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درباره انتخابات 
پارلمان انگلیس 

شرکت  هم  رای گیری  در  حتی  انگلیس  ملکه 
ملکه"  "دولت  را  بریتانیا  دولت  اما  نمی کند 
در  شرکت  برای  انگلیس  مردم  می نامند/ 
همه  در  کنند/  ثبت نام  قبل  از  باید  رای گیری 

اماکن صندوق رای گیری وجود دارد...

 ادامه جنگ های 
خاورمیانه تا 10 سال 

چارچوب حکومت های منطقه به قدری ضعیف 
تندرو  فعالیت گروه های  برای  که فضا  هستند 
شده،  باز  برخوردارند  بیشتری  قدرت  از  که 
یک  عنوان  به  که  است  داعش  آنها  بارزترین 

قدرت نظامی تالش دارد ...

شیرهای زنگ زده 
نفت ایران 

سال  در  خود  درخشان  روزهای  در  ایران 
1974 به رکورد تولید شش میلیون بشکه در 
روز دست یافت. به دنبال آن پس از انقالب 
سیاسی،  مشکالت  تحمیلی،  جنگ  بروز  و 

سوءمدیریت و تحریم ها...

دل و جان بردی
 اما نشدی یارم

اردیبهشت ماه سال 1۲9۰ خورشیدی در  در 
تهران خیابان زرگنده ) قلهک ( ؛ در خانواده 
یی متعین و صاحب جاه ، به دنیا آمد . پدرش 
کریم خان بنان الدوله نوری و مادرش دختر 

شاهزاده محمد تقی میرزا رکنی ...

نهمین جشنواره 
فیلم کردی در لندن

و  لندن  ُکردی  فیلم  جشنواره  دوره  نهمین 
یادبود  کوتاه  فیلم  مسابقه  دوره  پنجمین 
»یولماز گونای« در لندن برگزار می  شود و 
آخرین فرصت ارسال آثار ۲۰ اردیبهشت ماه 

است.به گزارش روابط ...
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کشتی  تونسی  کاپیتان  که  کرده  اعالم  ایتالیا  پلیس 
غرق شده و یکی از دستیارهای او را که اهل سوریه 
است، دستگیر کرده است. بنا بر این گزارش این دو 

تن متهم به قاچاق انسان شده اند.
 13۰( مایلی   7۰ فاصله  در  یکشنبه  سحرگاه  در 
یک  مدیترانه  در  لیبی  شمالی  سواحل  کیلومتری( 
صبح  کشتی  این  شد.  غرق  پناهجویان  حامل  کشتی 
بود.  کرده  آغاز  طرابلس  از  را  خود  سفر  شنبه 
امدادگران موفق شدند تنها ۲8 نفر را نجات دهند و 
تاکنون ۲4 جسد را از آب بیرون کشیده اند. در ابتدا 
پناهجویان  شمار  مورد  در  گوناگونی  گزارش های 
شمار  گزارش ها  این  شد.  منتشر  فاجعه زده 
سرنشینان کشتی را 7۰۰ تن و برخی 95۰ تن عنوان 
در  متحد  ملل  سازمان  نمایندگی  دفتر  کرده بودند. 
پس  مهاجرت،  بین المللی  سازمان  و  پناهندگان  امور 
از گفت وگو با بازماندگان، شمار قربانیان را 8۰۰ تن 
سازمان  نمایندگی  دفتر  گزارش  به  کرده اند.  اعالم 
پناهجویان  بیشتر  پناهندگان  امور  در  متحد  ملل 
 ۲8 بوده اند.  سومالی  و  اریتره  سوریه،  شهروندان 
سنگال،  گامبیا،  مالی،  اهالی  فاجعه  این  بازمانده 
ساحلی  گارد  هستند.  بنگالدش  و  اریتره  سومالی، 
سیسیل  به  را  شده  غرق  کشتی  بازماندگان  ایتالیا، 
انتقال داده است. برای بررسی این فاجعه، پرونده ای 
کاتانیا گشوده شده است.  در  توسط مراجع حقوقی 
پلیس با اعالم خبر دستگیری کاپیتان و یکی از خدمه 
کشتی، اعالم کرده که از دیگر بازماندگان فاجعه نیز 
بسیاری  می گویند  امدادگران  کرد.  خواهد  بازجویی 
رفته اند.  دریا  اعماق  به  بقایای کشتی  با  از جنازه ها 
بنا بر گفته های شاهدان عینی، قاچاقچیان بسیاری از 

پناهجویان را زیر عرشه محبوس کرده بودند.

مدیترانه همچنان قربانی می گیرد
دوشنبه  روز  شده،  منتشر  گزارش های  پایه   بر 
پناهجویان  حامل  کشتی های  مدیترانه  دریای  در 
دیگری هم دچار سانحه شده اند. سازمان بین المللی 
می دهد  گزارش  اضطراری  تماس های  از  مهاجرت 
سرنشین   3۰۰ با  شدن  غرق  حال  در  قایق  یک  از  که 
قایق  دو  از  مشابه  گزارش های  است.  کرده  دریافت 
دیگر نیز دریافت شده اند. این سازمان امدادی عنوان 
می کند که پیام های اضطراری به گارد ساحلی ایتالیا 
هم ارسال شده اند. ماتئو رنتسی، نخست وزیر ایتالیا 
امداد  نیروهای  همراه  به  کشورش  که  کرده   اعالم 
مالتا وارد عمل شده اند. در نزدیکی جزیره رودوس 
گردشگران  محبوب  مقصد های  از  یکی  که  یونان 
به  برخورد  با  پناهجویان  حامل  قایق  یک  هم  است 
دست کم  گزارش ها  بر  بنا  شکست.  هم  در  صخره ها 
سه تن از سرنشینان جان خود را از دست دادند. 93 
سرنشین دیگر نجات یافتند. 3۰ تن از آنها بالفاصله 

به بیمارستان اعزام شده اند.
با  که  قایق  سرنشینان  تالش  از  عینی  شاهدان 
ساحل  به  رسیدن  در  سعی  تخته پاره ها  نگه داشتن 
ساکنان  گزارش ها  بنابر  می گویند.  سخن  داشته اند، 
به کمک  پناهجویان  برای نجات  جزیره رودوس هم 

آنها شتافته اند.

واکنش اتحادیه اروپا
نخست وزیر ایتالیا خواستار اقدام هماهنگ بین المللی 
را  مهاجران  که  شد  افرادی  کردن  متوقف  برای 
آبهای  وارد  شلوغ  قایق های  در  و  قاچاقی  بصورت 

مدیترانه می کنند.
  ... ادامه در صفحه 3

  تاثر جامعه جهانی از مرگ دسته جمعی پناهجویان 

 تراژدی مرگ مهاجران

مروری بر زندگی و کسب و کار بیژن پاکزاد، طراح پوشاک مردانه، عطر و جواهرات 

زندگی به سبک بیژن
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هفته ای که گذشت 
دستور افزایش آمادگی های نظامی

خوش بینانه  شرایط  لوزان،  تفاهم  از  پس  که  حالی  در 
تحویل  خبر  اما  داشت  وجود  مذاکرات  ادامه  به  نسبت  ای 
موشک های اس 3۰۰ روسی به ایران، ابراز نگرانی و مخالفت 
مقامات آمریکایی را برانگیخت؛ به گونه ای که در آستانه روز 
ارتش، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا مدعی شد که گزینه 
نظامی در برابر ایران در صورت شکست دیپلماسی همچنان 
در  انقالب  رهبر  تهدیدها،  این  به  واکنش  در  پابرجاست. 
که  خواستند  دستگاه ها  همه  از  رسمی  دستورالعمل  یک 

آمادگی  های نظامی و دفاعی خود را افزایش دهند.

سگ کشی با اسید!
با  سگ کشی  حال  بود،  کم  انسان ها  به صورت  اسیدپاشی 
کوتاه  ویدئویی  انتشار  کرد.  اضافه  آن  به  باید  هم  را  اسید 
پی  در  زیادی  واکنش های  شیراز،  در  اسید  با  سگ کشی  از 
خانم  اعتراضی،  تجمعات  برخی  برگزاری  از  پس  داشت. 
فوری  توقف  خواستار  کشور  وزیر  به  نامه ای  در  ابتکار 
همین  در  شد.  خاطیان  با  قانونی  برخورد  و  اقدامات  این 
به  فیلم  ارسال  از  هم  شیراز  زیست  محیط  مدیرکل  حال 
قوه قضائیه و شکایت در این زمینه خبر داد. براساس استفتا 

از برخی مراجع سگ کشی توجیه شرعی و اخالقی ندارد.

هر ساعت 19 طالق
در شرایطی که میانگین سن ازدواج در کشور همچنان باال 
 5/3 افزایش  از  هم  کشور  احوال  ثبت  آمار  آخرین  می رود 
که  آن گونه  می دهد.  خبر  گذشته  سال  طی  طالق  درصدی 
مدیرکل دفتر آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرتی سازمان 
ثبت احوال اعالم کرده در  سال گذشته در هر ساعت ١٩ طالق 
ثبت شده است. این در حالی است که در  سال ٩٣ به ازای هر 
4/4 مورد ازدواج در کشور یک مورد طالق به ثبت رسیده، 
اما در سال ٩٢ به ازای هر پنج مورد ازدواج یک مورد طالق 

به ثبت می رسید.

سرمایه گذار با ویزای توریستی
در  که  آمریکایی  سرمایه گذاران  از  برخی  می رسد  به نظر 
نشست پنج شنبه گذشته رستورانی در تهران حضور داشتند 
بیشتر از سیاستمدارانشان به بهبودی روابط ایران و آمریکا 
و نیز لغو تحریم های غرب امیدوارند، چرا که بنا بر گزارش 

از  این گروه  دو روزنامه نیویورک تایمز و فایننشال تایمز، 
برای  و  توریستی  »ویزای  با  که  آمریکایی  سرمایه گذاران 
فرصت های  ارزیابی  به  آمدند،  سفر  این  به  ایران«  از  دیدار 
سوی  از  که  تحریم ها  لغو  صورت  در  ایران  در  کسب وکار 

مشاوران ایرانی ارائه شد، پرداختند.

پیام خودروسازان آمریکایی
دلیل  به  تا  درصددند  داخلی  خودروسازان  که  شرایطی  در 
تولیدی  خودروهای  قیمت های  به  هزینه ها  برخی  افزایش 
خودروسازان  پیام  ارسال  از  خبرها  برخی  بیفزایند،  خود 
برای  آنها  تمایل  ابراز  و  ایرانی  خودروسازان  به  آمریکایی 
حضور  که  چند  هر  می کند.  حکایت  ایران  در  حضور 
با  دارد  تحریم ها  لغو  با  تنگاتنگی  رابطه  خودروسازان 
می گوید  قطعه سازان  انجمن  هیات مدیره  عضو  همه  این 
کرده اند  آغاز  را  خود  بازارسنجی  مطالعات  آمریکایی ها 
از سر  ایران  با رفع تحریم ها فعالیت خود را در  آماده اند  و 

بگیرند.

آغاز مرحله سخت مذاکرات
از  پس   5+1 گروه  و  ایران  هسته ای  مذاکرات  از  دور  اولین 
تفاهم سیاسی لوزان، این هفته در شرایطی در وین آغاز شد 
از این دور تالش می کنند که نگارش متن توافق  که طرفین 
جامع و نهایی را آغاز کنند. این درحالی است که اختالفات بر 
سر چگونگی رفع تحریم ها، رسیدن به توافق را سخت کرده 
است؛ درحالی که مقامات آمریکایی بر لغو مرحله به مرحله 
تحریم ها تاکید کرده اند، ظریف گفته درباره حذف مرحله به 
مرحله صحبت نمی کنیم. روحانی هم هفته گذشته تاکید کرد 

که پایان توافق باید با لغو تحریم هاهمراه باشد.

گزارش پول های کثیف در مجلس
وقتی وزیر دادگستری هم در یک برنامه تلویزیونی از احتمال 
نقش پول های کثیف در برخی بی نظمی های انتخاباتی سخن 
گفت در واقع بر سخنان وزیر کشور که چندی است نسبت 
داده  هشدار  انتخابات  عرصه  به  آلوده  پول های  ورود  به 
مجلس  هیات رئیسه  سخنگوی  حاال  گذاشت.  صحه  است، 
در این باره خبر داده که رحمانی فضلی هفته آینده در یکی 
پول های  ورود  درباره  و  یافته  حضور  علنی  نشست های  از 
کثیف به انتخابات گزارشی به مجلس ارائه می دهد. برخی 

نمایندگان هم در این باره افشاگری هایی کرده اند.

سفر بانوهای دیپلمات به ایران؟
این هفته تهران میزبان دو بانوی دیپلمات بود. اولی جولی 
بیشاپ وزیر خارجه استرالیا که پس از 1۰ سال اولین مقام 
وی  می کرد.  سفر  ایران  به  استرالیا  از  که  بود  پایه ای  بلند 
در  رایزنی هایی  اگرچه  کشورمان،  مقامات  با  دیدار  ضمن 
مورد پناهجویان ایرانی، گسترش مناسبات و همکاری برای 
تجریش  بازار  در  زدن  قدم  اما  داد،  انجام  داعش  با  مبارزه 
دلسی  نداد.  دست  از  هم  را  تهرانی  شهروندان  با  گپ  و 
دیپلماتی  بانوی  رودریگز وزیر خارجه ونزوئال هم دومین 

بود که اواسط هفته به تهران سفر کرد.

شبیه سازی تاسیسات اتمی ایران در جنگل های تنسی
یک روزنامه غربی از آغاز نوعی رقابت میان آزمایشگاه های 
مسیر  متوقف کردن  جهت  راهی  یافتن  برای  آمریکا  اتمی 
پیشرفت هسته ای ایران خبر داد. مهر نوشت؛ هرچند که دور 
جدید مذاکرات هسته ای ایران در آستانه آغازشدن است اما 
آمریکا درحال بررسی  اتمی  آزمایشگاهی های  این وجود  با 
بازبودن  وجود  با  می توانند  چگونه  که  هستند  نکته  این 
پیشرفت  جلوی  ایران  هسته ای  تاسیسات  بودن(  )فعال 
هسته ای این کشور را بگیرند. البته مقامات آمریکایی مدعی 
ایران  انداختن میان  این کار فاصله  از  آنها  هستند که هدف 
و توانایی ساخت بمب از سوی تهران است. نیویورک تایمز 
در ادامه می نویسد؛ برای آنکه دانشمندان آمریکایی تصویر 
باشند،  داشته  ایران  هسته ای  توانایی های  از  مناسب تری 
به صورت  ایران  هسته ای  تاسیسات  از  کپی شده  نمونه ای 
مخفیانه در اعماق جنگل های تنسی ساخته شده است. عالوه 
این تاسیسات کپی برداری شده، سانتریفیوژهایی  بر آن در 
به کار گرفته شده اند که شبیه سانتریفیوژهای فعال در ایران 
هستند. آمریکا این سانتریفیوژها را از لیبی و زمانی که این 

کشور دارای برنامه هسته ای بود، به دست آورده است.

ثروت های میلیاردی برخی مدیران از مسکن مهر
قسیم عثمانی، نماینده بوکان در نشست علنی مجلس خطاب 
به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تذکر داد و گفت: مسکن 
مهر که یکی از طرح های بسیار خوب بود به خاطر مدیریت 
و اجرای ناکارآمد، ثروت های میلیاردی را برای مدیران عامل 
باید  را  ثروت ها  این  که  کرد  ایجاد  مهر  مسکن  تعاونی های 
بپردازند.  اقساط  به صورت  مهر  مساکن  محروم  ساکنان 

دستگاه های نظارتی دولت باید رسیدگی به اموال میلیاردی 
دستور  در  سریعا  را  مهر  مسکن  تعاونی های  مدیران عامل 
خصوص  این  در  که  را  نامشروعی  اموال  و  دهند  قرار  کار 

به دست آورده اند به مالکان مسکن مهر عودت دهند.

سفر گروه ۲4 نفره آمریکایی به ایران 
گذشته  هفته  می نویسد  آمریکا  نیویورک تایمز  روزنامه 
آمریکایی  بالقوه  سرمایه گذاران  و  توریست ها  از  گروه  یک 
تهران  به  ایران  در  سرمایه گذاری  امکان  بررسی  به منظور 
این  گزارش  اساس  بر  نوشت؛  عصرایران  کرده اند.  سفر 
آمریکایی  سرمایه گذاران  از  گروهی  آمریکایی  روزنامه 
همزمان با ترسیم چشم انداز توافق نهایی هسته ای بین ایران 
ایران  مسئول  مقامات  با  تا  رفته اند  تهران  به   5+1 گروه  و 
ایران گفت وگو کنند.  درباره فرصت های سرمایه گذاری در 
سفری  تهران  بر  عالوه  نفره   ۲4 گروه  این  گزارش ها  بنابر 
نیز به شیراز داشته و از اماکن تاریخی و باستانی این شهر 
گروه  این  اعضای  از  یکی  المونت«  »ند  است.  کرده  بازدید 
که پیشتر سیاستمدار بوده و هم اکنون یک کارآفرین خدمات 
گفت:  نیویورک تایمز  به  سفر  این  درباره  است  دیجیتال 

»اینجا همه ما را دوست دارند«.

بازداشت سه تاجر ایرانی در آمریکا
و  شرکت  چهار  کرد:  اعالم  آمریکا  دادگستری  وزارت 
تجهیزات  داشته اند  قصد  که  شده اند  متهم  شخص  پنج 
ایران  به  ترکیه  و  تایوان  طریق  از  پیشرفته  الکترونیکی 
به  را  ایرانی  سه  آمریکا  نوشت؛  عصرایران  کنند.  منتقل 
به  پیشرفته  الکترونیکی  تجهیزات  صادرات  به  اقدام  اتهام 
ایران بازداشت کرد. وزارت دادگستری آمریکا با اعالم این 
افراد قصد داشته اند  این  موضوع مدعی شد: تجهیزاتی که 
به ایران منتقل کنند بسیار پیشرفته و کاربرد دوگانه نظامی 
و غیرنظامی دارد. رویترز اسامی ایرانیان بازداشت شده را 
بهرام مکانیک )69 ساله( و تورج فریدی )46 ساله( هر دو 
از هیوستن و خسرو افغانی )71ساله( از لس آنجلس نوشته 
این  به  کیفرخواستی  در  آمریکا  دادگستری  وزارت  است. 
و  کرده  وارد  اتهام    ۲4 عنوان شده اند-  نفر  پنج  که  افراد- 
مدعی شده این بازرگانان تحریم های ایران را- که صادرات 
ممنوع  را  دوگانه  کاربرد  دارای  و  پیشرفته  فناوری های 

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

هستیم و دارای چه اصالتی می باشیم. 

این شناسنامه همه ماست
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 ابله گمان می کند عاقل است،
 ولی عاقل می داند که خود

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

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

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

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

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

مشترکانی به ما معرفی کرده اند.

 94507 Likes
www.facebook.com/persianweeklypaper

ادامه از صفحه یک 

لیبی  در  ثبات  ایجاد  با  نظامی برای  مداخله  رنزی  آقای 
کشورهای  به  مهاجران  از  بسیاری  عزیمت  نقطه  که  را 
اروپایی است، رد کرد، اما درعین حال بر ضرورت انجام 
این  در  که  تبهکاری  شبکه های  نابودی  برای  اقداماتی 
ایتالیا این  زمینه فعالیت دارند، تاکید کرد. نخست وزیر 
اروپا  اتحادیه  وزرای  که  کرد  بیان  حالی  در  را  سخنان 
برای  راه حل هایی  یافتن  برای  لوگزامبورگ  در  امروز 
تشکیل  مدیترانه  آبهای  در  مهاجران  بحران  با  مقابله 

جلسه دادند.
این نشست پس از آن برگزار شد که روزگذشته )یکشنبه 
19 آوریل( یک قایق حامل حدود 7۰۰ مهاجر در آب های 

مدیترانه غرق شد...
کشته  قایق  این  سرنشینان  بیشتر  که  می رود  آن  بیم  و   
سال  تصمیم  دلیل  به  اروپا  اتحادیه  وزرای  باشند.  شده 
و  جستجو  عملیات  کاهش  بر  مبنی  اتحادیه  این  گذشته 

نجات تحت فشار قرار گرفته اند.
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، 
هم گفته است که این "وظیفه اخالقی "کشورهای اروپایی 
آبهای  در  مهاجرت  بحرانی  شرایط  درمورد  که  است 

مدیترانه اقداماتی را اتخاذ کنند.
آلمان بر ضرورت انجام اقدامی فوری تاکید کرده، اما در 
باره  دراین  آسانی  راه حل های  که  داده  عین حال هشدار 

وجود ندارد.
اروپایی  کشورهای  سایر  وزرای  از  هم  مالت  مقامات 
عزیمت  محل  اولین  عنوان  به  لیبی  به  که  اند  خواسته 
بسیاری از قایق های مهاجران توجه بیشتری نشان دهند. 
سران اتحادیه اروپا در جلسه ویژه ای که پنج شنبه ) ۲3 
آوریل( برگزار می شود درباره بحران مهاجران در آبهای 
مدیترانه بحث و گفت وگو خواهند کرد. به گفته مقامات 
در این جلسه ویژه قرار است برنامه 1۰ ماده ای بررسی 

بحث  مورد  اروپا  اتحادیه  خارجه  وزرای  سوی  از  شده 
شورای  رئیس  توسک،  دونالد  گیرد.  قرار  نظر  تبادل  و 
اتحادیه اروپا، گفته است که این اتحادیه نمی تواند مرگ 
هزاران را که در تالشند از طریق دریا وارد اروپا شوند، 
فوری  راه حلی  نبود  به  نسبت  حال  درعین  او  بپذیرند. 

برای این معضل هشدار داد.

این  آن،  سران  و  اروپا  اتحادیه  بشری  حقوق  مجامع 
قوانین را عامل اول مرگ و میرها در مدیترانه می دانند. 
شاید هم از همین رو است که دیروز وزرای امور خارجه 
اتحادیه اروپا در دیدار اضطراری و شتابزده به بحث و 
بررسی این مسأله پرداختند و برخی از آنها نیز پیشنهاد 
دادند، قوانین موجود در اتحادیه در خصوص مهاجران 
تغییر کند. واقع بینانه ترین دیدگاه را میان سیاستمداران 
ارائه کرده اند  آلمانی ها  اروپا در زمینه مسأله مهاجرت، 
که می گویند، باید پذیرفت شرایط زندگی در کشورهای 
ساکنان  از  بسیاری  سوریه  و  لیبی  چون  زده ای  بحران 
کنند  فکر  اروپا  به  مهاجرت  به  می کند  مجبور  را  آنها 
تهدیدات  به  با توجه  است،  در میان  نکته دیگری هم  اما 
اسکان  با  که  هستند  آن  نگران  اروپا  سران  مدرن  دنیای 
کرده اند  تجربه  را  داعش  خشونت های  که  مهاجرانی 
به  را  خشونت ها  این  شده  عجین  جنگ  با  زندگی شان  و 
در  آنکه  ضمن  آورند؛  سوغات  به  اروپا  به  خود  همراه 
افزوده  یعنی  مهاجر  هر  اروپا  اقتصادی  دشوار  شرایط 
بین  نگرانی  این  هرچند  بیکاری.  آمار  به  رقم  یک  شدن 
اما به  تمام کشورهای اروپایی مشترک و فزاینده است، 
اعتقاد برخی از همین اروپاییان انسانیت چیز دیگری را 

حکم می کند.

با این حال نباید فراموش کرد که بجز قوانین سختگیرانه 
مدیترانه  در  مهاجران  مرگ  در  هم  دیگری  عامل  اروپا، 
انسانی هستند که در  این عامل قاچاقچیان  دخیل است. 

ازای دریافت پول های کالن مهاجران را با کشتی هایی که 
بیشتر به کشتی ارواح می مانند، جا به جا می کنند. اخیرًا 
قاچاقچیان  این  از  یکی  سراغ  به  تایمز«  »ایریش  نشریه 
انسان رفته و با او در سواحل لیبی به گفت و گو نشست. 
این فرد در حالی که لم داده و چای خود را مزمزه می کند، 
اقرار می کند، از مهاجران بابت چنین سفرهای پرخطری 
1۰ هزار دالر می گیرد. او تأکید می کند که »ما هیچ کس 
کشتی  سوار  و  بپردازد  را  پول  این  نمی کنیم  مجبور  را 
هایمان شود. آنها خود این تصمیم را می گیرند. اشتیاق 
آنها آنقدر زیاد است که ما مجبور می شویم در هر نوبت 
تعداد زیادی را سوار کنیم. این تعداد باال و سنگین شدن 

کشتی احتمال هرگونه تراژدی را باال می برد.

اگر  حتی  نمی دهند.  اهمیتی  احتمال ها  این  به  آنها  اما 
هیچ عملیات نجاتی )طرحی که اروپا برای مقابله با این 
مرگ و میرها اتخاذ کرده( وجود نداشته باشد، آنها باز 
در  ماندن  به  را  این سفر شاید مرگبار  در  پاگذاشتن  هم 
کشورهای پرخطر و مصیبت دیده خود ترجیح می دهند.

تر  دردناک  زمانی  شده  کشته  مهاجران  غمبار  تراژدی 
این  از  اروپاییان  از  برخی  چگونه  بدانیم  که  می شود 

مرگ ها پلی برای پیروزی خود می سازند. 

حالی  در  است،  نوشته  انگلیس  »ایندیپندنت«  روزنامه 
نمانده  باقی  انگلیس  پارلمانی  انتخابات  به  چیزی  که 
رقبای  از  یکی  و  یوکیپ  حزب  رهبر  فراژ،  نایجل  است 
اندکی  انگلیس  وزیر  نخست  کامرون،  دیوید  انتخاباتی 
این  از  استفاده  با  مهاجران  کشتی  غرق  فاجعه  از  پس 
حربه به جنگ کامرون رفت و گفت، نخست وزیر انگلیس 
باید بابت این مسأله مسئولیت پذیر باشد، زیرا در واقع به 
دلیل تصمیمات او بود که رژیم قذافی سقوط کرد و لیبی 
در بحران فرو رفت. بحرانی که نتیجه آن اکنون آوارگی 

مردم این کشور و ناامنی آن شده است.

http://www.facebook.com/pages/Persian-Weekly/120285221359444
http://www.facebook.com/persian.weekly
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گزارش

همه چیز درباره انتخابات 
پارلمان انگلیس 

 ملکه انگلیس حتی در رای گیری هم شرکت نمی کند اما دولت بریتانیا را "دولت 
از قبل ثبت نام  باید  انگلیس برای شرکت در رای گیری  ملکه" می نامند/ مردم 
کتابخانه ها،  مدارس،  دارد:  وجود  رای گیری  صندوق  اماکن  همه  در  کنند/ 

کافه ها و حتی گاراژهای منازل مسکونی
 هر حوزه انتخابیه در بریتانیا به منطقه ای گفته می شود که 6۰ هزار رای دهنده 
داشته باشد و هر حوزه انتخابیه، یک نماینده در مجلس عوام دارد. کل کشور 
که  نامزدی  هر  داشت.  خواهد  را  خود  نماینده  کدام  هر  که  دارد  حوزه   65۰

اکثریت آرا را به دست بیاورد به مجلس راه خواهد یافت.
)هفدهم  مه  ماه  هفتم  در  دیگر،  ماه  یک  از  کمتر  نسیم:   - بین الملل  گروه 
اردیبهشت(، بناست تا بریتانیایی هایی که از پیش برای رای دادن در انتخابات 
ثبت نام کرده اند، به پای صندوق های رای بروند و نمایندگان مجلس عوام را 
انتخاب کنند و البته تصمیم بگیرند چه حزب یا شاید احزابی، طی  5 سال آتی 

سکان هدایت کشورشان را عهده دار شود.
هر حوزه انتخابیه در بریتانیا به منطقه ای گفته می شود که 6۰ هزار رای دهنده 
داشته باشد و هر حوزه انتخابیه، یک نماینده در مجلس عوام دارد. کل کشور 
که  نامزدی  هر  داشت.  خواهد  را  خود  نماینده  کدام  هر  که  دارد  حوزه   65۰
اکثریت آرا را به دست بیاورد به مجلس راه خواهد یافت اما عمدتا کاندیداهای 
این کشور وابسته هستند؛ گرچه گفته می شود هر  از احزاب  پارلمان به یکی 
کسی که باالی هجده سال دارد و شهروند بریتاینا، ایرلند یا کشورهای مشترک 
کاندیداتوری  نباشد صالحیت  زندانی  یا  اشراف زاده، مجنون  و  باشد  المنافع 

را دارد.
نام  ثبت  آوریل فرصت  ماه  بیستم  تا  انتخابات  در  برای شرکت  انگلیس  مردم 
دارند، روز رای گیری هم تقریبا در همه اماکن صندوق رای گیری وجود دارد، 
از مدارس و کتابخانه ها گرفته تا مشروب فروشی ها و حتی گاراژهای منازل 
گیری  رای  زمان  در  و  کرده اند  نام  ثبت  انتخابات  برای  که  کسانی  مسکونی. 
در مسافرت هستند حتی می توانند رای خود را با پست ارسال کنند و یا حتی 
برای رای دهی از جانب خودشان نایب بگذارند! شاید یکی از دالیل این همه 
تمهیدات برای دریافت رای از مردم، مشارکت پایین انگلیسی ها علی الخصوص 

نسل جوان در انتخابات است که اغلب معتقدند رای شان تاثیر چندانی ندارد.
میان  اصلی  رقابت  اما  کنند  رقابت می  انتخابات  این  در  کلی 5 حزب  به طور 
به رهبری   ( کار  و حزب  کامرون(  دیوید  به رهبری   ( کار  دو حزب محافظه 
را )یعنی  پارلمان  اکثریت کرسی های  بتواند  اد میلی بند( است. هر حزبی که 
3۲5+1 کرسی از 65۰ کرسی( از آن خود کند، کابینه آتی را تشکیل خواهد داد 

و رهبر آن نیز، نخست وزیر می شود.
انتخاب  در  الظاهر  علی  و  نمی کند  شرکت  رای گیری  در  انگلیس  ملکه  گرچه 
از  پس  و  می نامند  ملکه"  "دولت  را  بریتانیا  دولت  اما  نیست،  دخیل  نیز  دولت 
انتخابات، ملکه است که از رهبر حزب برنده به عنوان نخست وزیر و تشکیل 
دولت دعوت می کند.پیش بینی می شود رقابت سال جاری نیز همانند دوره قبل 
)سال ۲۰1۰( تنگاتنگ باشد و اکثریت کرسی ها در اختیار یک حزب قرار نگیرد. 
در چنین شرایطی، حزبی که کرسی های بیشتری در اختیار دارد با یکی دیگر 

از احزاب، دولت ائتالفی تشکیل می دهد.

چرا انتخابات 
بریتانیا پنجشنبه ها 

برگزار می شود؟
احزاب ثبت شده از 3۶۵ روز مانده 
به  دارند،  محدودیت  انتخابات  به 
می تواند  حزب  هر  که  ترتیب  این 
برای هر حوزه انتخابی که در آن 
نامزد دارد، حداکثر 30 هزار پوند 
هزینه کند – که اگر حزبی در همه 
می شود  کند،  شرکت  حوزه ها 

۱۹.۵ میلیون پوند.
انتخابات سراسری پارلمانی "بریتانیا" )انگلیس، ولز، 
 17( مه  هفتم  پنجشنبه  شمالی(  ایرلند  و  اسکاتلند 
اردیبهشت( برگزار می شود تا رهبر حزبی که بتواند 
پارلمان  عوام  مجلس  در  را  کرسی ها  مطلق  اکثریت 

کسب کند، مامور تشکیل دولت شود.
برخی  به  گزارشی  در  بی.بی.سی  خبری  شبکه 
دارد،  وجود  انتخابات  این  با  رابطه  در  که  پرسش ها 

پاسخ گفته است.

زمان رأی گیری کی است؟
رأی گیری روز پنجشنبه هفتم مه از ساعت هفت صبح 

تا 1۰ شب برگزار می شود.

رأی گیری برای چیست؟
حزب  کدام  می شود  مشخص  سراسری  انتخابات  در 
می دهند.  تشکیل  را  بریتانیا  بعدی  دولت  احزاب(  )یا 
پارلمان  عوام  کرسی مجلس   65۰ برای  نامزد  هزاران 

بریتانیا رقابت می کنند.

چه کسانی می توانند رأی بدهند؟
کسانی که نام شان در فهرست رأی دهندگان ثبت شده 
شهروند  باشند،  ساله  هجده  رأی گیری  روز  باشد، 
کشورهای  از  یکی  شهروند  یا  باشند،  بریتانیا 

مشترک المنافع یا جمهوری ایرلند و ساکن بریتانیا.

چه کسانی نمی توانند رأی بدهند؟
رأی  سراسری  انتخابات  در  ندارند  حق  زیر  افراد 

بدهند:
اعضای مجلس اعیان، شهروندان اتحادیه اروپا ساکن 
شهروند  یا  ایرلندی  بریتانیایی،  که  هرکس  بریتانیا، 
زندانی ها،  نباشد،  مشترک المنافع  کشورهای  از  یکی 
انتخاباتی  تخلف  به  گذشته  سال  پنج  در  که  کسانی 
محکوم شده باشند، کسانی که »اهلیت قانونی« ندارند 

)محجورند( و قوه تشخیص ندارند.

آیا ملکه می تواند رأی بدهد؟
مغایر  مملکت  اول  شخص  دادن  رأی  عمل  در  اما  بله، 

عرف و سابقه تاریخی است.

کاندید شدن چگونه است؟
از  باید 1۰ نفر  انتخابات شد،  این که بتوان نامزد  برای 
حوزه ای که می خواهید در آن کاندید شوید معرفی تان 
کنند. برگه معرفی با 1۰ امضا را باید تا روز 9 آوریل 
به همراه 5۰۰ پوند به محل مقرر تحویل بدهید. برای 
احزاب  باشید.  حزبی  عضو  نیست  الزم  شدن  کاندید 
معموال  که  دارند،  را  خودشان  انتخاب  رویه  بزرگ 
آن لیستی واحد و رأی اعضای محلی آن حزب  مبنای 

است.

هم چنین کاندید انتخابات باید دست کم 18 ساله و تبعه 
بریتانیا، کشورهای مشترک المنافع یا جمهوری ایرلند 
باشد. افراد و گروه های زیر نمی توانند برای نمایندگی 
پارلمان کاندید شوند: کارمندان دولت، افسران پلیس، 
ورشکسته  که  کسانی  از  بعضی  مسلح،  نیروهای 
شده اند، مدیران شرکت های تجاری که منصوب دولت 
در کشورهایی که  پارلمان  نمایندگان  هستند، قضات، 
که  کسانی  نیستند،  مشترک المنافع  کشورهای  جزو 
اعضای  شده اند،  محکوم  انتخاباتی  تخلف  خاطر  به 

مجلس اعیان.

چطور می توان حزب سیاسی تأسیس کرد؟
ثبت  انتخابات  کمیسیون  در  باید  سیاسی  حزب  هر 
برای  کمیسیون  دارد.  هزینه  پوند   15۰ کار  این  شود. 
حزب،  اعضای  از  نفر  سه  مشخصات  حزب  ثبت 
اگر  می خواهد.  را  حزب  مالی  منابع  و  اساس نامه 
اسم حزبی آن قدر به حزبی دیگر شبیه باشد که باعث 

باشد،  توهین آمیز  نحوی  به  یا  بشود،  سردرگمی 
البته  کمیسیون انتخابات می تواند حزب را ثبت نکند. 
کسی که بخواهد کاندید شود الزم نیست عضو حزب 
به عنوان   – خودش  اسم  با  می تواند  هرکس  باشد. 

کاندیدای مستقل – شرکت کند.

هر کاندیدا چقدر می تواند خرج کند؟
از زمانی که ثبت نام تمام می شود، نامزدهای انتخاباتی 
تا سقفی مشخص می توانند هزینه کنند. ضمن این که 
می خواهد  نامزدها  از  انتخابات  بر  نظارت  کمیسیون 
سابقه همه مخارج را نگه دارد. در مناطق غیرشهری 
هر نامزد می تواند حداکثر 87۰۰ پوند به عالوه 9 پنس 
به ازای هر یک نفر واجد شرایط رأی دادن در آن حوزه 
 87۰۰ حداکثر  رقم  این  شهری  مناطق  در  کند.  خرج 

پوند به عالوه 6 پنس برای هر رأی دهنده است.

احزاب سیاسی چقدر می توانند خرج کنند؟
انتخابات  به  مانده  روز   365 از  شده  ثبت  احزاب 
این ترتیب که هر حزب می تواند  به  محدودیت دارند، 
برای هر حوزه انتخابی که در آن نامزد دارد، حداکثر 
همه  در  حزبی  اگر  که   – کند  هزینه  پوند  هزار   3۰

حوزه ها شرکت کند، می شود 19.5 میلیون پوند.

سیاسی  احزاب  از  حمایت  برای  هم  ثالث  اشخاص  آیا 
محدودیت دارند؟

چند  یا  یک  از  حمایت  در  که  گروه هایی  یا  افراد  بله، 
مشخص  سیاستی  با  نامزدهایی  یا  سیاسی  حزب 
اگر  محدودند.  مخارج شان  در  هم  می کنند،  فعالیت 
پوند در  از ۲۰ هزار  ثالث بخواهند بیش  این اشخاص 
ایرلند  و  اسکاتلند، ولز  پوند در  1۰ هزار  یا  انگلستان، 
شمالی هزینه کنند، )در انتخابات سراسری بریتانیا(، 
در  حزبی"  غیر  "فعال  به عنوان  را  خودشان  باید 

کمیسیون نظارت بر انتخابات ثبت کنند.

این پول ها از کجا می آید؟
راه های  از  انتخاباتی  نامزدهای  و  سیاسی  احزاب 
تا  گرفته  عضویت  حق  از  می کنند،  جمع  پول  مختلف 
به  مربوط  مقررات  محلی.  ضیافت های  و  برنامه ها 
کمک مالی بسیار روشن است: کسی که بخواهد بیش 
از 5۰۰ پوند به یک حزب یا 5۰ پوند به یک نامزد کمک 
قانونی که   – باید جزو کمک دهندگان مجاز باشد  کند، 
عمال جلوی کمک از خارج کشور را می گیرد. هر کمک 
به  پوند   15۰۰ از  بیش  یا  احزاب،  به  پوند   75۰۰ باالی 
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و  ها  آگهی  محل  از  فقط  پرشین  نامه  هفته  مخارج 
حق اشتراک تامین می شود. هفته نامه پرشین انتظار 
دارد در صورتی که آن را می پسندید و ماندگاری آن را 
برای  فرهنگ و فارسی زبانان مفید میدانید ما را یاری 

کنید.
همانطور که بارها نوشته ایم، در صورت ازدیاد تعداد 
مشترکان و آگهی ها، هفته نامه دوام و کیفیت بهتری 
به راه اطالع رسانی وکارهای فرهنگی خود  میابد و 

ادامه می دهد. 
که  است  نامه مرهون محبت های کسانی  این هفته 
تاکنون به درخواست ما،  آگهی دهندگان و مشترکانی 

به ما معرفی کرده اند.

اشتراک = تداوم در انتشار

شاخه محلی حزب، باید علنی شود.

انتخابات را چه کسی برگزار می کند؟
مسئول برگزاری انتخابات در هر حوزه رأی گیری – که نهایتا 
رأی را اعالم می کند – باالترین مقام دولتی در آن حوزه است. 
خدمات  اداره  رئیس  انتخابات  روز  در  اجرایی  امور  مسئول 

انتخاباتی شورای آن حوزه است.

برگزاری انتخابات چقدر هزینه دارد؟
 84.6 حدود   )۲۰1۰ )سال  بریتانیا  پیشین  سراسری  انتخابات 
میلیون پوند هزینه داشت – بدون در نظر گرفتن هزینه خدمات 

پستی.

چرا انتخابات پنجشنبه ها برگزار می شود؟
پیش از این برگزاری انتخابات در روز پنجشنبه بیش از آن که 
الزام قانونی باشد، عرف بود. اما قانون جدیدی که دوره های 
کاری مجلس عوام را محدود کرده، می گوید انتخابات باید هر 
پنج سال یک بار، اولین پنجشنبه ماه مه برگزار شود. یکی از 
فرضیاتی که در مورد ریشه "پنجشنبه" طرح می کنند این است 
که در دوران قدیم مردم دست مزد کار هفتگی شان را جمعه ها 
می گرفتند، بنابراین انتخابات را پنجشنبه برگزار می کردند که 
مردم بیش از حد مست نباشند! کمیسیون انتخابات برای باال 
بردن مشارکت، پیشنهاد داده رویه ای در نظر گرفته شود که 
از روز رأی گیری هم  تا یک هفته پیش  بتوانند یک روز  مردم 

رأی بدهند.

چه کسی برنده انتخابات است؟
نظام انتخاباتی بریتانیا مبتنی بر اکثریت نسبی است. در هر 
باشد  آورده  رأی  رقبا  از  بیش  که  نامزدی  انتخاباتی،  حوزه 
آراء  مطلق  اکثریت  نیست  الزم  و   – می شود  پارلمان  نماینده 

مأخوذه را کسب کند.

چطور می توان از عقاید یک کاندیدا یا یک حزب آگاه شد؟
هر حزب باید یک مانیفست انتخاباتی منتشر کند. این مانیفست 
نامزدهای  خرید.  فروشگاه ها  از  یا  حزب  خود  از  می شود  را 
انتخاباتی در حوزه خودشان تبلیغ می کنند و می توانند مجانی 

یک دفترچه تبلیغاتی برای رأی دهندگان آن حوزه پست کنند.

هر حزب چند نماینده دارد؟
آخرین روز کاری پارلمان قبلی، حزب محافظه کار 3۰۲ نماینده 
حزب   ،56 دموکرات  لیبرال  حزب   ،۲56 کارگر  حزب  داشت، 
 ،5 اسکاتلند 6، شین فین  اتحادطلب 8، حزب ملی  دموکراتیک 
حزب ملی ولز 3، حزب سوسیال دموکرات و کارگر 3، و حزب 
هر  سبز  و  ائتالف  ریسپکت،  حزب های   .۲ بریتانیا  استقالل 
کدام یک نماینده داشتند، و پنج نماینده هم مستقل بودند. تنها 
نماینده باقی مانده، سخنگوی پارلمان است که در رأی گیری ها 

شرکت نمی کند.

رهبر یک حزب چطور نخست وزیر می شود؟
اکثریت  که  حزبی  رهبر  از  ملکه  سراسری،  انتخابات  فردای 
اعیان را برده  مطلق )نصف به عالوه یک( کرسی های مجلس 
بدهد.  تشکیل  دولت  نخست وزیر  مقام  در  می خواهد  باشد، 
اگر آن شخص بپذیرد،  بالفاصله نخست وزیر می شود و جای 

نخست وزیر قبلی را در داونینگ استریت می گیرد.

اگر نخست وزیر کرسی نمایندگی خودش را از دست بدهد چه؟
حزب نخست وزیر یک نفر دیگر را به عنوان نخست وزیر موقت 
انتخاب می کند. ملکه آن فرد را به کاخ باکینگهام دعوت می کند 
که بپرسد حزب شان می خواهد مسئول تشکیل دولت بشود یا 
خیر. بعد از آن حزب مربوطه انتخابات داخلی برگزار می کند 

و رهبر جدیدش را برمی گزیند.

اگر هیچ حزبی در مجلس عوام اکثریت نداشته باشد چه؟
اگر هیچ کدام از احزاب نصف به عالوه یک کرسی های پارلمان 
همه  از  بیش  که  حزبی  می شود.  پیچیده تر  کمی  کار  نبرد،  را 
بدهد،  تشکیل  اقلیت  دولت  کند  سعی  می تواند  دارد،  کرسی 
نشدنی  است  ممکن  و  دارد  را  خودش  مشکالت  کار  این  اما 
دیگر  احزاب  یا  حزب  این  که  است  این  دیگر  حالت  باشد. 
سعی کنند دولت ائتالفی تشکیل بدهند، به نحوی که مجموع 
یا  بشود.  پارلمان  کرسی های  نصف  از  بیش  نمایندگان شان 
توافق کند  با حزبی دیگر غیررسمی  آن حزب می تواند  این که 
که اگر حزب مخالف می خواست "رأی عدم اعتماد" بدهد، علیه 

او رأی ندهد – که دولت پایدار بماند.

