطالعات 

مشاهده ای است.

آهن و خطر ابتال به عفونت
هم آهن اضافی و هم كمبود آهن به نظر می رسد باعث مستعد شدن 

ابتال به عفونت شود.
دو دلیل برای این ادعا وجود دارد:

استفاده  باكتری های مضر  برای كشتن  آهن  از  بدن  ایمنی  سیستم 
مورد  عفونت  با  مبارزه  برای  آهن  مقداری  به طوری كه  می كند؛ 
باكتری ها  رشد  تحریک  سبب  آزاد  آهن  میزان  است.افزایش  نیاز 
ابتال  از حد می تواند خطر  آهن بیش  بنابراین  و ویروس می شود؛ 
كه  می دهد  نشان  متعددی  دهد.مطالعات  افزایش  را  عفونت  به 
افزایش  را  عفونت  شدت  و  تعداد  است  ممکن  آهن  مکمل  مصرف 
دهد اگر چه چند مطالعه، عارضه ای را گزارش نکردند.افراد مبتال 
به هموكروماتوز ارثی نیز بیشتر در معرض عفونت هستند.برای 
بیماران در معرض خطر باالی عفونت، باید در مصرف مکمل آهن 

تصمیم گیری كرد و همه خطرات بالقوه باید در نظر گرفته شود.
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تاریخ ایران ادامه دارد

مصائب 
قضاوت!

برای  نظرسنجی هایش  ادامه  در  فردوسی پور  عادل 
در  ایران  ملی  فوتبال  تاریخ  تیم  بهترین  تركیب  تعیین 
را  چپ  مدافع  بهترین  انتخاب  هفته  این  گذشته،  سال   30
بخش،  این  برای  نود  كارشناسان  گذاشت.  همه پرسی  به 
رضا  حاجیلو،  اصغر  بودند.  كرده  انتخاب  را  گزینه   ۵
صادق  و  میناوند  مهرداد  محرمی،  مجتبی  شاهرودی، 
این نظرسنجی شركت  در  بودند كه  پنج نفری  ورمزیار، 
یك  حدود  ساعت،   3 از  بعد  هم  نهایت  در  شدند.  داده 
و  كردند  شركت  رقابت  این  در  نفر  300هزار  و  میلیون 
به عنوان فرد  آرا  از 42 درصد  با بیش  را  مجتبی محرمی 
منتخب به تركیب اصلی رساندند. مهرداد میناوند و رضا 
شاهرودی با 18 و 17 درصد آرا دوم و سوم شدند و دو 
گزینه دیگر یعنی حاجیلو و ورمزیار با كسب 11 و 9 درصد 
اختصاص  خودشان  به  را  پنجم  و  چهارم  رتبه های  آرا 
رسانه  فوتبالی  برنامه  مهم ترین  در  آنچه  باب  در  دادند. 
رسیده،  راه  میانه های  به  و  است  دادن  رخ  حال  در  ملی 

نکات و مالحظات مهمی وجود دارد.

 داوری با چشمان بسته
بهترین  انتخاب  برای  سریالی  نظرسنجی  افتادن  راه 
بحث  گرفتن  اوج  باعث  دیگر  بار  ایران،  ملی  تیم  تركیب 
است.  نود شده  برنامه  قدیمی  ضعف  نقطه  یك  در مورد 

طرح  هنگام  فردوسی پور  عادل  آنچه  می گویند  خیلی ها 
چنین نظرسنجی هایی از یاد می برد، میانگین سنی بخش 
بزرگی از مخاطبان است. به روایت روشن تر، بسیاری از 
تا 2۵ سال دارند.  بیننده های نود در حال حاضر بین 1۵ 
هنرنمایی  نمی تواند  هرگز  جمعیتی  چنین  بنابراین 

باشد.  دیده  را   70 حتی  یا   60  ،۵0 دهه های  در  بازیکنان 
عادل اما بی اعتنا به این موضوع اساسی، كیفیت بازیکنان 

كه  می دهد  قرار  قاضیانی  قضاوت  معرض  در  را  قدیمی 
برای  فردوسی پور  ندارند.  آنها  به  نسبت  شناختی  هیچ 
پركردن این حفره، بارها از مخاطبان مسن تر خواسته در 
مورد بازیکنان قدیمی اطالعاتی را در اختیار نسل فعلی 
چنین  كه  می داند  خوب  او  خود  حال  این  با  بدهند.  قرار 

بر  تازه هیچکس نمی تواند صرفا  اتفاقی شدنی نیست و 
است  كافی  بدهد.  انجام  داوری صحیح  اساس شنیده ها، 
بیاوریم  یاد  به  و  كنیم  نگاه  هفته  همین  نظرسنجی  به 
یك  دقیقا  میناوند،  مهرداد  یعنی  عادل  گزینه  جوان ترین 
دهه پیش كفش هایش را آویخته است. در این شرایط شاید 
حکم دادن حتی در مورد توانایی های او هم سخت باشد، 

چه برسد به اصغر حاجیلو!

چاله 7 درصدی
این هم یك مشکل قدیمی دیگر است؛ اینکه قضاوت بسیاری 
از مخاطبان برنامه نود در نظرسنجی های كیفی، به سمت 
اكثریت میل می كند. به عبارت دیگر، خیلی از بیننده های 
این برنامه برای رای دادن منتظر آگاهی از نظرات سایرین 
می مانند و بعد به جبهه اكثریت می پیوندند؛ یك آفت جدی 
كه صحت خیلی از نظرسنجی ها را مخدوش می كند. در 
سال های ابتدایی برگزاری نظرسنجی، وضع از این نظر 
نتایج  از مواقع اعالم زودهنگام  بسیار بدتر بود و خیلی 
فردوسی پور  بخورد.  هم  به  معادالت  كلیه  می شد  باعث 
برای حل این مشکل تصمیم گرفت اولین نتایج نظرسنجی 
باعث  اگرچه  ترفند  این  كند.  اعالم  شب   12 ساعت  را 
كمرنگ تر شدن مشکالت شده، اما مساله را از ریشه حل 
نکرده است. به عنوان مثال در مسابقه همین هفته، وقتی 
نتایج ابتدایی اعالم شد محرمی تنها 3۵ درصد رای ها را 
در اختیار داشت، اما دو ساعت بعد كه نتیجه نهایی روی 
آنتن رفت، سهم آقا مجتبی به 42 درصد رسیده بود! این 
پژوهش های  حوزه  در  منطقی  هیچ  با  درصدی   7 چاله 
اجتماعی جور درنمی آید، اما به بخشی ثابت از برنامه نود 

تبدیل شده است.

