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خیز نرم افراط گرایان اروپایی

گـــردش به 
راست اروپـا

صفحه 2

نظر  به  می آید.  اروپا  در  راستگرایی  بوی  و  رنگ 
به  آن  شدن  سرریز  و  خاورمیانه  تحوالت  می رسد 
قاره سبز باعث شده جان تازه ای در کالبد بی جان 
راستگرایان دمیده شود. آنها همچون قارچ از همه 
از خاک تندروی  آوردن  بر  اروپا در حال سر  جای 
هستند. گاهی در اینجا شکست می خورند و گاهی 
اگرچه  می آورند.  دست  به  موقت  پیروزی  آنجا  در 
قبضه  را  قدرت  کامل  به طور  نتوانسته اند  هنوز 
آنها  صندوق  به  که  آرایی  و  حضورشان  اما  کنند 
در  است.  ناظران شده  نگرانی  اسباب  ریخته شود 
از  نقل  به  اسپوتنیک  خبرگزاری  اتفاق،  جدیدترین 
اعالم  اتریش  کشور  وزیر  زوبوتکا«،  »ولفگانگ 
مستقل  کاندیدای  ِبِلن«،  در  فان  »الکساندر  که  کرد 
انتخابات ریاست جمهوری اتریش توانسته بر رقیب 

راستگرای خود پیروز شود.

با کسب  بلن  ادامه خاطرنشان کرد که  زوبوتکا در 
3/ 50 درصد آرا در دور دوم انتخابات توانست بر 
حزب  از  خود  راستگرای  رقیب  هوفر«،  »نوربرت 
اتریش،  کشور  وزیر  گفته  به  شود.  پیروز  آزادی 
هوفر در این انتخابات 7/ 49 درصد آرا را به خود 
اختصاص داد. به گزارش نیویورک تایمز، بلن تنها 
پیروزی  توانست  هوفر  از  بیشتر  رای  هزار   30 با 
بسیار  اختالفی  با  بلن  پیروزی  کند.  خود  آن  از  را 
یک سیاستمدار  بار  نخستین  برای  که  شد  مانع  کم 
راستگرای افراطی در اتحادیه اروپا رئیس جمهوری 
شود. بلن یک دهه حزب سبزهای اتریش را رهبری 
کرده و از طرفداران اتحادیه اروپا است. هوفر قبل 
از اعالم رسمی آرای شمرده شده، شکست در این 
»سرمایه گذاری  را  آن  و  پذیرفت  را  سیاسی  رقابت 

تایمز می افزاید  آینده« قلمداد کرد. نیویورک  برای 
هوفر در صفحه فیس بوک خود چنین نوشت:»البته 
من امروز ناراحتم. من شادمانه کشور را به شما به 
عنوان رئیس جمهور می سپارم.« او افزود:»تالش 
سرمایه گذاری  بلکه  ندارد  بازنده  رقابت  این  در 

برای آینده است.«
ریاست  انتخابات  مرحله  نخستین  در  آزادی  حزب 
بود.  رسیده  پیروزی  به  کشور  این  جمهوری 
شعارهای  با  که  حزب  این  نماینده  هوفر،  نوربرت 
این  در  اروپا  اتحادیه  با  مخالفت  و  ضدمهاجرت 
بیشترین  شد  موفق  بود،  کرده  شرکت  انتخابات 
این  نامزد  پنج  میان  در  درصد(   37 )حدود  را  آرا 
فان  الکساندر  اما  دهد  اختصاص  خود  به  پست 
ریاست جمهوری  انتخابات  مستقل  نامزد  بلن،  در 
از  انتخابات  این  دوم  دور  در  شد  موفق  اتریش  در 
 ،)SP( اتریش  دموکرات  سوسیال  حزب  حمایت 
از کسانی که  اتریش )VP( و بسیاری  حزب مردم 
سود  بودند،  نکرده  شرکت  انتخابات  اول  دور  در 
دوم  جهانی  جنگ  از  پس  بار  نخستین  برای  ببرد. 
حزب  دو  از  یکی  عضو  اتریش  رئیس جمهوری 
بزرگ این کشور، حزب سوسیال دموکرات و حزب 

مردم اتریش نیست.
 /7 اتریش  ریاست جمهوری  انتخابات  در 
پست  کردند.  شرکت  شرایط  واجدان  72درصد 
ریاست جمهوری در اتریش عمدتا تشریفاتی است، 
اما رئیس جمهور اختیار انحالل پارلمان را دارد که 
انحالل آن باعث برگزاری انتخابات عمومی زودرس 
که  است  حاکی  تایمز  نیویورک  گزارش  می شود. 
دولت  رئیس  اولین  شد  باعث  انتخابات  این  نتایج 

پوپولیست از راست افراطی ...

اصغر فرهادی:

فیلم من احترامی است به سینمای ایران
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روی  پیش  موانع  از  یکی  طالبان،  سرکرده  منصور،  اختر  مال  مرگ  تایید  با 
تالش های صلح میان دولت افغانستان و جنبش طالبان از میان برداشته شد. 
مال اختر که از مشارکت رهبران این جنبش تروریستی در مذاکرات صلح با 
کابل جلوگیری می کرد، در حمله پهپادهای آمریکایی در بلوچستان پاکستان 
از اعضای طالبان خبر  این خبر یکی  از اعالم  هدف قرار گرفت. اگرچه پس 
کشته شدن رهبر این گروه را تکذیب کرد اما رئیس جمهور آمریکا مرگ رهبر 

طالبان را اقدامی مهم در راستای آوردن صلح در افغانستان دانست.

تضمین کتبی معامله با ایران
قفل  شدن  باز  برای  دیپلمات ها  مستمر  تالش  نیز  و  ظریف  پیگیر  دیپلماسی 
به  بار  این  جهانی  قدرت های  تا  شد  موجب  برجام  شدن  اجرایی  و  تحریم ها 
بانک ها و تجار تضمین کتبی برای همکاری با ایران بدهند. ازهمین رو وزرای 
خارجی  سیاست  مسوول  نیز  و  آلمان  و  فرانسه  انگلیس،  آمریکا،  خارجه 
ضمن  خواستند  بازرگانان  و  بانک ها  از  مشترک  بیانیه ای  در  اروپا  اتحادیه 
تعامل با ایران از فرصت های سرمایه گذاری قانونی در این کشور چشم پوشی 
از  احتمالی  مجازات های  از  ترس  دلیل  به  مالی  موسسات  و  بانک ها  نکنند. 

معامله با ایران هراس دارند.

کاهش دوباره نرخ سود؟
در حالی که رئیس کل بانک مرکزی پیش بینی کرده که در تابستان امسال نرخ 
خواهد  کاهش  هم  بانکی  سود  نرخ  آن  تبع  به  و  شد  خواهد  رقمی  تک  تورم 
دو  یکی  طی  بانکی  سپرده های  سود  نرخ  کاهش  از  هم  خبرها  برخی  یافت، 
خروج  می کنند.  حکایت  پایین تر  ارقامی  حتی  و  درصد   15 تا  آینده  هفته 
سپرده ها از بانک ها به دلیل کاهش نرخ سود همواره از نگرانی های متولیان 
بازار پول است اما در عین حال برخی فعاالن اقتصادی بر این باورند که نرخ 

سود تسهیالت برای آنها باال است و به رکود اقتصادی دامن زده است.

توافق سه جانبه ترانزیتی
با وجود آنکه مذاکرات درباره طرح توسعه داالن ترانزیتی چابهار سال های 
سال جریان داشت اما این اجرایی شدن برجام و لغو تحریم های هسته ای بود 
تا  ایران کشاند  به  افغانستان را همزمان  که نخست وزیرهند و رئیس جمهور 
فارس  از طریق خلیج  آزاد  آب های  به  میانه  آسیای  اتصال  دروازه  پروژه  در 
به  زمینی هند  مانع دسترسی  که  است  پاکستان سال ها  کنند.  سرمایه گذاری 
آسیای میانه شده و حتی در این باره طرح مشترکی با چین در بندر گوادر به 

اجرا درآورده است.
و  میانه  آسیای  به  دستیابی  برای  پیش  سال ها  از  هم  هندی ها  رو  این  از 
افغانستان، همزمان با سرمایه گذاری عظیم چین، رقیب سنتی این کشور در 
بندر گوادر پاکستان، درصدد سرمایه گذاری در بندر چابهار بوده اند. به این 
افغانستان  رئیس جمهور  نیز  و  تهران  در  هند  نخست وزیر  حضور  با  ترتیب 
توافق نامه ای سه جانبه میان این سه کشور به امضا رسید که براساس آن یک 
داالن ترانزیت بین المللی ایجاد خواهد شد و هند را به چابهار و هر سه کشور 

را به قفقاز و شرق اروپا نزدیک می کند. 

این سرمایه گذاری که برای هندی ها و افغان ها بسیار با اهمیت است، موجب 
می شود تا هندی ها بتوانند صادرات و دسترسی خود به بازارهای افغانستان 
و آسیای میانه را افزایش دهند واز طرفی افغان ها هم سعی کرده اند در سایه 
ثبات نسبی این سال های افغانستان، قدری زیرساخت های اقتصادی این کشور 
می خواهند  چابهار  توسعه  طرح  از  استفاده  با  رو  همین  از  دهند.  ارتقا  را 
نقشی جدی در مسیر ترانزیتی هند و آسیای میانه برعهده بگیرند. هندی ها 
به زاهدان که 400 کیلومتر طول دارد و در  اتصال ریلی چابهار  همچنین در 

چهار محور مجزا طراحی شده نیز سرمایه گذاری کرده اند.

تکیه جنتی بر ریاست خبرگان
تکلیف  رهبری  خبرگان  مجلس  دوره  پنجمین  کار  به  آغاز  با  سه شنبه  روز 
از مهم ترین کرسی های ریاست در جمهوری اسالمی مشخص شد. در  یکی 
نامزد  خبرگان  ریاست  برای  شاهرودی  و  جنتی  امینی،  آیات  که  جلسه  این 
ماخوذه،  رای   86 از  رای   51 کسب  با  توانست  نگهبان  دبیرشورای  شدند، 
و  امینی  آیت الله  بگیرد.  برعهده  سال   2 مدت  به  را  خبرگان  مجلس  ریاست 
به ترتیب 21 و 13 رای کسب کردند و یک رای ممتنع  نیز  هاشمی شاهرودی 
بودند و جای  نژاد و جلیلی میهمان ویژه جلسه خبرگان  احمدی  اعالم شد. 

حسن خمینی و مصباح یزدی خالی بود.

ساماندهی حقوق های دولتی
انتشار جنجال برانگیز فیش حقوق چند ده میلیونی برخی مدیران عالیرتبه  
برخی  کنار  در  شد  منجر  مرکزی  بیمه   پیشین  رئیس  استعفای  به  که  بیمه 
خبرها درباره حقوق های چند ده میلیونی مدیران در وزارت بهداشت، معاون 
بخواهد  وی  از  نوبخت  به  نامه ای  در  تا  داشت  آن  بر  را  رئیس جمهور  اول 
پرداخت حقوق و دستمزد مدیران دولتی را در ضوابط بودجه 95 ساماندهی 
بر  نظارت  با  کرد  موظف  را  دولت  اعضای  کلیه  همچنین  جهانگیری  کند. 
زیرمجموعه های خود، مانع از هرگونه پرداخت حقوق، دستمزد و تسهیالت 

رفاهی خالف قانون و عرف شوند.

حمایت مراجع از روحانی
رئیس جمهور این بار به جای اینکه نماینده ای به قم بفرستد تا به دیدار مراجع 
تقلید بروند، خود عازم پایتخت مرجعیت ایران شد تا با حضور در بیوت تک 
تک مراجع، از نزدیک و بدون واسطه گزارش عملکردی از اقدامات دولت را به 
علمای عظام بدهد. حسن روحانی که برای سومین بار پس از سال 92 به دیدار 
بزرگان قم می رفت در این دیدارها مورد تمجید و حمایت مراجع قرار گرفت 
همچنین با کوله باری از رهنمودهای علما درباره ضرورت وحدت و توجه به 

مسائل معیشتی و فرهنگی مردم به پاستور بازگشت.

ترکیه در یک قدمی نظام ریاستی
سرانجام تکلیف کرسی نخست وزیری ترکیه مشخص شد و بن علی ییلدیریم 
از یاران نزدیک رجب طیب اردوغان و از بنیانگذاران حزب عدالت و توسعه 
نیروی  که  ترکیه  ترکیه شد. وزیر حمل ونقل سابق  رسما رئیس حزب حاکم 
از  پس  می شود  محسوب  کشور  این  در  اقتصادی  اصلی  پروژه های  محرک 
ریاست  نظام  به  انتقال  و  اساسی  قانون  تغییر  خواستار  رسیدن،  قدرت  به 
شد.  می داند،  ترکیه  برای  اولویتی  را  آن  اردوغان  که  همان طور  جمهوری 
تاریخ سیاسی ترکیه سهم به سزایی  باورند وی در تغییر  این  بر  تحلیلگران 

خواهد داشت.

سقوط هواپیمای مصری
داستان سقوط هواپیماهای مصری حاال به قدری تکراری شده که به محض 
فروند  یک  هم  بار  این  می رود.  داعش  سمت  به  نگاه ها  همه  حادثه  وقوع 
پرواز  قاهره  به  پاریس  از  که  سرنشین   66 با  مصری  مسافربری  هواپیمای 
می کرد بامداد روز پنج شنبه به محض ورود به آسمان مصر از رادارها محو 
و چندی بعد الشه آن در جزایر یونان پیدا شد. اگرچه داعش مسوولیت این 
حمله تروریستی را قبول کرد اما هنوز دالیل واقعی سقوط در دست بررسی 
است. مقامات فرانسه از وجود آتش در هواپیمای مصری قبل از سقوط خبر 

داده اند.

روزهای کم نوسان دالر
پرقدرت  ارز  این  دالر  تا  شد  موجب   95 سال  ابتدای  از  معامالت  آرام  فضای 
دالر  نرخ  بگذراند.  سر  از  را  کم نوسانی  روزهای  امسال  اردیبهشت  خارجی 
کانال  میانه های  در  اما  آمد  پایین  قیمتی 3430تومان هم  تا کف  اگرچه گاهی 
3450 تومانی جاخوش کرده بود. فعاالن بازار علت کاهش نوسانات دالری را 
عواملی چون تزریق حواله درهم در ساعات مختلف روز، پایین بودن ارزش 
دالر درمناطق مرزی و نیز بهای اونس می دانند. در روزهای اخیر دالر اندکی 

درمسیرافزایشی قرارگرفت و سه شنبه 3465 تومان معامله شد.

سوغاتی فرنگی از شیراز
ایستاد.  جهان  قهرمانی  سکوی  بر  بار  پنجمین  برای  ایران  فرنگی  کشتی 
با  جمعه  و  پنجشنبه  روزهای   ،2016 فرنگی  کشتی  جام جهانی  رقابت های 
حضور 8 تیم برتر دنیا در شیراز برگزار شد که شاگردان محمد بنا با اقتدار 
کامل و با نتیجه 8 بر صفر مقابل تیم کشتی فرنگی روسیه به برتری رسیدند 
و جام قهرمانی را از آن خود کردند. تیم ایران پیش از این در سال های 2010، 
ارمنستان، بالروس، روسیه  ترتیب در کشورهای  به  نیز  2011، 2012 و 2014 
ترکیه  این رقابت ها روسیه دوم و  بود. در  به مقام قهرمانی رسیده  ایران  و 

سوم شد.

محکومیت یك ایرانی- کانادایی در آمریکا
دستگاه قضائی آمریکا یك ایرانی – کانادایی را به اتهام نقض تحریم های وضع 
ایران به حبس محکوم کرد. علیرضا پارسا 45 ساله روز دوشنبه  شده علیه 
از سوی دستگاه قضائی آمریکا به اتهام ارسال تجهیزات الکتریکی ممنوع به 
ایرانی  فرد  این  این گزارش،  اساس  بر  به سه سال زندان محکوم شد.  ایران 
شناخته  مجرم  آمریکا  دادگاه های  در  جاری  سال  ژانویه  در  ابتدا  کانادایی   –
شد و اسناد دادگاه نشان می دهد که وی از سال 2009 تاکنون محدودیت های 
واشنگتن درباره صادرات کاال را نقض کرده و به شرکت ها و موسسات ایرانی 
برای خرید قطعات الکترونیکی کمك می کرده است. دولت آمریکا مدعی است 
که علیرضا پارسا این قطعات را از تولید کنندگان آلمانی و برزیلی خریداری 
کرده و به شرکت مورد نظر خود به کانادا می فرستاده است تا از آنجا به ایران 

انتقال یابد.

تبریك وزارت خارجه آمریکا به ایران
شنیده شد که وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار پیامی دستاوردهای هنری 
خارجه  امور  وزارت  گفت.  تبریك  را  کن  فیلم  بین المللی  درجشنواره  ایران 
آمریکا با انتشار یك پیام فارسی در صفحه توئیتر خود کسب دو جایزه مهم 
جشنواره توسط »فیلم فروشنده« را تبریك گفت. در این پیام آمده است: کسب 
جایزه بهترین فیلمنامه و بهترین هنرپیشه مرد را به اصغر فرهادی و شهاب 
حسینی و دست اندرکاران فروشنده تبریك می گوییم. براساس این گزارش، 
بهترین  نهایت جایزه  در  فیلم کن 2016  داوران بخش اصلی جشنواره  هیات 
فیلمنامه و بهترین بازیگر نقش اول مرد را به فیلم فروشنده اعطا کرد. شهاب 
حسینی پس از دریافت جایزه خود با بیان اینکه این جایزه را از مردم دارم 

گفت که آن را با تمام عشق به مردم سرزمینم تقدیم می کنم.

ادامه از صفحه یک

نیاورد«.  »رأی  دموکراتیک  انتخابات  یک  در  اروپا  در  نازی  پسا  دنیای  در 
و  »چپ«  میان  اتریش  چگونه  که  می دهد  نشان  انتخابات  این  حال،  این  با 
»راست« تقسیم شده و چگونه نخبگان میانه رو که از سال 1945 اداره کشور 
را در دست دارند، از چشم مردم افتاده اند و چگونه این کشور از پتانسیل در 

غلتیدن به سوی کشوری راستگرا برخوردار است.

رقابت نزدیک رقبا در اتریش نشان از گام های بزرگی دارد که راست افراطی 
و  مانند مجارستان  اروپا  از کشورهای  بلکه در بسیاری  اتریش  در  تنها  نه 
لهستان برداشته است. این آرا اگرچه نوسان دارد اما احزاب راست افراطی 
در فرانسه و آلمان نیز پیش از انتخابات ملی سال آینده در حال جذب آرا در 
سبد خود هستند. در بریتانیا، رای دهندگان ماه آینده تصمیم خواهند گرفت 
می تواند  رای  این  خیر.  یا  ماند  خواهد  اروپا  اتحادیه  در  کشورشان  آیا  که 
مسائلی مانند مهاجرت و رد وحدت اروپا و نخبگان میانه روی این قاره را 
داشت.  تری  روشن  نمود  اتریشی ها  آرای  در  که  مسائلی  سازد؛  متاثر  نیز 
فان در بلن، در اولین نطق خود پس از پیروزی بر همگرایی با اروپا تاکید 
و  حامیان  به  و  کرد  استقبال  انگلیسی  زبان  به  خارجی  خبرنگاران  از  و 

رأی دهندگان هوفر اعالم کرد که نارضایتی ها و دیدگاه هایشان شنیده شد.

تایمز  نیویورک  داریم«.  دادن  انجام  برای  زیادی  کارهای  »ما  افزود:  بلن 
و  زنان  شهرنشینان،  حمایت  با  بلن  که  می نویسد  کارشناسان  از  نقل  به 
و  تنش ها  که  داد  وعده  او  شود.  میدان  پیروز  توانست  تحصیلکردگان 
برای  که  می دهد  نشان  هوفر  باالی  آرای  کرد.  خواهد  ترمیم  را  شکاف ها 
از سوی  و  باز می گردد   50 به دهه  که ریشه هایش  آزادی-  بار حزب  اولین 
دست  به  را  آرا  از  درصد   50 به  نزدیک  بود-  شده  تاسیس  سابق  نازی های 
در  مرفه  کشوری  که  اتریش  میلیونی   8  /5 کشور  در  آرا  این  است.  آورده 
»کژکارکردی  تایمز،  نیویورک  نوشته  به  است.  دار  معنی  بسیار  اروپاست 
جهانی شدن« و موج مهاجرینی که بسیاری از آنها از طریق اتریش به آلمان 
و سوئد می رفتند از مسائل محوری در انتخابات اتریش بود. اگرچه برخی 
اما  کرده اند  نگرانی  ابراز  اتریشی  راستگرایان  درصدی   50 آرای  به  نسبت 
معتقد  بود،  بلن  حامیان  زمره  در  که  نویسنده ای  رابینوویچی«،  »دورونی 

است که »آرای 50-50 شکاف نیست بلکه عین دموکراسی است«.

 
آیا اروپا در حال گردش به راست است؟

در  راستگرایی  که  کرد  مخابره  سبز  قاره  به  را  پیام  این  اتریش  انتخابات 
نشود  اندیشیده  چاره ای  معضالت  حل  در  اگر  است.  گرفتن  جان  حال 
مه   22 گزارش  در  تایمز  نیویورک  کرد.  خواهند  قبضه  را  قدرت  راست ها 
 می نویسد:»پیام انتخابات اتریش تنها نمونه ای است از دستاوردهای احزاب 
آن  دلیل  اروپایی در حال روییدن است.  راستگرا که در کشورهای مختلف 
آهسته  رشد  و  جمعیتی  ترکیب  و  توازن  خوردن  هم  بر  مهاجرت،  بحران 
اقتصادی و واگرایی از اتحادیه اروپاست«. این گزارش با ارائه نموداری از 
20 کشور اروپایی روند ظهور و فعال شدن احزاب راست افراطی را بررسی 
کرده است. به نظر می رسد راست افراطی دست در دست احزاب پوپولیستی 
گذاشته و سوار بر موج نارضایتی مردم می رود که آرای بیشتری از مردم 

معترض را در سبد خود بریزد.«

از ویژگی های مشترک راستگرایان که در اتریش به ویژه در وجود نوربرت 
مزیت  کردن  محدود  ارتش،  و  کشور  مرزهای  تقویت  یافت،  نمود  هوفر 
مهاجران و حمایت از کشور در برابر بازار شغلی ای است که در آن خارجی 
نباشد تا تعدادشان نسبت به جمعیت بومی کمتر باشد. حزب راست افراطی 
در اتریش با شعار »اول اتریش« 40 کرسی از 183 کرسی در شورای ملی را 
در دست دارد. در لهستان نیز حزب راستگرای »قانون و عدالت« 39 درصد 
از آرای ملی را در انتخابات پارلمانی سال 2015 به دست آورد. این حزب که 
در سال 2001 از سوی »لخ کاچینسکی« تاسیس شد در سال 2005 قدرت را 
شد.  نخست وزیر  ژاروسالو  برادرش  و  رئیس جمهور  لخ  گرفت.  به دست 
به  حزب  این  مسیر  برادرش  اما  شد  کشته  هواپیمایی  حادثه  در  لخ  اگرچه 
سوی راست را ادامه داد. به گزارش نیویورک تایمز، در 20 کشور اروپایی 
آبیاری  را  جوانه  این  آنچه  و  زده  بیرون  خاک  از  راست گرایی  جوانه های 
اروپا  مردم  سرخوردگی  و  اقتصاد  آهسته  رشد  مهاجرت،  بحث  می کند 
بطن  در  جدید  ارزش های  شدن  وارد  و  جمعیتی  ترکیب  خوردن  برهم  و 

ارزش های اروپایی است.

اکنون کشورهایی که در خط مقدم گردش به راست قرار دارند یکی فرانسه 
و  رسید  آشکار  پیشرفتی  به  زیرپوستی  پیشرفت  از  ملی«  »جبهه  که  است 
آلمان« روند پیشروی خود را  آلمان است که حزب »جایگزین برای  دیگری 
شروع کرده و نزدیکی به روسیه و کمونیست ها را آغاز کرده است. این حزب 
اکنون 10 تا 12 درصد رأی در پارلمان دارد و از پس از جنگ جهانی دوم اولین 

حزب راستگرایی است که وارد پارلمان آلمان شده است.
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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. 

چنانچه افراط بین عدع ای 
همه  گردد،  تقسیم  بیشمار 

را کفایت خواهد کرد.
شاه لیر، پرده چهارم، صحنه اول.

Distribution should 
undo excess, and each 
man have enough.
King Lear, Act IV, sc. 1.
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دیدار آخر با 
پرویز کالنتری

سحر آزاد

نقش خاک و کویر روی بوم ها مانده، اما دیگر خبری از نقاش آنها 
نیست. پرویز کالنتری پس از وداع با دوستان و خانواده اش در خانه 
پرویز  گرفت.  آرام  بهشت زهرا)س(  هنرمندان  قطعه  در  هنرمندان 
کالنتری، نقاش، تصویرساز، روزنامه نگار و نویسنده که از آذر ٩٣ 
بر اثر سکته مغزی در بستر بیماری بود، عصر جمعه، ٣١ اردیبهشت 
مراسم  درگذشت.  سن  کهولت  و  سکته  از  ناشی  عوارض  اثر  در 
مناظر  نقاش  »من  بود:  گفته  روزگاری  که  هنرمند  این  پیکر  تشییع 
از  خرداد  سوم   ، دوشنبه  صبح   ٩ ساعت  هستم«  مملکتم  خاک آلوده 
مانند  مراسم هنرمندانی  این  در  برگزار شد.  خانه هنرمندان  مقابل 

کامبیز درمبخش، رضا نامی، سیروس ابراهیم زاده، ایرج اسکندری، 
علی فرامرزی، جمال الدین اکرمی، حسین محجوبی، خسرو سینایی، 

علی  شیشه گران،  بهزاد  مشهدی زاده،  عباس  آیت اللهی،  حبیب  
امیرخانی،  غالمحسین  عظیمی،  عباس  صادقی،  علی اکبر  شیرازی، 
محمد  مراسم  این  ابتدای  در  داشتند.  حضور  بنی اسدی  محمدعلی 
پرویز  با  »قطعا  گفت:  هنرمندان  خانه  شورای عالی  رئیس  سریر، 
کالنتری وداع نمی کنیم و سالمی دوباره می کنیم به آثارش و حضور 
بلندمدتی که او و پیروان مکتب هنری او خواهند داشت. فقدانش برای 
ما بسیار سنگین است. در این یک سال واندی که در کسالت و ناراحتی 
بود، ما هم همراه خانواده اش بسیار رنج کشیدیم و باعث تأسف است 
هنرمند بزرگی ما را ترک کرد«.او با بیان اینکه توجه به مسائل فنی 
و حرفه ای آثار پرویز کالنتری برعهده دیگران است، افزود: »درباره 
شخص پرویز کالنتری همیشه می گفتند او که ٨٠ساله است به اضافه 
هفت سال؛ چون در باطن انسانی باصفا، باصداقت و مهربان بود و 
در کنار این انسان یک کودک و نوجوان را هم در آثارش می بینیم«.

پس از آن ایرج پارسی نژاد، استاد دانشگاه توکیو به صورت مختصر 
درباره کالنتری چنین گفت: »پرویز کالنتری، پرویز کالنتری بود. 
درست بود، راست بود، صاف بود و پاک بود، آدم خوبی بود«.مجید 
مالنوروزی، مدیر مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد هم سخنران 
با کوچشان جاودانه  بلکه  نمی میرند،  بود: »هنرمندان  دیگر مراسم 
از  می شوند. کالنتری در زیبایی شناسی نسل ما بسیار مؤثر بود و 

کوچکی در کتاب ها و پیک ها با آثار او آشنا شدیم. شخصیت پاک او 
رهنمون  ایرانی  ناب  هنر  شفافیت  به  را  ما  و  دارد  وجود  آثارش  در 
او نشئت می گیرد«.ناصر فکوهی،  از زاللی روان و ذوق  می کند که 
انسان شناس و استاد دانشگاه ضمن تشکر از خانواده پرویز کالنتری 
برای مراقبت از این هنرمند در یک سال ونیم گذشته گفت آشنایی آنها 
بیان  با  فکوهی  کرد.  پیدا  ادامه  سال  دو  که  شد  آغاز  مصاحبه ای  از 
تولید کرده،  را  آن  که  اینکه هنرمند و هنر محصول جامعه ای است 
درباره وضعیت هنر در زمانه کالنتری گفت: »جا دارد از خودمان 
از  تبعیت  خودنمایی،  که  ایران  امروز  جامعه  روند  با  کنیم  سؤال 
بازار و سلیقه عامه و صفات دیگری که به دلیل شأن این مجلس از 
گفتن  آنها خودداری می کنم، وجود دارد و به طرف اینکه هنر فقط 
آیا در ٣٠، ٤٠ سال  بازار و سلیقه عمومی باشد، پیش می رود،  برای 
درباره  فکوهی  داشت؟«.  خواهیم  کالنتری های  پرویز  امثال  آینده 
»کالنتری  کرد:  صحبت  نیز  کالنتری  هنری  و  اخالقی  خصایص 
که  مردمی  یعنی  بازار،  سلیقه  از  به دور  که  بود  آوانگارد  نقاش  یک 
می خواستند آثار او را بخرند و به دور از سلیقه عمومی کار می کرد 
و سعی نمی کرد در جهت جریان آب شنا کند. او هرگز از مردم ایران 
و هنر خودش نمایش حقارت نساخت. کاری که در نقاشی کالنتری 
به  صورت  ولی  است،  ایران  مردم  نقاشی  و  تصویر  می شود،  دیده 

نمی شود.  دیده  او  آثار  در  حقارت  از  نقطه ای  کوچک ترین  فاخر. 
یعنی  ماده،  حقیرترین  عمیقش  شناخت  و  آوانگارد  دیدگاه  با  او 

کاهگل را توانست به ماده ای برساند که از نظر هنری فاخر است و 
از آن نیست،  از مضمونی مثل بیابان که در نظر ما، چیزی خالی تر 
تصویری بسازد که برای همیشه فرهنگ ایران را در شأنی نگه دارد 
که باید همیشه داشته باشد«.همچنین مجید رجبی معمار، مدیرعامل 
خانه هنرمندان ایران اظهار امیدواری کرد شاگردان و استادانی که 
در این جمع حاضر هستند راه کالنتری و شناساندن آثار و روش و 
منش او را دنبال کنند و در ادامه علی مرادخانی، معاون هنری وزارت 
ارشاد گفت: »آنچه کالنتری از ایران ترسیم کرد، زیبا و متفاوت بود. 
نام کالنتری همیشه با نام ایران عجین خواهد بود. هرکسی برداشت 
این  به  از خود  را  نگاه دیگری  توانست  او  و  دارد  او  آثار  از  را  خود 
هم  کالنتری  پرویز  برادر  کالنتری،  بگذارد«.ایرج  باقی  سرزمین 
سخنران پایانی مراسم بود که خواستار اصالح یک موضوع درباره 
زندگی کالنتری شد: »در اینجا الزم می دانم یک اشتباه را که در این 
که  می شود  نوشته  بیوگرافی ها  در  شوم؛  متذکر  شده  تکرار  مدت 
پرویز کالنتری، رئیس  با  آشنایی اش  همایون صنعتی زاده در زمان 
را  آنجا  ریاست  ایشان اصال  بود، درحالی که  زیبا  دانشکده هنرهای 
برعهده نداشته است. در دورانی که پرویز در دانشکده بود، محسن 
فروغی ریاست دانشکده را برعهده داشت و رابطه برادرم با همایون 
صنعتی زاده دوستانه و صمیمانه بود«.پس از این مراسم پیکر پرویز 

کالنتری به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا)س( تشییع شد. 

»پرویز کالنتری طالقانی« روز نخست فروردین 1310 در زنجان زاده شد. پدر و مادرش از اهالی طالقان 
تا سه  و  در زنجان متولد شد  نیز  پرویز  و  داشتند،  اقامت  در زنجان  پدر سال ها  دلیل شغل  به  اما  بودند، 
سالگی در آن شهر زندگی کرد، وی از همان کودکی عالقه خود را به عالم رنگ و طرح نشان داد تا این که 
در سال 1330 وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد و در سال 133۸ در رشته هنرهای تجسمی 
فارغ التحصیل شد و سپس به سبب آشنایی که در این مدت با »همایون صنعتی زاده« رییس وقت دانشکده 
پیک«  »نشریه  و  درسی  کتاب های  ناشر  »فرانکلین«  انتشاراتی  مؤسسه  به  آورد  دست  به  زیبا  های  هنر 
وارد گشت تا به این ترتیب به تصویرگری کتاب های درسی نیز روی آورد. استخدام در سازمان برنامه و 
بودجه و همچنین کار و دوره ای مدیریت بر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از دیگر فعالیت های 
وی به حساب می آید. او به نویسندگی و روزنامه نگاری نیز پرداخت و چند مجموعه داستان منتشر کرد، 
کتاب های »ولی افتاد مشکل ها«، »چهار روایت« و »نیچه نه، فقط بگو مشد اسماعیل« از جمله آثار اوست. 
ایرانی  نشریات  در  ایرانی،  هنرمند  و  هنر  ارتباط  درباره  هنرمند  این  از  متعددی  هنری  مقاالت  همچنین 
منتشرشده  است. زنده یاد کالنتری از هنرمندان بنام »مکتب سقاخانه« به حساب می آمد و او را بیشتر به 
واسطه نقاشی خانه های کاهگلی اش به خاطر می آورند و به عنوان نقاش کویر نیز شناخته می شد. یک اثر 
از آثار این نقاش برجسته در فهرست تمبرهای ویژه سازمان ملل به چاپ رسیده  است. همچنین تابلوی 

مشهور »شهر ایرانی از نگاه نقاش ایرانی« او در مقر سازمان ملل قرار دارد.

http://www.facebook.com/pages/Persian-Weekly/120285221359444
http://www.facebook.com/persian.weekly
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با اظهارات مقامات قاره سبز

اروپایی شدن 
ترکیه رویا شد؟

نخست وزیر  کامرون،  دیوید 
در  یکشنبه  روز  بریتانیا 
گفت وگو با شبکه آی تی وی 
)ITV( گفت که ترکیه تا قبل 
از سال 3000 عضور اتحادیه 

اروپا نخواهد شد.
اروپایی  مقامات  اخیر  روزهای  در   
می  نشان  که  اند  داشته  بیان  را  اظهاراتی 
در  اروپا  اتحادیه  به  ترکیه  پیوستن  دهد 
حال حاضر نه تنها مطرح نیست بلکه حتی 

در آینده نزدیک نیز قرار نیست درباره آن 
صحبت شود.