فصلنامه صوفی
نشریه خانقاه نعمت اللهی

شماره های 89 فارسی و 88 انگلیسی منتشر شد

جواد  دکتر  روانشاد  یاد  زنده  از:  هایی  سروده  و  نوشتارها  با 
نوربخش،  علیرضا  دکتر  دوم(،  نورعلیشاه   ( کرمانی  نوربخش 
کریم زیانی، علی اصغر مظهری کرمانی،، دکتر پرویز نوروزیان 
چاید،  راجر  جفری  نبوی،  لی  لی  ارفع،  جمشید  خالقی،  میترا   ،
حمید دهدشتی، حسین محمدی، مری گوسی، میریام مک گیلیس، 
صفورانوربخش، جاوید مجددی، آندره بجرک، میشل روسو، یان 
شوماکر، جو مارتین، Roger Loff  و شماری دیگر از پیروان طریقت 

نعمت اللهی

مراکز فروش در لندن: خانقاه نعمت اللهی در نشانی زیر، دفتر کانون ایران 

واقع در  Sheperds Bush Green 65، سوپر قنادی رضا وسوپر زمان، در 

 Finchley فرهنگسرای لندن در Hammersmith کنزینگتونسوپر المپیا در

Herford Road و سوپر سارا در Road

Sufi, 41 Chepstow Palace London W2 4TS  tel: 02072290769
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بین الملل
مداخله آمریکا چه عواقبی خواهد داشت؟

یمن مانعی جدید در 
مذاکرات هسته ای

مقامات دولتی و کارشناسان می گویند که تنش ها بر سر یمن، مذاکرات 
هسته ای را از خط خارج نمی کند. اما مداخله آمریکا در جنگ نیابتی 

سعودی-ایرانی می تواند نتایج غیرمنتظره ای داشته باشد.
ایرانی: کشور عربی جنگ زده یمن، تبدیل به عارضه ای  دیپلماسی 
آن هم در مراحل  ایران  و  ایاالت متحده  آور در زمینه روابط  تعجب 
پایانی دیپلماسی هسته ای رئیس جمهور باراک اوباما با تهران شده 
ناو  یک  هفته  اواخر  که  اند  کرده  اعالم  آمریکا  دولت  مقامات  است. 
گرفتن  باال  است.  شده  فرستاده  یمن  ساحلی  های  آب  به  هواپیمابر 
ایران  نمایش قدرتی علیه  آمریکایی ها در جنگ داخلی یمن،  دخالت 
آن هم در زمانی است که دور جدید مذاکرات هسته ای این هفته در 

وین آغاز می شود.
هم اکنون، مقامات دولتی و کارشناسان می گویند که تنش ها بر سر 
یمن، مذاکرات هسته ای را از خط خارج نمی کند. اما مداخله آمریکا 
در جنگ نیابتی سعودی-ایرانی می تواند نتایج غیرمنتظره ای داشته 
باشد. از اواخر مارس، ایاالت متحده به سعودی ها در بمباران حوثی 
ها که در زمستان امسال دولت یمن را سرنگون کرده اند، مشاوره می 
دهد. ایران طرف دیگر درگیری ها است که از حوثی ها حمایت می 
کند. این مسئله موجب برانگیخته شدن خشم عربستان سعودی شده 

است که نفوذ ایران در مرز خودش را غیرقابل قبول قلمداد می کند.
یکی از مقامات پنتاگون به پولیتیکو می گوید ناو یو اس اس تئودور 
بار  اولین  است.  شده  نزدیک  یمن  های  آب  به  یکشنبه  روز  روزولت 
این  که  این  و  داد  گزارش  را  ناو  این  موقعیت  تغییر  آسوشیتدپرس 
شود.  می  اسکورت  نورماندی  اس  اس  یو  موشکی  ناو  توسط  ناو 
دریایی  نیروی  اخیر،  روزهای  »در  گوید:  می  ای  بیانیه  در  پنتاگون 
ایاالت متحده حضورش در منطقه را به خاطر نا آرامی های کنونی 
یمن افزایش داده است. هدف این قبیل عملیات ها اطمینان یافتن از 
باز بودن و امن بودن خطوط کشتیرانی است. ایاالت متحده همچنان 
دریایی  محیط  در  امنیت  تامین  و  اش  ای  منطقه  شرکای  به  متعهد 

است.«
این تحرک پس از انتشار گزارش هایی مبنی بر انتقال تسلیحات ایرانی 
به حوثی ها از طریق کشتی به یمن، صورت گرفته است. سخنگوی 
پنتاگون این گزارش ها را تایید نکرد اما این نکته را اضافه کرد که: 

»ما به دقت تمام تحرکات دریایی در منطقه را رصد می کنیم.«
توسط  که  حمالت  این  درباره  تردید  وجود  با  متحده  ایاالت  تاکنون 
ائتالف هشت کشور سنی عرب صورت گرفته، به سعودی ها در یمن 
کمک مشاوره ای و اطالعاتی می داد و حمایت های لجستیکی از قبیل 
نگران  آمریکایی  مقامات  داد.  انجام می  را  گیری هواپیماها  سوخت 
افزایش تلفات شهروندان و ناموفق بودن سعودی ها در رسیدن به 
به قدرت  و  آنها  تسلیم کردن  و  ها  بمباران حوثی  قبیل  از  اهدافشان 

رساندن مجدد عبد ربه منصور هادی هستند.

برخی از تحلیلگران می گویند ایاالت متحده با وجود این نگرانی ها 
به دنبال فرستادن این پیام به متحدین عربش در منطقه است که پس 
از توافق هسته ای با ایران هم نفوذ این کشور در خاورمیانه را کنترل 
خواهد کرد. ایالن گلدنبرگ، یکی از مقامات سابق وزارت خارجه و 
پنتاگون که کارشناس مسائل خاورمیانه است در این باره می گوید: 
»مشارکت ما در یمن تابع مستقیمی از مذاکرات است و تصمیمی است 
که دولت برای اطمینان بخشیدن به شرکای عربمان گرفته است.« وی 
در ادامه می گوید: »من مطمئن نیستم که آن چه که در یمن انجام می 
دهیم، سیاست خوبی باشد. در حقیقت به نظر من سیاست بدی است. 
اما باید بگویم که این برای روابط ایاالت متحده-عربستان سعودی، 

سیاست خوبی است.«
گلدنبرگ و مقامات دولت اوباما این ایده را که یمن تاثیری مخرب بر 
مذاکرات هسته ای دارد، رد می کنند و به این نکته اشاره می کنند که 
سوریه  داخلی  جنگ  در  ایران  نقش  مخالف  که  است  ها  سال  آمریکا 

بوده است.
محموله  ارسال  از  جلوگیری  برای  متحده  ایاالت  تالش  هرگونه 
دارد:  اختیار  در  هم  را  ملل  سازمان  مجوز  یمن،  به  تسلیحاتی  های 
توسط  یمن  تسلیحاتی  تحریم  المللی  بین  نهاد  این  گذشته  هفته 
کشورهای عضو این نهاد را تایید کرد که براساس آن عرضه مستقیم، 
متوقف  فورًا  باید  کشور  این  به  سالح  انتقال  و  فروش  غیرمستقیم، 

شود.
ای  مقاله  در  ایران  خارجه  وزیر  ظریف،  محمدجواد  این  بر  عالوه 
که روز دوشنبه در روزنامه نیویورک تایمز نوشت به ایاالت متحده 
توصیه کرد تا از طرح پیشنهادی ایران مبنی بر آتش بس فوری در 

یمن، حمایت کند.
منبع: پولیتیکو

گروه الشباب چرا و چگونه تاسیس شد؟

پیام آوران 
مرگ و وحشت

حساب  به  دنیا  تروریستی  گروه های  خطرناکترین  جزو  آفریقایی  تروریستی  گروه های 
می آیند. 

از سایر گروه های تروریستی  توانسته اند بیش  آفریقا  امنیت الزم در  نبود  این گروه ها در 
رعب و وحشت در کشورهای آفریقایی حاکم کنند. گروه هایی که عمدتا از آموزه های وهابی 
بهره می برند و بر اساس این آموزه ها با خشونت فراوان در قاره سیاه مشغول به فعالیت 

هستند. جنبش جوانان مجاهدین  موسوم به الشباب یک گروه افراطی سومالیایی است که 
در  گروه  این  گرفت.  شکل  سیاه  قاره  در  القاعده  شبکه  از  بخشی  عنوان  به   ۲۰1۲ سال  از 
سال  اوایل  در  اما  داشت،  خود  کنترل  در  را  سومالی  جنوب  و  مرکز  از  بخش هایی  گذشته 
۲۰15 شهرهای بزرگی را در سومالی از دست داد و در حال حاضر چند روستا را در تصرف 
خود دارد. به رغم اینکه گفته می شود این گروه متصرفات بی شماری را از دست داده است، 
منابع امنیتی می گویند که تعداد سربازان الشباب در سال ۲۰14 بین 7 تا 9 هزار نفر برآورد 

شده است.
این گروه تروریستی در سال 1993 ریخته شده است. یعنی  پایه های   برخی می گویند که 
می بخشد  قوت  را  نظریه  این  که  هم  حادثه ای  مهم ترین  القاعده.  شکل گیری  از  پیش  حتی 
موضوع »نبرد موگادیشو« است.گروه های افراطی که در دهه 9۰ در سومالی حاکم بودند 
در عملیاتی که موسوم به »سقوط شاهین سیاه« بود، توانستند دو هلی کوپتر آمریکایی را 
در این کشور زمینگیر کنند و اجازه ندهند که آمریکا نیروهای زخمی خود را از آنجا خارج 
کند. در این راستا گفته می شود که در دهه 9۰ میالدی  که جنگ های داخلی طوالنی وضعیت 
سومالی را بسیار آشفته کرده بود و قحطی و گرسنگی سراسر این کشور را فراگرفته بود. 
سومالی  در  صلح  حافظ  نیروهای  استقرار  خواستار  قطعنامه ای  صدور  با  ملل  سازمان 
دریایی،  تفنگداران  از  متشکل  واحدهایی  با  اساس  این  بر  هم  ایاالت متحده  ارتش  شد. 
 )Delta Force( و نیروهای دلتا )1۰th Mountain(هنگ دهم کوهستان ،)Rangers(تکاوران
و  شدند  مستقر  سومالی  در  مالزی  و  پاکستان  ارتش  زرهی  و  پیاده  واحدهای  همچنین  و 
عملیاتی به نام »بازگشت امید« را آغاز کردند. رمز عملیات هم »آیرن« )IRON( نام داشت. 
روز سوم اکتبر 1993 یک تیپ کماندویی متشکل از نیروهای دلتا، رنجرهای ارتش، واحد 
رهایی گروگان نیروی هوایی، واحد کنترل نبرد نیروی هوایی و چهار تن از نفرات یگان 
ویژه نیروی دریایی در قالب تیمی 16۰ نفره به فرماندهی سرلشکر ویلیام اف. گاریسون 
 8 و  بلک هاوک  یواچ6۰-  سیکورسکی  نوع  از  ترابری-تهاجمی  هلی کوپتر   8 پشتیبانی  با 
هلی کوپتر تهاجمی سبک از نوع ام اچ-6 لیتل برد، به منظور دستگیری محمد فرح عیدید، 
یک  ضربتی،  عملیات  جریان  در  اما  بردند،  یورش  موگادیشو  به  سومالی  شورشیان  رهبر 
فروند بالگرد بلک هاوک با کد عملیاتی سوپر6-1، با گلوله آر پی جی شبه نظامیان سومالی 
هدف قرار گرفته و سرنگون می شود. در پی این اتفاق ابتکار عمل از دست نیروهای ائتالف 
یک  ادامه  در  اما  می دهد؛  ماهیت  تغییر  نجات  عملیات  به  دستگیری  عملیات  و  شده  خارج 
ساقط  شبه نظامیان  توسط  )نیز   4-6 سوپر  عملیاتی  کد  با  دیگر  بلک هاوک  بالگرد  فروند 

ائتالف  نیروهای کماندویی  نبرد،  تلفات و گسترده شدن فضای  افزایش  دلیل  به  می شود. 
بین المللی قادر به مهار عملیات نبوده و در نتیجه با به جا گذاشتن 18 کشته، 73 زخمی و یک 

خلبان به اسارت درآمده، به پایگاه خود باز می گردند.
درگیری های داخلی بین چریک های سومالیایی و شبه نظامیانی بود که در غالب چندین گروه 
برای رسیدن به قدرت می جنگیدند. قوی ترین این گروه ها، گروه جبهه اتحاد ملی سومالی 
به رهبری ژنرال محمد فرح عیدید بود. با ورود نیروهای حافظ صلح، این گروه ها به شدت 
تضعیف شدند. برخی تحلیلگران می گویند هر چند این گروه ها در داخل تضعیف شدند، اما 
هرگز از بین نرفتند. حضور این نیروها در نهایت موجب شکل گیری الشباب شد که در سال 

۲۰1۲ خود را زیرشاخه ای از القاعده معرفی کرد.
در حال حاضر این گروه در فهرست سازمان های تروریستی ایاالت متحده آمریکا،  بریتانیا، 
کانادا، استرالیا و امارات قرار دارد. الشباب در باب چرایی تاسیس خود اعالم کرده است که 
هدف از تاسیس این گروه جنگ علیه دشمنان اسالم است و در این راستا بارها به نیروهای 
عملیات های  گروه  این  همچنین  است.  کرده  حمله  موگادیشو  در  آفریقا  اتحادیه  و  دولتی 
خونباری را هم در سایر نقاط آفریقا انجام داده است. در راستای حمالت خونبار این گروه 
مخوف آفریقایی، الشباب در جریان جام جهانی ۲۰1۰ آفریقای جنوبی، ده ها تماشاگر این 
بازی ها را قتل عام کرد. در سال ۲۰13 نیز این گروه با حمله به یک مرکز خرید در نایروبی، 
دانشجویان  خوابگاه  به  حمله  با  نیز   ۲۰15 آوریل  دوم  در  و  کشت  را  نفر   67 کنیا  پایتخت 

دانشگاه »گاریسا« در کنیا 147 دانشجو را قتل عام کرد. هر دو حمله توسط مردان نقابدار 
مسلح انجام شد که افراد را به رگبار گلوله می بستند.

و  جوانی  معنی  به  الشباب،  نام  می نویسد:  گروه  این  درباره  نیز  نیوز  یورو  خبری  سایت 
از سال  که  بنیادگرایان وهابی هستند  از  ترین شاخه  از جمله متعصب  آنها  است.  جوانان 
از  خودساخته شان  قوانین  اساس  بر  دولتی  تحمیل  آنان  هدف  فعالند.  سومالی  در   ۲۰۰6
تروریستی  سازمان  یک  رسمی  به طور  را  گروه  این  کشورها  از  بسیاری  است.  شریعت 
می دانند. این گروه از سال ۲۰۰8 بخش های بزرگی از سومالی را در کنترل خود گرفته بود 
که این اواخر بخش اعظم تصرفات خود را با کمک کشورهای غربی و آفریقایی از دست داده 
است. در این راستا گروه الشباب در سال ۲۰11 توسط نیروهای دولتی و به کمک اتحادیه 
آفریقا به ویژه دولت کنیا به عقب رانده شد. به همین دلیل است که این گروه کنیا را هدف 
نخست حمالتش قرار داده است تا انتقام این شکست را بگیرد.  تام مالیتی تحلیلگر مسائل 
آفریقا می گوید: »الشباب از اکتبر ۲۰11 که نیروهای کنیا وارد سومالی شدند، اعالم کردند 
که با حضور نظامیان کنیا در سومالی مخالفند و تهدید کردند که با آنها در خاک خود کنیا 
خواهند جنگید«. رهبر این گروه احمد عبدی گودان نام دارد و بین 7  تا 9 هزار عضو دارد. 
یکی از فاجعه بارترین حمله های این گروه در سال ۲۰1۰ و در جریان مرحله نهایی مسابقات 
جام جهانی فوتبال در کامپاال در اوگاندا بود که طی آن 76 نفر کشته شدند. در سال ۲۰۰9 
نیز در حمله به نیروهای اتحادیه آفریقا در سومالی، 11 تن را کشتند و یک حمله انتحاری 
آنها نیز جان 7۰ تن را گرفت. همچنین در حمله آنها به ساختمان یک دادگاه ۲9 نفر کشته 
شدند. اما گفته می شود پس از حمله به دانشگاه گاریسا، در شهر گاریسا این دومین باری 
به  نیز حمله  اول  بار  از سومالی حمله می کرده است.  به هدفی در خارج  الشباب  بوده که 
نقل کردند  کنیا  پایتخت  قتل عام در مرکز خریدی در  از  یافتگان  بود و نجات  همین شکل 
که آنها مردانی بسیار جوان، بی رحم و انباشته از حس کینه و انتقام بودند. با این حال به 
با درگیری داخلی روبه روست و ناسیونالیست هایی که  الشباب مدت ها است  نظر می رسد 
هدفشان تصاحب قدرت در سومالی است، با افراطیونی که می خواهند جنگ خود را فراتر از 
مرزهای آفریقا بکشانند، در تعارض قرار گرفته اند. سفر به مناطق تحت کنترل الشباب در 
سومالی، حتی برای نیروهای زره پوش حافظ صلح خطرناک است. مقامات کنیا می گویند 
آنها در پی ایجاد منطقه حائل با سومالی نیستند، اما باید از مرزهای بسیار طوالنی خود با 

این کشور که مأمن الشباب است حفاظت کنند.
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واشنگتن پست:

 ادامه جنگ های 
خاورمیانه تا 10 سال 
منطقه  حکومت های  چارچوب 
فضا  که  هستند  ضعیف  قدری  به 
که  تندرو  گروه های  فعالیت  برای 
باز  برخوردارند  بیشتری  قدرت  از 
شده، بارزترین آنها داعش است که 
تالش  نظامی  قدرت  یک  عنوان  به 
مناطق  و  کند  کشورگشایی  دارد 
بیشتری را به تصرف خود در آورد.

روزنامه امریکایی واشنگتن پست پیش بینی کرد که بحران 
احتماال  و  یابد  ادامه  دیگر  سال  چند  برای  خاورمیانه  در 
درگیری های خونینی که به دلیل وجود این بحران جریان 
خواهد  منطقه  این  در  شگرف  تغییرات  ایجاد  باعث  دارد 
ها  دهه  بحران  این  اگر  نویسد  می  پست  واشنگتن  شد. 

سیاسی،  های  محرک  کرد،  تعجب  زیاد  نباید  کشید  طول 
و  سریع  ای  اندازه  به  دموگرافیکی  و  اقتصادی  اجتماعی، 
های  قدرت  بلکه  متحده  ایاالت  تنها  نه  که  هستند  گسترده 
این مساله  اند،  برآمده  آن  کنترل  به فکر  نیز  دیگر  خارجی 
سبب می شود که بی ثباتی موجود به نسل بعد برسد و در 

آنیده خاورمیانه ای متفاوت را شاهد باشیم.
واشنگتن پست همچنین می نویسد، سیر تحوالت به قدری 
از  صحیح  تحلیلی  توانند  نمی  تحلیلگران  که  است  سریع 

اوضاع جاری بدهند، حوادث تغییرات ریشه ای ایجاد کرده 
اند که به هیچ وجه نمی توان آینده ای روشن را پیش بینی 
کرد. همان طور که دیدیم در تونس حادثه خودسوزی یک 
سبزی فروش ساده در البوعزیزی در سال ۲۰1۰ موجی از 
انقالب ها و جنگ های داخلی را رقم زد که سلسله وار ادامه 

داشتند به کشورهای دیگر رسیدند در حالی که کسی نمی 
توانند در آخر  این حوادث می  آیا  توانست دقیقا بگوید که 

موازنه را در منطقه تغییر دهند؟
های  حکومت  چارچوب  نویسد،  می  سپس  پست  واشنگتن 
منطقه به قدری ضعیف هستند که فضا برای فعالیت گروه 
شده،  باز  برخوردارند  بیشتری  قدرت  از  که  تندرو  های 
نظامی  قدرت  یک  عنوان  به  که  است  داعش  آنها  بارزترین 
تالش دارد کشورگشایی کند و مناطق بیشتری را به تصرف 

خود در آورد.
امریکا  کند،  می  تاکید  سپس  امریکایی  روزنامه  این 
خاورمیانه  کشورهای  بر  حاکم  های  حکومت  برای  که 
از  بیشتری  شناخت  باید  کند  می  تجویز  اصالحات  نسخه 
خاورمیانه به دست آورد تا بتواند دقیقا بفهمد که چه چیزی 

برای خاورمیانه مناسب است.
واشنگتن پست در تایید این که امریکا شناخت صحیحی از 
اوضاع و بطن جوامع خاورمیانه ندارد، می نویسد: باراک 
اوباما، رئیس جمهوری امریکا اخیرا میزبان حیدر العبادی، 
نخست وزیر عراق بود. عبادی در این دیدار تالش کرد که 
حمایت بیشتری از امریکا برای مبارزه با داعش کسب کند، 
اما حمله جدیدی که داعش اخیرا به مناطق نزدیک به شهر 
رمادی انجام داد نشان داد که اشکاالت ایاالت متحده که در 
میدان جنگ حضور مستقیم دارد تا چه اندازه باال است و 

استراتژی آن تا چه اندازه آسیب پذیر است.
دائما  العبادی  حیدر  نویسد:  می  ادامه  در  پست  واشنگتن 
شکایت می کند که ایاالت متحده به اندازه کافی مهمات در 
اختیار عراق قرار نمی دهد و هر وقت از آن سالح سنگین 
تالش  نوعی  به  و  کرده  خودداری  آنها  ارسال  از  خواسته 
کرده است که این مساله را از سر باز کند. اوباما همچنین 
با هر گونه حضور ناظران هوایی امریکایی در خط مقدم 
می  نشان  دیگر  مسائل  و  مسائل  این  است.  کرده  مخالفت 
جدی  های  چالش  با  واشنگتن  به  العبادی  سفر  که  دهد 

مواجه بوده و چندان موفقیت آمیز نبوده است.
متحده  ایاالت  چه  هر  نویسد،  می  سپس  پست  واشنگتن 
امریکا حمایت ضعیف تری از عراق و دولت عبادی داشته 
باشد، او مجبور خواهد شد که به ایران و گروه های شبه 
نظامی شیعی وابسته به آن بیشتر نزدیک شود و این مساله 
تمام  آن  منافع  و  متحده  ایاالت  ضرر  به  تواند  می  آخر  در 
فاقد  سفید  کاخ  نویسد:  می  آخر  در  پست  شود.واشنگتن 
رویکرد استراتژیک و طوالنی مدت در عراق و سوریه است 
اقتصاد  این  از  انتظار می رود بیش  امریکا  از  در حالی که 
و دیپلماسی خود را در خدمت آن قرار دهد. مساله ای که 
به نظر می رسد در وضعیت فعلی واشنگتن آمادگی آن را 

ندارد.  منبع: الجزیره

بین الملل
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چین اقتصاد جهان را 
به زیر می کشد؟

هیزل شفیلد/گزارشگر ارشد ایندیپندنت

خیز چین به عنوان یک ابرقدرت اقتصادی این سوال را همراه خود آورده بود 
باشد، چه  به مناطق شرقی دسترسی داشته  که در صورتی که غرب بخواهد 
حال  در  چین هنوز  است.  دیگری هم مطرح  سوال  افتاد. حاال  اتفاقی خواهد 
اکنون  تا  می دهد  ادامه  خود  رشد  به  کمتری  بسیار  سرعت  با  اما  است،  رشد 

پرسش هایی درباره تاثیرات کاهش رشد چین پرسیده شود.
رشد 7 درصدی در سه ماه نخست سال ۲۰15 به معنای ثبت کمترین رشد در 6 
سال گذشته است. چین در سه ماه پایانی سال ۲۰14 معادل 3/ 7 درصد رشد 
کرده بود و این کاهش چیز جدیدی نیست. رشد 3/ 7 درصدی تولید ناخالص 
برونداد  بود.  گذشته  دهه  دو  در  میزان  کمترین  گذشته  سال  در  چین  داخلی 
اقتصادی چین در سال گذشته هنگفت یعنی 3/ 1۰ تریلیون دالر بوده است تا 
چین دومین کشوری باشد که توانسته وارد باشگاه 1۰ تریلیون دالری ها شود. 
آمریکا در سال ۲۰۰۰ از این مرز گذشته بود؛ اما صندوق بین المللی پول می گوید 
که این کاهش رشد می تواند مشکالت عمده ای را برای اقتصاد جهان ایجاد کند. 
وقتی رشد چین کاهش یابد، رشد بقیه جهان هم کاهش خواهد یافت. صندوق 
و  است  داده  کاهش  را  جهان  و  چین  از  خود  رشد  پیش بینی  پول  بین المللی 
هنگامی که کارخانه های چین آرام بگیرند، بازار کاالهای پایه تحت تاثیر قرار 

خواهد گرفت. 
اگر  داشت.  خواهد  نفت  تقاضای  میزان  بر  بزرگ  تاثیری  چین  رشد  کاهش 
تولید صنعتی چین یک درصد افت کند، قیمت نفت خام ممکن است تا ۲ درصد 
افت کند. این امر قطعا کمکی به افزایش تجارت جهانی نخواهد کرد. در واقع 
بازبینی  نیز مورد  را  تجارت  میزان  از  پیش بینی خود  پول  بین المللی  صندوق 
منفی قرار داده است و شکی نیست که در این میان کشورهای شریک تجاری 
چین بیش از دیگران آسیب خواهند دید. جای تعجب ندارد که وقتی چین آمار 
واکنش  همسایه  کشورهای  سهام  شاخص های  از  برخی  می کند،  اعالم  بدی 

منفی نشان می دهند. 
نوظهور  بازارهای  برای  پیامدهایی جدی  انتظار چین می تواند  از  رشد کمتر 
نیز داشته باشد، احتماال اثری بیش از اثری که بازارهای توسعه بافته متحمل 
خواهند شد. تخمین های بانک جهانی اخیرا نشان داده که اگر رشد چین یک 
درصد کمتر از انتظارها باشد، رشد جهان ممکن است تا نیم درصد افت کند که 

رقم بسیار قابل توجهی است.

اقتصاد

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

VAT, CIS and Payroll
Company Formation

Business Plans, Commercial Loans and Mortgages
Specialist Tax Investigations

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

Gas & Oil Engineers and Sub Contractors

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

انقالب آرام چین 
در سه حوزه

در مورد چین، بیشتر تصورات مشهور از آن بدبین ها است. ارقامی که اخیرا منتشر شده 
نشان می دهد رشد این کشور به شدت افت کرده و تورم هم رو به کاهش گذاشته است 
چراکه اقتصاد چین درگیر رکود امالک است و تولید کارخانه ای نیز به کمترین میزان از 
روزهای تاریک بحران مالی جهانی رسیده است. در سه ماه نخست سال ۲۰15، تولید 
ناخالص ملی چین »تنها« 7 درصد رشد کرده است. )نسبت به مدت مشابه سال گذشته( 

رشد در سال ۲۰15 احتماال ضعیف ترین حد در ۲5 سال گذشته خواهد بود.

اقتصادی حاال به  از دهه ها خیز  اینکه چین پس  هراس فزاینده ای وجود دارد مبنی بر 
قدرت  و  جهان  بزرگ  اقتصاد  دومین  چین  بود.  خواهد  فاجعه  یک  این  بخورد.  زمین 
فراموش  را  نکته ای  شکاک  افراد  خوشبختانه،  است.  آسیا  خیزش  حال  در  و  سرآمد 
کرده اند. چین نه تنها به لحاظ اقتصادی نیرومندتر از آن چیزی است که آنها می گویند، 

بلکه حتی خود را در معرض انقالب مالی آرام و خوشایندی قرار داده است.
دولت  و  است  داخلی  چین  بدهی های  بیشتر  دارد.  ستون  چند  چین  اقتصاد  نیرومندی 
هنوز آنقدر نفوذ دارد که بدهکاران و بستانکاران را از وحشت دور نگه دارد. این کشور 
باثبات تر  را  اقتصاد  که  امری  است،  مصرف  به  سرمایه گذاری  از  توازن  تغییر  حال  در 
خواهد کرد. چین در سال گذشته به لطف رونق خدمات بیش از 13 میلیون شغل جدید 
ایجاد کرده، رکوردی که کاهش رشد را قابل تحمل می کند. با توجه به اقتصادی که حاال 
بسیار بزرگ تر است، رشد مورد انتظار 7 درصدی در سال جاری، اقتصاد این کشور را 

بیشتر از رشد 14 درصدی سال ۲۰۰7 بزرگ خواهد کرد.
با این حال، دلیل اصلی تردید در مورد گفته های شکاکان، اصالحات چین است. دولت 
چین پس از یک دهه دودلی، در حال عمل در سه حوزه حیاتی است. نخست در بخش 
مالی، چین شروع به تسهیل کنترل بر نرخ های بهره و جریان سرمایه از این سو به آن 
سوی مرزها کرده است. جو شائو چوان، رئیس بانک مرکزی چین گفته »احتمال زیادی« 

وجود دارد که نرخ های بهره تا پایان سال ۲۰15 با آزادسازی کامل روبه رو شوند.
کرده  بیشتر  کشور  از  خارج  به  نقد  پول  جریان  برابر  در  را  خود  تحمل  همچنین  چین 
است. یوآن اندک اندک منعطف تر شده و شرکت های چندملیتی قادر شده اند درآمدهای 
خود را با سهولت بیشتری از قبل به خارج ببرند. عزم دولت برای وادار کردن صندوق 
بین المللی پول برای به رسمیت شناختن یوآن به عنوان ارزی قابل تبدیل تا پیش از پایان 

سال ۲۰15 نشان از برنامه ریزی برای اقدامات برجسته تر دارد.
اما حوزه دوم حوزه مالی- مالیاتی است. اصالحات اوایل دهه 199۰ به دولت های محلی 
مسوولیت بیشتری برای خرج کردن اما منابع کمتری از درآمد داد. مشکل سرمایه گذاری 
پایه  که  ناشی می شود. شهرها  بزرگ  اشتباه  این  از  زیادی  تا حد  در چین  از حد  بیش 
تکیه  زمین  فروش  به  خود  عمرانی  عملیات  اعتبار  تامین  برای  داشتند،  سستی  مالیاتی 

کرده بودند و خود را درگیر دریافت وام های بی مالحظه کردند.
دولت  کرد.  خواهد  جمع   ۲۰۲۰ سال  تا  را  افتضاح  این  می گوید  اکنون  دارایی  وزارت 
مرکزی سرمایه را به استان ها به خصوص با اولویت های اجتماعی، انتقال خواهد داد، 
در حالی که دولت های محلی درآمدهای مالیاتی بیشتری دریافت خواهند کرد. یک برنامه 
این برنامه شرایط را  راهنما برای رفع بدهی های دولت های محلی اجرایی شده است. 
برای شکل گیری بازار اوراق شهری آماده می کند، اقدامی که به رغم خطرات ممکن بهتر 

از تامین سرمایه مبهم امروز برای استان ها و شهرها است.
و حوزه سوم اصالح امور اجرایی است. در اوایل سال ۲۰13، لی کچیانگ در آغاز دوره 
نخست وزیری اش متعهد شد که شرایط را برای شرکت های خصوصی بهتر و زندگی 

را برای آنها آسان تر خواهد کرد. بدگمان بودن کاری ندارد، اما افزایش ثبت شرکت های 
خصوصی نشانه های دیگری دارد. در سال ۲۰14 حدود سه میلیون و 6۰۰ هزار شرکت 

در چین ثبت شده که تقریبا دو برابر میزان شرکت های ثبت شده در سال ۲۰1۲ است. 
شود.  داده  تخصیص  بیشتری  کارآمدی  با  سرمایه  شد  خواهد  باعث  اصالحات  این 
وام دهندگان خطرات را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار خواهند داد تا شایسته ترین 
داشته  خوبی  سرمایه  بازگشت  هم  پس اندازکنندگان  و  کنند  دریافت  سرمایه  شرکت ها 
باشند. اگر چنین شود، رشد چین آرام خواهد شد اما به تدریج و بدون در هم شکستن این 
نظام. با این حال خطراتی نیز وجود دارد. آزادسازی خطر بی ثباتی را در پی دارد. وقتی 

کشورهایی از تایلند گرفته تا کره جنوبی در دهه 199۰ کنترل سرمایه را از بین بردند، 
قیمت های دارایی ها و بدهی های خارجی رو به رشد گذاشت و در نهایت بحران های 
بانکی ایجاد کرد. چین دفاع قوی تری دارد، اما با این حال بدهی های خارجی اش در 

حال افزایش است و بازار سهام آن نیز به طور مداوم در حال رشد بوده است.
باالیی  سطح  حمایت  از  اقتصادی  اصالحات  می آید،  پیش  سیاست  مساله  بعد  و 
برخوردار است. با این حال، کارزار ضدفساد رئیس جمهور شی جین پینگ به آن معنا 
است که مقامات همیشه در هراس از کوبیده شدن در خانه های خود توسط بازرسان 
خواهند بود. بسیاری از مقام ها از ترس آزردن یک مقام قدرتمند در تجارب محلی 

مهم مداخله نمی کنند.
اصالحات در نهایت باید به معنای پایان دادن به نظام منسوخ »هوکو« یا ثبت خانوار 
باشد، نظامی که حدود 3۰۰ میلیون مهاجر از روستاها به شهرها را به جاهای بدتری 
می کند.  سرکوب  را  زیاد  مصرف  برای  آنها  قدرت  ترتیب  این  به  و  می کند  مرجوع 
کشاورزان فعلی و سابق هم به گونه ای مشابه باید حق فروش خانه و زمین خود را 

داشته باشند وگرنه قادر نخواهند بود در دگردیسی چین مشارکت کنند.

لی کچیانگ می گوید اصالحات اقتصادی دردی خواهد داشت مانند دردی که یک سرباز 
هنگام بریدن دست زهرآلود خود حس می کند تا بتواند به جنگیدن ادامه دهد. او می گوید 
درست  لی  اما  رفت،  خواهد  پیش  چین  آرام  هست،انقالب  واقعی«  »فداکاری  به  نیاز 

می گوید که درد زیادی در راه خواهد بود.
اکونومیست
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به   1974 سال  در  خود  درخشان  روزهای  در  ایران 
رکورد تولید شش میلیون بشکه در روز دست یافت. به 
دنبال آن پس از انقالب و بروز جنگ تحمیلی، مشکالت 
نامطلوب  اثرات  تحریم ها  و  سوءمدیریت  سیاسی، 
 ۲/  8 به  نفت  تولید  اکنون  گذاشتند.  جای  بر  را  خود 
هسته ای  توافق  است.  رسیده  روز  در  بشکه  میلیون 
معکوس  را  روند  این  می تواند  شدن  نهایی  صورت  در 
بگشاید.  را  صادرات  جدید  بازارهای  در های  و  سازد 
ذخایر  چهارمین  توسعه  برای  خارجی  سرمایه گذاران 

آژانس بین المللی  بزرگ نفتی جهان پیشقدم می شوند. 
است  نفت  مصرف کننده  کشورهای  نماینده  که  انرژی 
ایران می تواند 8 /۰ میلیون  دارد در کوتاه مدت  عقیده 
بیشتر  عرضه  چشم انداز  بیفزاید.  خود  تولید  به  بشکه 
در بازار باعث شد هفته گذشته قیمت جهانی نفت اندکی 

کاهش یابد.
اما امیدواری به افزایش سریع تولید ایران خوش بینانه 
به نظر می رسد. با وجود شرایط مساعد زمین شناسی و 
هزینه اندک تولید مشکالت فراوانی به چشم می خورند. 
تقاضای جهانی نفت کمتر شده و عرضه از منابع دیگر 
قرار  بدی  شرایط  در  ایران  نفت  صنعت  است.  فراوان 

دارد و فضای سرمایه گذاری هنوز دوستانه نیست.
رژیم کنونی تحریم ها که در حال حاضر اندکی مالیم تر 
یک  از  بیش  ایران  دارد.  انعطاف  قابلیت  است  شده 
میلیون بشکه در روز را به کشورهای ترکیه، هند، ژاپن، 
کره جنوبی و چین که از حوزه تحریم ها خارج هستند، 
صادر می کند. گروه های دیگری نیز در این میان سود 
مدت ها  از  که  هستند  زیرکی  واسطه گران  می برند. 
نصب  و  کشتی ها  مکرر  نام  تغییر  با  توانسته اند  قبل 
پرچم های کشورهای مختلف تحریم ها را دور بزنند. اما 
رفع تحریم ها معمواًل بیشتر از وضع آنها زمان می برد. 
موقت  طور  به  می تواند  اوباما  رئیس جمهور  اگرچه 
را  ایران  مالی و صادرات  امور  علیه  آمریکا  تحریم های 
به حالت تعلیق درآورد رفع دائمی آنها به تایید کنگره ای 
نیاز دارد که اکنون به شدت بدبین است. رفع تحریم های 
می تواند  اتحادیه  این  است.  ساده تر  اروپا  اتحادیه 
ممنوعیت واردات نفت خام )که در گذشته 7 /۰ میلیون 
بیمه ای  محدودیت های  بردارد،  را  بود(  روز  در  بشکه 
کشتیرانی را حذف کند و به بانک های ایرانی اجازه دهد 
از خدمات سامانه تراکنش های مالی سوئیفت استفاده 
هند  جانب  از  تقاضا  کاهش  و  پایین  قیمت های  کنند. 
احتمااًل مقداری ذخیره شناور  ایران  که  بدان معناست 
در تانکرها دارد. شروع صادرات این ذخایر می تواند به 
کند.  اضافه  صادرات  حجم  به  بشکه  هزار   3۰۰ سرعت 
اما حداقل تا اواخر امسال نمی توان انتظار داشت تحول 
چشمگیری در فروش خارجی نفت ایجاد شود. ایران از 
مدت ها قبل تالش می کند میدان های نفتی را برای زمان 
رفع تحریم ها آماده سازد. به همین دلیل اکنون ظرفیت 

تولید کشور باال رفته است. اما بازگرداندن سطح تولید 
خانم  می طلبد.  درازمدت  کاری   197۰ دهه  میزان  به 
عقیده  انرژی«  »ابعاد  مشاوره ای  شرکت  از  سن  آرمیتا 
درصد   15 ساالنه  قدیمی  میدان های  برخی  تولید  دارد 
به  سال  چند  تا  کاهش  این  مهار  برای  می یابد.  کاهش 
ساالنه 3۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز است تا پس 
چینی ها  مشارکت  کند.  معکوس  را  روند  بتواند  آن  از 
را  غربی  بزرگ  شرکت های  غیبت  نمی تواند  روس ها  و 
بیشتر تالش می کنند  اکنون  مهار کند. شرکت هایی که 

افزایش،  جای  به  را  خود  سرمایه ای  هزینه های  تا 
ایران  به  بازگشت  به  غربی ها  ترغیب  دهند.  کاهش 
صرفًا نیازمند پایان یافتن تحریم ها نیست بلکه قوانین 
نفت و گاز ایران هم به تغییر نیاز دارند . این قوانین به 

طرح های  طبق  بلکه  نمی دهد  مالکیت  حق  خارجی ها 
خرید متقابل اندکی از درآمدها را به شرکت های نفتی 
دارند  عقیده  ایرانی  مقامات  بازمی گرداند.  بین المللی 
آینده  در  و  می کند  ایجاد  کافی  انگیزه های  طرح  این 
به  خارجی  شرکت های  اما  شد.  خواهد  مطلوب تر  نیز 
بتوانند  تا  دارند  نیاز  بیشتری  اعتمادسازی  و  جزییات 

قانع شوند.
سیاست داخلی مانعی دیگر است. فن ساالران ایرانی و 
نهادهای دیگر برای کسب کنترل این صنعت با یکدیگر 
رقابت می  کنند. در اینجا بحث ایدئولوژی مطرح نیست. 
برخی شرکت ها که خدمات مهندسی ارائه می دهند. به 
مشکل  می نگرند.  ناخواسته  رقبای  چشم  به  خارجیان 
اوپک است که تحت  یا  دیگر کارتل صادرکنندگان نفت 
و  سعودی  عربستان  یعنی  ایران  بزرگ  رقیب  سلطه 
همسایگان آن قرار دارد. آنها ممکن است تالش کنند تا 

جلوی دستیابی شیعیان به بازار را بگیرند.
بنابراین بهترین چشم انداز در نفت نیست بلکه در سایر 
هیدروکربن ها دیده می شود. منابع گازی ایران از منابع 
نفتی بیشتر و شرایط میدان های گازی مطلوب  تر است. 
اتحادیه اروپا خواهان کاهش وابستگی خود به واردات 
گاز از روسیه است بنابراین چرا به ایران قابل دسترس 
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اقتصاد

شیرهای زنگ زده نفت ایران 

نمی توان  امسال  اواخر  تا  حداقل 
چشمگیری  تحول  داشت  انتظار 
ایجاد  نفت  خارجی  فروش  در 
قبل تالش  از مدت ها  ایران  شود. 
برای  را  نفتی  میدان های  می کند 
زمان رفع تحریم ها آماده سازد. 

عوامل تاثیرگذار 
در قیمت طال

بیانیه  صدور  از  یکماه  از  کمتر  حالی 
تصور  خالف  بر  می گذرد  سوییس 
اوج  به  طال  قیمت  نوسانات  همگان، 
روز،  چند  مدت  به  تنها  و  رسید  خود 
در  بود.  پایین  گرانبها  فلز  این  قیمت 
زیاد  زرد  فلز  انتظار،  برخالف  واقع 
دستخوش کاهش قیمت نشد و دوباره 
شاید  شد.  مواجه  قیمت  افزایش  با 
در  بتوان  را  این دالیل  از مهمترین  یکی 
قیمت های  به  قیمت طال  بودن  وابسته 
قیمت های  تاثیرپذیری  عدم  و  جهانی 
جهانی از بیانیه سوییس عنوان کرد. به 
بیانیه  از  که  داد  دیگر، طال نشان  بیان 
سوییس پیروی نکرده و تنها چند روز 

دچار افت قیمت شد. 
نوسانات طال به اندازه ای بود که در هفته نخست پس از 
صدور بیانیه، افت قیمت به اوج خود رسید اما پس از چند 
بازگشت. خود  طبیعی  حالت  به  دوباره  طال  بازار  روز 
کارشناسان  از  بسیاری  عقیده  به  که  است  حالی  در  این 
دور  آینده  ماه های  در  طال  قیمت  افزایش  اقتصادی، 
به  آینده  ماه  دو  تا  است  ممکن  حتی  و  نیست  انتظار  از 
نکته  برسد.  نیز  گذشته  ماه   6 در  خود  قیمت  باالترین 
نیز وابسته است  به بهای نفت  آن که تعیین قیمت  جالب 
و در حالی که بهای جهانی نفت کاهش یافته است، قیمت 
طال از آن تبعیتی نداشته است.البته مساله دیگری نیز که 
در قیمت طال موثر است، بهای دالر است. به طور حتم، 
و  می شود  طال  قیمت  افزایش  موجب  دالر  ارزش  کاهش 
اقتصادی  وضعیت  دلیل  به  دالر  ارزش  که  صورتی  در 
خواهد  مواجه  کاهش  با  طال  نرخ  یابد،  افزایش  آمریکا 
مهم  عامل   5 که  باورند  این  بر  اقتصادی  شد.تحلیلگران 
موجب  می تواند  که  دارد  وجود  بین المللی  بازارهای  در 
آینده  های  ماه  در  نقره  و  طال  قیمت  چشمگیر  افزایش 
نخستین  داستریت،  اینترنتی  پایگاه  گزارش  شود.به 
نقره  و  طال  قیمت  افزایش  موجب  می تواند  که  عاملی 

در  آمریکا  رزرو  فدرال  تاخیر  شود،  آینده  های  ماه  در 
گزارش  این  اساس  بود.بر  خواهد  بهره  نرخ  افزایش 
آمریکا  رزرو  فدرال  رئیس  یلن  جانت  اظهارات  گرچه 
سوی  از  بهره  نرخ  افزایش  احتمال  که  می دهد  نشان 
آمریکا طی ماه های آینده بیشتر از قبل شده و این مساله 
طال  قیمت  کاهش  و  دالر  ارزش  افزایش  بر  زیادی  تاثیر 
امیدوار  آمریکا  اقتصادی  آمارهای  اگر  ولی  است  داشته 
را  تصمیم  این  شود  مجبور  رزرو  فدرال  و  نباشد  کننده 
یافت  خواهد  کاهش  قطعا  دالر  ارزش  اندازد،  تاخیر  به 
آمارهای  انتشار  شک  بود.بی  خواهد  طال  نفع  به  این  و 
بر  زیادی  تاثیر  آینده  هفته های  طی  آمریکا  اقتصادی 
است  این  دوم  داشت.عامل  خواهد  رزرو  فدرال  تصمیم 
اگر  شود.  منفی  آمریکا  اقتصاد  در  واقعی  بهره  نرخ  که 
افزایش نرخ تورم در اقتصاد آمریکا موجب شود تا نرخ 
بهره واقعی منفی شود، این مساله سرمایه گذاران زیادی 
شرایط  در  داد.  خواهد  سوق  گرانبها  فلزات  بازار  به  را 
رزرو  فدرال  انتظارات  از  کمتر  آمریکا  تورم  نرخ  کنونی 
می تواند  که  سومی  عامل  طال،  سایت  گزارش  است.به 
های  بدهی  بحران  باشد،  موثر  طال  قیمت  افزایش  بر 
آمریکا  های  بدهی  سقف  مارس،  ماه  در  است.  آمریکا 
به بیش از 18.1 تریلیون دالر رسید. تنش های سیاسی 
زیادی  تاثیر  می تواند  آمریکا  های  بدهی  سقف  سر  بر 
بر ارزش دالر و قیمت طال داشته باشد.کنگره در برابر 
به  ها  بدهی  سقف  افزایش  برای  اوباما  دولت  فشارهای 
بودجه  شدت مقاومت می کند و خواستار کاهش کسری 
بدهی هاست.عامل چهارم موثر  افزایش سقف  ازای  در 
بر افزایش قیمت طال، تشدید تنش های سیاسی در عرصه 
بین المللی است. بی شک افزایش تنش ها و درگیری های 
بین المللی بر رشد تقاضای جهانی طال موثر است. ادامه 
اختالفات بر سر برنامه اتمی ایران، بحران یمن، گسترش 
شرق  در  درگیری  و  تنش  و  داعش،  تروریستی  اقدامات 
اوکراین مهمترین مسائلی هستند که می تواند بر تحوالت 
بین المللی تاثیر زیادی داشته باشد.سرانجام عامل پنجم 
تولیدات  کاهش  نیز  نقره  و  طال  قیمت  افزایش  برای 

معدنی خواهد بود که منجر به کاهش عرضه می شود.