یك مشکل تاكتیکی
و در همه جای  تاریخ همیشه  تیم  بهترین  انتخاب  اساسا 
جهان یك امر به شدت سلیقه ای است كه معموال به وسیله 
در  می شود.  انجام  مطبوعات  مثل  محدودتر  رسانه های 
حقیقت انتخاب چنین تركیبی توسط یك رسانه به بزرگی 
تلویزیون رسمی ایران، امری كم سابقه محسوب می شود. 
اگر بخواهیم چنین رقابتی را ترتیب بدهیم، ناچاریم دست 
به یك قضاوت ابتدایی بین خیلی از بازیکنان بزنیم و بعد 

فوتبال شان  دوران  طول  در  آنها  از  بسیاری  كه  حالی  در 
در چند پست بازی كرده اند، به میل و سلیقه خودمان آنها 
را فقط در یك پست محصور كنیم. مثال مهدی مهدوی كیا 
در حالی در این نظرسنجی به پست هافبك راست منتقل 
پیستون  با  راست كالسیك  دفاع  یك  را  او  كه خیلی ها  شد 

سنتی می دانند كه هر دو تای اینها با هم فرق دارد. مشکل 
دیگر به انتخاب سیستم پایه چنین تیمی مربوط می شود. 
مثال كارشناسان برنامه نود برای این تیم منتخب، سیستم 
2-4-4 را انتخاب كرده اند، در حالی كه تیم ملی كشورمان 
در بسیاری از سال های اخیر با تركیب های چهار محوری 
مثل 1-3-2-4 بازی كرده است. این تفاوت مثال در ادامه 
نکونام  جواد  باقری،  كریم  بین  از  شد  خواهد  باعث  راه 
جا  اصلی  تركیب  در  نفر  یك  فقط  تیموریان  آندرانیك  و 
بگیرند، در حالی كه می شد با سیستمی دیگر، دو نفر از 
این ستاره ها را در ارنج گنجاند. به هر حال چنان كه در 
ابتدای این بند گفتیم، موضوع انتخاب تیم منتخب به شدت 

سلیقه ای است و جای بحث فراوان دارد. 

پنج نفر مشخص شدند
در حال حاضر پنج بازیکن عقب زمین تركیب تیم منتخب 
احمدرضا  مردم،  نظر  اساس  بر  شده اند.  مشخص 
دو  در  محرمی  و  زرینچه  است،  تیم  این  گلر  عابدزاده 
سمت راست و چپ خط دفاعی قرار گرفته اند و دو مدافع 
هستند.  حسینی  جالل  سید  و  پنجعلی  محمد  هم  میانی 
در  هجومی  و  میانی  نفرات  انتخاب  برای  نظرسنجی 

هفته های آتی ادامه خواهد داشت.

استقاللی ها تحریم كرده اند؟
مربوط  اخیر،  نظرسنجی  مورد  در  جالب  نکته  یك 
در  معموال  می شود.  استقاللی ها  كمرنگ  حضور  به 
نظرسنجی های برنامه نود بین سرخابی ها رقابت وجود 
دارد و آنها فارغ از جنبه های كیفی سوال، سعی می كنند 
وجود  این  با  بکشند.  باال  را  خودشان  به  منتسب  گزینه 
انقالب،  از  بعد  چپ  مدافع  بهترین  انتخاب  جریان  در 
 21 تنها  كه  طوری  داشتند؛  كمرنگی  حضور  استقاللی ها 
 79 و  شد  واریز  آنها  سابق  بازیکنان  سبد  به  آرا  درصد 
درصد بقیه را سه پیشکسوت پرسپولیس به دست آوردند. 
كه  است  اهمیت  حائز  جهت  آن  از  ویژه  به  موضوع  این 
بدانیم دو هفته پیش صفحه اینستاگرام منتسب به باشگاه 
استقالل در پستی خواهان تحریم تماشای نود و شركت 

در نظرسنجی این برنامه به وسیله هواداران شده بود!
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 كهن ترين و باش��كوه ترين ش��هر باستاني 
جهان، همان سرزمينی كه خود را از دل اعصار 
و قرون  بيرون كشيده و به امروز رسانده، حاال 
سعي دارد تا باز هم قامت خميده اش را راست 
كند و خاك ش��انه هايش را بتكاند و راه جهاني 
ش��دن را در پيش بگي��رد. چند قدم بيش��تر 
نمانده. مأموران يونسكو پشت در خانه هستند.
حاال نوبتي هم كه باش��د اين بار نوبت ش��وش 
هفت هزار س��اله است، هفت هزار سال... اينجا 
پنجره ه��ا تمام قد رو به تاريخ باز مي ش��وند و 
هر ق��در پرنده خيال به پرواز درآيد و س��ير و 
سلوك تاريخي كند باز هم كم مي آورد. شهري 
باس��تاني كه روزگاري نيس��ت نديده باش��د و 
دردي نيس��ت كه نچشيده باشد. از جنگ هاي 
تاريخ��ي و حمل��ه اس��كندر به اين س��رزمين 
گرفته تا زخم هايي كه از جنگ 8 س��اله ايران 
و ع��راق بر پيك��ر آن به جا مان��د.  از ۳۰ هزار 
كش��ته جنگ هاي اعراب و ۲۰ هزار اسب و زن 

و دختري كه به غنيمت برده ش��دند گرفته تا 
غارت ش��بانه روزي و پرحجم باستان شناس��ان 
فرانس��وي كه آثار باقي مانده را با هزاران برده 
و كارگر ايراني خ��ارج مي كردند. زخم هايي از 
دي��روز و امروز. از تخليه زباله ها بيخ گوش آثار 
تاريخي تا س��اختمان پيش دانش��گاهي، هتل 
امير زرگر، س��اختمان ترمينال، هشت كارگاه 
و گاراژه��ا و حدود هفتاد-هش��تاد خانه اي كه 
روي ش��انه هاي اين س��رزمين كهن جاخوش 
كرده اند و... حاال كه قرعه كار از بين 47 اثر در 
انتظار جهاني ش��دن به نام شوش افتاده معلوم 
نيس��ت كه  پرونده كدام شوش راهي مي شود 
براي جهاني شدن. شوش نصفه و نيمه و 400 

هكتاري يا شوشي 1200 هكتاري؟ 
اين اختالف نظرها تازه نيس��ت و حاال هم 
كه ش��وش چند قدم بيش��تر تا جهاني ش��دن 
فاصله ندارد، اختالفات بازهم دست از سرش بر 
نمي دارند و معلوم  نيس��ت حريم تاريخي ترين 
و كهن ترين ش��هر دنيا چه قدر اس��ت؟ همان 
400هكتاري كه س��ال ها پيش تعيين ش��د؟ 