ایالف،  تحلیلی  خبری  پایگاه  گزارش  به 
بریتانیا روز  دیوید کامرون، نخست وزیر 
وی  تی  آی  شبکه  با  وگو  گفت  در  یکشنبه 
)ITV( گفت که ترکیه تا قبل از سال 3000 

عضور اتحادیه اروپا نخواهد شد.
بود  پاسخی  حقیقت  در  کامرون  اظهارات 
وزیر  معاون  موردونت،  بینی  اظهارات  به 
 8 ظرف  ترکیه  بود  گفته  که  بریتانیا  دفاع 
سال آینده عضوی از اتحادیه اروپا خواهد 
شد و بریتانیا نیز نمی تواند با آن مخالفت 

کند.
ترکیه  برای  که  گفت  همچنین  کامرون 
امکان پذیر نیست در آینده نزدیک عضوی 

از اتحادیه اروپا شود.
در  که  بود  گفته  کامرون  نیز  این  از  پیش 
اروپا(  اتحادیه  صورتی که بروکسل )مقر 
با لغو روادید برای اتباع ترک موافقت کند، 
کرد.  نخواهد  موافقت  اقدام  این  با  لندن 
در  خودمان  که  زمانی  »تا  بود:  گفته  وی 
از شینگن مراقب مرزهای خودمان  خارج 
در  همکاری  پیشنهاد  ها  ترک  به  هستیم، 
ازای لغو روادید نخواهیم داد. ما خودمان 
سیاست مهاجرت خاص خودمان را داریم 

و آن را حفظ خواهیم کرد.«
اتحادیه اروپا اعالم کرده است که تا پایان 
سر  بر  ترکیه  همکاری  ازای  در  می  ماه 
برای  اروپا روادید  به  پناهندگان  مهاجرت 

کرد.  خواهد  لغو  را  ترکیه  شهروندان 
است  کرده  اعالم  همچنین  اروپا  اتحادیه 
این  در  شده  تعیین  شرط   72 از  ترکیه  که 
است.  نکرده  عمل  شرط   5 به  تنها  رابطه 
این در حالی است که بسیاری از کشورهای 
رد  را  اروپا  اتحادیه  اظهارات  این  اروپایی 
همچنان  آنکارا  که  گویند  می  و  اند  کرده 
عمل  اروپا  اتحادیه  شروط  از  بسیاری  به 

نکرده است.
مرکل،  آنگال  که  است  حالی  در  این 
لغو  طرفداران  از  که  آلمان  صدراعظم 
روادید برای اتباع ترکیه بود در تازه ترین 
»بعضی  که  است  گفته  خود  نظر  اظهار 
تحوالت در ترکیه باعث نگرانی شدید است 
و من تصمیم دارم در جریان دیدار ویژه ام 
ترکیه  مقامات  با  را  موضوع  این  آنکارا  از 

در میان بگذارم.«
فرانکفورتر  مجله  با  وگو  گفت  در  وی 
آلگمانیه سونتاگ سایتونگ گفت: »از جمله 
اتفاقات بسیار نگران کننده رفع مصونیت 
از برخی نمایندگان پارلمان ترکیه است که 
بر  تواند عواقب وخیمی  اعتقاد من می  به 

سیاستمداران ُکرد بگذارد.«
به  بیلد  آلمانی  روزنامه  رابطه  همین  در 

نقل از منابع آگاه در برلین نوشت که دولت 
اتباع  ندارد لغو روادید برای  انتظار  آلمان 
ترک از سوی اتحادیه اروپا تا قبل از سال 
2017 اعمال شود چرا که آنکارا به بسیاری 
این هدف  به  از شرایط الزم برای رسیدن 

عمل نکرده است.
در لندن نیز روزنامه گاردین در یادداشتی 
با عنوان "تنش در روابط اتحادیه اروپا با 
تنش  این  کردن"  "کنترل  خواستار  ترکیه" 
شد. این روزنامه نوشت: »مساله این است 
توافق  یک  به  نیاز  فعلی  وضعیت  در  که 
هستیم  ترکیه  و  اروپا  اتحادیه  میان  عملی 
تا به هدف نهایی بر سر سفر مهاجران از 
این  واقعیت  برسیم.  اروپا  به  دریا  طریق 
اروپایی  توافق  امضای  زمان  از  که  است 
شمار  گذشته  مارس  ماه  در  ترکیه  با  ها 
مهاجران به اروپا به طور قابل مالحظه ای 
کاهش یافته که این اتفاق خوبی است. اما 
و  در معرض مشکالت سیاسی  توافق  این 
تواند  می  که  گرفته  قرار  بسیاری  قانونی 
آمده  دست  به  کنون  تا  که  دستاوردهایی 
میان  مستمر  تنش  ببرد.  بین  از  را  است 
دو  و  است  جدی  کامال  آنکارا  با  بروکسل 
بیابند.«  آن  کنترل  برای  راهی  باید  طرف 
به اعتقاد گاردین توافق به دست آمده میان 
بروکسل و آنکارا بر سر مساله پناهندگان 
به وضعیت بسیار متزلزلی رسیده است و 

هر آن احتمال فروپاشی آن وجود دارد. 

گالیه هایی که توافق را تقویت می کند

آیا برجام در حال 
فروپاشی است؟

نویسنده: سوزان مالونی

سوزان مالونی می نویسد: نه مشکالت 
اقتصادی ایران و نه گالیه های مطرح 
توافق  یک  هیچ  توافق،  مورد  در  شده 
را در معرض خطر قرار نمی دهد. این 
گالیه ها تنها منطق زیرساختی توافق 

را تقویت خواهد کرد.
 آیا توافق هسته ای رو به پایان است؟ با گذشت چند ماه از امضای 

ایران و شش قدرت بزرگ جهانی، بحث و اختالف  برجام میان 
های گوناگونی در مورد شرایط این توافق پیش آمده است.

در واشنگتن جمهوری خواهان رئیس جمهور را به فریب دادن 
کنگره و کشور در مورد ایران و توافق هسته ای متهم می کنند. 
در تهران نیز باقی ماندن اثرات تحریم های آمریکا باعث شده که 
خود  تعهدات  به  پایبندی  عدم  به  متهم  را  آمریکا  ایران،  رهبری 
اعالم کرده و  را در معرض خطر  توافق  ایران  در  ای  کند. عده 

آمریکا را مقصر آن می دانند.
باید  اوباما  به دور است و دولت  از واقعیت  ادعاها  این  هر دوی 
پاسخ آن ها را صریحا اعالم کند. اینکه دولت اوباما چگونه می 
تواند چالش پیش آمده در مورد توافق هسته ای را مدیریت کند، 
خواهان  ایران  اگر  دارد.  آن  اعتبار  حفظ  بر  توجه  قابل  تاثیری 
احیای اقتصادی کامل خود است، مسئوالن آن باید در حوزه های 
اقتصادی، سیاسی و سیاست خارجی اصالحاتی جدی آغاز کنند.

راه  به  جانبه  همه  تالشی  ایرانی  مقامات  که  نیست  تعجب  جای 
انداخته اند تا واشنگتن را مجبور کنند که تحریم های خود را لغو 
کند. در ماه آوریل ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران در 
سفر به واشنگتن منافع برجام برای ایران را زیر سوال برده و 
مدعی شد که ایران تقریبا هیچ عایدی خاصی از قبل رفع تحریم 
ها به عنوان یکی از شروط توافق هسته ای نداشته است. وزیر 
خارجه ایران نیز اعالم کرده که آمریکا باید بیش از این اقدام کند 
و هشدار داده است که اگر یک طرف به تعهدات خود طبق توافق 
عمل نکند، برجام در آستانه فروپاشی قرار خواهد گرفت. رهبر 

ایران نیز اخیرا آمریکا را به فریبکاری متهم کرده است.
تغییر در قانون اخذ ویزای آمریکا و رای اخیر دیوان عالی برای 
برداشت 2 میلیارد دالری از دارایی های بلوکه شده ایران نیز بر 

شدت سوءظن ها در ایران افزوده است.

حفظ توافق از طرف آمریکا
انقالبی  نیروهای  همیشگی  رویکرد  با  خوبی  به  ایران  روایت 
دارد. تالش همه جانبه فعلی  تطابق  آمریکا  به  نگاه خصمانه  و 
ایران بر پایه یک اشتباه بنیادین نهاده شده است؛ آنها مدعی اند 
که آمریکا نتوانسته به تعهدات خود پایبند باشد. در واقع، آمریکا 
کامال به تعهدات خود برای رفع تحریم ها بر اساس برجام عمل 
کرده است. کاخ سفید، وزرات خارجه و حتی وزارت خزانه داری 
بیش از اندازه تالش کرده اند که در مورد محدودیت های باقی 

مانده به ارائه توضیح بپردازند.
بعالوه، امتیازاتی که ایران در این توافق به دست آورده، به خوبی 
از سطح تجارت و سرمایه گذاری که هم اکنون در جریان است 
قابل مشاهده است. مساله این است که جریان مالی کندتر از آنچه 
تاثیرات آن در  افتاده و  انتظار داشتند به جریان  ایرانی  مقامات 

زندگی روزانه مردم هنوز مشاهده نشده است.
نخست و مهم تر از همه، ایران ضربه ای جدی به خاطر کاهش 
قیمت نفت خورده است. حتی در بهترین مقاطع نیز ایران مکانی 
مناسب برای تجارت نبوده و مشکالت ساختاری اقتصاد در کنار 
تحریم های اقتصادی و سوءمدیریت دولت پیشین شرایط را به 

مراتب بدتر کرده بود.
مشخص کردن ایران به عنوان کشوری با ریسک باالی سرمایه 
گذاری از سوی گروه ضربت اقدام مالی محدودیت های بیشتری 

برای بانک های ایرانی ایجاد کرد. اقدامات تحریک آمیز ایران در 
حوزه منطقه ای و داخلی نیز شرایط را پیچیده تر کرده است. 
از آن جمله می توان به حمله به سفارت عربستان و بازداشت تنی 

چند از افراد با تابعیت دوگانه و تجار را نام برد.
مقامات  باشند.  متعجب  آمریکا  رفتار  از  نباید  ایرانی  مقامات 
آن  آمریکایی مرتبا در جریان مذاکرات اعالم می کردند که تنها 
بخش از تحریم ها که مربوط به موضوع هسته ای هستند، لغو 
از  ایران  حمایت  به  مربوط  های  تحریم  و  شد  خواهند  تعلیق  یا 
باقی  خود  قوت  به  موارد  سایر  و  بشر  حقوق  نقض  تروریسم، 

خواهند ماند.
سوالی که مطرح می شود این است که اگر شرایط حاضر کامال 
قابل پیش بینی بوده است، چرا ایران تا این اندازه از رفع تحریم 
ها گالیه می کند؟ در تهران بر خالف واشنگتن – که به جای کم 
اهمیت جلوه دادن نقایص توافق، در مورد آنها بسیار صحبت و 
حتی مبالغه شد- توافق هسته ای به عنوان یک پیروزی معرفی 

شد. علت اصلی آن به سیستم سیاسی ایران بر می گردد.
نه مشکالت اقتصادی ایران و نه گالیه های مطرح شده در مورد 
این  دهد.  نمی  قرار  خطر  معرض  در  را  توافق  یک  هیچ  توافق، 
کرد؛  خواهد  تقویت  را  توافق  زیرساختی  منطق  تنها  ها  گالیه 
از آنجایی که برجام توافقی محدود است، قرار بر این نبوده که 

منجر به احیای کامل اقتصاد ایران شود.
همگرایی تدریجی ایران با اقتصاد جهانی می تواند انگیزه اتخاذ 
سیاست های معتدل تر در حوزه داخلی و حوزه سیاست خارجی 
را تقویت کند و از این طریق آنها را به سوی منافع خویش سوق 

دهد.
منبع: اندیشکده بروکینگز 
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دموکرات ها و جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان به 
نقطه مشترک رسیدند

خیــز مجلس 
آمریکـــا علیه 
عربستـــــــان

نمایندگان  مجلس  سناتورها  از  پس 
آمریکا نیز عربستان را عامل حمایت از 
تروریسم و ریاض را مستحق پرداخت 
غرامت به قربانیان 11 سپتامبر می داند. 
به  نوشت:  گزارشی  در  »هیل«  سایت 
مجلس  قانون گذاران  می رسد  نظر 
هستند  فرصتی  مترصد  نمایندگان 
الیحه  درچارچوب  را  عربستان  تا 
از  عده ای  کنند.  محکوم  ضدریاض 
دموکرات  و  جمهوری خواه  نمایندگان 
انتقاد  به  نشستی  در  مشترک  به طور 
و  پرداختند  عربستان  ازحکومت 
از  سعودی  شاهزاده های  معتقدند 
فعالی  حمایت  بین المللی  تروریسم 

دارند.
  پس از سناتورهای آمریکایی حاال نوبت اعضای مجلس 
نمایندگان است تا عربستان را عامل حمایت از تروریسم 
قربانیان  به  غرامت  پرداخت  به  ملزم  را  ریاض  و  بدانند 
کنگره  به  مربوط  »هیل«  سایت  کنند.  عنوان  سپتامبر   11
آمریکا روز سه شنبه در گزارشی نوشت: به نظر می رسد 
هستند  فرصتی  مترصد  نمایندگان  مجلس  قانون گذاران 
محکوم  ضدریاض  الیحه  درخصوص  را  عربستان  تا 
کنند. در جریان بررسی طرح برای پرداخت خسارت به 
کمیته  دریک  سپتامبر  یازدهم  حمالت  قربانیان  خانواده 
کنگره، شماری از قانون گذاران مجلس نمایندگان آمریکا، 
کرده اند.  متهم  تروریسم  از  »حمایت«  به  را  عربستان 
تروریسم  از  سعودی  شاهزاده های  می گویند  افراد  این 
 11 دارند و درخصوص حمالت  فعالی  بین المللی حمایت 

سپتامبر نیز تاثیرگذار بوده اند.

به طور  دموکرات  و  جمهوری خواه  نمایندگان  از  عده ای 
از  فرعی  کمیته  یک  سه شنبه   روز  نشست  در  مشترک 
زیرمجموعه های کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان 
انتقاد ازحکومت عربستان سعودی پرداختند.  آمریکا به 
ایالت  از  دموکرات  نماینده  شرمن،  براد  زمینه  این  در 
عربستان  که  رسیده  آن  »زمان  می گوید:  کالیفرنیا، 
گفتن  به  تنها  نمی توانند  آنها  کند.  دفاع  از خود  سعودی 
بسنده  نمی کنیم،  حمایت  تروریسم  از  ما  که  جمله  این 
کنند.« او می افزاید: آنها ساالنه میلیون ها دالر برای بذر 
تاکید  همچنین  او  می کنند.  هزینه  پول  تروریسم  رشد  و 
می کند: »آنچه مرا نگران می کند این است که نمایندگانی 
می گویند  و  می آیند  ما  نزد  سعودی  عربستان  دولت  از 
قانون  این  برابر  در  را  ما  باید  و  هستید  ما  شما دوستان 
محافظت کنید.« این در حالی است که روحانیون وهابی 
به طور روزانه نه تنها در حال تبلیغ افراطی گری هستند 
که  را  کسانی  تا  می خواهند  پیروانشان  از  روز  هر  بلکه 

مخالف آنها هستند، بکشند.
رسیده  آن  زمان  »اکنون  است:  گفته  کنگره  نماینده  این 
ندارد.  تروریسم  در  نقشی  کند  ثابت  عربستان  که  است 
از تروریسم حمایت نمی کنیم کافی  اینکه تنها بگویند ما 
نیست و بعد صد ها میلیون دالر ساالنه هزینه پاشیدن بذر 

تروریسم در سراسر جهان بکنند.«
»دانا راباچر«، نماینده جمهوری خواه از ایالت کالیفرنیا، 
نیز گفته است: عربستانی ها و خانواده سلطنتی عربستان 
فعالیت های  از  حمایت  مشغول  چشم هایشان  زیر  تا 

وی  هستند.  منطقه  در  افراطی  نیروهای  و  تروریستی 
بهتر  و  نمی کند  تغییر  اوضاع  می کند:  تصریح  ادامه  در 
اینکه ما پا پیش بگذاریم و به شهروندان  نمی شود، مگر 
بگوییم که چه کسانی حامی تروریسم هستند  آمریکایی 
همین  در  ایستاده اند.  تروریسم  مقابل  در  کسانی  چه  و 
تگزاس  ایالت  از  جمهوری خواه  نماینده  پو«،  »تد  زمینه، 
گفته  نیز  تروریسم،   با  مبارزه  فرعی  کمیته  رئیس  و 

عربستانی ها  که  است  این  می کند  نگران  مرا  آنچه  است: 
و  ما  از  باید  و می گویند شما  ما هستند  مدعی اند دوست 
مواضع ما دفاع کنید اما متاسفانه وهابی ها خیلی زودتر 
از دیگران جذب گروه های تروریستی می شوند. وهابی ها 
مستحق  نیستند،  هم فکر  آنها  با  که  را  کسانی  زود  خیلی 
مجازات و مرگ می دانند. او در این زمینه افزود: اگر یک 
حمالت  در  اساسی  نقش  کشوری-  -هر  خارجی  کشور 
باشد،  داشته  آمریکایی  شهروندان  علیه  تروریستی 
کشور  آن  علیه  بتوانند  باید  آنها  خانواده های  و  قربانیان 

اقامه دعوی کنند.
حامیان  علیه  »عدالت  طرح  پیش تر  هم  آمریکا  سنای 
مجلس  است  قرار  اکنون  و  کرد  تصویب  را  تروریسم« 
نمایندگان آمریکا آن را مورد بررسی قرار داده و به رای 

بگذارد.
کشوری  شود  اثبات  که  صورتی  در  طرح،  این  براساس 
خانواده های  است  داشته  نقش  تروریستی  حادثه  دریک 
ادعای  کشور  آن  علیه  می توانند  حادثه  این  قربانیان 
قربانیان  به خانواده های  یاد شده  کنند.مصوبه  خسارت 
هر  دلیل  به  تا  می دهد  را  حق  این  سپتامبر   11 حادثه 
عربستان  حکومت  به  وابسته  عناصر  احتماال  که  نقشی 
فدرال  دادگاه های  در  داشته اند  حمالت  این  در  سعودی 
در  باید  این الیحه  کنند.  اقامه دعوی  ریاض  علیه  آمریکا 
از  باید  و  رسیده  تصویب  به  آمریکا  نمایندگان  مجلس 
این  با  شود.  امضا  رئیس جمهوری،  اوباما،  باراک  سوی 
حال، دولت اوباما تهدید کرده است که این مصوبه را وتو 
خواهد کرد. دولت ایاالت متحده می گوید که چنین طرحی 
معرض  در  را  کشور  از  خارج  آمریکایی های  می تواند 

مخاطرات قانونی قرار دهد.

در حالی که 15 نفر از 19 عامل حمالت 11 سپتامبر از اتباع 
عربستان بودند، مقامات ریاض از زمان رخداد 11 سپتامبر 
سال 2001 در نیویورک که به مرگ بیش از سه هزار نفر 
انجامید همواره دست داشتن در این واقعه تروریستی را 
انکار کرده اند. این در حالی است که براساس اسنادی که 
از  حمایت  در  سعودی  شاهزاده های  نقش  شده،  منتشر 
هنوز  حال  این  با  است.  شده  مطرح  حمالت  این  عاملین 
امنیتی  مقام های  و  دولت  تایید  به  اسناد  این  از  یک  هیچ 
آمریکا نرسیده است. برخی می گویند اگر عربستان از 19 
هواپیماربای 11 سپتامبر حمایت مستقیم نکرده باشد، اما 
با آموزش وهابیت زمینه آن را فراهم کرده است. این در 
وجود  اسنادی  می گویند  دیگر  برخی  که  است  شرایطی 
سعود  آل  و  هواپیماربایان  بین  می دهد  نشان  که  دارد 

ارتباطاتی وجود داشته است.
این اسناد که به »28 صفحه« معروف است، جزو اسناد 
طبقه بندی شده و محرمانه ایاالت متحده به حساب می آید 

حمالت  این  در  سعودی  شاهزاده های  نقش  به  آن  در  و 
پرداخته شده است.

علنی  به طور  آتی  هفته های  در  اسناد  این  می رود  انتظار 
منتشر شود. به رغم اینکه بیشتر نمایندگان مشتاق تصویب 
از  عیسی«  »داِرل  مانند  نمایندگان  برخی  هستند،  الیحه 
این  از تصویب  پیش  است  حزب جمهوری خواه خواسته 

پیشبرد  قابل  این الیحه  آیا  که  نمایندگان دقت کنند  طرح 
همه  که  زمانی  تا  دارد  اعتقاد  نماینده  این  نه.  یا  است 
جوانب این الیحه سنجیده نشده نباید به تصویب برسد. 
از سویی فارن پالیسی به نقل از سخنگوی مطبوعاتی کاخ 
تصویب  مخالف  شدت  به  سفید  کاخ  که  می نویسد  سفید 
آن  ایاالت متحده  رئیس جمهوری  و  است  طرح  این  شدن 
را وتو خواهد کرد. جاش ارنست می گوید: بعید است که 

رئیس جمهوری پای چنین الیحه ای را امضا کند.

اختالف بین کارشناسان امنیتی
و  عربستان  دخالت  بحث  که  زمانی  در  می شود  گفته 
از  شد،  مطرح  سپتامبر   11 عملیات  در  شاهزاده هایش 
دخالت  ادعای  میزان  تا  بود  شده  دعوت  کارشناس   4
مجلس  اعضای  جلسه  این  در  شود.  سنجیده  عربستان 
باورند  این  بر  اگر  می خواهند  کارشناس   4 از  نمایندگان 
که شاهزاده های سعودی در این حمالت نقش داشته اند، 
از  الیوت«  »کارن  میان  این  در  ببرند.  باال  را  خود  دست 
دست  تاون  جورج  دانشگاه  از  بایمن  دانیل  و  بلفر  مرکز 
و  »رومر«  که  است  حالی  در  این  می برند،  باال  را  خود 
»سیمون هاندرسون« هر دو از موسسه واشنگتن دستان 
است  سخت  البته  می گوید:  رومر  نبردند.  باال  را  خود 
دست  بردن  پایین  و  باال  با  را  پیچیدگی  این  به  موضوع 
مشخص کرد. حمالت 11 سپتامبر موضوعی پیچیده است 
باید کار کارشناسی فراوانی روی آن صورت بگیرد.  که 
سعودی  عربستان  که  است  باور  این  بر  باخر  روحرا  اما 
مالی  حمایت  تروریست ها  از  که  است  سال  سال های 

می کند.

 » 28 صفحه« افشا می شود
گفته می شود که مقامات آمریکایی قصد دارند به زودی 
خبر  این  اعالم  با  کنند.  افشا  را  صفحه«   28« پرونده 
عده ای  شده اند.  تقسیم  دسته  دو  به  آمریکایی  مقامات 
موافق و عده ای مخالف. مخالفان معتقدند که افشای 28 
صفحه ممکن است امنیت مردم آمریکا را در نقاط مختلف 
به خطر بیندازد اما موافقان می گویند باید نقش عربستان 
دیگر  پرده پوشی  و  شود  روشن  حمالت  این  در  سعودی 
اوباما  باراک  و  دوم  بوش  جورج  موافقان  نیست.  جایز 
از  دو  این  می گویند  و  می کنند  پرده پوشی  به  متهم  را 
مخالفان افشای این اطالعات هستند. این در حالی است 
این  افشای  موافق  سعودی  عربستان  مقامات  برخی  که 
بر  افزون  کنند.  دفاع  بتوانند  خود  از  تا  هستند  مدارک 
آمریکایی  این الیحه  از  دارد  این عربستان سعودی قصد 
اذهان عمومی توپ را در  انحراف  با  سوءاستفاده کند و 
زمین تهران بیندازد. فارن پالیسی می نویسد که مقامات 
را  ایران  تا  هستند  گزارشی  نوشتن  پی  در  عربستانی 

حامی تروریسم نشان دهد.

بین الملل
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ایندیپندنت، 
مستقل از چاپ

سم تیلمن- روزنامه نگار گاردین

نخستین  می توان  را  ایندیپندنت 
باسابقه ای  نسبتا  و  معتبر  روزنامه 
تحول  عواقب  گرفتار  که  دانست 
فناوری و تاثیر آن بر عادات مخاطبان 
ایندیپندنت  روزنامه  شد.  روزنامه ها 
از  تن  سه  توسط   ١٩٨٦ سال  در 
دیلی  روزنامه  سابق  روزنامه نگاران 
نشانه  به  که  شد  تاسیس  تلگراف 
کشیدن  چالش  به  برای  قصدشان 
عمده  روزنامه  دو  تایمز،  و  گاردین 
راست،  به  متمایل  و  چپ  به  متمایل 
این  بر  را  )مستقل(  ایندیپندنت  نام 
این  تیراژ  نهادند.  جدید  روزنامه 
روزنامه در اوج محبوبیت آن به حدود 
این  در  که  می رسید  نسخه  هزار   400
اواخر، تا حد 40 هزار نسخه هم کاهش 

یافته بود.

روسی  صاحب  لبدوف«  »اوگنی   
کرد:  اعالم  بیانیه ای  در  ایندیپندنت 
ایندیپندنت  چاپ  توقف  به  »تصمیم 
این  عنوان  حفظ  هدف  با  کاغذی 
آن  امکان  ما  به  و  شده  اتخاذ  نشریه 
در  سرمایه گذاری  به  تا  می دهد  را 
دهیم  ادامه  آن  محتوای  کیفی  ارتقای 
افزایش  ما  آنالین  خوانندگان  شمار  تا 
روزنامه  کاغذی  انتشار  توقف  یابد.« 
وضعیت  از  نشانه ای  ایندیپندنت 
مطبوعات است که با گسترش استفاده 
از اینترنت، با کاهش قابل توجه تقاضا 
مواجه شده است. وی گفت »مخاطبان 
افزایش  به  رو  روزنامه  این  اینترنتی 
بوده و ابراز اطمینان کرد که این روند 
افزوده  لبدوف  یافت.«  خواهد  ادامه 
مطبوعات  تولید  »صنعت  که  است 
از  ناشی  سریع  تحوالت  دستخوش 
نشان  که  است  خوانندگان  خواست 
نشریات،  حرکت  آتی  مسیر  می دهد 
این  براساس  است.«  دیجیتالی  مسیر 
کارکن  حدود150  تکلیف  تصمیم، 
و  نیست  معلوم  نشریه  این  وقت  تمام 
نمی توان حدس زد که چند نفر از کار 
بیکار می شوند. اگر کارکنان تحریریه 
به 111  هم در نظر گرفته شود نزدیک 
این  هرچند  دارد.  وجود  مازاد  شغل 
مقدار می تواند تغییر کند. در بهترین 
خود  شغل  که  کسانی  تعداد  کل  حالت 
که  است  نفر   25 می دهند  دست  از  را 
موقعیت های شغلی باقی افراد در خود 
باقی  روزنامه  این  وب سایت  نسخه 
برای  نفر   34 دنبال  به  و  ماند  خواهد 
مشاغلی هستندکه تخصص فناوری و 

تکنولوژی دارند.

روزنامه  سردبیر  رجان  آمل 
دیجیتالی،  نسخه  در  ایندیپندنت 
واحد های  تمامی  ارشد  سردبیر 
بود.  خواهد  ایندیپندنت  دیجیتالی 
سردی  آب  مثل  روزنامه  توقف  خبر 
ریخته  تحریریه  کارکنان  که روی  بود 
خصوص  این  در  آمل  چند  هر  شد، 
اصال  روزنامه  کاغذی  »انتشار  گفت: 
نداشت.«  توجیه  اقتصادی  لحاظ  از 
این  در  »روزنامه نگاری  افزود:  وی 
دوست داشتنی  بسیار  شغلی  روزنامه 
و آبرومند است، اما نمی توان هزینه ها 
اوگنی  گفته  به  انگاشت.  نادیده  را 
صنعت  ایندیپندنت  صاحب  لبدوف 
و  است  تغییر  حال  در  روزنامه نگاری 
این تغییر از سوی خوانندگان صورت 
می گیرد. خوانندگان به ما نشان دادند 
سمت  به  روزنامه نگاری  آینده  که 
افزود:  وی  می رود.«  شدن  دیجیتالی 
خانواده وی روی دارایی های رسانه ای 
کرده  سرمایه گذاری  شدت  به  بریتانیا 
است. میزان این سرمایه گذاری نزدیک 
به 100 میلیون پوند تا انتهای سپتامبر 
2014 رسید که از این میزان 65 میلیون 
سرمایه گذاری  ایندیپندنت  روی  پوند 
این  درخصوص  وی  است.  کرده 
»روزنامه  می گوید:  سرمایه گذاری 
ایندیپندنت همواره در روزنامه نگاری 
خانواده  است.  بوده  خالق  و  پیشرو 
آن  بر  و  خرید  را  ایندیپندنت  من 
سرمایه گذاری گسترده کرد. ما معتقد 
سمت  به  گذار  دوره  این  با  هستیم 
همچنان  روزنامه ها،  شدن  دیجیتالی 
خواهد  سودآور  ما  برای  روزنامه  این 
هم  که  گفت  انتشارات  مدیر  بود.« 
 58 ماهانه  روزنامه  وب سایت  اکنون 
هم  هم اکنون  و  دارد  خواننده  میلیون 
اگر  که  می رود  انتظار  است.  سودآور 
برود  پیش  منوال  همین  به  چیز  همه 
افزایش  درصد   50 شرکت  این  درآمد 
این  مادر  شرکت   »ESI«رسانه یابد. 
بخش  در  حرکت  اولین  در  روزنامه 
جدید  شغل   25 ایندیپندنت  وب سایت 

خلق خواهد کرد.

اپلیکیشن  زودی  به  افزود  ناشر  این 
خوانندگان  به  را  روزنامه  این  موبایل 
معرفی خواهد کرد و برای خوانندگان 
بر خواهد  در  بریتانیا هزینه  از  خارج 
داخل  خوانندگان  برای  اما  داشت 
مدیر  آکلند  استیو  بود.  مجانی خواهد 
درخصوص  رسانه  این  اجرایی  ارشد 
می گوید:  روزنامه  الکترونیکی  نسخه 
برای  مشخصی  مسیر  اکنون  هم  »ما 
و  داریم  صنعت  این  در  کار  و  کسب 
نویسندگان  تا  سخت در تالش هستیم 
نسخه  در  همچنان  را  خود  کلیدی 
هرچند  کنیم.  حفظ  الکترونیکی 
گروه  مدیریت  با  وب سایت  مدیریت 
چارلی  است.«  متفاوت  تحریریه 
ژورنالیست  و  فکر  اتاق  مدیر  بکت 
در  لندن  اقتصادی  مدرسه  اقتصادی 
اکنون  »هم  می گوید:  خصوص  این 
رقابت  الکترونیکی  نسخه های  بین 
را  کار  که  گرفته  صورت  جدی  بسیار 
برای تازه وارد ها سخت می کند. برای 
نیویورک  الکترونیکی  نسخه  مثال 
بسیاررخنه  بریتانیا  بازار  در  تایمز 
مدیر  تصمیم  براساس  است.«.  کرده 
کارکن   17 تا  است  قرار  مجموعه،  این 
موسسه  به  ایندیپندنت  تحریریه 
منتقل  جانستون پرس  انتشاراتی 

شوند.