کاهش قیمت طال و ارز در بازار
تغییر  بدون  جدید  طرح  در  عیار  تمام  سکه  هفته  اواخر 
 5۰۰ و  قیمت 963 هزار  به  با روز گذشته اش  مقایسه  در 
تومان و هر دالر آمریکا با کاهش 9 تومانی 3338 تومان 
 48۰ و  هزار   98 عیار   18 طالی  گرم  هر  شد.  فروخته 
تومان و نیم سکه 498 هزار تومان و ربع سکه ۲78 هزار 
تومان به فروش رسید. اما همواره به یاد داشته باشید، 
طال همواره بهترین سرمایه گذاری در شرایطی بوده که 
افزایش  سیاسی  درگیری های  و  تنش ها  از  ناشی  ریسک 

یافته است.
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اشعار درخت 
درون از اکتاویوپاز

عابدین پاپی

ُاکتاویوپاز در 31 مارس 1914 در روستای میسکواک، واقع در حومه ی مکزیکوسیتی 
دیده به روی جهان باز کرد و در ۲۰ آوریل 1998 پایانی به رنگ آغاز گرفت. وی به 
این  از  آید.  از جرگه ی شاعران قرن بیستم به شمار می  از منتقدان  گمان بسیاری 
ُاکتاویوپاز از  نویسنده و شاعر حدود چهل اثر منثور و منظوم منتشر شده است. 
معدود شعرایی است که توانسته در دهه ی 199۰ برنده جایزه ی نوبل ادبی گردد و 
نخستین شاعر و نویسنده ی مکزیکی بود که نوبل نصیبش گشت. شهرت نسبی این 
شاعر برمی گردد به دهه ی پنجاه میالدی که با انتشار هزار توی انزوا که ُجستاری 
در روح و فرهنگ مکزیک بود، رخ داد. اما آنچه که او را بر سر زبان ها انداخت، چاپ 
منظومه ی شگرف او بنام سنگ خورشید بود که این اثر در زمره ی شاهکارهای 
انگلیسی و زبان های  به زبان  بار  بیستم قرار گرفت بطوری که چندین  شعر قرن 
دیگر ترجمه شد و کتاب های تحلیلی بسیاری پیرامون آن به رشته ی تحریر درآمد. 
آفتاب  سنگ  نام  با  شمسی  پنجاه  ی  دهه  در  جهان  شعر  شاهکار  این  نیز  ایران  در 
پاز  شعر  های  مجموعه  معروفترین  شد.  ترجمه  میراعالئی  احمد  یاد  زنده  قلم  به 
بازگشت،  آغاز،  سوی  به  شرق،  ی  دامنه  سمندر،  ها،  فرصت  و  روزها  از:  عبارتند 
آثاری به نثر منتشر گردیده  او  از  هوازاد، طرح سایه ها و درخت درون. همچنین 
انزوا، کودکان آب و ِگل، پیوندها و گسست ها، زمانه ی  که می توان به هزار توی 
منتقدان،  گمان  به  ُاکتاویوپاز  نمود.  اشاره  معنوی  سفر  و  دوگانه،  ی  شعله  ابری، 
روح مکزیک بود. چه این که ندای موطن خود را سر داد و آن را با روح مدرن اروپا 
و امریکا درآمیخت. آشنایی وی با جریان سمبولیسم و سوررئالیسم در اروپا به وی 
ژه در فرانسه، دوستی عمیق او با آندره برُتن پیشتاز سوررئالیست ها، بهره مندی 
و آمیختن آن با سنت های شعری بومی آمریکای التین به ویژه سنت آزِتک به نوعی 
اعجاز در شعر معاصر جهان را بر این شاعر فراهم آورد. ُاکتاویوپاز را با این عبارت 
آری  بازماند«  گفتن  سخن  از  تواند  نمی  که  سکوت  عاشِق  »مردی  اند  کرده  وصف 
همان سکوتی که بستری الزم در جهت فریاد برآوردن است و این مهم از ویژگی های 

بارز دنیای شعر و نوشتار است.
ی  ترجمه  درون  درخِت  بنام  وی  اشعار  گزیده  کتاب  ماست  فراروی  که  آنچه  لذا 
به  اسطوره  نشر  توسط   1383 سال  بهار  اول  در  که  است  پور  اسماعیل  ابوالقاسم 
نامش  از  که  اشعار درخت درون همان طور  گزیده  است.  آراسته شده  زیور چاپ 
پیداست می خواهد که پیام هایی زنده و پربار را به تصویر بکشاند. چرا که شاعر 
برای درون خویش مقوله ای را بنام درخت انتخاب می کند و طبعًا از این نگاه هر 

واژه ای برای خود دنیایی است آکنده از مفاهیم و مصادیق بارز و آموزنده.

بدین سان که سیر تغییر و تکامل در هر موجودی براساس حرکت جوهری مالصدرا 
مفاهیم  به  توان  می  نیز  مختلف  ابعاد  در  که  این  بر  افزون  است.  میسور  و  ممکن 
شد  عنوان  شاعر  این  معرفی  در  که  طور  همان  داشت.  نگاه  درخت  مصادیق  و 
ُاکتاویوپاز شاعری است که زیر تأثیر ادبیات اروپا بخصوص کشور فرانسه و ادبیات 
انگلستان و امریکای التین می باشد و به خوبی توانسته از فرهنگ بهره گیری این 
دادن چند  آشتی  نو و  بنابراین استخدام کردن واژه های  بهره مند شود.  کشورها 
واژه که هر چند تناسبی معقول و منطقی نیز با هم نداشته باشند، از تکنیک های 

ادبی این شاعر است که چنین قواعدی نیز از پایه های اساسی و مهم در ادبیات غرب 
به شمار می آید. انتخاب نام گزیده اشعار توسط این شاعر پرآوازه بنام درخت درون 
برگرفته از همان شعر کوتاه شاعر با همین نام است که شاید گفت این نام با زبان 
ادبیات ایران و در کل شعر رئالیسم در زوایایی عجین است. )به بیانی در جای جای 

این کتاب اشعار پاز را می توان با ادبیات رئالیسم مرتبط دانست.(

از دیگر اشعار این شاعر که رنگ و بوی رئالیسم دارند شعر »میان رفتن و ماندن 

است« به گونه ای که در این شعر می گوید: »من خود را در میان یک چشم می یابم 
که به خویشتن می نگرد، با نگاه سپیدش، آنچه که در این نگاه ادبی نهفته است همان 
نگاه سپید چشم است که به خویشتن شاعر می نگرد و در آخر نیز می گوید من یک 
لحظه ام که واژه لحظه تناسبی واقعی را با مرگ برقرار می کند. بنابراین می توان 
گفت ُاکتاویوپاز گرچه شاعری سمبولیسم و سورئالیسم محسوب می شود، ولی از 
مکتب رئالیسم نیز به دور نیست، که این مهم را می توان در گزیده اشعار آن بنام 
درخت درون مشاهده کرد. از دیگر تکنیک های شاعر قاعده تشخیص است. یعنی 
جان دهی به اشیاء که این قاعده ادبی را می توان مثاًل در شعر اول ژانویه مشاهده 
کرد. چه این که می سراید: »دردهای سال باز می شوند/ چو نان دردهای زبان بر 

ناشناخته ها. که در این چند سطر به سهولت می توان قواعد تشخیص را یافت. چرا 
که شاعر برای سال و زبان واژه درد را تعریف کرده و بالطبع صفت در برای خانه 

بکار می رود. ضمن این که قاعده تشبیه نیز در این سروده اعمال شده است.

ادبیات سوررئالیسم بهره می  از قواعد  اول ژانویه هر چند  این که شعر  بر  افزون 
جوید، ولی از قاعده ی رئالیسم و واقع بینی نیز به دور نیست. دراشعار ُاکتاویوپاز 
ما با قاعده ابهام نیز برخورد داریم. یعنی شاعر از این قاعده نیز استفاده می برد، 
اما درک این مهم هم سهل است و هم می توان گفت ممتنع. سهل بدین خاطر که برای 
شعرایی که با ادبیات غرب و زبان شعرای نامی آن آشنایی کامل دارند، آسان به نظر 
پایه سمبولیسم و  بر  ادبیات غرب  و  فرهنگ  که چون  بدین خاطر  و ممتنع  آید  می 
سوررئالیسم بنا گردیده بنابراین ارتباط برقرار کردن این ادبیات با ادبیات رئالیسم 
شرق مشکل است چه این که نیاز به مداقه پشتوانه ی مطالعاتی و مالقه در قواعد 
ادبی این سرزمین و شناخت کافی از ماهیت آن امری ضروری است. به عنوان مثال 
ما می توانیم این مهم را در شعر اول ثانویه مشاهده کنیم. بدین سان که شاعر می 
سراید: »برف روی خانه و سکوت روی برف. که واژه سکوت در این جا نه فقط در 
معنی حقیقی خود که در معنی مجازی نیز بکار رفته است. ولی درک آن به سادگی 
ُاکتاویوپاز زیبایی ساختار و زیبایی لفظ  از دیگر ویژگی های شعر  ممکن نیست. 
است. زیبایی ساختار و زیبایی لفظ از مهمترین ویژگی شعر پاز است. چرا که این 
شاعر به طرزی ساختمان شعری خود را مجلل می سازد که هر مخاطبی بدون وارد 
شدن به حوزه محتوایی شعر لذت خاص خود را می برد. و عامل این مهم در چند 
زبان  و  مکزیکی(  )زبان  شاعر  خاص  زبان  همان  نخست  است.  نهفته  عمده  دلیل 
ادبیات غرب است که پیام و مفاهیمی را عرضه می دارند. دوم روی آوردن به سوی 
واژه هایی است که بیشتر در ساختارسازی شعر نقش عمده دارند و نه در محتوا 
و مبانی معنایی شعر. که این قاعده نیز از اصول شعر سمبولیسم به شمار می آیند 
و نکته ی سوم استخدام واژه هایی در قالب شعر است که این واژه ها بیشتر در پر 
و بال دادن به مکتب سوررئالیسم و به بیانی دیگر تخیلی می کوشند و چون مکتب 
سوررئالیسم دارای طرفداران خاص خود می باشد، لذا شاعر نیز از این تکنیک بهره 

گردیده.

شعر  َشَ اما طبیعی است که در هر اثری فرهنگ نقد و نقادی امری مهم است و بالطبعَ َََ
این شاعر  این قاعده مستثنی نیست. مهمترین نقدی که بر شعر  از  نیز  ُاکتاویوپاز 
پرآوازه وارد است مهجور بودن واژه ها و عدم تناسب آنها با همدیگر است. یعنی 
شاعر در خیلی از اشعارش از کلماتی استفاده می کند که این کلمات زبان همدیگر 
را نمی شناسند. ولی به هر روی تعاملی را با همدیگر برقرار ساخته اند که پیامد 
این تعامل هم نمی تواند پیامی رسا و آسان را به مخاطب عرضه دارد. لذا این قاعده 
آید و  ادبیات و شعر کشورهای غربی به شمار می  بنیادی در  بارز و  از قواعد  نیز 
گمان هم نمی رود که به همین آسانی مورد تغییر و تحول واقع گردد. چه این که 
بصورت یک فرهنگ آموخته درآمده و طبعًا آموخته نیز در هر مقطعی نیاز به زمان 
و شرایط ویژه خود را دارد. حال باید گفت که هر چند رمان در کشورهای اروپایی 
و در مجموع غرب جایگاهی ویژه و حق به جانبی را به خود اختصاص داده و این 
مهم نیز بر همگان مبرهن است، ولی بی تردید شعر و ادبیات اروپا و آمریکای التین 
هنوز دوران گذار را سپری می کند. چرا که شعر باید پیامی اجتماعی و آموزنده را 
به همراه داشته باشد و بی شک این پیام اجتماعی نیز گرچه باید به فراخور فرهنگ 
و آداب آن سرزمین باشد، اما این راهم نباید از ذهن دور ساخت که هنری می تواند 
ماندگار باشد که جهان شمول بوده و ویژگی های مشترک و الینفک انسان ها را به 
تصویر می کشد. با این تعابیر شاعر همچنان که بر کشور خود با دو نوع فرهنگ عام 
و خاص برخورد می کند و با زبان این دو فرهنگ نیز شعر می سراید، در سرودن 
شعر به زبان های دیگر و شناخت از ابعاد انسانی و فرهنگ های متنوع و مختلف 

نیز بایستی بهره مند گردد.
از دیگر تکنیک های ادبی این شاعر تأمل و به مداقه و داشتن مخاطب در جهت نیل 
و داشتن مخاطب به مفاهیم و معانی ای مفید و آموزنده می باشد که در پشت این 
این مهم کمتر  یا به سطح آوردن  اند. ولی در تصویر کردن و  تأمل و مداقه نهفته 
کوشیده است. اگرچه این تکنیک ادبی بهترین هنر در جهت ماندگاری شعر هر شاعر 
به حساب می آید، ولی شاید گفت که ُاکتاویوپاز به نحو مطلوب نتوانسته این مفاهیم 
و معانی را نمایان سازد. و علت عمده آن نیز باز برمی گردد به پیچیدگی و استخدام 
کردن واژه هایی است که در تعامل با هم یک نوع مفاهیم چند سویه را عنوان می 
دچار   ... یا  و  اجتماعی  پیامی  رساندن  جهت  در  ها  واژه  تعامل  این  یعنی  دارند. 

ابهاماتی می شوند که همین ابهامات فهم و درک شعر را ثقیل می کنند.

نکته ی دیگر شاید گفت برگرداندن زبان اصلی شعر شاعر به زبان دوم است. یعنی 
مترجم هر چقدر هم در درون مایه ی شعر تالش مضاعف در جهت رساندن جوهره 
شعر باشد، چون در قالب ترجمه قرار می گیرد بنابراین آن جوهره و مفاهیم اصلی 

خود را از دست خواهد داد.
به طوری که شعر ُاکتاویوپاز برای مردمان مکزیک و امریکای التین و مردمانی که 
با این شاعر تاریخ مشترک، نیاز مشترک، زبان مشترک و فرهنگی مشترک و البته 

اعتقاداتی مشترک دارند، بیشتر قابل فهم و تصدیق است.
ُاکتاویوپاز گرچه نامی پرآوازه را با شکستن  این اعتقادم که  این مقاله بر  نگارنده 
الزم  پختگی  آن  شاعر  این  شعر  هم  هنوز  ولی  گذاشته  نمایش  به  شعری  مرزهای 
چشم  و  رسا  پیامی  جهت  در  را  سمبولیسم  و  سوررئالیسم  حتی  و  بودن  رئالیسم 
گیر را در نهاد و فطرت واقعی انسان ها و بخصوص فرهنگ ها و ادیان الهی باز 

نکرده است.
ُحسن کالم این که صناعات ادبی و البته قواعد ادبی اعم از تشبیه، استعاره، ایهام، 
مراعات نظیر، اسلوب معادله، تضمین، تلمیح، ملمح، موشح، تکرار، تضاد، اغراق، 
توارد و ... از مهمترین و کاربردترین قواعدی هستند که شعر هر شاعری را در هر 
جای کره خاکی پربار می سازند. لذا نظر این است که هر چند ادبیات غنی و پربار 
ما با این جور سبک هایی نیز آشنا شده، ولی شعر بی قواعد و اصول و بدون پیامی 
رسا با روحیه ی هیچ فرهنگی سازگار نیست. پس از دیدگاه این قلم که خود شاعر 
هستم، پربارترین فرهنگ شعری از آِن کشور ایران است و الگوبرداری از این اصل 

بر همه ضروری.

ادبیات
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 6۰6 سال  در  شیرازی  سعدی  الدین  مصلح  المتکلمین  افصح 
قمری در شیراز و در خانواده ای که به گفته خودش همگی از 

"عالمان دین" بودند، متولد شد.
شوند;  می  تقسیم  منظوم  و  منثور  بخش  دو  به  سعدی  آثار 
درحالی که آثار منثور وی، خاصه گلستان با شعرهای فارسی 

و عربی آمیخته است.

بکر  ابو  نام  به  )که  باب   1۰ در  بوستان  از:  اند  عبارت  وی  آثار 

فارسی، مراثی، ملمعات  و  بن سعد زنگی ست(، قصاید عربی 
و مثلثات، ترجیعات، طیبات، بدایع، خواتیم، غزلیات، صاحبیه، 
و  رباعیات  است(،  هزل  شعرهای  از  ای  مجموعه  )که  خبثیات 

مفردات.

این مقاله سعی دارد تا نیم رخی اگرچه کم رنگ از خصوصیات 
بگذارد.  نمایش  به  را  سعدی  ذاتی  بلندنظری  و  شخصیتی 
اگرچه عموم کسانی که نسبت به تصحیح و تدوین دیوان شیخ 
اجل همت گمارده اند، متاسفانه اکثر قصاید پندآموز یا بعضی 
مدح  عنوان  زیر  را  سعدی  گزنده  گاه  و  هشداردهنده  مواعظ 
امیران  برابر  در  را  ستایش  قابل  گستاخی  و  شجاعت  و  آورده 
دست نشانده حکام تاتار و مغول بدون در نظر گرفتن جو حاکم 
بر قضای جامعه 8۰۰ 7۰۰ سال پیش ایران و میزان نفوذ و اقتدار 
آنان را در موقعیتی که هیچ شهروند ایرانی امکان ابراز وجود 
و اجازه قدرت درخواست حق مشروع خود را نداشت، درشتی 
مقتدر  امیران  برابر  در  را  شیخ  نظیر  بی  های  گستاخی  و  ها 
از فضای امروز یک جامعه مترقی مدنی در  انگاشته و  نادیده 
مورد روزگار سعدی قلم فرسایی و داوری کرده اند و نصایح 
با تعبیر  آلود شیخ بزرگوار را  هشداردهنده و گاه تند و خشم 

مدح مورد بی مهری قرار داده اند.

سعدی در چنین موقعیتی با تدبیر و موقع شناسی که ریشه در 
در  داشت،  وقت  پادشاه  یا  و  امیران  از  او  طمعی  بی  و  آزادگی 
ارابه  پندآموز خود فرمان و  خالل قصاید و مواعظ و حکایات 
یک  وظایف  شرح  نخست  ها،  پندنامه  این  با  و  آشنا  وظایفش 
فرمانروای عادل و مردمی را به نحو شایسته به امیر وقت القا 
و تلقین می کند و سپس برنامه کاری او را که در حقیقت رساله 
رستگاری ست در طی همان مبحث با لحنی که از چاشنی تهدید 
به  و  کند  می  ابالغ  و  گوشزد  او  به  نیست،  خالی  نیز  تحذیر  و 
شیوه ای بسیار رندانه و زیرکانه از طبقه محروم جامعه یعنی 
به اصطالح روزگار او، رعیت دفاع می کند و همواره تکیه اصلی 
اجتماعی  عدالت  رعایت  و  رعیت  حقوق  حفظ  بر  سعدی  کالم 
ست و این که بسیاری از اصحاب تحقیق رعیت و رعایت عدالت 
اجتماعی ست و این که بسیاری از اصحاب تحقیق بر این باورند 
از  الرحمه  علیه  سعدی  شیخ  وجود  دلیل  به  فارس  خطه  که 
تعدی و تجاوز عمال مغول مصون مانده، سخن گزافی نیست 
از قید هوس ها و تمنیات بشری  او  بلندطبعی و وارستگی  که 
سعدی را نزد امیران جایگاهی واال و شانی فاخر بخشیده است 

که "سر فرو نکند همتش به هر جایی."

سعدی در برابر ملوک و امرا و حکام
قائل  ویژه  احترامی  شیخ  جناب  به  نسبت  که  امرایی  جمله  از 
صاحب  الدین  شمس  برادرش  و  جوینی  الملک  عطا«  بودند، 
به  آباقاآن  از جانب   667 در سال  که  بود  انکیانو  امیر  و  دیوان 
قصاید  بعضی  در  نیز  سعدی  که  شد  فرستاده  فارس  شحنگی 
تنبه و  از هشدار،  پدرانه  پندهای  آنان و  ارشاد و هدایت  ضمن 

به  که  کسانی  تمام  ناباورانه  که  نگذاشته  بهره  بی  تحذیرشان 
تصحیح کلیات شیخ بزرگوار همت گماشته اند یا مقاالتی راجع 
نادیده  را  گستاخانه  و  گزند  گاه  هشدارهای  این  دارند،  او  به 
مدح  به  را  او  آموز  حکمت  و  پندآمیز  قصاید  اغلب  و  انگاشته 
از  آن پس  در  که  را  بیت  این چند  نمونه  برای  اند.  تعبیر کرده 
مقداری اندرز و هشدار نامی هم از امیر انکیا نوبر دهشده به 

مدح تعبیر کرده اند.

درنبندد هوشیار/  دنیا  به  دل  بگردد روزگار/  و  بگردیده  بس 
این که در شهنامه ها آورده اند، رستم و روئینه تن اسفندیار/ 
تا بدانند این خداوندان ملک/ کز بسی خلق است عالم یادگار/ 
آدمی را عقل باید در بدن/ ورنه جان در کالبد دارد حمار/ ملک 
بانان را نباید روز و شب / گاهی اندر خمر و گاهی در خمار/ 
سعدیا چندان که می دانی بگو/ حق نباید گفتن اال آشکار/ هرکه 

را خوف و طمع در کار نیست/ ازخطا باکش نباشد وز تتار.

رنجش  موجب  قصیده  این  بختیاری  پژمان  روانشاد  عقیده  به 
امیر انکیا نو شده و شیخ در استمالت از امیر قصیده زیر را که 

چند بیتی از آن در پی می آید ساخته است.
دنیا نیرزد آن که پریشان کنی دلی/ زنهار بد مکن که نکردست 
تو  نگویم  درشت  سخت  من  گر  گوید/  که  جا  آن  تا  عاقلی/ 
نشنوی/ بی جهد از آینه نبرد زنگ صیقلی/ حق گوی رازبان 

مالمت بود دراز/ حق نیست آن چه گفتم اگر هست گو بلی.

صاحب  که  مغول  خودکامه  و  جبار  امرای  حکومت  کانون  در 
یاسای  حجتشان  و  بودند  مردم  هستی  و  مال  و  جان  اختیار 
چنگیزی بود، چه کسی به جز سعدی می تواند که بی پروا زبان 

به نصیحت ملوک گشوده و آنان را مخاطب قرار دهد و بگوید:

این سپنج سرای/ کنون که نوبت توست  اندر  به نوبتند ملوک 
ای ملک به عدل گرای/ نگویمت چو زبان آوران رنگ آمیز/ که 
ابر مشک فشانی و؟گوهرزای/ نکاهد آن چه نصیب است عمر 
بیت  بپای/ که  به حشر  تا  فایده گفتن که  این چه  نفزاید/ پس 
دارد/  منوچهری  شده  تضمین  بیت  این  به  هم  تعریضی  اخیر 
جز این دعات چه گویم که رودکی گفته است/ هزار سال بزی 

صد هزار سال بزی.

دالوری با دالوران

طبع بلند و روح سرکش سعدی هرگز در برابر هیچ قدرتمند یا 
صاحب مکنتی زبان به تکریم نگشاده و این بلندپایگی در جای 

جای آثار شیخ مشهود است.
سعدی به امرا و حکام و حتی پادشاهان اندرز می داده و سپری 
تغیر  و  تغییر  و  فرمانروایی  دوران  سرآمدن  و  روزگار  شدن 
احوال زمانه را یادآوری می کرده است که این گونه اندرزهای 
نیش دار و دلیرانه تا روزگار او نه در تاریخ ادبیات ایران بلکه 
و  بود  تا دوره سعدی بی سابقه  ادب همه جهان  و  در فرهنگ 
آزادمنشی و وارستگی شیخ داشت. زیرا  این ویژگی ریشه در 
پیش  این گستاخی  در  قدر  آن  گاه  و  نیست  سعدی مداح طامع 
الدین  برادرش شمس  و  اصرار عطا ملک  به  که وقتی  می رود 
صاحب دیوان وزرای آباقاآن مجبور به مالقات با او می شود، 
آباقاآن از شیخ می خواهد که او را پندی دهد که در کار اداره 
ملک کارساز باشد و شیخ چهره به چهره نماینده تام االختیار 
قبیالی قاآن با شجاعتی که از هیچ شیرمرد شمشیرزنی برنمی 

آید، فی البدیهه می گوید:

شهی که پاس رعیت نگاه می دارد/ حالل باد خراجش که مزد 
چوپانی ست/ وگرنه راعی خلق است زهر مارش باد/ که هرچه 

می خورد او جز مسلمانی ست
روی  خشمی  و  حرص  چه  با  که  کند  می  احساس  انسان  که 
کلمه "زهر مارش باد" تکیه دارد و یا دوران ملک ظالم و فرمان 

قاطعش:

چندان روان بود که برآید روان او
و باز در همین زمینه می فرماید:

گله از دست ستم کار به سلطان گویند 
چون ستم کار تو باشی گله پیش که بریم

دالوری بر دالوران شیوه خاص شیخ است و هرکسی از چنین 
باید  نیست.  برخوردار  است  شبیه  الهی  موهبتی  به  که  قدرتی 
شالق،  و  داروغه  گیروبند  و  برگشت  عقب  به  سال  هشتصد 
بند و زنجیر دربار خان خانان مغول و  حبس، تعزیر، غوغای 
تاتار را مجسم کرد و جثه ضعیف شیخ را همه به نظر آورد، آن 
گاه به شجاعت و جسارت و بی پروایی دلی که در سینه آن جثه 

فرتوت و ضعیف می تپد، پی برد.
نوشیروان کجا شد و خانان و یزدگرد گردان شاهنامه و خانان 
و قیصران جز نام نیک و بد چه شنیدی که بازماند از دور ملک 
دیگری  که  خالص  نصیحت  شنو  من  از  ستمگران  و  دادگران 

چندین دالوری نکند با دالوران

و با تکیه بر همین دالوری ست که می فرماید:
به تازیانه مرگ از سرش به در کردند که سلطنت به سر تازیانه 
می فرمود و این نیز از همان کان است حاکم ظالم به سنان قلم 
دزدی بی تیر و کمان می کند گله ما را گله از گرگ نیست این همه 

بیداد شبان می کند.

عزت نفس و مناعت طبع سعدی
از آن جایی که استغنا طبع و بلندنظری خمیرمایه اصلی شان و 
شخصیت شیخ است در هر فرصتی این خصیصه در میان آثار 

شیخ می درخشد.

من آبروی نخواهم ز بهر نان دادن که پیش طایفه ای مرگ به 
که بیماری

و یا
توقع برانداز مجلست بران از خودش تا نراند کست

و این گوهر درخشان نیز از زالل اندیشه سعدی ست:

مراد از این سخنم دانی ای حکیم چه بود سالمی از نشود حمل 
سر  که  لله  حمدا  به  هنر  این  عیب  همه  با  مراست  تقاضایی  بر 

فرونکند همتم به هر جایی و این هم از همان دست:
مرا حاجتی شانه عاج داد که رحمت بر اخالق حجاج باد شنیدم 
که وقتی سگم خوانده بود به نوعی مگر در دلش مانده بود به 

پیشش نهادم که این استخوان نمی بایدم دیگرم سگ مخوان.

نفرت سعدی از مدیحه سرایی
اما در غزلیات  آموزش است.  از  آثار شیخ اجل مشحون  کلیات 
به اقتضای فضای شوق آلود غزل این کیفیت بسیار اندک است 
آموزش و  از  و گلستان و بوستان و قصاید و مواعظ مشحون 
ارشاد در ارتباط با امور کل یا حتی جزیی زندگی بشری ست 
که در خالل حکایات پندآموز و سودمند آورده شده. سعدی به 
زیر  که  را  او  قصاید  و  است  مخالف  لفاظی  و  مداحی  با  شدت 
عنوان مدح آمده، حتی یک مورد آن را هم نمی شود با مدحی که 
در بین شاعران پیش از او در دربار پادشاهان مرسوم و معمول 

بود، مقایسه کرد.

او از مداحان دون همت بیزار است و اقرار می کند که:

مباش غره به گفتار مادح طماع که دام مگر نهاد از برای صید 
نصیب امیر ظالم جاهل که خون خلق خورد چگونه عالم و عادل 

شود به قول خطیب.

مورد  در  و  داند  می  صفت  شیاد  مکاران  شیوه  را  مدح  شیخ 
خودش می فرماید:

ابر  و  محیطی  بحر  مثال  گویم  تا  نیست  درویش  شیوه  مدیح 
آزاری شکوه و لشگر و جاه و جمال و مالت هست ولی به کار 

نیاید به جز نکوکاری

و باز می فرماید:
به راه تکلف مرد سعدیا اگر صدق داری بیار و بیا بگوی آن چه 

دانی که حق گفته به نه رشوت ستانی و نه رشوه ده

آلود  اغراق  و  معروف  بیت  به  آمیز  اعتراض  پاسخی  در  شیخ 
ظهیر فاریابی که در مدح قزل ارسالن سروده:

نه اختر فلک نهد اندیشه زیرپای تا بوسه بر رکاب قزل ارسالن 
زند

گفته است:
چه حاجت است که نه کرسی آسمان نهی زیر پای قزل ارسالن

مگو پای عزت بر افالک نه بگو روی اخالص بر خاک نه

سعدی و ابوبکر سعد زنگی
دوران  در  فارس  سلغری  اتابکان  فرمانروایان  میان  از  سعدی 
بن  سعد  پسر  و  زنگی  بن  سعد  ابوبکر  از  همه  از  بیش  خود، 
مخصوصا  سلوک  حسن  زیرا  داشته،  خاطر  رضایت  ابوبکر 
ابوبکر سعد مورد اتفاق اغلب مورخین است و زنده یاد فروزان 
سعدی  و  کرده  ادا  را  انصاف  حق  مطلب  این  تایید  در  نیز  فر 
نکند  آلوده  مدح  به  را  او  از  تعریف  و  تمجید  که  این  برای  نیز 
و فروتنی و تواضع را به انکسار کشیده نشود، این گونه او را 

تمجید و مقام واالی خود را نیز حفظ می کند:
مرا طبع از این نوع خواهان نبود سر مدحت پادشاهان نبود ولی 
سعدی  که  دالن  صاحب  بازگویند  مگر  فالن  نام  به  کردم  نظم 
از بخت  بود هم  بن سعد  بکر  بو  ایام  در  ربود  که گوی بالغت 
فرخنده فرجام تست که تاریخ سعدی در ایام تست که تا بر فلک 

ماه و خورشید هست در این دفترت نام جاوید هست
و  حاکم  زندگی  تقارن  که  مردی  بزرگ  پاک  روان  بر  درود 
فرمانروایی چون ابوبکر سعد زنگی را با دوران زندگی خود از 
خوشبختی و اقبال بلند او می داند که این واقعیتی انکارناپذیر 

است.

و با این چند بیت سخن را به پایان می برم، اگرچه حکایت هم 
چنان باقی ست.

گویند: سعدیا ز چه بطال مانده ای/ سختی مبر که وجه کفایت 
معین است/ این دست سلطنت که تو داری به ملک شعر/ باری 
کنی  مدیح  اگر  چند  یک  است/  گردن  قید  در  زچه  ریاضتت 
کامران شوی/ صاحب هنر که مال ندارد مغابن است/ آری مثل 
نشیمن  قناعت  قاف  که  را/  سیمرغ  زنند  مردارخور  کرکس  به 
برم/  حاجت  کدخدای  و  دهقان  به  که  این  نیاید  من  از   / است 
ای  از سفله  که کار گدایان خرمن است/ گر گوییم که سوزنی 
بخواه/ چون خار پشت بر بدنم موی سوزن است/ گفتی وصال 
و رای روشن  اینم خالف معرفت  به سیم/  دوست میسر شود 
است/ کز جو ارث شاهدان بر منعم برند عجز/ من فارغم که 
شاهد من منعم من است/ صد ملک سلطنت به بهای جوی هنر/ 

منت بر آن که می دهد و حیف بر من است.

ادبیات

اردیبهشتی که با بزرگداشت 
سعدی آغاز می شود

نویسنده : امیراصالن شکوهی
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در آن فیلم یک پروفسور سنگدل و بیرحم فلسفه از شاگردانش می خواست با وی 
و ایده هایش هم آوا شوند و برگه ای را امضاء کنند که روی آن نوشته شده بود 
خدا مرده و عدالت از زمین رفته است ولی یکی از شاگردان صادق و سرسخت 
او از این کار سرباز زده و این سیاست و روش کار این استاد را به زیر سؤال 
رویکرد  لزوم  و  فیلم  قوی  مسیحی  تم  ریخت.  هم  به  را  وی  غلط  بساط  و  برد 
هر چه بیشتر به مذهب در عصر و دوره ای که غرب به سوی تباهی ها شتافته 
است، مسایلی بود که توفیق فراوان آن فیلم را پایه گذاری کرد و یک سال بعد از 
آن شاهد اکران فیلم تازه ای با مضامینی از همان دست و تبلیغ گرویدن هر چه 
بیشتر به مذهب و جستجوی باورهای قوی ایمانی به عنوان راه حل مشکالت 
مشغول  و  نمی شناسد  را  نزول  که  فیلمی  هستیم.  غرب  جامعه  در  بشر  فعلی 
فروختن و کسب اعتبار در اینجا و آنجا است و درست مانند »خدا نمرده است« 
برخی  و  شمالی  آمریکای  سینماهای  در  چشمگیر  سودی  به  اندک  بودجه ای  با 
کشورهای اروپایی رسیده است که شاید بیش از 1۰ برابر بودجه ساخت آن باشد، 

شاید غیر معقول باشد اما...

این فیلم تازه »آیا باور می کنی؟« نام دارد که کارگردانش جاناتان ام گان است 
آمریکا و کانادا باالی ۲5 میلیون دالر فروخته  اکرانش در  از  و شش هفته بعد 
و مردم و به ویژه پیروان مسیحیت از آن استقبال زیادی کرده اند. شاید بتوان 
روی استدالل ها و نکاتی که هر دو فیلم آن را تعقیب و تبلیغ می کنند، بحث هایی 
بخش هایی  و  غیرمعقول  را  آنها  نظریه پردازی های  بعضی  و  ساخت  مطرح  را 
باور  »آیا  که  نیست  اما شکی  دانست  افراطی  و  نادرست  را  آنها  از سناریوهای 
نمرده  »خدا  مانند  است  توانسته  خوبی  به  داری؟«(  ایمان  »آیا  یا  و  می کنی؟« 
در  مردم  مذهبی  غیر  باورهای  در  بازنگری  لزوم  و  مسیحیت  ایده های  است« 
جهان کنونی غرب را مطرح سازد و به این قضیه سمت و سو بدهد و تفکر دین 
در یک منظر کلی و مسیحیت را به طور خاص در جامعه جاری سازد و فروش 
زیاد این فیلم )در قیاس با هزینه اندک تولید آن( نشانگر این است که برای مردم 
سوژه و اصل قصه های دینی و یادآوری آیین های مذهبی مهمتر از نوع مطرح 

کردن آن است.

یک داستان اصلی و چند قصه فرعی
بخواهیم  اگر  و  می گذرد  آمریکا  دیترویت  شهر  در  تازه  فیلم  این  ماجراهای 
توضیح دقیق تری را ارائه بدهیم، باید متذکر شویم که تعدادی موضوع ثانوی 
و به اصطالح Subplot نیز در این فیلم وجود دارد که موضوع اصلی را کامل 
چند  و  رویدادها  و  باورها  این  از  مجموعه ای   »?Do you Believe« و  می کنند 

داستان موازی کوچک در کنار یک قصه اصلی است.
التمن  رابرت  کار  از روش  تقلیدی  را  باور می کنی؟«  »آیا  این منظر می توان  از 
به  وی   197۰ سال  شده  کالسیک  کار  در  که  کرد  تلقی  آمریکایی  فقید  فیلمساز 
کار گرفته  به  کوتاه« هم  »برش های  فیلم  در  آن  از  بعد  و ۲4 سال  نام»نشویل« 
Subplot شده بود. این روش یعنی به کار گیری یک قصه مرکزی و سپس چیدن
های متعدد که اکثرشان در مسیر قصه اصلی حرکت می کنند، روش و رویکردی 
است که در سالهای اخیر توسط پل تامس اندرسون دیگر فیلمساز آمریکایی و 
دنباله رو آلتمن نیز مورد استفاده قرار گرفته و نمونه بزرگ آن فیلم تحسین شده 
بخواهیم،  را  جدیدتری  نمونه  باز  اگر  و  است  »مگنولیا«  نام  به  وی   1999 سال 
اسکار  که  زد  مثال  را  کانادایی  هیگس  پل   ۲۰۰5 سال  فیلم  »تصادف«  می توانیم 

برترین فیلم این سال را تصاحب کرد.

ماجراسازان
این بار و در دل فیلم »آیا باور می کنی؟« با کاراکترهای متعددی طرف هستیم 
دلروی  بازی  )با  واعظ مذهبی  یک  کرد:  اشاره  آنها  به  اختصار  به  که می توان 
راهنمایی  خیر  امور  سوی  به  و  راهنمایی  را  مردم  دست  به  صلیب  که  لیندو( 
اما بنظر می رسد رازدار مسایلی پنهان و بیش از حد خطیر باشد، یک  می کند 

و  واعظ  این  قیومیت  تحت  که  پیتس(  )مدیسون  خانواده  از  فراری  جوان  زن 
کشیش و همسرش )تریسی ملکیور( قرار می گیرد، یک سرایدار کلیسا )برایان 
به یک مادر بی سرپناه )میرا سوروینو( و دختر کوچک وی  بوس وورت( که 
متولد  دوباره  مرد  یک  می دارد،  ارزانی  اقامت  برای  را  خانه ای  ماس(  )مکنزی 
شده با باورهای مذهبی )لیام متیوز( و همسرش )والری دومینگز(، برادر بیمار 
کاراکتر دومینگز )جوزف جولیان سوریا(، یک زن جوان ناامید صاحب روحیات 

خودکشی )الکسا پنا وگا(، یک زوج پیر )لی میجرز و سیبیل شپرد( که هنوز از 
مرگ دختر دختر خود رنج می برند و سرانجام یک مرد ولگرد )شوایزی( که بعد 
از ثمر ندادن تالش اش برای سرقت و کشیدن مدتی حبس در جستجوی راههای 

تازه ای برای زندگی خود و ارتقای آن است.

از آغاز
صحنه های اولیه که تمامی این کاراکترها را معرفی و چهره سازی می کنند، بد 
نیستند و بیننده ها از آغاز با آنها همسو می شوند و اگر اینها را با شاخصه ها و 
آدم های سناریوی »خدا نمرده است« قیاس کنیم، متوجه برتری نسبی این قصه 
و آدم های آن بر ویژگی های آن فیلم می شویم. البته نام های برخی کاراکترهای 
جنبی و به ویژه  اعضای گروه خالفکاران در فیلم »آیا باور می کنی؟« مناسب 
)یک  اونس   4۰ و  جنایتکار(  معنای  )به  کریمینال  نام های  به  می توان  و  نیست 
خواننده ترانه های عامه پسند در آمریکا( در این ارتباط اشاره کرد. از آن پس 
و بعد از معرفی های اولیه مشکالت فیلم و دو سناریست آن بیشتر می شود زیرا 

مجبورند روابط سرد و خشک این آدم ها و گاه بیش از حد گرم آنها را توصیف 
سو  و  سمت  متفاوت  زندگی های  و  مشکل دار  آدم  همه  این  به  و  کنند  توجیه  و 
بدهند. به عنوان مثال همان مرد دوباره تکیه کرده بر مذهب و احیا شده از این 
طریق که وی را امیت می نامند و همسر وی در طول قصه آن قدر تغییر رویه 
تردید   به  بودن ساختار قصه  و منطقی  در زمینه درست  بینندگان  که  می دهند 
می افتند اما هر چه هست باورهای قوی مذهبی که فیلم را به پیش می راند عاملی 

است که باعث می شود این نقصان ها زیاد به چشم نخورد و تماشاگران همراه با 
قصه چاک کانزلمن و کری سولومون و البته کارگردانی جاناتان ام گان به سوی 
پایانی  نقطه  به  بیشتری  فکری  غنای  با  و  بشتابند  زندگی  از  درست تری  درک 

فیلم برسند.

مشخصات فیلم
عنوان: »آیا باور می کنی؟«

محصول: استودیوهای پور فلیکس و وست استودیوز
تهیه کنندگان: دیوید آر وایت، مایکل اسکات و راسل وولف 

 / گان  ام  جاناتان  کارگردان:   / و کری سولومون  کانزلمن  چاک  سناریست ها: 
مدیر فیلمبرداری: برایان شنلی / طراح صحنه: داالس مونتگومری /تدوینگر: 
بازیگران:   / دقیقه   119 مدت:  طول    / موسر  ویل  متن:  موسیقی   / نال  ونس 
دلروی لیندو، میراسوروینو، سیبیل شپرد، لی میجرز، الکسا پناوگا، برایان بوس 

وورت، اندریاس لوگان وایت، والری دومینگز، لیام متیوز و مدیسون پتیس.

سینما

درباره »آیا باور می کنی؟«، فیلمی موفق از جاناتان ام گان

بهره هــــــــــــای 
رویکرد مجـــدد 
به مذهـــــــــــب

یکی از فیلم هایی که سال پیش به موفقیتی غیرمنتظره رسید، کاری بود 
ایده های  و  باورها  و  مسیحیت  مسایل  به  که  است«  نمرده  »خدا  نام  به 
که  کرد  جلب  را  مردم  نظر  چنان  و  می پرداخت  غرب  در  مردم  مذهبی 
به رغم داشتن ایرادات زیادی در ساختار و بافت اش 6۲ میلیون دالر در 
جهان سودسازی کرد و آن هم در حالی که فقط دو میلیون دالر صرف 

ساخت این فیلم شده بود.
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نهمین جشنواره فیلم 
کردی در لندن

کوتاه  فیلم  مسابقه  دوره  پنجمین  و  لندن  ُکردی  فیلم  جشنواره  دوره  نهمین 
یادبود »یولماز گونای« در لندن برگزار می  شود و آخرین فرصت ارسال آثار ۲۰ 
اردیبهشت ماه است.به گزارش روابط عمومی جشنواره فیلم ُکردی لندن، نهمین 
دوره این جشنواره و پنجمین دوره مسابقه فیلم کوتاه یادبود »یولماز گونای« در 
سه بخش فیلم های سینمایی، مستند، انیمیشن و کوتاه، در قالب های داستانی و 
مستند، در روزهای ۲۲ آبان ماه تا 1 آذرماه سال جاری )13 تا ۲۲ نوامبر ۲۰15( در 
سینما »پیکچرزهاوس« در شهر لندن انگلستان برگزار می  شود و آخرین فرصت 

ارسال آثار ۲۰ اردیبهشت ماه جاری )1۰ می ۲۰15( است.
ُکرد  مردم  قهرمانانه  مبارزات  بر  تمرکز  با  لندن  ُکردی  فیلم  جشنواره  امسال 
برابر هجوم گروه  در  مناطق،  دیگر  و  و شنگال )سنجار(  کوبانی  در شهرهای 
تروریستی داعش، نگاه ویژه ای به این مقاومت مردم و همچنین اتفاقات ناگوار 
فیلم  نهمین دوره جشنواره  برگزارکنندگان  انداخت.از طرف  آن خواهد  از  پس 
ُکردی لندن و پنجمین دوره مسابقه فیلم کوتاه یادبود »یولماز گونای« از تمامی 
فیلم  آن  به  یا مسائل مربوط  کرد  در مورد مردم  که  غیرُکرد  و  ُکرد  کارگردانان 
سینمایی،  های  فیلم   از  اعم  را  آثارشان  که  است  شده  درخواست  اند  ساخته  
مستند، انیمیشن و کوتاه با زیرنویس انگلیسی، برای انتخاب احتمالی در برنامه 
جشنواره و همچنین بخش مسابقه فیلم کوتاه، تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه جاری 

)1۰ می ۲۰15( به نماینده های رسمی این جشنواره در ایران تحویل دهند.
آثار کردی در سراسر دنیاست  جشنواره فیلم ُکردی لندن، بزرگترین جشنواره 
که با حضور فیلم های فیلمسازان ُکرد و غیرُکرد دنیا در چندین بخش رقابتی و 
غیررقابتی، کارگاه های آموزشی، نشست های تخصصی، جلسات نقد و بررسی 

فیلم ها و ... در شهر لندن پایتخت کشور انگلستان برگزار می   شود.
همه ساله فیلمسازان کردستانی با آثار خود در جشنواره فیلم ُکردی لندن حضور 
پرباری دارند و دوره گذشته نیز، کارگردانان ایرانی تمام جوایز هشتمین دوره 
جشنواره فیلم ُکردی لندن و چهارمین دوره مسابقه فیلم کوتاه یادبود »یولماز 

گونای« لندن را از آن خود کردند.

*****************
پایان راه طوالنی استن فری برگ

مرگ صداپیشه پر سابقه هالیوود
استن فری برگ هنرمند طنز پرداز آمریکایی که در بدو کارهای هنری اش به صدا 
پیشه گی در فیلم های کارتونی و نظایر آن پرداخت، در 88 سالگی بر اثر عوارض 
کهولت درگذشت. شاید شهرت عمده او در آمریکا و اروپا از آلبوم های موسیقی ای 
بیاید که تم کمدی داشتند و از ترانه هایی برخیزد که وی با لحنی کمیک و سرشار 
حقیقت  اما  می کرد،  دکلمه  طعنه  از 
امر این است که فریبرگ پیش  از همه 
کمپانی  توسط   1944 سال  به  اینها 
جذب  و  استخدام  وارنر  برادران 
فیلم های سینمایی این استودیو شد و 
فیلم هایی کریسمسی  او روی  صدای 
و  است«  خوب  دوست  یک  »او  مثل 
شد  شنیده  سرسخت«  کننده  »فرار 
و  بوزارد  بیکی  کاراکتر  جای  به  و 
بچه«  پسر  »خرس  کاراکتر  همچنین 
چاک  تنهایی  نترانه های  انیمیشن  در 
جونز« صحبت کرد و او را هنرمندی 
بخش  زینت  صدایش  که  دانستند 
است.  مثبت  و  خانوادگی  فیلم های 
والت  فیلم های  در  راستا  در همین  او 
دیسنی نیز به صدا پیشه گی پرداخت 
و در فیلم های »بانو و ولگرد«، »لبرت، شیر گوسفندوار« و همچنین »موش و باغ« 
که آخری کار کوتاهی بود که کاندیدای اسکار شد، به ایفای نقش پرداخت. طول 
فعالیت های هنری فری برگ از 7۰ سال هم بیشتر شد ولی آنچه در آمریکا و اروپا 
بیشتر از او به یاد مانده، ترانه های کمدی و شادی است که خواند. البته فری برگ 
از عصری می آمد که در آن صدا پیشه گی و صحبت بر روی کاراکترهای کارتونی 
و غیر آن مختص عده ای خاص و محدود بود و هر کسی به آن ورود نمی کرد. 
عمومیت  داده،  روی  قضیه  این  در  بعدی  های  دهه  و  های  سال  در  که  تفاوتی 
چهره  یا  بازیگر  هر  از  که  بود  اندازه ای  و  حد  تا  قضیه  این  به  شدن  بخشیده 
معروفی برای صدا پیشه گی دعوت کرده اند ودلگرمی شان به این نکته بوده که 
مردم به لطف شهرت صاحبان این صداها توجه فزون تری را به آن فیلم ها بروز 
می دهند و سود بیشتری را به دست سازندگان آنها می رسانند از این طریق و با 
این منظر کمتر هنرپیشه مطرح مرد و زن هالیوود 3 دهه اخیر را می توان یافت 
که حداقل در یک  فیلم سینمایی صدا پیشه گی نکرده و به جای یکی از کاراکترها 
و  طوالنی تر  بس  سابقه ای  آنها  بر  فری برگ  برتری  وجه  باشد.  نکرده  صحبت 
خودنمایی در مدیوم ها و صحنه  های هنری بیشتر بود و همان طور که پیشتر آمد 
وی تنوع کاری فزون تری داشت و کارش را به صدا پیشه گی منحصر نکرده و راه 

Variety :بس طوالنی تری را طی کرد.منبع

سینما
با آندری کونچالوفسکی روسی و مبتکر، از دیروز تا امروز

فراری از غرب، 
مخالف با شرق

از  بعد  از یک سال  و 77 ساله روسی کمتر  فیلمساز مشهور  آندری کونچالوفسکی   
عرضه فیلم  »شب های سفید پستچی« در تدارک فیلم جدید خود بسر می برد اما نه خود 

او و نه وابستگان وی حاضرند بگویند پروژه جدید وی چیست.
۲5 سال بعد از قطع تلخ همکاری اش با هالیوود بر سر فیلم پر ستاره اما کم و بیش 
احمقانه »تانگو و کش« )با بازی سیلوستر استالونه و کرت راسل در رل های اصلی( 
کونچالوفسکی از نو در سینمای روسیه جا افتاده و از ارکان اصلی آن به شمار می آید، 
خالق »سیبریایی« )1979( که وقتی جذب هالیوود شد، با »قطار گریزان« در سال 1985 
فیلمی را رو کرد که حتی بیلی وایلدر مشهور آن را تحسین کرد، می داند که برای تجدید 
آن همکاری ها بسیار دیر شده و نه هالیوودی ها حاضرند با پذیرش ایده های محکم و 
سرسختی رفتاری وی ریسک کنند و نه خود او دخالت های موضوعی و ایده های صد 
در صد تجاری استودیوهای هالیوودی را بر می تابد. وی ضمن اقامت شش ساله اش 
این  اما  در هالیوود »قطعه دو نفره برای یک نفر« و »مردم خجالتی« را هم ساخت 
اعتقاد عمومی اکثر کارشناسان است که چون وی مجبور بود ایده آل های هالیوودی 
را کم و بیش رعایت کند، هرگز همان حس ناب و ابداعات و ابتکارات فیلم های روسی 

خود و داستان های کالسیک وار آن فیلم ها را در کارهای هالیوودی اش تکرار نکرد.