400 هكتاري كه کارش ش��تاب زده انجام شد 
آن هم درس��ت زماني ك��ه بمب هاي عراقي ها 
بر س��ر اهالي خوزس��تان فرود مي آمد؟ حتي 
دکتر مه��دي رهبر از اس��تادان پيشکس��وت 
باستان شناسی كه  در دوران جنگ، حريم 400 
هکت��اری را تعيين كرده باره��ا بر اين موضوع 
صحه گذاشته كه اين عرصه در شرايط اضطرار 
و براي حفظ فوري موجوديت تپه هايي بود كه 
در س��طح زمين ديده مي شدند و آماج تخريب 
قرار داشتند و عرصه شوش قطعًا بيشتر از اين 

حرف هاست، خيلي بيشتر از ۴۰۰ هكتار. 
نمونه اي از اين مدعا زماني است كه هيأت 
باستان شناس��ي تعيين حريم ش��وش در شهر 
صنعتي محدوده اين ش��هر تاريخي گمانه زني 
انجام داد و اعالم كرده بود كه در اين محوطه، 
آثار تاريخ��ي وجود دارد. آن زمان مس��ئوالن 
ش��هري انكار كردند و درس��ت در زماني كه با 
لودر قص��د ايجاد يك چ��اه را در اين محوطه 
داشتند، به تعداد زيادي قبر هخامنشي برخورد 
كردند. ش��هرداري بالفاصل��ه آن محدوده را با 

خاك پر كرد غاف��ل از اين كه حتي اكنون نيز 
باستان شناس��ان عكس اين گودبرداري و آثار 
كشف ش��ده اش را در اختيار دارند و مي توانند 
اين موضوع را ثابت كنند! حاال هم با گذش��ت 
چند س��ال و روي كار آمدن مس��ئوالن جديد 
باز هم اين مس��أله انكار مي ش��ود و صحبت از 
400هكتار است. آيا اين مسئوالن آگاه نيستند 
يا عمدي در كارش��ان اس��ت؟ فرقي نمي كند، 
هركدام كه باش��د نتيجه اش مي ش��ود ناديده 
گرفتن  بخش بزرگي از ميراث كهن ش��وش و 

يادگار پيشينيان.
حاال س��ؤال اصل��ی اين اس��ت: آي��ا همان 
400هكتار درست است يا 1200 هكتاري كه بر 
اساس مجوز پژوهشكده باستان شناسي با كاوش 
و گمانه زني توس��ط يك هيأت باستان شناسي 
در س��ال ۱۳۸۷ مشخص ش��د و گزارش علمي 
آن به تأييد پژوهش��كده باستان شناسي كشور 
رس��يد؟  تعيين حريمي دقيق كه محمد تقي 
عطایی سرپرست هيأت تعيين عرصه و حريم 
محوط��ه تاريخي ش��وش، ب��ا در نظ��ر گرفتن 
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ثبت نش�ود، نسبت محوطه 
باستاني شوش، شهر جديد شوش 
و م�ردم س�اكن آن نس�بت ب�ه هم 
مش�خص نش�ود،  ت�ا تكلي�ف برج 
س�اختن ها، س�اخت پاركينگ ه�ا و 
طرح ه�اي عمراني با عرصه و حريم 
شوش مشخص نشود فقط خودمان 
را ب�ا ثبت جهان�ي گ�ول مي زنيم و 

كاري را از پيش نمي بريم.
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شوش 400 هكتاري يا 1200 هكتاري؟
گزارش ایران از اختالف نظرها بر سر تعيين حریم كهن ترین شهر جهان

  ارسال نشريه براى درخواست هايى كه تا دهم و بيستم هر ماه به امور مشتركين برسد به ترتيب از شانزدهم آن ماه و اول ماه بعد آغاز مى شود.
  هزينه اعالم شده بابت يك نسخه و يك نوع نشريه است.

  لطفاً رسيد هاى پرداختى پستى را تا پايان مدت اشتراك نزد خود نگه داريد.
  در صورت تغيير نشانى، امور مشتركين را مطلع نماييد.

  براى تمديد اشتراك فقط كافى است بر روى فيش بانكى كد اشتراك خود را نوشته و به شماره 6-22222435 فاكس يا به نشانى فوق ارسال نماييد.
  نوشتن كد پستى دقيق الزامى است در صورت دادن اطالعات نادرست و ناقص عواقب آن به عهده مشترك مى باشد.

  مشتركين محترم مى بايست شروع اشتراك و پايان اشتراك و هم چنين كد اشتراك خود را به ياد داشته تا پيگيرى امور مربوط به آنها آسان گردد.
  در صورت عدم دريافت نشريه در اولين روز اشتراك مراتب را به اداره مشتركين اطالع دهيد در صورت عدم اطالع به منزله دريافت تلقى مى شود.

  مشتركين محترم در صورت تمايل و تمديد مجدد مى بايست 10 روز قبل از اتمام تاريخ اشتراك فيش بانكى را به همراه كد اشتراك به اداره مشتركين 
فاكس يا به نشانى فوق پست نمايند. در صورت عدم تمديد در فاصله تعيين شده به منزله انصراف از اشتراك در نظر گرفته مى شود.

در صورت تغيير بهاى نشريات مابه التفاوت دريافت مى شود

ــركت پست جمهورى اسالمى ايران براى تمامى نشريات در حال انتشار خود مشترك مى پذيرد. عالقه مندان به  ــه فرهنگى مطبوعاتى ايران با همكارى ش مؤسس
اشتراك و دريافت روزانه هر يك از نشريات مؤسسه ايران شامل روزنامه ايران، روزنامه ايران ورزشى، روزنامه ايران ديلى (انگليسى زبان)، روزنامه الوفاق (عربى زبان)، 
روزنامه سپيد (ويژه نابينايان) و ماهنامه ايران آذين مى توانند پرسشنامه زير را تكميل و براساس جدول مندرج در آن هزينه اشتراك خود را به حساب جارى سيبا 
ــرى كد 185 به نام مؤسسه شهرستان ايران پرداخت كرده و اصل رسيد را به همراه پرسشنامه تكميل شده با پست  ــعبه كس 0101101242009 بانك ملى ش

سفارشى به نشانى: بلوار ميرداماد، خيابان نفت شمالى، نبش كوچه چهارم، شماره 2، كد پستى 1918983513 ارسال نمايند.