عبور از 
دوران گذار

مارک سوینی - روزنامه نگار گاردین

سردبیر  هم  نیزباز  دیجیتالی  خبر  اتاق  در  حتی 
دست  بگوید  که  است  این  زدن  فریاد  رویای  در 
داغ  خبر  نبندید.  را  اول  صفحه  دارید.  نگه 
»سیمون  گذشته،  هفته  است.  آمده  جدیدی 
فاکس« مدیر اجرایی انتشارات »ترینیتی میرور« 
روزنامه  چاپی  نسخه  انتشار  تا  گرفت  تصمیم 
که  روزنامه ای  کند.  متوقف  را  )روزنو(  نیودی 
بیایید خوب  با شعار: »زندگی کوتاه است، پس 
سهامداران  کرد.  کار  به  آغاز  کنیم«  زندگی 
ساالنه  مجمع  در  میرور«  »ترینیتی  انتشارات 
دلسردکننده  حرکتی  را  شکست  این  خود 
این حرکت بسیار  دانستند و به گفته تحلیلگران 
کارکنان  راستا،  همین  در  بود.  مایوس کننده 
انتشارات ترینیتی میرور در ترس از دست دادن 
شغل خود به سر می برند؛ چراکه این انتشارات 
خود،  نیروهای  کردن  اخراج  با  می خواهد 
شکست توقف نسخه چاپی خود را جبران کند. 
کردند  متهم  را  مدیریت  انتشارات  این  کارکنان 
این  کوتاه مدت  چاپ  هزینه های  درخصوص  که 

نداده  قرار  اختیارشان  را در  روزنامه اطالعاتی 
و در این خصوص بسیار محرمانه عمل کرده اند.
جرایدی  ناشر  میرور  ترینیتی  انتشارات   
و  میرور«  »ساندی  میرور«،  چون»دیلی 
پس  رسمی  به طور  که  است  پیپل«  »ساندی 
زمانی  در  درست  روزنامه،  انتشار  هفته   9 از 
انتشارات  سرمایه گذاران،  ساالنه  جلسه  از  قبل 
اتحادیه  نماینده  شد.  متوقف  نشریه  این  چاپی 
مقر  نزدیک  راهپیمایی  روزنامه نگاران، 
و  داد  ترتیب  میرور  ترینیتی  انتشارات  اصلی 
در  نو«  توقفی  »نیودی،  عنوان:  با  پالکارد هایی 
مقامات  حضور  با  جلسه ای  در  داشت.  دست 
اتحادیه ملی روزنامه نگاران، سهامداری  رسمی 
میرور  ترینیتی  انتشارات  کارکنان  از  نیابت  به 
که  خواست  رئیسه  هیات  از  و  کرد  سخنرانی 
نیودی  پروژه  هزینه های  کل  درخصوص 
را  پرسش  این  ادامه  در  دهد.  ارائه  گزارشی 
فداکاری )توقف چاپ کاغذی  آیا  مطرح کرد که 
باید در تمامی  انتشارات(  برای سرپانگه داشتن 
انتشارات بریتانیا صورت گیرد؟ وی درخصوص 
پرسش این سواالت گفت: »اعضای اتحادیه ملی 
را  سوال  این  که  خواستند  ما  از  روزنامه نگاران 
مطرح کنند چرا که آنها فکر می کنند که این روال 
انتشارات هم سرایت خواهد کرد.« وی  باقی  به 
هزینه های  از  ناشی  »خسران  افزود:  ادامه  در 
خواهد  تاثیری  چنین  روزنامه  انتشار  و  چاپ 
گذاشت و بسیار باعث تضعیف روحیه انتشارات 
این  از  جدید  انتشارات  مراکز  شد.  خواهد  دیگر 
شکست خواهند ترسید و دیگر چنین ریسکی را 
متحمل نمی شوند؛ چراکه از هزینه های آن نگران 

خواهند بود.«
انگشت  روزنامه نگاران  ملی  اتحادیه  نماینده 
ترینیتی  مدیره  هیات  رئیس  سوی  به  را  اتهام 
و  بودن  مرموز  که  کرده  اشاره  و  گرفته  میرور 
به  زیان  و  سود  اطالعات  داشتن  نگه  محرمانه 
این  مدیره  هیات  رئیس  نیست.  کس  هیچ  نفع 
درخصوص  اطالعاتی  گونه  هیچ  انتشارات 
رسانه ها  اختیار  در  مجموعه  این  زیان  و  سود 
به رسانه ها گفت:  ادامه  در  او  نداده است.  قرار 
»هیچ کس به اندازه کارکنان این انتشارات از این 
تصمیم مایوس نشده اند.« وی تصریح کرد: »ما 
درخصوص این تصمیم، سخت فکر کرده بودیم 
را  تصمیم  این  گمان ها  و  حدس  روی  از  تنها  و 
صورت  تحقیقات  براساس  بلکه  نکردیم،  اتخاذ 
بیشتری  ریسک های  نمی خواستیم  و  گرفت 

با  هستیم  انتشاراتی  ما  اما  شویم.  متحمل  را 
درصدد  ما  که  را  موضوع  این  و  ناب  ایده های 
نمی پذیرم.  هستیم،  اطالعاتمان  کردن  مخفی 
عاقالنه  تجاری  نظر  از  می خواهیم  ما  بلکه 
رفتار کنیم. ما با این تصمیم می توانیم از عهده 
هزینه هایمان برآییم و خسارت هایمان مبلغی کم 
است که می توانیم جبران کنیم. «تنها هزینه ای که 
به طور عام منتشر شده، هزینه تبلیغ تلویزیونی 
فاکس،  سیمون  است.  پوند  میلیون   5 ارزش  به 
هزینه ها  درخصوص  ترینیتی  اجرایی  مدیر 
بخش های  سایر  هزینه های  »نمی خواهیم  گفت: 
بر  مبنی  تصمیمی  هنوز  دهیم.  کاهش  را  جدید 
کاهش هزینه ها در نتیجه توقف روزنامه نیودی 

گرفته نشده است.«

نشریه  توقف  با  که  است  معتقد  مجموعه  مدیر 
کاغذی می توانیم 15 میلیون پوند در هزینه های 
بیشتر  سوال  اما  کنیم.  جویی  صرفه   2016 سال 
افکار عمومی این است که سرنوشت 25 کارمند 
تاکید  فاکس  شد.  خواهد  چه  مجموعه  این 
خود  کار  سر  به  انتشارات  این  کارکنان  که  کرد 
ما  با  که  کسانی  به  هرچند  گشت؛  خواهند  باز 
بدهم  قول  نمی توانم  دارند  کوتاه مدت  قرارداد 
که بتوانند به کار خود بازگردند.« وی در ادامه 
که  بود  خواهیم  ناچار  »ما  می دهد:  توضیح 
من  و  کنیم  خداحافظی  کارکنان  از  بعضی  با 
آلیسون  هستم.«  متاسف  موضوع  این  از  عمیقا 
نیودی  بریتانیایی  روزنامه  سردبیر  فیلیپس، 
است،  شده  گرفته  نظر  در  باالتر  پستی  برای 
فاکس  سیمون  نیست.  مشخص  هنوز  هرچند 
درخصوص فاصله ای که در انتشار این روزنامه 
بازگشت  به  »ترغیب خوانندگان  افتاد، می گوید: 
از  تر  سخت  کاری  روزنامه  خواندن  به  دوباره 
آنچه انتظار داشتیم، بود.« قیمت سهام انتشارات 
ترینیتی میرور، در هفته گذشته 6 درصد افزایش 
هیات  تصمیم  پی  در  قیمت  افزایش  این  داشت. 
مدیره مبنی بر توقف انتشار کاغذی این روزنامه 
است؛ چراکه خیال سرمایه گذاران از ریسک ها و 
در  فاکس  است.  شده  راحت  احتمالی  ضرر های 
که  معضل  »بزرگ ترین  می گوید:  خصوص  این 
تبلیغات  می داد  قرار  تحت تاثیر  را  سهام  قیمت 
منفی درخصوص نسخه چاپی آن است. به نظر 
من این موضوعی است که باعث می شد تا قیمت 

سهام ما افت کند.«

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

VAT, CIS and Payroll
Company Formation

Business Plans, Commercial Loans and Mortgages
Specialist Tax Investigations

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

Gas & Oil Engineers and Sub Contractors

FROM BASIC BOOKKEEPING TO
MORE COMPLEX
FINANCIAL NEEDS.

Telephone: 020 8209 1919
Fax:  020 8209 1915
Mobile:  078 5232 8888

ovace@principalaccounting.co.uk

Certified Public Accountants
Time House

56b Crewys Road
Golders Green, NW2 2AD

PRINCIPAL
ACCOUNTINGاویس مدبر و خامن کوچکی www.principalaccounting.co.uk

Preparation of Accounts and 
Relevant Documents for Tier 1 
Entrepreneur £200,0000 
Investment Visa

Ovace Modabber FCPA, FMAAT
Licensed & Regulated by AAT
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رفع تردید ها از 
تحریم ایران

وال استریت ژورنال

وزیر خزانه داری آمریکا می گوید:» آمریکا متعهد است 
مورد  در  دیگر  تحریم ها،  برخی  که  کند  شفاف سازی 
بانک های غیرآمریکایی طرف همکاری با ایران اعمال 
نمی شوند.« جکوب لو،گفت: »زمانی که ایران اقدامات 
زمینه  در  که  را  اقداماتی  ما  داد،  انجام  را  مشخصی 
بودیم  آنها  انجام  به  متعهد  هسته ای  تحریم های  لغو 
روشن  ما  که  است  الزام آور  امری  این  دادیم.  صورت 
کنیم که این به چه معنا است.« از جکوب لو خواسته 
شده بود که به اظهارات استوارت لوی، معاون سابق 
تحریم ها  اجرای  سابق  مسوول  و  آمریکا  خزانه داری 
ارشد  وکیل  هم اکنون  که  لوی  دهد.  پاسخ  ایران  علیه 
بود،  گفته  گذشته  هفته  است  سی  بی  اس  اچ  بانک 
دولت اوباما در حال ارسال پیام هایی ضد و نقیض به 
مساله  این  از  ایرانی  است.مقامات  اروپایی  بانک های 
گالیه دارند که تاثیر لغو تحریم ها به دلیل پابرجا بودن 
بخش عمده ای از تحریم های دیگر دولت آمریکا هنوز 

احساس نشده است.
جکوب لو گفت: »این مهم است که ایران درک کند هنوز 
تحریم هایی در زمینه های تروریسم و موضوعاتی که 
اقتصادی  پابرجاست.«بنگاه های  داده ایم،  شرح  ما 
معامله  از  همچنان  استثنائات  برخی  جز  به  آمریکا 
ثالث هنوز  ایران منع شده اند و طرف های  با  مستقیم 
که  ایرانی ای  نهادهای  با  معامله  دلیل  به  است  ممکن 
و  موشکی  تروریسم،  از  حمایت  تحریم های  تحت 
بگیرند. قرار  مجازات  مورد  دارند،  قرار  بشر  حقوق 

با  گذشته  هفته  آمریکا  خارجه  امور  وزیر  کری،  جان 
درباره  تا  کرد  دیدار  اروپایی  مالی  موسسات  مدیران 
دولت  پابرجای  تحریم های  و  شده  لغو  تحریم های 
آمریکا علیه ایران برای آنها شفاف سازی کند.استوارت 
لوی که در طی سال های 2004 تا 2011 معمار بسیاری 
اطمینان  که وی هنوز  گفته  بوده  ایران  تحریم های  از 
اچ اس بی  از همکاری  حاصل نکرده و همچنان مانع 
تحریم های  لغو  که  حالی  شد.در  خواهد  ایران  با  سی 
کشورهای  با  کشور  این  هسته ای  توافق  از  پس  ایران 
بازگشت برخی سرمایه گذاران و موسسات مالی   5+1
اکثر  است؛  داشته  دنبال  به  کشور  این  به  را  کوچک 
دلیل  به  اروپایی  بزرگ  بانک های  و  سرمایه گذاران 
تردیدهایی که نسبت به آینده سرمایه گذاری در ایران 
این  بازار 80 میلیون نفری  از  را  دارند، همچنان خود 
اعتماد  جلب  برای  داشته اند.تهران  نگه  دور  کشور 
کارشناس  و  سیاست گذار   50 سرمایه گذاران،  این 
برجسته مالی را برای دیدار با همتایان اروپایی خود 
با  بار  اولین  برای  که  یورومانی  کنفرانس موسسه  به 

محوریت ایران برگزار شد، اعزام کرد.
سیف رئیس بانک مرکزی ایران طی سخنرانی خود در 
داد  اطمینان  اروپایی  سرمایه گذاران  به  کنفرانس  این 
را متوجه  ایران، خطری  بازار سرمایه  در  که حضور 
دارایی های آنها نخواهد کرد. تجار و بانک های بزرگ 
هنوز  که  هستند  تحریم هایی  نگران  همچنان  اروپایی 
ممنوعیت  تداوم  مانند  تحریم هایی  نشده اند.  برداشته 
تجارت بازرگانان آمریکایی با ایران و محدودیت هایی 
که در رابطه با دسترسی این کشور به دالر وجود دارد، 
کار را همچنان برای هر دو طرف دشوار کرده است.

کنفرانس یورومانی، موانع و چالش های بانکی ایران 
بعد از لغو تحریم های بین المللی با حضور رئیس بانک 
کشور  این  بانکی  نخبگان  از  جمعی  و  ایران  مرکزی 
بر  عالوه  کنفرانس،  این  در  داد.  قرار  بررسی  مورد 
ولی الله سیف، حسن قالیباف اصل مدیر عامل بورس 

اوراق بهادار تهران نیز به ایراد سخنرانی پرداختند.

بانک مرکزی اروپا 

نرخ منفی 
استقالل  حامیان  بزرگ ترین  معمواًل  هلند  و  آلمان 
مانع  آلمان   1990 دهه  در  هستند.  مرکزی  بانک 
بر  سیاسی  دیدگاه  یک  تحمیل  برای  فرانسه  فشار 
شد.  اروپا  تاز ه تاسیس  مرکزی  بانک  پولی  سیاست 
هلندی تبار   )Wim Duisenberg( دایسنبرگ  ویم 
آن زمان  بود در  اروپا  بانک مرکزی  اولین رئیس  که 
در  سیاستمداران  اظهارنظر  است  ممکن  گفت: 
سیاست پولی امری عادی باشد اما غیرعادی است که 
بانکداران مرکزی به نظرات آنان گوش دهند. اما این 
گفته ها برای آن زمان بود. اکنون سیاستمداران آلمان 
و هلند ماریو دراگی رئیس کنونی بانک مرکزی اروپا 
سود  نرخ  سیاست  به  تا  داده اند  قرار  فشار  تحت  را 

منفی بانک خاتمه دهد.
دراگی  آقای  آلمان  دارایی  وزیر  شوبل  ولفگانگ   
در  غیرعادی  مشکالت  بروز  عامل  که  کرد  متهم  را 
از این هم فراتر  پا را  بخش مالی کشور است. اروپا 
حزب  ظهور  در  را  اروپا  مرکزی  بانک  و  گذاشت 
عوام فریب »جایگزین برای آلمان« )AFD( 50 درصد 
نرخ  با  کشور  دو  هر  سیاستمداران  دانست.  مقصر 
تنبیه  برای  توطئه ای  را  آن  و  مخالفند  سود  پایین 
مسوولیت  سلب  و  اروپا  شمال  در  پس اندازکنندگان 
می دانند.  قاره  جنوبی  کشورهای  وام گیرندگان  از 
زمانی که نرخ ها مورد پسند آلمان بود خودمختاری 
که  االن  اما  بود  مقدس  امری  اروپا  مرکزی  بانک 
فرد  یک  وسیله  به  و  نیستند  آلمان  مطلوب  نرخ ها 
ایتالیایی اعمال می شوند موضوع تغییر کرده است. 
خود  بلکه  دارند  منافقانه  رفتاری  نه تنها  منتقدان 
هستند.  افتضاح  این  بروز  مقصر  درصد   50 حداقل 
او وظیفه دارد  بود  آقای دراگی گفته  همان طور که 
بازگرداند.  درصد  دو  به  را  یورو  منطقه  تورم  نرخ 
نرخ تورم در حال حاضر صفر است و گاهی اوقات 
منفی می شود. این بحث منطقی پیش می  آید که نرخ 
بانک ها  رفت.  خواهد  پیش  اندازه  چه  تا  منفی  سود 
تمایلی ندارند که نرخ منفی را به سپرده گذاران انتقال 
اما  می بیند  آسیب  خودشان  درآمدهای  که  چرا  دهند 

پس اندازکنندگان بدون تردید متضرر می شوند. 
با این وجود افزایش نرخ سود روند بهبود اقتصادی 
را مختل می کند و شانس طبیعی سازی سیاست پولی 
اروپا  مرکزی  بانک  سیاست های  می رود.  بین  از 
مقداری  تسهیل  و  اندک  بسیار  سود  نرخ  مورد  در 
همان  درست  قرضه(  اوراق  خرید  برای  پول  )چاپ 
مرکزی  بانک های  سایر  که  هستند  سیاست هایی 
اتخاذ  مالی  بحران  بروز  زمان  از  ثروتمند  جهان  در 
حساسیت  که  آلمان  بوندس  بانک  حتی  کرده اند. 
زیادی به تورم دارد و باعث شد بانک مرکزی اروپا 

آهسته تر از همتایانش به سیاست پولی غیرمتعارف 
حمالت  مقابل  در  که  است  شده  مجبور  آورد  روی 

سیاستمداران آلمان از آقای دراگی دفاع کند.

نظرات ثابت، اقتصاد شکسته
اوراق  اندک  بازدهی  و  بهره  پایین  نرخ  اصلی  دلیل 
است.  آن  اقتصاد  بودن  شکننده  اروپا  در  قرضه 
نرخ بیکاری در 10 درصد باقی مانده است در حالی 
انجام  دارد  توان  در  هرچه  اروپا  مرکزی  بانک  که 
بفشارد.  اقتصادی  رشد  گاز  پدال  بر  پا  تا  می  دهد 
هلند  و  آلمان  دولت های  قبیل  از  ریاضت  طرفداران 
سال هاست  گذاشته ند.  ترمز  روی  را  خود  پای 
تنهایی  به  پولی  سیاست  می گوید  دراگی  آقای  که 
کشورهای  و  وادارد  تحرک  به  را  اقتصاد  نمی تواند 
هم  مالی  سیاست  از  باید  اعتباری  ارزش  دارای 
عمومی  سرمایه گذاری های  ویژه  به  و  کنند  استفاده 
است  آن  خواهان  شوبل  آقای  اگر  دهند.  افزایش  را 
که پس اندازکنندگان آلمانی بازده بیشتری را نصیب 
خود سازند باید پول بیشتری خرج کند. اما در مقابل 

درنگ  است.  شده  مواجه  بودجه  مازاد  با  او  دولت 
قابل درک است که دولت  در سرمایه گذاری هنگامی 
پیدا  خوبی  سرمایه گذاری  فرصت های  نتواند  آلمان 
کند. اما آلمان دهه هاست که از کمبود سرمایه گذاری 
سال  گزارش  طبق  می برد.  رنج  زیرساختارها  در 
سال  از  آ لمان  اقتصادی  پژوهش های  موسسه   2015
کاهش  نصف  به  شهرداری ها  سرمایه گذاری   1991
از  این سرمایه گذاری ها  از سال 2003  یافته اند. حتی 

روند نابودی زیرساختارها عقب مانده اند.

چگونگی  از  تصویری  می خواهد  شوبل  آقای  اگر   
خرج کردن پول پیدا کند باید از دفتر خود در برلین تا 
دفتر همکارانش در هیگ رانندگی کند. او بین راه در 
اوی هانسن متوقف خواهد شد؛ جایی که بزرگراه به 
یک خیابان چهاربانده شهری تبدیل می شود. جایی 
اعالم  طنز  به  اروپا  اتحادیه  گذشته  سال  گزارش  که 
با قطار نیز  کرد » بزرگراه گمشده است«. مسافرت 
به همان اندازه کند خواهد بود. قطارهای پرسرعت 
مسیر  از  کوچکی  بخش  در  می توانند  فقط  آلمان 
سرعت خود با حداکثر سرعت 300 کیلومتر در سا عت 
حرکت کنند. دولت های آلمان و هلند در حال حاضر 
می توانند اوراق قرضه ای با نرخ بازدهی 3 /0 و 5 /0 
ارزان  پول  فرصت  از  باید  آنها  دهند.  انتشار  درصد 
استفاده و مشکالتی از این قبیل را حل کنند. این کار 
رشد  و  تحریک  را  کوتاه مدت  اقتصادی  فعالیت های 
برای  بهتری  راه  هیچ  می کند.  تسهیل  را  درازمدت 
دستیابی  در  کشورها  این  شهروندان  آرزوی  تحقق 
وجود  پس اندازهایشان  برای  باالتر  بازدهی  نرخ  به 
نرخ های  مقصر  دنبال  به  سیاستمداران  اگر  ندارد. 
آزار  را  پس اندازکنندگان  که  هستند  اندکی  سود 
بانک  دادن  قرار  هدف  جای  به  است  بهتر  می دهند 

مرکزی اروپا نگاهی در آینه بیندازند.
منبع: اکونومیست
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سامرست هاوس لندن میزبانی کرد

ردپای جنگ 
ایران و عراق 

در لندن
سحر آزاد

عکس: آرش حنایی - از مجموعه فواید گیاهخواری

چند روزی از آزادسازی خرمشهر گذشته اما عکس های 
جنگ ایران و عراق هم زمان با این واقعه مخاطبانی از 
بهمن  داشت. مجموعه عکس های  نیز  دیگر  کشورهای 
جاللی و آرش حنایی در دومین دوره فتولندن به نمایش 
گذشته  سال  در  اولین بار  برای  که  فتولندن  درآمدند. 
راه اندازی شد، امسال نیز از ١٨ می )٢٩ اردیبهشت( به 
مختلف  نقاط  از  گالری   ٨٠ حضور  با  روز  چهار  مدت 
جهان همچون اروپا، آمریکای شمالی و حتی شهرهایی 
مانند بوئنوس آیرس، بیروت، هنگ کنگ، توکیو، تهران و 
دوبی با بیش از ٤٨٠ هنرمند در سامرست هاوس لندن 

گشایش یافت.

منتشر  رویداد  این  از  که  گزارشی  در  سی ان ان  شبکه 
کرده چنین نوشته است: »این نمایشگاه نشان می دهد 
بلکه  عمومی  درك  در  نه تنها  عکاسی  محبوبیت  چقدر 
این  است.  یافته  افزایش  هنری  بازار  در  آن  از  مهم تر 
از آن رو جذاب است که لندن مکانی است که  موضوع 
واژه »فتوگرافی« )عکاسی( در آن ابداع شده؛ بنابراین 
این رشته در چنین جایی پیشینه ای اصیل و غنی دارد. 

همچنین مایکل بنسون، کارگردان و پایه گذار نمایشگاه 
فتولندن به این شبکه چنین گفته است: »عکاسی واقعا 
به  حواسمان  کمی  می کنم  فکر  است.  بیستم  قرن  هنر 
مثل  مکان هایی  پس  نبوده  می دادیم  انجام  که  کاری 

است.  شده  تبدیل  عکاسی  قلب  به  احتماال  نیویورك 
آرزوی ما برای فتولندن باالبردن سطح عکاسی است و 

این امر در چند سال آینده محقق می شود«.
او در بخش دیگری از صحبت هایش به ورود تکنولوژی 
امکان  هرکس  به  »تکنولوژی  کرد:  اشاره  عکاسی  در 
می دهد تا برای به وجودآوردن عکس های بزرگ واقعی 
تالش کند. به نظر من بیشتر ما، از جمله خود من، در 
این راه موفق نبوده ایم اما این امر باعث توقف ما برای 
برنامه های  از  یکی  همچنین  نمی شود«.  تالش کردن 

امسال  که  است  برجسته  عکاسان  از  تقدیر  فتولندن 
داشت.  اختصاص  مك کالین  دونالد  زندگی  و  آثار  به 
از  بعد  و  شد  متولد  لندن  ١٩٣٥در  سال  در  مک کالین 
پادشاه،  هوایی  نیروی  در  ملی  خدمت  دوره  گذراندن 

اولین  قبرس،  داخلی   جنگ  آورد.  رو  عکاسی  حرفه  به 
رویدادی بود که مک کالین به عنوان یک عکاس  خبرنگار 
در آن حضور پیدا کرد. او با عکاسی هوایی برای نیروی 
تا ١٩٨٤ میدان  از سال ١٩٦٤  انگلیس،  پادشاهی  هوایی 
کامبودیا،  ویتنام،  بیافرا،  قبرس،  جزیره  در  را  جنگ 
یکی  و  داد  پوشش  دور  شرق  و  السالوادور  بنگالدش، 
از عکاسان مطرح جنگ در تاریخ عکاسی نام گرفت. در 
سال های اخیر، گذشته از چشم انداز حرفه اش در کشور 
او بیشتر زمان عکاسی خود را روی  انگلستان و هند، 

آفریقای  در  ایدز  بحران  دادن  نشان  برای  آفریقا  قاره 
قبیله  مورد  در  کتابی  ارائه  و  زامبیا  بتسوانا،  جنوبی، 
سال های  بین  او  کرد.  متمرکز  و...  اتیوپی  از  گمشده 
مجله  با  جهانی  خبرنگار  عنوان  به   ،١٩٨٤ و   ١٩٦٦
ساندی تایم همکاری کرد که شامل نمایش بوم شناختی 
ایدز  اپیدمی  قربانیان  چون  بشر  ساخت  فاجعه های  و 
اتفاق  اما  آفریقا و مناطق جنگی، در سال ١٩٦٨ است. 
جالب در زندگی این عکاس مربوط به سال ١٩٦٨ است، 
زمانی که دوربین نیکون مک، گلوله ای را که به قصد او 

شلیک شده بود، متوقف کرد.

ردپای جنگ ایران و عراق در لندن
در این نمایشگاه نماینده ای از ایران هم حضور داشت. 
گالری Ag با مجموعه  عکس های »جنگ ایران و عراق« 
بهمن جاللی و »فواید گیاه خواری« آرش حنایی شرکت 
برای  که   Ag گالری  مدیر  دهقانی،  سیمیندخت  کرد. 
»با  گفت:  است،  کرده  شرکت  رویداد  این  در  اولین بار 
و  شد  برگزار  سال  دومین  برای  فتولندن  اینکه  وجود 
بازار  این  کیفیتی  سطح  ولی   ندارد  تازه ای  عمر  هنوز 
عکس خیلی  باالست و بهترین گالری های عکس دنیا در 
آن  شرکت کرده  بودند. ما نیز تنها گالری ایرانی حاضر 
این  در  شرکت  دلیل  مورد  در  او  بودیم«.  فتولندن  در 
نمایشگاه عنوان کرد: »از آنجاکه گالری من  برنامه خود 
را به نمایش آثاری که تصویر، پایه آن است اختصاص 
داده، برنامه شرکت در بازار های عکس برای ما همیشه 
لس آنجلس،  پاریس فتو،  در  تاکنون  ما  است.  بوده  مهم 
آثار هنرمندان خود  با  آرت دوبی   و  آمستردام  یونسین 

شرکت کرده ایم«.
انتخاب عکس های بهمن جاللی  دهقانی سپس به دلیل 
ایران و  آثار جنگ  »انتخاب  و آرش حنایی اشاره کرد: 
آقای جاللی  و فواید گیاه خواری آرش حنایی در  عراق 
واقع نگاهی  به دو نسل و سبک مختلف از عکاسی  ایران 
است که با وجود موضوع دلخراش و جنجال برانگیز به 
جاللی   آقای  تأثیر  شد.  ارائه  فتولندن  در  آرامی  شیوه 
است  پایدار  و  مهم  خیلی   بدون شک  ایران  عکاسی   بر 
عکاسی  رشته  تدریس  اصلی   بنیان گذار  ایشان  چراکه 
در دانشگاه های ایران بودند«. مدیر گالری Ag افزود: 
که  شد  گرفته  زمانی   در  گیاه خواری  فواید  »مجموعه 
بمباران بغداد توسط آمریکا شروع شد و اعتراضی به 
مواجه  آن  با  ایران  که  خطری  و  خاورمیانه  در  جنگ، 
جنگ  آثار  تأثیر  تحت  اثر  شش  این  فرم،  نظر  از  بود. 
آقای جاللی  هستند و دیالوگی را در ارتباط با دو شیوه 

مختلف نگاه به جنگ و عکاسی مطرح می کنند«.
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کمپین هنرمندان بریتانیا برای 
ماندن کشورشان در اتحادیه اروپا

بازیگر مشهور نقش شرلوک هولمز در هزاره سوم، رهبر 250  بندیکت کامبربچ 
ستاره ای شده که معتقدند بریتانیا باید در اتحادیه اروپا بماند.

به گزارش بانی فیلم به نقل از گاردین، بندیکت کامبربچ، کایرا نایتلی و جود الو از 
نویسنده  و  کارگردان، موسیقیدان، هنرمند  بازیگر،   250 از  جمله گروهی متشکل 
اروپا  اتحادیه  در  بریتانیا  می کند  پیشنهاد  که  کرده اند  امضا  را  نامه ای  که  هستند 
باقی بماند.این هنرمندان در نامه خود اعالم کرده ا ند بریتانیا با ماندن در اتحادیه 
گالری  کوچک ترین  از  است:  آمده  همچنین  نامه  این  بود.در  خواهد  قوی تر  اروپا 
که  کار کرده ایم  پروه های مختلفی  در  ما  از  فیلم سینمایی، بسیاری  بزرگ ترین  تا 
هیچگاه بدون حمایت اتحادیه اروپا شکل نمی گرفت و حمایت مالی و سرمایه گذاری 

یا همکاری بین مرزی بود که موجب شکل گیری آنها شد.
در این نامه آمده است: بریتانیا تنها قوی ترین کشور در اروپا نیست، خالق ترین و 
خیال انگیزترین هم هست و موفقیت های خالقانه ما در سطح جهان با دور شدن از 

اتحادیه قطعا تضعیف خواهد شد.
الهام  بریتانیا  تا بووی، خالقیت  بارد )شکسپیر(  از  افزوده اند:  بریتانیا  هنرمندان 
بخش و تاثیرگذار بر بقیه جهان بوده است و ما باور داریم بخشی از اتحادیه اروپا 
صحنه های  تمامی  در  هدایت کننده  نقشی  بتواند  بریتانیا  می شود  موجب  بودن، 

جهانی ایفا کند.
در  »آلیس  چون  فیلم هایی  بازیگر  و  برتون  تیم  سابق  همسر  کارتر  بونهام  هلنا 
سم  بریتانیایی،  مشهور  بازیگر  اجیفور  چیوتل  کوگان،  استیو  عجایب«،  سرزمین 
تیلور-جانسون هنرمند و کارگردان، دامنیک وست بازیگر، سر پاتریک استوارت، 
دنی بویل کارگردان برنده اسکار و کارگردان برنامه های افتتاحیه مراسم المپیک 

لندن و جارویس کوکر از جمله چهره هایی هستند که این نامه را امضا کرده اند.
نامه وام  این  به  را  نیز امضای خود  بریتانیایی  لوکاره نویسنده مشهور  سر جان 
داده است. حضور همه این چهره های برجسته بریتانیایی امضا کنندگان را امیدوار 

می کند که به تالش خود در این زمینه ادامه دهند.
دافی  آن  کارل  و  دارند  پررنگی  نقش  مجموعه  این  در  نیز  نویسندگان  البته 

ملک الشعرای بریتانیا نیز این نامه را امضا کرده است.
اروپا«  در  قوی تر  »بریتانیای  عنوان  به  رسمی  گروه  یک  توسط  درخواست  این 
منتشر شده که قصد دارد تا بتواند آرای بیشتری را برای رفراندوم روز 23 ژوئن 

گردآوری کند تا رای به ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا را در صندوق بریزند.
در عین حال سر جان سوریل از بنیاد صنایع خالق گفت: صنایع خالق بریتانیا کلید 
ما برای جهان است و تاثیر عظیم 84 میلیارد پوندی بر اقتصاد ما دارد. موقعیت 
ما به عنوان یک مرکز حیاتی خالقیت اروپایی بخش عظیمی از این موفقیت است 
اروپا  استعداد، کمپانی ها و موسسه ها در سراسر  با  از شبکه گسترده مردم  ما  و 

بهره مند هستیم.
اروپا  اتحادیه  که  است  افزوده  بنیاد  تجاری  مدیرعامل  کمفنر  جان  حال  همین  در 
و  نشین«  زاغه  »میلونر  چون  فیلم هایی  و  می کند  تامین  را  بزرگ  فیلم های  بودجه 

»سخنرانی پادشاه« از این طریق تامین بودجه شدند.
بریتانیا  خروج  خواستار  که  بوده اند  نیز  کمتری  مشهور  چهره های  مقابل  در 
دولت  که  کرده  استدالل  و  آنهاست  جمله  از  کین  مایکل  شده اند.  اروپا  اتحادیه  از 

اروپایی را افراد بی چهره هدایت می کنند.
بر مبنای آماری که کامرون ارایه کرده، 96 درصد از اعضای بخش صنایع خالق 

خواستار باقی ماندن در اتحادیه اروپا بوده اند.
ارکسترهای بریتانیایی نیز با وجود همه تکیه شان بر ناسیونالیسم مطرح کرده اند 
با  و  کند  باز  اروپایی  کشورهای  دیگر  روی  به  را  درهایش  تا  دارد  نیاز  بریتانیا 
برگزاری تورهای مختلف در کشورهای اروپایی، منبع حیاتی برای درآمدزایی در 

خانه فراهم کند.
طنین صداهایی که هر چه بیشتر بر بودجه های غیررسمی تکیه دارند در امضای 

این نامه کامال محسوس است.
تالش چهره های فرهنگی و هنری برای کسب آرای مردم همیشه موفقیت امیز بوده 
و جی کی رولینگ خالق »هری پاتر« نیز پیش از این توانست نقش مهمی در باقی 
سال  رفراندوم  در  اسکاتلند  استقالل  مانع  و  کند  ایفا  بریتانیا  در  اسکاتلند  ماندن 

2014 شود.

نامه 450 نویسنده 
علیه »ترامپ«

»لیدیا  و  کینگ«  »استفن  جمله  از  نویسنده   450 از  متشکل  کمپینی 

دیویس« برای اعتراض به کاندیدا شدن »دونالد ترامپ« در انتخابات 
آتی آمریکا نامه ای سرگشاده نوشتند.به گزارش »ایسنا« در این نامه 
که در میان آنها برندگان جوایز »پولیتزر« و حلقه منتقدان کتاب ملی 
آمریکا هم به چشم می خورد، »تعصب و بومی پرستی« دونالد ترامپ 
آمریکا  ریاست جمهوری  برای  او  کاندیداتوری  به  و  کرده  محکوم  را 
مارا«  »آنتونی  چابون«،  »مایکل  کینگ«،  »استفن  کردند.  اعتراض 
امضا  را  نامه  این  پای  که  هستند  افرادی  جمله  از  ایگان«  »جنیفر  و 
کرده اند. در بخشی از این نامه که در نشریه »لیتراری هاب« منتشر 
شده، آمده است: ما به خاطر وجدانمان به نامزدی »دونالد ترامپ« در 
انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده آمریکا اعتراض داریم؛ زیرا 
از  تاریخی  هوشیاری  و  انعطاف پذیری  تجربه،  دانش،  داریم  اعتقاد 
خصوصیات ضروری برای یک رهبر است. چون تاریخ دیکتاتوری، 
تاریخ سوءاستفاده، فاصله ها، عوام فریبی و دروغ است.نام چهره های 
دیگری همچون »لیدیا دیویس«، »سلسته نگ«، »ریکی مودی«، »ربکا 
سولنیت« و »الرن گراف« نیز پای این نامه دیده می شود. بیشتر این 
نویسندگان اهل نیویورک هستند و برخی از تگزاس و می سی سی پی.
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بستن کتابخانه ها 
به دلیل کاهش 

بودجه در لندن 
در  شده  بسته  کتابخانه های  از  محافظت  مأموران 
کتابخانه  این  نگهداری  هزینه  کرد  اعالم  لندن  جنوب 
سه برابر بیشتر از بودجه ای است که برای باز بودن 

آن مورد نیاز مسئوالن بود.
دو  که  لندن  شهر  شهرداری  گاردین،  از  نقل  به   
باال بسته است حدود  دلیل هزینه های  به  را  کتابخانه 
آن  از  محافظت  خرج  آن  نگهداری  هزینه  برابر  سه 
این  ساختمان  از  حفاظت  برای  شهرداری  می کند. 
کتابخانه ها که در فصل امتحانات بسته شد محافظان 

شخصی استخدام کرده است.
کرد  تقاضا  »المبث«  شهرداری  از  »گاردین«   مجله 
این  نگهداری  هزینه های  شرح  مردم  آگاهی  برای 

کتابخانه ها را منتشر کند.
که  کتابخانه ها  این  از  یکی  برای  شده  خرج  هزینه 
آن  شدن  بسته  برای  مردم  روزه  ده  اعتراض  پذیرای 
در  حتی  می دهد  نشان  آمار  اما  است  باال  بسیار  بود 
دیگر کتابخانه که مردم برای اعتراض به آن مراجعه 
نکردند هزینه محافظت از ساختمان سرسام آور است. 
برای حراست  امنیتی  به محافظان  پرداختی  دستمزد 

خود  روزانه  هزینه های  برابر  دو  تقریبًا  ساختمان  از 
ساختمان است.

 herne این دو کتابخانه-کتابخانه »کارنیژ« در منطقه
همان  در  »مینت«  کتابخانه  و  لندن  جنوب  در   Hill

نزدیکی- در تاریخ 31 مارس درهای خود را به روی 
تصمیم  ناحیه  این  مسئوالن  بستند.  مراجعه کنندگان 
بی  کتابخانه  یک  به  را  مکان  دو  این  که  بودند  گرفته 
کارمند و یک باشگاه ورزشی خصوصی تبدیل کنند. 
یکی از مقامات شهرداری معتقد است تنها راه حفظ 
این دو کتابخانه با وجود کاهش بودجه دولتی همین 

است.