مثل میخاییلکوف
همین گمانه زنی برای برادر بزرگ و مشهور کونچالوفسکی یعنی نیکیتا میخاییلکوف 
هم صدق می کند که هر چند در غرب »چشمان سیاه« را با شرکت مارچلوماستوریانی 
به سال 1987 ساخت اما وقتی به روسیه بازگشت، »سوخته توسط خورشید« را در 
سال 1994 رو کرد که برنده جایزه اسکار برترین فیلم خارجی )غیر انگلیسی زبان( 
 13 دوره  در  ویژه  به  روسیه  بر  حاکم  سیاست های  از  همیشه  کونچالوفسکی  شد. 
پوتین  که طرفدار  برادرش  بر خالف  و  انتقاد کرده  پوتین  ساله زمامداری والدیمیر 
است اعتقاد دارد عوامل و مقامهای منتخب رییس جمهوری روسیه پایه های فرهنگ 
داشته اند.  فراوانی  حرفه ای  غیر  گیری های  تصمیم  و  کرده  تضعیف  را  کشور  این 

کونچالوفسکی که عاشق تئاتر هم هست و در بهار ۲۰14 دو نمایش معروف هموطنش 
برد،  صحنه  به  لندن  در  را  خواهر«  »سه  و  وانیا«  »دایی  نام های  با  چخوف  آنتوان 
باشد  داشته  نزدیکی  همکاری  کشورش  فرهنگی  مقام های  با  نیست  حاضر  می گوید 

و از آنها فقط می خواهد که مزاحم کارهایش نشوند و او را به حال خود رها کنند.

یک فیلم نیمه تمام
اینجاست که اظهارات کونچالوفسکی تفاوت چندانی را با کاراکتر ورشینین در نمایش 
»سه خواهر« که وی این قدر از او بدگویی می کند، نشان نمی دهد. کونچالوفسکی از 
این که در هالیوود ماندنی نشد و به رغم تحسین شدن »Runaway Train« و برخی 
بازیگران  از  استفاده  و  نفر«  یک  برای  نفره  دو  »قطعه ای  پیرامون  مثبت  نقدهای 
مشهوری مثل جان وویت، اریک رابرتز و جولی اندروز در این فیلم ها بعد از دعوا بر 
سر سناریوی فیلم پرهزینه »تانگو وکش« راهش را سوا و این فیلم را نیمه کاره رها 
کرد و رفت، افسوسی را از خود بروز نمی دهد. پس از رفتن او نام آلبرت ماگنولی در 
تیتراژ این فیلم به عنوان کارگردان می آید و این در حالی است که برخی سکانس های 
اولیه فیلم همان هایی است که توسط کونچالوفسکی ساخته شده اند. با این همه و به 
ندوانده  ریشه  کونچالوفسکی  وجود  در  هالیوود  ترک  بابت  گفتیم  که  افسوسی  رغم 
است، او حاضر نیست بین فیلم های روسی اش و آنچه در هالیوود ساخته، فرق بگذارد 
و یکی را از دیگری تفکیک کند و با بهانه همیشگی »تمام فیلم های هر کارگردان مثل 
خودداری  محبوبش  کارهای  عنوان  به  تا  دو  یکی  بردن  نام  از  هستند«  او  بچه های 
او  کارهای  بیاورید، صرفًا می گوید سنگ محک  فشار  او  به  زیاد  وقتی هم  و  می کند 
و وجه تشخیص و تمایز او همواره آخرین فیلمی است که می سازد و چنان فیلمی را 

هنوز نساخته است!

این را حذف کن
اندازه  به  هیچکدام  او  هالیوودی  فیلم های  میان  در  که  می دانند  همگان  حال  این  با 
این نکته کلیدی و ساده  باید در  آن را  »قطار گریزان« تحسین نشده اند و شاید دلیل 
بود  نوشته  ژاپنی  و  بزرگ  کوروساوای  اکیرا  را  سناریو  که  کرد  جستجو  مستقیم  و 
و فرضیه داستایوفسکی را تعقیب می کرد که می گوید سؤاالت فلسفی را در یک پس 
زمینه جنایی مطرح کنید و یک واقعه تلخ اجتماعی )مثل جنایت( را وسیله ای برای 
کنکاش در روح بشر تلقی کنید )نمونه: رمان تاریخی »جنایت و مکافات«(، 3۰ سال 
پس از اکران این فیلم و در حالی که دوری کونچالوفسکی از هالیوود یک ربع قرن شده 
است، وی می گوید: بیلی وایلدر بزرگ هم از »قطار گریزان« خوشش آمد و این را به 
خود من هم گفت اما وقتی »قطعه ای دو نفره برای یک نفر« را عرضه کردم، وایلدر 
اندروز( که یک نوازنده مشهور  ابتالی کاراکتر اصلی )جولی  پیام فرستاد که  برایم 
موسیقی های کالسیک است، به یک بیماری مهلک سلسله اعصاب را از متن فیلم حذف 
کنم و تاکید کرد که حتمًا این کار را انجام بدهم. به نزد وی رفتم و گفتم این اصل قصه 
و ماجرای مرکزی فیلم است و اگر آن را حذف کنم، دیگر چیزی باقی نمی ماند و فیلم 
می شود 1۰ دقیقه! با این حال وایلدر گفت: مهم نیست، پنج دقیقه هم بشود بهتر از 
شرایط فعلی آن است. فقط برخی فیلم ها نیستند که کوتاهند و عمر آدم ها هم بسیار 
کوتاه است. بیشتر نگران عمر خودت باش تا کوتاه شدن فیلمی که نسخه طوالنی آن 

اسف بار است.

ایده سینماگر مولف
را کوتاه نکرد زیرا فرضیه »سینماگر مولف« که  فیلم  آن  البته کونچالوفسکی هرگز 
به  تا  می دهد  بها  سوژه  غنای  و  قصه  به  ابتدا  دارند  تعلق  آن  به  وایلدر  هم  و  او  هم 
تجسم تصویری در ترسیم آن روی پرده نقره ای. در 77 سالگی او حوصله سابق را 
هم برای توضیح بیشتر در این خصوص ندارد و دیدن برنامه اخبار در تلویزیون برای 
او مهمتر است. او آماده است اظهار نظر بعدی سیاسی اش را ارائه کند و دولت روسیه 
را بابت مسئله دیگری بکوبد. او بر خالف میخاییلکوف یک شورشی ذاتی و آدم نادری 

است که هم از غرب گریزان است و هم با ایده های شرقی ستیز دارد.

Observer :منبع
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موسیقی

تدریس گیتــار
پویا محمودی

ساعت تماس 

9 صبح تا 6 بعد از ظهر

دوشنبه تا جمعه

07938359262

بنان در سال 13۲1 خوانندگی در رادیو را آغاز کرد ، در آن 
راد  موسیقی  مسئولیت  خالقی  اله  روح  شادروان   ، زمان 
با عبدالعلی وزیری  ، روزی که بنان  یو را بر عهده داشت 
 ، اله خالقی  به رادیو می رود در دفتر روح  امتحان  جهت 
که  خواهند  می  بنان  از   ، بوده  نشسته  هم  صبا  ابوالحسن 
برای ایشان قطعه یی بخواند و او )) در آمد سه گاه (( را 
آغاز می کند و صبا هم با ویولون او را همراهی می کند. 
می  صبا  به  خالقی  که  بود  نشده  تمام   )) آمد  در   (( هنوز 
بنان  به  : )) شما نواختن ویولون را قطع کنید (( و  گوید 
اشاره می کند )) گوشه حصار (( را بخواند و بنان بدون 
آمد حصار  در   (( استادی  و  با چنان مهارت   ، اندک مکثی 
که روح  آید  (( فرود می  گاه  )) سه  به  و  را می خواند   ))

را در آغوش گرفته و  او  اختیار برخاسته و  اله خالقی بی 
آواز درخشان پیش بینی  آینده وی را در هنر  می بوسد و 

می کند .

)) صدای بنان ، بسیار لطیف و شیرین ، زیبا و خوش آهنگ 
است ، کوتاه می خواند ولی در همین کوتاهی ، ذوق و هنر 
رشته  چون  او  تحریرهای  و  ها  غلت   ، است  نهفته  بسیار 
 . ، به هم پیوسته و مانند آب روان است  مروارید غلطانی 
من از صدای او مسحور می شوم ، لذتی بی پایان می برم 
که فوق آن متصور نیست ، تصور نمی کنم خواننده یی به 
به  ، و  باشیم  بنان در قدیم داشته  ذوق و لطف و استعداد 
این زودی ها هم پیدا کنیم ... بنان در موسیقی ما از گوهر 

گرانبها هم گرانبها تر است .((

از سال 13۲1 صدای غالم حسین بنان ، همراه با همکاری 
به گوش مردم  تهران  رادیو  از  از هنرمندان دیگر  عده یی 
شد  همه  زبانزد  بنان  نام  که  نگذشت  دیری  و  رسید  ایران 
خالقی   . کرد  پیدا  کشور  سراسر  در  فراوانی  شیفتگان  و 
ارکستر  با  و  داد  انجمن موسیقی شرکت  ارکستر  را در  او 
شروع  بدو  از  و  کرد  شروع  را  همکاری  نیز  یک  شماره 
دعوت  به  بنا   )) جاویدان  گلهای   (( جاوید  همیشه  برنامه 
در طول  بنان   . داشت  پیرنیا همکاری  داود  ارجمند  استاد 
فعالیت هنری خود ، حدود 45۰ آهنگ را اجرا کرد و آنچه 
که امتیاز مسلم صدای او را پدید می آورد ، زیر و بم ها و 
تحریرات صدای او است که مخصوص به خودش می باشد 
 ، بود  استاد  ایران  کالسیک  و  قدیمی  آواز  در  تنها  نه  بنان 
بلکه در نغمات جدید و مدرن ایران نیز تسلط کامل داشت 
. تصنیف زیبا و روح پرور )) الهه ناز (( او بهترین معرف 

این ادعا می باشد

غالمحسین بنان به سال 1315 خورشیدی به سمت بایگان 
به  چندی  از  بعد  و  شد  استخدام  کشاورزی  کل  اداره  در 
 . آن در اهواز بود منتقل گشت  بار که مرکز  ایران  شرکت 
پس از چند سال به معاونت آن اداره منصوب گردید . در 
به پیشنهاد مرحوم فرخ که  بنا  آمد و  به تهران  سال 13۲1 
به  وزیر  مخصوص  منشی  سمت  به   ، بود  خواربار  وزیر 
کار پرداخت . بهد از تغییر کابینه ، به اداره کل غله و نان 
منتقل شد و چندی کفالت اداره دفتر و کارگزینی و مدتی 
هم مسئولیت تحویل کوپن نان تهران را برعهده داشت . در 
سال 133۲ به پیشنهاد شادروان خالقی به اداره کل هنرهای 

زیبای کشور منتقل شد و به استاد آواز هنرستان موسیقی 
ملی به کار مشغول گردید و در سال 1334 رئیس شورای 
برنامه  در  ابتدا  از  بنان  .غالمحسین  شد  رادیو  موسیقی 
های گلهای جاویدان و گلهای رنگارنگ و برگ سبز شرکت 

داشته که ره آورد این همکاری ها از این قرار می باشد :

گلهای جاویدان بدون شماره در )) شور (( ، گلهای جاویدان 
بدون شماره در )) سه گاه (( ، گلهای جاویدان بدون شماره 
در )) همایون (( با سنتور رضا ورزنده ، گلهای جاویدان 
شماره 9۲ در )) بیات ترک و ابو عطا (( ، گلهای جاویدان 
شماره 93 در )) شور (( با ویولون استاد مهدی خالدی ، 
لطف  تار  با   )) عطا  ابو   (( در   98 شماره  جاویدان  گلهای 
با   )) ماهور   (( در   118 شماره  جاویدان  گلهای   ، مجد  اله 
ویولون استاد علی تجویدی و سنتور رضا ورزنده ، گلهای 
جاویدان 118مکرر در )) ابو عطا (( با ویولون استاد مهدی 
، گلهای  ، گلهای جاویدان 1۲4 در )) بیات ترک ((  خالدی 
جاویدان  در))شوشتری((،گلهای   1۲8 شماره  جاویدان 
 131 جاویدان  گلهای   ،  13۰ جاویدان  گلهای   ،  1۲9 شماره 
در )) سه گاه ((، گلهای جاویدان شماره 13۲ در )) دشتی 
، گلهای جاویدان شماره  ، گلهای جاویدان شماره 136   ))
137 در )) چهار گاه (( با پیانو استاد مرتضی محجوبی و 
استاد علی تجویدی ، گلهای جاویدان شماره 138 ، گلهای 
جاویدان شماره 139 در )) سه گاه (( با استاد جلیل شهناز ، 
گلهای جاویدان شماره 143 در )) شور (( ، گلهای جاویدان 
شماره 145 در )) شور (( با سنتور رضا ورزنده ، گلهای 
رنگارنگ  گلهای   ،  )) دشتی   (( در   1۰3 شماره  رنگارنگ 
شماره  رنگارنگ  گلهای   ،  )) گاه  سه   (( در   1۰9 شماره 
 (( در   134 شماره  رنگارنگ  گلهای   ،  )) دشتی   (( در   1۲6

افشاری (( ، گلهای رنگارنگ شماره 136 در )) سه گاه ((، 
گلهای رنگارنگ شماره 14۰ الف در )) افشاری (( ، گلهای 
رنگارنگ شماره 14۰ ب در )) افشاری ((، گلهای رنگارنگ 
شماره ب مکرر ، گلهای رنگارنگ شماره 149 در )) دشتی 
گلهای   ،  )) شور   (( در   171 شماره  رنگارنگ  گلهای   ))
رنگارنگ  گلهای   ،  )) شور   (( در   17۲ شماره  رنگارنگ 
شماره 174 در )) سه گاه (( ، گلهای رنگارنگ شماره 176 
در )) دشتی (( ، گلهای رنگارنگ شماره 19۰ در )) سه گاه 

(( ، گلهای رنگارنگ شماره ۲۰1 در )) ابو عطا (( ، گلهای 
گلهای رنگارنگ   ،  )) افشاری   (( در  رنگارنگ شماره ۲۰5 
ب   ۲1۰ رنگارنگ  گلهای   ،  )) سیلک  بو   (( در   ۲1۰ شماره 
مکرر در )) بوسیلک ((، گلهای رنگارنگ ۲11 در )) سه گاه 
(( ، گلهای رنگارنگ شماره ۲۲8 در )) افشاری (( ، گلهای 
رنگارنگ  گلهای   ،)) دشتی   (( 33۰در  شماره  رنگارنگ 
شماره ۲3۲ در )) دشتی (( ، گلهای رنگارنگ شماره ۲34 
در )) دشتی و ماهور (( ، گلهای رنگارنگ شماره ۲37 در 
)) ماهور (( ، گلهای رنگارنگ شماره ۲4۲ در )) شور (( 
گلهای   ،  )) همایون   (( در   ۲45 شماره  رنگارنگ  گلهای   ،
رنگارنگ  گلهای   ،  )) شور   (( در   ۲49 شماره  رنگارنگ 
 ( بختیاری  رنگارنگ  گلهای   ،  )) )) دشتی  در   ۲5۰ شماره 
محلی ( ، شماره ۲51 ، گلهای رنگارنگ شماره ۲5۲ در )) 
اصفهان   (( در   ۲54 شماره  رنگارنگ  گلهای   ،  )) همایون 
گلهای   ،  )) شور   (( در   ۲56 شماره  رنگارنگ  گلهای   ،  ))
رنگارنگ  گلهای   )) ماهور   (( در   ۲57 شماره  رنگارنگ 
شماره ۲65 در )) اصفهان (( ، برگ سبز شماره ۲7 در )) 

برگ   ،  )) افشاری   (( 31در  شماره  سبز  برگ   ،  )) گاه  سه 
سبز شماره 46 در )) سه گاه (( ، برگ سبز شماره 63 در 
)) اصفهان (( ، برگ سبز شماره 83 در )) سه گاه (( ، برگ 
سبز شماره 1۰7 در )) اصفهان (( ، برگ سبز شماره 145 
در )) همایون (( و برنامه های متعدد و گوناگون دیگری 

که از این خواننده بزرگ و هنرمند به یادگار مانده است .

خواننده  این  از  که  دیگری  گوناگون  و  متعدد  های  برنامه 

بزرگ و هنرمند به یادگار مانده است .

هاضمه  جهاز  ناراحتی  به  که  بود  مدتها  بنان  غالمحسین 
مبتال شده بود از طرف دیگر حنجره اش نیز آمادگی بیان 
اندک  اندک  دلیل  همین  به  و  نداشت  را  درونیش  های  نیاز 
و  کناره کشید  از صحنه هنر  و  اجتناب ورزید  از خواندن 
چشم  فعالیت  تقریبا  را  عمر  آخر  سال  بیست  حدود  دیگر 
را  او  هاضمه  جهاز  ناراحتی  روز  به  روز  و  نداشت  گیری 
بیشتر رنجور می کرد و متاسفانه کوشش های پزشکان و 
خاصه مراقبت ها و از خود گذشتگی های پری بنان همسر 
وفادار و مهربانش هم موثر نیفتاد و سرانجام در ساعت 7 
بعد از ظهر پنجشنبه هشتم اسفند ماه 1364 خورشیدی در 
. روانش  بدرود گفت  را  قلهک جهان  ایرانمهر  بیمارستان 

شاد باد

دل و جان بردی اما نشدی یارم
در اردیبهشت ماه سال ۱2۹0 خورشیدی در تهران خیابان زرگنده ) قلهک ( ؛ در خانواده 
یی متعین و صاحب جاه ، به دنیا آمد . پدرش کریم خان بنان الدوله نوری و مادرش 
دختر شاهزاده محمد تقی میرزا رکنی ) رکن الدوله ( برادر ناصر الدینشاه یا پسر محمد 
شاه قاجار بود . از شش سالگی بنا به درخواست و توصیه استاد نی داود به خوانندگی 
و نوازندگی ارگ و پیانو پرداخت و در این راه از راهنمایی های مادرش که پیانو را بسیار 
خوب می نواخت بهره ها گرفت ، اولین استاد او پدرش بود و دومین استاد ، مرحوم 

میرزا طاهر ضیاء ذاکرین رثایی و سومین استادش مرحوم ناصر سیف بوده اند .

چه کسی این دستور را داده؟

حذف نام بیژن ترقی از 
آلبوم موسیقی!

 یک آلبوم موسیقی در حالی به بازار نشر موسیقی ایران عرضه 
شده که در کاور آن، نام شاعر اثر از دو قطعه بنا بر نظر ممیزی، 
حذف شده است.  فرزاد قربانی - خواننده مجموعه »تو مرو« - 
اثری است که  آلبوم »تو مرو«  ایسنا  توضیح داد:  به  این باره  در 
آثاری  و  می گیرد  دربر  را  ایرانی  موسیقی  خاطره انگیز  قطعات 
از زنده یادان پرویز یاحقی،  مرتضی محجوبی، علی اکبر شیدا  و 
از  اثر  این  در  داد:  ادامه  آن شنیده می شود.او  در  لشکری   جواد 
شعرهای رحیم معینی کرمانشاهی، منوچهر معین  افشار، شعله 
اما نام بیژن  کرمانی ، علی اکبر شیدا  و بیژن ترقی استفاده شده 
چه  او  »به  و  افشاری«  »تصنیف  یعنی  کار،  قطعه   دو  در  ترقی 
بگویم« از کاور آلبوم حذف شده است.قربانی در این باره اضافه 
کرد: وقتی نشر »نوفه« به دنبال کسب مجوز برای این آلبوم بود، 
روزی با من تماس گرفتند و گفتند از آنجا که دو قطعه  این آلبوم 

این که  یا  آلبوم حذف شود  از  یا  باید  متعلق به بیژن ترقی است، 
نام شاعر در آلبوم درج نشود. البته من خیلی از این اظهار نظر 
تعجب کردم، زیرا اثر آقای علیرضا قربانی با عنوان »رفتم و بار 
سفر بستم« هم اشعاری از بیژن ترقی داشت و نام شاعر هم در 

آلبوم نوشته شده بود.
و  ادبی  مفاخر  از  ترقی  بیژن  زنده یاد  است:  معتقد  وی 
شخصیت های برجسته است و من دوست داشتم شعر و نام ایشان 
در آلبوم من وجود داشته باشد. این در حالی است که من هزینه  

استفاده از این دو شعر را به ورثه  آقای ترقی پرداخت کرده ام.
شاعران  نام  ممیزی  برای  که  می دهد  رخ  حالی  در  اتفاق  این   
یک  نام  و  ندارد  وجود  خاصی  قاعده   موسیقی  آلبوم های  در 
شاعر گاهی روی کاور آلبوم نوشته و گاهی نیز از آثاری حذف 
می شود. این موضوع باعث شده است که خیلی از ترانه سرایان و 
ناشران برای این که اثرشان مورد استفاده قرار گیرد، برای خود 
نام مستعار انتخاب کنند.بیژن ترقی نیز یکی از شاعران پرآوازه 
است که در سال 88 از دنیا رفت. مراسم تشییع پیکر او از مقابل 
)معاون  خوشخو  ایمانی  محمدحسین  و  شد  انجام  وحدت  تاالر 
وقت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی( در آیین تشییع 
ما  ادبیات  و  موسیقی  گردن  بر  ترقی  بیژن  کرد:  اعالم  او  پیکر 

گذاشت،  یادگار  به  خود  از  که  آثاری  با  ترقی  دارد.  بزرگی  حق 
زمزمه ی  با  نیز  مردم  بلکه  است،  ماندگار  هنرمندان  بین  نه تنها 

ترانه هایش، او را به یاد می آورند.
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به روایت پزشک فرانسوی

تهـــــــران 
عهـــــــــد 
ناصــــــری

یادداشت های دکتر فووریه، پزشک  از  آنچه می خوانید بخشی 
دربار ناصرالدین شاه است که طی سال های 1۲67 تا 1۲7۰ ه. ش 
در دربار ایران بود. وی خاطراتش در طول این سه سال را به 
تحریر درآورد. در اینجا وصف تهران آن  روزها را می خوانید: 
در  است  شده  مشتق  »طاهر«  کلمه  از  می گویند  که  طهران 
زمستان به هیچ وجه شایسته این عنوان نیست، زیرا باران که 

تا آخر پاییز اثری از آن نبود، این ایام خاک معابر را به گل مبدل 
ساخته است و برفی که در ماه قبل در شب های سرد زمستان 
باریده و آن را از بام ها به کوچه ریخته اند در معابر تنگ محالت 
قدیمی هرگونه عبور و مرور را مشکل ساخته است، تنها ارگ 
از این حالت مستثنی است زیرا که اگر هم برف های آن را بیرون 
جمع  هم  روی  قسمت ها  بعضی  در  را  آنها  الاقل  باشند  نبرده 

کرده و راه رفت و آمد را باز نموده اند.
طهران که تقریبا دارای 13۰۰۰۰ نفر جمعیت است در دورادور 
خود بارویی دارد که آن را منحصرا از گل ساخته اند. این بارو 
یا بهتر بگوییم مربعی است که  به شکل هشت ضلعی نامنظم 
امتداد اضالع  آن را قطع کرده اند.  چهار دیوار کوچک اضالع 
این بارو درست شمالی جنوبی یا شرقی غربی است و در هر 
دوازده  که مجموعا  است  آن سه دروازه  از چهار جهت  طرف 
دروازه می شود ولی در ضلع شمالی امروز دو دروازه بیشتر 
نیست زیرا که دروازه شمیران را در موقع ساختن دیوار شمال 

شرقی بارو از میان برده اند.
آنها  و  دارند  بلند  و  برج دار  طاق هایی  دروازه ها  این  از  هریک 
را با کاشی های الوان مزین ساخته اند و شباهت آنها به یکدیگر 

زیاد است.
بین شهر طهران و این بارو فاصله زیاد است چه در هر طرف 
و  مزارع  و  پهناور  بایر  اراضی  و  وسیع  محصور  باغ های  آن 

موستان و قبرستان خانه های شهر را از بارو جدا کرده اند.

میدان توپخانه که یک عده توپ در آنجا هست و در شمال ارگ 
قرار دارد در حقیقت میدان مرکزی شهر است. از شش دروازه 
آن که از آنها دو دروازه سمت ارگ مهم تر محسوب می شود به 
چهار جهت شش خیابان بزرگ ممتد است که در دو طرف غالب 
در  به خصوص  اوقات سال  بیشتر  در  و  کاشته اند  آنها درخت 

بهار و پاییز از کنار آنها نهر آبی نیز می گذرد.
در  الله زار  و  امین السلطان  خیابان  از  عبارتند  خیابان ها  این 
شمال که از محالت نوساز طهران می گذرند، دو خیابان الماسیه 
و ناصریه در جنوب که به ارگ و بازار و محالت قدیمی پایتخت 
دروازه  به  می توان  هم  آن  از  که  چراغ گاز  خیابان  متوجهند، 
عبدالعظیم.  شاهزاده  راه آهن  ایستگاه  به  هم  و  رفت  شمیران 
خیابان دیگر خیابان مریضخانه است که راه قزوین و اروپا از 

آنجاست.
اگر خیابان مریضخانه را از طرف مغرب و خیابان چراغ گاز را 
از طرف مشرق امتداد دهیم می توان گفت که طهران کهنه در 

جنوب این خط و طهران نو در شمال آن قرار دارد.
و  مستقیم  و  زیبا  کوچه های  داشتن  به  طهران  شمالی  قسمت 
حیاط ها و باغ های وسیع و عمارات زیاد ممتاز است به خصوص 
در  که  روس  سفارت  از  غیر  خارجی  سفارتخانه های  تمام  که 
بقیه  آخر خیابان چراغ گاز در جانب قسمت قدیمی شهر است 

در این قسمت شمالی واقع شده اند.
اگر از میدان توپخانه به سمت شمال دو خیابان شمالی جنوبی 
سفارتخانه های  و  الله زار  باغ  و  صدراعظم  عمارت  بگیریم  را 
و  عمارت  و  عثمانی  و  آمریکا  متحده  ممالک  و  اروپایی  ممالک 

را  امین السلطان  بزرگ  باغ  و  صنایع  وزیر  جهانگیرخان  ابنیه 
در سر راه می بینیم.

به عمارت  کنیم  اختیار  را  خیابان سیف الدوله  اگر  برگشتن  در 
یحیی خان مشیرالدوله  اقامتگاه  امروز  که  می رسیم  بهارستان 
است و باغ وسیعی دارد که مدرسه بزرگ سپهساالر با وجود 

عظمت به هیچ وجه فضای آن را تنگ نکرده.
کمی فاصله از میدان بهارستان در ضلع جنوب غربی کوچه ای 
ظل السلطان  شاهزاده  منزل  برمی گردد  الله زار  به  آنجا  از  که 
است  پارکی  مالک  خانه  این  از  غیر  ظل السلطان  و  است  واقع 

نزدیک باروی شهر قریب به پارک امین الدوله.
از میدان بهارستان اگر امتداد خیابان نظامیه را بگیریم طرف 
آن به خانه محقر  از  دست چپ ما مسجد سپهساالر است بعد 
آنجا  در  صدا  و  بی سر  که  می رسیم  اعتمادالسلطنه  من  دوست 
در میان کتب خود زندگی می کند، طرف دست راست قبرستانی 
قدیمی است و بعد از آن در چند قدمی سفارت روس به خیابان 

چراغ گاز وارد می شویم.
میدان دیگر شهر میدان مشق است که میدانی وسیع و محصور 
است و در قسمت تازه ساز شهر و برای مشق نظامیان ساخته 
در  می بیند.  سان  آنجا  در  را  سپاهیان  شاه  هم  گاهی  و  شده 
میدان مشق نزدیک در غربی میدان توپخانه است یعنی همین 
داخل  مریضخانه  خیابان  در  و  خارج  در  این  از  قدم  چند  که 

شدید به در میدان مشق می رسید.

یا  ناصریه  خیابان  و  می شود  ارگ  داخل  که  الماسیه  خیابان 
توپخانه  خیابان شمس العماره یعنی دو خیابان جنوبی میدان 
راه وصول به محالت قدیمی شهرند و در این محالت جز ایرانی 

کسی دیگر ساکن نیست.
کوچه ها و محالت تنگ و پرپیچ و خم است و جمعیتی که چندان 
پاک و پاکیزه هم نیستند در هر قدم در رفت و آمدند. کثافت آنها 
بی نهایت است، مخصوصا پایین بازار و در کوچه هایی که راه 
میدان قاپوق و میدان مال فروش ها و محله یهودی هاست ممکن 
نیست که انسان از آنها بگذرد و دائم با بوی عفونت الشه مردار 

همراه نباشد.
اختصاص  و  است  ارگ  شرقی  جنوب  و  جنوب  در  بازار  محله 
آن به کوچه های طاقداری است که جابه جا سقف آنها را برای 
این طاق ها  جریان هوا و رسیدن نور سوراخ کرده اند. وجود 
عابرین و کسبه را در تابستان از شدت آفتاب و در زمستان از 

برف و باران محفوظ می دارد.
تمام ایام سال و در هر ساعت از روز صبح تا غروب این بازارها 
پر از جمعیت است. با این حال شترها و قاطرهایی که بار دارند 

از آنجا می گذرند.
آن  جلوی  و  است  واقع  جبه خانه  خیابان  در  بزرگ  بازار  در 
میدان کوچکی است که به آن سبزه میدان می گویند. اگر فرنگی 
ناشناسی بخواهد وارد بازار شود و بلدی همراه نداشته باشد 
در پیچ و خم های بازار گم می شود نه به این جهت که نتواند در 
دارند،  مستقیم  امتداد  غالبا  که  طویل  و  عریض  داالن های  این 
راه بازگشت خود را نشان بگذارد بلکه چون جمعیت و چهار 
بازار و کوچه های بن بست در آن زیاد است؛ شخص غریب در 
آنجا سرگردان می ماند؛ مثال نزدیک مسجد شاه، بازار بزرگی 
به سمت جنوب متوجه مشرق  امتداد  از مقداری  است که پس 
از آن  از آنکه دو ثلث آن طی شد، بازار دیگری  می شود و بعد 
تا خیابان چراغ گاز  و  منشعب می گردد که متوجه شمال است 
امتداد  می یابد، به شکلی که خانه امین الدوله طرف دست راست 
و سفارت روس طرف دست چپ آن واقع می شود و در هر قدم 
از آن کوچه های تنگی قرار دارد که از آنها نیز کوچه های دیگری 
متفرع می گردد و انتهای آنها یک میدان یا کاروانسرایی است که 
در آنها چند درخت کاشته و بارهای تجارتی را روی هم انبار 
کرده اند. همین کیفیت است که شخص غریب را در بازارهای 

طهران سرگردان می کند و حس جهت یابی را از او می گیرد.
بازارها عالم خاصی است به این معنی که نماینده هر نوع شغل 
از خوشبختی  و تجارت و صنعت را در آن می توان یافت ولی 
مشتریان، نمایندگان هر صنف در محل های مخصوصی جمعند 

و اصناف مختلفه با هم مخلوط نمی شوند.
آنها  بر  سقف ها  که  بازار  ضخیم  دیوارهای  طرف  دو  در 
مغازه  و  دکان  اسم  به  طاق نماهایی  قدم  به  قدم  متکی اند، 

ساخته اند که سراسر آنها پر از کاالست.
نشسته اند  کارگرانی  یا  کارگر  دکان ها  این  از  یک  هر  کنار  در 
که با همان تأنی مخصوص مشرق زمینی که تا حدی حاکی از 
نقص آلت و افزار کار آنهاست، مشغول حرفه خود هستند و من 

تاکنون در بازار کسی را ندیده ام که ایستاده کار کند.
یک نفر فرنگی تازه وارد بی اختیار در مقابل قالی ها و پارچه ها 
و انواع اسلحه  ای که در بازار گسترده است به تماشا می ایستد 
و اگر طالب خرید اشیا عتیقه باشد، بهتر از بازار طهران جایی 
از تماشای کتاب های تذهیب شده  را نخواهد یافت و تمام روز 
نادر و ظروف طالکاری قدیمی و کاشی های طالیی که امروز 
دیگر مردم ایران از ساختن مثل آنها عاجزند سیر نخواهند شد 
و هر قدر بخواهد می تواند از استوانه های  فلزی عهد کلدانیان، 
و  ساسانی  و  اشکانی  دوره  مهرهای  و  عیالمیان  آشوریان، 
قرن  چند  که  هخامنشیان  حتی  مختلف  سلسله های  مسکوکات 

پیش از اسکندر کبیر در ایران سلطنت می کرده  اند، برای خود 
بخرد.

قنات  از  ایران  دیگر  شهرهای  غالب  مثل  طهران  مشروب  آب 
این  دهانه های چاه های  البرز می آید.  دامنه  از  آن  تمام  و  است 
خاک  آنها  دورادور  و  کنده  را  قنوات  راه ها  از همان  که  قنوات 
را تپه کرده اند در تمام جلگه بیرون شهر مخصوصا در بیرون 

دروازه های شمیران و دوشان تپه نمایان است.
می شود  شهر  داخل  شمال  از  می آید  البرز  از  چون  طهران  آب 
و خانه به خانه از منازل اغنیا گرفته تا خانه های فقرا همه را 
مشروب می  کند ولی البته فقرا غالب اوقات فدای اغنیا می شوند 
و عموما در تابستان که از همه فصول احتیاج به آب بیشتر است 

طهران گرفتار بی آبی است.
روباز  مجاری  توسط  به  آب  توزیع  ناپسند  وضع  نتیجه،  در 
غالب اوقات بعضی از امراض به سرعت تمام سراسر شهر را 

می گیرد و ابتالی عمومی دست می دهد.
در محالت قدیمی و بازار آب در وسط کوچه ها در جوی تنگ 
سوراخ  قدمی  چند  هر  و  است  جاری  سرپوشیده ای  کم عمق 
می برد  آب  آنجا  از  خانه  هر  که  داده اند  ترتیب  آن  در  گشادی 
به  آنجا می شویند.  را هم در  آلوده خود  اشیای  اوقات  اکثر   و 
با  از همانجا داخل آب می شود.  عالوه کثافت کوچه و راه هم 
این وضع حال آبی که مردم بدبخت محالت دور از مرکز طهران 

می نوشند معلوم است که چیست.
یخ نیز مثل آب در ممالک گرم مخصوصا ایران اهمیتی خاص 
دماوند  خصوص  به  البرز  کوه های  از  را  آن  بیشتر  و  دارد 
به  دماوند  از  را  آن  قاطرها  سال  مدت  تمام  تقریبا  و  می آورند 
هم  زمستان  حتی  که  دارند  عادت  مردم  و  می  رسانند  طهران 

شربت و آب را با یخ استعمال کنند.
غیر از این منبع در اطراف باروی طهران نیز یخچال های زیاد 
هست که عمقی چندان ندارند و آنها را روزها در زمستان آب 
می اندازند و شب ها  یخ می گیرند بعد یا آن یخ را برای فروش به 
بازار می فرستند یا در گودال های زیرزمینی یخچال که سقفی 

ضخیم دارد برای تابستان انبار می کنند.
یک عده از اعیان طهرانی در طرف مغرب شهر یعنی در محله 
سنگلج و اراضی بین دروازه قزوین و دروازه باغ شاه پارک ها 
و باغ های بزرگی ساخته اند که یکی از آنها امیریه است متعلق 
به نایب السلطنه.چون تمام زیبایی این باغ ها از برکت مقدار آبی 
است که به آنها می رسد آنها را مخصوصا در محالتی ساخته اند 
که آب شهر ابتدا به آنجا وارد می شود تا بتوانند بیشتر و بهتر از 
آن استفاده کنند.در طهران از هر درختی بهتر چنار رشد دارد 
و اینکه یکی از سیاحان قدیمی طهران را »شهر چنار« نامیده 

بی سبب نبوده است.
با  را  بام ها  بناهای طهران همه خشت و گلی است، دیوارها و 
کاهگل ضخیم می اندایند و اگر هم آجر به کار ببرند بر اثر حدت 
باران های  که  و حالیه  از هم متالشی می شود  تابستانی  آفتاب 
زمستانی شروع به ریزش کرده سقف ها و دیوارهای پوسیده 
می گیرد،  آوار  زیر  را  حیوانات  و  بچه ها  و  می ریزد  فرو  غالبا 
اصطبل ها خراب می شود و پاره ای قسمت ها از سقف بازارها 
بر سردکاندارها پایین می آید و تلفات بسیار وارد می سازد.در 
طهران معموال از خرداد تا آبان باران نمی آید و امسال بارانی که 
بنا به عادت در پاییز باید بیاید در اوایل زمستان شروع شده. 
اگر چه باران طهران کم است ولی وقتی در اینجا می بارد شدت 
آن بسیار زیاد است. برف هم در اواسط زمستان غالبا عصرها 

یا شب ها می آید و دانه های آن درشت است.

ترجمه  فووریه،  دکتر  تالیف  ایران،  دربار  در  سال  سه  منبع: 
عباس اقبال، نشر علمی / عکس تزئینی می باشد

تاریخ

مجید رهنما، اولین وزیر علوم ایران درگذشت
برابر  آوریل   14 سه شنبه  روز  پهلوی،  دوره  در  ایران  عالی  آموزش  و  علوم  وزیر  دیپلمات،  اندیشمند،  رهنما،  مجید 
با ٢5 فروردین ماه سال 1394، به دلیل سکته قلبی و پاره شدن آئورت در شهر لیون فرانسه درگذشت. به گزارش 
رادیو بین المللی فرانسه، پدر مجید رهنما، زین العابدین رهنما، روزنامه نگار و نویسنده بود که به دلیل نوشتن مقاالت 
انتقادی علیه رضاشاه و خانواده پهلوی زندانی شد و بعد از مدتی برای زندگی به عراق و لبنان رفت. هرچند پس از 
پایان حکومت رضاشاه به کشور بازگشت و بعد ها وزیر مختار ایران در فرانسه و سفیر آن در چند کشور عربی شد.
 مجید رهنما، فرزند او، تحصیالتش را در بیروت و پاریس تا درجه دکترای حقوق و اقتصاد ادامه داد. در کارنامه او 

1۲ دوره نمایندگی ایران در سازمان ملل و عضویت در هیات اجرایی یونسکو نیز هست.
 مجید رهنما، سال 1346 وزیر علوم و آموزش عالی شد، اما مدتی پس از حضور در این وزارتخانه در سال 1351 از 
سمت خود استعفا داد. مجید رهنما، پس از استعفا، طرح آموزشی- عمرانی »الشتر« را در لرستان اجرا کرد، طرحی 

که به گفته فریده رهنما همچنان و به شکلی نو و با نامی دیگر ادامه دارد.
 مجید رهنما، در سال های گذشته آثار بسیاری منتشر کرده است. یکی از آثار او در فرانسه مورد توجه بسیار قرار 
گرفت و در کمتر از یک سال سه بار تجدید چاپ شد. این کتاب که با عنوان »وقتی فالکت، فقر را می راند« ترجمه شده، 
به بحث درباره تفاوت های افراد فقیر با اصل فقر در دنیا می پردازد. فریده رهنما، معتقد است که نام این کتاب در 

ترجمه فارسی آن چندان قابل ارتباط با مفهوم آن نیست.
 داریوش شایگان، نویسنده که سابقه چندین سال دوستی با مجید رهنما دارد، او را دارای شخصیتی شفاف می داند 
از هر چیز کنجکاوی و جوانی ذهن، در رفتارش بارز بوده است. وی همچنین مجید رهنما را »پیرجوان  که بیش 

دوست داشتنی« می خواند که با وجود کهولت سن، ذهنی جوان داشت.
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مروری بر زندگی و کسب و کار بیژن پاکزاد، طراح پوشاک مردانه، عطر و جواهرات 

زندگی به 
سبک بیژن 

بیژن پاکزاد معروف به بیژن یکی از طراحان سرشناس پوشاک مردانه، عطر و جواهرات 
کارخانه دار  یک  پدرش  آمد.  دنیا  به  تهران  در   13۲3 سال  در  پاکزاد  است.  جهان  در 
ثروتمند بود که او را برای تحصیل در رشته طراحی به مدرسه هایی در سوئیس و ایتالیا 
فرستاد. بیژن پس از تحصیل در سوئیس به فلورانس رفت و در آنجا به مدت هفت سال 
او  خود  کرد.  مهاجرت  آمریکا  به   135۲ سال  در  سرانجام  و  پرداخت  لباس  طراحی  به 
درباره تحصیالت و انگیزه مهاجرت به آمریکا گفته است: »راستش را بخواهید از همان 
کودکی احساس می کردم فرد مشهوری می شوم. پدرم می خواست من دکتر یا وکیل شوم. 
رشته تحصیلی ام مهندسی بود که هیچ عالقه ای بدان نداشتم، همه شوق من به طراحی 
بود و باعالقه وصف ناپذیری بدان می پرداختم. از سوئیس به آمریکا رفتم و در آنجا در 
رشته بازاریابی مشغول تحصیل شدم و همانجا این فکر در من قوت گرفت که مد اروپا 
را به آمریکا بکشانم.« سه سال بعد بوتیک اختصاصی بیژن در رودیو درایو بورلی هیلز 
راه اندازی شد و طولی نکشید که عنوان »گران ترین فروشگاه جهان« را به خود اختصاص 
داد. فروشگاهی که تنها مشتریان خاص با وقت قبلی در آن رفت و آمد می کردند و در آن 
اجناسی ارائه می شد که خرید آن برای بسیاری از مردم تنها خواب و رویا بود. طراحی 
لباس بسیاری از چهره های مطرح جهان از جمله باراک اوباما، رونالد ریگان، جرج دبلیو 
والدیمیر  هاپکینز،  آنتونی  سر  کروز،  تام  فرناندز،  الخاندرو  شوارتزنگر،  آرنولد  بوش، 
آرمانی، اوشر و شهرام ناظری در  بلر، مایکل جردن، جورجیو  پوتین، جان کری، تونی 

کارنامه این طراح خوش فکر قرار دارد.

عطرهای بیژن نیز که سال هاست مشتریان پروپاقرص خود را دارد بر شهرت آن افزوده 
دلیل  به  داده،  اختصاص  خود  به  را  زیادی  جوایز  که  رایحه ای  جز  به  عطرها  این  است. 
نیمه  به  عطر  وقتی  دارد.  شهرت  است،  حلقه ای  صورت  به  که  آن  شیشه  خاص  طراحی 
می رسد مایع آن هر دو مجرای حلقه را پر می کند و بر اثر قانون جاذبه سطح مایع در هر 
دو سوی حلقه یکسان است. بیژن در گفت وگویی درباره عطر خود گفته است: »سال های 
 8۰۰ آن  شیشه  طرح  حتی  باشد،  متفاوت  که  کنم  تولید  عطری  من  تا  کشید  طول  زیادی 
نمی خواستم،  زنانه  عطر  من  گرفت.  قرار  من  قبول  مورد  اینکه  تا  شد  پیش نویسی  بار 
مخصوصًا که لباس های من همگی مردانه هستند. به همین دلیل با زنان بسیاری مصاحبه 
کردم تا بدانم چه بویی را برای مرد می پسندند و نهایتًا موفق شدم در سال 1988 عطر 
مردانه بیژن را تولید کنم که جایزه اسکار نیویورک را برای بهترین عطر دریافت کرد. 
البته بعدها عطر زنانه هم تولید کردم و به پاس قدردانی از زنانی که همواره حامی من 
بوده اند، به آنان تقدیم کردم. « پاکزاد موفقیت خود را در تولید عطر حاصل تامل و شکار 
سرانجام  که  تالشی  می داند.  شیمی  علم  به  خود  عالقه  و  تخصص  طالیی،  فرصت های 
جایزه » lg Nobel« را به خاطر عرضه عطرها و ادوکلن های »DNA« برایش به ارمغان 
ابتدای نام سه فرزند  از  آورد. دی ان ای که در واقع معروف ترین عطر برند بیژن است 
در  عطر  شیشه های  این  از  یکی  است.  شده  گرفته  الکساندر  و  نیکالس  دانیل،  یعنی  وی 
نمایشگاه دائمی انستیتوی اسمیتسونین )که بزرگ ترین موزه علمی- فرهنگی و تاریخی 

جهان است( به نمایش گذاشته شده است.