خواهشمند است نظرات، انتقادها و پيشنهادهاى خود را به شماره 100018771 پيامك بزنيد

شركت پست اشتراك
جمهورى اسالمى ايران



يك ساله6 ماهه3 ماههنام نشريه

410,000820,0001,650,000ايران
300,000600,0001,200,000ايران ورزشى
370,000750,0001,500,000ايران ديلى

370,000750,0001,500,000الوفاق
150,000300,000600,000ايران سپيد
140,000280,000500,000ايران آذين

مى شـود دريافـت  مابه التفـاوت  نشـريات،  بهـاى  تغييـر  صـورت  در 

نام:       نام خانوادگى:  

تاريخ تولد:   /      /    13      نام شركت يا مؤسسه: 

نشانى: 

كدپستى الزامى است:       تلفن تماس: 

تعداد و نام نشريه مورد تقاضا:     

تلفن هاى تماس (ساعات تماس 8 الى 16):  
22222436-22222435
22222439-22222438

نشريهتعداد

هزينه اشتراك نشريه مورد تقاضا (ريال)

اداره امور مشتركين

و سفال هاي به دست آمده از آن همگي مربوط 
به دوره سوزيانا هستند. اشياي سنگي گوناگون 
مانند هاون، سنگ ساب، تيغه، رنده و... از اين 

تپه به دست آمده است.

 تعيين حریم شوش بدون نظر پژوهشگاه 
ميراث فرهنگي

اما مسأله تعيين حريم براي اين شهر باستاني 
مخالفان و معترضان ديگري هم دارد كه از جمله 
آنها رئيس پژوهش��گاه ميراث فرهنگي اس��ت. 
جليل گلشن  با اعالم مخالفت درباره محدود 
شدن حريم شهر باس��تاني شوش مي گويد: »با 
ديوار كشي اطراف اين شهرمخالفيم چون پس 
از آن هر كسي خارج از محدوده ساخت و سازي 
انجام دهد با مشكل مواجه خواهيم شد. در آن 
محدوده، آثار تاريخ��ي زيادي وجود دارد حتي 
جاده انديمشك - اهواز نيز از روي آثار رد شده 
است چون يك بار در سال هاي گذشته حفاري 
شد و طي آن آثاري به دست آمد. مي توان گفت 
كه همه آن محوطه داراي آثاري تاريخي است. 

مالك ه��ا و معيار ه��اي متعدد آن را مش��خص 
كرد. چگونه مي توان ش��هري تاريخي را كه اين 
همه بر سر تعيين حريم آن اختالف نظر وجود 
دارد راهي ثبت جهاني ك��رد؟ آن هم در حالي 
ك��ه به گفته عطايی، سرپرس��ت گ��روه تعيين 
حريم شهر باستانی ش��وش، اين شهر وضعيت 
بسيار پيچيده اي دارد و مقامات سازمان ميراث 
فرهنگ��ي پي��ش از آن كه ش��وش را ثبت ملي 
كنند و عرصه و حريمي برايش مش��خص كنند 
به فكر ثبت جهاني اش افتاده اند. اما اگر ش��وش 
ثبت جهاني شود بي آن كه فكري براي حفاظت و 
صيانت آن شده باشد، بي آن كه مسائل مديريتي، 
گردش��گري، چارچوب ها و قواني��ن مدوني در 
س��طح ملي داشته باشد، آيا پس از ثبت جهاني 

از آن حفاظتي صورت مي گيرد؟ 

 ثبت جهاني یا پوشاندن مشكالت 
عطاي��ی معتقد اس��ت كه اولويت نخس��ت 
ش��وش، رس��يدگي به پرونده عرصه و حريم آن 
اس��ت و بايد نظرات كارشناساني را كه روي آن 
مطالعه كردند جويا ش��وند و بعد به دنبال ثبت 
جهان��ي آن باش��ند: »تا عرصه و حريم ش��وش 
ثبت نشود، نسبت محوطه باستاني شوش، شهر 
جديد ش��وش و مردم س��اكن آن نسبت به هم 
مشخص نشود،  تا تكليف برج ساختن ها، ساخت 
پاركينگ ها و طرح هاي عمراني با عرصه و حريم 
ش��وش مشخص نش��ود فقط خودمان را با ثبت 
جهاني گول مي زنيم و كاري را از پيش نمي بريم. 
اين كه ش��وش ثبت جهاني ش��ود البته بس��يار 
خوب است، اما ثبت جهاني بدون در نظر گرفتن 
مس��ائل و مش��كالت بنيادي آن، صرف��ًا جنبه 
تبليغاتي خواهد داشت و مشكالت شوش را حل 
نمي كند. آن هم شوش��ي ک��ه حقش بود خيلي 
قبل تر از اين به ثبت جهاني برسد و اگر اين اتفاق 
مي افت��اد  وضع اين مجموعه اكنون بهتر مي بود 
و آسيب هاي كمتري هم به آن وارد مي شد چرا 
كه ثبت جهاني هم به طور نسبي الزام هايي براي 
حفاظت محوطه مي آورد و هم اين كه به معرفي 
جهاني آن مي پردازد. اما در شرايط كنوني، ثبت 
جهاني مي تواند پوش��ش و حجابي بر مشكالت 
اين مجموعه منحصربه فرد جهاني باشد. به نظر 
من، ضروري است كه شوش در درجه اول درك 
شود اما صحبت هاي مسئوالني كه درباره شوش 
اظهار نظر مي كنند نشان مي دهد كه اين درك 

و شناخت وجود ندارد.«
مشكالت شهر تاريخي شوش اما به همين 
ج��ا ختم نمي ش��ود و عالوه ب��ر زخم هايي كه 
لودر ها، بيل هاي مكانيكي، س��اخت و س��از و... 
ب��ه پيكر اين س��رزمين تاريخ��ي وارد مي كند 
تيش��ه حفاران و قاچاقچي��ان را هم بايد اضافه 
كرد. حفاري هايي كه مهمترين استقرارگاه هاي 
دش��ت شوش��ان در هزاره پنجم قبل از ميالد 
مس��يح و ديگر آث��ار مجاور آن را ه��دف قرار 
مي ده��د كه نمون��ه آن هم چن��دي پيش در 
مقبره يكي از سادات به نام سيد تفاخ انجام شد 
كه در روي تپه هاي جعفر آباد قرار دارد. تپه اي 
كه سه دوره تاريخي را در خود  به يادگار دارد 

حاال هم كه در حال تعيين حريم شوش هستند 
احتمااًل با توجه به همان محوطه تعيين ش��ده 
قبلي نظر مي دهند و در اين زمينه از پژوهشگاه 