برای  برنامه ای  هیچ  شدند  بسته  مکان  دو  این  وقتی 
تاریخ باز کردن آن وجود نداشت. مخالفان این طرح 
از بسته شدن کتابخانه در ایام امتحانات دانش آموزان 
در  دانش  آموزان  معتقدند  زیرا  شدند  عصبانی  بسیار 
مبرم  نیاز  کتابخانه ها  چون  مکان هایی  به  دوره  این 

دارند.
ولی »جین ادبروک« عضو ارشد شهرداری این منطقه 
معتقد است باز شدن این کتابخانه ها غیر ممکن است 
زیرا »ما به حفظ سرمایه های خود قبل از شروع سال 

مالی جدید نیاز داریم.«
اما گزارش ها مبنی بر این است که از تاریخ 31 مارس 
تقاضای  که  آوریل   15 تا  شد  بسته  کتابخانه ها  که 

حدود  شهرداری  شد  مطرح  آنان  دوباره  شدن  باز 
محافظت  برای  امنیتی  گارد  به  پوند   35.392.68
از ساختمان پرداخت کرده است که چیزی در حدود 
هر  موردنیاز  بودجه  اما  است.  روز  در  پوند   2.212
این  بود.  پوند   847 حدود  در  کتابخانه  خود  روز 
کامپیوتر  تعمیر  و  کتاب  خرید  هزینه  منهای  هزینه 
است که البته شهرداری به هر 10 کتابخانه این منطقه 
این موضوع اختصاص داده  بودجه ای جداگانه برای 

است.
مسئوالن  از  تا  کرد  بسیاری  تالش  »گاردین«  مجله 
همچنان  اما  کند  دریافت  موضوع  این  برای  پاسخی 

پاسخی داده نشده است.
کتابخانه  دوستداران  اتحادیه  رئیس  سوآفلد«،  »لورا 
و  است  مخالف  ورزشی  باشگاه  یک  با  آن  ترکیب  با 
معتقد است مدت طوالنی است که به شهرداری اعالم 
برای  پول  ذخیره  موجب  کتابخانه ها  بستن  می کنیم 
بود  مشخص  آغاز  همان  »از  شد.  نخواهد  شهرداری 
که از بین بردن خدمات کتابخانه هزینه بیشتری دارد. 
و  است  داده  نشان  را  خود  آنان  تصمیم  ایرادات  حاال 
هزینه های  است  شده  حاضر  و  ترسیده  شهرداری 
تصمیم  این  پی  در  بدی  عواقب  تا  بپردازد  گزافی 

نادرست رخ ندهد.«
جمع  کتابخانه  روبه روی  اعتراض  برای  مردم 
»استال  و  لیت«  »توبی  چون  نویسندگانی  و  می شوند 
نویسنده   220 حدود  می کنند.  حمایت  آنان  از  دافی« 
کتابخانه  این  اشغال  از  نامه ای  طی  تصویرگر  و 
این  اسامی  فهرست  در  کردند.  حمایت  مردم  توسط 
»دیوید  میچل«،  »دیوید  چون  نویسندگانی  اسم  نامه 
تاکسویگ«،  »سندی  سیمون«،  »فرانچسکو  نیکولز«، 
»این رنکین«، »ویل ِسلف«، و »ول مکدرمید« مشاهده 

می شود.
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آن روز و آن روزها دارد با سماجت توی ذهنم راه می رود؟ آن هم با تلفن احمقانه 
سینا. بگو تو که به آرزویت رسیدی. رفتی در سرزمین آزادی و خوشبختی. رفتی 
آمریکا که هر وقت اسمش می آمد چشمهایت برق می زد. حاال به من چکار داری؟ 
تور  را  آمریکایی  باریک  از موبلوند های کمر  یکی  بود. همانجا  پیر  خب کارمن 
می کردی. به من چکار داشتی؟ حتما باید می آمدی و گه می زدی به آرامشم. 
آمدن سینا همه آن گذشته تلخ را برایم زنده کرد.  چرا یک نشانه ی کوچک مرا 
به سرعت برق و باد پرت می کند در دل گذشته ای که نمی خواهمش. شاید قرار 

است فراموش نکنم!
که  خیابان درختی  آن  توی  پیاده روی،  بودیم  رفته  نیلوفر  با  که  بهاری  روز  آن 
می  دلش  چقدر  که  کرد  می  تعریف  برایم  داشت  نیلوفر  داشتم.  دوستش  خیلی 
خواهد یک دفتر بیمه بزند. می گفت خسته شده از اینکه این همه سال برای این 
و آن کار کرده است.  از آن دسته دخترهایی بود که به معنای واقعی خودشان 
را وقف مادر می کنند. پدرش فوت شده بود. بین شش خواهر و برادر که همه 
دنبال زندگیشان رفته بودند، او انتخاب کرده بود که کنار مادر بماند و مانده بود. 
گاهی از خودم می پرسیدم: یعنی دلش نمی خواهد ازدواج کند. بچه داشته باشد 
و... اگر هم می خواست هرگز بروز نمی داد.زندگی برایش کار بود و مادرش. 
نیلو همیشه برایم نماد یک آدم تسلیم بود. کسی که شرایطش را چنان پذیرفته 
بود که هر تغییری به وحشت می انداختش. گرم حرف زدن بودیم که یک دفعه 
سامان پیچید جلومان. ما متعجب از اینکه از کجا پیدایش شده نگاهش کردیم. می 
دانست با نیلو قرار دارم. فکر کردم االن سر خنده و شوخی را باز می کند، ولی 

حالت نگاهش عجیب بود. سالم کردیم. 
-این جا چه غلطی می کنین؟ یه لشکر پسر دنبال سر خودتون راه انداختین. زود 

برو سوار ماشین شو پونه.
-سامان؟ تو که می دونستی ما می خوایم بیایم این جا.کدوم پسر؟ چرا مزخرف 

می گی؟
-هه هه... خیال کردی.یک ساعته دارم سایه به سایه دنبالتون می یام.این قدر 
گرم هرهر و کرکر بودین که نفهمیدین. حاال دیگه کدوم پسرا؟ گفتم برو سوار 

شو.
بعد به نیلو نگاه کرد و با غیظ گفت:

-دیگه حق نداری دور و بر پونه آفتابی بشی. می فهمی؟
نیلو متعجب نگاهش کرد و فکر کرد دیوانه شده. چند رهگذر توجهشان جلب 
شده بود. سامان هم دست بردار نبود و داشت صدایش را لحظه به لحظه بلند 
کرد. سامان  نگاهم می  واج  و  نیلو هاج  کرد. مجبور شوم سوار شوم.  تر می 
نگاه کردم که  آن قدر  نگاه کردم.  نیلو  به  افتاد. برگشتم و  راه  هم سوار شد و 
تصویر مبهوت میان خیابان ایستاده اش از جلو چشمم محو شد. همه چیز آن 
قدر سریع و ناگهانی اتفاق افتاده بود که مغزم از درک و حالجی اش عاجز بود. 
نمی فهمیدم چه اتفاقی افتاده. صدای سامان را نمی شنیدم و احساس می کردم 

دارد از دور دست می آید. شاید جایی آن طرف جهنم.
-بچه رو می گذاری پیش مادر مریض من و می ری دنبال گشت و گذار؟...

-من که بهت زنگ زدم و گفتم. خودت گفتی برو.
-گفتی می خوام با نیلو برم پیاده روی. نگفتی می خوام برم پسر بازی. 

-پسر بازی چیه؟ چرا مزخرف می گی؟
-هر وقت حرف حساب می زنم مزخرف می گم.نه؟ خودتو به نفهمی نزن. خوب 
می فهمی منظورم چیه. فقط به من گیر می دی دیگه! کارای خودتو نمی بینی؟ 

فکر می کنی از کارات خبر ندارم؟
نمی فهمیدم. واقعن نمی فهمیدم. دلم می خواست یک نفر پیدایش می شد و برایم 
می گفت ماجرا از چه قرار است. من فقط خواسته بودم آن بعداز ظهر بهاری را 
در سکوت با دوستم در آن خیابان راه بروم. به او هم گفته بودم. خودش گفت 
برو. یک هفته ای می شد که از خانه بیرون نزده بودم. گفت: بردیا را بگذار پیش 
مادرم و برو. شاید کمی حال و هوایت عوض شود. می دانست دلتنگ خانواده ام 
هستم. می دانست زندگی در شهر غربت چقدر برایم دردآور بوده و حاال درست 
در لحظه ای که داشت حال و هوایم عوض می شد با ماشین پیچیده بود جلوی 
من و نیلو و متهمم کرده بود به ... می خواستم حرف بزنم. مادرش آمده بود 
دو هفته ای پیشمان بماند. زن خوبی بود. اما وقتی او بود نمی توانستم با سینا 
حرف بزنم و کالفه بودم. دلم می خواست آن روز همه چیز را بیرون بریزم و 
به نیلوفر بگویم. ولی می ترسیدم. سینا مگوترین راز زندگی ام بود. انگار یک 
چیزی مثل غده بیخ گلویم ایستاده بود. چقدر مستاصل بودم در آن لحظه. دلم 
می خواست در ماشین را باز کنم و بپرم بیرون. چقدر جلوی نیلوفر خرد شده 
بودم. حاال چه فکری پیش خودش می کرد؟ هرگز آن چه که بین من و سامان می 
گذشت را به کسی جز سینا بروز نمی دادم. فقط گاه  یاد گرفته بودم بریزم توی 
دلم و خودم ، خودم را دلداری بدهم. تا خانه هیچ حرفی نزدیم.  مادرش با بردیا 
بی هیچ کالمی رفت.  و  کرد  ام  پیاده  در  نزدیک خانه. جلوی  پارک  بودند  رفته 
همیشه می رفت. سقف برایش بی معنا بود.کلید انداختم. حیاط از باران ناگهانی 
بهاری کثیف شده بود. در هال را باز کردم. مثل همیشه با سر و صدا باز شد. 
محال بود درآن خانه را باز کنم و به یاد نیاورم چقدر از آن جا متنفرم. کیفم را 
گوشه ای پرت کردم و نشستم. چقدر با همه چیز در آن خانه بیگانه بودم. حتا با 
مورچه هایی که توی حیاطش راه می رفتند، با کاغذ دیواریهای رنگ و رو رفته 
اش. با توالتی که هر آن فکر می کردم االن است که سقفش بریزد. حس می کردم 
یک وصله ی اضافی ام به آن خانه، به آن محله. چشم به تابلوی دیوار روبرویم 
دوختم. یکی از کاهای رافائل. خودش که نه البته. زنی که دخترش را محکم در 
آغوش گرفته و دختر چنان خودش را به گردن مادر آویخته که انگار امن ترین 
جای جهان را پیدا کرده است. از توی نقاشی هم معلوم است که امن ترین جای 
دنیا کجاست. هر وقت به آن تابلو نگاه می کنم بیشتر از همیشه دلم برای مادرم 
تنگ می شود و االن در این لحظه بیشتر از همیشه. دلتنگی دردم را بیشتر می 
کند. چرا در آن لحظه آن قدر بی دفاع شده بودم. چرا توی صورتش نایستاده 

بودم و صدایم را از او بلند تر نکرده بودم و نگفته بودم: 
چون  ای؟  بهانه  دنبال  دونم  نمی  فکرکردی  مردک؟  زنی  می  مفت  حرف  -چرا 
فهمیدی من همه چی رو می دونم. اینکه چه غلطایی می کنی. اینکه دو بار همین 
نیلو دیده بودت تو بستنی فروشی که داشتی با طرف بستنی می خوردی و غش 
غش می خندیدی. هر بار بهت گفتم ، گفتی دروغ می گن. اصلن همه ی دنیا دروغ 
می گفتن و تو راست. نازی، فرزانه، همسایه دیوار به دیوار همه و همه دروغگو 
امروز  بود می خواستی  پر  دلت  اون جریان  نیلو سر  از  تو راست گو.  و  هستن 

تالفی کنی. وگرنه پسر کجا بود؟ اصلن تو غیرت نداشتت کجا بود؟ 
اما نتوانسته بودم. نشسته بودم و های های گریه کرده بودم. حاال می فهمیدم 
چرا آن روزها سینا آن قدر برایم مهم بود. چون تنها راه گریزم بود از آن دنیای 

وحشتناکی که هیچ چیزش مال من نبود. هیچ چیزش جز پسرم.

داستان هفته

داستان عشق و مهاجرت

سالهــــای 
خاکستری

ماندانا رستگار
قسمت  پنجم

پنج کتابی که »بیل گیتس« خواندن آن 
را در تابستان به شما پیشنهاد می دهد

را  دنیا  فرد  ثروتمندترین  چیزی  چه  بپرسید  خود  از  شاید  ایندیپندنت،  از  نقل  به   
و  تاج  »بازی  سریال  می رود؟  سینما  به  خود  فراغت  اوقات  در  آیا  می کند؟  سرگرم 

تخت« را تماشا می کند؟ یا سراغ بازی های کامپیوتری می رود.
ممکن است بیل گیتس هر کدام از این کارها را انجام بدهد اما ما از این موضوع خبر 
نداریم اما خوب می دانیم او هم مانند بسیاری از آدم های دنیا از کتاب خواندن لذت 
باید  البته  اوست.  ثابت  از سرگرمی های  یکی  آفتاب  نور  می برد. خواندن کتاب زیر 
تاکید کنیم وقتی از کتاب خوانی »بیل گیتس« سخن می گوییم نباید به کتاب های »هری 

پاتر« فکر کنیم چون سخن از آثاری مرتبط با پیشرفت های تکنولوژی بشر است.
مؤسس شرکت مایکروسافت از پنج کتابی که اخیرًا در تعطیالت خود مطالعه کرده 
این پنج کتاب مفید را  است پرده برداشت. او طی ویدئویی از مردم خواست حتمًا 

مطالعه کنند.
اولین کتاب تحت عنوان »Seveneves« نوشته »نیل اسِتفنسون« است که تنها کتاب 
است  فاجعه باری  اتفاق  داستاِن  کتاب  این فهرست محسوب می شود.  علمی-تخیلی 
که سبب می شود سیاره ماه منفجر شود. انسان ها ناگهان درمی یابند دو سال زمان 
نابود  کلی  صورت  به  زمین  کره  دیگر  سال  دو  و  کنند  تخلیه  را  زمین  کره  تا  دارند 

می شود.
یک  که  نویسنده  است.  اِلنبرگ«  »جردن  نوشته  نکنیم«  اشتباه  »چطور  دیگر  کتاب 
هر  زندگی  در  ریاضی  علم  چگونه  می دهد  توضیح  خود  کتاب  در  است  ریاضیدان 
نمونه  به عنوان دو  را  انتخابات و التاری  و  ایفا می کند  انسان ها نقش مهمی  روزه 
معرفی می کند. بنا بر گفته »گیتس« بخشی از معادالت ریاضی که نویسنده مطرح 
می کند پیچیده است اما او به راحتی از پس آن برمی آید. برای خواننده که ریاضیدان 

نیست حالجی این معادالت با توضیحات نویسنده کتاب بسیار آسان می شود.
در  و  است  فهرست  این  در  موجود  کتاب  دیگر  ِلین«  »نیک  نوشته  حیاتی«  »مساله 
جایگاه سوم قرار دارد. »گیتس« می گوید: »نویسنده در این کتاب ادعا می کند که با 
درک انرژی در دنیا می توانیم آغاز زندگی، چگونگی آن، و پیچیدگی موجودات را به 
راحتی درک کنیم. حتی اگر جزئیات اثر »نیک« اشتباه باشد تمرکز دقیق او بر مفهوم 
انرژی کمک بسیاری به درک ما از آغاز وجودمان در دنیا خواهد کرد و این موضوع 

به نظر من از ارزش بسیار باالیی برخوردار است.«
»قدرت رقابت کردن« نوشته »ریوچی« و »هیروشی میکیتانی« که در جایگاه چهارم 
این فهرست قرار دارد درباره تاریخچه پیشرفت تکنولوژی در کشور »ژاپن« از دهه 
آن است که پیشرفت های تکنولوژی را که  اثر در پی  این  هشتاد است. نویسنده در 
روزی سرآمد تکنولوژی در تمام دنیا بود بررسی کند و بگوید چگونه طی سال های 

گذشته این کشور از کشورهای »چین« و »کره جنوبی« عقب مانده است.
بر  کوتاهی  تاریخچه  »بشریت،  مایکروسافت  شرکت  مؤسس  فهرست  کتاب  آخرین 
نوِع بشر« نوشته »نوح یووال هاراری« است. ظاهرًا »بیل« و همسرش »ملیندا« این 
شده  شام  صرف  هنگام  در  آنان  سخنان  از  بسیاری  سرآغاز  و  خوانده اند  را  کتاب 
است. نویسنده در کتابی کم تر از چهارصد صفحه تالش می کند کل تاریخچه بشریت 
را توضیح دهد. وی در جای دیگری از کتاب می گوید چطور هوش مصنوعی و دیگر 
پیشرفت های تکنولوژی آینده ما را تغییر می دهد. »گیتس« با بسیاری از جنبه های 
جذاب  بسیار  آن  تاریخی  جنبه های  می کند  فکر  اما  دارد  مشکل  کتاب  این  داستانی 

است.
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اصغر فرهادی:

فیلم من احترامی است 
به سینمای ایران

حالی  در  کن  فیلم  جشنواره  دوره  شصت ونهمین  پایانی  مراسم 
برگزار شد که از هفت جایزه این مراسم دو تای آن به ایران رسید. 
جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره و بهترین فیلمنامه هر دو به فیلم 
محافل  اول  حرف  ایران  سینمای  دیگر  بار  تا  شد  داده  »فروشنده« 
مجازی  فضای  در  سریع  خیلی  اتفاق  این  باشد.  جهان  سینمایی 
بازتاب پیدا کرد و طیف گسترده ای از مردم به خاطر این دو جایزه 
خوشحالی خود را ابراز کردند. این در حالی بود که تلویزیون ایران 
در بخش های خبری خود تنها به یک زیرنویس اکتفا کرد و مثل سایر 
جایزه های بین المللی سینمای ایران از کنار این رویداد مهم بی تفاوت 

گذشت.
به  نسبت  فرهنگی  و  سیاسی  چهره های  از  بسیاری  میان  این  در   
جهان  مشهور  رسانه های  همچنین  دادند.  نشان  واکنش  اتفاق  این 
بخش  و  کردند  منتشر  جشنواره  این  از  زیادی  گزارش های  هم 
قابل توجهی از آنها هم به سینمای ایران اختصاص داشت. در همین 

رابطه »سایت ورایتی« که اخبار مرتبط با سینمای آمریکا و جهان را 
نشانه ای  تحت عنوان  فرهادی  فیلم  اخیر  موفقیت  از  می دهد  بازتاب 
از احیای سینمای ایران »در دوران پساتحریم« و پس از برجام یاد 
کرده و در این باره می نویسد: »جدایی نادر از سیمین« فیلم پیشین 
فرهادی بود که در رقابت برای کسب نخل طالی کن در سال 2013 
آن  موفقیت  و  او  جدید  فیلم  نیز  اکنون  درخشید.  خوش  میالدی 
نشانه ای از بازگشت تاحدودی غیرمنتظره سینمای ایران به عرصه 
توافق  تاثیر  درباره  خوش بینی  ابراز  با  ورایتی  است.«  بین المللی 
هسته ای بر اقتصاد اشاره می کند که اکنون باید شاهد رونق بیشتر 
را  عمده اش  توجه  نیز  فرانسه  خبرگزاری  باشیم.  ایران  سینمای 
معطوف به رسیدن جایزه بهترین جایزه برای بازیگر مرد به شهاب 
حسینی کرده و در این باره می نویسد: »حسینی در مراسم اختتامیه 
این جایزه  شصت و نهمین فستیوال کن در جنوب فرانسه گفت که 
متعلق به مردم ایران است و قلب او همیشه با آنهاست. خبرگزاری 
فرانسه اشاره می کند که شهاب حسینی به دلیل ایفای نقش شوهری 
و  است  گرفته  قرار  تاثیر  تحت  همسرش  برای  حادثه ای  به دلیل  که 

وضعیت متزلزلی پیدا کرده، جایزه گرفت.«

نشست مطبوعاتی شهاب حسینی و اصغر فرهادی
جایزه،  اهدای  مراسم  از  پس  که  است  رسم  مراسم ها  این طور  در 
سواالت  به  مطبوعاتی  نشست  در  جوایز  برنده های  و  داوران  هیات 
خبرنگاران پاسخ می دهند. شهاب حسینی پس از دریافت جایزه اش 
جریان  همچنان  زندگی  و  دارد  ادامه  »تالش  گفت:  نشست  این  در 
دارد. در حال حاضر کمی حس ترس دارم، چون باید تالشم را بیشتر 
بسیار  شدند  خوشحال  امشب  ایران  مردم  که  بابت  این  از  اما  کنم؛ 
خوشحالم. « اصغر فرهادی هم در این نشست از تجربه اش در دیدن 
فیلم با تماشاگران گفت: »وقتی برای اولین بار فیلم را با تماشاگران 
دیدم، بعد از نمایش فیلم واکنش ها بسیار مرا غافلگیر کرد. من قرار 

نبود این فیلم را بسازم، در حال آماده شدن برای پروژه اسپانیا بودم، 
اما برای فیلم سازی در کشورم بسیار دلتنگ بودم. اینکه توانستم در 
فاصله ای که با این پروژه داشتم این فیلم را بسازم و تماشاگر هم تا 
انتها فیلم را دید و با آن ارتباط برقرار کرد و شب زیبایی را برایم رقم 
زد.« فرهادی سپس در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری فرانسه 
که پرسید، این جایزه برای سینمای ایران چه معنایی دارد، آیا شما دو 
نفر احساس می کنید سفیر کشورتان هستید گفت: »فیلم من احترامی 
ایران. در فیلمی که ساخته ام یک ارجاع سینمایی  است به سینمای 
وجود دارد به فیلم »گاو« که یکی از شاهکارهای سینمای دنیاست؛ 
ولی تا کنون بسیار کم دیده شده است. این دو جایزه احترامی است 
به این همه سال فیلم سازی و فیلم سازانی که چه پیش از انقالب و چه 
ایران زحمت کشیدند. این جایزه احترام  از انقالب در سینمای  بعد 
به آدم هایی است که من در کودکی با دیدن فیلم هایشان عاشق سینما 
گفت:  مطبوعاتی  کنفرانس  این  انتهای  در  حسینی  شهاب   » شدم. 
»وقتی آدم ها برای فرهنگ و هنر دور هم جمع می شوند مهربان تر و 
دوست داشتنی تر هستند. شاید فرهنگ و هنر جایگزین بسیار بهتری 
به جای جنگ باشد. امیدوارم دنیایی داشته باشیم که جنگی در آن 

نباشد و تمام مسائلش به وسیله فرهنگ و هنر حل شود.«

جوایز بازیگری جهانی بعد از انقالب

اولین جایزه ی بازیگری در بعد از انقالب را »جمشید مشایخی« برای 
پیونگ  فیلم  جشنواره  از  زاده  قاری  مجید  ساخته  »پدربزرگ«  فیلم 
در  جشنواره  و همین  کرد  دریافت   1366 سال  در  شمالی  کره  یانگ 
 »13 شماره  »آپارتمان  فیلم  برای  را  خمسه«  »علیرضا   1371 سال 
اما  دانست،  خود  بازیگری  جایزه  شایسته  صمدی  یدالله  ساخته 
بازیگری  المللی  بین  جایزه های  معتبرترین  از  یکی   1372 سال  در 
بهترین  نقره ای  صدف  دریافت  با  کریمی«  »نیکی  را  ایران  سینمای 
»سارا«  فیلم  در  اسپانیا  سباستین  سن  فیلم  جشنواره  زن  بازیگر 
نیکی کریمی در  داریوش مهرجویی رقم زد و همان سال  ساخته ی 
جشنواره فیلم سه قاره نانت نیز جایزه مشابهی را برای همین فیلم 

دریافت کرد.

مهم ترین جوایز بازیگری قبل از انقالب
را  ایران  سینمای  بازیگری  المللی  بین  جایزه  دومین  وثوقی  بهروز 
در  کیمیایی  مسعود  ساخته  آکل«  »داش  فیلم  برای  و   1351 سال  در 
جشنواره فیلم تاشکند در شوروی سابق گرفت و خود وی در سال 
برای  را  هند  فیلم  جشنواره  مرد  بازیگری  بهترین  جایزه   1354
فیلم  آپیک« برای  نادری دریافت کرد. »مری  امیر  »تنگسیر« ساخته 
»سفر  فیلم  برای  پاشایی«  »گیتی  و  مسکو  جشنواره  در  بست«  »بن 
جایزه ی  دریافت کننده های  دیگر  قاهره  جشنواره ی  در  سنگ« 

بازیگری سینمای ایران در سال های پیش از انقالب بودند.

پرافتخارترین بازیگران ایرانی
»ساره بیات« با دریافت 12 جایزه بین المللی، پر افتخارترین بازیگر 
 11 دریافت  با  آریا«  معتمد  »فاطمه  وی  از  پس  است.  ایران  سینمای 
جایزه قرار دارد. »لیال حاتمی« با 8 جایزه از رویدادهای بین المللی 
شامل 4 جایزه ی مستقل و 4 جایزه ی مشترک در جایگاه سوم است. 
پرویز پرستویی و نیکی کریمی )شامل یک جایزه مشترک( هر یک با 

6 جایزه در جایگاه چهارم افتخار آفرینان عرصه ی بازیگری ایران 
در صحنه های جهانی هستند. گلشیفته فراهانی با 5 جایزه، فرامرز 
 4 با  طباطبایی  طنار  و  علیدوستی  ترانه  نژاد،  فرخ  حمید  قریبیان، 
زارعی،  مریال  ناجی،  رضا  محجوب،  حسین  وثوقی،  بهروز  جایزه، 
برای  »زمانی  فیلم  کودک  )بازیگر  شادمان  علی  و  جواهریان  نگار 

دوست داشتن«( نیز 3 جایزه بین المللی به خود اختصاص داده اند.

بازیگران غیرایرانی در فیلم های ایرانی
 34 ایرانی،  فیلمسازان  و  فیلم ها  بازیگری  جایزه   215 مجموعه  از 
ایرانی نصیب سینمای  از  ایرانی در خارج  جایزه در جشنواره های 
در  ایرانی  غیر  بازیگران  توسط  نیز  جایزه   9 و  است  شده  ایران 
به جایزه ی بهترین  باید  ایرانی کسب شده است که  آثار سینماگران 
بازیگری جشنواره فیلم کن به »ژولیت بینوش« برای فیلم »کپی برابر 
اصل« ساخته ی عباس کیارستمی در سال 1389 و همین جایزه برای 
»برنیس بژو« برای بازی در فیلم »گذشته« ساخته ی اصغر فرهادی 

در سال 1392 اشاره داشت.
چه کشورهایی بیشتر به بازیگران ایرانی جایزه داده اند؟

جایزه،   20 با  روسیه  جایزه،   22 با  هند  جایزه،   29 با  آمریکا  کشور 
با 8 جایزه، اسپانیا  ایتالیا  با 15 جایزه،  با 19 جایزه، کانادا  فرانسه 
با 7 جایزه و کره شمالی با 6 جایزه، بیش ترین توجه را به بازیگران 

فیلم ها و فیلمسازان ایرانی داشته اند.
خرس نقره ای و نخل طالیی

از میان معتبرترین جایزه های بازیگری سینمای ایران، جایزه بهترین 
بازیگر جشنواره فیلم کن برای شهاب جسینی، بی تردید مهم ترین 
پس  و  است  جهانی  عرصه های  در  ایران  سینمای  بازیگری  جایزه 
از آن باید به 3 خرس نقره ای جشنواره فیلم برلین اشاره داشت که 
اولی نصیب »رضا ناجی« در سال 1386 برای فیلم »آواز گنجشک ها« 
بازیگران  بهترین  نقره ای  خرس  جایزه  دو  و  مجیدی  مجید  ساخته 
در  فرهادی  اصغر  ساخته  سیمین«  از  نادر  »جدایی  فیلم  زن  و  مرد 

سال 1389 شد.

سایر جوایز معتبر
»حمید فرخ نژاد« نیز در سال 1379 جایزه معتبر بهترین بازیگری 
»عروس  فیلم  برای  را  چک  جمهوری  کارلوویواری  فیلم  جشنواره 
آتش« ساخته خسرو سینایی دریافت کرد و لیال حاتمی هم در سال 
متروک«  »ایستگاه  فیلم  برای  را  زن  بازیگر  بهترین  جایزه   1381

ساخته علیرضا رییسیان در جشنواره فیلم مونترال گرفت.
»فرامرز قریبیان« با فیلم »رقص در غبار« ساخته ی اصغر فرهادی 
در جشنواره مسکو 1382، حمید فرخ نژاد با فیلم »طبل بزرگ زیر 
 ،1384 مسکو  جشنواره  در  معصومی  کاظم  ساخته ی  چپ«  پای 
توکلی  بهرام  ساخته ی  من«  بدون  »اینجا  فیلم  با  آریا  معتمد  فاطمه 
در جشنواره مونترال 1390 و پس از آن جایزه معتبر هانری النگلوآ 
در بهمن ماه همان سال، لیال حاتمی با فیلم »پله آخر« ساخته ی »علی 
فیلم  با  جواهریان«  »نگار   ،1391 کارلووواری  جشنواره  در  مصفا« 
»ملبورن« ساخته نیما جاویدی در جشنواره ماردلپالتا سال 1393 و 
سه جایزه بازیگران ایرانی در مراسم جایزه سینمای آسیا و پاسیفیک 
در بریسبان استرالیا توسط رضا ناجی، مریال زارعی و فاطمه معتمد 

آریا از دیگر جوایز معتبر جهانی سینمای ایران محسوب می شوند.

جوایز یک عمر دستاورد هنری
سریال های  و  کوتاه  فیلم  با  ایران  سینمای  بازیگری  جایزه   32
بوده  خارجی  سینماگر  یک  توسط  یا  و  بزرگداشت ها  و  تلویزیونی 
است و جایزه های یک عمر دستاورد هنری بازیگران سینمای ایران 
 ،1380 سال  در  آریا  معتمد  فاطمه  برای  آیلکس  بنیاد  جایزه  شامل 
جایزه جشنواره وزول در اسفند ماه 1383 برای عزت انتظامی )که 
بنیاد  جایزه  بود(،  نیز  ایران  سینمای  المللی  بین  جایزه  هزارمین 
توکیو  جشنواره  جایزه   ،1384 سال  در  کریمی  نیکی  برای  آیلکس 
فیلمکس برای بهروز وثوقی در سال 1391، جایزه الله مراد رشتیانی 
گوهر  1391جایزه  سال  در  عراق  اربیل  خشونت  عدم  جشنواره  در 
خیراندیش در جشنواره فیلم های ایرانی تورنتو در سال 1392 بوده 

اند.