خانه بیژن در یک نگاه
 »The House of Bijan« فروشگاه اصلی بیژن که به خواست بنیانگذار آن »خانه بیژن« یا
طراحی  کرد.  آغاز  هیلز  بورلی  در   1976 سال  از  را  خود  جهانی  تجارت  شد،  نامگذاری 
مردان  قدرتمندترین  برای  لوازم  و  پوشاک  از  کاملی  مجموعه  و  لباس  فصلی  کلکسیون 

مدیریت  گرفت.  قرار  آن  کار  دستور  در  فروشگاه  این  گشایش  روز  نخستین  از  جهان 
پاکزاد و دوست  آن یعنی بیژن  بنیانگذار و طراح  این خانه مد به طور مشترک بر عهده 
قدیمی و همکار او آقای محبوبی بود که امپراتوری خود را بر اساس دو اصل ساده یعنی 
»کیفیت و تمایز« راه اندازی کردند. کمپانی در سال 1993 با افتتاح فروشگاه بزرگ دیگری 
در نیویورک مقابل هتل سنت رجیس منهتن فعالیت خود را گسترش داد. در سال 1987 
به  برند  این  برای  بیشتری  شهرت  و  جذابیت  بیژن  ادوکلن  و  عطر  تولید  خط  راه اندازی 
همراه آورد و سبب شد نام آن در جهان شناخته تر شود. عالوه بر کسب جوایز و نشان های 
متعدد از جمله جوایز متعدد FIFI کلکسیون عطرهای بیژن در بسیاری از فروشگاه های 

بین المللی عطر در سراسر جهان از جمله پرفروش ترین ها بوده است.
در سال ۲۰1۰ بین خانه مد بیژن و کمپانی رولز رویس و نیز برند مشهور بوگاتی توافقی 
برای همکاری در طراحی به امضا رسید. اکنون، در حالی که بیژن 39 سال فعالیت خود 
را جشن می گیرد هنوز هم تالش های مدیران و طراحان آن برای ارائه محصوالت خالقانه، 

متمایز و انحصاری ادامه دارد.

ایده های استثنایی برای مشتریان استثنایی
نوشتند:  او  در توصیف  از رسانه های جهان  بسیاری  پاکزاد درگذشت  بیژن  که  هنگامی 
پاکزاد طراح استثنایی مد و مالک گران قیمت ترین فروشگاه پوشاک مردانه جهان که سبب 
شد مردان ثروتمند دنیا با افتخار و بدون شرم، ثروت و رفاه خود را به نمایش بگذارند و 

احساس تفاخر و غرور کنند، درگذشت.
عبارت  این  افتتاح کرد  بورلی هیلز  در  را  بیژن  پاکزاد نخستین فروشگاه  که  از لحظه ای 
بسته  درهای  سیاست  این  قبلی«.  قرار  با  »تنها  بست:  نقش  فروشگاه  سردر  بر  کوتاه 
اختصاصی خدمات  و  انحصاری  کاماًل  به شیوه ای  دارد  بیژن قصد  داد  به وضوح نشان 
ویژگی هستند  یا هر سه  یا شهرت  قدرت  پول،  صاحب  که  دهد  ارائه  مردانی  به  را  خود 
از فرانک سیناترا و  نام مردان مشهور و صاحب نفوذ جهان  و همین سیاست سبب شد 
مایکل جردن گرفته تا جرج بوش و والدیمیر پوتین در فهرست مشتریان او قرار بگیرد. 
به بیان دیگر آقای پاکزاد مشتریان خود را کسانی می دانست که به طور معمول، نگران 
تایید دیگری  نیز مهر  بیژن،»فاخرترین پوشاک مردانه جهان«  برند  نبودند! شعار  تورم 
و  هیلز  بورلی  در  او  گران قیمت  فروشگاه  در  از  نتواند  کسی  هر  که  سیاست  این  بر  بود 

نیویورک گذر کند.
مشتریان ثروتمند بیژن وارد فروشگاه می شدند و در حالی که با گران ترین نوشیدنی ها 
دالری،   15۰۰ عطر  دالر،   ۲5۰۰ قیمت  به  ابریشمی  خواب  لباس  می شد  پذیرایی  آنان  از 
پالتوی خز ۲4 هزاردالری، جلیقه چرم شترمرغ به قیمت 19 هزار دالر، چمدانی از پوست 
کروکودیل به 55 هزار دالر یا روتختی چین چیالی مغولی به قیمت 1۲۰ هزار دالر خریداری 
دکوراسیون  که  بود  مدیترانه ای  سبک  به  کاخ  یک  او،  هیلز  بورلی  فروشگاه  می کردند. 
مجلل و چشمگیر آن هنوز منحصر به فرد است. دکور فروشگاه به فراخور شهرت آن به 
زیباترین شکل ممکن، با فرش های نفیس و دستباف ایرانی به قیمت 5۰۰ هزار دالر، یک 
پلکان برنجی براق به قیمت 4۰۰ هزار دالر و یک چلچراغ به قیمت 75 هزار دالر تزیین شده 
است. دیوارها با سایه ای آفتابی از رنگ زرد رنگ آمیزی شده اند؛ رنگی که امضای بیژن به 

شمار می رود و در اتومبیل های لوکس او  نیز به وضوح قابل مشاهده است.
از سال 1983 تا ۲۰۰۰ آقای پاکزاد در خیابان پنجم نیویورک فروشگاه دیگری را نیز اداره 
می کرد. فروشگاه نیویورک برایش 1۰ میلیون دالر هزینه در  بر داشت. در این فروشگاه 
طراح  این  می شد.  دیده  مجلل  دکوراسیون  و  او  خود  خاص  سبک  بر  فراوانی  تاکید  نیز 
از  که  سقف  تیرچه های  از  فروشگاه  لوازم  تمام  بود  داده  دستور  استثنایی  کارآفرین  و 
سوئیس وارد کرده بود تا گل های تازه ای که از هاوایی می رسید همگی، زیبا و جذاب یا به 
لهجه خاص خودش »بایوتی فول« باشد. درب چوبی فروشگاه که گفته می شد متعلق به 
کلیسای خصوصی لویی هجدهم بوده و به قرن 18 فرانسه بازمی گردد به تنهایی 5۰۰ هزار 
مشهوری  برندهای  بوتیک  بیژن،  مجلل  فروشگاه های  با  مقایسه  در  داشت.  ارزش  دالر 
مانند گوچی یا هرمس در آمریکا یا دیگر کشورهای جهان، کاماًل معمولی و بی جلوه به 

نظر می رسند.
 1984 سال  در  او  است.  آن  »خدمات«  خود  رقبای  با  بیژن  تمایز  وجه  بود  معتقد  پاکزاد 
هستم.  پزشک  مانند  مشتریانم  برای  »من  کرد:  اعالم  پست  واشنگتن  با  گفت وگو  در 
کیست،  همسرشان  کرده اند،  کم  وزن  چقدر  دارند،  پول  چقدر  دارند،  سال  چند  می دانم 
چه چیزی دوست دارند و چه چیزی دوست ندارند.« فروشندگان بوتیک بیژن نیز مطابق 
سیاست های مشتری مدارانه او آموزش دیده اند. او می گفت: من از آنها خواسته ام قبل از 
هر پرسشی ابتدا از مشتری پذیرایی کنند و سپس با او گفت وگو داشته باشند. از عالیق و 
سوابق و اهدافش اطالع حاصل کنند و از این طریق بتوانند نوع لباس مورد عالقه اش را 
طراحی کنند. مثاًل هنگامی که »رونالد ریگان« رئیس جمهور سابق آمریکا از من لباس گرم 

خواست، پارچه جین را با آستری از پوست مینک برایش طراحی کردم.
و  بیژن  کند  مراجعه  فروشگاه  به  نمی توانست  دلیل  هر  به  مشتریان  از  یکی  که  هنگامی 
مراجعه  در  و  می رفتند  کارش  محل  یا  منزل  به  او  با  دیدار  برای  همکارانش  از  تعدادی 
حضوری سفارش او  را دریافت می کردند. این روش مشتری مدارانه آقای بیژن و تعهد  
او به خریداران به زیبایی با وفاداری مشتریان پاسخ می گرفت. در یک سفر به اروپا یکی 
دالر  هزار   5۰۰ خود  نظر  مورد  پوشاک  سفارش  برای  بود  بیژن  مشتری  که  تاجرانی  از 
پرداخت کرد. مشتریان فروشگاه های بیژن به طور متوسط در هر بار خرید بین 7۰۰ تا 

8۰۰ هزار دالر پرداخت می کردند.
پاکزاد در سال ۲۰۰3 به لس آنجلس تایمز گفت: »وقتی مورد قدردانی واقع می شوم، اعتماد 
به نفسم افزایش پیدا می کند. فوق العاده است که در یک تماس تلفنی به شما بگویند پادشاه 
مراکش می خواهد لباس ورزشی ای را که شما طراحی کرده اید خریداری کند. می توانید 

15 دست از این لباس را به رنگ های مورد نظر خودتان برایمان ارسال کنید؟«

تبلیغات بیژن
پاکزاد به منظور تبلیغ تولیدات خود با موسسات تبلیغاتی سرشناس و خالقی همکاری 
او، سرمایه گذاری جدی روی  از رموز موفقیت  کرده است. به جرات می توان گفت یکی 
تبلیغات و بهره گیری از ایده های بکر و نوآورانه برای معرفی تولیدات بیژن بوده است. 
به رغم بروز بحران اقتصاد جهانی و متزلزل شدن بازارهای سهام در جهان، برند بیژن که 
برای تقریبًا 3۰ سال، موفق به فروش گران ترین پوشاک مردانه جهان بود نه تنها متاثر از 
این بحران نشد که حتی 1۰۰ میلیون دالر نیز صرف تبلیغات چاپی و تلویزیونی خود کرد. 
هدف بخش عمده ای از تبلیغات این برند، تشویق افراد به خرید اجناس آن به عنوان یک 

انسان رویایی بود.
ایده های خالقانه بسیاری در تبلیغات تجاری محصوالت بیژن به کار گرفته شد تا بازارهای 
جهانی محصوالت او را گسترده تر کند. در تبلیغ یکی از عطرهای بیژن برای به تصویر 
کشیدن رایحه »بهشتی« ادوکلن، راهبه ها حضور پیدا کردند. بیژن برای راه اندازی خط 
تولید یکی از عطرهای خود با مایکل جردن همکاری کرد و پس از آن هر دو در یک تبلیغ 

فرهنگ وملل

آقای مد 
مولود پاکروان

افسونگر  و  جذاب  همواره  برند  خوش  رایحه 
مقابل  در  را  زیادی  افراد  پای  برندها  است. 
دنیا سست می کنند.  فروشگاه ها و مراکز خرید 
اما برندهای لوکس و گران قیمت مشتریان خاص 
الکچری  جز  به  که  مشتریانی  دارند.  را  خود 
استفاده  و  نمی نوشند  نمی پوشند،  نمی خرند، 
نمی کنند. این مشتریان خاص کسانی هستند که 
فروشگاه های  وارد  پرپول  جیب های  و  کیف  با 
ازای  در  نیست  مهم  برایشان  و  می شوند  لوکس 
می کنند  دریافت  که  خدمتی  یا  می خرند  آنچه 
چقدر پول می پردازند. به همین خاطر است که 
کارآفرینان  و  باذکاوت  طراحان  هوشمند،  افراد 
به  را  خود  تالش  تمام  دنیا  سراسر  در  خبره 
لوکس پسند  ذائقه های  این  به  تا  می گیرند  کار 
سیری ناپذیر پاسخ دهند و خود نیز به ثروت های 

کالن دست یابند.
استفاده  عطری  هر  برونئی  سلطان  بی شک 
ورزشی  لباس  هر  اسپانیا  پادشاه  نمی کند، 
رئیس جمهور  بوش  دبلیو  جرج  یا  نمی پوشد 
نمی پسندد.  را  کت وشلواری  هر  آمریکا  سابق 
لوکس  برندهای  خوش  عطر  نیز  آنان  برای 
مسحورکننده است. ولی در میان این رایحه های 
که  است  برندی  »بیژن«  ثروتمندنواز،  پول ساز 
گوی رقابت را در جذب مردان قدرتمند جهان از 
توسط  که  بیژن،  برند  است.  ربوده  خود  رقبای 
می کند  ادعا  شد  گذاشته  بنیان  پاکزاد  بیژن 
رویایی  مردانی  خود،  طراحی های  با  می تواند 
پاکزاد  کند.  خلق  باشکوه  و  فاخر  ظاهری  با 
بخوانند  بیژن  نام  به  را  او  می داد  ترجیح  که 
صاحب گران قیمت ترین فروشگاه پوشاک مردان 
برای  سال   3۰ از  بیش  مدت  در  بود،  زمین  روی 
پولدارترین ساکنان جهان، لباس، جواهر و عطر 
طراحی و تولید کرد و توانست عنوان گران ترین 

پوشاک مردان جهان را به نام خود ثبت کند.
در   13۲3 سال  فروردین   15 در  پاکزاد  بیژن 
سوئیس  به  تحصیل  برای  و  آمد  دنیا  به  تهران 
او در سوئیس آموخت که سلیقه  مهاجرت کرد. 
افراد ثروتمند چگونه است و با روش های جلب 
آنها برای خرید و سفارش اجناس لوکس  توجه 
آمریکا  به   135۲ سال  در  وقتی  پاکزاد  شد.  آشنا 
باید درهای فروشگاه  به خوبی می دانست  رفت 
کند  باز  افراد خاص  به روی  تنها  را  مجلل خود 
بوتیک  افتتاح  روز  اولین  در  سبب  همین  به  و 
اختصاصی خود در رودیو درایو منطقه بورلی 
هیلز، تابلویی با عبارت »تنها با وقت قبلی« روی 
از  که  فروشگاهی  کرد.  نصب  فروشگاه  سردر 
آن به عنوان گران ترین بوتیک در سراسر جهان 
نزدیکی  همخوانی  او  زندگی  می شود.سبک  یاد 
محل  که  مجللی  کاخ  داشت.  کارش  و  کسب  با 
 ۲۰13 سال  در  و  بود  هیلز  بورلی  در  او  زندگی 
رسید،  فروش  به  دالر  میلیون   9/  8 قیمت  به 
کلکسیون اتومبیل های لوکس و گران قیمت، جت 
و  دقت  کم نظیرش،  خوش پوشی  اختصاصی، 
بوتیک  مبلمان  و  ساختمان  طراحی  در  وسواس 
داشت  آن  از  نشان  درایو همگی  رودیو  در  بیژن 
خود  کم نظیر،  تولیدکننده  و  نخبه  طراح  این  که 
نیز به سبک زندگی تجمالتی و اشرافی اعتقاد و 

عالقه وافری دارد.
پاکزاد  می گذرد.  او   مرگ  از  سال  چهار  اینک 
چشم  67 سالگی  در   139۰ سال  فروردین   ۲7 در 
او  نبوغ  که  مردی  میراث  فروبست.  جهان  از 
کم نظیر  مردان  برای  لوکس  اجناس  طراحی  در 
است همچنان مشغول سودآوری است و اعتبار و 
افتخار آن ادامه دارد. برندی که افتخار طراحی 
جورجیو  مانند  مد  دنیای  نام آوران  برای  لباس 
آرمانی را در کارنامه خود دارد حتی اگر نتواند با 
رقبای قدری مانند گوچی رقابت کند اما، الگوی 
کم نظیری برای کارآفرینانی است که می خواهند 
از جهان که بزرگ ترین ثروت  به بخش کوچکی 
ضمن  و  دهند  ارائه  خدمات  آنهاست،  دست  در 
خود  نام  به  را  پردرآمد  تجارتی  شهرت،  کسب 

رقم بزنند.
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مدیریت  گرفت.  قرار  آن  کار  دستور  در  فروشگاه  این  گشایش  روز  نخستین  از  جهان 
پاکزاد و دوست  آن یعنی بیژن  بنیانگذار و طراح  این خانه مد به طور مشترک بر عهده 
قدیمی و همکار او آقای محبوبی بود که امپراتوری خود را بر اساس دو اصل ساده یعنی 
»کیفیت و تمایز« راه اندازی کردند. کمپانی در سال 1993 با افتتاح فروشگاه بزرگ دیگری 
در نیویورک مقابل هتل سنت رجیس منهتن فعالیت خود را گسترش داد. در سال 1987 
به  برند  این  برای  بیشتری  شهرت  و  جذابیت  بیژن  ادوکلن  و  عطر  تولید  خط  راه اندازی 
همراه آورد و سبب شد نام آن در جهان شناخته تر شود. عالوه بر کسب جوایز و نشان های 
متعدد از جمله جوایز متعدد FIFI کلکسیون عطرهای بیژن در بسیاری از فروشگاه های 

بین المللی عطر در سراسر جهان از جمله پرفروش ترین ها بوده است.
در سال ۲۰1۰ بین خانه مد بیژن و کمپانی رولز رویس و نیز برند مشهور بوگاتی توافقی 
برای همکاری در طراحی به امضا رسید. اکنون، در حالی که بیژن 39 سال فعالیت خود 
را جشن می گیرد هنوز هم تالش های مدیران و طراحان آن برای ارائه محصوالت خالقانه، 

متمایز و انحصاری ادامه دارد.

ایده های استثنایی برای مشتریان استثنایی
نوشتند:  او  در توصیف  از رسانه های جهان  بسیاری  پاکزاد درگذشت  بیژن  که  هنگامی 
پاکزاد طراح استثنایی مد و مالک گران قیمت ترین فروشگاه پوشاک مردانه جهان که سبب 
شد مردان ثروتمند دنیا با افتخار و بدون شرم، ثروت و رفاه خود را به نمایش بگذارند و 

احساس تفاخر و غرور کنند، درگذشت.
عبارت  این  افتتاح کرد  بورلی هیلز  در  را  بیژن  پاکزاد نخستین فروشگاه  که  از لحظه ای 
بسته  درهای  سیاست  این  قبلی«.  قرار  با  »تنها  بست:  نقش  فروشگاه  سردر  بر  کوتاه 
اختصاصی خدمات  و  انحصاری  کاماًل  به شیوه ای  دارد  بیژن قصد  داد  به وضوح نشان 
ویژگی هستند  یا هر سه  یا شهرت  قدرت  پول،  صاحب  که  دهد  ارائه  مردانی  به  را  خود 
از فرانک سیناترا و  نام مردان مشهور و صاحب نفوذ جهان  و همین سیاست سبب شد 
مایکل جردن گرفته تا جرج بوش و والدیمیر پوتین در فهرست مشتریان او قرار بگیرد. 
به بیان دیگر آقای پاکزاد مشتریان خود را کسانی می دانست که به طور معمول، نگران 
تایید دیگری  نیز مهر  بیژن،»فاخرترین پوشاک مردانه جهان«  برند  نبودند! شعار  تورم 
و  هیلز  بورلی  در  او  گران قیمت  فروشگاه  در  از  نتواند  کسی  هر  که  سیاست  این  بر  بود 

نیویورک گذر کند.
مشتریان ثروتمند بیژن وارد فروشگاه می شدند و در حالی که با گران ترین نوشیدنی ها 
دالری،   15۰۰ عطر  دالر،   ۲5۰۰ قیمت  به  ابریشمی  خواب  لباس  می شد  پذیرایی  آنان  از 
پالتوی خز ۲4 هزاردالری، جلیقه چرم شترمرغ به قیمت 19 هزار دالر، چمدانی از پوست 
کروکودیل به 55 هزار دالر یا روتختی چین چیالی مغولی به قیمت 1۲۰ هزار دالر خریداری 
دکوراسیون  که  بود  مدیترانه ای  سبک  به  کاخ  یک  او،  هیلز  بورلی  فروشگاه  می کردند. 
مجلل و چشمگیر آن هنوز منحصر به فرد است. دکور فروشگاه به فراخور شهرت آن به 
زیباترین شکل ممکن، با فرش های نفیس و دستباف ایرانی به قیمت 5۰۰ هزار دالر، یک 
پلکان برنجی براق به قیمت 4۰۰ هزار دالر و یک چلچراغ به قیمت 75 هزار دالر تزیین شده 
است. دیوارها با سایه ای آفتابی از رنگ زرد رنگ آمیزی شده اند؛ رنگی که امضای بیژن به 

شمار می رود و در اتومبیل های لوکس او  نیز به وضوح قابل مشاهده است.
از سال 1983 تا ۲۰۰۰ آقای پاکزاد در خیابان پنجم نیویورک فروشگاه دیگری را نیز اداره 
می کرد. فروشگاه نیویورک برایش 1۰ میلیون دالر هزینه در  بر داشت. در این فروشگاه 
طراح  این  می شد.  دیده  مجلل  دکوراسیون  و  او  خود  خاص  سبک  بر  فراوانی  تاکید  نیز 
از  که  سقف  تیرچه های  از  فروشگاه  لوازم  تمام  بود  داده  دستور  استثنایی  کارآفرین  و 
سوئیس وارد کرده بود تا گل های تازه ای که از هاوایی می رسید همگی، زیبا و جذاب یا به 
لهجه خاص خودش »بایوتی فول« باشد. درب چوبی فروشگاه که گفته می شد متعلق به 
کلیسای خصوصی لویی هجدهم بوده و به قرن 18 فرانسه بازمی گردد به تنهایی 5۰۰ هزار 
مشهوری  برندهای  بوتیک  بیژن،  مجلل  فروشگاه های  با  مقایسه  در  داشت.  ارزش  دالر 
مانند گوچی یا هرمس در آمریکا یا دیگر کشورهای جهان، کاماًل معمولی و بی جلوه به 

نظر می رسند.
 1984 سال  در  او  است.  آن  »خدمات«  خود  رقبای  با  بیژن  تمایز  وجه  بود  معتقد  پاکزاد 
هستم.  پزشک  مانند  مشتریانم  برای  »من  کرد:  اعالم  پست  واشنگتن  با  گفت وگو  در 
کیست،  همسرشان  کرده اند،  کم  وزن  چقدر  دارند،  پول  چقدر  دارند،  سال  چند  می دانم 
چه چیزی دوست دارند و چه چیزی دوست ندارند.« فروشندگان بوتیک بیژن نیز مطابق 
سیاست های مشتری مدارانه او آموزش دیده اند. او می گفت: من از آنها خواسته ام قبل از 
هر پرسشی ابتدا از مشتری پذیرایی کنند و سپس با او گفت وگو داشته باشند. از عالیق و 
سوابق و اهدافش اطالع حاصل کنند و از این طریق بتوانند نوع لباس مورد عالقه اش را 
طراحی کنند. مثاًل هنگامی که »رونالد ریگان« رئیس جمهور سابق آمریکا از من لباس گرم 

خواست، پارچه جین را با آستری از پوست مینک برایش طراحی کردم.
و  بیژن  کند  مراجعه  فروشگاه  به  نمی توانست  دلیل  هر  به  مشتریان  از  یکی  که  هنگامی 
مراجعه  در  و  می رفتند  کارش  محل  یا  منزل  به  او  با  دیدار  برای  همکارانش  از  تعدادی 
حضوری سفارش او  را دریافت می کردند. این روش مشتری مدارانه آقای بیژن و تعهد  
او به خریداران به زیبایی با وفاداری مشتریان پاسخ می گرفت. در یک سفر به اروپا یکی 
دالر  هزار   5۰۰ خود  نظر  مورد  پوشاک  سفارش  برای  بود  بیژن  مشتری  که  تاجرانی  از 
پرداخت کرد. مشتریان فروشگاه های بیژن به طور متوسط در هر بار خرید بین 7۰۰ تا 

8۰۰ هزار دالر پرداخت می کردند.
پاکزاد در سال ۲۰۰3 به لس آنجلس تایمز گفت: »وقتی مورد قدردانی واقع می شوم، اعتماد 
به نفسم افزایش پیدا می کند. فوق العاده است که در یک تماس تلفنی به شما بگویند پادشاه 
مراکش می خواهد لباس ورزشی ای را که شما طراحی کرده اید خریداری کند. می توانید 

15 دست از این لباس را به رنگ های مورد نظر خودتان برایمان ارسال کنید؟«

تبلیغات بیژن
پاکزاد به منظور تبلیغ تولیدات خود با موسسات تبلیغاتی سرشناس و خالقی همکاری 
او، سرمایه گذاری جدی روی  از رموز موفقیت  کرده است. به جرات می توان گفت یکی 
تبلیغات و بهره گیری از ایده های بکر و نوآورانه برای معرفی تولیدات بیژن بوده است. 
به رغم بروز بحران اقتصاد جهانی و متزلزل شدن بازارهای سهام در جهان، برند بیژن که 
برای تقریبًا 3۰ سال، موفق به فروش گران ترین پوشاک مردانه جهان بود نه تنها متاثر از 
این بحران نشد که حتی 1۰۰ میلیون دالر نیز صرف تبلیغات چاپی و تلویزیونی خود کرد. 
هدف بخش عمده ای از تبلیغات این برند، تشویق افراد به خرید اجناس آن به عنوان یک 

انسان رویایی بود.
ایده های خالقانه بسیاری در تبلیغات تجاری محصوالت بیژن به کار گرفته شد تا بازارهای 
جهانی محصوالت او را گسترده تر کند. در تبلیغ یکی از عطرهای بیژن برای به تصویر 
کشیدن رایحه »بهشتی« ادوکلن، راهبه ها حضور پیدا کردند. بیژن برای راه اندازی خط 
تولید یکی از عطرهای خود با مایکل جردن همکاری کرد و پس از آن هر دو در یک تبلیغ 

در کنار هم ظاهر شدند؛ تبلیغی که در آن پاکزاد روی یک توپ بسکتبال ایستاده بود. در 
تبلیغ دیگری پنج راهب در یک صف ایستاده اند و یکی از آنها به دیگران می گوید: »هی...
برادران! شما لباس بیژن پوشیده اید؟« بیژن پس از انتشار یکی از آگهی های خود توانست 

۲1۲ جفت از چکمه های سوسمار خود را به قیمت هر جفت 3۲۰۰ دالر به فروش برساند.

مشتریان وی آی پی
لوکس  فروشگاه  پنجره های  به  نگاهی  با  بیژن  در مورد مشتریان خاص  کنجکاوی شما 
پنجره ها درج  کنار  در  اسامی خریداران  که  درایو برطرف می شود؛ جایی  در رودیو  آن 
عبدالعزیز،  سلطان بن  بن  نام  گلچین شده،  و  بین المللی  فهرست  این  میان  در  است.  شده 
معروف  میلیاردرهای  مولتی  و  هنرپیشگان  شاهزاده ها،  اسپانیا،  پادشاه  کارلوس  خوان 
جهان به چشم می خورد. این اسامی هراز گاهی تغییر می کند اما خصوصیات و جایگاه 
مردانی که بیژن لباس آنها را طراحی می کند بدون تغییر باقی می ماند. در سال ۲۰۰3 بیژن 
در مصاحبه ای اعالم کرد: »نمی خواهم آدم مغروری به نظر بیایم اما امروز مشتریان من 
کسانی هستند که دست کم درآمدی معادل یک میلیون دالر در ماه دارند. من مشتری ای 

دارم که در جیبش یک میلیارد دالر پول دارد!«
این ویژگی برند بیژن سوژه ای است که همواره جار و جنجال های بسیاری را برانگیخته 
است. اینکه چرا افراد ثروتمند همیشه مورد تکریم و احترام اند؟ با وجود همه اینها جای 
دارند  نیاز  ارائه خدماتی  به  و  بین نمی روند  از  تردیدی نیست که طبقه مرفه و ثروتمند 
که در شأن پول و مقام شان باشد. و شاید به همین دلیل است که این انتقادها و فشارها 
نتوانسته است اندکی بر سیاست های کاری بیژن تاثیر بگذارد تا آنجا که پسرش نیکالس 
بیژن پاکزاد که وارث امپراتوری بیژن است و پس از مرگ پدر مدیریت این برند الکچری 
تنها هدف  با همان کیفیت و سیاست ها  ادامه راه پدرم  را بر عهده گرفته است، می گوید 

من است.

زندگی خاص یک مرد خاص
چهره ای  با  بود؛  جذاب  و  شیک پوش  مردی  هنوز  نیز  خود  زندگی   6۰ دهه  در  بیژن 
او هوشمندانه و سنجیده کار  باوقار و مودب.  دائمی و رفتاری  لبخندی  دوست داشتنی، 
می کرد و مغز متفکری بود که هیچ گامی در تجارتش، بدون ایده های خالقانه او برداشته 
به  آن  نمایش  و  اشرافی  و  فاخر  زندگی  اجرای یک سبک  و  برای طراحی  بیژن  نمی شد. 
دیگران سال های ارزشمندی از زندگی خود را سرمایه گذاری کرد. جایگاه او در حدی بود 
که هیچ کس بی احتیاط با او تماس نمی گرفت. گرچه از سال 1971 در خارج از ایران زندگی 
کرده بود همچنان زبان انگلیسی را با لهجه فارسی سخن می گفت. و چون می دانست درک 

حرف هایش دشوار است سعی می کرد به آهستگی سخن بگوید.

بیژن عالوه بر ذکاوت و خبرگی در طراحی باکیفیت، کمال گرایانه و برتری در طراحی 
او  ذکاوت  می رفت.  شمار  به  خود  تولیدات  برای  زیرک  و  هوشمند  بازاریابی  بین المللی، 
سبب شد انگاره و درک عمومی جهان از پوشاک و لوازم مردانه این برند و نیز امپراتوری 
مولتی میلیاردی بیژن که پیشگام بی رقیب تولیدات فاخر و صاحب نفوذ به شمار می رود 
به جایگاه کنونی برسد. کمتر کسی در میان طبقه اشراف و ثروتمندان جهان وجود دارد 
که با نام بیژن آشنا نباشد. فروشگاه گران قیمت او در بورلی هیلز تنها با یک شعار ساده 
آغاز به کار کرد: با وقت قبلی. و همین سیاست ساده سبب شد بیژن به بزرگ ترین منابع 
یک  به  بیشتر  که  فروشگاه خود  درباره  او  کند.  پیدا  بی سابقه ای  جهان دسترسی  ثروت 
کاخ شبیه است گفته است: »من یک تاجرزاده ام و در خانواده ای بزرگ شدم که فرهنگ 
پول سازی و پول آفرینی در آن غالب بود. بر این باورم که در رگ های من به جای خون، 
رودخانه ای از طال جاری است و تک تک سلول های وجود من از الماس ساخته شده اند. من 
خودم را بسیار گرانبها می دانم و بر این اعتقادم که اگر یکی از پولدارهای دنیا به نیویورک 
صورت  من  فروشگاه  از  خرید  این  باید  حتمًا  کند،  خرید  فروشگاهی  از  بخواهد  و  بیاید 
بگیرد. یک سفارش 4۰۰ هزار دالری، حداقل خریدی است که من از مشتریانم انتظار دارم 
و مشتریان من نیز خوب می دانند چه موقع از من، باز کردن در فروشگاه را تقاضا کنند. 
فروشگاه بیژن هر چند به صورت شبانه روزی فعال است اما در آن فقط به روی مشتریان 

خاصی باز می شود.«
 دوستان و همکارانش معتقدند شهامت نوآوری و سنت شکنی که الزمه یک مدیر واقعی 
ترویج  پیشگامان  از  یکی  می توان  بی تردید  را  بیژن  داشت.  وجود  وفور  به  او  در  است 
مفهوم الکچری در دنیایی دانست که معنای واقعی لوکس و فاخر را هنوز درک نکرده 
بود. بیژن مدیر مقتدری بود که می دانست آنچه سبب تشخص و پرستیژ چهره ها می شود 

تا پایان زندگی همراه آنان باقی می ماند.

او  در گفت وگویی به ایرانیانی که مایل هستند به ثروت و شهرت برسند چنین توصیه کرد:
»اول باید لیاقت و شایستگی حفظ، نگهداری و احترام گذاشتن به ثروت را در خود ایجاد 
کنید. پول و به تبع آن خریداران پولدار، وطن و ملیت خاصی ندارند. ثروت باعث می شود 
که آنها به راحتی به امن ترین، مطمئن ترین و آرام ترین نقطه کره زمین کوچ کنند. بنابراین 
اگر به پول بی احترامی کنید، برای آن خط و نشان بکشید، شرط و شروط برایش تعیین 
کنید، به پول توهین کنید و آن را در جای نامناسب و برای خرید آشغال خرج کنید، خب 
طبیعی است که با این کار بی لیاقتی خود را در حفظ پول ثابت کرده و پول و ثروت سراغ 
شما نمی آید! نباید هم بیاید. اصاًل چرا باید ثروت سراغ کسی برود که قصد نابودی اش را 
دارد! کدام پدیده عالم را سراغ دارید چنین باشد که پول دومی اش باشد؟ آدم های پولدار 
دوست ندارند همه ثروت شان را صرف کمک به دیگران کنند. خیلی از آنها مایلند با ثروتی 
را  بهترین ها  ثروت خود  با  آنها می خواهند  ببرند.  لذت  زندگی  از  آورده اند،  به دست  که 
تیزهوش ترین  با  و  تمیزترین  یا  مودب ترین  با  کنند.  دریافت  را  احترام  بهترین  بخرند. 
همه  و  »بیژن«  که  است  جایی  همان  اینجا  است  طبیعی  خب  باشند.  دمخور  انسان ها 
آدم هایی که عالقه مندند مانند او در دریای ثروت شنا کنند، وارد عمل شوند. به خاطر دارم 
روزی یکی از میلیونرهای آفریقایی برای خرید به قصر فروشگاهی من در نیویورک آمد. 
او در فضای آرام و دلنشینی که من، حساب شده در تمام فروشگاه ایجاد کرده ام، قدم زد و 
با شوق وصف ناپذیری اجناس داخل فروشگاه را بازدید کرد. ناگهان حالش به هم خورد 
و روی پله ها و فرش های نفیس استفراغ کرد. خدمتکاران و کارکنان فروشگاه بالفاصله 
چهره درهم کشیدند و خواستند واکنش نشان دهند که با نگاهی سریع به همه آنها گفتم 
حق ندارند چنین کنند. وقتی بازدید تمام شد و آن میلیونر با یک خرید ۲۰۰ هزار دالری از 
فروشگاه خارج شد، از خدمتکاران خواستم راه پله و فرش ها را تمیز کنند. به آنها گفتم 
مشتری وقتی وارد مغازه می شود، در حقیقت صاحب آن است، چرا که بالقوه می تواند 
او احترام گذاشت.« پاکزاد  این حق  باید به  این حق مشتری است و  هر کاالیی را بخرد. 
در گفت وگو با لس آنجلس تایمز توصیه هایی به کسانی داشت که می خواهند ثروتمند و 
متمول به نظر برسند. در میان پیشنهادهای این مرد همیشه فاخر، این جمله دیده می شد: 

»برای آنکه واقعًا ثروتمند به نظر برسید می بایست قبل از هر چیز عاشق باشید!«
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جهان آینده از بحران 
آب تا نیروی کار روباتیك

در  که همچون ضرب المثل  است  این جمله معروفی  قدرت می آورد.  اطالعات، 
همه جای دنیا پذیرفته شده است و در هر جایی به تناسب فرهنگ و موقعیت، 

مورد توصیه و استفاده قرار می گیرد. 

آینده  پیش بینی  با  است.  آینده  پیش بینی  اطالعات،  اهمیت  جنبه های  از  یکی 
می توان مسیر بهتری در عرصه سیاست گذاری های کالن یا حتی سیاست گذاری 
که  است  خاطر  همین  به  کرد.  انتخاب  خانواده  درون  معیشت  برای  خرد 
موسسات سرمایه گذاری و مشاوره اقتصادی در سال های اخیر در دنیا رونق 
مورد  است،  پژوهش  و  تحلیل  حاوی  که  آنها  ساالنه  گزارش های  و  گرفته اند 
مریل لینچ  سرمایه گذاری  مشاوره  و  تحقیقات  موسسه  می گیرد.  قرار  توجه 
اساس  بر  خود،  پژوهشی  و  تحقیقاتی  گزارش های  این  از  یکی  در  آمریکا  در 
دنیا  آینده  سال های  برای  پیش بینی  چند  داشته،  دست  در  که  اطالعاتی  و  آمار 
این موسسه درباره دنیای درحال دگرگونی ما طی دو  کرده است. در گزارش 
دهه آینده، پنج شاخص در نظر گرفته شده است: مردم )به خاطر اهمیت منابع 
انسانی(، نوآوری )به خاطر نقش تعیین کننده اش در تکنولوژی(، بازارها )به 
باالخره  و  سیاست گذاری(  نقش  خاطر  )به  دولت  سرمایه(،  اختصاص  خاطر 
اطالعاتی  ارزیابی  با  موسسه  این  طبیعی(.  منابع  سهم  خاطر  )به  زمین  کره 
یا جمع آوری کرده، جهان  این پنج بخش در دسترس داشته  از  از هر کدام  که 
تغییر یافته دو دهه آینده را پیش بینی کرده است. این گزارش با نگاهی به این 

پیش بینی هاتهیه شده است. 

افزایش نقش روبات ها
شرکت تولیدی نایك در سال گذشته بیش از 1۰۰ هزار نفر از کارگرانش را کاهش 
داده است. دلیل این کاهش نیرو، افزایش نقش ماشین ها و دستگاه های خودکار 
در روند تولید این شرکت بوده است. این نمونه ای از وضعیتی است که صنعت و 
تولید جهان در آینده خواهد داشت. بر اساس پیش بینی ها، استفاده از روبات ها 
و  تولید  تمرکز  یافت.  خواهد  افزایش  درصد   1۲ سال  هر  دنیا  در  ماشین ها  و 
صنعت در جهان بیشتر به سمت افزایش توان رقابت در بازار پیش می رود و 
به همین دلیل استفاده از روبات ها و ماشین های خودکار سرعت خواهد گرفت. 

امنیت سایبری
مثال  و  یافته   افزایش  شدت  به  گذشته  سال  در  دنیا  در  سایبری  حمالت  تعداد 
در آمریکا همه بخش های تجاری نظامی و سیاسی را دربرگرفته  است. میزان 
خسارات حمالت سایبری برای اقتصاد جهان ساالنه رقمی معادل نیم تریلیون 
دالر برآورد می شود. اکنون حمالت سایبری یکی از 5 خطر عمده ای است که 
آینده سرمایه گذاری  در  این حمالت، جهان  افزایش  با  تهدید می کند.  را  جهان 
دنیای  می تواند  موضوع  این  و  کرد  خواهد  سایبری  امنیت  روی  بیشتری 

تکنولوژی رامتحول کند. 

اینترنت اشیا
در سال ۲۰۰3، تنها 5۰۰ میلیون وسیله مرتبط با هم و درون شبکه ای در جهان 
وجود داشت. در سال ۲۰15 این رقم به 7/۲ میلیارد رسید و پیش بینی می شود 
که در سال ۲۰۲۰ این رقم به 5۰ میلیارد برسد. یعنی هر نفر بیش از 6 وسیله 
باعث شده  به شتاب  اینترنت خواهد داشت. همین روند رو  و  با شبکه  مرتبط 
و  پیش بینی ها  و  تحقیقات  درباره اش  و  شود  مطرح  اشیا  اینترنت  پدیده  که 
دالر  میلیارد   36 به   ۲۰17 سال  در  بازار  این  ارزش  گیرد.  صورت  تحلیل هایی 
می رسد. این بازار، حوزه های دیگر مانند اطالعات، بازاریابی و فن آوری را هم 

تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. 

انرژی خورشیدی 
انرژی خورشیدی در جهان، یك صنعت رو به رشد است. در سال گذشته، نزدیك 
به 49 گیگاوات انرژی خورشیدی به شبکه جهانی انرژی اضافه شد و تخمین 

زده می شود که ظرفیت نصب شده ساالنه این انرژی ۲۰ درصد رشد کند و به 
حدود 59 گیگاوات برسد. تجهیزات، هزینه ها و تکنولوژی این انرژی هم رشد 
و توسعه وهم کاهش قیمت را تجربه می کند. در مقابل تقاضا برای آن رو به 
کشورهای  در  انرژی  این  از  استفاده  و  سرمایه گذاری  به  توجه  است.  افزایش 
صنعتی دنیا رو به افزایش است. از آنجا که 9۰ درصد از تولید برق در جهان از 
ناحیه تولید برق آبی است ومنابع آب جهان هم هر روز کمتر و کمتر می شود، 

تقاضا و توجه به انرژی خورشیدی و بادی هر روز افزایش می یابد. هر دوی 
این انرژی ها، کمترین میزان آب را در روند تولید برق نیاز دارند. 

تنش آبی در جهان 
ساکنان کره زمین باید منتظر یك توفان بزرگ باشند. این طوفان در راه است. 
تقاضا  می یابد،  افزایش  درصد   5۰ غذا  برای  جهانی  تقاضاهای   ،۲۰3۰ سال  تا 
 4۰ افزایش  با  آب  برای  تقاضا  می شود.  بیشتر  میزان  همین  هم  انرژی  برای 
و  خطرناك تر  موارد  بقیه  از  آخری  مورد  این  بود.  خواهد  روبه رو  درصدی 
حیاتی تر است. پیش بینی ها حاکی از آن است که بحران آب، تنش های ژئوپلیتیك 
آماده  آن  را برای  باید خود  به دنبال خواهد داشت و جهان  را  اجتناب ناپذیری 
کند. تنش ژئوپلیتیك بر سر آب و انرژی د ر کنار افزایش شدید خشکسالی در 
جهان، وضعیتی اضطراری به وجود خواهد آورد. امسال کالیفرنیا بزرگترین 
با خشکسالی صد در صدی  است،  این کشور  که قطب کشاورزی  آمریکا  ایالت 

آن  با  آینده  از وضعیتی است که جهان در سال های  این نمونه ای  روبه رو شد. 
روبه رو خواهد شد. برزیل هم امسال با بدترین وضعیت خشکسالی در 8۰ سال 
گذشته روبه رو بود. تا سال ۲۰3۰، تخمین زده می شود که نیمی از مردم جهان 
در وضعیت تنش آبی قرار بگیرند. این پیش بینی نشان می دهد که اداره منابع 
آب و مدیریت زیرساخت ها و آماده شدن برای بحران بی آبی، باید در دستور کار 
نهادهای بین المللی و دولت ها در سراسر جهان قرار گیرد. با این شرایط، ارزش 

بازار آب در جهان تا سال ۲۰۲۰ به حدود یك تریلیون دالر می رسد. 

بحران سالمندی
شمار  است.  جهانی  پدیده  یك  این  است.  شدن  پیر  حال  در  جهان  جمعیت 
 ۲۰13 سال  در  نفر  میلیون   841 از  سال   6۰ باالی  سن  با  زمین  کره  شهروندان 
به ۲ میلیارد نفر در سال ۲۰5۰ خواهد رسید. از این رقم 8۰ درصد در کشورها 
اقتصادهای در حال ظهور جهان زندگی می کنند. متوسط طول عمر مردم  و 
نفر  میلیون   8 درجهان  قرن  این  پایان  در  یافته است.  افزایش  سال   ۲۰ جهان 
شهروند صد ساله خواهیم داشت. با توجه به این شرایط، همه سیاست گذاری ها 
و برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی جهان باید بر اساس همین چارچوب 

صورت گیرد. یعنی با در نظر گرفتن جهان پیر و سا لمند. 

علم و دانش

افزایش شدید مصرف سیگارهای الکتریکی
در سال  آمریکا  در  دبیرستانی  آموز  دانش  میلیون   ۲ نشان می دهد حدود  بررسی ها 
گذشته میالدی سیگارهای الکتریکی را تجربه کرده اند که رشد سه برابری مصرف 

این نوع سیگار را در یک سال اخیر هشدار می دهد. 
بر اساس این آمارگیری، تعداد دانش آموزان مصرف کننده سیگارهای الکتریکی از 4/5 
درصد در سال ۲۰13 به 13/4 درصد در سال ۲۰14 رسیده است. سیگارهای الکتریکی 
این  و  می شود  داغ  آنها  درون  نیکوتین  حاوی  مایعی  که  هستند  لوله هایی  واقع،  در 
انرژی الزم برای این گرم شدن توسط یک باتری تامین می شود. به این ترتیب، مایع 
نیکوتین دار تبخیر شده و تنفس می شود )مشابه سیگارهای عادی، اما بدون آتش(. 
این اساس، مرکز سالمت آمریکا در حال هشدار دادن به خانواده ها درخصوص  بر 
اعتیاد فرزندان به این نوع سیگارها است. در واقع، نیکوتین برای کودکان در هر سنی 
مضر است و فرقی ندارد منبع آن سیگار الکتریکی باشد یا هر چیز دیگری. مغز انسان 
در سنین بلوغ شرایط حساسی را سپری می کند و اگر در سنین جوانی در معرض 
نیکوتین قرار گیرد، ممکن است رشد مغزی را مختل سازد و احتمال اعتیادهای بعدی 
به تنباکو را افزایش می دهد. بر اساس بررسی ها، افرادی که سیگار الکتریکی مصرف 
کرده اند تمایل کمتری برای ترک سیگار دارند نسبت به افرادی که سیگار الکتریکی 

را تجربه نکرده اند.
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چرا ایمیل تا سال 
2020 منســـــوخ 
خواهـــــــد شد؟

مترجم: مریم رضایی

تا پنج سال آینده قرار است چه اتفاقاتی در ارتباطات دیجیتال رخ 
خواهیم  ادامه  غیرمهم  پیام های  کردن  پاک  به  همچنان  آیا  دهد؟ 

داد و در میان انبوه ایمیل ها به دنبال یک ایمیل باارزش که با طرح 
برای  همچنان  آیا  می گردیم؟  باشد  داشته  ارتباط  کسب وکارمان 

اینکه Inbox را خالی کنیم، کشمکش خواهیم داشت؟
تا سال  این است که  این گونه نخواهد بود. پیش بینی من  مطمئنا 
در  شد.  خواهد  ایمیل  جایگزین  جدیدی  ارتباطی  کانال   ۲۰۲۰
می دهند  نشان  که  دارند  وجود  عالئمی  هم  هم اکنون  حقیقت، 
اصلی  شکل  به عنوان  ایمیل  از  و  است  تغییر  حال  در  کسب وکار 
زیادی  جایگزین  گزینه های  شد.  خواهد  دور  دیجیتال  ارتباط 
شبکه های  در  یا  کنید  ارسال  متنی  پیام  می توانید  دارد.  وجود 

اجتماعی پست بگذارید و گفت وگویی را شروع کنید. 