نخواسته اند كه نظري بدهد.«

 فرصت دو ماهه
ش��وش، پايتخت با ش��كوه هخامنش��يان 
و ش��هري ب��ا 15 اليه تاريخي  ك��ه حكايت از 
تمدن و شهرنشيني عيالميان  دارد، حاال خود 
را آماده مي كند  ب��راي ثبت جهاني و همه در 

تكاپوي آراستن اين كهنه عروس هستند. 
افشين حيدري، مديركل ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دس��تي استان خوزستان 
مي گويد: محوطه تاريخي شهر شوش كه نماد 
هفت هزار س��ال خردمندي ايرانيان است بايد 
چنان كه شايس��ته آن است آماده ثبت جهاني 
 شود و محمد حسن طالبيان، معاون ميراث 
فرهنگي سازمان هم  جهاني شدن اين محوطه 
تاريخ��ي را آبروي اي��ران مي داند و حد نصاب 
س��اماندهي اي��ن كهن ش��هر را دو م��اه اعالم 
مي كند؛ چراكه كارشناسان يونسكو پس از دو 
ماه براي در جريان ق��رار گرفتن  روند جهاني 

شدن اين اثر، به شوش خواهند آمد. 
فرصت��ي دو ماهه براي آن كه ايران محوطه 
تاريخي شهر شوش را به استاندارد هاي جهاني 
ي��ك محوطه تاريخي برس��اند. مث��اًل به گفته 
طالبيان به مشكالتي مانند دو سه ساختماني 
كه تعداد طبقات آنها بيشتر از حد مجاز است 
رسيدگي ش��ود و به طور كامل حذف شوند يا 
بايد تجهيزات ش��هري نامناس��ب و تابلوهاي 
مغ��ازه داران كه منظره اين محوط��ه را نازيبا 
كرده اند ساماندهي شوند و فضاي شهري شكل 

و شمايل زيباتري به خود بگيرد و...
حاال همه در تب و تاب هس��تند تا دس��تي 
به س��ر و روي اين اثر جهاني بكش��ند. دستي 
كه بايد مدت ه��ا پيش بر پيكر بي رمق اين اثر 
جهاني كشيده مي شد، اما حاال دوماهه بايد كار 
يكسره شود.  آن هم در شرايطي كه به عقيده 
بسياري از كارشناسان ميراث فرهنگي، شوش 
هنوز آمادگي اين مسأله را ندارد. مشكل عرصه 
و حريم، مش��كل حفاظت از محوطه، مس��أله 
بلندمرتبه س��ازي در اطراف آن، حتي موضوع 
س��اده اي مانند نظافت محوطه ش��وش. اينها 
مش��كالتي اس��ت كه  هنوز حل نشده.  شوش 
حريم مي خواهد،  ي��ك حريم واقعي و چنانچه 
نصفه و نيمه و ناقص ثبت ش��ود عواقب زيادي 
را به دنبال خواهد داشت.  شوش براي جهانيان 
آنقدر اهميت دارد كه حتي آغوش شان را براي  
پرون��ده ناقص آن باز مي كنن��د و  بي مخالفت 
آن را مي پذيرن��د، ام��ا آي��ا مش��كالتي كه دو 
ماهه برطرف ش��ود و پرونده اي كه ناقص راهي 
يونس��كو ش��ود و به ثبت جهاني برسد تا كي 
مي تواند خود را س��ر پا نگه دارد و افتخار ايران 
باشد؟  كاش مسئوالن قبل از هر كاري به آينده 
بنگرن��د و نگاهي هم به محوطه هايي داش��ته 
باش��ند كه ثبت جهاني شدند و بعد از مدتي از 

فهرست يونسكو خارج شدند...
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 طالع بینی 
هفتـــــگی

تولدشان  این هفته  كه  آنهایی  برای  كلمه  چند 
است

ای،  آمده  دنیا  به  مهر   29 كه  عزیزی  دوست 
شما  برای  تولدتان  امسال  مبارک!  تولدت 
بیشماری  های  فرصت  و  خالقانه  های  ایده 
به زودی  آورد. در واقع  ارمغان خواهد  به  را 
آنقدر ایده ها و برنامه ها و پروژه های جدید 
و مختلف در سر خواهید داشت كه نمی دانید 
از كدام باید شروع كنید. قدر این همه خالقیت 
و انرژی را بدانید و در زندگیتان برای تجربه 
داشته  یاد  به  را  این  كنید.  باز  جا  تازه  های 
محکمتر  چقدر  هر  حاضر  حال  در  كه  باشید 
به یک نقشه بچسبید پیشروی كردن در آن به 
همان اندازه سخت تر خواهد شد. اكنون الزم 
را  خود  آگاهی  و  ذهنی  های  توانایی  كه  است 
یا  و  كرده  قضاوت  كه  آن  بی  و  دهید  افزایش 
نگران آینده باشید تاثیرات جدید را در زندگی 
فرا  با  كه  باشد  رات  خیالتان  بپذیرید.  خود 
رسیدن زمستان راه خود را پیدا خواهید كرد 
ریزی  برنامه  خود  بعدی  های  قدم  برای  و 
در  كه  باشد  یادتان  داشت.  خواهید  درستی 
هر شرایطی برای آنهایی كه دوست دارید، به 
وقت  كافی  اندازه  به  عاطفیتان،  شریک  ویژه 

بگذارید.

متولد فروردین )بره(:
افتاده است كه به طور غیر  اتفاقی  این اواخر 
وجود  به  شما  در  را  احساساتی  ای  منتظره 
آورده كه باعث شده است در انتظاراتی كه از 
دوستانتان دارید تغییراتی به وجود بیاید. این 
موضوع به صورت نامحسوس روی رویکرد و 
تأثیر خواهد گذاشت. خوشبختانه  رفتار شما 
این تغییر رویه هم برای شما و هم برای طرف 
مقابلتان نتایج خوبی به همراه خواهد داشت؛ 
به  نسبت  را  جمع  منافع  آنکه  شرط  به  البته 
دهید.  قرار  اولویت  در  شخصیتان  نیازهای 
در حال حاضر سریعترین راه رسیدن شما به 
خواهد  دیگران  داشتن  نگه  راضی  خوشحالی 
بود. این هفته اگر از خودتان انعطاف پذیری 
آنقدر  عشقتان  كردن  خوشحال  دهید  نشان 
كار ساده ای خواهد بود كه فکرش را هم نمی 

توانید بکنید.