افتخارآفرین ترین کارگردانان ایرانی
تاکنون 94 کارگردان فیلم های بلند سینمایی از رویدادهای بین المللی 
خارج از ایران جایزه بازیگری دریافت داشته اند که اصغر فرهادی با 
13 جایزه در راس این فهرست قرار دارد. پس از وی مجید مجیدی 
 8 با  رافعی  عباس  دارد،  قرار  خود  آثار  برای  بازیگری  جایزه   10 با 
جایزه، رضا میرکریمی با 6 جایزه ی بازیگری و رسول صدر عاملی با 
5 جایزه در جایگاه بعدی حضور دارند. داریوش مهرجویی، ابراهیم 
فروزش و محمد علی طالبی هر یک 4 جایزه جهانی برای بازیگران 
بنی اعتماد،  رخشان  درخشنده،  پوران  و  آورده اند  دست  به  خود 
تهمینه میالنی، عزیزالله حمید نژاد، مانی حقیقی و نرگس آبیار هر 

کدام 3 جایزه بازیگری برای فیلم های خود دریافت کرده اند.
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از شگفتی ها تا اظهارات 
برندگان کن 20۱۶

شدن  گرفته  نادیده  و  لوچ«  »کن  به  غیرمنتظره  طالی  نخل  اعطای 
از  اردمن«  »تونی  آلمانی  کمدی  چون  فیلم ها  پرامیدترین  از  برخی 

مهمترین اتفاقات، اختتامیه کن 2016 بودند.
به گزارش ایسنا، هیات داوران جشنواره کن که امسال ریاست آن بر 
عهده »جورج میلر« کارگردان استرالیایی بود، در نهایت به توافق نظر 
بر اعطای جایزه نخل طالی بهترین فیلم به »کن لوچ« برای فیلم »من، 
این  برگزاری  ادوار  اغلب  همچون  که  تصمیمی  رسیدند،  بلیک«  دنیل 

رویداد سینمایی موافقان و مخالفان خود را داشت.
»لوچ« چهره محبوب کن که دومین جایزه نخل طال را از این جشنواره 
دریافت می کرد پس از کسب این جایزه گفت: ما تالش کردیم در این 
آن  غالب های  و  اشکال  تمام  در  را  زندگی روزمره  نمایشی  فیلم وجه 

ارائه دهیم.
آغاز  از  پیش  آلمان  از  اده«  »مارن  ساخته  اردمن«  »تونی  کمدی  اما 
کسب  اول  شانس  سینمایی  منتقدین  اغلب  سوی  از  اختتامیه  مراسم 
نخل طالی بهترین فیلم بود اما این فیلم در شب پایانی جشنواره یک 
المللی  بین  منتقدین  )انجمن  فیپرشی  جایزه  به  تنها  و  بود  نظاره گر 

فیلم ( بسنده کرد که پیش از مراسم اختتامیه اعالم شده بود.
فیلم »پترسون« به کارگردانی جیم جارموش و فیلم هیجانی و جذاب 
شصت و نهم  کن  بزرگ  ناکامان  دیگر  از  نیز  »پلوورهوفن«  از  »او« 
»سوینا  همچنین  و  استوارت«  »کریستین  هوپرت«،  بودند.»ایزابل 
براگا« از سرشناس ترین بازیگران حاضر در کن امسال بودند که سالن 
به  را  رقابت  و  کردند  ترک  دست خالی  را  اختتامیه  مراسم  برگزاری 
نه چندان استثنایی »ژاکلین ژوزه« برای فیلم  اما  آفرینی خوب  نقش 
این  کسب  پس  خبری  نشست  در  ژوزه«  باختند.»ژاکلین  من«  »ُرازی 
به  من(  ُرازی  فیلم  )کارگردان  مندوزا«  »برلیانت  کرد:  عنوان  جایزه 
این  پیام اصلی  این  و  دارد  اهمیت  داد خانواده چقدر  دنیا نشان  همه 
فیلم است.جایزه بزرگ جشنواره کن که مهمترین جایزه پس از نخل 
فیلم  برای  »خاویردوالن«  به  حالی  در  نیز  است  فیلم  بهترین  طالی 
از  برخی  شدید  انتقاد  با  تصمیم  این  که  رسید  دنیاست«  آخر  »اینجا 
منتقدین روبه رو شد و بسیاری از آنها این فیلم عجیب را دستمایه طنز 
قرار داده بودند و حتی حضور او در سالن مراسم اختتامیه نیز تعجب 
همگان را برانگیخته بود اما شاید اعطای این جایزه منتقدان را متقاعد 

کند تا یک بار دیگر فیلم را با دقت ببینند.
»دوالن« در نشست خبری برندگان جشنواره کن درباره فیلمش گفت: 
می خواستم با فیلمم کاری کنم تا افراد با خانواه هایشان صحبت کنند. 

پیام فیلم این است که ما باید جزیئات رفتاری یکدیگر را بشناسیم
به  نیز  بودند  امسال  کن  در  تقدیر  شایسته  براستی  که  دیگر  فیلم  دو 
حق خود رسیدند؛ فارغ التحصیلی از »کریستین مونجیو« و »خریدار 
جایزه  مشترک  صورت  به  دو  هر  که  »الیورآسایاس«  از  شخصی« 
بهترین کارگردانی را به خانه بردند و البته نباید فراموش کرد که فیلم 
»آسایاس« پس از نمایش در کن از سوی برخی مخاطبین هو شده بود.

گفت:  فیلمش  بازیگر  استوارت«  »کریستین  از  تمجید  با  »آسایاس« 
قبلی ام  فیلم  در  بینوش«  »ژولیت  از  زیادی  چیزهای  »استورات« 
در  خوبی  به  را  او  و من ظرفیت های  آموخت  ماریا«  »ابرهای سلیس 

این فیلم حس کردم.
»کریستین مونجیو« نیز عنوان کرد: اگر روند را تغییر ندهیم، سینمای 

مولف ناپدید خواهد شد. باید از سینمای هنری حمایت کنیم.
اما »پیتر بردشاو« منتقد سینمایی ارشد گاردین در ادامه درباره فیلم 
»فروشنده« ساخته اصغر فرهادی می نویسد: این فیلم اثری جدی و 
ارزشمند است، گرچه داللت های غیرشفاف درفیلم شبیه اغلب فیلم های 
استقبال  با  جشنواره  در  فیلم  این  حال  این  با  اما  بود  فرهادی  دیگر 
گسترده ای مواجه شد و جوایز بهترین فیلمنامه را به دلیل پیچیدگی در 
ظرافت ساختاری و همچنین بهترین بازیگر مرد برای شهاب حسینی 

کسب کرد تا تنها فیلم شب اختتامیه با دو جایزه نام گیرد.
العاده  فوق  »فروشنده«  فیلم  در  نقش  ایفای  در  را  خود  کار  حسینی 
خوب انجام داده است و در حالی موفق به کسب جایزه شد که رقبایی 
سرسختی »چون پیتر سایمونشک« )تونی اردمن (  و »آدام درایور« ) 
پترسون( را پیش رو داشت.همچنین شهاب حسینی در نشست خبری 
در پایان مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کن گفت: دو جایزه از میان 
جوایز به فیلم »فروشنده« از ایران رسید، این فوق العاده است و اصغر 
ایران  سینمای  به  احترامی  ادای  را  مهم  جایزه  دو  این  نیز  فرهادی 
پشت  را  استثنایی  سال  کن  فیلم  جشنواره  که  گفت  دانست.می توان 
سر گذاشت و در بخش رقابتی خود میزبان مجموعه ای فوق العاده از 

استعدادها بود که هیچ کدام از آنها ناامید کننده نبودند.

6 جایزه در جایگاه چهارم افتخار آفرینان عرصه ی بازیگری ایران 
در صحنه های جهانی هستند. گلشیفته فراهانی با 5 جایزه، فرامرز 
 4 با  طباطبایی  طنار  و  علیدوستی  ترانه  نژاد،  فرخ  حمید  قریبیان، 
زارعی،  مریال  ناجی،  رضا  محجوب،  حسین  وثوقی،  بهروز  جایزه، 
برای  »زمانی  فیلم  کودک  )بازیگر  شادمان  علی  و  جواهریان  نگار 

دوست داشتن«( نیز 3 جایزه بین المللی به خود اختصاص داده اند.

بازیگران غیرایرانی در فیلم های ایرانی
 34 ایرانی،  فیلمسازان  و  فیلم ها  بازیگری  جایزه   215 مجموعه  از 
ایرانی نصیب سینمای  از  ایرانی در خارج  جایزه در جشنواره های 
در  ایرانی  غیر  بازیگران  توسط  نیز  جایزه   9 و  است  شده  ایران 
به جایزه ی بهترین  باید  ایرانی کسب شده است که  آثار سینماگران 
بازیگری جشنواره فیلم کن به »ژولیت بینوش« برای فیلم »کپی برابر 
اصل« ساخته ی عباس کیارستمی در سال 1389 و همین جایزه برای 
»برنیس بژو« برای بازی در فیلم »گذشته« ساخته ی اصغر فرهادی 

در سال 1392 اشاره داشت.
چه کشورهایی بیشتر به بازیگران ایرانی جایزه داده اند؟

جایزه،   20 با  روسیه  جایزه،   22 با  هند  جایزه،   29 با  آمریکا  کشور 
با 8 جایزه، اسپانیا  ایتالیا  با 15 جایزه،  با 19 جایزه، کانادا  فرانسه 
با 7 جایزه و کره شمالی با 6 جایزه، بیش ترین توجه را به بازیگران 

فیلم ها و فیلمسازان ایرانی داشته اند.
خرس نقره ای و نخل طالیی

از میان معتبرترین جایزه های بازیگری سینمای ایران، جایزه بهترین 
بازیگر جشنواره فیلم کن برای شهاب جسینی، بی تردید مهم ترین 
پس  و  است  جهانی  عرصه های  در  ایران  سینمای  بازیگری  جایزه 
از آن باید به 3 خرس نقره ای جشنواره فیلم برلین اشاره داشت که 
اولی نصیب »رضا ناجی« در سال 1386 برای فیلم »آواز گنجشک ها« 
بازیگران  بهترین  نقره ای  خرس  جایزه  دو  و  مجیدی  مجید  ساخته 
در  فرهادی  اصغر  ساخته  سیمین«  از  نادر  »جدایی  فیلم  زن  و  مرد 

سال 1389 شد.

سایر جوایز معتبر
»حمید فرخ نژاد« نیز در سال 1379 جایزه معتبر بهترین بازیگری 
»عروس  فیلم  برای  را  چک  جمهوری  کارلوویواری  فیلم  جشنواره 
آتش« ساخته خسرو سینایی دریافت کرد و لیال حاتمی هم در سال 
متروک«  »ایستگاه  فیلم  برای  را  زن  بازیگر  بهترین  جایزه   1381

ساخته علیرضا رییسیان در جشنواره فیلم مونترال گرفت.
»فرامرز قریبیان« با فیلم »رقص در غبار« ساخته ی اصغر فرهادی 
در جشنواره مسکو 1382، حمید فرخ نژاد با فیلم »طبل بزرگ زیر 
 ،1384 مسکو  جشنواره  در  معصومی  کاظم  ساخته ی  چپ«  پای 
توکلی  بهرام  ساخته ی  من«  بدون  »اینجا  فیلم  با  آریا  معتمد  فاطمه 
در جشنواره مونترال 1390 و پس از آن جایزه معتبر هانری النگلوآ 
در بهمن ماه همان سال، لیال حاتمی با فیلم »پله آخر« ساخته ی »علی 
فیلم  با  جواهریان«  »نگار   ،1391 کارلووواری  جشنواره  در  مصفا« 
»ملبورن« ساخته نیما جاویدی در جشنواره ماردلپالتا سال 1393 و 
سه جایزه بازیگران ایرانی در مراسم جایزه سینمای آسیا و پاسیفیک 
در بریسبان استرالیا توسط رضا ناجی، مریال زارعی و فاطمه معتمد 

آریا از دیگر جوایز معتبر جهانی سینمای ایران محسوب می شوند.

جوایز یک عمر دستاورد هنری
سریال های  و  کوتاه  فیلم  با  ایران  سینمای  بازیگری  جایزه   32
بوده  خارجی  سینماگر  یک  توسط  یا  و  بزرگداشت ها  و  تلویزیونی 
است و جایزه های یک عمر دستاورد هنری بازیگران سینمای ایران 
 ،1380 سال  در  آریا  معتمد  فاطمه  برای  آیلکس  بنیاد  جایزه  شامل 
جایزه جشنواره وزول در اسفند ماه 1383 برای عزت انتظامی )که 
بنیاد  جایزه  بود(،  نیز  ایران  سینمای  المللی  بین  جایزه  هزارمین 
توکیو  جشنواره  جایزه   ،1384 سال  در  کریمی  نیکی  برای  آیلکس 
فیلمکس برای بهروز وثوقی در سال 1391، جایزه الله مراد رشتیانی 
گوهر  1391جایزه  سال  در  عراق  اربیل  خشونت  عدم  جشنواره  در 
خیراندیش در جشنواره فیلم های ایرانی تورنتو در سال 1392 بوده 

اند.

افتخارآفرین ترین کارگردانان ایرانی
تاکنون 94 کارگردان فیلم های بلند سینمایی از رویدادهای بین المللی 
خارج از ایران جایزه بازیگری دریافت داشته اند که اصغر فرهادی با 
13 جایزه در راس این فهرست قرار دارد. پس از وی مجید مجیدی 
 8 با  رافعی  عباس  دارد،  قرار  خود  آثار  برای  بازیگری  جایزه   10 با 
جایزه، رضا میرکریمی با 6 جایزه ی بازیگری و رسول صدر عاملی با 
5 جایزه در جایگاه بعدی حضور دارند. داریوش مهرجویی، ابراهیم 
فروزش و محمد علی طالبی هر یک 4 جایزه جهانی برای بازیگران 
بنی اعتماد،  رخشان  درخشنده،  پوران  و  آورده اند  دست  به  خود 
تهمینه میالنی، عزیزالله حمید نژاد، مانی حقیقی و نرگس آبیار هر 

کدام 3 جایزه بازیگری برای فیلم های خود دریافت کرده اند.
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به محض خواندن این مطلب احتماال می خواهید سریع 
از جایتان بلند شوید. به گفته کارشناسان، حداقل باید 

2 ساعت ایستاده کار کنید

از صندلی 
کار خود 
دل بکنید

باید  روز  در  ساعت  دو  حداقل  می گویند  کارشناسان 
ایستاده کار کنید و به تدریج این زمان را حتی به چهار 

ساعت برسانید.

اثرات مخرب زیاد نشستن  برای کارمندانی که در مورد 
روی  کردن  کار  فکر  به  و  شنیده اند  بسیار  سالمتی  بر 
خوبی  پاسخ  این  هستند،  تردمیل  یا  ایستاده  میزهای 
 10 میانگین  طور  به  دفتری  کارمند  یک  امروزه،  است. 
ساعت در روز می نشیند که شامل کار با کامپیوتر، تلفن 
و  خوردن  نهار  تا  پیشنهادی  طرح های  نوشتن  و  زدن 
سپس ساعاتی که در خانه جلوی تلویزیون یا گشت زنی 

در گوشی و تبلت می گذرد، می شود.
که  داده اند  هشدار  مدت ها  پزشکی،  حوزه  محققان 
ریسک  و  است  خطرناک  بسیار  مدت  طوالنی  نشستن 
نیز  و  افسردگی  و  سرطان  چاقی،  دیابت،  قلبی،  بیماری 
حتی  دارد.  همراه  به  را  مفصلی  و  ماهیچه ای  مشکالت 
کار  دفاتر  صندلی های  که  گفته اند  و  رفته  فراتر  برخی 
از سیگار هم برای سالمتی شما بدترند. اما اکنون همین 
باید  مدت  چه  می گوید  که  دارند  پیشنهادهایی  محققان 
بنشینیم و چه مدت باید بایستیم تا بتوانیم عادات کاری 
بردلی،  گاوین  دهیم.  تغییر  چشمگیری  طرز  به  را  خود 
»ما  می گوید   Active Working بین المللی  گروه  مدیر 
طبق عادت معموال دیگران را دعوت به نشستن می کنیم: 
بنشینید لطفا... راحت هستید؟ اما اولین پیشنهاد ما در 
را  خود  کاری  روز  از  ساعت  دو  که  است  این  کسب وکار 
ننشینند.« در حالی که گروه Active Working استفاده 
از میزهای ایستاده را پیشنهاد می کند، اما برادلی می گوید 
فعالیت های دیگری هم وجود دارد که افراد می توانند دو 
دهند.  انجام  ایستاده  صورت  به  را  آنها  روز  در  ساعت 
»می توانید تلفن هایتان را به صورت ایستاده جواب دهید، 
برگزار  ایستاده  صورت  به  را  کوتاه  جلسات  بزنید،  قدم 
آنها  سر  باالی  همکارانتان  به  زدن  ایمیل  جای  به  کنید، 

بروید، به جای آسانسور از پله استفاده کنید و....«
از زمانی که درگیر چالش تغییر عادت های  خود برادلی 
مردم در نشستن شده، روش کاری خود را نیز به طور 
به  که  دارد  هوشمندی  میز  او  است.  کرده  عوض  کامل 

طوری  و  می کند  کار  آن  با  ایستاده  و  نشسته  صورت 
برنامه ریزی شده که از طریق ارسال پیام به کامپیوترش 
در هر 20 تا 30 دقیقه به او می گوید که حالتش را عوض 

کند. 
سوخت  کنید.  ترکیب  هم  با  را  مختلف  حالت های  »باید 
و ساز بدن بعد از 30 دقیقه نشستن تا 90 درصد کاهش 
می یابد. حرکت آنزیم هایی که چربی های بد را از رگ های 
شما به سوی ماهیچه ها – جایی که این چربی ها می توانند 
سوزانده شوند - هدایت  می کنند، کند می شود. ماهیچه ها 
تنبل می شوند و بعد از دو ساعت، چربی های خوب بدن 

ایستادن و قدم  تنها 5 دقیقه  20 درصد کاهش می یابند. 
زدن دوباره همه چیز را به وضعیت نرمال برمی گرداند. 
به  احمقانه  تقریبا  که  است  ساده  قدری  به  موضوع  این 

نظر می رسد.«
احتمال  رفتن  باال  و  فعالیت  بین عدم  ارتباط  به  محققان 
با  اخیر  مطالعات  برده اند.  پی  میر  و  مرگ  و  بیماری 
می نشینند  طوالنی  مدت های  که  کارمندانی  مقایسه 
انجام  نشسته  کار  کمتری  ساعات  که  کسانی  مقابل  در 
برابر  دو  اول  گروه  که  رسیده  نتیجه  این  به  می دهند، 
بیشتر در معرض پیشرفت بیماری های قلبی و دیابت نوع 
2 قرار دارند، 13 درصد بیشتر با ریسک ابتال به سرطان 
است.  باالتر  مرگ شان  احتمال  درصد   17 و  مواجهند 
از  استفاده  دفتری،  کارهای  حجم  افزایش  با  همزمان، 

اتوبوس و خودرو به جای پیاده روی یا دوچرخه سواری 
انسانی هم بیشتر به تلویزیون،  بیشتر شده و تفریحات 
از گوشی های هوشمند  بازی های کامپیوتری و استفاده 
محدود شده که همه اینها بی تحرکی مردم دنیا را بیشتر 
که  کرده  ارزیابی  جهانی  بهداشت  سازمان  است.  کرده 
و  شده اند  بی تحرک  دنیا  بزرگسال  جمعیت  درصد   95
 30 بر  مبنی  را  بهداشتی  توصیه های  حداقل  نمی توانند 
دقیقه فعالیت فیزیکی مالیم برای پنج بار در هفته رعایت 

کنند.   
می کنند  ارائه  جدید  رهنمودهای  که  نویسندگانی 

که  تحقیقاتی  اساس  بر  اطالعاتی  دارند  قصد  می گویند 
ادعاهای  به  صرفا  و  کنند  ارائه  مردم  به  داده اند  انجام 
میزهای  و  تردمیل  تولیدکنندگان  سوی  از  شده  مطرح 
بسنده  شده اند،  متداول  بسیار  روزها  این  که  ایستاده 
در  کارمندان  درصد   90 از  بیش  حاضر  حال  )در  نکنند 
دسترسی  ابزارها  گونه  این  به  اسکاندیناوی  منطقه 
کتاب  نویسنده  و  چاقی  کارشناس  لواین،  دارند.(جیمز 
»برخیز«، اگرچه درگیر این رهنمودها نشده، اما آنها را 
برای شروع خوب می داند. او در کتابش دلیل اینکه برخی 
اما  نمی کنند،  هم  چندانی  ورزش  می خورند،  زیاد  افراد 
هیچ وقت چاق نمی شوند را ایستادن، راه رفتن و گشت 
مداوم  نشستن  ساعت  چند  جای  به  روز،  طول  در  زدن 
که  می دهند  »نشان  رهنمودها  لواین،  گفته  به  می داند. 

ما اساسا نیاز داریم در مورد نحوه کار کردن مان تجدید 
نظر کنیم.« برخی مطالعات کوچک نشان می دهند وقتی 
افراد در طول یک روز کاری می ایستند یا در محیط قدم 
می زنند، عالوه بر سالمتی، بهره وری آنها نیز 15 درصد 
بهبود می یابد. »فضای محیط های کار و مدارس ما واقعا 

ناسالم است و این به دلیل طراحی بد آنها است.«
برخی محققان دیگر می گویند، این موضوع صرفا ناشی 
از طراحی بد نیست و به فرهنگ کاری هم مرتبط است. 
شانون وارتمن، نمونه  خوبی در این زمینه ارائه می کند. 
به شهر دیگری  به همراه همسرش  او مجبور شد  وقتی 

نقل مکان کند، شغلش را رها کرد و به عنوان یک مشاور 
سازمان های  و  وب  طراح  شرکت های  به  که  آزادکار 
مشغول  خانه  در  می داد،  مشاوره  اجتماعی  رسانه های 
او می گوید »در دفتر کار فشار زیادی برای  به کار شد. 
کسی  اگر  که  دارد  وجود  حس  این  دارد.  وجود  نشستن 
هم  حاال  اما  درمی رود،  کار  زیر  از  یعنی  باشد،  ننشسته 
از جایم  که  ندارم  را  امکان  این  کار می کنم،  در خانه  که 
برخیزم و با همکارانم صحبت کنم، جلسه برگزار کنم یا 
وارتمن وجود  کار  در  انعطاف  این  کنم.«  رانندگی  حتی 
دارد که هر وقت بخواهد از جایش برخیزد و کاری انجام 
محققان  می شود.  کار  درگیر  حد  از  بیش  او  اما  دهد. 
می گویند افرادی که دورکاری می کنند، بیشتر از محیط 

کار، در یک جا می نشینند.

مذاکـــره 
نـــــــــاب

ارتباطی«  »مهارت های  بگوییم  بهتر  و  ارتباطات  علم  در 
و  ناب  ارتباط  موضوع   )Communication Skills(
مذاکره ناب می تواند بسیار حائز اهمیت باشد. ارتباط و 
از هرگونه اتالف هزینه های زمانی،  مذاکره ای که عاری 
مالی، نیروی انسانی و... باشد می تواند منجر به سود و 
از  به عنوان یکی  اگر فن مذاکره را  افزایش کیفیت شود. 
صورت  به  کنیم  فرض  انسانی  ارتباطات  فنون  مهم ترین 

ساده می توانیم برای آن سه مرحله در نظر بگیریم: قبل 
از مذاکره، هنگام مذاکره و پس از مذاکره و اگر بخواهیم 
نظر  در  را  مذاکره  مراحل  هریس«  و  »واکر  مدل  طبق 
فوق  مرحله  سه  در  جمع  قابل  که  دارد  مرحله   6 بگیریم 
برنامه ریزی،  مذاکره،  موقعیت  تحلیل  و  تجزیه  است: 
سازماندهی، کنترل، جمع بندی و بستن و بهبود مستمر. 

قابل  ناب  تفکر  اصول  می شود  مالحظه  که  همان طور   
در  کار  این  اما  است  فوق  مراحل  تمام  در  جاری سازی 
بود.  خواهد  صعب  بسیار  عمل  در  و  سهل  بسیار  گفتار 
اصول تفکر ناب در مذاکره را می توان به این شکل بیان 

کرد. 
مهم ترین  مذاکره  از  قبل  مذاکره:  از  قبل  اول-  مرحله 
این  برای  است.  ارتباطی  مهارت های  تکمیل  مرحله 
خویشتن  با  ارتباط  برقراری  مقوله  مهم ترین  موضوع 
است. خودشناسی قبل از مذاکره بسیار اهمیت دارد چرا 
که کسی که از خود بیگانه است و ارزش )Value( را برای 
خود تعریف نکرده است و چشم انداز )Vision( روشنی 

در  نمی تواند  که  است  طبیعی  ندارد  خود  زندگی  برای 
مذاکره فردی موثر باشد و بسیار محتمل است هم خود و 
هم سازمانی که برای آن مذاکره می کند به ورطه نابودی 
این مرحله که سخت ترین قدم برای مذاکره  بکشاند. در 
بپردازد  خودسازی  و  خودشناسی  به  باید  شخص  است 
حرکت  ارزش،  جریان  شناسایی  و  ارزش  تعریف  با  و 
شد  چنین  اگر  کند.  آغاز  ارزش  مسیر  در  را  وقفه ای  بی 
آغاز  خوبی  به  ناب«  »مذاکره  گام  اولین  گفت  می توان 
و  خویشتن  حقیقت  شناخت  با  انسانی  چنین  است  شده 
داشته  خوبی  بسیار  ارتباطات  می تواند  خود  بر  تسلط 
باشد و چنین فردی که به مرحله خود شکوفایی حقیقی 
رسیده است خود را در مسیر بهبود مستمر قرار خواهد 
خویشتن  مهم  ارزش های  مذاکره کننده  فرد  داد.اکنون 
ارزشی  جریان  و  داده  تشخیص  را  شناخته، مسیرش  را 

بزرگی را خلق کرده است. 

 مرحله دوم- هنگام مذاکره 

تجزیه  و  برنامه ریزی  در  ناب  تفکر  با  ناب  مذاکره کننده 
و  تلفات  اضافه،  موارد  قطعا  مذاکره  موقعیت  تحلیل  و 
آنها را حذف  ضایعات را به درستی تشخیص می دهد و 
می کند ممکن است در این مرحله زمان مذاکره ساعت ها 
قابل  افزایش  مذاکره  اثربخشی  نتیجه  در  و  یابد  کاهش 
مالحظه ای داشته باشد. سازماندهی ناب و کنترل ناب نیز 
به همین ترتیب تمام تلفات را از جمله تلفات مهم مذاکره 
روی  بیجا  تعصب  منافع،  جای  به  مواضع  بر  )پافشاری 
می رساند.  صفر  به  و  داده  کاهش  و...(  غیرمهم  موارد 
در این صورت مذاکره کننده برای جریان ارزشی مذاکره 

کشش ایجاد کرده و در مسیر تکامل گام برداشته است. 

 مرحله سوم- پس از مذاکره 
پس از مذاکره مهم ترین موضوعات به ترتیب زیر است: 

ضروری  مالقات های  مستمر،  بهبود  تعهدات،  به  وفای 
مرحله  اینها  همه  موثر  و  مفید  ارتباطات  مستمر، 

جست وجو برای تکامل مذاکره است.
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اشتباهاتی که کارفرمایان 
باید از آن اجتناب کنند

به راحتی  می توان  آن  در  که  است  فضایی  کارآفرینی، 
خطر کرد، پاداش داد و دیگر خبری از حد و مرزهایی 
که در روش های سنتی دیده می شود، وجود ندارد. هیچ 
فردی به شما نمی گوید چگونه، برای چه مدت و به چه 
در  باشید.  داشته  درآمد  میزان  چه  یا  کنید  کار  شدتی 
فراوانی  مزایای  کارآفرینی،  در  آزادی  داشتن  حقیقت، 
موجب  آزادی،  داشتن  حال  عین  در  اما  دارد  همراه  به 
از مشکالتی  نیز می شود. یکی  فراوانی  بروز مشکالت 
حقیقت  در  که  است  این  مواجهند  آن  با  کارآفرینان  که 
انجام  حال  در  کنند  فکر  تا  آزادند  اشتباه  انجام  هنگام 
کار صحیح می باشند. در این مقاله به بررسی مشکالت 

رایجی که کارآفرینان مرتکب می شوند، می پردازیم:

 1. به دنبال موفقیت های اشتباه بودن

اگر مراقب نباشید و دقت الزم را به عمل نیاورید امکان 
دارد در انتخاب سبکی از زندگی که به نظر موفقیت آمیز 
می آید، دچار اشتباه شوید. اغلب مردم هزینه های زیادی 
برای دستیابی به موفقیت و خرسندی پرداخت می کنند 
به  نیستند،  راضی  هستند  آنچه  از  که  دلیل  این  به  فقط 
خود  زندگی  در  نادرستی  انتخاب های  دیگر  عبارت 
داشته اند. برای جلوگیری از بروز اشتباهات، به مفهوم 
موفقیت در دنیای ایده آل خود فکر کنید و موارد مهمی 
آنگاه  کرده  یادداشت  می کند  خطور  ذهنتان  از  که  را 
سوی  به  استوار  گام های  با  خود،  اهداف  از  آگاهی  با 

موفقیت قدم بردارید.

2. داشتن ارتباطات نامناسب
اینکه  تصور  و  نفس  به  اعتماد  احساس  داشتن 
مربیان  و  پیمانکاران  کارمندان،  با  همواره  کارفرمایان 
است  راحت  می کنند  برقرار  ارتباط  صحیحی  طرز  به 
حد  در  صرفا  احساس  این  بسیاری  برای  واقع،  در  اما 
اندیشه است و در دنیای واقعی وضعیت به کلی متفاوت 
هنگام  که  تاثیری  و  گفته هایشان  از  آنها  قصد  است. 
برقراری ارتباط با کارمندان برجای می گذارند به هیچ 
استفاده  نامناسبی  کلمات  از  زیرا  نیست،  صحیح  وجه 
اشتباه،  این  از  جلوگیری  برای  می کنند.کارفرمایان 
از  و  گویند  سخن  حقایق  پایه  بر  تا  یابند  اطمینان  باید 
هیجانات و احساساتی که این حقایق را تحت تاثیر خود 
تست  بررسی  با  همچنین  گزینند.  دوری  می آورد،  در 
های شخصیتی شده که روی کارمندان انجام می دهند، 
می توانند پیش از موعد، از نحوه برقراری ارتباط آنها، 
یا  بیشتر  جزئیات  به  است  ممکن  کارمندان  شوند.  آگاه 
انتظار  ها  آن  از  معموال  کارفرمایان  آنچه  از  کمتری 
دارند، احتیاج داشته باشند اما دانستن این مطالب اولین 

گام به شمار می رود.

3. مدیریت خدمتگزار ضعیف
در حال حاضر، مدیریت خدمتگزار تنها یک شعار است. 
بوده  آزمایش  قابل  آنکه  از  بیش  مدیریت  از  سبک  این 
همچنین  و  است  فلسفی  باشد،  داشته  تئوریک  جنبه  و 
و  تغییر  ایجاد  لحاظ  به  بلندمدت،  یک رویکرد  به عنوان 
تحول در زندگی و حیطه شغلی به شمار می  آید )مفهوم 
رهبری خدمتگزار در اصل از نظریه رهبری کاریزماتیک 
صاحب نظران،  از  بسیاری  نظر  طبق  و  می  شود  ناشی 
انگیزش اولیه برای رهبری، میل به خدمت است(. با این 
حال، بسیاری از صاحبان کسب وکار دقیقا نمی دانند که 
مدیریت خدمتگزار چیست. در واقع مدیریت خدمتگزار 
دیگران  به  را  سوءاستفاده  اجازه  که  است  معنا  این  به 
ندهید و همچنین محیطی را فراهم نکنید تا دیگران به 
شما وابسته شوند. اغلب رهبران تابع، افرادی هستند که 
تکیه  و  داشته  نیاز  آنها  شخص  به  دیگران  خواهند  می 
کنند. برای حل این مشکل، باید شیوه صحیح مدیریتی 
کردن  فراهم  معنای  به  که  برد  به کار  را  خدمتگزار 
هر  انجام  یعنی  است  خدمات  ارائه  به منظور  محیطی 
آنچه به نفع کارمندان است حتی اخراج آنها از محل کار 
و ارائه خدمات خوب، یعنی فراهم کردن زمینه مناسب 
و آموزش صحیح برای مشتریان برای دستیابی به کسب 

موفقیت.

4. حق همیشه با مشتری است
اینکه حق همیشه با مشتری است تصور غلط و رایجی 
کارفرمایان  خستگی  و  فرسودگی  موجب  که  است 
می شود. اگر نحوه عملکرد شما در کسب وکار به گونه ای 
موجب  باشد،  مشتری  جانب  به  همیشه  حق  که  باشد 
می شود تا از پیام شما اشتباه برداشت شود و همین امر 
با شما و دیگر کارکنان سمت و سو  به رفتار مشتریان 
می بخشد؛ بنابراین در انتخاب بازار هدف دچار اشتباه 
خواهید شد و به جای اکثریت، اقلیت را انتخاب خواهید 

کرد. به جای داشتن اعتقاد به این فلسفه که حق همیشه 
احترام  قابل  مشتری  که  کنید  قبول  است،  مشتری  با 
زیرا  دهید،  تغییر  را  خود  فکر  طرز  کنید  سعی  است. 
مشتریان هم گاهی اوقات، مرتکب اشتباه می شوند، باور 
کنید قابل احترام هستند پس با داشتن شناخت کافی، با 

آنها با افتخار و احترام رفتار کنید.