در روزهای کاری خود من، ایمیل هر روز اهمیت کمتری می یابد. 
گروه زیادی از افرادی که با آنها کار می کنم، بیشتر در شبکه های 
ایمیل  از  هرگز  که  دوستانم  می گیرند.  تماس  من  با  اجتماعی 
فیس بوک  در  یا  می دهند  پیامک  یا  معموال  و  نمی کنند  استفاده 
با هم چت می کنیم. حتی چند نفر از همکارانم بیش از ایمیل از 

اپلیکیشن هایی مثل کمپ فایر )Campfire( استفاده می کنند. 
راه اندازی بحث های  برای  ترجیح می دهند  از شرکت ها  بسیاری 
دیگر  و  کنند  استفاده   )Slack( اسلک  مثل  ابزارهایی  از  گروهی 
چندان به ایمیل اتکا نمی کنند. این موضوع چند دلیل مهم دارد. 
بحث ها  از  عمومی  آرشیوی  اسلک  که  است  این  آنها  از  یکی 
درست می کند که می توان به راحتی در آن جست وجو کرد. همه 

می توانند چیزی را که می گویید ببینند و در مورد آن اظهارنظر 
پرتال ها  است.  ابزار  این  ساده  بار  افزایش  دیگر،  دلیل  کنند. 
فراوانند و اسلک تالش خوبی برای تبدیل هوش کسب وکار به یک 
پرتال شخصی است.  در ضمن، ایمیل به یک سیاهچال تبدیل شده 
است. افراد خیلی وقت ندارند ایمیل خود را چک کنند و در نتیجه 
یا به ایمیل های خود پاسخ نمی دهند یا پاسخ های آنها زمان زیادی 
طول می کشد. همه ما هر هفته ساعات طوالنی صرف می کنیم تا 
از شر پیام های غیرمهم خالص شویم. تا سال ۲۰۲۰ باالخره راهی 
شد.  خواهد  یافت  دیجیتال  ارتباطات  کارایی  افزایش  برای  مفید 
امکان وجود  این  افراد زیر ۲۰ سال حتی می توان گفت  در مورد 
دارد که اصال حساب ایمیل شخصی نداشته باشند یا اگر هم داشته 

باشند، به ندرت آن را چک کنند. 

 تصور ما این است که تکنولوژی هایی که امروز از آنها استفاده 

می کنیم – به خصوص اپلیکیشن ها و خدماتی که به شدت به آنها 
وابسته هستیم – همیشه دوام خواهند داشت و شبکه های اجتماعی 
امروز، همان شبکه های اجتماعی فردا خواهند بود اما این موضوع 
و  می کند  تغییر  سرعت  به  تکنولوژی  نیست.  درست  هیچ گاه 
اپلیکیشن هایی مثل   ۲۰1۰ ایجاد می شوند. در سال  خدمات جدید 
 Meerkat که برای ارسال پیام های تصویری است( و( SnapChat

اصال وجود نداشتند. 
پنج سال برای تحول تکنولوژی زمانی بسیار طوالنی است و در 
عین حال آنقدر طوالنی هم نیست که باعث شگفتی ما شود. در 
سال ۲۰1۰ نیز ما به اینترنت پرسرعت دسترسی داشتیم، خودروها 
گوشی های  و  داشتند  را  امروز  امنیتی  تکنولوژی های  از  برخی 

هوشمند متداول بودند. 
با این حال، تنها در مدت این 5 سال ارتباطات شبکه های اجتماعی 
دگرگون و ارزش فیس بوک چهار برابر شده است. در سال ۲۰1۰ 
ارسال  توئیت در هر روز  میلیون   5۰ تنها حدود  توئیتر  کاربران 
پنج  است.  میلیون رسیده   5۰۰ به  اکنون  میزان  این  که  می  کردند 
از خودروهای بدون سرنشین  ایده استفاده گسترده  سال پیش، 
موتور  تسال  شرکت  اما  بود،  دسترس  از  دور  رویای  یک  حد  در 
احتماال تابستان امسال آن را به یک واقعیت تبدیل خواهد کرد و 
نیز هیچ کس فکر نمی کرد واقعیت مجازی در سال ۲۰15 بدرخشد، 
بخش  یک  به  شدن  تبدیل  حال  در  سرعت  به  تکنولوژی  این  اما 

قانونی در بازار است. 

کند.  بازار معرفی  به  را  برند جدیدی  دیجیتال شاید  پیام رسانی 
و  باشد  داشته  نظارت  و  درک  بتواند  که  را  ابزاری  شخصا  من 
آنها  از  اتوماتیک  به صورت  که  را  دیجیتال  ارتباطی  روش های 
استفاده می کنیم آرشیو کند، دوست دارم. چنین ابزاری می تواند 
یک فروشگاه واحد برای کلیه کارهای پیام رسانی، از جمله ارسال 

پیامک، چت، شبکه های اجتماعی و امثال اینها باشد. 
ایمیل دیگر از سوی نسل جوان با استقبال مواجه نمی شود و تا 
سال ۲۰۲۰ دیگر ابزار اصلی برقراری ارتباطات دیجیتالی نخواهد 
گرفت،  خواهد  را  آن  جای  ابزاری  چه  گفت  قطعا  نمی توان  بود. 
ولی مطمئنا دیگر زحمت قرار دادن آدرس ایمیل روی کارت های 

ویزیت را نخواهیم داشت.
John Brandon :نویسنده

دارند  وجود  عالئمی  هم  هم اکنون 
در  کسب وکار  می دهند  نشان  که 
حال تغییر است و از ایمیل به عنوان 
دور  دیجیتال  ارتباط  اصلی  شکل 
جایگزین  گزینه های  شد.  خواهد 
پیام  می توانید  دارد.  وجود  زیادی 
یا در شبکه های  ارسال کنید  متنی 
و  بگذارید  پست  اجتماعی 

گفت وگویی را شروع کنید. 
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بخش عمده ای از زمان زندگی شما در هر هفته صرف کار 
تاثیری بر سالمتی دارد؟چه  اما محیط کاری چه  می شود. 
در یک دفتر کاری، چه در بیمارستان، مدرسه و یا هواپیما 
کار  کنید، محیطی که در آن ساعات کاری خود را می گذرانید 
تاثیر مستقیمی بر حس رفاه و سالمت شما خواهد داشت. 
محیط های کاری مدرن و تغییر الگو های کاری با بدن ما چه 

می کنند و چه تاثیری بر سالمت ما دارند؟ در اینجا مهم ترین 
شرایط نامساعد کاری را که می توانند بیشترین آسیب ها را 

متوجه سالمتی افراد کنند، توضیح می دهیم.

دفاتر کاری پالن باز
طبق تحقیقی که شرکت تحقیقاتی Ipsos و »تیم محیط های 
کاری آینده« در شرکت SteelCase انجام داده اند، 85 درصد 
محیط  از  می کنند،  کار  باز  پالن  محیط های  در  که  افرادی 
کارشان  بر  خوب  نمی توانند  چون  ناراضی اند،  خود  کاری 
متمرکز شوند. با اینکه 95 درصد افراد گفته اند کار کردن در 
محیط اختصاصی برای آنها مهم است، اما تنها 41 درصد این 
افراد از چنین شرایطی برخوردارند و نزدیک یک سوم نیز 
می گویند برای تکمیل کردن کارشان مجبورند محیط کاری 
بیمه  از شرکت  را ترک کنند. تحقیق دیگری  باز خود  پالن 
محیط های  که  رسیده  نتیجه  این  به  نیز  کانادا  گروپ  الیف 
کارمندان  بهره وری  و  رفاه  سالمت،  برای  باز  پالن  کاری 
زیان آور هستند. تنها 6/1 درصد کارمندان معتقدند محیط 
کاری پالن باز مناسب است و 6/5 درصد چنین محیط هایی 

را برای بهره وری مفید ارزیابی کرده اند. 
افرادی که در دفاتر کاری  داده  این بررسی همچنین نشان 
کار  خانه  در  که  افرادی  به  نسبت  می کنند،  کار  باز  پالن 
دلیل  البته  می شوند.  مریض  بیشتر  درصد   7۰ می کنند، 
این موضوع کار در کنار دیگران است، به طوری که  اصلی 
بیماری  که  فردی  داده  نشان  آریزونا  دانشگاه  بررسی های 

مسری دارد، وقتی سر کار می رود، سطوحی مثل تلفن، میز، 
کامپیوتر، دستگیره در، دکمه آسانسور و غیره را آلوده به 

ویروس می کند. 
از کسب وکارها همچنان دفاتر کاری  اینها، بسیاری  با همه 
را  دفاتر  گونه  این  که  چرا  می دهند،  ترجیح  را  باز  پالن 
مشارکتی تر  کاری  محیط های  توسعه  سوی  به  حرکتی 

می دانند. 

شیفت های شبانه
این موضوع از قدیم ثابت شده که کار در شیفت های کاری 
ریتم های  نیست.  انسان  بدن  برای  ایده آلی  موقعیت  شبانه 
نور  به  نسبت  هستند،  حاکم  انسان  بدن  بر  که  شبانه روزی 
ما  بدن  به  می شود  شب  وقتی  و  می دهند  نشان  واکنش 
شب کاری  اثرات  کار.  نه  است،  خواب  وقت  که  می گوید 
و  ایمنی  سیستم  اختالل  تا  خستگی  از  می توان  را  بدن  بر 
تاثیرات جدی تر بر سالمتی برشمرد. تحقیق ژورنال  حتی 
Preventive Medicine نشان می دهد زنانی که بیش از پنج 
سال در شیفت های شبانه به صورت چرخشی کار می کنند، 

مشاغل

TELEPHONE +44 (0) 2085 770 600

MOBILE +44 (0) 7825 870 506

EMAIL ENQUIRIES@EASTNETCLAIMS.CO.UK

WEBSITE WWW.EASTNETCLAIMS.CO.UK

ADDRESS 81-83 HIGH STREET, 
HOUNSLOW, LONDON, TW3 1RB

 *OUR NO WIN NO FEE SERVICE IS SUBJECT TO OUR SOLICITORS AGREEING TO TAKE YOUR CASE ON, AS WELL AS OTHER LIMITED EXCEPTIONS WHICH WE WILL EXPLAIN IN MORE DETAIL.

TRANSLATION AND INTERPRETING SERVICES

LEGAL, MEDICAL, PRIVATE

UK TAX AGENT,ACCOUNTANCY & BOOKKEEPING

Accident at Work?

Criminal Injury Claim?Road Tra�c Accident?

Accidents in Public Places?

آیا کارتان باعث 
می شود بیمار شوید؟

مترجم: مریم رضایی

تحقیقات نشان می دهد 
کارمندان دفتری 

روزانه 86 دقیقه از 
زمان خود را به دلیل 

مزاحمت هایی که 
در کارشان اختالل 
ایجاد می کند، هدر 

می دهند. بسیاری از 
این افراد با توجه به 

شرایط محیط کار خود 
که ادعا می کنند ظرفیت 
چندانی برای تفکر یا کار 

خالقانه و سازنده برای 
آنها ایجاد نمی کند، 
نمی توانند انگیزه و 

بهره وری داشته باشند 
و دچار استرس فراوان 

می شوند. 
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از  ناشی  مرگ  ریسک  و  دارند  کوتاه تری  عمر 
بیمار ی های قلبی در آنها باالتر است. همچنین 
طول  سال   15 از  بیش  کاری  شرایط  این  اگر 
در  ریه  سرطان  از  ناشی  مرگ  احتمال  بکشد، 

این زنان باال می رود. 

علوم  ملی  آکادمی  از  جداگانه ای  تحقیق  در 
آمریکا، محققان ۲۲ نفر را که بدن شان به دلیل 
شیفت  کاری شبانه از الگوی نرمال خارج شده 
خون  آزمایش  دادند.  قرار  بررسی  مورد  بود، 
فعالیت   طبیعی  به طور  داد  نشان  افراد  این 
ساعت  برای  دقیق  به طور  ژن ها  درصد   6
است.  شده  زمان بندی  روز  از  مشخصی 
می کردند،  کار  شب  طول  در  افراد  این  وقتی 
می ریخت.  هم  به  آنها  ژنتیکی  میزان سازی 
این تحقیق  پروفسور درک جان دیجک، محقق 
خود  روزانه  ریتم  بدن  در  بافتی  هر  می گوید، 
»این  کرد  اعالم  مصاحبه ای  طی  او  دارد.  را 
است.  خانه  یک  در  منظم  زندگی  مثل  سیستم 
خانه  یک  اتاق های  از  یک  هر  در  کنید  تصور 
آنها  از  کدام  هر  و  باشد  داشته  وجود  ساعتی 
زمان متفاوتی را نشان دهند که مسلما در امور 

خانه اختالل ایجاد می کند.« 

دائم السفر بودن
دلیل  به  چه  و  می کنید  کار  هواپیما  در  چه 
هواپیما  با  زیاد  مجبورید  کاری تان  شرایط 
مکرر  و  مدت  طوالنی  پروازهای  بروید،  سفر 
می تواند ساعت بدن شما را از تنظیم خارج کند 
اختالالت روانی در  بروز  به  امر منجر  این  که 
شما می شود. بسیاری از خدمه پرواز از کاهش 
عملکرد شناختی و مسائل سالمت خود شکایت 
دارند. برای کاهش اثرات جسمی پرواز مکرر 
توصیه هایی  مختلف  زمانی  منطقه های  در 
بتوان  که  نیست  راهی  هیچ  اما  دارد،  وجود 
طبق  اگرچه  کرد.  اجتناب  اثرات  این  از  کامال 
قبل  زیاد  آب  نوشیدن   NHS مرکز  توصیه 
پرواز  طول  در  کوتاه  چرت  نیز  و  پرواز  از 
برای  اقداماتی  چنین  اما  کند،  کمک  می تواند 
انجام  هم  کار  باید  پرواز  ضمن  در  که  خدمه 

دهند، چندان کاربرد نخواهد داشت. 
سوری  دانشگاه  محقق  آرکر،  سیمون  دکتر 
بیش  می شود  باعث  نامنظم  »خواب  می گوید 
از 97 درصد ژن های ریتمیک در بدن انسان از 
دلیل  همین  به  و  شوند  خارج  خود  زمان بندی 
است که هنگام پرواز در مناطق زمانی مختلف 
بدی  احساس  نامنظم،  شیفت های  در  کار  یا 

داریم.«

هزینه های این نشریه از سوی 
گهی دهندگان معتبر و حامی  آ

فرهنگ ایرانی تامین می شود ما را 
به صاحبان مشاغـل معرفی نمائیـد

 07811000455
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بهداشت و سالمت
طبق آمار رسمی سازمان جهانی بهداشت، در سال 1975 از هر 5هزار نفر، 
یک نفر به اوتیسم مبتال بوده اما در سال ۲۰۰4 این میزان به یک در 166 نفر 
رسیده و در سال ۲۰14 از هر 4۲ کودک یک نفر مبتال به اوتیسم بوده است. 
فرد  یک  داریم،  اوتیسم  به  مبتال  کودک  یک  از  که  تصویری  دیگر  امروزه 
ناتوان و گوشه گیر نیست، بلکه می دانیم اوتیسم طیف گسترده ای از عالئم 
بیماری  این  درباره  حقایقی  می خوانید،  ادامه  در  آنچه  دارد.  همراه  به  را 
به روایت دکتر میترا حکیم شوشتری، فوق تخصص روان پزشکی کودک و 

نوجوان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

1( کودک مبتال به اوتیسم اختالل تکلم دارد
از نظر کالمی، کودک مبتال به اوتیسم دچار تاخیر است. کودکان به مرور 
که بزرگ می شوند، درک بیانی باالتری در مقایسه با قدرت بیان دارند. یک 
کودک طبیعی در یک سالگی می تواند تک کلمه ادا کند و در 1/5 سالگی 3- ۲ 
کلمه را با هم ترکیب می کند اما کودکان مبتال به اوتیسم یا کالم ندارند یا در 
مقایسه با سنشان دچار تاخیر کالمی اند یا کالم دارند اما معنی دار نیست و 
کالم دیگران را اکو می کنند. متاسفانه گاهی والدینی را می بینیم که اوتیسم 
فرزندشان را انکار می کنند. آنها می گویند فرزندم کالم دارد و حتی باهوش 
است چون در سن پایین می تواند جمله های سنگین و طوالنی را بیان کند اما 
برخی کودکان مبتال به اوتیسم مثل طوطی کلمات و جمله های اطرافیان را 
تکرار می کنند. این به معنی هوش باالی کودک نیست بلکه بدان معنی است 

که کودک درک و شناختی از محیط اطراف ندارد.

۲( کودک مبتال به اوتیسم »من« نمی گوید
در روند طبیعی رشد، کودکان به محض آنکه »من« را درک می کنند، دیگر از 
»نام خود« برای بیان خواسته هایشان استفاده نمی کنند در حالی که کودک 
مبتال به اوتیسم شناختی از »من« ندارد و خود را با نام صدا می زند؛ مثال 
مبتال  کودک  حتی  نیست.  خوبی  نشانه  این  بدید!«  آب  علی  »به  می گوید: 

ضمایر را هم اشتباه استفاده می کند.

3( ارتباطات کودک مبتال به اوتیسم یکطرفه است
کودک مبتال به اوتیسم حتی اگر کالم داشته باشد، نمی تواند درست ارتباط 
برقرار کند و گفتارش جهت دار نیست. ممکن است محتوای کالم با سنش 
متناسب نباشد یا بدون توجه به صحبت های دیگران فقط در مورد عالیق 
خود صحبت کند. در واقع کودک مبتال به اوتیسم نمی تواند تبادل اطالعات 
کند. این کودکان به لبخند یا خستگی دیگران توجهی ندارند و نمی توانند 
نوبت را رعایت کنند. آنها ارتباط یک طرفه برقرار می کنند و به همین علت 

ارتباطشان موثر نیست.

4( واژه سازی کودک مبتال به اوتیسم غیرطبیعی است
اما  شود  دیده  هم  عادی  کودکان  در  بازی  شکل  به  واژه سازی  است  ممکن 
مثال  است.  اوتیسم  به  مبتالیان  مختص  واژه  ها،  همیشگی  کردن  جایگزین 
کودک مبتال به اوتیسم ممکن است همیشه به »باب اسفنجی«، »بنگی« بگوید. 

5( اوتیسم گاهی خفیف است، گاهی شدید
در گذشته اوتیسم به 5 گروه تقسیم می شد اما امروزه می دانیم که اوتیسم 
نوعی اختالل رفتاری است و طیف بندی دارد. ممکن است فردی تمام عالئم 
را داشته باشد و در طیف شدید اوتیسم باشد و به شکل فردی درخودمانده 
در جامعه ظاهر شود و ممکن است فقط مشکل ارتباطی داشته باشد؛ مثال 
نتواند دوست صمیمی داشته باشد و احساسات دیگران را درک کند و در 

گروه مبتالیان به اوتیسم خفیف دسته بندی شود.

6( کودک مبتال به اوتیسم ساعت ها با یک وسیله سرگرم می شود
یک  با  دقیقه   5 نهایتا  شاید  یعنی  دارد  کوتاهی  توجه  مدت  طبیعی  کودک 
اسباب بازی بازی کند و بعد آن را رها کند و سراغ بازی دیگری برود. کودک 
اما  می کند  پیشرفت  می کند،  آزمایش  را  مختلف  محرک های  چون  طبیعی 

کودک مبتال به اوتیسم ساعت  ها یک بازی تکراری انجام می دهد.

7( کودک مبتال به اوتیسم محو پنکه و لباسشویی می شود
این کودکان به چرخیدن یا به وسایلی که می چرخند مثل پنکه و لباسشویی 
عالقه مند هستند و ممکن است ساعت ها خود را با تماشای آنها سرگرم کنند. 
ممکن است زنجیری را تکان دهند یا به موسیقی های ثابت واکنش و عالقه 

شدید نشان دهند.

8( کودک مبتال به اوتیسم مثل کودکان دیگر بازی نمی کند
وارد  سالگی   ۲ تا   1/5 از  کودکان  ندارند.  تخیلی  بازی های  کودکان  این 
به عنوان  پازل  تکه  یک  از  است  ممکن  مثال  می شوند؛  نمادین  بازی های 
پا بگذارند و تکان دهند.  یا عروسکشان را روی  لیوان چای استفاده کنند 
این بازی ها به رشد طبیعی کودک کمک می کند اما مبتالیان به اوتیسم این 
توانایی را ندارند. آنها با اسباب بازی ها آنگونه که باید بازی نمی کنند؛ مثال 

را  آنها  زمین،  روی  اسباب بازی   ماشین های  بردن  راه  جای  به  است  ممکن 
پشت هم بچینند و قطار کنند. 

9( تشخیص اوتیسم در بدو تولد ممکن نیست
اما در 3- ۲ سالگی  از 9 ماهگی قابل تشخیص است  اوتیسم معموال  عالئم 
در  است  ممکن  که  خفیف  بسیار  موارد  در  مگر  می شود  مشخص  کامال 
نوجوانی یا جوانی تشخیص داده شود. عالئم در 3 حوزه ارتباط، کالم و 

عالیق و رفتارهای تکراری دیده می شود.

1۰( کودک مبتال به اوتیسم ارتباط چشمی ندارد
در موارد متوسط تا شدید، این کودکان ارتباط چشمی ندارند اما در موارد 

خفیف فقط ارتباط کالمی برقرار نمی کنند.

11( کودک مبتال به اوتیسم نبوغ خاصی در برخی مسائل دارد
متاسفانه ۲/3 کودکان مبتال کم  توان ذهنی هستند و 1/3 آنها هوش معمولی 
نبوغ خاصی دارند. مثال ممکن است  این کودکان در برخی مسائل  دارند. 
را  اطالعاتی  تلنگری  کمترین  با  و  باشند  داشته  سیاره ها  به  خاصی  عالقه 
مسائل  این  مورد  در  بگیرند  قرار  جمع  در  اگر  و  کنند  حفظ  زمینه  این  در 
صحبت  کنند. معموال هم به پیام های ارتباطی دیگران مثل اینکه »بس است« 

یا »خسته شدیم« توجهی ندارند.

1۲( کودک مبتال به اوتیسم توان همذات پنداری ندارد
کودک مبتال به اوتیسم درک کاملی از احساسات دارد. او می تواند مادرش 
باالتر که  اما در سنین  یا دلیل گریه اش را جویا شود  را بغل کند و ببوسد 
انتظارها از او بیشتر می شود، ممکن است در این زمینه دچار مشکل شود. 
کودک مبتال به اوتیسم توانایی ذهن خوانی ندارد؛ نمی تواند به محیط توجه 

کند یا خود را جای دیگران بگذارد و احساسات دیگران را درک کند. 

13( کودک مبتال به اوتیسم تفکر انتزاعی ندارد
تفکر انتزاعی تفکر پیچیده ای است که با رسیدن به نوجوانی کامل می شود. 

بچه های اوتیسم چگونه اند؟ چه نشانه هایی دارند؟ 
باید با آنها چگونه برخورد کنیم؟

بیست حقیقت 
اوتیسم

سمیه مقصودعلی

۱3 فروردین مصادف بود با روز جهانی »آگاهی درباره 
به  مبتال  کودکان  از  بسیاری  تهران  در  و  اوتیسم« 
اوتیسم در کنار والدینشان روز طبیعت را در پارک ملت 
کنار هم گذراندند و تالش کردند توجه مردم شهر را به 
این اختالل جلب کنند. اوتیسم که شاید این روزها اسم 
بازیگر  طباطبایی،  الدن  و  باشید  شنیده  بیشتر  را  آن 
نام آشنای سینما و تلویزیون نیز در برنامه »مهربانو« 
که در روزهای عید از شبکه 3 پخش می شد، سعی کرد 
اختالل  نوعی  کند،  اطالع رسانی  آن  مورد  در  حدی  تا 
حال  در  آن  به  مبتالیان  آمار  که  است  عصبی  رفتاری 

افزایش است.
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یک فرد عادی در نوجوانی می تواند متوجه ضرب المثل ها و کنایه شود اما 
این کودکان چنین درکی ندارند. آنها نمی توانند از مسائل نتیجه بگیرند و 

همین موضوع ارتباطشان را مختل می کند. 

14( کودکان مبتال به اوتیسم یکپارچگی حسی ندارند
آستانه  آنها  از  برخی  در  یعنی  ندارند؛  حسی  یکپارچگی  کودکان  این 
متوجه  گاهی  آنها  از  بعضی  است.  پایین   برخی  در  و  باال  بسیار  درد 
با کوچک ترین ضربه درد شدید  سوختگی های شدید نمی شوند و برخی 
حس می کنند. در مورد صدا هم همین طور است. گاهی یک کودک مبتال 
صداهای بسیار آهسته را می شنود و به آن توجه دارد، در حالی که متوجه 

صداهای بلند مثل صدای زنگ در نمی شود. 

15( اوتیسم درمان پذیر است
متاسفانه والدین برخی از کودکان دچار اوتیسم واقعیت را انکار می کنند 

را  کودکشان  فقط  کار  این  با  اما  است  سخت  موضوع  این  پذیرش  چون 
آموزش های  اگر  که  از دوران طالیی درمان محروم می کنند در صورتی 
الزم، به موقع به کودک در سن طالیی داده شود، احتمال طبیعی تر شدن 
رفتارها وجود دارد. در موارد خفیف معموال اوتیسم را دیر و در نوجوانی 
و جوانی تشخیص می دهند. وقتی مهارت ها شکل پیدا کرد، دیگر نمی توان 
آن را تغییر داد. البته اگر بینش را تغییر دهیم، حتی به این افراد در این سن 
ارتباط  هم می توان کمک کرد؛ مثال اگر نوجوانی نمی داند کجا باید حین 
صحبت هایش را قطع کند، باید به مادر یاد داده  شود با عالئم خاصی به 
درمان  طالیی  سن  است.  کافی  صحبت  دهد  نشان  غیرمستقیم  فرزندش 
اوتیسم تا قبل از 5 سالگی است. هرچه در سن پایین تری اختالل تشخیص 
داده و بازتوانی ها شروع شود، احتمال طبیعی شدن بیشتر است، اما باید 
بپذیریم که این کودکان همیشه تا حدودی با سایر همساالن خود متفاوت 
قدیمی  تعریف  هنوز  درمانگران  از  برخی  متاسفانه  همه،  این  با  هستند. 
اوتیسم را باور دارند و فکر می کنند این بیماران ناتوان و گوشه گیر هستند 
و اگر فردی کالم و فقط عالیق خاص و تکراری داشته باشد، می گویند به 
اوتیسم مبتال نیست و با تشخیص اشتباه کودک را از دوران طالیی درمان 

محروم می کنند.

16( باید توقع خود را از کودک مبتال به اوتیسم تعدیل کنیم
مانع  کنیم،  توجه  توانایی ها  به  فقط  و  بگیریم  نادیده  را  ناتوانی ها  اگر 
پیشرفت کودک می شویم چون به مرور ضعف ها شدیدتر می شود و حتی 

روی توانایی ها سایه می اندازند. 

17( دلیل قطعی اوتیسم معلوم نیست
اما مهم ترین علت آن توارث  عوامل مختلفی در بروز اوتیسم نقش دارند 
است. جهش های ژنتیکی در کنار بحث توارث ژن ها در بروز این اختالل 
و  مختلف  ژن های  و  نیست  هم  ژن  یک  به  مربوط  موضوع  است.  دخیل 
تعامل آنهاست که باعث بروز اوتیسم می شود. این بیماری هنوز مرموز 
آن وجود دارد. تحقیقات زیادی  ناشناخته های بسیاری در مورد  است و 
در این زمینه انجام شده و علل مختلفی مثل برخی کمبود های تغذیه ای در 

نوزادی  بیماری های دوران  یا حتی برخی  والدین  یا سن  بارداری  دوران 
و... را در بروز آن دخیل می دانند که هیچ یک صددرصد مورد تایید نیست. 

18( اوتیسم پدیده ای ناشی از شهرنشینی است
مناطق  در  می د هد  نشان  آمار  نادرست.  هم  است؛  درست  هم  باور،  این 
جدی  بیماری های  در  است.  بیشتر  اوتیسم  شیوع  میزان  صنعتی 
فرد  می شود  باعث  روستا  به  ورود  و  شهر  از  گرفتن  کناره  روان پزشکی 
زندگی بهتری داشته باشد چون زندگی در شهر به مهارت های بیشتری 
نیاز دارد. مکان سنجی، مدیریت زمان و جمعیت زیاد کار را سخت می کند، 
می شود  باعث  سطحی  نیازهای  و  است  ساده تر  ارتباطات  روستا  در  اما 
شهر  در  که  کسانی  حال  هر  به  نکنیم  فراموش  اما  شود  کم  عالئم  شدت 
آنها  در  بیماری  تشخیص  و  دارند  خدمات  به  بیشتری  دسترسی  هستند، 

ساده تر است. 

19( کودک مبتال به اوتیسم می تواند وارد مدرسه عادی شود
پیدا  راه  عادی  مدارس  به  دارند،  خفیف  اوتیسم  که  کودکانی  از  خیلی 
می کنند و اتفاقا برایشان بهتر است زیرا حضور آنها در کنار کودکان دچار 
اوتیسم که عالئم شدید دارند، می تواند باعث بروز رفتارهای کلیشه ای در 
آنها شود. در مدارس عادی، حضور یک معلم رابط مخصوصا برای کودک 
کم توان کمک کننده است. برخی از این کودکان حفظیات خوبی دارند اما 
متاسفانه باید بپذیریم که ممکن است حتی به این کودکان قلدری شود یا 
مورد آزار جنسی یا تمسخر دیگران قرار بگیرند. به صالح کودک است که 
پارک  به  او  با  اینکه درمانگر  باشد.  با کودکان طبیعی حشرونشر داشته 
این  که  است  مسائلی  جمله  از  دادن  تعمیم  زیرا  است  خوب  بسیار  برود، 
به  و  است  پرهزینه  سرویسی  چنین  هستند.  مشکل  دچار  آن  در  کودکان 
همین دلیل به مادر آموزش داده می شود ارتباطات را در محیط های دیگر 
اصالح کند. مسلما باید به سالمت روان مادر هم توجه کرد و فرصت هایی 

را به وجود آورد تا بتواند برای خود زمانی داشته باشد. 

با این حال، برخی بر این باورند که نباید به اولیای مدرسه در مورد اوتیسم 
مسائل  به  منفی  دید  ما  مدارس  از  برخی  که  چرا  داد،  توضیح  کودکان 
روان پزشکی دارند و حتی کودک بیش فعال را در مدرسه روی صندلی جدا 
می نشانند و اگر کودکی آسیب ببیند، همه تقصیرها را به گردن کودک مبتال 
به اوتیسم می اندازند. متاسفانه این ضعف ها وجود دارد و به اصالحاتی 

در این زمینه نیازمندیم. 

۲۰( اوتیسم هم درمان  دارویی دارد، هم درمان نگهدارنده
به  درمان  برای  که  غذایی ای  رژیم های  حتی  و  شیمیایی  داروهای  تعداد 
گلوتن  بدون  رژیم های  حتی  و  امگا3   ،B6مکمل است.  زیاد  می رود،  کار 
تاثیر  هیچ یک  اما  می شود  توصیه  کودکان  این  برای  گاهی  پرپروتئین  یا 
فوق العاده ای ندارند. اگر عالئم شدید باشد، مثال کودک خنده های بی مورد 
باشد،  داشته  خودآزار  رفتارهای  و  تشنج  یا  کلیشه ای  حرکت های  یا 
موثر  که  می شود  تجویز  او  رفتار  شدن  طبیعی  و  حذف  برای  داروهایی 

هم است.

موسسه حقوقی دادآفرینان 
پذیرش دعاوی حقوقی، خانوادگی و کیفری در ایران

توسط وکالی مجرب پایه یک  دادگستری

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

پروند ه های پولی، بانکی،  فروش اموال غیر،  جعل و غیره
انجام کلیه امور اداری در  ایران اعم از :

شهرداری ها،  اداره نظام وظیفه، ثبت ازدواج و طالق، 
استعالم خروج از کشور و اداره ثبت احوال

مشاوره و تنظیم قرارداد های  بین المللی تجاری
ثبت شرکت ها ، واردات، صادرات و امور گمرکی 
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خانواده

خانواده های کم خرج می دانند که سفرهای ولخرجانه و لباس های آخرین مدل 
می تواند  مالی  فشارهای  کاهش  اما  نمی دهد،  شکل  را  شاد  خانواده ای  لزوما 
برای  می تواند  که  هست  ساده ای  کارهای  کند.  کم  خانواده  در  را  تنش ها 

پس انداز کردن بیشتر از بودجه ماهانه انجام شود:

 برنامه غذایی خود را مشخص کنید.
یکی از بزرگ ترین اشتباهات حتی کم خرج ترین خانواده ها رفتن به رستوران 
به جای درست کردن غذای  برای خوردن غذاهای بی مقدار است. خانواده ها 
سالم و ارزان در خانه، پول خود را صرف کالری های اضافه می کنند و خود 
به خود بودجه را تحت فشار قرار می دهند.  با وقت گذاشتن برای برنامه ریزی 
وعده های غذایی دیگر به این مشکل که ندانید شام چه دارید بر نخواهید خورد. 
راه  ترین  ساده  اما  کنید،  برنامه ریزی  دارید  دوست  طور  هر  می توانید  شما 
برنامه ریزی برای یک ماه است. وقتی بدانید که امروز قرار است مرغ بخورید، 

۲۰ دقیقه به فریزر زل نمی زنید.

 هوشمندانه خرید کنید.
استراتژی های  نیست.  پیچیده ای  چندان  کار  خواربار  خرید  از  پول  پس انداز 
هزینه  تا  بردارد  شما  روی  از  را  فشار  فروشگاه ها  در  می تواند  هوشمندانه 
انجام دهید و  بار  یک  در  را  که شما همه خرید خود  است  نکنید. مهم  زیادی 
به مغازه برای  بازگشتن  با یک سفر شهری تهیه کنید.  نیاز دارید  را  هرآنچه 
می تواند  بنزین  هزینه  افزودن  بر  عالوه  شده  فراموش  شیر  پاکت  یک  خرید 
باعث خریدهای اضافه و غیرضروری شود. همین طور خرید بدون کودکان 
راحت تر است. در حضور بچه ها، تمرکز روی خریدهای ضروری و اجتناب از 

خریدهای ناگهانی به خصوص با اصرار بچه ها سخت تر است.

تعطیالت را در خانه خوش باشید.
در  که  ببینید  معروف،  تفریح  محل  یک  به  رفتن  برای  بودجه  صرف  جای  به 
روز  چند  اگر  هست.  خوش گذراندن  برای  جاهایی  چه  شما  خانه  اطراف 
تفریح  می تواند  تختخواب  روی  خوابیدن  حتی  دارید،  تعطیلی  یا  مرخصی 
باشند.  خوبی  گزینه  می توانند  هم  شما  به  نزدیک  شهرهای  شود.  محسوب 
شاید در اطراف شما آثار تاریخی، موزه های مجانی یا سینماهای ارزان باشد. 
تا وقتی بتوانید اوقات خوبی برای بچه ها فراهم کنید، آنها دلتنگ سفرهای دراز 
نمی شوند. اصل تعطیالت گذراندن زمان و خاطره ساختن است. برای چنین 

کاری واقعا باید از کشور خارج شوید؟

بر اقالم دوباره قابل استفاده سرمایه گذاری کنید.
اجناس مصرفی معموال ارزان و بی زحمت هستند، اما نه وقتی مجبور باشید 
مکررا آنها را بخرید. خانواده شما احتماال نیازبه محصوالت کاغذی دارد؛ اما 
چرا پول خود را صرف آن کنید وقتی می توانید اجناس دوباره قابل مصرف 
می توانید  آنها  جای  به  اما  است،  راحت  کاغذی  حوله های  از  استفاده  بخرید؟ 
از  استفاده  جای  به  باشید.  داشته  شست وشو  قابل  پارچه ای  حوله های 

بطری های پالستیکی می توانید از بطری های فلزی استفاده کنید. قبل از آنکه 
جنسی مصرفی را خریداری کنید، از خود بپرسید آیا جایگزینی برای آن وجود 

دارد که قابلیت مصرف چندباره را داشته باشد یا خیر.

جنس دست دوم بخرید.
خرید اقالم مصرف شده در موارد درست یکی از بهترین کارهای ممکن است. 
بسیاری از کاالها هستند که نو و مصرف شده آنها تفاوتی برای شما نمی کند. 
ارزان تر  را  کتاب هایی  کتاب فروشی های محلی کوچک  از  مثال وقتی می توان 
هم  کار  این  با  خرید؟  بزرگ  مغازه ای  از  را  کتاب  آن  نوی  آن  باید  چرا  خرید، 
کتاب می خوانید و هم از کتاب فروشی های کوچک حمایت می کنید. کتاب فقط 

یک مثال است. به تمام چیزهایی که می شود این گونه خرید فکر کنید، خودتان 
شگفت زده خواهید شد.

به دنبال تخفیف گرفتن باشید.
شما ممکن است فکر کنید جنس یا خدمات ارزانی که گرفته اید بهترین گزینه 
پیدا  بهتری  گزینه های  است  ممکن  کنید  بیشتری  تحقیق  اگر  اما  است؛  ممکن 
گرفته اید،  خدمات  یا  جنس  آن  از  که  شرکتی  همان  با  است  ممکن  حتی  کنید. 
می کند.  صدق  چیز  همه  تقریبا  مورد  در  امر  این  برسید.  بهتری  نتیجه  به 
جست وجو برای یافتن گزینه های بهتر می تواند معامله های بهتری را برای شما 

ایجاد کند و سبک زندگی را تغییر دهد. 

کودکان را در خانه سرگرم کنید.
این  اما  است،  انگیز  وسوسه  سینما  به  رفتن  کنند،  دیوانه  را  شما  بچه ها  اگر 
خانواده،  کل  بردن  بیرون  جای  به  است.  فاجعه  خانواده  بودجه  برای  کار 
راه هایی برای سرگرم کردن بچه ها در خانه بیابید. بازی های تخته ای یا دیدن 
فیلم در خانه می تواند به حفظ بودجه شما کمک کند. اگر به بیرون رفتن نیاز 
درباره  و  بزنید  سر  پارک ها  همه  به  یعنی  شوید!  پارک ها  منتقد  کردید،  پیدا 
ویژگی های خوب و بد آنها با هم صحبت کنید. این کار هم جالب است هم به 

شما کمک می کند پارک دلخواه خود را انتخاب کنید.

 به کتابخانه بروید.
یکی از بهترین راه های سرگرم کردن بچه ها رفتن به کتابخانه عمومی است. این 
کار هم به حفظ بودجه کمک می کند و هم بهترین پاسخ به عبارت »حوصله ام 
سر رفته« است. پس انداز کردن به کمک آموختن از کتاب ها قطعا وسوسه انگیز 

است. البته حواستان باشد کتاب ها را به موقع پس بدهید!

انرژی را هوشمندانه مصرف کنید.
بارها شنیده اید که انرژی را حفظ کنید تا پول پس انداز کنید. همه خانواده ها 
ابزار و دانش استفاده از وسایل کم مصرف را ندارند اما راه های واقعا ساده ای 
هم برای حفظ انرژی هست. خاموش کردن چراغ ها و کاهش زمان حمام رفتن 
و ده ها کار دیگر ساده و سنتی وجود دارد که می توان انجام داد. این کار هم به 
پس انداز کردن بودجه ماهانه کمک می کند و هم به فرزندان شما اهمیت حفظ 
انرژی را آموزش می دهد. این کارها ممکن است در ابتدا سخت باشند؛ اما خیلی 

زود به آنها عادت می کنید. 

از  ابزار و دانش استفاده  همه خانواده ها 
راه های  اما  ندارند  را  کم مصرف  وسایل 
انرژی  حفظ  برای  هم  ساده ای  واقعا 
کاهش  و  کردن چراغ ها  هست. خاموش 
زمان حمام رفتن و ده ها کار دیگر ساده 
انجام  می توان  که  دارد  وجود  سنتی  و 
داد. این کار هم به پس انداز کردن بودجه 
ماهانه کمک می کند و هم به فرزندان شما 

اهمیت حفظ انرژی را آموزش می دهد.

9 راه برای پس انداز از 
بودجه خانواده

ژاکلین کرتیس -کارشناس مانی کرشر 
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6 نکته زناشویی 
که نمی دانستید

تقریبا همیشه  نیازهای جنسی مردان  که  باشید  بارها شنیده  به حال  تا  شاید 
ثابت است اما نیازهای زن به علت اینکه در طول عادت ماهیانه سطح هورمون 

تغییر می کند، مدام در حال تغییر است...
پاسخ  چرخه  از  تر  آرام  و  کندتر  مراحل  تمام  در  زنان  جنسی  پاسخ  چرخه 
می  تحریک  بالفاصله  مرد  زناشویی  روابط  هنگام  یعنی  است،  آقایان  جنسی 
شود و به اوج لذت جنسی می رسد درحالی که تحریک در زن تازه شکل گرفته 
و در حال افزایش است. عالوه بر این، برانگیختگی مرد پس از ارضا بالفاصله 
فروکش می کند و به پایان می رسد اما در زن برانگیختگی بسیار کند و آرام 
فروکش می کند. اینها بعضی از تفاوت های کلیدی زن و مرد هستند که نباید 
نادیده گرفته شوند. در »ازدواج و سالمت جنسی« این هفته به 6 نکته از همین 

جنس اشاره شده است.

1. مردان عمدتا از راه بینایی تحریک می شوند
محرک های بصری مردان را بیش از زنان تحریک می کند. از دید روان شناسی 
تکامل این مساله ممکن است به خاطر طبیعت مرد باشد که او را نسبت به نشانه 
یا لمس  با نگاه  آنکه  از  های بصری هشیارتر می کند. درحالی که زنان بیش 
برانگیخته شوند، به کالم، واژه ها و لحن صدا واکنش نشان می دهند. ناآگاهی 
نسبت به این تفاوت بارز میان دو جنس می تواند برای زنان و مردان مشکل 

ساز باشد.

۲. زنان نقش پذیرترند
رابطه  برقراری  به  مردی  اگر  که  است  این  مرد  و  زن  جنسی  های  تفاوت  از 
چراکه  کند  بازی  نقش  تواند  نمی  هرگز  باشد،  نداشته  تمایلی  زناشویی 
اما زن  نیست  انزال  یا  زناشویی  رابطه  برقراری  به  قادر  میلی،  بی  درصورت 
به راحتی می تواند نقش بازی کند. به دلیل وجود همین تفاوت، می توان به 
علت یک اصل مهم اشاره کرد؛ اینکه در بیشتر مواقع مرد باید برای برقراری 
رابطه زناشویی پیش قدم شود چون اگر مرد تمایلی به این کار نداشته باشد، 

این رابطه ثابت می ماند.

3. گاهی بله، گاهی نه
وقت گذاشتن برای برقراری رابطه زناشویی مستلزم اندکی برنامه ریزی است 
مخصوصا اگر دارای فرزند باشید. گاهی برخی زنان یا مردان به دلیل اینکه 
پیشنهاد  است  ممکن  اند،  گذرانده  سر  پشت  را  ای  کننده  خسته  و  پرکار  روز 
طرف مقابل را برای برقراری رابطه رد کنند. فراموش نکنید اگر نه می گویید، 
سعی کنید دلیلش را هم بگویید و احتماال وقت دیگری را پیشنهاد کنید. ردکردن 
چنین درخواستی می تواند گاهی برای شریک زندگی تان ناراحت کننده باشد، 
مخصوصا اگر دلیلی هم برایش نداشته باشید. ضمن اینکه برخی از زوج ها 
این قضیه را بیش از حد به خودشان می گیرند و خیلی به شان برمی خورد. به 
همسرتان توضیح دهید که عاشق هستید و هنوز او را از لحاظ جنسی جذاب 
می بینید، اما به خاطر دلیلی که بیان کرده اید، امروز حس و حال این کار را 
ندارید. البته ممکن است همسرتان نتواند آتش میل جنسی اش را فرو بنشاند 

بنابراین در این شرایط کمی سعی کنید در گام اول به آرامش او کمک کنید.

4. تغییر منظره، جواب می دهد
این  شوند  می  آن  دچار  ها  زوج  از  بسیاری  که  هایی  عادت  از  یکی  متاسفانه 

اتاق خواب می  است که درنهایت رابطه شان را محدود به حضور در محیط 
کنند درحالی که رابطه زناشویی الزما نباید همیشه در رختخواب رخ دهد. اگر 
همیشه یک کار را بکنید رابطه تان ممکن است کسالت آور شود هرچند اگر در 
برقراری رابطه مهارت داشته باشید. یک روش عالی برای بهبود رابطه، تغییر 
منظره است. این کار در ایجاد انگیزه و افزایش میل شما تاثیرگذار خواهد بود.

5. شرایط مکانی و زمانی مهم است
میل  داشتن  شرط،  ترین  مهم  است.  متفاوت  مختلف،  افراد  برای  شرایط 
به  تمایل  طرف  یک  اگر  است.  طرف  دو  هر  در  زناشویی  رابطه  برقراری  به 
شود.  می  محسوب  شکنجه  وی  برای  عمل  این  باشد  نداشته  رابطه  برقراری 
شرایط زمانی، مکانی، موقعیتی و بسیاری از موارد دیگر در داشتن یک رابطه 
تاثیرگذار است. دراین مورد دو مثال زده می شود: زوجی در  خوب و کامل 
طبقه 11 یک مجتمع مسکونی ساکن هستند و پنجره اتاق خواب آنها به هیچ کجا 
مشرف نیست. هنگام برقراری رابطه زناشویی مرد اصرار دارد که حتما پرده 
پنجره ها باز باشند ولی خانم اصرار دارد که حتما پرده ها کشیده شوند چون 
درغیر این صورت نمی تواند رابطه طبیعی برقرار کند. زوج دیگری هم که 7 
سال از ازدواج آنها می گذرد، تقریبا هر هفته 4 تا 5 بار رابطه زناشویی برقرار 
می کنند اما در این شرایط که مرد، همسرش را بین ساعت 1۲ نیمه شب تا 5 
صبح برای برقراری رابطه بیدار می کند به طوری که زن از این رفتار عاصی 
شده و خواهان طالق است. پس می بینید که شرایط مکانی و زمانی برای هر 

فردی متفاوت است و زوج ها باید حتما به این مسائل توجه داشته باشند.