متولدین اردیبهشت )گاو(:
در  كارتان  محل  در  است  ممکن  هفته  این 
با  حتی  كه  بگیرید  قرار  ای  پیچیده  موقعیت 
گفتن حقیقت هم نتوانید آن را به سادگی حل 
نیت  كارهایتان  انجام  در  هم  چقدر  هر  كنید. 
آن  دیگران  دارد  احتمال  باشید  داشته  خوبی 
را اشتباه برداشت كنند، پس بهتر است فعال تا 
جایی كه می توانید احساسات خود را محدود 
كرده و سرتان به كار خودتان باشد. گاهی باید 
نکته را در مورد بعضی ها به یاد داشته باشیم 
آنهاست!  بیداری  از  پادشاهان بهتر  كه خواب 
این هفته تا جای ممکن احتیاط را كنار نگذارید 

و حواستان به اطرافتان باشد. اگر موضوعی 
را باید با عشقتان در میان بگذارید كه فکر می 
كنید باعث ناراحتی و مشکل خواهد شد بهتر 

است یکی دو روزی دست نگاه دارید.

متولدین خرداد )دوقلوها(:
این هفته رویاهایتان فرصتی برای به حقیقت 
فوق  فرصت  این  ولی  یافت،  خواهند  پیوستن 
اهداف غیر منطقی  به  با فکر كردن  را  العاده 
حاضر  حال  در  ندهید.  هدر  نیافتنی  دست  و 
سرشار از انرژی و بیقرار هستید و نمی توانید 
خودتان را كنترل كنید. خوشبختانه می توانید 
و  بکنید  مفید  استفاده  انرژی  انفجار  این  از 
كه  كنید  استفاده  كارهایی  انجام  برای  را  آن 
خیلی  داشت.  خواهند  برایتان  مثبت  نتایجی 
زودتر از آنچه كه فکرش را بکنید به یک سفر 
انرژی  این  رفت.  خواهید  تفریحی  یا  و  كاری 
رابطه  به  را  كنید  می  احساس  كه  هیجانی  و 
برنامه  بدون  و  دهید  انتقال  نیز  خود  عاطفی 
ریزی قبلی عشقتان را به جای جدید و هیجان 

انگیزی برده و او را غافلگیر كنید.

متولدین تیر )خرچنگ(:
و  تنهایی  به  میل  درون  از  اگر  این هفته حتی 
انزوا داشته باشید هم حسی به شما می گوید 
كه بودن در جمع دوستان و همکاران برایتان 
دلتان  طرفی  از  زیرا  بود؛  خواهد  بهتر  خیلی 
می خواهد كه در دنیای تفکرات و خیاالت خود 
دوست  نیز  دیگر  طرف  از  ولی  شوید،  غرق 
نزدیکانتان  و  دوستان  با  را  افکارتان  دارید 
نیز  آنها  آگاهی  و  دانش  از  و  میان گذاشته  در 
استفاده كنید. همین موضوع ممکن است باعث 

شود با حرف های ضد و نقیض و طوالنیتان 
بهتر  پس  بیاورید.  درد  به  را  دوستانتان  سر 
باقی  خود  خلوت  در  كمی  كنید  سعی  است 
بمانید تا كمی از لحاظ فکری به ثبات و آرامش 
برسید. با كسی كه دوست دارید در آرامش و 
به تنهایی وقت بگذرانید و اگر دوست داشتید 

با او درباره این حالت خود صحبت كنید.

متولدین مرداد )شیر(:
پیشرفت  ایجاد  و  فعالیت  به  میل  هفته  این 
وابستگی  و  طرف  یک  از  كاریتان  زمینه  در 
از  او  با  به وقت گذراندن  و عالقه  به عشقتان 
قرار  سختی  راهی  دو  سر  شما  دیگر  طرف 
خواهند داد. ممکن است احساس كنید كه تحت 
فشار قرار گرفته اید و انتخاب یکی از این دو 
كه  است  نفعتان  به  ولی  باشد،  سخت  برایتان 
و  گذاشته  كنار  را  بودن  احساساتی  هفته  این 
منطقی رفتار كنید. احساسات خود را كنترل 
كرده و قبل از هر كاری به وظایفتان رسیدگی 
كنید و پرداختن به مسائل عاطفی را به بعد از 
كنید.  موكول  اصلیتان  های  مسئولیت  انجام 
اكنون برای رسیدگی كردن به امو كاری زمان 
قابل  نتایج  توانید  می  و  است  مناسبی  بسیار 
جگر  روی  دندان  كمی  پس  بگیرید،  توجهی 

بگذارید.

متولدین شهریور )سنبله(:
تجزیه  در  زیادی  توانایی  ذاتی  طور  به  شما 
و تحلیل اطالعات موجود در دسترس خود و 
كار  انجام  برای  ممکن  راه  موثرترین  انتخاب 
مورد نظرتان دارید. با این حال این هفته نظم 
دادن به افکارتان كار چندان ساده ای نخواهد 

همیشگیتان  وسواس  كه  این  ویژه  به  بود؛ 
و  دارد  قرار  خود  اوج  در  جزئیات  به  نسبت 
شود.  می  كلی  و  صحیح  دیدی  داشتن  مانع 
كاری كه این هفته باید بکنید این است كه فکر 
نکنید جواب همه مسائل را می دانید و به هیچ 
عنوان عجله نکرده و زود تصمیم گیری نکنید. 
با آرامش و طمأنینه قدم بردارید تا بعدا از این 
كه زود دست به كار شده اید پشیمان نشوید. 
نیز  عاطفیتان  روابط  مورد  در  موضوع  این 
اول  است  كار  در  مشکلی  اگر  كند،  می  صدق 
همه جوانب را در نظر بگیرید و به اصل ماجرا 

پی ببرید.

متولدین مهر )ترازو(:
عدم تعادل بین آنچه تا كنون فکر می كرده اید 
درست است و تجربه های فعلیتان باعث شده 
باورهای خود شک كرده و  به تمام  كه نسبت 
این  شاید  دهید.  قرار  بازنگری  مورد  را  آنها 
موضوع فشار و استرس بسیار زیادی به شما 
راحت  جانب  این  از  خیالتان  ولی  كند،  وارد 
حال  در  است.  موقتی  وضعیت  این  كه  باشد 
موجود  تأمل  قابل  تفاوت  مشاهده  با  حاضر 
می  خود  ذهن  در  شما  آنچه  و  واقعیت  بین 
هایی  تنش  قلبتان  و  عقل  بین   ، اید  پرورانده 
به وجود آمده است.برای غلبه به این وضعیت 
یادآوری كنید كه برای  كافی است به خودتان 
رسیدن به یک مقصد تنها یک راه وجود ندارد. 
این  نیستید  رابطه عاطفی خود راضی  از  اگر 
هفته روز خوبی برای تصمیم گیری در مورد 
آن نیست، كمی به خود و طرف مقابلتان وقت 

بدهید.