5. به جای آزادی در فکر کسب درآمد بودن
زمانی که کسب درآمد دشوار باشد، سطحی نگری است 
تفکر  این  دهیم.  قرار  هم  مترادف  را  آزادی  و  پول  که 
کسب وکار  صاحبان  نادرست  مسیر  انتخاب  موجب 
سکوت  درآمد،  میزان  درباره  هم  اغلب  که  می شود 
منجر  زیرا،  نباشید  درآمد  کسب  فکر  به  فقط  می کنند. 
به دنبال کردن مسائل اشتباه در زندگی و نهایتا روش 
مساله  یک  باید  درآمد  کسب  می شود.  نادرست  زندگی 
جانبی باشد و نه مرکز توجه و تمرکز افراد. در طوالنی 
مدت، به فکر آزادی باشید و در خارج از حیطه شغلی به 
خود یاد دهید که درآمد شما هیچ حد و مرزی نخواهد 
داشت.  اگر صرفا روی کسب درآمد، کوتاه مدت تمرکز 
کنید آنگاه هرگز آزادی واقعی را احساس نخواهید کرد. 
در مقابل، به روی پیشرفت و رشد شغلی در کسب وکار 
منجر  زایی  درآمد  به  نهایت  در  که  باشید  داشته  تمرکز 
از طریق رشد و آموزش صحیح،  خواهد شد. همچنین 
نه تنها آزادی بلکه رفاه مالی را هم تجربه خواهید کرد. 
اجتناب از انجام چنین مشکالتی، منجر به موفقیت شما 
در کسب وکار خواهد شد. پس با انتخاب هدفی مناسب، 
در مسیر صحیح گام بردارید. گاهی الزم است خود را 
ابتدا  از  مجددا ارزیابی و با شرایط وفق دهید زیرا اگر 
مسیر را به درستی انتخاب نکنید و دچار اشتباه جزئی 
شوید تا انتها خطر ارتکاب اشتباهات بزرگ تر را تجربه 

خواهید کرد.
Entrepreneur :منبع
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ازدواج 
شاید وقتی دیگر

غزل نیشابوری

معتقدند  شناسان  جامعه  از  بسیاری   
به سمت  90 گرایش جوانان  در دهه  که 
خانواده ها  از  جدایی  و  مجردی  زندگی 
البته  گرفت.  خواهد  بیشتری  سرعت 
موضوع  این  نیز  به دست آمده  آمارهای 
را تایید می کنند؛ زیرا بسیاری از جوانان 
هم  ازدواجشان  متعارف  سن  از  ایرانی 

گذشته و هنوز سرو سامانی نیافته اند.
سن ازدواج در اغلب کشورهای در حال توسعه، روندی 
دهه  چند  در  می دهد  نشان  آمارها  و  دارد  صعودی 
یافته  افزایش  جزئی  نوسانات  با  مرتب  به طور  اخیر 
فرهنگی  دیدگاه های  به  افزایش  این  از  بخشی  است. 
باز می گردد که واکنشی در برابر الگوی توسعه در این 
جوامع است. البته عوامل بسیاری بر افزایش سن ازدواج 
تاثیر دارند. شاید بهتر است دالیل افزایش سن ازدواج 
مفهوم  از  جوان  نسل  تلقی  و  جامعه  واقعیات  در  را 
تاهل و استقالل جست وجو کرد؛ زیرا الگوهای رفتاری 
از  ضروری  جزئی  را  آن  و  است  رفاه  دنبال  به  معاصر 
زندگی می داند و از این طریق توقع مادی بیشتری ایجاد 
می کند که بالطبع دستیابی به آن امری زمانبر محسوب 
و  تحصیل  ادامه  که  دختران  الگوهای  تحول  می شود. 
کسب شان تحصیلی، شغلی و اجتماعی را تشویق می کند 
و ازدواج را مانع دستیابی به آنان می پندارد در افزایش 

سن ازدواج در نظر و عمل تاثیری چشمگیر دارد.
است:  معتقد  خصوص  این  در  چراتی  اسکندری  دکتر   
امروزه ازدواج جوانان یکی از چالش های اصلی جامعه 
از  مختلفی  دالیل  به  جوانان  می آید.  به شمار  ایرانی 
در  تاخیر  پدیده  و  می کنند  دوری  ازدواج  به  مبادرت 
شخصی؛  مشکل  و  مساله  یک  به عنوان  نه  ازدواج  سن 
بلکه به عنوان یک مساله اجتماعی نمود پیدا کرده است. 
مجبور  اجتماعی  غلط  سنت های  به خاطر  که  جوانانی 
دارند  دوست  که  جوانانی  و  می شوند  خانه نشینی  به 
مجرد بمانند، همه و همه پدیده تجرد را به صورت یک 
خانواده های  بیشتر  که  است  آورده  در  عمومی  مشکل 
ایرانی با آن  مواجه هستند. جوانانی که تا سنین باال با 
پدر و مادر خویش زندگی می کنند و برای آغاز زندگی 
مشکالت  دچار  را  ازدواج  عمال  دارند  باالیی  توقعات 
ازدواج  می گوید:  هم  پور  کاظمی  دکتر  کرده اند.  جدی 

ناپسندی  رفتارهای  و  فساد  فحشا،  اشاعه  از  می تواند 
که می تواند پیامد مستقیم عنان گسیختگی غرایز جنسی 
سالمت  حفظ  پایه های  از  یکی  و  کند  جلوگیری  باشد 

جامعه است. 
از  نظر اجتماعی بدون تردید ازدواج واجد ارزش است و 
از آن جمله آداب اجتماعی است که در تمام جوامع بشری 
آن طور که تاریخ نشان می دهد تا به امروز متداول بوده 
و این خود دلیلی است بر اینکه  ازدواج یک سنت فطری 
شاخص های  از  یکی  ازدواج  الگوی  در  تغییر  است. 
اگر شواهد نشان دهنده  اصلی تغییرات اجتماعی است. 
کاهش بسیار در میزان ازدواج باشد، جامعه با فروپاشی 
خواهد  روبه رو  افراطی  نوگرایی  نهایت  در  و  خانواده 
گذشته  دوران  مثل  کنونی  پسران  و  دختران  بود. 

نمی توانند همسر خود را ندیده و نشناخته انتخاب کنند 
در  هنجاری  و  ارزشی  فکری،  همسانی  به  امیدوار  و 
زندگی مشترك آینده شان باشند؛ بنابراین توجه جوانان 
همسر  امر  در  هنجاری  و  اخالقی  فکری،  همسانی  به 
در  و  درآمده  آنها  مشکالت  از  یکی  به صورت  گزینی 
بسیاری موارد به عنوان مانعی در امر ازدواج آنان قرار 
گرفته است. آنها به خوبی دریافته اند که عدم توجه به این 
امر می تواند موجب شکنندگی ازدواج شده و در نهایت 
ازکارشناسان  به طالق منجر شود.به هر حال بسیاری 
ابراز  مجردی  به  میل  و  ازدواج  سن  افزایش  به  نسبت 
اطالعات  مدیرکل  محزون،  علی اکبر  می کنند.  نگرانی 
تعداد  احوال  ثبت  سازمان  مهاجرت  و  جمعیت  آمار  و 
افراد مجرد قطعی باالی50 سال را 152 هزار نفر عنوان 
می کند و می گوید: یک میلیون و 300 هزار فرد باالی سن 

متعارف نیز در کشور هرگز ازدواج نکرده اند.
وی از افزایش ازدواج باالی سن متعارف در کشور خبر 
می دهد و می گوید: در سال 92 آمار ازدواج مردان باالی 

سن متعارف 35 سال 4/ 9 درصد بود که در سال گذشته 
ازدواج  همچنین  و  کرد  پیدا  افزایش   10  /4 به  آمار  این 
زنان باالی 30 سال در سال 92، 5/ 12 درصد بوده که در 
سال گذشته به 5/ 14 درصد رسیده است. وی در مورد 
سن متعارف ازدواج می گوید: این سن برای مردان 20 تا 
34 سال و برای زنان 15 تا 29 سال است که البته این سن 

در حال تغییر و تحول است.
مدیرکل اطالعات و آمار جمعیت و مهاجرت سازمان ثبت 
احوال تعداد جوانان در سن ازدواج را که هرگز ازدواج 
نکرده اند 11میلیون و 240 نفر می داند و می گوید: از این 
تعداد 5 میلیون و 570 هزار نفر مرد و 5 میلیون و670 
از سن  که  افرادی  درباره  نیز زن هستند.وی  نفر  هزار 
متعارف ازدواج عبور کرده، اما هرگز ازدواج نکرده اند 

نفر  هزار   300 و  میلیون  یک  افراد  این  تعداد  می گوید: 
است که 320 هزار نفر آنان مردان و 980 هزار نفر آنان 
از  افراد  این  را زنان تشکیل می دهند. به گفته محزون، 
سن تجرد قطعی که 49 سالگی است عبور نکرده اند و به 

تجرد قطعی نرسیده اند.
سازمان  مهاجرت  و  جمعیت  آمار  و  اطالعات  مدیرکل 
ثبت احوال به افرادی که باالی سن متعارف ازدواج بوده 
و تا 50 سالگی هرگز ازدواج نکرده اند اشاره می کند و 
می  گوید: براساس آمارهای پایگاه اطالعات جمعیت، در 
سال   50 باالی  قطعی  مجرد  نفر  هزار   152 حاضر  حال 
هزار   62 تعداد  این  از  می کنند.  زندگی  کشور  در  سن 
ازدواج  هرگز  که  هستند  زن  نفر  هزار   90 و  مرد   نفر 
 724 گذشته  سال  در  اینکه  به  اشاره  با  وی  نکرده اند. 
هزار و 345 ازدواج به ثبت رسیده است، می افزاید: آمار 
ازدواج مردان باالی 50 سال 20 هزار و 139 مورد بوده 
داده  اختصاص  خود  به  را  ازدواج ها  کل  درصد   3 که 
بار  ازدواج  مورد   54 و  هزار   14 تعداد  این  از  که  است 
اول و 6 هزار و 85 مورد مربوط به ازدواج دفعات دوم 
 50 باالی  زنان  ازدواج  آمار  محزون  است.  بوده  بعد  به 
سال را نیز 5 هزار و 673 مورد ذکر می کند و می گوید: 
ازدواج زنان این سن کمتر از یک درصد ازدواج های سال 
گذشته را به خود اختصاص داده که 4 هزار و 384 مورد 
ازدواج بار اول و یک هزار و 289 مورد دفعات دوم به 

بعد بوده است.

اما محمد صدری کارشناس مسایل ازدواج و خانواده نیز 
بر مطالب فوق تاکید دارد و می گوید: نکته مهم افزایش 
از  الگوپذیری  مجردی  زندگی  به  میل  و  ازدواج  سن 
جوامع توسعه یافته غربی است. به نظر می رسد به دلیل 
آنکه تمایل به استقالل در جوانان بسیار زیاد است، دیگر 
نگرشی  و  نمی شود  محسوب  آن  تحقق  مسیر  ازدواج 
مبتنی بر جست وجوی استقالل در تجرد به چشم می آید. 
جوانان ترجیح می دهند به استقالل مالی برسند، خانه ای 
محك  را  آزادانه  تجرد  سر  آخر  و  کنند  اجاره  یا  بخرند 

بزنند. وی می افزاید: آسیب دیگری در این حوزه مطرح 
از عرف نادرست فرهنگی  آن را ناشی  باید  می شود که 
جامعه ما و مطرح شدن یکسویه پیشنهاد ازدواج صرفا 
ما  فرهنگ  می رسد  به نظر  دانست.  پسرها  جانب  از 
کرده  اتخاذ  انعطاف ناپذیر  و  خشك  رویه ای  دراین باره 
این  است؛ در حالی که در دین اسالم مطابق خطبه عقد 
زن است که خود را به ازدواج مرد درمی آورد و پیشنهاد 

برای ازدواج را هم می توان بر همین اصل استوار کرد.
به گفته این کارشناس، بسیاری از پسران با وجود عالقه 
به ازدواج از آنجا که خود را از نظر موقعیت مالی و شأن 
ازدواجشان  گزینه های  درخور  طبقاتی  و  خانوادگی 
نمی یابند، از مطرح کردن پیشنهاد آن نیز حتی به صورت 
تلویحی و غیرعلنی اجتناب می کنند. اینجاست که نرمش 

می تواند  ازدواج  به  او  طبیعی  عالقه  و  مقابل  طرف 
مشکل را حل کند و همه موانع را پس بزند. 

عالوه بر  اقتصادی  مشکالت  این  نماند  ناگفته  البته 
برای  جوان  جمعیت  از  بزرگی  بخش  ساختن  ناتوان 
تاهل  و  ازدواج  مطلوبیت  از  تدریج  به  خانواده  تشکیل 
نیز می کاهد و نوعی مقاومت منفی در برابر این جریان 
پسران  به ویژه  جوان ها  می آورد.  پدید  زندگی  طبیعی 
به قول معروف با یك دو دوتا، چهارتا و هر جوری که 
رفتن  درنمی یابند.  عقالنی  را  ازدواج  می کنند  حساب 
زیر بار هزینه های گزافی که پیش، حین و پس از ازدواج 
وجود دارد و از مخارج مراسم نامزدی، عقد و عروسی 
سطح  یا  بیکاری  وجود  با  سنگین  اجاره خانه های  تا 
درآمدی پایین یا غیرممکن است یا بسیار دشوار و بر این 
مزیت  یك  باشد،  شده  طوالنی  که  چند  هر  تجرد  اساس 
محسوب می شود. فرهنگ جدیدی که میان جوانان پسر 
به دور از تعارفات و تبریك های ازدواج و پیوند زوجین 
گرفتن  دوش  به  و  تاهل  و  است  شکل گیری  حال  در 
فریب،  حماقت،  نوعی  را  خانوادگی  زندگی  بارسنگین 
زندگی  چاه  در  افتادن  معروف  قول  به  یا  کاری  ندانم 
بر  دلیلی  می  داند،  تجرد  چاله  از  آمدن  بیرون  از  پس 
صحت این مدعا است. برای کاهش سن ازدواج و خروج 
به  نیاز  است  گرفته  را  جامعه  گریبان  که  بحرانی  از 
ساده،  ازدواج  برای  فرهنگ سازی  است.  فرهنگ سازی 
ازدواج  ضرورت  درباره  آموزشی  کالس های  برپایی 
فراهم  اجتماع،  هنجاری  و  اخالقی  نظام  و  فرد  برای 
شدن امکانات ضروری زندگی زوجین توسط نهادهای 
دولتی یا ان.جی.او ها، حمایت های متنوع بیمه ای و مالی 
در  متاهالن  قرارگیری  ازدواج،  آستانه  در  جوان ها  از 
اولویت برخی خدمات اجتماعی و شغلی، ساخت مسکن 
ارزان قیمت و واگذاری به زوجین جوان و... بخشی از 

این راهکارها را شامل می شود. 
و  ارتباط  و  این حوزه  در  دولت  و  خانواده  نقش 
هماهنگی میان آنها، نكته مهمی است كه در تشویق 

جوانان به ازدواج به موقع انكار ناپذیر است. 

زندگی

برگزاری صیغه عقد و طالق
مورد تائید سفارت ایران

تهیه و تنظیم وصیت نامه
 شرعی و قانونی و مراسم تدفین 

مشاوره خانواده با تعیین وقت قبلی

 محمد حسین متقی 07402090987
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چگونه راست دست یا 
چپ دست می شویم؟

یا  دست برتر در کودکان می تواند دست چپ یا راست 
تلفیقی از هر دو باشد و این ویژگی زمانی در آنها کامل 
می شود که در حال یادگیری زبان هستند، یعنی حدود 

4 سالگی.
کارهای  بعضی  برای  می شوند،  بزرگ  بچه ها  وقتی 
دیگر  دست  از  بیش  دست  یک  از  دارند  تمایل  خاص 
استفاده کنند٬ خصوصا برای نوشتن یا کشیدن نقاشی. 
یا راست و  دست برتر در کودکان می تواند دست چپ 
آنها  در  این ویژگی زمانی  و  باشد  از هر دو  تلفیقی  یا 
کامل می شود که در حال یادگیری زبان هستند، یعنی 
حدود 4 سالگی. در واقع این مسئله از همان سن تا آخر 
عمر به یک ویژگی دائمی تبدیل خواهد شد. تحقیقات 
نشان می دهد دست برتر فرد بیانگر ساختار و کارکرد 
مغز اوست. نیمکره چپ و راست مغز مسوول فعالیت 
حرکتی نیمه مخالف بدن است. با این حال، نیمه راست 
و چپ مغز در کنترل رفتارهای مختلف به طور یکسان 
یک  از  استفاده  تمایل  به  مسئله  این  و  نمی کنند  عمل 
خاص  کارهای  برخی  در  دیگر  دست  از  بیشتر  دست 
منتهی می شود. برتری و ارجحیت یک نیمکره نسبت به 
نیمکره دیگر برای انجام برخی رفتارها را تقسیم بندی 
واضحی  دالیل  که  معتقدند  محققان  می نامند.  مغزی 
از  اول  دارد.  وجود  مغزی  تقسیم بندی  ارزیابی  برای 
همه اینکه وقتی یک نیمکره کنترل یک فرآیند را برعهده 
دو  هر  اینکه  احتمال  می دهد،  انجام  را  آن  و  می گیرد 
با هم رقابت  نیمکره برای کنترل یک واکنش بخواهند 
باعث  مسئله  این  طرفی  از  می کند.  پیدا  کاهش  کنند، 

عملکرد فرآیندهای مختلف مانند زبان و دقت و توجه 
به طور موازی در هر دو نیمکره می شود.

برای اکثر مردم، نیمکره چپ مغز، نیمکره غالب برای 
استفاده در حرف زدن است و همان ناحیه در نیمکره 
می شود  محسوب  زدن  حرف  کنترل  مسوول  که  چپ 
نتیجه،  در  می کند.  کنترل  هم  را  دست  فعالیت های 
حدود 90 درصد افراد وقتی از ابزارهایی مانند خودکار 
حرف  موقع  می خواهند  وقتی  یا  می کنند  استفاده 

راست دست  دهند  تکان  را  دستشان  سخنرانی  یا  زدن 
هستند. روانشناسان بر این باورند که استفاده از ابزار 
و حالت های دست نقش مهمی در تکمیل قدرت حرف 
از نظریه های مرتبط در  ایفا می کند. یکی  انسان  زدن 
این زمینه این است که از آنجایی که اولین حس ما حس 

حرکت  قالب  در  انسان  ارتباط  نخستین  است٬  بینایی 
استفاده  در  اندازه ای  تا  وقتی  می شود.  انجام  دست 
دست ها  از  استفاده  می آوریم٬  به دست  مهارت  ابزار  از 
تأثیر  ارتباط برقرار کردن و حرف زدن برایمان  برای 
ساختارمند  زنجیره های  داشت.  خواهد  بیشتری 
از دست است،  استفاده  فعالیت های دستی که مستلزم 
آماده  می تواند مغز را برای درک ساختار نحوی زبان 

کند.

چپ، راست یا هر دو؟
که  می پنداشتند  دانشمندان  میالدی   20 قرن  اوایل  در 
می شود.  محسوب  رشد  ناهنجاری  نوعی  چپ دستی 
از  یعنی  رشد،  عملکرد  سوء  با  مسئله  این  واقع  در 
روان  سالمت  اختالالت  تا  گرفته  زبانی  کاستی های 

چپ دست  بچه های  از  بسیاری  واقع  در  است.  مرتبط 
مجدد،  تمرین  و  آموزش  برای  تالش  در  کنونی  عصر 
این  امروزه  بنویسند.  راست  دست  با  شدند  وادار 
ویژگی  یک  دست برتری  که  می کنیم  درک  را  مساله 
راستای  در  بلکه  راست(٬  یا  چپ  )یعنی  نیست  دوتایی 
و  شده  شروع  کامل  چپ دستی  از  که  دارد  قرار  شیبی 
به راست دستی کامل می رسد. وقتی مهارت های کودک 
رشد کرده و تکمیل می شود،  آنها از هر دو دست به یک 
اندازه برای انجام کارهای ساده مانند دست دراز کردن 
جهت گرفتن اشیاء استفاده می کنند. علتش آن است که 
هر دو دست می تواند آن کار را به راحتی انجام دهد. 
دارد  بیشتری  پیچیدگی  که  کارهایی  مردم  اکثر  برای 
نیازمند خصلت های تخصصی پردازش در نیمکره چپ 
مغز است. برای مثال،  اکثر بچه ها برای نوشتن از دست 
راست خود استفاده می کنند. این مهارت در طی زمان 
کامل می شود و بچه برای همیشه به فردی راست دست 
تبدیل می شود و در استفاده از مداد و گرفتن محکم آن 
اولین خط و خطوط روی کاغذ و  تا کشیدن  در مشت 
درست گرفتن آن نیازمند کامل شدن فعالیت های حرکتی 
تحقیقات  بود.   خواهد  حروف  نوشتن  درست  مانند 
راست دستی  یا  چپ دستی  دریابد  تا  است  آن  بر  جدید 
خطر  از  نشانه ای  قالب  در  می توان  چگونه  را  کودکان 
کودکان  مغز  گرفت.  نظر  در  زبانی  اختالالت  بروز 
اقدامات  و  بوده  پذیر  انعطاف  باورناپذیر  شکلی  به 
درست و به موقع می تواند باعث بهبود و ارتقای رشد 
یا  چپ دستی  شود.  آنها  روانی  سالمت  و  شناختی 
راست دستی تنها گرایش مهارت های حرکتی ما نیست 
کردن  پیدا  می گیرد.  نشأت  مغزی  تقسیم بندی  از  که 
مسیرهای رشد و تکامل قابلیت های حرکتی و شناختی 
در کودکان می تواند مسیری شاخص برای درک بهتر 
به دست  آن و رفتار  بین ساختار مغز٬ عملکرد  ارتباط 

ما دهد.
medicaldaily :منبع
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توسط خانم 
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هوازی،  های  ورزش  بخصوص  فیزیک،  های  فعالیت 
که به طور مستمر و مداوم انجام می گیرد )با شدت و 
مدت متوسط یعنی 30 دقیقه در روز، سه روز در هفته 
با ضربان قلب 120 تا 150( به کاهش اختالالت عصبی 
و همینطور کاهش عاطفی و سردی جنسی کمک می 
های  بیماری  و  اختالالت  از  بسیاری  بروز  از  و  نماید 
کاهش  یا  درمان  را  آنها  عوارض  و  پیشگیری  روانی 
روند  سرعت  افزایش  از  تواند  می  همچنین  دهد. 

بیماری بکاهد.

روند  اخیر  های  سال  در  است  داده  نشان  ها  یافته 
اختالالت  دیگر  و  اضطراب  و  افسردگی  گسترش 
سبب  خود  که  یافته  افزایش  چشمگیری  بطور  روحی 
و  ورزش  شود.  می  نیز  جسمی  مشکالت  از  بسیاری 
فعالیت بدنی با تعدیل وضعیت هورمونی سبب کاهش 
اضطراب و افسردگی و تنظیم و تعدیل میزان استرس 
دیدی  پیدایش  صورت  به  شخصیتی  تغییرات  حتی  و 

مثبت تر نسبت به زندگی می شود.
محققان در پژوهش های خود نشان دادند که افرادی 
که ورزش می کنند کمتر دچار اضطراب، فشار عصبی، 
افسردگی و خستگی می شوند و نیروی بیشتری نسبت 
یافته ها نشان  افراد گروه کنترل داشتند. همچنین  به 
افسردگی، عصبانیت، خستگی و  داد که تنش عصبی، 
آشفتگی، همگی متعاقب فعالیت های بدنی کاهش می 

یابند.
کالج  یابد.  می  افزایش  ذهنی  نیروی  که  حالی  در 
آمریکایی طب ورزشی )ACSM( ورزشی که 20 تا 30 

دقیقه و حداقل 3 بار در هفته و با شدت 60 تا 90 درصد 
و  دارد  را  بیشتری  روانی  فواید  قلب،  ضربان  حداکثر 

استرس را به میزان بیشتری کاهش می دهد.

ورزش و کنترل هیجان
که  معتقدند  فیزیولوژی  دانشمندان  و  شناسان  روان 
است.  ها  بیماری  اصلی  علت  منفی  روانی  هیجانات 
شود،  پیدا  انسانی  در  که  هنگامی  هیجان  و  التهاب 
دیوانگی،  و  جنون  معده،  زخم  ها،  ویتامین  کمبود 
بیماری های اعصاب، بیماری های روانی، قلب عروق 

و... از آن سرچشمه می گیرد. مجله الیف می نویسد: 
هیجانات  نتیجه  در  زناشویی  اختالفات  از  درصد   99
آنی است و طبق آمار، 60 درصد از حمله های عصبی 

در اثر عصبانیت و هیجان ناگهانی است.
دستگاه  تعادل  »عدم  گوید:  می  کارل  الکسیس  دکتر 
سبب  را  روده  و  معده  های  بیماری  احشایی،  عصبی 
می شود.« دکتر ادوارد بودلسکی ثابت کرده است که 
می  حاصل  عصبی  هیجانات  از  مستقیما  قند  بیماری 
شود، که تعادل شیمیایی بدن را به هم می زند. ورزش 
با مقاوم کردن اندام ها و دستگاه های بدن و از همه 
مهمتر سیستم ایمنی بدن، از بروز این گونه هیجان ها 
مقابله و در صورت وجود هیجان آن را تعدیل می کند. 
تسکیل  و  اعصاب  سیستم  تقویت  وسیله  به  همچنین 
اسپاسم های عصبی، به مقابله با بیماری های عصبی 

و فیزیولوژیک می پردازد.

مقابله با استرس

استرس،  و  هیجانی  و  روانی  فشارهای  به  پاسخ  در 
تمام سیستم های بدن اعم از سیستم عصبی و خودکار، 
سیستم هورمونی درون ریز، سیستم قلبی عروقی و... 
برای عکس العمل مناسب آماده می شوند و در اثر آن 
آدرنالین، نورادرنالین  از جمله  هورمون های استرس 
خون  فشار  میزان  و  شده  آزاد  خون  در  کورتیزول 

سیستم  و  یابد  می  افزایش  و...  خون  جریان  سرعت 
قلبی عروقی تنفسی سریع تر انجام وظیفه می کنند.

تمام  گیرد،  انجام  هوازی  ورزش  اگر  شرایط  این  در 
سیستم های بدن از جمله سیستم ایمنی بدن نیرومند 
و مقاوم شده و روند عکس العمل و مقابله آنها با عامل 
عارضه  هیچ  و  شود  می  اصالح  و  تسهیل  زا  استرس 

های  هورمون  آید.  نمی  وجود  به  بدن  برای  جانبی 
شود  می  بدن  حد  از  بیش  هوشیاری  باعث  استرسی، 
و بازگشت آنها به حالت اولیه به دشواری صورت می 

گیرد.
نرمش  حتی  و  شنا  سواری،  دوچرخه  روی،  پیاده 
طبیعی  حالت  به  را  اعصاب  سیستم  قادرند،  کششی 
برگردانند این تمرینات عضالت را شل کرده و ضربان 
قلب را افزایش می دهند و باعث بهبودی جریان گردش 
خون می شوند؛ و بدنبال آن هورمون های استرسی از 
سیستم بدن پاک شده و بدن به حالت طبیعی و تعادل 

بر می گردد.

تاثیر فعالیت بر خنثی کردن استرس:
هنگام  به  خون  جریان  در  شده  وارد  های  هورمون   1
استرس را در مسیر صحیح هدایت و تعدیل می کند و 

اثر آنها بر سیستم ایمنی را کاهش می دهد.
2 انقباض های شدید وجود در عضالت را آرام می کند.
3 قدرت سیستم قلبی عروقی و سرعت جریان خون را 

افزایش می دهد و مقاومت عروقی را می کاهد.
رابطه جنسی  داشتن  برای  فعالیت ورزشی که مردان 

بهتر می توانند انجام دهند
به غیر از داروهای جنسی، فعالیت ورزشی منظم می 
تواند بهترین درمان برای بهبود زندگی جنسی باشد. 
مربی  و  فیزیولوژی  متخصص  کال،  مک  پیت  دکتر 
 )ACE( شخصی در انجمن آمریکایی فعالیت ورزشی
می گوید: »3 تا 4 بار ورزش کردن در هفته می تواند 
کمک شایانی به تکنیک جنسی، انعطاف پذیری مرد یا 

زن داشته باشد.«

ورزش درمانی در 
اختالالت جنسی

دکتر امید صالحیان - فیزیولوژیست ورزشی
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مک کال 5 فعالیت ورزشی زیر را توصیه می کند:
1 انجام تمرینات قدرتی

آن  تواند  می  قدرت  تمرینات  ای  وزنه  و  قدرتی  تمرینات 
دستور  شما  جنسی  زندگی  برای  پزشکان  که  باشد  چیزی 
داده اند. مک کال می گوید: »علت: وزنه برداری باعث تولید 

تستوسترون می شود که پیش نیاز اولیه برای تحریک جنسی 
مردان به شمار می رود«.

با  خستگی  مرز  تا  10مرتبه  تعداد  با  قدرتی  تمرینات  انجام 
افزایش سطوح تستوسترون قدرت و توان جنسی را افزایش 
می دهد. تمریناتی مانند دراز نشست و شنا سوئدی با تقویت 
شما  به  شکم  عضالت  و  سینه  ها،  شانه  تقویت  و  ها  ماهیچه 
کمک خواهند کرد تا رابطه جنسی بهترین را تجربه نمایید. از 
آنجایی که ماهیچه های باالتنه، در حین مقاربت جنسی مورد 
استفاده قرار می گیرند، لذا تقویت این قسمت از بدن می تواند 

مقاومت و استقامت فرد را افزایش دهد.

)Kegels( 2 ورزش های کگل
انجام ورزش های کگل یک فعالیت جنسی مناسب برای مردان 
نیز است. زیرا این فعالیت ها می توانند به استقامت و کنترل 
کمک نمایند )از طریق تقویت ماهیچه های PC یا عانه ای که 

متوقف  را  ادرار  خروجی  جریان  تا  دهند  می  اجازه  شما  به 
کنید(. این نوع ورزش که به افتخار دکتر آرنولد کگل به این 
نام خوانده می شود، باعث تقویت ماهیچه های کف لگن شده 

و در نهایت تجربه مقاربت بهتری ایجاد می کند.
حرکات  از  استفاده  با  توانند  می  »مردان  گوید:  می  کال  مک 
شدن،  ارضاء  از  پیش  ها  ماهیچه  این  انقباض  طریق  از  کگل 
انزال خود را برای 10 ثانیه به تاخیر بیندازند. این حرکت عمل 
انقباض را انجام می دهد و سپس استراحت نمایید و هرچه 

می توانید این فعالیت را تکرار نمایید.«

3 یوگا
یوگا این اجازه را به شما می دهد تا در حاالت خالقانه جدید 
قرار گرفته و بیشترین لذت را از مقاربت جنسی خود ببرید و 
رابطه جنسی بهتری را تجربه کنید. مک کال می گوید: »یوگا 
به  منجر  تواند  می  که  کند  می  کمک  شما  پذیری  انعطاف  به 
گویند  می  متخصصان  از  برخی  شود«.  بهتر  جنسی  رابطه 
افزایش  با  نزدیکی  هنگام  را  شما  استقامت  یوگا،  تمرینات 

میزان انرژی، بهبود می بخشد.

4 پیاده روی سریع
مطالعات بروی گروهی از مردان دارای اختالل جنسی نشان 
داد که فعالیت های هوازی باعث افت 30درصدی خطر اختالل 
ای  مطالعه  براساس  مشخص،  طور  به  شود.  می  نعوظ  در 
دیگر، فعالیت هوازی که حداقل 200 کالری در روز انرژی می 
به طرز  مایل(   2 به میزان  پیاده روی سریع  سوزاند )معادل 
را کاهش دهد.  تواند خطر اختالل در نعوظ  چشمگیری می 
به  تواند  می  خون  گردش  بهبود  طریق  از  سریع  روی  پیاده 

درمان اختالل در نعوظ، کمک کند.
پیاده روی سریع، دویدن و سایر فعالیت های هوازی، به همان 
زندگی  به  کنند،  می  جلوگیری  قلبی  های  حمله  از  که  دلیلی 
جنسی شما نیز کمک می کنند. این نوع فعالیت ها، رگ های 

خونی شما را پاک نگه می دارد«.

شدید  های  فعالیت  قدرتمندتر.  و  تر  طوالنی  نعوظ  نتیجه: 
ها  اندروفین  ترشح  باعث  دویدن،  و  سریع  روی  پیاده  مانند 
تواند  می  امر  این  دهد.  می  افزایش  را  شما  آرامش  و  شده 

عملکرد جنسی شما را بهبود بخشد.

5 شنا کردن
کنش  یک  صورت  به  تواند  می  جنسی  فعالیت  که  آنجایی  از 
مقاومتی باشد، شنا کردن در مسافت طوالنی می تواند توان 
»شنا  گوید:  می  کال  مک  دهد.  افزایش  شدت  به  را  شما  کلی 
کردن به میزان حداقل 30 دقیقه، 3 مرتبه در هفته استقامت 

جنسی شما را باال می برد.«
شنا کردن یک فعالیت عالی برای کم کردن وزن به شمار می 
رود که در نهایت رابطه جنسی لذت بخش تری را برای شما 
باعث  بدن  اضافی  چربی  دادن  دست  از  آورد.  می  ارمغان  به 
ایجاد عضالت شکم می شود. تالش کنید برخی از )یا تمامی( 
جنسی،  تکنیک  تا  دهید  انجام  را  الذکر  فوق  های  فعالیت 
استقامت و انعطاف پذیری تان بهبود یابد. همسر شما با توان 
تر  قرار خواهد گرفت. در ضمن جذاب  تاثیر  جنسیتان تحت 

نشان می دهید.

نتیجه: رابطه جنسی بهتر. عنوان یک اثر جانبی، سالم تر شده 
و تناسب اندام بهتری پیدا خواهید کرد. انجام تمرینات یوگا، 
هوازی، پیاده روی، شنا کردن و مخصوصا کگل سبب افزایش 
میل جنسی در بانوان و پیشگیری از اختالالت جنسی در آنها 

می شود.

به یاد داشته باشید فقــــط از 
صرافی های معتبر جهت نقل و 
انتقال پول خوداستفاده نمائید
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وال استریت ژورنال بررسی کرد

استراتژی هتل سازان 
جهـــــانی برای ورود
 به بــــــــــــــازار ایـران

»بعد از رفع تحریم ها علیه ایران و برداشته شدن محدودیت های اقتصادی، 
هتل های  جایی که  تا  است  بازگشته  ایران  گردشگری  صنعت  به  رونق 
را  خود  جدید  شعبه های  کشور  این  سواحل  در  دارند  تصمیم  بین المللی 
تاسیس کنند.« وال استریت ژورنال، در گزارش اخیر خود با اعالم این خبر، 
سال  در  دارد  تصمیم  ملیا  بین المللی  هتل های  اسپانیایی  گروه  است  نوشته 
آینده هتلی 319 اتاقه در حاشیه دریای خزر افتتاح کند. گروه فرانسوی آکور 
نیز که پاییز گذشته دو هتل در نزدیکی فرودگاه امام خمینی)ره( افتتاح کرد، 
در حال تاسیس یک شرکت سهامی مشترک در ایران است که به واسطه آن 
با گروه های محلی برای مدیریت هتل ها همکاری کند. شرکت مدیریت هتل 
روتانا در ابوظبی نیز فعالیت هایی را در این زمینه در ایران آغاز کرده است. 
سال ها  هیلتون  و  هایت  مانند  هتلداری  گروه های  شده  یادآور  گزارش  این 
از  بعد  و  آمریکا  متعدد  تحریم های  با  و  بودند  شده   خارج  ایران  از  که  بود 
آن سازمان ملل متحد، شرکت های خارجی در تجارت با تهران با مشکالتی 
ماه  در  که  جهانی  دولت های  و  ایران  میان  توافق  از  بعد  اما  بودند.  مواجه 
ژانویه به مرحله اجرا رسید، راه برای شروع تجارت جهان با ایران باز شده 

است.