6. وقتی زنان کمتر حرف می زنند
پی بردن به نیازهای همدیگر برای یک رابطه زناشویی طبیعی بسیار اساسی 
است ولی متاسفانه زوج های بسیاری هستند که بیش از یک دهه است ازدواج 
کرده اند ولی هنوز نیازهای هم را نمی دانند. این مساله به خصوص در مورد 
خانم ها بیشتر صدق می کند. شدت و کیفیت تحریک جنسی هر خانمی برای 
رسیدن به ارگاسم متفاوت است ولی معموال خانم ها از در میان گذاشتن این 
موضوع با همسرشان اکراه دارند. درحالی که در وهله اول هریک از طرفین 
باید نیازش را بگوید و ثانیا هر زوجی از طرف مقابل درخصوص نیازهایش 
پرس وجو کند. اگر به بهبود تعامالت زناشویی تان اصرار دارید زبان بدن به 
تنهایی کفایت نمی کند. نه شما و نه همسرتان قادر به خواندن ذهن یکدیگر 

نیستید، پس باید صادقانه درباره نیازهایتان حرف بزنید.

besthealth :ترجمه: امیرعلی حبیب پور/ منبع
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افسردگی  اغلب  که  افرادی  به  کمک  برای  نوینی  های  شیوه  دانشمندان  خیرا  ا
را  افسردگی  درمان  برای  امیدها  که  اند  کرده  کشف  دارند،  ای  کننده  اتوان  ن

افزایش داده است.
اخیرا شماری از مطالعات، فواید بوتاکس، کتامین و گاهی اوقات درمانهای غیر 
 Listening to Prozac منتظره افسردگی را پیشنهاد میکنند. دکتر کرامر مولف
کنجکاو  و  زده  هیجان  باره  این  در  من   ": میگوید   a nd Against Depression

هستم"
نرم  پنجه  و  افسردگی شدید دست  با  نفر  میلیون  امریکا حدود 16  در  هر سال 
اما یک  افسردگی بهره میگیرند  از داروهای ضد  افراد  این  از  میکنند. بسیاری 
سوم از آنها با وجود دارو از عالئم افسردگی رنج میبرند و از طرفی عوارض 
جانبی آن که میتواند شامل کاهش وزن، تهوع و بی خوابی باشد، برای برخی 
افسردگی  به  مبتال  افراد  میشود  باعث  موارد  این  است.  ساز  دردسر  بیماران 
جدید  روشهای  به  نسبت  کرامر  دکتر  چه  اگر  باشند.  دارو  جایگزین  دنبال  به 
زمینه  این  در  را  احتیاط  جانب  اما  است،  امیدوار  افسردگی  درمان  ابداعانه  و 
و  نبوده  قطعی  درمانها  این  پشت  مطالعات  وی  گفته  به  که  چرا  میکند  رعایت 

البته برخی مانند کتامین  اند )  از رویکردها توسط FDA تایید نشده  هیچ یک 
برای کاربردهای دیگر تاییدیه دارند(. کرامر میگوید در حال حاضر نتایج صرفا 
امیدوار کننده است تا زمانی که کارایی و بی خطر بودن آنها محرز شود. همیشه 
به سختی میتوان گفت چه پیش خواهد آمد اما فکر میکنم برخی از این درمانها 

در آینده نزدیک صورت خواهد پذیرفت.

به درمان  است  که ممکن  داشت  درمانهایی خواهیم  به  دقیقتری  نگاه  اینجا  در 
افسردگی در آینده نزدیک کنند:

کتامین: کتامین پیش از این در برخی کلینیکها و برخی بخشهای اورژانسی در 
که  است  بیهوشی  ماده  یک  کتامین  است.  بوده  استفاده  مورد  کشورها  برخی 
اغلب در جراحی مورد استفاده قرار میگیرد. نحوه مصرف آن به صورت درون 
رگی بوده و به سرعت اغلب ظرف چند ساعت عالئم افسردگی را آرام میکند. اگر 
چه فواید آن موقتی است. مطالعه ای اخیرا نشان داد استفاده از آن در کاهش 
افکار خودکشی در افراد مبتال به افسردگی شدید بسیار مفید بوده است اما گران 
بوده و هنوز به عنوان درمان افسردگی آزمایشی بوده و میتواند توهم و عوارض 
افسردگی  زمینه  در  که  روانپزشکی  منویتز  الن  دکتر  کند.  ایجاد  دیگر  جانبی 
مقاوم به دارو در بیمارستان Lenox Hill نیویورک تخصص دارد، در این باره 

میگوید برخی افراد عوارض جانبی شدیدی را تجربه میکنند.

توسط  که  است  بیهوشی  داروی  ماده  این  آور:  خنده  گاز  یا  نیتروز  اکسید 
دندانپزشکها مورد استفاده قرار میگیرد. مطالعه کوچکی که در دسامبر گذشته 
کمتر  عرض  در  را  افسردگی  عالئم  نیتروز  اکسید  که  کرد  گزارش  شد  منتشر 
از ۲.5 ساعت بهبود میبخشد. اکسید نیتروز بر خالف کتامین عوارض جانبی 
برخی  در  کامل  هفته  یک  تا  ساعت  چهار  و  بیست  از  آن  فواید  دارد.  معدودی 
افراد شرکت کننده در این آزمایش طول کشید. برای بی خطر بودن و کارایی 
اکسید نیتروز در درمان افسردگی تحقیقات خیلی بیشتری الزم است اما منویتز 
میگوید نتایج امید بخش است. در افرادی که در بحران یا میل به خودکشی قرار 
دارند، اکسید نیتروز مانند کتامین موقتا عالئم را رفع کرده و فرد را از عملکرد 

نامناسب بازمیدارد تا زمانی که درمانهای دیگر تاثیر خود را بگذارند.

بوتاکس: بوتاکس به از بین بردن خطوط و چین و چروک شهرت دارد اما اخیرا 
جدید  شیوه  عنوان  به   )onabotulinumtoxinA( توکسینیا  بوتولینیوم  اونا 
درمان افسردگی شدید مورد توجه قرار گرفته است. تئوری آن ساده است: اگر 
این نظریه را ثابت  نتوانید اخم کنید، نمیتوانید غمگین شوید. برخی تحقیقات 
 ournal of Psychiatric Research در  شده  منتشر  تحقیقات  طبق  اند.  کرده 
اخم صورت، موجب کاهش طوالنی مدت  بوتاکس در عضله های  تزریق  ، یک 
عالئم افسردگی میشود. مطالعه دیگری تاثیرات مشابه آن را در تزریقهای بعدی 
در خطوط اخم اطراف ابرو نشان داد اما هنوز سواالت زیادی مطرح است. دکتر 
را  افسردگی  ضد  داروهای  کار  و  بوده  جالب  بسیار  بوتاکس   " میگوید:  کرامر 
تکمیل میکند اما واقعا چه اتفاقی می افتد؟ آیا واقعا فیدبک ) بازخورد( مغز است 
که اگر نتوانید اخم کنید بیشتر احساس انعطاف پذیری خواهید داشت؟ یا این 

حاصل واکنش متفاوت افراد به آن است؟

افسردگی  با  التهاب  شده  مشخص  که  است  سال  چندین  التهاب:  ضد  داروهای 
ارتباط دارد. یک مطالعه بازبینی اخیر که در JAMA Psychiatry منتشر شد، 
این ارتباط را تایید میکند. محققان دریافته اند که مسکنهایی مانند ایبوپروفن، 

از  دیگری  دسته  میدهند.  کاهش  را  افسردگی  عالئم  ناپروکسن  و  سلکوکسیب 
داروهای ضد التهاب به نام مهار کننده های سیتوکین نیز فوایدی در این زمینه 
نشان داده اند. مولفان این بازبینی، یافته های خود را "اثبات این مفهوم" خوانده 
اند به این معنی که نتایج آنها به قدری قدرتمند است که برای انجام تحقیقات 
بعدی دلگرم کننده است. مطالعه دیگری اخیرا گزارش کرد که اسیدهای چرب 
التهابی دارند که به درمان افسردگی مربوط به هپاتیت ث  امگا 3 خواص ضد 

مزمن کمک میکند. کرامر میگوید " اگر بتوانید عالئم افسردگی را با این اقدامات 
افسردگی  ضد  داروهای  از  برخی  باشد."  جالب  میتواند  نتایج  کنید،  درمان 
التهاب هستند و برخی افراد تصور میکنند که شاید این یک همزمانی  نیز ضد 
تصادفی باشد که بر سروتونین و نوراپی نفرین )مواد شیمیایی در مغز( تاثیر 

میگذارد و تاثیر واقعی آن خاصیت ضد التهابی است.

آینده نامشخص
گزینه  تنها  شد،  اشاره  آن  به  باالتر  که  درمانهایی  میگویند  منویتز  و  کرامر 
یا مولکولهای کوچکی  پپتید پروتئین  بینی که  های تست شده نیستند. اسپری 
دارند، نیز نوید بخش بوده اند. روشی به نام تحریک مستقیم الکتریکی از روی 
جمجمه که از الکتریسیته استفاده میکند تا فعالیت مغز را تغییر دهد نیز آزمایش 

با توجه و تعمق، مکمل نوید بخش دیگری برای درمان  شده است. مدیتیشن 
افسردگی است. ورزش نیز مشخص شده که به کاهش عالئم کمک میکند. اگر 
برخی از درمانهای جدیدتر بعید به نظر میرسد، منویتز اشاره میکند که همین 
جمجمه  روی  از  مغناطیسی  تحریک  درمان  درباره  پیش  سال  چند  را  مطلب 
میگفتند. این روش یک شیوه درمانی غیر تهاجمی است که از مغناطیس برای 
امروزه  و  میگیرد  بهره  است،  خلق  به  مربوط  که  مغز  از  بخشهایی  بر  تاثیر 

مورد استفاده قرار میگیرد. وی میگوید در آن زمان هنگام صحبت از این روش 
مردم طوری نگاه میکردند که انگار سخن جنون آمیزی بیان کرده ام اما اکنون 
برای  امریکا  داروی  و  غذا  بر  نظارت  سازمان  شده  تایید  درمان  یک  روش  این 

افسردگی بوده و سرتاسر دنیا از آن استفاده میشود.

اگر هر یک از این درمانها کارایی شان اثبات شود، نظریات امروزی افرادی در 
این زمینه تایید شده است. محققان کارهای زیادی باید انجام دهند تا در نهایت 
بازار  وارد  هنوز  داروها  از  بسیاری  بنابراین  شود.  کلینیکها  وارد  درمانها  این 
یا به این دلیل که طراحی آن به شیوه هایی که به کلیه یا کبد آسیب  اند،  نشده 
نرسانند، سخت است یا این که اصولی که تحت شرایط آن کار صورت میگیرد، 

مشخص شده درست نیستند.

بهداشت روان

درمـــــــــــان های 
جدید افســـردگی 
بدون نیــاز به دارو

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

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

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

سریعترین روش روانکاوی از طریق هیپنوتراپی 
- روانکاو و هیپنوتراپیست 

هیپنوتیزم درمانی
توسط خانم 

دکتر روحی شاهین

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

توسط  وزارت بهداری انگلستان قاضی دادگاههای فرجامی در بیمارستانهای 
اعصاب لندن

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

برگزار کنند ه سمینارهای تجربی و روانکاوی
www.advancehypnotherapy.com
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 بهروز رسایلی 
لیگ برتر باشگاه های کشور  از رقابت های  چهاردهمین دوره 
تنها 4  نزدیک می شود. در حال حاضر  آخر خط  به  آرام  آرام 
هفته به پایان این رقابت ها باقی مانده و دو کورس سنگین بین 
رده بندی  جدول  است.  درگرفته  پایین نشین ها  و  باالنشین ها 
فعلی اش  فرم  به  توجه  با  و  کرده  پیدا  را  خودش  سروشکل 
این میان یکی  در  آنالیز کرد.  از جهات مختلف  را  آن  می توان 

بگیرد،  قرار  بررسی  مورد  می تواند  که  ابعادی  جالب ترین  از 
کیفیت نبرد تیم های خصوصی و دولتی در این دوره از رقابت ها 
است. در شرایطی که تیم های حاضر در لیگ چهاردهم به دو 
گروه تقریبا مساوی دولتی ها و خصوصی ها تقسیم می شوند، 
برای  وضع  می دهد  نشان  وضوح  به  جدول  به  گذرا  نگاه  یک 
آنهایی که به شکل مستقل اداره می شوند چندان مطلوب نیست 
و این دسته از تیم ها عمدتا قادر به رقابت موفق با باشگاه های 

تحت نظر دولت نیستند.

 قهرمانی؛ سهم دولتی ها
حاال  همین  از  رده بندی،  جدول  در  تیم ها  چیدمان  به  توجه  با 
می توان با قاطعیت گفت قهرمانی این دوره از مسابقات متعلق 
تراکتورسازی،  حاضر  حال  در  است.  دولتی  باشگاه  یک  به 
جام  فتح  برای  خوزستان  فوالد  و  تهران  نفت  سپاهان، 
آنها به معنای واقعی کلمه  از  شانس جدی دارند که هیچ کدام 
مورد  در  ویژه  به  گاهی  نیستند.  خصوصی  مالکیت  تحت 
آنها  که  می رسد  گوش  به  ادعا  این  سپاهان  و  تراکتورسازی 
خصوصی  را  تیم ها  این  بتوان  دشوار  اما  هستند،  غیردولتی 

واقعی دانست.

 سقوط در سبد خصوصی ها
جدول  پایینی  نیمه  در  حاضر  تیم   9 بین  حاضر  حال  در 
مشهد  پدیده  می شود.  دیده  خصوصی  تیم   5 نام  رده بندی، 
سر  پشت  را  گرفتاری  و  جنجال  از  پر  دورانی  اواخر  این  که 
انزلی، گسترش فوالد تبریز، استقالل صنعتی  گذاشت، ملوان 
مشهورش  مالک  است  مدت ها  که  تهران  راه آهن  و  خوزستان 
امسال  لیگ  خصوصی  باشگاه های  می بیند،  حبس  بند  در  را 
هستند که بعضا خطر سقوط را حس می کنند. در حال حاضر 
به ویژه وضع راه آهن بسیار خراب است و این تیم ریشه دار با 
توجه به برنامه سختی که در پیش رو دارد، خیلی سخت بتواند 
ملوان،  کم وبیش  شوم  سایه  این  دارد.  نگه  لیگ  در  را  خودش 
گسترش و استقالل صنعتی را هم تهدید می کند. تنها تیم های 
دولتی نیمه دوم جدول که در نبرد برای فرار از سقوط به سر 
می برند، پیکان و نفت مسجد سلیمان هستند که بین سرگذشت 
اگر  دارد.  وجود  وحشتناکی  تفاوت های  جاری  فصل  در  آنها 
فصل  در  فراوان  هزینه های  با  را  تیمش  ایران خودرو  نماینده 
و  نصرتی  رحمتی،  مثل  ستاره هایی  و  بست  نقل وانتقاالت 
مشکالت  با  سلیمانی  مسجد  تیم  گرفت،  به خدمت  را  ساموئل 
حاد اقتصادی مواجه بود؛ مصائبی که شاید اگر کمی خفیف تر 

بودند، این تیم پرهوادار حاال در جایگاه امن تری در جدول به 
سر می برد.

 سرخابی ها در برزخ
این دو  بود.  امسال جالب  وضعیت پرسپولیس و استقالل هم 
تیم که پیش از این باشگاه هایی دولتی شناخته می شدند، امسال 
به شکل جدی وارد پروسه واگذاری به بخش خصوصی شدند 
وضع  که  شرایطی  در  کردند.  تجربه  را  دوران گذار  نوعی  و 

فعلی آنها را می توان نوعی اجاره موقت دانست، سرخابی های 
چندان  عملکرد  چهاردهم  لیگ  در  نتوانستند  پایتخت  محبوب 
قطع  قهرمانی  از  تقریبا  که  استقالل  باشند.  داشته  مطلوبی 
به  آسیایی  سهمیه  کسب  برای  را  تالشش  حداکثر  کرده،  امید 
اسفبارتر  مراتب  به  اما  پرسپولیس  وضع  بست.  خواهد  کار 
مدیریتی  مشکالت  اقسام  و  انواع  با  که  باشگاه  این  است. 
رده بندی  جدول  دهم  پله  روی  حالی  در  امروز  بوده،  مواجه 
لیگ  در  دیگر  عجیب  اتفاق  چند  اگر  شاید  که  کرده  خوش  جا 
به  تاریخ شان  بار در طول  اولین  برای  رخ بدهد، سرخپوشان 
است  مسلم  آنچه  حال  هر  به  کنند.  سقوط  یک  لیگ  مسابقات 
اینکه پرسپولیس و استقالل با شیوه فعلی مالکیتی و مدیریتی، 

چندان موفق عمل نکرده اند.

 عامل ناکامی خصوصی ها چیست؟
فوتبال  در  خصوصی  باشگاه های  ناکامی  چرایی  مورد  در 
همه  این  با  کرد.  مطرح  را  مفصلی  مباحث  می توان  ایران، 
از  دسته  دو  که  می رسد  نظر  به  این طور  اجمالی  نگاهی  در 
داشته  زمینه  این  در  پررنگی  نقش  مدیریتی  و  مالی  مسائل 
در  که  نظمی  و  استمرار  آرامش،  اقتصادی،  حوزه  در  باشند. 
پرداخت های مالی باشگاه های دولتی دیده می شود، در خیلی 
از تیم های خصوصی وجود ندارد. به هر حال خیلی مهم است 
اندازه  به  بدانند پول شان را مرتب و  بازیکنان و کادر فنی  که 
می گیرند و می توانند با خاطری آسوده به کارشان بپردازند. 
نوساناتی  درگیر  عمدتا  حیث  این  از  خصوصی  باشگاه های 
هستند که وضع را برای آنها سخت می کند. از سوی دیگر هم 
تجربه مدیریتی یک بحث بسیار مهم است. در حقیقت شیوه 
دارد،  طوالنی  بسیار  سابقه ای  ایران  در  دولتی  باشگاه داری 
سال ها امتحان شده و به تدریج راهش را پیدا کرده است. در 
بازگشت  انتظار  آنقدرها  نباید  که  می دانند  مدیران  مدل،  این 
هستند.  آگاه  کار  خم  و  چم  از  نیز  و  باشند  داشته  را  سرمایه 
تجربه  ایران  در  خصوصی  باشگاه داری  اما  مقابل  نقطه  در 
دیرپایی نیست. خیلی ها که با کلی شور و شوق وارد این حوزه 
می شوند، نمی دانند که دقیقا چه چیزی انتظار آنها را می کشد. 
به این ترتیب است که خیلی از آنها در میانه های راه و بعد از 
رویارویی با مشکالت غیرمنتظره، به نوعی کار را ول می کنند 
و مشکالت مضاعف برای باشگاه به وجود می آورند. این همه، 
البته غیر از انگیزه های نامتعارف برخی از افراد و گروه های 
و  دارد  ایراد  پایه  از  که  است  فوتبال  در  حضور  برای  مستقل 

بحث جداگانه خاص خودش را می طلبد. 

ورزش

رقابت نابرابر باشگاه های 
خصوصی با دولتی ها

 میالن این هفته به فروش می رسد؟

تا  تایلندی  سرمایه دار  تاچابول«،  »بی   می رسد  نظر  به 
چند روز دیگر ٦٥ درصد از سهام باشگاه میالن را بخرد. 
به اختصار »آقای بی« شناخته  تایلندی که  این تاجر  نام 
می شود، در طول ماه های گذشته در ارتباط با میالن زیاد 
شنیده شده و قرار است باشگاهی را که مالك کنونی آن 
سیلویو برلوسکونی است، بخرد. اسکای اسپورت ایتالیا 
گزارش داد، قرار است میالن به مبلغ ١/٢ میلیارد یورو 
فروخته شود تا این باشگاه پس از دهه ٩٠ میالدی مالك 
چهار  بی  سفر  آقای  بود  قرار  ببیند.  خود  به  را  دیگری 
روزه ای را به میالن داشته باشد تا در این مدت بتواند در 
مورد همه چیز تحقیق کرده و تصمیم  نهایی اش را بگیرد. 
قرار است در خرید اولیه، آقای بی  تنها ٢٠ درصد از سهام 
میالن را بخرد و طی  بندی که در قرارداد آورده می شود، 
به  این باشگاه  از سهام  آینده ٤٠ درصد دیگر  تا یك سال 
ابتدای فصل ١٧- این تاجر واگذار شود. بدین ترتیب در 
٢٠١٦ آقای بی  به بزرگ ترین سهامدار باشگاه میالن بدل 
می شود. در خبرها آمده اگر سیلویو برلوسکونی نظرش 
را عوض کند، باید جریمه ای میلیونی به این تاجر تایلندی 

بپردازد.

برتر  شطرنج باز  پنجمین  خادم الشریعه  سارا 
جوانان جهان

 )۲41۲( بانوان  بزرگ  استاد  خادم الشریعه،  سادات  سارا 
جهان  شطرنج بازان  برترین  جمع  در  سن  سال   ١٨ با 
شطرنج باز  است.  گرفته  قرار   ٦٢ رده  در  آوریل  ماه  در 
خوبی  بسیار  جایگاه  نیز  دختران  رده  در  ایران  جوان 
اتفاق  این  که  است  ایستاده  دنیا  پنجم  رده  در  و  دارد 
در  می دهد.  رخ  ایران  شطرنج  در  نخستین بار  برای 
فهرست اعالم شده از سوی فدراسیون جهانی در بخش 
مردان الشن مرادی )ریتینگ ۲57۰( برای چندمین دوره 
متوالی همچنان به عنوان مرد اول شطرنج ایران در این 
لیست معرفی شده است. پس از وی احسان قائم مقامی 
 ،)۲486( درینی  پوریا   ،)۲499( ایدنی  پویا   ،)۲56۲(
اصغر گلی زاده )۲47۰( و حسن عباسی فر )۲451( قرار 
شطرنج بازان  نتوانسته  کدام  هیچ  ریتینگ ها  این  دارند. 
مرد ایران را در جمع ١٠٠ شطرنج باز برتر دنیا قرار دهد. 
کارلسن  مگنوس  جهان  شطرنج بازان  برترین  صدر  در 
ریتینگ  با  جهان  شطرنج  اخیر  سال  چند  پدیده  نروژی 
۲863، همچنان رتبه نخست جهان را در اختیار دارد. پس 
از وی فابیانو کاروانا )۲8۰۲(، هیکارو ناکامورا )۲798(، 
 ،)۲794( گریشوك  الکساندر   ،)۲898( توپالف  وسلین 

ویسواناتان آناند )۲791(، قرار دارند.

قهرمانی لوییس همیلتون در فرمول یك بحرین

یدك  را  جهان  قهرمانی  عنوان  که  همیلتون  لوییس 
می کشد، در مسابقه گرند پری بحرین موفق شد سومین 
شده  برگزار  مسابقه  دور  چهار  در  قهرمانی اش  عنوان 
مرسدس  تیم  راننده  کند.  کسب  را  یك  فرمول  فصل  این 
سه  شد  موفق  بحرین  پیست  خم  و  پیچ  پر  زمین  در  بنز 
ثانیه و ٣٨٠ صدم ثانیه زودتر از کیمی رایکونن، راننده 

تیم فراری به خط پایان برسد. رایکونن هم توانسته بود 
در حالی که دو دور به پایان این مسابقه باقی مانده بود، 
با استفاده از دیر ترمز گرفتن نیکو روزنبرگ در سر پیچ، 

دیگر راننده تیم مرسدس از او پیشی بگیرد.

 رایکونن پیش از این دور، برای نخستین بار از اکتبر ٢٠١٣ 
در مسابقه کره جنوبی و زمانی که عضو تیم لوتوس بود، 
بازگشت  از  پس  نخستین بار  این  داشت.  قرار  صدر  در 
داشت.  قرار  صدر  در  او  که  بود  فراری  تیم  به  رایکونن 
در  ایتالیایی  تیم  این  همراه  به  رایکونن  که  باری  آخرین 
بازمی گشت.   ٢٠٠٩ سپتامبر  به  بود،  گرفته  قرار  صدر 
پیست  در  که  اخیری  مسابقه  دو  در  که  همیلتون  لوییس 
بحرین برگزار شد موفق به کسب قهرمانی شده است در 
این مورد گفت: فراری ما را خیلی زیر فشار گذاشته بود و 
ما هم به عنوان یك تیم، باید همچنان به روند کنونی ادامه 
دهیم. رایکونن هم اظهار داشت: روشن است وقتی دوم 
نتیجه   توانستم  اینکه  از  اما  نیستی  خوشحال  می شوی، 
خوبی بگیرم، کمی خوشحالم. البته در مسابقه های آینده 
والتری  هستیم.  هم  بهتری  نتیجه های  کسب  دنبال  به 
از تیم ویلیامز هم چهارم شد تا همچنان رقابتی  بوتاس 
نزدیك با سباستین فتل در جدول رده بندی داشته باشد. 
کیمی  از  باالتر  همیلتون  پیست،  این  پایانی  رده بندی  در 
سوم  رتبه  روزنبرگ  نیکو  دارد.  قرار  صدر  در  رایکونن 
را از آن خود کرد و والتری بوتاس هم در جایگاه چهارم 
امتیاز   ٩٣ با  کلی هم همیلتون  رده بندی  در  قرار گرفت. 
در صدر است و نیکو روزنبرگ با ٦٦، سباستین فتل ٦٥، 
امتیاز در رده های  با ٣١  کیمی رایکونن ٤٢ و فلیپه ماسا 

دوم تا پنجم قرار دارند.

رضا نادریان، سرمربی تیم ملی تکواندو عراق شد

ملی پوش تکواندوی اصفهان بنا به درخواست فدراسیون 
در  حضور  برای  را  کشور  این  ملی  تیم  هدایت  عراق 
رضا  گرفت.  دست  به  روسیه  جهانی  جام  مسابقات 
نادریان با تایید این خبر، اظهارکرد: »پیش از این چندین 
مرتبه از سوی این کشور پیشنهاداتی به من شده بود، اما 
فدراسیون  با  هماهنگی  عدم  و  شغلی  مشکالت  دلیل  به 
تمامی  االن  خوشبختانه  نشد.  اجرایی  مساله  این  ایران 
عراق  به  آینده  روز  دو  طی  و  شده  انجام  الزم  مراحل 
خواهم رفت و تا پیش از اعزام به مسابقات جهانی روسیه 
با  قراردادم  می کنیم.  برگزار  عراق  در  روزه   ٢٠ اردویی 
است  روسیه  جهانی  مسابقات  پایان  تا  عراق  فدراسیون 
و ادامه روند همکاری ام، بستگی به نتایج تیم ملی عراق 
و قبول شرایطی است که از فدراسیون این کشور دارم. 
در هر صورت امیدوارم در اولین تجربه مربیگری بتوانم 
موفق باشم. ابتدا وضعیت تکواندوکاران تیم ملی عراق را 
بررسی کرده و تالش می کنیم در مدتی که تا مسابقات در 
اختیار داریم بتوانیم حداکثر استفاده را در ارتقای سطح 
فنی آنها داشته باشیم تا در مسابقات نتایج مطلوبی کسب 
تیم  قالب  در  نادریان  رضا  که  مسابقه ای  آخرین  کنیم.« 
ملی ایران در آن حضور داشته مسابقات بین المللی تونس 
بود که اردیبهشت ماه سال گذشته برگزار شد و نادریان 

توانست مدال طالی وزن خود را به دست آورد.
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به یاد داشته باشید 
فقط از صرافی 

های معتبر جهت 
نقل و انتقال  پول 
خوداستفاده نمائید

نمایش قدرت 
دموکراسی در فوتبال

رضا خوشنویس
وجود  با  را  ملی  تیم  در  کی روش  کارلوس  بقای  بتوان  شاید 
از  نمادی  به  سرتوافق  بر  سنگ اندازی ها  و  اخیر  اتفاقات  تمام 
این  وامدار  و  تشبیه  ایرانی  فوتبالدوستان  ملی  اراده  و  قدرت 
که  قدرتی  است  فوتبال  قدرت  از  این بخشی  بله،  دانست.  اتحاد 
به سرزلف رای حقیقی مردم گره خورده است. صورت مساله 
بسیار ساده و روشن است و دو طرف درگیر در آن هم فوق العاده 
ایران به سرکردگی  روبازی می کنند. ساختار قدرت در ورزش 
درعوض  نمی خواهدو  را  کی روش  کارلوس  ورزش  وزارت 
هواداران فوتبال تمام قد پشت او ایستاده اند و خواستار حفظ او 
در رأس تیم ملی فوتبال شده اند. تیمی که ویترین ورزش کشور 
و حتی درمقطعی مثل جام جهانی به نمادی از تمام کشور تبدیل 
می شود. کم نبوده و نیست حوزه هایی که مدیران و گردانندگان 

به  اما  نیستند؛  و  نبوده  هم  صنف  هم  اهالی  حتی  میل  باب  آن 
زور باال دستی ها کلید کل کار به آنها سپرده شده و کسی توان 
از گاهی می تواند  اما فوتبال هر  ایشان ندارد.  از  یارای عبور  و 
نشان  حرفش  نشاندن  کرسی  دربه  را  دموکراسی  ونفوذ  قدرت 
دهد. آنجا که در اوج اختالفات با کی روش و درحالی که رئیس 
فدراسیون فوتبال احتمال قطع همکاری با مرد پرتغالی را باالی 
85 درصد اعالم کرد یک نظر سنجی دربرنامه پرمخاطب نود به 
کمک آقای سرمربی آمد و حکم به بقای او داد. شاید بازخوانی 
پرونده آن شب تاریخی برای منتقدان کی روش لذت بخش نباشد؛ 
اما وقتی سیل پیامک ها که در آن از الزام به حفظ او می گفتند به 
با نفوذ و تصمیم ساز  سوی نود سرازیر شد راهی برای مردان 
از همان شب و رای قاطع مردم  باقی نماند. درست بعد  کشور 
به کی روش بود که ورق به نفع او برگشت و گفته شد که دولت 
نمی  او  دولتی  مخالفان  است.  کرده  ورود  پرونده  به  مستقیما 
توانستند به این راحتی به تقابل با رای دو میلیونی که به سبد او 
ریخته شد بروند و به همین دلیل هم عقب نشینی تاکتیکی  را در 
دستور کار خود قرار دادند. مسووالن وزارت ورزش که تجربه 
موفق  سرخابی  باشگاه  دو  مدیریت  برای  آنها  تصمیم سازی 
نبود، کنار گذاشته شدند و دستور توافق با کی روش صادر شد. 
اقتدارش  و  دانش  باور هستند  براین  که  را  فوتبال مردی  اهالی 
به واسطه کاراکترجهانی خودو  ایران است و  درخدمت فوتبال 
راباال  ملی  تیم  پرستیژ  استانداردها  باالبودن  بر  پافشاری اش 
آب ها  افتادن  با  و  آینده  در  برده است حفظ کردند. شاید جایی 
از آسیاب زمینه برای عبور از او فراهم شود؛ اما بی شک اتفاقات 
اخیر به عنوان نقطه روشنی درکارنامه فوتبال باقی خواهد ماند.

DARA
طراحی و چاپ کیسه نایلون 

جهت مغازه و رستورانها
www.daraplast.ir

07899723414

خدمات نقاشی ساختمان
تعمیرات ساختمان

 کلی و جزیی

07780814374

نیازفوری
  Hairdressers به تعدادی

 Beauticians
 Nail Technicians

 Lemge Laser clinic

۰7748845۰34
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خواب آشفته داريان 
براي اورامانات

تنگناهای آبگیری در یک سد

 س�د داری�ان ت�ا ب�ه امروز 
بخش�ي از روس�تاي زیباي 
»هجی�ج« را خال�ي از س�كنه كرده 
است. بخش�ي از یكي از زیباترین 
روستاهاي پلكاني كه مي رفت تا در 
میان روس�تاهاي پلكاني دیگر و در 
ن�گاه گردش�گران  ن�ام و جایگاه 

ویژه اي براي خود پیدا كند

 زهراكشوري

 افقي:
1-گونه اي پرنده با منقار قالب مانند، 
پاهاي قوي و چش��مان ترس��ناك- 
نوعي كاغذ ضخيم كه براي ساختن 

جلد كتاب استفاده مي شود
2- كمك- چيرگي- نام ريلكه شاعر 

آلماني
3- مردود- درد و آزار- آسايش

4- كمن��د- ب��اال رفت��ن آب دريا- 
رهايي، روييدن- سبزي غده اي

5- طري��ق كوت��اه- گوه��ر يكتا و 
بي مانند- آشكار

6- خويشي- دوستي- سايه
7- قدرت- پدر هندسه- طالي سياه

8- متين- سحاب- نوعي خوراك فرنگي
9- بله نجار!- آغاز فصل سرسبزي- 

از مشتقات شير
10- حرف عطف- مهلت- گلوله خمير

11- پانص��د ه��زار- مملكت داري- 
كس��ي كه دس��تش معيوب و ازكار 

افتاده باشد
12- ساز ايراني- جديد و برابر با مقررات- بوي كهنگي- صداي بم

13- عضوي بين سر و تن- فالني- دوران پس از بيماري
14- منطقه اي كوهستاني و ييالقي در كرج- خرمن ماه- ناموس و اعتبار

15- خط مقدس بابل- دلبستگي شديد

 عمودي:
1-كنار غذا صرف مي شود و هفت ساله آن از مرغوبيت بااليي برخوردار است- محل 

توقف وسايل نقليه
2- نماز مستحب- فرماندهان لشكر- از عناصر معماري ايراني

3- جماعت- شهري در استان كردستان- كار و عمل
4- آنچه هس��تي دارد- زين و برگ اس��ب- درختچه بومي نواحي گرمسير از تيره 

سماقيان- امر از نرفتن
5- مثل، نظير- ناخوش- گندم

6- دوشاب- پارچه ابريشمي رنگين- رسيدگي
7- واحد واليبال- روبه رو- آبزي لذيذ

8- گلي زينتي- كنگره روي ديوار- اثر تاريخي و ديدني بوشهر
9- مهره گردن- نابودي- آزاد

10- بي شمار- روح و جان- ترمز چهارپا
 11- دري��ا- حومه كاش��ان- 

ضد سخت
12- آتش- هنوز آدم نشده!- 
از غذاهاي نس��بتًا ساده- كوه 

افسانه اي
13- اخذ كردن- ديد و نظر- 

وجه و سبب
14- ميل ش��ديد زنان حامله 
به بعض��ي خوردني ها- جمع 

نفس- حبل الوريد
مه��دي  از  فيلم��ي   -15
صباغ زاده با هنرنمايي نسرين 
مقانل��و و امي��ن زندگان��ي- 
روس  سرش��ناس  نويس��نده 

جنگ و صلح

 افقي:
1-تصحيح يك نوشته- تله فيلمي 
به كارگرداني محمدرضا اعالمي و 

تهيه كنندگي قاسم اموري
2- سخت نيست- آرزوها- جامه 

زمستان
3- از ح��واس پنج گانه- س��از و 

برگ- لب از سخن فرو بسته
4- منوال- واحد سطح- سرمربي 
گردنبن��د  دورتمون��د-  موف��ق 

مرواريد
5- پهلوان- ماه س��رياني- زباني 

در برنامه  نويسي
6- انس گرفته- بي فاميل- كتف

7- امر به نواختن- از گران ترين 
غذاهاي جهان- فرمانبردار

آن-  از  مخف��ف  ش��امي-   -8
تاكنون

9- واحد بازي واليبال- شهري در 
استان خراسان جنوبي- خوش نما

10- س��رخود- رس��م مغولي- 
قسمت پايين جامه

11- جنبش، قيام- فرزند عزيز- سودن
12- حلقوم- پيشوايان- نوعي گياه كه از آن اسانس عطر مي گيرند- ميهن

13- صاحب وجاهت و صباحت- پادشاه كمياب- از رگ هاي مهم بدن
14- شلوار- خنجر- كليه

15- يكاي اطالعات و ذخيره سازي در رايانه- كشتي تاريخي فيليپ دوم

 عمودي:
1-سنبل الطيب- پدر صنعت چاپ
2- جلودار- نماينده- كلمه خطاب

3- آسودگي- عزا- مكر
4- مردم- فرود آينده- همان يك است- گلزن تيم ملي اسپانيا و باشگاه اتلتيكو مادريد
5- ترسناك- يعني ميل و خواست و توانايي يك فرد براي دريافت كاال يا خدمتي- تكبر

6- هنوز شاد نشده- راه يافتن- قسمتي از جامه
7- راوي- اختالل تكلم- پولدوست

8- مقني- يكي از شهرهاي تاريخي و زيباي تركيه- شهري در استان كهگيلويه و بويراحمد
9- ماه نو- هشيار- شهري در غرب فرانسه

10- گوشه ها- پرهيزه- بخار دهان
غرب��ي-  موس��يقي   -11

مجسمه- ستاره شناس
12- بم ترين صداي مرد- صداي 
الستيك پنچر- جدا كننده خوب 

و بد- اقامت كردن
13- جانوري با زهري كشنده- 

تابناك- خانه ساحلي
14- تكيه كردن- دو صفحه 
موازي فلزي كه در ميان آن 
اليه اي از ه��وا يا عايق قرار 

دارد- رانده شده
هلن��د-  در  ش��هري   -15
موجوداتي هس��تند ريسه دار 
كه از همزيستي قارچ ها و مواد 
زنده نورساختي پديد مي آيند
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اهالي روستاي »داريان« و »هجيج« اورامانات كرمانشاه باور نمي كردند كه روزي برسد كه خود هم به 
سرنوشت تمام روستانشينان و مناطقي كه سدها در آنها ساخته شده بود، دچار شوند. مردان اين دو روستا 
و  روس�تاي »نودچه«  بيشترين تعداد نيروي كار منطقه كرمانشاه را تشكيل مي دهند كه سال هاست در 
طرح هاي سد سازي كار مي كنند و حاال شماري از  آنها بازنشسته تأمين اجتماعي همين طرح هايند. آنها 
آنطور كه به روزنامه »ايران« مي گويند بارها ش�اهد برخورد جوامع محلي با طرح ها بودند. جوامعي كه با 
آبگيري سدها مجبور بودند خانه و كاشانه و زمين زراعي و باغ هاي خود را بگذارند و بروند. اما هرگز  خواب 
اين ماجرا را هم براي خود نمي ديدند كه سد دارياني كه روي رودخانه »سيروان« زده شده آن را براي آنها 
تعبير كرده است. طرحي كه هرچند نزديك به 2500 نفر را صاحب شغل كرده، اما بخش بسيار زيادي از 
شغل بومي آنها يعني باغداري و دامداري را از بين خواهد برد. جوامع محلي و آنچه براي آنها رقم مي خورد 
تنها يكي از پيامدها و دلنگراني هاي سدس�ازي روي رودخانه »س�يروان« است. چشمه »كاني بل« با آن 
خروش هاي توفاني اش هم يكي از دغدغه هاي افكارعمومي منطقه و كشور است. چشمه كاني بلي كه به 
گفته »عبدالمحمد زاهدي« استاندار كردستان مي تواند آب آشاميدني دو ميليون نفر را تأمين كند. البته 
مسئوالن سد مي گويند كه برنامه ريزي كرده اند تا چشمه را از غرق شدگي برهانند با اين وجود استاندار 
كردستان در نامه اي به وزير نيرو خواسته است تا قطعي شدن نجات چشمه بل، آبگيري سد متوقف شود. 

 پله پله تا هجيج
سد داريان تا به امروز بخشي از روستاي 
زيباي »هجيج« را خالي از سكنه كرده است. 
بخشي از يكي از زيباترين روستاهاي پلكاني 
كه مي رفت تا در ميان روس��تاهاي پلكاني 
ديگ��ر و در نگاه گردش��گران  نام و جايگاه 
ويژه اي براي خود پيدا كند. اما س��د داريان 
قصه هجيج را وارد فصل ديگري كرده است. 
فصل��ي بين ماندن و رفت��ن. مردان هجيج 
بخش بس��يار زيادي از زندگ��ي خود را در 
طرح هاي سد س��ازي گذرانده اند. هم اكنون 
2500 نفر از س��اكنان روستاهاي مختلف 

پشت سد داريان در»طرح« كار مي كنند. 
حاال پيامدهاي سدس��ازي در منطقه، 
دامان آنها و زندگي ش��ان را گرفته اس��ت. 
هرچند مسئوالن طرح بحث ايجاد اشتغال 
در س��د و جاده س��ازي براي روستايياني را 
كه پيش مي كش��ند بارها ش��اهد تصادف 
در مي��ان راه كوره ه��اي روس��تايي خ��ود 
بوده ان��د، اما افكار عمومي مي گويند كه آيا 
مگر وظيفه وزارت نيرو يا آب جاده س��ازي 
اس��ت؟ آنها مي گويند كه جاده سازي براي 
سد ساخته ش��ده هرچند براي روستاييان 
هم يك توفيق اجباري است، اما نمي شود 
اين مس��أله را فراموش كرد كه ساخت سد 
داريان هزينه هاي محيط زيستي و اجتماعي 
زيادي را به دنبال خواهد داش��ت؟ هرچند 
جاده س��ازي ها از سوي طرح داريان هم به 
تصادف هاي منطقه پايان نداد و فرسودگي 
تايرهاي ماشيني كه سد در اختيار كارگران 
خ��ود ق��رار داده بود در ي��ك حادثه مرگ 
چهار تن از آنها را رقم زد. اما براس��اس آمار 
دهيار روستاي هدف گردشگري هجيج سد 
داريان تا به امروز 75 خانوار روستاي هجيج 
را شهرنشين كرده است، نزديك به نيمي از 
جمعيت هزار نفري روستاي هجيج با اين 
حركت دارياني ها، پاوه نشين شدند. 75 خانه 
هم ويران شد كه به گفته هجيجي ها بخش 
نوس��از روستاي  سنگي هجيج بود؛ بخش 
نوس��از و زيباترش. وقتي كوچه هاي سنگ 
فرش و تميز هجيج را پشت سر مي گذاري، 
كوچه هايي كه آب و جاروي زنان روستا به 
آن بوي تازگی داده، در روستايي كه  پشت 
بام هر خانه اي، حياط خانه همس��ايه شده  
تا سايه همس��ايه همچنان گرم و مهربان 
مدام بر سر همس��ايه باشد، بسياري به تو 
مي گويند كه بايد زودتر از اين ها به هجيج 
مي آمدي. هجيج با آن بخش��ي كه از بين 
رف��ت ديدني تر از ام��روز بود.  هجيجي كه  
در صعب العبور ترين بخش هاي كوهستان 
س��اخته ش��ده و از آنجايي كه آمد و شد با 
شهرها و روستاهاي اطراف آن براي اهلش 
س��خت بود از هر لحاظ خودكفا شده بود. 
همه چيز را خ��ود توليد و مصرف مي كرد. 
از خوراك بگير تا پوش��اك. ح��اال باغ هاي 
پايين دست خراب شده اند و خانه ها تخريب 
شده  تا بخش��ي از هجيجي ها شهرنشين 
ش��وند و مص��رف كننده ص��رف، اما اينجا 
سرزمين فرهادهاي كوهكن است. زندگي 
روستانش��ينان اين منطقه از راه  باغداري 
مي گذرد، باغ انار، گردو، انگور و تا حدودي 

دامداري.
عباس محمدي  فعال محيط زيست 
و مدير گروه ديده بان كوهس��تان نگاهي به 

هجيج مي اندازد و مي گويد همين جاست 
كه قب��ل از اين كه كلنگ طرحي به زمين 
زده  ش��ود بايد حساب س��ود و زيان آن را 
ك��رد. حرف هاي او اين س��ؤال را در اذهان 
ايجاد مي كند كه راستي شهرنشين كردن 
بخش فعال جامعه كه خود توليدكننده اند 
براي يك طرح چقدر مي ارزد؟ چقدر تمام 

مي شود؟
 يكي از اهالي روس��تا به خبرنگار ايران 
مي گويد با پولي كه س��د ب��ه آنها داده جز 
حاشيه ش��هر نمي توانند به جاي ديگري 
برون��د. اما دارياني ها با شهرنش��ين كردن 
بخش بس��يار زي��ادي از جمعيت هجيج 
ش��اهكار كرده ان��د. هجي��ج از 1000 نفر 
جمعيت امروز به 550 نفر رس��يده است. 
هجيجي كه خاك هم ن��دارد اما باغ هايي 
دارد كه سرنوش��ت آنها ام��روز به يكي از 
دغدغه هاي كوچك و بزرگ و پير و جوان 
روس��تا تبديل شده اس��ت. آنها از ذره ذره 
خاك اينجا در ال به الي چين و ش��كن هاي 
كوه ه��ا و كوهس��تان اس��تفاده  كرده اند و 
باغ هاي بسياري را ايجاد كرده اند.  پدربزرگ 
مهرباني كه ما مهمان خانه سنگي، زيبا و 
پر از مهرش  هس��تيم به كوه شاهو اشاره 
مي كند و مي گويد نمي داند بعد از آبگيري 
سد داريان چه باليي سر باغ هايش مي آيد. 
باغ هايي كه با جان و دل كاشته است. يكي 
از اهالي مي گويد كه  همسايه اي داشته كه 
خانه اش در بخشي از هجيج بود كه زير آب 
مي رود؛ سد خانه اش را خريد اما مسأله آن 
درخت پرتقالي بود كه از ايذه آورده و براي 
مادرش كاش��ته بود. از دست دادن درخت 
براي آن مادر هجيجي آنقدر س��خت بود 
كه به يكي از تلخ ترين خاطرات همسايه اي 
تبديل شده كه حاال رفته و پاوه نشين شده 
است. رفته است و تمام خاطراتش در چين 
و شكن هجيج جامانده است بي درختي كه 
يك روز فرزندش كه پش��ت سد كارون 4 
كار مي كرد برايش  آورده و در همين روستا 
كاش��ته بود. حاال پيرمرد مهربان قصه هم 
نگران باغ اش اس��ت.  ب��ه گفته او مجريان 
سد نه حاضرند باغ او را بخرند و نه حاضرند 
پلي ب��راي عبور اهالي از روي س��د  براي 
رسيدنشان  به باغ هايشان در بلنداي شاهو 
بزنند. ش��اهويي كه البت��ه تنها منطقه اي 
است كه اهالي اين بخش از كشور مي توانند 
در آن دام��داري كنند. بعد مي ماند قاچاق 
وسايل آرايشي و پارچه و كارگري در عراق. 
براي  كساني كه در شهرهاي اطراف هيچ 
شغل و كاري انتظارشان را نمي كشد و بايد 
در ميان همان خاك آبا و اجدادي زحمت 
بكارند و ت��الش درو كنند. باغ هايی كه به 
گفته پيرمرد قصه ما چهار ساعت پياده روي 
دارد تا به آن برسي.  او نگران از دست رفتن 
گردشگري در منطقه شاهو است. پيرمردي 
كه 70سال و خرده اي زندگي را به تماشاي 
زيبايي هاي ش��اهو نشس��ته و حاال نگران 
جوانان گردش��گري اس��ت كه نمي توانند 