متولدین آبان )عقرب(:
فرصت های بسیار زیادی در حال حاضر شما 
دنبال  ولی   ، خوانند  می  فرا  خود  سوی  به  را 
بسیار  استرس  شما  به  ها  فرصت  این  كردن 
رسیدگی  مانع  و  كرد  خواهد  وارد  زیادی 
خواهد  شخصیتان  زندگی  به  شما  مناسب 
را  نکته  این  باید  گیری  تصمیم  هنگام  شد. 
حتما در نظر بگیرید كه داشتن ثبات و آرامش 
زیاد و  تأثیر بسیار  نیز  در زندگی شخصیتان 
انکارناپذیری روی میزان احساس خوشبختی 
جاه  دنبال  به  بسته  های  چشم  با  دارد.  شما 
چیزی  هر  از  پیش  و  ندوید  خود  های  طلبی 
مشورت  كنید.  مشخص  را  خود  های  اولویت 
به ویژه شریک زندگیتان  و  نزدیکان  با  كردن 
در  زیادی  بسیار  كمک  شما  به  زمینه  این  در 

گرفتن تصمیم صحیح خواهد نمود.

متولدین آذر )كمان(:

وقتی پای گفتن حقیقت در میان باشد شما فرد 
بسیار ركی هستید و با صداقت آزار دهنده ای 
نتایج  گاهی  كه  آورید  می  زبان  به  را  حقیقت 
داشت.  خواهد  برایتان  انتظاری  قابل  غیر 
را  همکارانتان  از  یکی  است  ممکن  اواخر  این 
گذشته  می  ذهنتان  در  آنچه  مستقیم  بیان  با 
مجبور  حاال  ولی  باشید  كرده  دلخور  است 
هستید این وضعیت نامطلوبی كه ناخواسته به 
وجود آورده اید را درست كنید. مشکل كار در 
این است كه شما فکر می كنید حرفتان كامال 

صحیح بوده است و از گفتن آن اصال پشیمان 
نیستید. در هر صورت برای منافع خودتان هم 
كه شده بهتر است این جام زهر را بنوشید و از 
این داستان درس عبرت بگیرید. گفتن حقیقت 
بهترین سیاست است، به شرط آنکه احساسات 

دیگران را نیز در نظر بگیرید.
متولدین دی )بز(:

بد  كنید  می  كار  ای  پروژه  روی  دارید  اگر 
كم  كارتان  سرعت  از  كمی  هفته  این  نیست 
از  پیش  را  احتمالی  مشکالت  بتوانید  تا  كنید 
حل  و  دیده  شوند  ساز  دردسر  برایتان  كه  آن 
خواهید  را  قدرت  این  شما  خوشبختانه  كنید. 
مشکل  به  كارتان  جای  یک  چنانچه  كه  داشت 
و  بزرگ  مشکل  این  كه  آن  از  پیش  بخورد  بر 
و  داده  تشخیص  را  آن  شود  خارج  كنترل  از 
برطرف كنید. پیش از آن كه با نیروی تمام به 
بررسی  را  جوانب  تمام  دهید  ادامه  پیشروی 
را بگیرید.  كرده و جلوی هر مشکل احتمالی 
این هفته حتی اگر در رابطه عاطفیتان مشکلی 
پس  از  خوب  خیلی  هم  باشد  داشته  وجود 
مدیریت آن بر خواهید آمد و این كار شما باعث 
مقابلتان  طرف  تحسین  مورد  كه  شد  خواهد 

قرار بگیرید.

متولدین بهمن )ظرف آب(:
خالقیتتان  قدرت  و  نبوغ  كه  آن  وجود  با 
است  ممکن  دارد،  قرار  خود  اوج  در  همچنان 
از  یکی  كردن  عملی  روی  را  خود  ذهن  آنقدر 
نقشه های خود به همان روشی كه در فکرتان 
دردسر  خودتان  برای  كنیدكه  مشغول  است 
درست كنید. در حالی كه تمام شرایط موجود 
می گویند كه باید استراتژی خود را عوض كنید 
پافشاری  قبلی خود  نقشه  شما همچنان روی 
می  فکر  خودتان  آنچه  خالف  بر  كنید.  می 
كنید در حال حاضر انعطاف پذیری به نفعتان 
تمام خواهد شد و به هیچ عنوان نشان دهنده 
منطقتان  دهید  اجازه  نیست.  شما  ضعف 
كه  نکنید  فکر  بگیرد.  در دست  را  شما  كنترل 
رابط عاطفیتان باید دقیقا همانطوری كه شما 
دلتان می خواهد پیش برود و نسبت به كسی 

كه دوست دارید انعطاف پذیر باشید.

متولدین اسفند )ماهی(:
این  كه  رسد  می  نظر  به  اینطور  ظاهر  در 
نیازها  مورد  در  توانید  می  خوب  خیلی  هفته 
كنید،  صحبت  دیگران  با  هایتان  خواسته  و 
كه  برپاست  غوغایی  قلبتان  در  واقع  در  ولی 
حال  در  ندارد.  خبر  آن  وجود  از  كس  هیچ 
و كشمکش  در چالش  هایتان  حاضر خواسته 
چطور  كه  دانید  نمی  و  هستند  یکدیگر  با 
به  تفاهمی هم  كه سوء  كنید  بیان  را  آنها  باید 
هفته  این  بخواهید  را  راستش  نیاید.  وجود 
خواهد  خوب  خیلی  شما  برای  تنهایی  كمی 
كه  به شما كمک خواهد كرد  آرامش  این  بود. 
و  كرده  برطرف  را  خود  ذهنی  های  درگیری 
تکلیفتان را با خودتان مشخص كنید. اگر در 
رابطه عاطفیتان مشکلی وجود دارد بهتر است 
در مورد آن با دیگران صحبت نکنید، خودتان 
بهتر از هر كس دیگری می توانید در حل این 

مشکل تأثیر گذار باشید.
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غزلی از حافظ 
ترجمه: هنری ویلبرفورس كالرک

گردآوری و ویرایش: دكتر بهروز همایون فر

هر كه شد محرم دل در حرم یار بماند
وان كه این كار ندانست در انکار بماند
اگر از پرده برون شد دل من عیب مکن

شکر ایزد كه نه در پرده پندار بماند
صوفیان واستدند از گرو می همه رخت

دلق ما بود كه در خانه خمار بماند
محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد

قصه ماست كه در هر سر بازار بماند
هر می لعل كز آن دست بلورین ستدیم

آب حسرت شد و در چشم گهربار بماند
جز دل من كز ازل تا به ابد عاشق رفت
جاودان كس نشنیدیم كه در كار بماند

گشت بیمار كه چون چشم تو گردد نرگس
شیوه تو نشدش حاصل و بیمار بماند

از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر
یادگاری كه در این گنبد دوار بماند

داشتم دلقی و صد عیب مرا می پوشید
خرقه رهن می و مطرب شد و زنار بماند

بر جمال تو چنان صورتگر چین حیران شد
كه حدیثش همه جا در در و دیوار بماند

به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی
شد كه بازآید و جاوید گرفتار بماند

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

Whoever became the confidant of his own heart, in the sacred fold of the Beloved remained:
He, who knew not this matter, in ignorance remained.
If, forth from the screen, went my heart censure not:
Thanks to God, that not, in the screen of thought, it remained.
Out from pawn for wine, the Sufis took their khirka:
Our darvish-habit, it was that, in the vintner’s house, remained.
Mohtaseb became Sheikh and forgot his own sin.
Our tale is that which, at the head of every market, remained.
Every red wine that, from that crystal hand, I took,
Became the water of regret; and, in my eye, the jewel of rain remained.
Save my heart, that, from eternity without beginning to eternity without
end, proceeded Thy lover,
I have heard of none, who ever in the work remained.
That, like Thy eye, it might become, the narcissus became sick:
Its habit was not gained by it; and, sick, it remained.
More pleasant than the sound of love’s speech, naught I heard:
A great token, that, in this revolving dome remained.
A darvish garment, I had; and it concealed a hundred faults:
For wine and the minstrel, the khirka was pawned; and the mystical cord remained.
The Chinese painter became astonished of Your face,
Such that its story on very door and wall, remained.
One day, to the spectacle-place of Thy tress, Hafez’s heart
Went that it would return; but, ever, captive to Thy tress, it remained.
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اثری از خطاط زن ایرانی 
به موزه بریتانیا راه یافت

 اثری از عذرا عقیقی بخشایشی از مجموعه »منشات« به مجموعه 
جای  آن  اسالمی  هنرهای  بخش  در  و  کرد  پیدا  راه  بریتانیا  موزه 
گرفت. مجموعه خط های عذرا عقیقی بخشایشی با عنوان »منشات« 

مهرماه سال گذشته در گالری هما به نمایش گذاشته شد.

رقم  بریتانیا  موزه  به  را  مجموعه  آثار  از  یکی  انتقال  جرقه  نمایشگاه  این 
از  برگرفته  نوشتارهایی  معنای  به  منشات  اینکه  بیان  با  خطاط  این  زد. 
نامه نگاری ها و نسخه نگاری های قدیمی است، گفت: »این مجموعه شامل ١٤ 
تابلوی ریزنویس است كه یکی از آثار كوچک آن در مجموعه موزه بریتانیا 

تکنیک مركب روی  با  ٧٠ سانتی متر  در   ٥٠ اندازه  در  تابلو  این  قرار گرفت. 
كاغذ آماده شده است«.

به كارگیری  درمورد  كرده،  استفاده  كوفی  خط  از  مجموعه  این  در  كه  او 
استاد  راهنمایی  با  پایان نامه ام  برای  كه   ٧١ سال  »از  كرد:  عنوان  شیوه  این 
نصرالله افجه ای در باره انواع خطوط كوفی  تحقیق می كردم، به این شیوه 
عالقه مند شدم و از آن به بعد با تلفیق كوفی مشرقی، كوفی مغربی و كوفی 
انواع خطوط كوفی را استفاده می كنم و تركیب بندی  از  اولیه، رسم الخطی 

كارهایم در آثار درشت و ریزنویس با همین خط است.

 البته من با خط های دیگر مثل ثلث و نستعلیق هم كار كرده ام اما خط كوفی 
را به دلیل ارزش بصری باال و آنچه كه به اصل نزول قرآن برمی گردد، خیلی 
شده،  برده  بریتانیا  موزه  به  كه  »تابلویی  داد:  ادامه  دارم«.عقیقی  دوست 
متعلق به گنجینه دائمی این مکان است. با این حال این موزه درحال تکمیل 
بخش هنر اسالمی است و تصمیم دارد دو سال دیگر در نمایشگاهی، آثار این 
بخش را به نمایش بگذارد كه این تابلو عالوه  بر نمایش فعلی، در نمایشگاه دو 
سال آینده هم نشان داده خواهد شد«.عقیقی كه در سال ٨٨ كتابی با عنوان 
»زنان خوشنویس« منتشر كرد، در مورد جلدهای بعدی این كتاب گفت: »در 
پی تدوین جلد دوم كتاب هستم اما به دلیل كمبود وقت تاكنون این كار میسر 
البته صحبت هایی شده  نشده است. جلد اول را هم به تنهایی تحقیق كردم. 
است كه یک گروه تحقیقاتی به سرپرستی من برای جلد دوم كمکم كنند كه 

در این صورت كتاب زنان خوش نویس تداوم خواهد داشت«.

موزه  برای  عقیقی  از  تابلویی  انتخاب  دلیل  درباره  نیز  هما  گالری  سایت 
است:  نوشته  موزه  این  كیوریتورهای  از  جانسون  سارا  از  نقل  به  بریتانیا 
»برای ما جالب است زن معاصری از جهان اسالم ظرفیت های خط كوفی را 
این گونه در خلق فضای جدید به كار می بندد. این رخداد كه به اهتمام فرح 

حاكمی ایجاد شده در ادامه تکمیل آثار معاصر توسط این موزه است«.

حاكمی، كیوریتور و مجموعه دار هم در این مورد گفته است: »قرارگرفتن یک 
اثر كالیگرافی ایرانی متأخر در بخش اصلی موزه اتفاق بزرگی است زیرا تا به 
امروز هیچ قطعه خاورمیانه ای متعلق به سه دهه اخیر در سالن های بریتیش 
دوساالنه های  در  تاكنون  عقیقی  عذرا  است«.آثار  نشده  رونمایی  میوزیوم 
آسیا و آرت فرهای وین، بازل، دوبی، ابوظبی، میامی و لندن به نمایش درآمده 
و در موزه اسالمی عربستان، موزه سلطنتی قطر، مجموعه البخاری، موزه 

مالزی و مجموعه های خصوصی در كشورهای مختلف نگهداری می شود.