 هنوز زود است؟!
و مستغالت  امالک  پژوهشی  دورانی، رئیس یک مرکز  باره، فیصل  این  در 
کشور  بزرگ ترین  زیرا  است؛  جدید  دوره  یک  آغاز  »اکنون،  می گوید: 
همه  این  با  کرده است.«  باز  تجارت  شروع  برای  را  درهایش  خاورمیانه 

ایران  در  اصلی  موانع  هنوز  می گویند  حقوقی  مشاوران  و  هتل  ها  روسای 
باقی  تحریم ها  برخی  تداوم  خاطر  به  بانکی  محدود  مالی  تامین  لحاظ  از 
مشارکت  علیه  را  خود  تحریم های  اکثر  اروپا  اتحادیه  واقع  در  مانده است. 
آمریکا  تحریم های  بیشتر  اما  است؛  برداشته  ایرانیان  با  حقیقی  و  حقوقی 
همچنان پابرجا است. پیتر نورمن، معاون ارشد بخش توسعه گروه هایت 
در اروپا، خاورمیانه و آفریقا می گوید: »ما واقعا مشتاق رفتن به این کشور 
هستیم؛ اما باید صبر کرد.« هایت و مجموعه هتل های کمپینسکی در آلمان 
هنوز  معتقدند  اما  هستند  ایران  در  فرصت ها  بررسی  حال  در  اینکه  با  نیز 
موانع زیادی برای عبور وجود دارد. از سوی دیگر، دولت ایران پیش بینی 
کرده است شمار گردشگران خارجی از پنج میلیون به 20 میلیون نفر در سال 
2025 افزایش یابد. گابریل اسکارر، مدیر اجرایی گروه هتل های ملیا که بیش 
از 350 هتل در 35 کشور جهان را در اختیار دارد، در این باره می گوید: »ما 
معتقدیم پتانسیل های باالیی در ایران وجود دارد. هتل ملیا همواره در تالش 
برای جذب مشتری است و ما فکر می کنیم ایران همان جایی است که می تواند 

مسافران بین المللی را جذب کند.«

از  می تواند  می شود،  محسوب  مهمان نوازی  اولیه  اصول  جزو  که  هتلداری 
سفرهای  و  کسب وکارها  هجوم  از  زیادی  سود  که  باشد  بخش هایی  اولین 
هتل های  اجرایی  ارشد  مدیر  لندایس،  کریستف  ببرد.  ایران  به  تفریحی 
خاورمیانه در گروه آکور، ماه گذشته در یک کنفرانس در شهر دبی گفت: 
بخش  این  در  را  کمیت  و  کیفیت  باید  و  است  مواجه  هتل  کمبود  با  »ایران 
برای  دارایی  گسترده  شبکه  یک  توسعه  برای  تالش  در  نیز  ما  کند.  تقویت 
پوشش تمام بخش های بازار، از اقتصاد تا تجارت هستیم.« در پاییز گذشته، 
شرکت هتلداری پاریسی آکور، دو هتل به نام های نووتل و ابیس در نزدیکی 
فرودگاه امام خمینی افتتاح کرده است. قرار است در اواخرسال 2017، هتل 
پنج ستاره گران ملیا قو در سواحل دریای خزر افتتاح شود؛ مکانی که یک 
مقصد محبوب تفریحی برای ایرانیان، روس ها و مردم ترکیه است. این هتل 
اگرچه  ملیا  است.  آبگرم  و  شنا  استخر  دو  و  کافه  و  رستوران  هفت  شامل 
دارد.  عهده  بر  را  هتل  این  مدیریت  اما  نبوده است،  پروژه  این  سرمایه گذار 
سرمایه گذار این پروژه یک تاجر ایرانی است که برای توسعه این منطقه و 
همچنین ساخت آپارتمان و مرکز خرید در این منطقه سرمایه گذاری کرده 
است. به گفته نیکالس گیالنی، مدیر ارشد سرمایه گذاری در شرکت »کمدیت 
ایج« که یک شرکت مشاوره سرمایه گذاری در دبی است، بودجه بزرگ ترین 

در  هتل  توسعه  دنبال  به  حاضر  حال  در  که  است  شرکت هایی  برای  مساله 
ایران هستند. این شرکت که با چند شرکت خصوصی ایرانی در ارتباط است، 
به تازگی با شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی ایران که دارای 65 
هتل در مناطقی مانند شیراز، مشهد و در ساحل دریای خزر است، قرارداد 
سرمایه گذاران  کمک  با  طرفین  قرارداد،  این  براساس  است.  کرده  امضا 
خواهند  شناسایی  دارند،  نوسازی  یا  توسعه  به  نیاز  که  را  امالکی  خارجی 
باعث  موانع  که  نمی دهد  اجازه  ایران  باالی  ظرفیت  اسکارر،  گفته  به  کرد. 

دلسردی شوند و ما می خواهیم در ایران نیز مانند کوبا پیشگام باشیم.

الگوی کوبایی گردشگری ایران
براساس این گزارش، پرونده ایران در بسیاری از جهت ها مانند کوبا است 
ابراز تمایل شرکت های  با  با آمریکا اکنون  از آب شدن یخ روابطش  که پس 
هتلداری غربی مواجه شده است. هر دو شرکت هتلداری و اقامتگاه تفریحی 
از فرصت های تجاری در حال  به دنبال استفاده  »استار وود« و »ماریوت« 
رشد در کوبا هستند. با قطع شدن روابط کوبا و آمریکا در سال 1962، کوبا 
90درصد گردشگرانش را از دست داد و گردشگری جهانی کوبا سقوط کرد. 
کوبا در دهه های 70 و 80 میالدی تالش کرد خأل گردشگری بین المللی خود 
از  این کشور پس  کند.  از سایر کشورهای جهان جبران  با گردشگرانی  را 
بازار  توسعه  جز  چاره ای  فقر  و  اقتصادی  مشکالت  حل  برای   1990 سال 
بین المللی  بازار  فتح  و  ورود  برای  کوبا  نداشت.  گردشگری اش  بین المللی 
گردشگری نیاز به برنامه ریزی و ایجاد زیرساخت هایی در این زمینه داشت. 
در حال حاضر عالوه بر 5 گروه هتل های زنجیره ای داخلی، 16 گروه هتل 
به  خارجی  سرمایه  جذب  با  و  هستند  فعال  کوبا  در  خارجی  اقامتگاه  و 
ساخت و راه اندازی سایر مراکز گردشگری نظیر زمین های گلف، پارک های 
آبی، کشتیرانی و ساخت اسکله تفریحی در این کشور اقدام کرده اند. کوبا 
کنونی  شرایط  در  که  است  داشته  گردشگری  صنعت  در  شگرفی  پیشرفت 
با  مقایسه  در  ایران  باشد.  ایران  گردشگری  برای  مناسبی  الگوی  می تواند 
نسبتا  زیرساخت هایی  دارای  گردشگری  صنعت  زمینه های  برخی  در  کوبا 
حالی  در  حاال  نیست.  صفر  نقطه  از  آنها  احداث  به  نیاز  که  است  خوبی 
خوبی  وضعیت  به  هنوز  بودن  تحریم  در  سال ها  دلیل  به  ایران  اقتصاد  که 
نرسیده، صندوق بین المللی پول انتظار دارد رشد اقتصادی ایران درپی لغو 
افزایش  افزایش سرمایه گذاری خارجی، امسال حدود 4 درصد  تحریم ها و 

پیدا  کند.
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 MMA بازتاب های مبارزه ٨ پسر و ٢ دختر کشور در مسابقات خشن

ماجرای کتک  
خوردن خواهران 

ایرانی در قفس 
هیچ کدام از فدراسیون ها مسئولیت اعزام غیرقانونی MMA کاران 

نوجوان را برعهده نمی گیرند 

رشته MMA یکی از خشن ترین رشته های جهان ورزش محسوب می شود 
و در ایران به صورت رسمی فعالیتی ندارد اما اگر به باشگاه های رزمی 
سری بزنید، حتما متوجه می شوید که این رشته درکشورایران به صورت 
غیرقانونی فعالیت می کند. بعد از مدتی که به فعالیت این رشته توجهی 
نشد، چند نوجوان بدون این که هماهنگی با هیچ فدراسیونی انجام دهند،  
برای حضور در مسابقات MMA راهی ارمنستان شدند و حاال فیلمی از 
آنها در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود که نشان از کتک خوردن 
دختر رزمی کار ایران دارد. کار اشتباه این نوجوانان برای حضور درچنین 
افرادی که  یا  پیدا کردن فرد  با تالش های وزارت ورزش برای  مبارزه ای 

آنها را به چنین مسابقات اعزام کرده، همراه شده است.

کتک خوردن نوجوان ایرانی
نوجوان  دختر  یک  رقابت  از  فیلمی  که  بود  دوشنبه شب  ساعات  آخرین 
ایرانی به نام آرینا مافی در شبکه های اجتماعی دست به دست شد و به اوج 
فراگیری رسید. ویدیوی مذکور، رقابت این نوجوان را نشان می داد که در 
ارمنستان  از خشن ترین رشته های جهان در  ١٢سالگی در مسابقات یکی 
شرکت کرده بود. او در کمتر از یک دقیقه به دست رقیب کلمبیایی خود 
شدید  کتک خوردن  به  که  رقابت  این  دید.  آسیب  شدیدا  و  شد  ُمشت باران 
مانع  داور  اگر  شاید  که  بود  دلخراش  آن قدر  انجامید،  نوجوان  دختر 
داده  دست  از  نیز  را  جانش  مبارز  دختر  این  نمی شد،  حریف  ُمشت زدن 
بود. حاال کار به جایی رسیده که گالیه ها و ناراحتی مردم ایران از اتفاق 

پیش آمده، شبکه های اجتماعی را پر کرده است.

١٠ نوجوان ایرانی در مسیر اشتباه
وقتی پیگیر ماجرا می شویم، به این نتیجه می رسیم که رقابت مذکور ٢ماه 
قبل در ارمنستان انجام شده و هیچ کس از آن خبردار نبوده است. البته به 
این  آرینا مافی، خواهرش تینا مافی نیز دقیقا با شرایط مشابهی در  جز 
با  البته  و  کامل  حجاب  با  خواهر  دو  این  است.  خورده  شکست  رقابت ها 
پرچم ایران به روی رینگ رفتند و ناکام برگشتند. به جز این دو خواهر، ٨ 
پسر دیگر به نام سیدمحمد حسینی، حسین جعفر مافی، میالد خسروی، 
سامان  بختیاری،  مهرو  علی  رشیدی،  حجیوان  مجید  علیپور،  مصطفی 
بهزادی و سعید جهانبخت برای این مبارزه ها داخل قفس رفتند که فیلم 

رقابت آنها در سایت های خارجی منتشر شده است.

چرا MMA ؟
اما  ندارند  شناختی  آن  از  مردم  از  خیلی  شاید  که  است  رشته ای   MMA
به دلیل خشونت زیاد فعالیت آن در ایران ممنوع است. این رشته تلفیقی 
رزمی  هنرهای  کاراته،  بوکس،  )تکواندو،  رزمی  رشته های  تمام  از 
درچنین  انگیزه ای  چه  با  نوجوان  دختران  این که  است.  کشتی  و  و...( 
رقابت هایی شرکت کردند، مشخص نیست اما از نمونه های قبلی می توان 

به حضور امیر علی اکبری دارنده مدال طالی کشتی فرنگی جهان درچنین 
دوپینگ،  دلیل  به  که  ایران  ملی پوش  کشتی گیر  کرد.  اشاره  رقابت هایی 
چند  حتی  و  گذاشت  پای  ورزش  این  به  بود،  شده  محروم  مادام العمر 
رشته ای  چنین  است،  مشخص  که  چیزی  اما  آورد  دست  به   هم  پیروزی 
شده  باعث  مالی  انگیزه های  شاید  باشد،  مناسب  نوجوان  دختران  برای 
تا خانواده این ٢ خواهر به آنها اجازه حضور درچنین ورزش خشنی را 

بدهند.

ابهام در پوشیدن لباس کاراته
لباس  پوشیدن  اما  ندارد  کاراته  به  ارتباطی  هیچ  رشته  این  این که  با 
به  نگاه ها  تا  باعث شد  ایرانی  دیگر مشهور  نوجوان حاال  ازسوی  کاراته 
آنها  که  می دهد  نشان  خواهر   ٢ این  سوابق  برود.  فدراسیون  این  سوی 
درگذشته در رشته های رزمی صاحب عنوان نیز شده اند. نام آرینا مافی 
 ١٣٩٣ در سال  که  بانوان  بوکسینگ  کیک  سوپر  رشته  مدال آوران  بین  در 
مافی  تینا  به همراه  او  دیده می شود.  بود،  برگزار شده  تهران  استان  در 
موفق به کسب مدال طال و برنز این رقابت ها شده بودند و این مسابقات 

تحت نظر هیأت ورزش های رزمی صورت گرفته است. فدراسیون کاراته 
به دلیل پوشیدن پیراهن سبک کیوکشین کاراته ازسوی این ٢ خواهر در 
اطالعیه ای صادر کرد: »این فیلم مربوط به رقابت های رشته MMA است 
که در آن ورزشکاران در قفس به رقابت با یکدیگر می پردازند و اساسا این 
رشته ورزشی ارتباطی با کاراته ندارد. به اطالع می رساند کلیه سفرهای 
خارجی کاراته کاهای ایرانی به رقابت های آسیایی و جهانی، تنها پس از 
تأیید فدراسیون و اخذ مجوز آن در شورای برون مرزی وزارت ورزش و 

جوانان صورت می گیرد.«

مسئول کیست؟
بعد از این که فدراسیون کاراته از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد، همه 
رشیدی،  محمود  رفت.  رزمی  ورزش های  فدراسیون  سوی  به  نگاه ها 
فیلم  این  انتشار  به  واکنش  در  نیز  رزمی  ورزش های  فدراسیون  رئیس 
هرکسی  با  اساسا  و  نداریم  ارمنستان  به  اعزامی  هیچ وجه  »به  می گوید: 
که در زمینه »MMA « فعالیت کند، برخورد می کنیم. متاسفانه تازگی ها 
شاهد برخی از اعزام های غیرقانونی در این زمینه در رشته های مختلف 
هستیم. متاسفانه یکسری افراد که تعدادشان هم کم نیست، با هدف کسب 
ناظمی  مازیار  طرفی  از  می دهند.«  انجام  را  اقدامات  این  سود  و  درآمد 
مدیرکل روابط عمومی وزارت ورزش نیز یکی از نخستین نفراتی بود که 
ایرانی  دختر  کتك خوردن  »صحنه های  داد:  موضوع  این  پیگیری  از  خبر 
از  هم  کردیم؛  پیگیری  کلی  بود.  ناراحت کننده  واقعا  مبارزه  رینگ  در 
برای  اعزامی  هیچ  می گویند  آنها  روسای  کاراته،  هم  و  رزمی  فدراسیون 
افراد نداشتند، در شورای برون مرزی هم درخواستی نداشتیم چون  این 
همیشه با این شکل مسابقات به دالیل مختلف مخالفیم. حضور این بچه ها 
شخصی و بدون مجوز بوده و حتما هم با مسببان آن برخورد می کنیم و 

جلوی فعالیت آن مربی و سبك گرفته خواهد شد.«

لزوم حل مشکل اعزام های غیرقانونی
با توجه به این که مثل دفعات قبلی بعد از یک اتفاق تلخ هیچ کس مسئولیت 
را برعهده نمی گیرد، باید باز هم شاهد باشیم که در آینده چنین اتفاقاتی 
رخ دهد. تعدد سبک ها در رشته های رزمی که حتی برخی از آنها در ایران 
به صورت رسمی اداره می شوند، باعث شده تا شاهد بروز چنین اتفاقاتی 
باشیم. آن دختران ١٢، ١٣ساله قطعا اگر عواقب کار خود را می دانستند، به 
هیچ قیمتی پایشان را به آن رینگ نمی گذاشتند. به  هرحال تیمی با نام و 
پرچم ایران درکشور همسایه حاضر شده و مسئولی هم داشته که آنها را 
دور هم جمع کرده است. این که هیچ کس مسئولیت را نمی پذیرد، عجیب 
نیست اما امیدواریم خیلی زود آتش این تنور خاموش نشود و این اتفاق 
تلخ بهانه ای باشد تا مسئوالن فکری به حال اعزام های غیرقانونی انجام 

دهند.

برای جلوگیری از مهاجرت 
ورزشکاران باید هزینه کرد

سید محمد پوالدگر رییس فدراسیون تکواندو

تکواندوکاران  از  تعدادی  چرا  اینکه 
ایرانی به سایر کشورها پیوسته اند، باید 
بگویم که این یك عرف است و می تواند 
هم تهدید و هم فرصت باشد و می توان 
اگر  گرفت.  گارد  مساله  این  برابر  در 
به  بازیکنان  این  که  نشود  داده  اجازه 
بدی  تبعات  بروند،  دیگر  کشورهای 
پیوستن  این  می توان  اما  داشت  خواهد 
به  را  کشورها  ملی  تیم های  سایر  به 
رضا  کرد.  تلقی  فرصت  یك  عنوان 
مهماندوست به عنوان مربی و به همراه 
یکی دیگر از تکواندوکاران ایرانی برای 
می روند.  میدان  به  آذربایجان  ملی  تیم 
ملی  عرق  تا  شود  فراهم  شرایطی  باید 

جوانان تقویت شود چرا که این عرق ملی از مهاجرت های ورزشی جلوگیری می کند البته 
در ورزش مالك ها  که  است. هنگامی  مالی  این مهاجرت ها، مساله  برای  بیشترین بحث 
تیم ها  این  به  نیز  بازیکنان  می کنند،  پرداخت  بیشتری  پول  که  تیم هایی  می شود،  مادی 
خواهند پیوست. باید عرق ملی در ورزشکاران افزایش یابد چرا که بازیکنی مانند رونالدو 
که گران ترین بازیکنان دنیاست و حتی بیمه ساق پای او به اندازه بودجه ورزش یك کشور 
است، برای تیم پرتغال به زمین می رود و این نشان از عرق ملی این بازیکن است. به جای 
اینکه، برای رفتن ورزشکاران سد ایجاد شود، باید زمینه های حفظ قهرمانان در کشور 
فراهم شود. تکواندو ایران، اکنون در سطح جهان آنقدر بزرگ است که هر ورزشکاری 
از ایران برود و برای حضور در تیم دیگر اعالم آمادگی کند، آن کشور از ورزشکار ایرانی 
استقبال خواهد کرد. ورزشکاری مانند »میثم رفیعی« با دارا بودن یك مدال در رده سنی 
نوجوان، با وجود اینکه از ورزش ملی خداحافظی کرده بود، اکنون به عنوان بازیکن و 
سرمربی در تیم ملی ایسلند حضور دارد.  این می تواند برای کشور یك فرصت باشد تا 
ورزش ایران و بزرگی نظام جمهوری اسالمی ایران به سایر کشورهای جهان معرفی 

شود و البته از دید دیگر نیز می تواند یك تهدید باشد.
این  و  آورد  دست  به  را  سهمیه  چهار  دوره  این  در  شد  موفق  تکواندو  ورزشی  رشته 
المپیك را با  المپیك چهار سهمیه دارد. بازی های  برای نخستین بار است که تکواندو در 
هیچ رویداد ورزشی در جهان نمی توان مقایسه کرد و امید است تکواندوکاران بتوانند 
رییس  و  جوانان  و  ورزش  وزیر  خوشبختانه  باشند.  ایران  برای  شایسته ای  نمایندگان 
شرایط  و  داشته اند  فدراسیون  با  را  الزم  همکاری  خصوص  این  در  المپیك،  ملی  کمیته 
نسبت به قبل بهتر است، هرچند وزارت ورزش و جوانان در خصوص کمبود اعتبارات، از 

سایر ارگان ها و وزارتخانه های کشور مستثنی نیست.

سوءاستفاده مجدد برخی کشورهای 
عربی از فوتبال برای مقاصد سیاسی

نمایندگان فوتبال شش کشور حوزه جنوبی خلیج فارس به همراه نمایندگان فوتبال عراق 
و یمن - کشوری که بیش از یك سال درگیر جنگی ناخواسته با عربستان سعودی است 
- در دوحه پایتخت قطر گردهم آمدند تا راهکاری را برای تشکیل کنفدراسیون فوتبال 
منطقه ای بیابند. این شش کشور عربستان سعودی، بحرین، امارات، قطر، عمان و کویت 
از اعضای شورای همکاری خلیج فارس هستند که یمن و عراق را نیز با خود همسو کردند 
فوتبال منطقه ای خلیج  کنفدراسیون  دادند،  در دوحه تشکیل  یکشنبه  که  در نشستی  تا 
)فارس( را پایه گذاری کنند. ایده تشکیل کنفدراسیون منطقه ای کشورهای عرب حوزه 
مقاصد  برای  فوتبال  از  عربی  کشورهای  برخی  سوءاستفاده  جدیدترین  فارس  خلیج 
جمهوری  با  دیپلماتیك  روابط  قطع  از  پس  سعودی  عربستان  نیز  پیشتر  است.  سیاسی 
اسالمی ایران و خالف اساسنامه فدراسیون بین المللی فوتبال - فیفا - که بر منع دخالت 
سیاست در فوتبال تاکید دارد، به بهانه ای سیاسی موضوع بازی های دو کشور در زمین 
امارات متحده عربی و عربستان  به پیشنهاد  البته  این نشست  بی طرف را مطرح کرد. 
سعودی تشکیل شد و عراق از جمله مخالفان نام این کنفدراسیون بود. به گزارش روز 
دوشنبه تلویزیون قطر، به رییس فدراسیون فوتبال عراق که مخالف نام این کنفدراسیون 
بود، وعده کمك مالی و تالش برای رفع تحریم میزبانی علیه فوتبال این کشور داده شد. 
یمن از نظر موقعیت جغرافیایی در زمره کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس نیست و 
عراق نیز از طریق باریکه ای در غرب خلیج فارس، با این دریای استراتژیك ارتباط دارد. 
»خلیفه بن احمد آل ثانی« رییس فدراسیون فوتبال قطر در این نشست به عنوان نخستین 
فوتبال  فدراسیون  رییس  غلیطه«  بن  »مروان  و  شد  برگزیده  کنفدراسیون  این  رییس 
امارات نیز به عنوان نایب رییس اول انتخاب شد. رییس فدراسیون فوتبال قطر پس از 
این  مصوبه های  است  قرار  گفت:  منطقه ای  کنفدراسیون  این  رییس  عنوان  به  انتخابش 
نشست برای به رسمیت شناختن کنفدراسیون فوتبال منطقه ای به فدراسیون بین المللی 

فوتبال - فیفا - ارجاع شود.



    جمعه 7 خرداد ماه 1395 -  شماره 445هفته نامه پرشین22

  www.persianweekly.co.uk   info@persianweekly.co.uk

 
طالع بینی 
هفتـــــگی

چند کلمه برای آنهایی که این هفته تولدشان 
است

دوست عزیزی که این هفته به دنیا آمده ای، 
تولدت مبارک! طی هفته های آینده فرصتی 
فوق العاده برای بهتر کردن زندگی خودتان 
فراهم  برایتان  دارید  دوست  که  کسانی  و 
خواهد شد. اگر این فرصت را پذیرفته و از آن 
تا تیر ماه خواهید  استفاده کنید نتایج آن را 
کند  تابستان  طول  در  پیشرفتتان  البته  دید، 
خواهد شد و رسیدن به آنچه می خواهید تا 
اواخر شهریور ماه طول خواهد کشید. بعد 
رسیده  فرا  آن  زمان  حاال  انتظار  ها  ماه  از 
پیش  اهدافتان  سوی  به  سرعت  با  که  است 
دقت  به  و  درست  را  هایتان  قدم  اگر  بروید. 
زمستان  رسیدن  فرا  از  پیش  تا  کنید  انتخاب 
چشم  به  را  توجهی  قابل  های  پیشرفت 
به  طور  همین  اگر  دید.  خواهید  خودتان 
مسیرتان ادامه دهید تا تولد بعدیتان خواهید 
دید که دنیای اطرافتان تغییر کرده و شباهت 

شده  بیشتر  خیلی  دارید  دوست  آنچه  به  آن 
است. این موضوع در مورد روابط عاطفیتان 
نیز صدق می کند و هر رابطه ای که امسال 
با  و  خوب  خیلی  تواند  می  شود  شروع 

موفقیت پیش برود.

متولد فروردین )بره(:
ابتدای روز همه چیز در  با وجود این که در 
اگر  رسد،  می  نظر  به  روبراه  کارتان  محل 
اعتماد به نفستان بیش از اندازه زیاد شده و 
مانع این شود که به توصیه های اطرافیانتان 
خورد.  برخواهید  مشکل  به  کنید  دقت 
نظر  در  را  آنچه می شنوید  اگر  خوشبختانه 
انتظارش  آنچه  از  بهتر  حتی  کارها  بگیرید 
که  این  بجای  رفت.  خواهند  پیش  دارید  را 
کنار  را  هستند  مخالف  شما  با  که  کسانی 
و  گرفته  نظر  در  را  آنها  های  ایده  بگذارید، 
در صورت لزوم نقشه های قبلیتان را تغییر 
انرژی و خوشحال و سر  با  این هفته  دهید. 
حال هستید و هیچ چیزی نمی تواند شما را 
منفی  های  انرژی  اسیر  یا  و  کرده  ناراحت 
العاده را به کسی که  این احساس فوق  کند. 

دوست دارید نیز هدیه کنید.

متولدین اردیبهشت )گاو(:
که  جهتی  سوی  به  دارند  موافق  بادهای 
شما  به  و  وزند  می  بروید  خواهید  می  شما 
آینده  سوی  به  راحتی  به  کرد  خواهند  کمک 
نظر  در  خودتان  برای  که  بروید  پیش  ای 
منطقی  رویکرد  خوشبختانه  اید.  گرفته 
که  شود  می  این  مانع  شما  گرایانه  عمل  و 

گرایانه  واقع  غیر  رویاهای  و  توهمات  دچار 
شوید. با این حال ممکن است بعضی ها این 
هفته شما را به وسواس گونه رفتار کردن در 
رابطه با مشکالت احتمالی متهم کنند. شاید 
تسلیم حرف ها و خواسته های آنها شدن به 
هر  تحت  باید  شما  ولی  بیاید  تر  راحت  نظر 
شرایطی از اهداف و افکار خود حمایت کنید 
و حتی اگر الزم شود برای آنها بجنگید. شاید 
با سختی هایی روبرو شوید، ولی نتیجه ای 
که به دست می آورید ارزش تحمل این سختی 

ها را دارد.

متولدین خرداد )دوقلوها(:
این هفته شما سرشار از انرژی و سرزندگی 
به  نسبت  خوبی  خیلی  احساس  و  هستید 
با  شدن  روبرو  از  شما  دارید.  خودتان 
و  خودتان  به  نسبت  و  ترسید  نمی  دیگران 
کنید.  نمی  احساس  تردیدی  هایتان  توانایی 
حالتان  هفته  این  شده  باعث  آنچه  به  کمب 
حفظ  به  بتوانید  تا  کنید  فکر  باشد  اینطور 
روزهای  در  خوبتان  حال  و  احساس  این 
مجبور  باالخره  هفته  این  کنید.  کمک  آینده 
خواهید شد مکالمه ای را که مدتی است دارید 
نزدیکانتان  از  یکی  با  اندازید  می  تاخیر  به 
داشته باشید. شاید این مکالمه برایتان سخت 
باشد، ولی نتیجه ای که به دست خواهید آورد 
خیلی بهتر از آن است که بخواهد بخاطر این 

احساس ناخوشایندتان کنار گذاشته شود.

متولدین تیر )خرچنگ(:
این هفته از این که سر موضع خودتان باقی 

بمانید و نگذارید کسی به شما زور بگوید و 
هراسی  هیچ  کند  عوض  را  نظرتان  بخواهد 
که  این  برای  شما  عادی  حالت  در  ندارید. 
درگیری و نبرد بر سر قدرت به وجود نیاید 
خودتان را کنار می کشیدید، ولی این هفته با 
بروز  خودتان  از  که  ومقاومتی  و  سرسختی 
خواهید  زده  شگفت  را  اطرافیان  دهید  می 
شما  سر  به  سر  بخواهد  کسی  اگر  کرد. 
بگیرد  بازی  به  را  احساساتتان  یا  و  گذاشته 
با چیزی مواجه خواهد شد که اصال از شما 
از  کردن  دفاع  است.  نداشته  را  انتظارش 
خودتان شاید کار سختی به نظر بیاید، ولی 
وقتی به نتیجه مورد نظرتان برسید خواهید 
دید که آنچه برایش جنگیده اید ارزش آن را 

داشته است.

متولدین مرداد )شیر(:
سعی  که  است  همکارانتان  نفع  به  هفته  این 
به  وادار  را  شما  یا  کنند  بحث  شما  با  نکنند 
خواهید،  نمی  خودتان  که  کنند  کاری  انجام 
که  هم  چیزی  هر  هستید  مصمم  شما  زیرا 
داشته  خودتان  که  ای  برنامه  طبق  بگویند 
توانایی  خوشبختانه  شما  بروید.  پیش  اید 
و  دارید  را  هایتان  نقشه  از  دفاع  برای  الزم 
دیگران  باید  چطور  دانید  می  خوب  خیلی 
یکی  است  ممکن  حال  این  با  کنید.  قانع  را 
که  کند  اشاره  ای  نکته  به  همکارانتان  از 
این  جای  به  است.  مانده  مخفی  شما  دید  از 
آن  کنید  سعی  کنید  انکار  را  اشتباهتان  که 
کنید.  تالش  آن  جبران  برای  و  پذیرفته  را 
قدرت  دهنده  نشان  اشتباهاتتان  پذیرفتن 

ناتوانیتان  و  ضعف  معنای  به  و  شماست 
نیست.

متولدین شهریور )سنبله(:
کمی  است  ممکن  روزتان  چند  هر  هفته  این 
از  دارید  کنید  فکر  و  کنید  خستگی  احساس 
دارند؛ مثل وقت  اهمیت  برایتان  که  کارهایی 
می  باز  تان  خانواده  و  فرزندان  با  گذراندن 
مانید. یا شاید حس کنید این خستگی به این 
استراحت نمی  اندازه کافی  به  دلیل است که 
کنید یا به تغذیه تان نمی رسید. شما این حق 
را دارید که هر وقت الزم دانستید به خودتان 
به جزئیات  این هفته  بدهید.  استراحت  کمی 
خصوصیتان  زندگی  اهمیت  پر  ولی  کوچک 
نکنید.  کار  درگیر  زیاد  را  ذهنتان  و  برسید 
اگر کارها باب میلتان پیش نمی روند ناراحت 
سخت  همان  با  را  مسیرتان  اگر  نباشید، 
کوشی قبلی ادامه دهید تمام تالش هایتان به 

مرور به زمان به نتیجه خواهند رسید.

متولدین مهر )ترازو(:
ممکن  گذشته  به  مربوط  مسائل  هفته  این 
مشکالتی  برایتان  و  آمده  سراغتان  به  است 
ایجاد کنند، اگر با آنها مواجه نشوید و برای 
به  دردسر  برایتان  نکنید  تالشی  آنها  حل 
همراه خواهند شد. در واقع تالش برای کنار 
شما  به  آن  با  شدن  روبرو  و  گذشته  با  آمدن 
نیز  خودتان  برای  که  بخشید  خواهد  قدرتی 
برایتان دشوار  اگر  عجیب خواهد بود. حتی 
احساسات  اصلی  ریشه  سراغ  به  باید  باشد 
فعلیتان بروید و به دلیل اصل آنها پی ببرید. 
شما چند هفته گذشته به اندازه کافی درگیر 
بوده اید، این هفته دیگر وقت آن رسیده است 
تان  آینده  برای  و  کنید  فکر  عشقتان  به  که 
لذت  سفر  یک  تصویر  کنید.  ریزی  برنامه 
بخش همراه با کسی که دوست دارید به شما 
انرژی خواهد داد تا این هفته را به خوبی به 

پایان برسانید.

متولدین آبان )عقرب(:
از خواب بیدار می شوید  این هفته صبح که 
کمی احساس خستگی و افسردگی می کنید. 
مسئولیت های بسیاری که در خانه و نسبت 
به خانواده دارید گاهی به شما فشاری بیش 
گاهی  حتی  و  کند  می  وارد  توانتان  حد  از 
ادامه  توانید  نمی  دیگر  کنید  می  احساس 
یک  که  است  رسیده  آن  وقت  شاید  بدهید. 
تعطیالت کوتاه مدت به خودتان هدیه کنید. 
این کار برخالف آنچه خودتان فکر می کنید 
کامال منطقی و توجیه پذیر است، برای آن که 
بتوانید انرژی کافی داشته باشید و وظایفتان 
روحیه  به  باید  بدهید  انجام  خوبی  به  را 
چطور  هفته  آخر  همین  برسید.  خودتان 
و  کنید  ریزی  برنامه  نشده  دیر  تا  است؟ 
چمدان هایتان را ببندید و مطمئن باشید هفته 

آینده را با انرژی تمام آغاز خواهید کرد.

متولدین آذر )کمان(:
این هفته کار کردن با سایر همکارانتان برای 
شما به سادگی آب خوردن خواهد بود، چرا 
تحسین  را  خوبتان  های  ایده  و  شما  آنها  که 
از شما هستند.  تبعیت  به  می کنند و حاضر 
هر چند همگام شدن با شما به دلیل تغییرات 
مدام در سطح انرژیتان کار دشواری خواهد 
خیلی  نتایج  به  توانید  می  خوشبختانه  بود، 

یک  به  خواهید  می  همه  زیرا  برسید،  خوبی 
هدف دست پیدا کنید. اگر می خواهید از این 
فعالیت گروهی بیشترین بهره ممکن را ببرید 
سعی کنید در مسیرتان ثبات بیشتری داشته 
بروید.  پیش  یکسانی  سرعت  با  و  باشید 
کنید  سعی  باید  عاطفیتان  رابطه  مورد  در 
سایه  تان  رابطه  روی  که  تفاهمی  سوء  هر 
انداخته است را برطرف کرده و از بودن در 

کنار هم لذت برید.