زيبايي هاي كوه را به تماشا بنشينند. 
به آنها وعده قايق داده اند، اما او مي گويد 
كه  كرايه قايق براي آنها گران است.  او كه 
خود بازنشسته همين طرح هاست، مي ترسد 
وضعيت اهالي روستاهاي پشت سد گتوند 
در خوزستان را پيدا كند. پشت سد گتوند 

هم 11 روستا بود كه طرح مجبورشان كرد 
خانه و زمين زراعي خود را بگذارند و بروند. 
اما كجا؟ هيچ ش��غل و خانه اي انتظار آنها 
را در بيرون از منطقه آبماهيك نمي كشيد 
بنابراين آنها باوج��ود زير آب رفتن خانه ها 
و زمين هايش��ان براي زراعت در زمين هاي 
باالدس��تي كه از درياچه سد جان سالم به 

دربرده بودند برگشتند. 
روستايياني كه توان مالي براي پرداخت 
كراي��ه قاي��ق را ندارن��د و روي تاير ه��اي 
پالستيكي دراز مي كش��ند و تمام وسعت 
درياچه را با دست هايشان پارو مي زنند. تنها 
مفرش��ان براي گذران اين زندگي سخت و 
گران همان زمين هايي است كه از دستبرد 
آب هاي س��د جان س��الم به در برده است. 
گتوندی هايي كه خانه، زمين و باغ آنها پشت 
سد غرق ش��ده بدون اين كه ريالي از بابت 
اراضي خود از مجريان س��د گرفته باشند. 
هجيج هم مي ترس��د باغ هايش سرنوشت 

زمين هاي كشاورزي گتوند را پيدا كند.   
روستاي »سلين« هم از جمله روستاهايي 
است كه بخشي از خانه و باغ هايش زير آب 
مي رود. علفچرهاي منطقه كه بيش��تر در 
منطقه شاهو هستند هم محل مناقشه ميان 
سدي ها و بومي هاست. سدي ها به مراتع و 
علفچرهايي كه نسل اندر نسل محل چراي 
دام هاي منطقه بوده اس��ت به عنوان زمين 
ملي ن��گاه مي كنند، اما محلي ها مي گويند 
كه هرچند سندي براي اين زمين ها نيست، 
ام��ا تا بوده محلي براي چراي دام هايش��ان 
بوده و به گفته خودش��ان 300 سال است 
كه به آنها به ارث رس��يده است. باز هم يك 
نقطه اشتراك بين روستاهاي سد گتوند و 
داريان. زمين هاي سد گتوند هم زماني كه 
كارشناس��ي ش��د مصالح به كار برده شده 
در س��اختمان هاي آنها توسط كارشناسان 
قيمت گذاري نشد. سدي ها اعتقاد داشتند 
كه س��نگ چين ها كه معم��اري بومي 11 
روستاي آبماهيك بود، قيمتي ندارند و آنها 
تنها زمين شان را مي خرند. اين در حالي بود 
كه كش��اورزان پشت سد بايد با همان پول 
زمين يك خانه در حاشيه شهر و با قيمت 
يك منطقه شهري تهيه مي كردند. چراي آبا 
و اجدادي در زمين هاي پش��ت سد داريان 
هم گرفتار همين نگاه ش��ده تا اين سؤال از 
سوي افكارعمومي پيش بيايد كه آيا مجريان 
طرح ها در مقابل ش��غل هايي كه از دس��ت 
مي رود هيچ مسئوليتي ندارند؟ آنها مسأله 
مالكيت چش��مه ها را هم پيش مي كشند. 
چشمه هايي چون گاهوله، شاهوله، كل هاني، 
چاله س��را و گاودل... كه پشت سد هستند.  
دلنگراني كه به  درختان س��قز هم رسيده 

است. به گفته سليني ها درختان سقز يكي از 
منابع درآمد مهم مردم منطقه هستند كه باز 
هم پشت سد غرق مي شوند. به گفته يكي 
از آنها به نام »شفيع« خانوارهايي هستند كه 
ساالنه تا 10 ميليون تومان از برداشت سقز 
درآمد دارند كه با آبگيري سد از بين مي رود. 
مطالعات نش��ان مي دهد ك��ه  هزار هكتار 
جنگل و مرتع درجه يك، روستاهاي تاريخي 
و سرسبز روار، نوين و سلين، تأسيسات آب 
معدني و چند استخر پرورش ماهي هم نابود 
خواهند ش��د. همچنين، از آن جا كه س��د 
در منطقه  حفاظت ش��ده  كوساالن و شاهو 
در دس��ت ساخت است، آس��يب جدي به 
يكپارچگي اين منطقه، سرزندگي رودخانه، 
حي��ات گياهي كنار رودخان��ه اي، و حيات 

وحش منطقه وارد خواهد شد.
فع��ال ح��وزه  »عب��اس محم��دي« 
محيط زيس��ت مي گويد: در س��ال 1388 
كميسيون امور زيربنايي )جايگزين شوراي 
عالي حفاظ��ت محيط زيس��ت در دولت 
احمدي نژاد( اين منطقه را به عنوان منطقه 
حفاظت ش��ده اعالم كرد. او مي گويد: »به 
نظر مي رسد كه آن هم شبيه به اعالم كاني 
بل به عنوان اثر ملي، بيش��تر در راس��تاي 
عالقه  دولت پيش��ين به »پيشرفت«هاي 
كميت��ي و روي كاغذ بوده اس��ت، چرا كه 
در هم��ان مصوبه  اع��الم منطقه به عنوان 
»حفاظت ش��ده«، بر مجاز ب��ودن اجراي 
طرح هاي مسكن و عمليات معدني، نظامي، 
سد س��ازي و... اختي��ارات وزارت راه تأكيد 
شده بود!« دولتي كه محمدي از آن سخن 
به ميان م��ي آورد در آخرين روزهاي عمر 
خود اس��تخراج در مناطق آزاد را به عنوان 
يك وظيفه به س��ازمان محيط زيست كه 
فلسفه وجودي اش حفاظت اين مناطق بود 

ديكته كرد و آه از نهاد همگان برآورد. 
يك��ي از اهالي روس��تاي س��لين هم 
مي گويد كه ب��راي 6 هزار متر زمين به ما 
60 ميلي��ون تومان دادن��د كه به هيچ جا 
نمي رس��د. برخي از اهالي روستاهايی كه 
قيمت كارشناسي شده آب نيروي منطقه 
را نپذيرفته اند هم به روزنامه ايران مي گويند 
كه اعتراض ها به جايي نرس��يد بلكه باعث 
ش��ده تا قيمتي كمتراز قيمت اوليه اعالم 
ش��ده به آنها بدهند. به گفته آنها آب نيرو 
در نهايت، پول برآورده ش��ده را به حساب 
صاحب��ان ام��الك مي ريزد و مس��أله را از 
سمت خودش تمام شده اعالم مي كند اما  
سليني ها از قيمت هاي پيشنهادي ناراضي 

هستند. 
يك��ي از باغ��داران آنه��ا مي گويد كه 
اگر زمين ها را به قيمت مناس��ب بخرند و 
همچنين امتياز برق براي پمپاژ آب به آنها 
بدهن��د آنها راضي به ف��روش امالك خود 
مي شوند. آنها پمپاژ آب را براي انتقال باغ ها 
به مناطقي باالتر مي خواهند. روستاهاي اين 
منطقه در ميان دره ها واقع شده و همان طور 
ك��ه خانه هاي پلكان��ي را به كمركش كوه 
كش��انده اند، باغ ها را هم به همين سبك و 
س��ياق آراسته اند. كوه را بريده اند، روي آن 
خاك ريخته و باغ س��اخته اند.  جواني كه 
نگران باغ هايشان است خودش را »ادوايي« 
معرفي مي كند و مي گوي��د:» براي خريد 
خانه پدرش ب��ا 400 متر زيربنا دو طبقه 
140 مت��ري و 100 متر طويله قيمت 72 
ميليون تومان تعيين كرده اند، با اين پول 
حتي توي روستاي خودمان هم نمي توانيم 

خانه بخريم چه برسد به شهر.« 
يكي ديگر از آنها مي گويد : 7 هزار و 200 
متر باغ دارد با هزار درخت، كه گفته اند از آنها 
33 ميليون و 600 هزار تومان مي خرند، اگر 
100 ميليون هم بدهند ما نمي فروشيم چون 
تمام زندگي مان است.  البته آنها مي گويند 
در نهايت كس��ي نمي داند به هر روس��تايي 
چقدر پول مي دهند چون س��دي ها از آنها 
خواس��ته اند تا قيمت محرمانه باشد.  يكي 
از آنها مي گويد: » 5 سال پيش 10 ميليون 
تومان وام گرفتيم تا باغ را آباد كنيم حاال كه 
باغ به ثمر نشس��ته است بايد بفروشيم.« او 
تاكيد مي كند كه هرگز حاضر نيست براي 
زندگي به پاوه برود. از سوي ديگر زمين در 
همين روستاي سلين به گفته اهلش متري 
100 هزار تومان شده است. او مي گويد با 33 
ميليون تومان چقدر مي ش��ود زمين خريد 
ت��ا هم پدري  در آن زندگ��ي و امرار معاش 

كن��د و هم چهار برادر! به گفته آنها مصالح 
ساختماني در منطقه گرانتر از تهران و حمل 
و نقل آن هم سخت تر است. سليني ها هم 
اعتقاد دارند كه بايد آب نيرو در حس��اب و 
كتاب هايش قيمت چشمه ها را حساب كند. 
دوباره س��اختن در اين مناطق كوهستاني 
هم س��خت است و هم هزينه مادي زيادي 
مي خواهد. دالي��ل زيادي دارد يكي همين 
سد دارياني كه ارزش زمين ها را باال برد، اما 
سواي س��د داريان هم زمين و خانه در اين 
منطقه گران تمام مي شود. تنها دليلش هم 
گراني مصالح ساختماني نيست. يك دليل 
ديگر هم وجود دارد؛ حمل و نقل مصالح به 
نقاط صعب العبور.  گراني ها در چهارس��ال 
گذش��ته قيمت ها در روستاهاي منطقه را 
زيرورو كرده اس��ت. به گفت��ه داوود پناه از 
اهالي س��لين، پيشتر قيمت خانه در روستا 
4ميليون توم��ان بود هم اكنون همان خانه 
شده 30 ميليون تومان.  بخشي از گراني ها 

هم به شروع ساخت سد برمي گردد. 

 چشمه كاني بل
س��د داريان، ش��ش كيلومتر پايين تر 
از »كاني بل« در دس��ت س��اخت اس��ت و 
ط��ول درياچه  آن ب��ه 10 كيلومتر خواهد 
رس��يد. آب نماي كاني بل 717 متر است 
و تراز نرمال س��د، 826 متر خواهد بود؛ به 
اين ترتيب، با آبگيري س��د، چشمه  در زير 
ستوني از آب به ارتفاع بيش از صد متر غرق 
خواهد ش��د. آب فراوان اين چشمه بزرگ، 
با اس��تانداردهاي جهان��ي، داراي بهترين 
كيفيت براي آش��اميدن اس��ت و به گفته 
عبدالمحمد زاهدي استاندار كردستان، 
مي توان��د آب آش��اميدني دو ميليون نفر 
را تأمين كند. اس��تاندار، به اين دليل و به 
خاطر اهميت تاريخي، فرهنگي و اجتماعي 
كاني بل، در نامه اي به وزير نيرو خواس��تار 
توقف آبگيري سد داريان تا پيدا شدن راهي 
براي نجات قطعي چش��مه شده است. اما 
كياست اميريان مدير عامل شركت آب 
منطقه اي كرمانشاه گفته است كه با ساخت 

س��د داريان، آب چش��مه بل از دس��ترس 
خارج نمي ش��ود بلكه با آب رودخانه درهم 
مي آميزد. اما »عباس محمدي« كارشناس 
كش��اورزي و فعال محيط زيس��ت  اعتقاد 
دارد ك��ه اين س��خن يك مغالطه آش��كار 
اس��ت، چرا كه درهم آميختن آب چشمه 
با آب رودخان��ه )اگر اصاًل صورت گيرد( به 
معناي نابود س��ازي يك حجم بسيار باالي 
آب با كيفيت و آلوده كردن آن با آب پشت 
سد اس��ت كه براي مصرف آشاميدني بايد 
دوباره تصفيه شود. از سوي ديگر به گفته او 
هم اينك در باالدست سد داريان، سدهاي 
قشالق و سليمان شاه و گاران و تونل انتقال 
آب گاوشان در دس��ت بهره برداري است و 
س��دهاي آزاد، هيروي و ژاوه در دست اجرا 
و سد بلبر و چند طرح انتقال آب ديگر هم 
در دست مطالعه هستند. با اين شمار سد، 
كه با »اثر انباشتي« خود موجب دگرگوني 
كل سامانه رود مي شود. او  سد داريان را تير 

خالص اين زيست بوم مي داند!

 آب مجازي
روس��تائيان  يك مس��أله ديگر را هم 
ياد آوري مي كنند كه به نظر مي رس��د در 
جانمايي س��د به آن توجه نكرده ايم؛ سد 
در مرز قرار دارد و مرز هماره فرصتي براي 
گروه هاي مخالف با يك كش��ور را بويژه در 
منطقه حساس خاورميانه بوجود مي آورد. 
بيكاري و به دنبال آن نارضايتي كه بوجود 
مي آي��د مي تواند امنيت مرزي كه در حال 
حاضر يكي از امن ترين مرزهاي كشور است 
را خدش��ه دار كند.  عباس محمدي يك 
نكته را يادآوري مي كند،»همان گونه كه كم 
ك��ردن آب ورودي از رود هيرمند به ايران 
موجب فاجعه زيست محيطي- اجتماعي 
خشك شدن هامون ش��د كه گريبان هر 
دو كش��ور ايران و افغانس��تان را گرفته، يا 
طرح ساخت سد س��لما  روي هريرود در 
افغانس��تان، احتمال بي فايده شدن »سد 
دوستي« در ايران و بروز كم آبي در شمال 
خراس��ان را پيش آورده، كم كردن يا قطع 
آب ورودي از رودخانه سيروان به عراق هم 
تأثير بسيار منفي بر رابطه  كشور ما با عراق 
كه يكي از بزرگ ترين شريكان تجاري ايران 
اس��ت، خواهد داشت و اين قطعًا زيان هاي 
اقتصادي هنگفت در پي خواهد داش��ت. 
و البته كم ش��دن آب ورودي س��يروان به 
عراق مي تواند سبب كم آب شدن دجله و 
در نهايت كم آب ش��دن شط العرب )اروند 
رود( هم بش��ود كه براي ما نيز خسارت بار 

خواهد بود.«
اقتصادي، مرام صلح دوس��تي،  منطق 
سياست خارجي اصولي و آينده نگري محيط 
زيستي حكم مي كند كه به جاي سياست 
»مهار آب هاي مرزي« كه وزارت نيرو بر آن 
تأكيد دارد، سياست گفت و گو با كشورهاي 
همسايه، مبادله  امتياز در ازاي اجازه دادن 
به ورود آب و قائل شدن حقابه هاي زيست 
محيطي )متناسب با آورد رودخانه هاي هر 
كشور( براي بخش هاي پايين دستي رودها 
و مصب ها و تاالب ها در پيش گرفته شود. 
در اين مورد، ميدان دادن به س��ازمان هاي 
غيردولتي محيط زيس��تي براي گفت و گو 
و همكاري هاي بين المللي مي تواند بسيار 
كارساز باشد. تأمل و توقف روي پيشنهاد 
محم��دي زماني ضروري مي ش��ود كه به 
اين مس��ائله نگاه كنيم كه  تمام كوه هاي 
منطقه كارستي هس��تند. همين ويژگي، 
ب��ه اضافه وج��ود چندين گس��ل بزرگ و 
كوچك در س��اختگاه سد و محل درياچه 
آن و همچنين رانشي بودن جناح هاي دره، 
اصواًل آب گير بودن درياچه را زير سؤال برده 
اس��ت. گروهي از مشاوران سد، امكان فرار 
آب از درزها و گس��ل هاي منطقه را بسيار 
باال دانسته است. آبگيري نكردن سد و ورود 
به معامله آب مجازي مي تواند بردي بزرگ 

براي موافقان سدسازي هم باشد.

 طالع بینی هفتگی
متولد فروردین )بره(:

دنیای این هفتهتان پر از مواد منفجره ای است که در گوشه و کنار پنهان 
شده اند و شما مشعل به دست از میان آن ها عبور می کنید. ممکن است 
دل نگران باشید، نمی خواهید تصادفی و ناخواسته موجب بروز یک آتش 
بنابراین  است،  ناپذیر  اجتناب  کنونی  بحران  اما  شوید.  احساسی  بازی 
برای گریز از بحران بیهوده انرژی خود را تلف نکنید. اگر احساس می 
کنید که باید آن چه را در درون تان می گذرد بیان کنید، حداقل هر کاری 
که می توانید انجام دهید تا از بروز خرابی های ناخواسته جلوگیری شود.

متولدین اردیبهشت )گاو(:
از آن جایی که سعی می کنید تا احساسات شدیدتان را سرکوب کنید ممکن 
است احساس خوبی نداشته باشید، اما راهکاری که این هفته برای نادیده 
گرفتن احساسات تان در پیش گرفته اید نمی تواند خیلی ادامه پیدا کند. 
ممکن  و  دارید  قرار  خطرناکی  موقعیت  در  که  گفت  شود  می  سادگی  به 
است به نقطه ای برسید که مجبور شوید از ارزش های تان دفاع کنید. اما 
تا روند مکالمات  خودتان را درگیر ماجراهای دیگران نکنید. سعی کنید 
با اطرافیان تان را به موضوعات اصلی برگردانید تا بتوانید آن چه را که 
می خواهید بیان کنید. به این ترتیب ابتکار زیرکانه ی شما با تصمیمات 
توقف  قابل  که  کند  تبدیل  نیرویی  به  را  شما  تا  آمیزد  می  درهم  قاطعانه 

نیست.

متولدین خرداد )دوقلوها(:
این هفته بسیار مشتاق هستید تا به حرکت تان در مسیر ادامه دهید، اما 
ممکن است مجبور شوید تا بعضی از تدابیرتان را به خاطر تغییر شرایط 
اطراف اصالح کنید. صبح این هفته سیاره ی فرمانروای شما ـ عطارد ـ 
ثابت قدمی وارد می شود و نوعی  با ویژگی  به صورت فلکی ثور )گاو( 
اطمینان تزلزل ناپذیر را به شما می بخشد که تا چند هفته ی آینده ادامه 
خواهد داشت. از نظر ذهنی پذیرای نظرات دیگران باشید، زیرا سرسختی 
و لجاجت موجب می شود که از حرکت بازبمانید. هر اقدامی که می توانید 

انجام دهید تا اعصاب آشفته ی تان را آرام کنید: مثاًل نفس عمیق بکشید 
یا مراقبه انجام دهید تا به آرامش برسید. خودتان را به سرعت با شرایط 

جدید سازگار کنید تا شانس موفقیت تان افزایش یابد.

متولدین تیر )خرچنگ(:
این هفته رویاهای رنگارنگ تان با سرعت بیشتری جریان دارند و این امر 
دنیای  احساسی  و مدهای  جزر  میان  در  گیری  جهت  تا  شود  می  موجب 
واقعی برای تان دشوار شود. ممکن است برای این انتقال و گذار از جهان 
بدانید که تشدید  اما  نباشید،  آماده  به جهان واقعیت ها هنوز کاماًل  رویا 
کند.  نمی  عوض  را  چیزی  نیز  مقدماتی  اقدامات  و  سازی  آماده  فرآیند 
برای حفط چیزهایی که دیگر به آن ها نیاز ندارید خودتان را به دردسر 
نیندازید. به جلو حرکت کنید و خواهید دید که گذشته چنگال های اش را 
از آینده ی شما بیرون خواهد کشید. به نفع تان است که هرچه سریع تر 
بر ترس های تان غلبه کنید و به جریان دگردیسی که پیش روی شماست 

اطمینان کنید.

متولدین مرداد )شیر(:
تغییر  صورت  در  اما  ندارید،  مشکلی  اید  داده  ترتیب  که  هایی  برنامه  با 
این  شوند.  مشکل  دچار  چیزها  بعضی  است  ممکن  بازی  قواعد  ناگهانی 
انتظارش را ندارید مورد حمله قرار  از سوی کسی که  هفته ممکن است 
بگیرید. حتی ممکن است شدت این رویارویی از آن چه فکرش را می کنید 
فراتر رود. در هر صورت این تغییر ناگهانی جریانات انرژی مستلزم آن 
است که جهت گیری مسیرتان را تغییر دهید. سالحی که اکنون در اختیار 
دارید انعطاف پذیری است، زیرا نمی شود نیروهایی را که در محیط رها 
شده اند کنترل کرد. هوشمندی شما زمانی می درخشد که مانند درخت 

بید باشید و به هنگام باد سر خم کنید.
متولدین شهریور )سنبله(:

توانند فرصت  آمده می  به وجود  ای که در کارتان  اختالالت غیرمنتظره 
های شگفت انگیزی را رقم بزنند تا بتوانید استعدادهای پنهان تان را به 
نمایش درآورید. ممکن است این مسئولیت را بپذیرید تا دوباره همه چیز 
را نظم و ترتیب دهید، اما برای این که کارها سر وقت به انجام برسند باید 
با دیگران همکاری کنید. به خاطر داشته باشید که این هفته کلید موفقیت 
در همکاری است. حتی اگر کسانی مانع کارتان شدند بهتر است آن ها را 

بهره  تان  دوستان  های  فعالیت  از  اگر  که  بدانید  نکنید.  حذف  برنامه  از 
ی  نقطه  به  کنید  می  را  فکرش  چه  آن  از  زودتر  خیلی  توانید  می  ببرید، 

پایان برسید.

متولدین مهر )ترازو(:
قلبی  خوش  های  انسان  که  میزان  برج  متولدین  که  است  آن  زمان  اکنون 
هستند، دستکش های مخملی شان را بیرون بکشند و برای اثبات خودشان 
آماده ی جنگ شوند. اشتباه نکنید و به سادگی تسلیم فشار کسانی که در 
موضع قدرت هستند نشوید، مگر این که دلیل خوبی برای این کار داشته 
باشید. به جای این که به دیگران تکیه کنید تا از جانب شما حرف بزنند، 
بهتر است مسئولیت دفاع از خودتان را بپذیرید. وقتی عضوی از یک گروه 
هستید به راحتی نمی شود قدرت را در دست گرفت، اما در نهایت زمانی 
تان  احساسات  به  که  کسانی  مقابل  در  که  کرد  خواهید  رضایت  احساس 

احترام نمی گذارند بایستید.

متولدین آبان )عقرب(:
این هفته در حس و حالی نیستید که بشود شما را به هر سویی کشاند. می 
کوشید تا محدودیت های تان را حفظ کنید و کوچک ترین تحریکی ممکن 
است موجب شود تا رفتاری تند از شما سر بزند. مریخ جنگجو پلوتوی 
تندخو را احاطه می کند و در مقابل اورانوس غیرقابل پیش بینی قرار می 
تا احساسات  انفعاالت کهکشانی موجب می شوند  و  این فعل  گیرد، پس 
مدفون شده سر باز کنند و ماجراهایی را رقم بزنند که قصد شما نبوده 
اند. برای این که از این جریان به سود خود بهره ببرید، می توانید انرژی 
خود را صرف امور خالقانه یا حتی فعالیت بدنی کنید. هدایت نادرست 
انرژی ممکن است مشکل ساز شود، پس برای این که شکست ناپذیر شوید 

به حرف دل تان گوش دهید و به آن عمل کنید.

متولدین آذر )کمان(:
دارید،  نگه  برای خودتان  را  تان  احساسات  تا  کنید  این هفته سعی  شاید 
بار  به  تان طوری فاش شوند و کمی آشفتگی  اما ممکن است احساسات 
کار  این  شما  که  کنند  فکر  است  ممکن  تان  اطرافیان  و  دوستان  بیاورند. 
را هدفمند انجام می دهید تا آن ها را به کاری که می خواهید وادار کنید، 
اما اصاًل چنین هدفی در سر ندارید. اگر هم آن ها را تحت فشار گذاشتید، 

یک  گرفتن  کار  به  اما  بفهمند.  را  تان  حرف  که  است  این  فقط  تان  هدف 
راهکار لطیف تر می تواند مخالفان را به جبهه ی موافق بکشاند. برای این 

که خودتان را ثابت کنید نیازی نیست که دیگران را با خود دشمن کنید.

متولدین دی )بز(:
این هفته عالقه ی چندانی به فاش کردن احساسات تان ندارید، مگر این 
اما ممکن است به خاطر شرایط  این کار پیدا شود.  که دلیل خوبی برای 
این  به  تان  دل  اگر  حتی  کنید،  بیان  را  تان  نظرات  شوید  مجبور  موجود 
کار نباشد. فکر می کنید که می توانید بهترین مسیر را تشخیص دهید، 
دیگران  با  افکارتان  از  میان گذاشتن بخشی  در  به خاطر  است  اما ممکن 
نگیرید  را خیلی جدی  این وضعیت  البته  اصلی منحرف شوید.  از مسیر 
از دیگران  اگر الزم شد به خاطر رفتارتان  و خودتان را سرزنش نکنید. 
عذرخواهی کنید و بر روی ایجاد تغییرات مثبت در زمان حال تمرکز کنید.

متولدین بهمن )ظرف آب(:
این هفته قابلیت های شگفت انگیزی پیدا کرده اید، اما اگر نتوانید خودتان 
نامطلوب  نتایج  به  تان  ی  خالقانه  های  ایده  است  ممکن  کنید  کنترل  را 
بینجامند. سعی نکنید تا دیگران را قانع کنید که همه ی جواب ها را می 
دانید، فقط حرف تان را بزنید و رد شوید. بگذارید حرف های تان مثل 
صاعقه عمل کنند، زیرا ممکن است دیگران ناگهان متوجه چیزی شوند که 
قباًل به آن بی توجه بوده اند. خلوص نیت نشان دهید تا ببینید که چه طور 

دیگران به سمت تان می آیند.

متولدین اسفند )ماهی(:
و  شوند  تان  اجتماعی  زندگی  وارد  است  ممکن  تان  ی  آشفته  احساسات 
متأسفانه این قابلیت را دارند که اطرافیان تان را ناراحت کنند. البته این 
به خاطر سرکش بودن احساسات تان نیست، فقط دلیل اش این است که 
اما شاید  بگیرند.  گارد  است  ناگهانی شما ممکن  رفتار  به خاطر  دیگران 
کار  اگرچه  است.  شدید  قدر  چه  رفتارتان  که  نباشید  متوجه  خودتان 
درستی می کنید که احساسات تان را بیان می کنید، اما نباید پل های پشت 
سرتان را خراب کنید، مگر این که تصمیم به بازگشت نداشته باشید. همان 
طور که به خودتان توجه می کنید باید احساسات دیگران را هم در نظر 

بگیرید.

جدول و سرگرمی

تجربه آموزی روباه
شیر و گرگ و روباهی با هم رفیق شدند و برای شکار به دشت و کوه رفتند . گرگ و 
روباه در رکاب شیر به بیشه کوه رفتند و سه حیوان را که عبارت بودند از گاو کوهی 

و بز کوهی و خرگوش شکار کردند.
با اوست  انتخاب  اینکه شیر سلطان حیوانات است و اختیار و  گرگ بدون توجه به 

با روباه زمزمه کرد که البد شیر مانند شاهان دادگستر سهمیه آنها را خواهد داد.
شیر از خیاالت و طمع آنها آگاه شد ولی در ظاهر خندان بود و وانمود نمی کرد دل 
پری از آنها دارد. تا اینکه شیر به گرگ گفت این جانوران شکار شده را عادالنه به 

نیابت از طرف من تقسیم کن .
 گفت شیرای گرگ این رابخش کن              معدلت را نو کن ای گرگ کهن
نایب من باش  در  قسمت  گری                  تا  پدید  آید که  تو چه  گوهری

 گرگ گفت. ای شیر چون تو بزرگ هستی گاو وحشی از آن تو باشد و بز کوهی چون 
میان قامت است مال من که میانه هستم و خرگوش نیز به مناسبت کوچکی مال روباه 

باشد که از همه کوچکتر است .
شیر ناراحت شد و گفت : تا من هستم تو )ما و تو( می کنی؟

سپس بر سر گرگ جهید و او را پاره پاره کرد.
به طوری   . آموخت و عبرت گرفت  این حادثه تجربه  از  و  دید  را  این منظره  روباه 
که وقتی شیر به روباه گفت اینک تو این شکار ها را تقسیم کن روباه از روی چاره 

اندیشی و سیاست گفت:
قربان این گاو فربه برای چاشت شما باشد و این بزکوهی برای ظهر و نهار شما باشد 

و آن خرگوش برای شام و شب شما باشد.
شیر از این پاسخ شادمان شد و گفت:

ای روبه  تو عدل   افروختی                    این  چنین  قسمت ز که آموختی
ازکجا آموختی این ای بزرگ                   گفت ای شاه جهان از حال گرگ

 سپس همه آن سه شکار را به روباه بخشید و گفت:
روبها ! چون جملگی ما را شدی                چونت آزاریم چون تو ما شدی

ما تو را و جمله آشکاران تو را                 پای  بر گردون هفتم  نه بر آ
چون گرفتی عبرت از گرگ  دنی                 پس تو روبه نیستی شیر منی

و روباه سپاسگزاری کرد.
استخوان و  پشم آن گرگان عیان                 بنگرید  و  پند  گیرید ای مهان

عاقل از سر بنهد این هستی و بار               چون شنید انجام فرعونان و عاد
پس سپاس او را که ما را در جهان              کرد   پیدا  از  پس    پیشینیان

حکایت جالینوس و دیوانه
جالینوس روزی از راهی می گذشت، دیوانه ای او را دید مدتی به رخسارش نگریست 
و  یاران  پیش  به  وقتی  جالینوس  کشید.  را  آستینش  و  زد  چشمک  او  به  سپس  و 
شاگردان خود آمد گفت : »یکی از شما داروی بهبود دیوانگی به من دهد.« یکی از 

آنان گفت : »ای دانای هنرمند داروی دیوانگی به چه کارت آیدت ؟«

جالینوس پاسخ داد : »امروز آمده دیوانه ای به رخسارم نگریست و خندید و آستینم 
را کشید. او از من خوشش آمده بود.«

شاگرد گفت : »این چه ربطی به دیوانگی  تو دارد ؟«
جالینوس گفت :

گر ندیدی جنس خود کی آمدی             کی به غیر جنس، خود را بر زدی
چون دوکس باهم زید بی هیچ شک          در میانشان هست قدر مشترک

یت
حکا
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روزه یک سو شد و عید آمد و دل ها برخاست
می ز خمخانه به جوش آمد و می باید خواست

نوبه زهدفروشان گران جان بگذشت
وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست
چه مالمت بود آن را که چنین باده خورد

چه  وین  خردی  بی  بدین  است  عیب  چه  این 
خطاست

باده نوشی که در او روی و ریایی نبود
بهتر از زهدفروشی که در او روی و ریاست

ما نه رندان ریاییم و حریفان نفاق
آن که او عالم سر است بدین حال گواست

فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم
وان چه گویند روا نیست نگوییم رواست

چه شود گر من و تو چند قدح باده خوریم
باده از خون رزان است نه از خون شماست

این چه عیب است کز آن عیب خلل خواهد بود
ور بود نیز چه شد مردم بی عیب کجاست

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

The fast a side hath gone; and the Id hath come; and hearts have risen:
In the wine-house, the wine hath come into tumult; and it is necessary to ask.
The season of austerity boasters, weighty of life, hath passed:
Hath risen, the time of gladness and of joy-making of profligates.
Him, who like us drinketh the cup, what reproach reacheth?
In regard to the profligate lover, neither is defect, nor is fault.
That wine-drinker in whom is neither the face, nor hypocrisy,
Is better than an austerity-boaster, in whom is the face of hypocrisy.
We are neither hypocritical profligates, nor the companions of hypocrisy:
Witness to this state is He, who “is the Knower-of-hearts.”
The ordinances of God, we perform; and do evil to none:
Whatever they say is “unlawful,” we say not “it is lawful.”
What mattereth it - if thou and I drink some goblets of wine?
Wine is of the blood of grapes; it is not of your blood.
This is not the defect that, from this defect, injury will be:
And if it be the defect, what matter? The man without defect is where?

کالهبرداری ادبی 
 

خلیل جوادی 
 

و  قدیمی  متون  در  که  دارد٬  دیرینه  سابقه ای  دنیا  در  ادبی  کالهبرداری 
تقریرات صاحبان قلم ٬به عنوان »سرقت ادبی« از آن یاد شده است. حتی 
در علم بدیع مبحثی تحت عنوان »سرقات ادبی« وجود دارد. این سرقت 
ادبی امروز. شکل های گوناگونی به خود گرفته است که می توان عبارات 
»دستبرد فکری« و »جعل علمی« و »کالهبرداری ادبی« را هم به آن افزود. 

در گذشته سرقت ادبی معموال بین خواص اتفاق می افتاد. 

هم  مدعی  و  نداشتند  نوشتن  و  خواندن  سواد  حتی  مردم  اغلب  که  چرا 
از شعر شاعردیگری  را  ٬ مضمونی  اگر شاعری  در حوزه شعر  نبودند. 
بر می داشت و بدون اشاره به مأخذ و مرجع در شعر خود می آورد ٬ به آن 
سرقت ادبی می گفتند. گاهی »توارد« هم می شد که برای اجتناب از اطناب 
در این مطلب از توضیح بیشتر درباره »توارد« صرف نظر می کنم. چرا 
که بحث ما در اینجا چیز دیگری است. غرض از این مقدمه و اشاره کوتاه 
به سرقت ادبی این است که به پدیده شگفت »کالهبرداری ادبی« بپردازیم. 
با شکل گیری و به وجود آمدن شبکه های اجتماعی مثل فیسبوك و بلوتوث 
و وایبر و واتس آپ٬ کالهبرداران ادبی ترفند هایی به کار می برند که در 
و  عمده  شکل  دو  به  ادبی  کالهبرداران  بوده ایم.  آن  شاهد  کمتر  گذشته 
شناخته شده عمل می کنند. یك اینکه شاعران بی استعداد نوشته های شعر 
گونه شان را که پر از اشکاالت فنی و تکنیکی است به نام افراد معروف و 

محبوب٬ در شبکه های اجتماعی به اشتراك می گذارند.

همین  است.  شدن  شنیده  و  شدن  دیده   ٬ زیانبار  کار  این  از  اینان  هدف   
قدر که نوشته های ضعیف آنها توسط افراد نا آگاه و شعر نا شناس دست 
به دست شود ٬ باعث اقناع روحی و التیام زخم های حقارتشان می شود. 
شاعر  فالن  شعر  با  من  شعر  که  ببینید  بگویند٬  دیگران  به  می توانند  و 
کالهبرداران  دوم  شیوه  می شود.  گرفته  اشتباه  اول  طراز  و  برجسته 
این است که شعر یك شاعر برجسته را به نام خودشان به اشتراك  ادبی 
می گذارند. در اینجا هم افراد نا آگاه به عنوان عمله های بی مزد و مواجب 
وارد میدان فوروارد شده و نام جعلی کالهبردار ادبی را به همراه شعر 

دیگران دست به دست می چرخانند.

 این پدیده زشت و غیر اخالقی را تا حدی می شود از تبعات کتاب نخوانی 
این فورواردر ها دانست که صرفا برای حضور و اعالم موجودیت در کنار 
دیگران٬ می خواهند بگویند که »ما هم هستیم«. امید دارم اینگونه افراد که 
به زحمت  را  ادبی خود  اهداف حقیرانه کالهبرداران  نا آگاهانه در جهت 
انداخته و گاهی هم مورد اعتراض و تحقیر دیگران واقع می شوند٬ با کمی 
مطالعه و باال بردن معلومات و قدرت تشخیص خود٬ اجازه ندهند که به 

شعور و کرامت انسانی شان بیش از این اهانت شود.  
منبع: آرمان

سلطان ملك 
سخن، سعدی 

 
قادر باستانی 

 
تا  ایرانیان  است.  سعدی  ماه  دل انگیز،  اردیبهشِت 
پیش از رواج مدارس رسمی، سوادآموزی را با کتاب 
را...  گلستان سعدی شروع می کردند: مّنت خدای 
فکر نمی کنم در دنیا زبانی باشد که بدین فصاحت، 
سعدی،  سخن  باشد.  کرده  بیان  بتواند  را  مقصود 
نوع  بلکه  فارسی زبانان،  فقط  نه  است.  بشر  فخر 
بشر به این کالم سحرانگیز سعدی مباهات می کند 
زندگی  فرهنگ  با  اخالق  می ورزد.  رشك  بدان  و 
پیوند  مبدع  سعدی  و  دارد  عمیق  پیوندی  مردم، 
پارسی گوی  شاعر  است.  انسانی  فرهنگ  با  اخالق 
ایران، مرد دنیادیده ای است که ارزش های تمدنی را 
به بشریت هدیه کرده است. سعدی شاعر حکمت، 
سفر و صلح است. او در جوانی از شیراز به بغداد 

تحصیل  به  شهر  این  نظامیه  مدرسه  در  و  رفت 
امام محمد  آموزه های  از  آنجا  در  پرداخت. سعدی 
مدرسه،  آن  در  پذیرفت.  را  تاثیر  بیشترین  غزالی 
مشخصی  و  ثابت  مستمری  دانشجویان،  و  اساتید 
آن  در  است.  پیش  سال   7۰۰ صحبت  آری  داشتند. 
اقتصادی،  و  اجتماعی  لحاظ  به  دانش  اهل  زمان، 
بهره مند  فراوانی  خاطر  امنیت  و  ویژه  جایگاه  از 
بودند. پس از پایان تحصیل در بغداد، سعدی مانند 
یك جهانگرد حرفه ای، به سفرهای گوناگونی رفت 
و از سرزمین های بسیاری دیدن کرد. استاد سخن 
می شود  گفته  و  کرد  سفر  حجاز  و  شام  عراق،  به 
غزنین،  صغیر،  آسیای  ُترکستان،  هندوستان،  از 
شمالی  آفریقای  و  یمن  چین،  فلسطین،  آذربایجان، 

نیز دیدن کرد.

شد.  آبدیده  و  کشید  بسیار  سختی  سفرها  در  او   
از  مشحون  و  پندآموز  سعدی،  شیرین  حکایات 
لذت های کالمی است که هر خواننده و شنونده ای 
مایه  را  ایمان  سعدی،  می کند.  خود  مسحور  را 
را  بشر  زخم های  التیام  راه  و  می دانست  آرامش 
محبت و دوستی قلمداد می کرد. گفته اند علت عمر 

»بنی آدم  شعر  بود.  او  قوی  ایمان  نیز  سعدی  دراز 
دارد.  جهانی  شهرت  سعدی،  پیکرند«  یك  اعضای 
فضاپیمای  پیام های  مجموعه  در  شعر،  قطعه  این 
ویجر، به عنوان پیام انسان ساکن ُکره خاکی، برای 
سازمان  دبیرکل  شد.  فرستاده  دوردست  فضاهای 
را  شعر  این  خود،  سخنرانی  یك  در  نیز  یونسکو 
برای حضار خواند. بان کی مون، دبیرکل سازمان 
ملل متحد، در سخنرانی سال ۲۰1۲ خود در تهران، 
سازمان  ورودی  در  که  گفت  شعر  این  به  اشاره  با 
دیوار  زینت بخش  داردکه  قرار  عظیمی  فرش  ملل، 
سازمان ملل و هدیه ای از سوی مردم ایران است و 
در کنار آن سخنان اعجاب آور سعدی، شاعر بزرگ 
مفاخر  قدر  اینکه  سخن  کوتاه  دارد.  قرار  ایرانی 
فرهنگی خود را بیش و بهتر از این بدانیم و آن را 
منتقدین،  برخی  گرچه  کنیم.  منتقل  بعدی  نسل  به 
بوستان  در  سعدی  محافظه کارانه  گرایش های  بر 
را  او  لحاظ،  این  از  و  گذاشته  انگشت  گلستان،  و 
شایسته نقد دیده اند، اما باید گفت شعر سلطان ُملك 
خوشه چین  برو  پس  است.  معرفت  خرمن  سخن، 

باش سعدی صفت؛ که گردآوری خرمن معرفت. 

دوحه  در  تجسمی  هنرهای  اندام  عرض  به  نوبت  لندن  بعداز 
رسید

کارنامه قبولی هنر 
ایران در حراج ساتبی

خرید  زمینه  در  که  است  ملیتی  چند  شرکت  یک  ساتبی  حراج 
و  مستغالت  و  امالک  جواهرات،  تزئینی،  هنرهای  فروش  و 
بخش  سه  به  ساتبی  فعالیت های  می کند.  فعالیت  کلکسیون ها 
خدمات  حوزه  داللی.  و  مالی  امور  حراجی،  می شود:  تقسیم 
این شرکت هم از خدمات هنری مشارکتی تا فروش خصوصی 
از  جهان  قدیمی  حراج  شرکت  چهارمین  ساتبی،  است.  متغیر 
نظر سابقه فعالیت است و 9۰ شعبه در 4۰ کشور مختلف دنیا 
در  کارمند   1446 شرکت  این  بعد،  به   ۲۰11 دسامبر  از  دارد. 
توانست   ۲۰11 این حراجی در سال  داشته است.  سراسر جهان 
با فروش کل 8/ 5 میلیارد دالر تبدیل به بزرگ ترین کسب وکار 
هنری جهان شود. این شرکت که در آمریکا فعالیت می کند، ابتدا 
در 11 مارس 1744 میالدی در شهر لندن شروع به فعالیت کرد. 
این شرکت هلدینگ آمریکایی در ماه آگوست 1983 در میشیگان 
هلدینگ  »شرکت   ،۲۰۰6 ژوئن  در  سپس  رسید.  ثبت  به  رسما 
بعد فعالیت  به  آن  از  و  ثبت شد  ایالت دالور مجددا  ساتبی« در 

خود را با نام ساتبی ادامه داد.

 بعد از حراج بونامز لندن که روز گذشته خبر رکوردشکنی اش 
به حراج ساتبی دوحه    نوبت  در همین صفحه منتشر شد حاال 
رسید تا یکبار دیگر هنرایرانی با اقبالی نسبی روبه رو شود. در 
این حراج معتبر، همان گونه که پیش بینی می شد با فروش باالی 

آثار هنرمندان آمریکایی و اروپایی به پایان رسید اما سهم هنر 
پنج  حراجی  این  در  بود.  توجه  قابل  هم  آوردگاه  این  از  ایران 
ایران به فروش رسید و رکوردهای  از  اثر حاضر  از هشت  اثر 
این  در  آمد.  دست  به  ایرانی  هنرمندان  برای  ششم  و  پنجم 
کشورهای  از  اثر   57 ارائه  با  ساتبی  معاصر  هنر  حراج  دوره 
سعودی،  عربستان  لبنان،  ترکیه،  ایران،  جمله  از  خاورمیانه 
الجزایر، مصر، تونس، مراکش، اندونزی، قطر، هند، سوریه و 
عراق، همچنین هنرمندانی از دیگر نقاط جهان ۲1 آوریل )اول 
اردیبهشت ماه( در دوحه پایتخت قطر برگزار شد و هنرمندان 
کشورمان که با حضور 8 هنرمند بیشترین آثار را در این رویداد 
داشتند موفق به کسب رتبه های پنجم و ششم این حراج شدند: 
فروش  با  دیگر«  »بهاری  عنوان  با  فرمانفرماییان  منیر  تابلوی 
 ۲37 فروش  با  بنی صدر  علی  و  پنجم  جایگاه  دالری  ۲74هزار 
هزار دالری جایگاه ششم از منظر فروش را از آن خود کردند. 
که  همان طور  دوحه،  ساتبی  حراج  از  دوره  این  فروش  رکورد 
از پیش انتظار می رفت به »کریستوفر وول« آمریکایی رسید که 
اثر آلکیدی روی آلومینیوم بدون عنوان او با فروش یک میلیون 
بدون  اثر  قرار گرفت.  در جایگاه نخست  و سیصدهزار دالری 
عنوان آنیش کاپور هم با رقم یک میلیون و سی هزار دالر به رتبه 

دوم دست پیدا کرد. 
مقام سوم در حراج هنر معاصر ساتبی دوحه اما به اینستالیشن 

دالر  هزار   91۰ رقم  با  غنایی  هنرمند  آناتسوی«  »ال  بازیافتی 
رسید. پس از فروش 187 هزار دالری »ایمن بعلبکی« هنرمند 
طلوع  »من  اثر  به  دالر  هزار   15۰ با  بعدی  مقام  بازهم  لبنانی 
می کنم« از فرهاد مشیری هنرمند ایرانی رسید. طبیعت بی جان 
به  دالری  هزار   1۰۰ فروش  با  هم  محصص  بهمن  عنوان  بدون 

سقف برآورد اولیه اش دست پیدا کرد.

ایرانی  هنرمند  دیگر  هوشیاری  شیرازه  از  اثری  باالخره  و   
آثار محمد  در این حراج با رقم 31 هزار دالر به فروش رسید. 
مشیری  فرهاد  از  دیگر  اثری  زنده رودی،  حسین  احصایی، 
سال  نرسیدند.  فروش  به  حراج  این  در  نشاط  شیرین  اثر  و 
گذشته، حراج هنر معاصر ساتبی رکورد 7 میلیون دالری خود 
داده بود؛  پایان  به کار خود  با رقم 8 میلیون دالر  را شکست و 
آنیش  هرست،  دیمین  همچون  بزرگی  نام های  که  حراج  آن  در 
کاپور و تریسی امین حضور داشتند، هنرمندان ایرانی توانسته 
نام خود ثبت کنند. نمونه  به  را  قابل توجهی  بودند رکوردهای 
آمریکا  مقیم  ایرانی  هنرمند  بنی صدر  علی  گذشته،  سال  اینکه 
درحالی که اثر »بدون عنوان« آنیش کاپور که به مبلغ یک میلیون 
و پانصد و نود و پنج هزار دالر به سقف فروش دست یافت، به 
فروش 557 هزار دالری رسید که البته باز هم جایگاه پنجم از 

منظر فروش را به هنر ایران اختصاص داده بود.