متولدین دی )بز(:
این هفته از نظر خودتان جای هیچ تردیدی 
به  کنید  می  فکر  شما  نیست.  کارهایتان  در 
کنید  می  دارید  چکار  که  دانید  می  خوبی 
باید  یا  همکارانتان  روید؛  می  دارید  کجا  و 
بروند  کنار  راهتان  سر  از  یا  کنند  حمایتتان 
کنید  می  فکر  خودتان  که  کاری  بگذارند  و 
این نگرش شما  درست است را انجام دهید. 
شاید در نگاه اول خوب به نظر بیاید، ولی در 
عمل فرصت چندانی به دیگران نمی دهد که 
استعدادها و توانایی هایشان را نشان دهند. 
اگر دیگران می خواهند در موفقیتتان شریک 
این  آنها  به  کنند  همراهی  را  شما  و  شده 
شانس را بدهید و کمی انعطاف پذیری نشان 
دهید. مالیمت در نگرش و رفتارتان بیش از 
هر چیز دیگری نشان دهنده قدرت شماست.

متولدین بهمن )ظرف آب(:
دردسری  بی  و  آرام  روز  کل  در  هفته  این 
خواهد بود و خواهید توانست بعد از چند روز 
طوالنی و پر کار کمی به خودتان استراحت 
برای  خوبی  روز  هفته  این  همچنین  بدهید. 
از  باشد،  تواند  می  کاریتان  روابط  پیشرفت 
شما  کنید.  استفاده  هوشمندانه  فرصت  این 
متعصب  آنقدر  افکارتان  در  حاضر  حال  در 
و خودرای هستید که شاید فکر کنید عاقالنه 
تر این است که احساساتتان را برای خودتان 
افراطی  و  متغیر  حاالت  این  و  داشته  نگه 
خود را به دیگران نشان ندهید. شاید بتوانید 
واکنش های خودتان را با مهارت تمام کنترل 
بیان نکردن احساستان  کنید، ولی در نهایت 
به ضرر خودتان خواهد بود، همان طور که 
نشده  بیان  احساسات   « است:  گفته  فروید 

هیچ گاه از بین نخواهند رفت«.

متولدین اسفند )ماهی(:
و  افکار  با  همه  که  دارید  انتظار  هفته  این 
ایده های شما موافقت کرده و با شما همراه 
شوند. ولی بیان کردن تمام آنچه در سرتان 
را  هستید  دنبالش  به  که  حمایتی  گذرد  می 
برایتان به همراه نخواهد داشت. حتی نزدیک 
ها  ایده  این  شنیدن  از  نیز  دوستانتان  ترین 
خسته  طوالنی  و  برگ  و  شاخ  پر  افکار  و 
از  پیش  و  نکنید  پرحرفی  زیاد  شد.  خواهند 
این که طرف مقابلتان بخواهد واکنشی منفی 
نشان دهد خودتان جلوی زبانتان را بگیرید. 
تحلیل  و  تجزیه  صرف  را  زیادی  زمان  شما 
رابطه عاطفیتان و مشکالتی که در آن وجود 
دارد کرده اید، ولی این هفته باالخره خواهید 
توانست تا حدودی زیادی به حقایق مربوط 
آن  وقت  حاال  ببرید،  پی  خود  مشکالت  به 

رسیده که برای حل آنها تالش کنید.

گــــزارش
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حتمًا يادتان مي آيد. همه مان يادمان هس��ت؛ چون تا 
بوده، همين شكل و شمايل را داشته است؛ دفترچه ثبت 
نام و انتخاب رش��ته كنكور را مي گويم؛ همان كه از وقتي 
كه به دستمان مي رسيد، آنقدر دنگ و فنگ داشت كه گاه 
يه گوش��ه اي مي ماند تا روزها و ساعت هاي پاياني مهلت 
ثبت نام، كه چه محش��ري به پا مي شد و تمام اهل خانه 
را گرفتار مي كرد. همه آس��تين باال مي زدند تا هركدام به 
تناسب برداشت و تجربه شان، گوشه اي از اين دفترچه را 
رمزگشايي كنند؛ دفترچه اي كه از پس هر صفحه اش كه 
ب��ا تمام قوا بر مي آم��دي، صفحه بعد با كدها و نمايه هاي 
اس��رارآميزش، پي��ش رويت قد علم مي كرد تا س��اعت ها 

ذهنت را به خود مشغول كند. 
راهنماي پر كردن فرم و اس��تفاده از دفترچه هم براي 
خودش حكايتي داشت كه اندر احواالت آن مي توان شرح 
ماللت ها داد؛ راهنمايي كه گاه براي پي بردن به رمز و راز 
آن بايد سراغ راهنماهاي ديگر مي رفتي. البته در هر فاميل 

بودند افراد باتجربه اي كه به مدد پشت كنكور ماندن هاي 
طوالني، ديگر خبره كار مي ش��دند و با س��رمايه اي كه در 
اين سال ها پشت سد كنكور اندوخته بودند، دايرئ المعارفي 

مي شدند براي تازه كارها. 
در گير و دار انتخاب رش��ته و كد شهر و كد دانشگاه و 
الي آخر، افرادي هم بودند كه تمام هم و غمشان پذيرفته 
شدن در رشته پزشكي بود و بعد ناگهان  فوق ديپلم علوم 
آزمايشگاهي قبول مي شدند و هاج و واج مي ماندند كه با 
آن رتبه درخش��ان چگونه چنين چيزي ممكن است، آن 
هم در ش��رايطي كه اصاًل اين رشته را انتخاب هم نكرده 
بودند. اينجا بود كه كاش��ف ب��ه عمل مي آمد كه داوطلب 
مورد نظر، كد رش��ته را اشتباهي انتخاب كرده و حاال هم 
چاره اي ندارد جز اين كه دانشجوي رشته تحميلي شود يا 
اين كه دو س��ال منتظر بماند تا دوباره بتواند شانس خود 

را امتحان كند.
ح��اال هم با اينكه پ��ر كردن فرم ها و انتخاب رش��ته، 

اينترنتي ش��ده، اما وضعيت هنوز هم همان منوال است و 
كدها و تبصره ها، همچنان ذهن داوطلبان را س��اعت ها به 

خود درگير مي كند.
علي 18 س��اله كه از داوطلبان امسال است، مي گويد: 
»چند س��اعتي با پدر و مادرم وقت گذاشتيم تا توانستيم 
باالخره انتخاب رشته را انجام دهيم. تنهايي خيلي سخت 
است. دوستانم هم وضعيت مشابهي دارند و كمتر كسي 
را ديده ام كه بتواند به تنهايي از پس انتخاب رشته برآيد. 

اصاًل گاهي وسط كار منصرف مي شوي!«
بهار هم تجربه مش��ابهي دارد. او كه س��ال گذشته در 
كنكور سراس��ري ش��ركت كرده، يكي از علت هاي موفق 
نشدنش را س��ردرگمي زيادي مي داند كه هنگام انتخاب 
رشته با آن مواجه بوده است. او مي گويد: »دلم مي خواهد 
بدانم كس��اني كه دفترچه كنك��ور را طراح��ي كرده اند، 

خودشان واقعًا از آن راضي هستند؟!«
م��ادر بهار هم ك��ه به گفته خودش ي��ك فرزند ديگر 

سردرگمي همیشگي داوطلبان در میان جدول های دفترچه  کنکور

 وقتی انتخاب رشته 
دشوارتر از کنکور می شود

درآس��تانه كنكور در خانه دارد، مي گويد: »تمام مس��ائلي 
كه به خاطر كنك��ور بچه ها رعايت مي كنيم، يك طرف و 
اين ثبت نام و انتخاب رشته هم يك طرف! باور كنيد من 
خودم تا چند شب خواب انتخاب رشته مي ديدم از بس كه 
به خاطر آن درگير بوديم. البته هستند مؤسساتي كه كار 
انتخاب رشته را انجام مي دهند اما هم مبلغي كه دريافت 
مي كنند باالست و هم اينكه شايد انتخاب آنها لزومًا دلخواه 
نباشد و فرزندمان ناچار شود فقط به خاطر پذيرفته شدن 

در دانشگاه، تن به تحصيل در هر رشته اي بدهد.«
مه��دي امان��ي، 63 س��اله و پدر 3 فرزند ه��م در اين 
باره مي گويد: »تمام فرزندان من س��ال هاي گذش��ته در 
كنكور سراسري پذيرفته شده اند و شكر خدا از رشته هاي 
تحصيلي ش��ان هم راضي هس��تند اما خوب يادم مي آيد 
كه براي انتخاب رش��ته چقدر دچار اس��ترس مي ش��دند 
و همگ��ي مان درگير اين كار مي ش��ديم. ب��ه عقيده من 
بهتر اس��ت سازمان س��نجش در طراحي دفترچه كنكور 
 تجديدنظري كند تا كار داوطلبان راحت تر ش��ود و بچه ها 

دچار استرس نشوند.«
البته دس��ت اندركاران سازمان سنجش به دليل اينكه 
قوانين و تبصره ها براي خودشان ملموس و شناخته شده 
هس��تند، ش��ايد چندان به اين نكته پي نبرن��د اما از ديد 
داوطلبان، پر كردن فرم ثبت نام و انتخاب رشته، همواره با 

مشكالت زيادي مواجه بوده است. 

 همه به دنبال بهترين انتخاب
همين دردس��رهاي انتخاب رشته و اينكه اگر فالن كد 
را باال تر بزني، شانست بيشتر مي شود و انتخاب اول و دوم 
و دهمت چه باشد كه جزو پذيرفته شدگان امسال باشي، 
گاهي داوطلبان را آنچنان سردرگم مي كند كه راهي پيش 
پاي خود نمي بينند مگر كمك گرفتن از مؤسسات آموزشي 
براي انتخاب رشته دانشگاهي كه وقتي زمانش مي رسد، كار 

و بارشان حسابي سكه است. 
هستند مؤسسات ريز و درشتي كه كمي پيش از اعالم 
نتاي��ج كنكور در نيمه اول م��رداد در كوچه و خيابان هاي 
ش��هر به ناگهان متولد مي ش��وند و پ��س از پايان مهلت 
انتخاب رش��ته و حتي گاهي پي��ش از اعالم نتايج نهايي 
كنكور بي سر و صدا به كار خودشان پايان مي دهند و ديگر 
اثري از آنها ديده نمي شود، تا سال بعد. به قول معروف هم 

كه »تا سال ديگر، كي مرده و كي زنده!«
اگر به خيابان هاي اطراف دانش��گاه تهران سري بزنيد، 
با حجم بيش��تري از اين آگهي ها مواجه مي شويد.  دفاتر 
ارائه كننده مشاوره در طبقات باال و پايين كتاب فروشي ها 
و دكه ه��اي اينترنتي حرفه اي را هم نباي��د از ياد برد كه 
هركدام ش��يوه خودش��ان را براي تبليغات دارند و گاهي 
آنچنان تضمين��ي براي قبولي مي دهند ك��ه داوطلب به 
آساني جذب آن شده و اختيارش را تمام و كمال به دست 

اين مشاوران مي سپارد.
ليدا 18 ساله از همان داوطلباني است كه يكي از اين 
مؤسسات را براي انتخاب رشته برگزيده است. او مي گويد: 
»از طري��ق آگه��ي براي اي��ن كار اقدام كردم. با ش��ماره 
درج ش��ده در آگهي تماس گرفتم و اس��م و مشخصاتم را 
برايش��ان پيامك ك��ردم. دو روز بعد با من تماس گرفتند 
و وقت مش��اوره برايم تعيين كردن��د. 300هزار تومان هم 
هزينه مش��اوره ام ش��د و در نهايت انتخاب رشته را انجام 
دادم.« او ادامه مي دهد:» البته بعداً به اين نتيجه رس��يدم 
كه اگر خودم هم انتخاب رشته مي كردم تقريبًا به همين 

 صورت بود. به هرحال اگر در رش��ته دلخواهم قبول شوم 
ارزشش را دارد.«

سپهر هم تجربه مشابهي دارد. »وقتي با مؤسسه تماس 
گرفتم به من گفتند كه صفرتا صد  كار را ما انجام مي دهيم، 
چرا كه به نرم افزارهاي انتخاب رشته آشنايي كامل داريم. 
آنها عنوان كردند حتي پر كردن فرم انتخاب رش��ته را هم 
برايم انجام مي دهند و اصاًل الزم نيست خودم كاري بكنم. 
هزينه اش هم 250 هزار تومان شد كه فكر كنم نسبت به 

جاهاي ديگر مناسب تر بود.«
 البته اگر با مؤسسات مشاوره مختلف تماس بگيريد، 
مطمئن��ًا قيمت هاي متفاوتي را مي ش��نويد كه معمواًل از 
200 هزار تومان آغاز مي شود و تا حدود 500 هزار تومان 
هم مي رس��د كه براي مش��اوره در انتخاب رش��ته از شما 
دريافت مي شود. البته بسياري از خانواده ها با رضا و رغبت 
چنين هزينه اي را پرداخت مي كنند، چرا كه هم آنها را از 
دردسر انتخاب رشته راحت مي كند و هم خيال مي كنند 

كه تضميني است براي قبولي فرزندانشان. 
فاطمه مشفق 45 ساله و خانه دار در اين باره مي گويد: 
»سال گذش��ته براي انتخاب رشته دخترم به يكي از اين 
مؤسسات كه اتفاقًا اسم و رسم دار هم بود، مراجعه كرديم. 
برخوردش��ان خيلي خوب بود و تا مي توانستند هم به ما 
تضمين دادن��د و خيالمان را راحت كردند. مبلغ نس��بتًا 
زي��ادي هم هزينه كرديم اما متأس��فانه دخترم در كنكور 
پذيرفته نش��د و زماني كه به مؤسسه مراجعه كرديم، آنها 
اصاًل پاسخ قانع كننده اي به ما ندادند و عنوان كردند رتبه 
دخترم آنقدر باال بوده كه ش��انس زيادي نداش��ته است. 
حاال حرف من اين است كه آنها همان وقت تعيين رشته 
مي توانس��تند به ما بگويند كه با اين رتبه، شانس زيادي 
وجود ندارد و چرا بعد از اعالم نتايج، چنين حرفي را پيش 

كشيدند!«
با وجود بازار داغ مؤسس��ات انتخاب رش��ته، هنوز هم 
بس��ياري از داوطلب��ان خودش��ان به تنهايي ي��ا با كمك 
خانواده هايش��ان، انتخاب رش��ته مي كنند كه البته اين، 
كاري است كه مسئوالن سازمان سنجش هم بر آن تأكيد 

دارند.
دكتر ابراهيم خدايي رئيس سازمان سنجش اعالم 
كرده بود امس��ال به طور ميانگين ازهر صدنفر حدود 70 
نفر وارد دانشگاه مي شوند و اين يعني انتخاب رشته بيش 
از پيش به عالقه و محدوديت هاي خود داوطلب بس��تگي 

پيدا مي كند.
حسين توكلي، مشاور عالي سازمان سنجش نيز در 
اين رابطه تأكيد ك��رده بود متخصص ترين و بهترين فرد 
مش��اور براي يك داوطلب خود او اس��ت، زيرا فرد نسبت 
به خصوصيات خلقي و ش��خصيتي خود آگاهي و بينش 
بيش��تري دارد. بنابراين مي تواند بهترين انتخاب را داشته 
باشد. البته مطالعه دقيق ويژه نامه نرم افزار و پيك سنجش 

براي انتخاب رشته ضروري است.
به گفته او، داوطلبان نبايد به گونه اي انتخاب رش��ته 
كنند كه بعد از اعالم نتايج حس��رت بخورند كه اي كاش 
اولويت دوم را اول ق��رار مي دادم. همچنين بايد مكاني را 
براي تحصيل برگزينند كه از لحاظ معيشتي و اقليمي با 

مشكل مواجه نشوند.
با تمام اين حرف ها، وقتي پاي ثبت نام براي كنكور و 
انتخاب رشته به ميان مي آيد، جنب و جوش و ولوله اي در 
خانواده هايي كه كنكوري دارند، راه مي افتد و محشري به 
پا مي شود كه بيا و ببين. همه تالش مي كنند يك گوشه 
كار را بگيرن��د و ه��ر كمكي كه مي توانن��د در اين زمينه 
بكنند. ح��ال و هواي كنكور، روزه��اي پر تالطم انتخاب 
رشته و انتظار براي اعالم نتايج، چيزي است كه بيشتر ما 
تجربه اش كرده ايم. بعضي ها با خوش��ي از آن ياد مي كنند 
و برخي ديگر هم آهي مي كش��ند و حسرت روزهاي رفته 

مي ماند به دلشان كه اگر آن موقع مي دانستيم!... 
واقعيت اين اس��ت كه بسياري از اتفاقات مهم زندگي، 
در هم��ان 17، 18 س��الگي، يعني هم��ان وقتي كه چيز 
زيادي از زندگي نمي دانيم، برايمان رقم مي خورد. رشته اي 
كه در آن تحصيل مي كنيم، كار و بس��ياري از مراودات ما 
را در آينده رقم مي زند و حتي در مسائل شخصي همچون 
ازدواج نيز بي تأثير نيست پس صرف اندكي زمان و حوصله 
بيشتر در اين روزهاي پر تالطم، قطعًا پرفايده خواهد بود؛ 
حتي با آن دفترچه پر رمز و راز كه معلوم نيس��ت تا چه 
زماني قرار اس��ت با همان ش��كل و شمايل قديمي، پيش 

روي داوطلبان قرار بگيرد! 

 مريم طالشي

هس�تند مؤسس�ات ريز و درش�تي كه 
كمي پیش از اعالم نتايج كنكور در نیمه 
اول م�رداد در كوچ�ه و خیابان ه�اي ش�هر به 
ناگهان متولد مي ش�وند و پس از پايان مهلت 
انتخاب رشته و حتي گاهي پیش از اعالم نتايج 
نهاي�ي كنكور بي س�ر و صدا به كار خودش�ان 
پاي�ان مي دهن�د و ديگ�ر اث�ري از آنه�ا ديده 

نمي شود، تا سال بعد

123456789101112131415

رغاليهامنابداب1

وردوخيهلاسيلا2

دوبكربمتنيبوز3

گراميتيماايا4

وريازتناتمهل5

لرورودكسورخت6

يوگتمرمتراسج7

تاميهقحادرب8

دمجنمرزيلدعر9

ااواتابوياهز10

ولزيربتلسرمو11

امددووپاتسان12

نالانسرافاقبا13

تلهمتخاسبوطرم14

همانرايتخبتييه15

123456789101112131415

اريگيناطلسدجسم1

موسرمربلدوداك2

لياهبانبراولا3

تاوجردمزولان4

رلوزناسرانري5

وسهيزنتينماك6

سولرهامنداهن7

يامهكولرزبت8

ديدهتسالمجاو9

ننونمممتامتي10

اررگانشينكسس11

مومامرواياسر12

رادرمميانهنيك13

يروفتحارهداما14

يونعميونثميزان15

123456789101112131415

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

جدول و سرگرمی

به تعدادی افراد متخصص در زمینه های زیر
، Hairdressers، Beauticians  

 Nail Technicians
در کلینیک زیبایی لموژ واقع 
 kilburn و  Swiss Cottage در

نیازمندیم.
دانستن زبان انگلیسی الزامیست

07748845034
drshirafkan@hotmail.com
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دنیا برای نویسندگان
 بد جایی ندارد!

به نقل از گاردین-منظور از نوشته بد مطلب كسل كننده است. یک مطلب 
برای  باشد  یا تالش می كند بسیار منطقی  پیچیده است  هنگامی بسیار 
خواننده كسل كننده می شود. هنگامی كه خواننده احساس كند در طول 
كتاب اتفاق خاصی رخ نمی دهد خسته می شود. ممكن است مخاطب در 
طول مطالعه 400 صفحه كتاب خوانده باشد و تا آخرین صفحه هم به 

خواندن ادامه دهد اما بی شک در طول خواندن زجر می كشد.
از تصاویر مرتب و كلمات زیبا  از نویسندگان تالش می كنند  بسیاری 
بازی  كلمات  با  می توان  كجا  تا  اما  ببرند  بهره  خود  اثر  نوشتن  در 
در  تكراری می شود و هیچ چیز جدیدی  كه همه چیز  اینجاست  كرد؟! 
زیرا  می دهند  ادامه  بد  مطالب  نوشتن  به  بد  نمی یابید.نویسندگان  آن 
قانع كننده ای  بسیار  دالیل  زعم خود  به  كه  دارند  را  دالیل خاص خود 
نیز هستند. یكی از دالیل بد نوشتن این است كه بر اعتقاد خودمان تأكید 

كنیم و راه یادگیری را بر خود ببندیم.
شعرهای عاشقانه ای كه فرد خطاب به خود می نویسد نمونه خوبی برای 
یک نوشته بد است و بی شک اولین و آخرین كسی كه این نوع نوشته را 

ستایش می كند خود نویسنده آن است.
با اینكه این نوع نویسندگان آثار داستانی بسیاری می خوانند اما توانایی 
بنابراین  ندارند  است  آثار شده  آن  موفقیت  كه سبب  را  عواملی  درک 
بدترین نوع نویسندگان آن دسته هستند كه به نویسندگان بی استعداد 

اجازه تقلید یا به كار بردن مفاهیم موجود در اثر خود را می دهند.
بهتر است به چند نمونه معروف نگاهی بیندازیم.  نویسندگان بد اصواًل 
سعی می كنند در نوشته هایشان از نویسندگان بنام چون »جان آپدایک«، 
تا  ببرند  فورستر«نام  »دیوید  و  آتوود«،  »مارگارت  وولف«،  »ویرجینیا 
ویژگی  ارزشمند بودن را به اثر خود نسبت دهند. »اگر ویرجینیا وولف 
توانست چنین كاری انجام دهد پس چرا من نتوانم! من هم مانند او همه 
چیز را به جریان كلمات می سپارم!« اما باید به خاطر داشته باشیم اگر 
كار كسی بر اساس لذت خواننده موفق می شود نمی توان خود به خود 
به این موضوع دست یافت و هر تالشی در نهایت یک تقلید مسخره از 
اما  نگاشته می شود  تدافعی  به صورت  بد  نوشته های  درمی آید!    آب 
نوشته خوب خود را رها می كند و به قضاوت را به خواننده می سپارد. 

بود  باال  بسیار  »وولف«  نوشته  »امواج«  چون  رمان هایی  روحی  خطر 
وقتی  یا  بود  روحی  ناتوانی  دچار  خود  كه  نویسنده ای  برای  هم  آن 
نوشت  »حال ساده«  زمان  به  را  بدو«  رمان »خرگوش،  آپدایک«  »جان 
مشخص بود كه ممكن است دو حالت پیش آید؛ موفقیت زیاد یا شكست 
وحشتناک! اما آزمون و خطا كردن این نوع نویسندگان و ترس نداشتن 

از این موضوع سبب موفقیت آنان شد.
نویسندگان بد معمواًل احساس می كنند داستانی برای گفتن به دیگران 
دارند. داستانی كه ممكن است در كودكی از زبان مادربزرگشان شنیده 
آرامش  احساس  نكنند  نقل  دیگران  برای  را  داستان  وقتی  تا  و  باشند 
نمی كنند اما از آنجا كه اطرافیان آنان نیز از همان داستان اطالع كردند 
نتیجه  در  و  ندارند  را  اتفاقات  بسط  یا  خاص  موضوعات  فاش  جرات 

داستانی غیرقابل قبول به دیگران عرضه می كنند.
گاهی نیز همین دسته نویسندگان برای بازنویسی داستان نویسندگان 
یک  دوباره  انجام  می كنند  فكر  با خود  می كنند.  گذشته تالش  در  دیگر 
كه  نمی فهمند  آنها  نیست.  مشكلی  كار  مختلف  اجتماعی  با شرایط  كار 
به  اثر  تاریخی پاسخ نویسنده آن  یا رمان های  رمان های علمی-تخیلی 
لحظه یا اتفاقی خاص در زمانه خود است و بازسازی یک اثر در عصری 

دیگر جذابیتی برای خواننده ندارد.
نكته دیگری كه این نوع نویسندگان به آن عالقه  دارند این است كه در پی 
آن هستند درک مردم را از اتفاقات موجود زیاد كنند یا حتمًا كتابشان 
نكته آموزشی داشته باشد. هر گونه تالشی برای نوشتن داستانی كه 
واقع  در  است.  بیهوده  كند  تبدیل  زندگی  برای  بهتری  جای  به  را  دنیا 
اعتقاد داشتن به یک مفهوم جدا از عالقه مند بودن به نوشته خوب انسان 
به ورطه شعار وارد می كند. شخصیت های داستان  بیراهه و  را دچار 

پیش از اینكه به دنبال عدالت باشند باید برای خواننده باورپذیر باشند.
نویسندگان بد معتقدند چیزی در دنیا برای یادگیری وجود ندارد و آنان 
در اوج دانایی به سر می برند و اگر تا كنون اثری از آنان منتشر نشد 
یا معروف نشدند تقصیر دنیای ادبی است. این تفكر كه من به موفقیت 
نزدیک شده ام پس بهتر است همین طور به كار خودم ادامه دهم بسیار 
خطرناک است. نویسنده بد همیشه می گوید: »من می خواهم این مطلب را 
بنویسم!« اما نویسنده خوب می گوید: »این مطلب در حال نوشته شدن 
دلیل  به  شما  اقوام  و  دوستان  كه  باشید  داشته  خاطر  به  باید  است!« 
داشت.  دوست خواهند  نیز  را  نوشته شما  دارند  دوست  را  اینكه شما 
بهتر است یاد بگیرید. یاد بگیرید و دست به قلم ببرید. دنیا دیگر جایی 
برای نویسندگان بد ندارد. یادگیری اولین اقدام برای نگارش یک مطلب 

خوب است.
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غزلی از حافظ 
ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

بنال بلبل اگر با منت سر یاریست
که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست

در آن زمین که نسیمی وزد ز طره دوست
چه جای دم زدن نافه های تاتاریست

بیار باده که رنگین کنیم جامه زرق
که مست جام غروریم و نام هشیاریست
خیال زلف تو پختن نه کار هر خامیست

که زیر سلسله رفتن طریق عیاریست
لطیفه ایست نهانی که عشق از او خیزد

که نام آن نه لب لعل و خط زنگاریست
جمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و خال

هزار نکته در این کار و بار دلداریست
قلندران حقیقت به نیم جو نخرند

قبای اطلس آن کس که از هنر عاریست
بر آستان تو مشکل توان رسید آری

عروج بر فلک سروری به دشواریست
سحر کرشمه چشمت به خواب می دیدم

زهی مراتب خوابی که به ز بیداریست
دلش به ناله میازار و ختم کن حافظ
که رستگاری جاوید در کم آزاریست

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

O nightingale! bewail if, the desire of being a lover with me, thine is.
For, we two are, weeping lovers; and our work, weeping is.
In that land where bloweth the fragrant breeze from the Beloved’s tress,
For boasting of the musk-pods of Tatar, what room is.
Bring the wine, wherewith we may becolour the garment of hypocrisy;
For, we are intoxicated with the cup of pride; and the name of sensibleness is.
To devise the fancy for Thy tress, is not the work of immature ones:
To go beneath the chain, the way of a bold one is.
Wherefrom love ariseth, is a hidden subtlety,
Whose name neither the ruby lip, nor the auburn hair is.
The person’s beauty is not the eye, nor the tress, nor the cheek, nor the mole;
In this matter many a thousand subtlety, heart-possessing is.
For half a barleycorn Kalandars of the Path purchase not,
The satin coat of that one who void of skill is.
To Thy threshold, one can reach only with difficulty. Yes:
With difficulty, the ascent to the sky of joyousness is.
In the morning, in a dream, I beheld the glance of union with Him:
Oh excellent! when the stage of sleeping better than the waking is.
Hafez! vex not His heart with weeping, and conclude:
For, in little injuring, everlasting safety is.

نگاهی به زندگی و زمانه رئیس کل بانک مرکزی در دهه پنجاه 

سرگذشت مهران 
شادی معرفتی - قسمت  سوم

رابطه دالر و ریال
با دالر قطع شده و رابطه جدیدی بین ریال و  در سال 1353، رابطه ثابت ریال 
حق برداشت مخصوص صندوق بین الملل پول برقرار شده بود و به علت تقویت 
نرخ اسعار اروپایی که جزو سبد حق برداشت مخصوص بودند، ریال نسبت به 
دالر تقویت می شد. ارز عمده ای که بانک برای مداخله در بازار ارز از آن استفاده 
ارزان تر  کاالها  قیمت  به  نسبت  روز  به  روز  عماًل  ارز  این  و  بود  دالر  می کرد، 
از کشورهای طرف معامله  بیشتر  به مراتب  ایران  در  تورم  می شد، زیرا میزان 
غیربازرگانی  و  بازرگانی  ارز  بازار  دو  ایران  در  بود.  آمریکا  مخصوصًا  ایران 
مداخله  علت  به  یعنی  می شد.  عمل  ارز  نرخ  یک  با  دو  هر  در  ولی  داشت  وجود 
بانک مرکزی، نرخ دالر در بازار غیر بازرگانی عینًا با بازار بازرگانی یکسان و به 
صورتی درآمده بود که بازار دونرخی را دیگر نمی پذیرفت. بعد از مدتی تصمیم 
گرفته شد بازار غیر بازرگانی به حال خود رها شود. اما چنان که انتظار می رفت 
نرخ دالر در آن بازار شروع به باال رفتن کرد و از 70 ریال به 5 /71 ریال رسید 
که موجب نگرانی شدید مقامات دولتی و تجار شد. نگران این بودند که این نظام 
دونرخی تورم بیشتری را موجب خواهد شد. توقع این بود که حداقل برای اینکه 
به فشارهای تورمی افزوده نشود، بانک مرکزی با استفاده از ذخایر ارزی نرخ 
را حتی االمکان ثابت نگه دارد. متعاقبًا در بانک تصمیم گرفته شد مداخله در بازار 

مجددًا از سر گرفته شود.

اقتصاد ایران در سال های ریاست مهران در بانک مرکزی
در سال 1354، اقتصاد کشورهای صنعتی دستخوش رکود، تورم و بیکاری بود، 

رشد این کشورها 75 /1 درصد منفی همراه با 12 درصد تورم بود. در ایران 
بخش غیرنفتی از رشدی معادل 4 /18 درصد در مقایسه با 5 /15 درصد سال 
و  غرب  رکود  علت  به  ولی  بود.  برخوردار   1352 سال  درصد   16/  8 و   1353
کاهش تقاضا برای صادرات نفتی ارزش افزوده بخش نفت 1 /11 درصد کاهش 

داشت.
سال 1355 رشد تولید ناخالص داخلی 8 /13 درصد و رشد بخش غیرنفتی 4 
/14 درصد بود. قیمت ساختمان و زمین و دستمزد کارگران افزایش چشمگیری 
کردن  محدود  جهت  در  دولت  سیاست  تورمی،  شرایط  این  در  می داد.  نشان 

سطح هزینه های خود تغییر جهت داد.
تولید  ساالنه  متوسط  رشد  بود.  پنج ساله  عمرانی  دوره  پایان   ،1356 سال 
ناخالص ملی به قیمت های ثابت 2 /17 درصد بود. ولی این رشد در شرایطی 
تحقق می یافت که بسیاری از طرح های پنجم ناتمام مانده بود. افزایش شدید 
فعالیت ها عامل افزایش سطح قیمت ها و قیمت مواد اولیه و مزد کارگر شده بود.

دوران پس از بانک مرکزی
بهمن ماه 1356 خاتمه  در 27  بانک مرکزی  در  دوران خدمت حسنعلی مهران 
به  سال  آن  آذرماه  در  که  انصاری  هوشنگ  دعوت  به  بنا  تاریخ  آن  در  یافت. 
ریاست هیات مدیره و مدیرعامل شرکت نفت منصوب شده بود، با قبول سمت 
بین شرکت  مذاکراتی  این دوره،  در  نفت رفت.  به شرکت  قائم مقام مدیرعامل 
ملی نفت ایران و کنسرسیوم نفت در تهران آغاز شد که دکتر مهران به عنوان 
هیات مذاکره کننده ایرانی، در این مذاکرات حضور داشت. آندروویتلی خبرنگار 
بی بی سی در تهران در گزارشی به رادیو لندن به تاریخ 12 اسفند 1356 درباره 
این مذاکرات می گوید: شرکت ملی نفت در ظرف یکی دو سال اخیر در مورد 
فروش نفت در خارج به پیشرفت های قابل مالحظه ای نائل شده، ولی با این حال 
ایران هنوز تا حد زیادی بر کنسرسیوم متکی است که در حال حاضر روزانه در 
حدود چهار میلیون بشکه از نفت خام ایران را صادر می کند. ایران به عالوه به 
کارشناس کنسرسیوم در مورد تولید نفت نیازمند است، اخیرًا هوشنگ انصاری 
در  غربی  شرکت های  که  داشت  اظهار  نفت  ملی  شرکت  هیات مدیره  رئیس 
آموزش دادن ایرانیانی که بتوانند جای آنها را بگیرند تعلل می ورزند. ریاست 
هیات مذاکره کننده ایرانی با حسنعلی مهران است. او یک اقتصاددان جوان و 
ایران به نیابت ریاست  از ریاست بانک مرکزی  بسیار هوشمند است که اخیرًا 
هیات مدیره شرکت ملی نفت رسید. دولت ایران در درجه نخست خواستار تعهد 
ثابت و درازمدتی از جانب کنسرسیوم در مورد مقدار نفتی است که کنسرسیوم 
ساالنه از ایران تحویل می گیرد و اما کنسرسیوم می خواهد منافع خود را افزایش 
دهد و عقیده دارد که از هنگام عقد قرارداد جاری که در سال 1973 تدوین شد 
منافعش کاهش فراوان یافته است )بولتن خبرگزاری پارس محرمانه، 12 /12 
/2536(. در شهریورماه 1357، پس از سقوط دولت جمشید آموزگار، جعفر 
شریف امامی به نخست وزیری برگزیده شد و هیات وزیران او را به حضور شاه 
معرفی کرد. او دکتر حسنعلی مهران را به سمت وزیر مشاور و رئیس سازمان 

برنامه و بودجه خود برگزید )روزنامه اطالعات، 5 /6 /1357(.


