
PERSIAN             WEEKLY
No. 377 Friday 2 January 2015
www.persianweekly.co.uk

هفته نامه پرشین - شماره ۳۷۷  
جمعه ۱۲ دی ماه ۱۳۹۳ -  چاپ لندن

جهــان در آرزوی صلح
کشتی جهان در دریای توفانی سیاست در ابتدای سال ۲۰۱۵

امروزه در حالی که در گوشه ای از دنیا صلح، واقعیت عینی و روزمره است، در گوشه دیگر 
و  صلح  سار  سایه  جای  به  جهان  از  بخش  این  در  است.  نیافتنی  دست  رویای  یک  صلح  آن 
آرامش، جهان جنگ و ترس و ناامنی حاکم است در چنین شرایطی ترس و فقر، خشونت و 
و  فقر  خشونت،  درگیری،  بدون  روزی  هیچ  و  است  دنیا  زندگی  از  انسانها  نصیب  تنها  مرگ 
ترس وبی توجهی به حقوق انسانها سپری نمی شود. کودکان این سرمایه های آینده، هر روز 
از گرسنگی و بی توجهی در معرض مرگ و نابودی قرار می گیرند. محیط زیست و زندگی 
انسانها روز به روز خرابتر و ویرانتر می گردد. تشدید جنگ و خشونت، افزایش امار تلفات 
بربادی  و  بیگناه  انسان  هزار  صدها  شدگی  بیجا  و  آوارگی  تداوم  ملکی  افراد  بویژه  انسانی 
تخریب  بدتر  همه  از  و  اقتصادی  اجتماعی،  فرهنگی،  علمی،  ساختهای  زیر  تمامی  نابودی  و 
اخالقیات ارزشی جامعه و به آتش کشیده شدن مکاتب و مراکز فرهنگی و کتابهای درسی، 
افزایش افراد معلول و معیوب و قربانیان جنگ، محرومیت بخش بزرگی از کودکان از تعلیم 
گرفتن  قرار  گرسنگی  معرض  در  و  درمانی  و  بهداشتی  خدمات  به  دسترسی  عدم  تربیت،  و 
بیش از ۵ میلیون انسان و نقص مستمر حقوق بشر و صدها مشکل و معضل دیگری که در 
این سرزمین ساری و جاری است، همگی نشان میدهد که امروز مردم ما بیش از پیش نیازمند 
صلح است زیرا که نخستین پیش شرط توسعه و آبادانی کشور و بر خورداری مردم از حقوق 
واالی انسانی، ارتقای اخالقی، فرهنگی و دینی جامعه و ارتقای وضعیت سیاسی و بازیابی 

جایگاه شایسته کشور در عرصه بین المللی تحقق صلح و تداوم آن است.
این  در  گام  نخستین  است  افراد  واندیشه  نگرش  محصول  هردو  جویی  جنگ  و  پذیری  صلح 
مسیر اصالح نگرشها برای رسیدن به صلح است. در این راستا باور واعتقاد به کرامت انسانی 
و ارزشهای انسانی زیر بنای هر نوع تغییر مثبت نگرشها است با اعتقاد به کرامت همه انسانها  
از هر رنگ و نژاد و مذهب و صنف و قوم می توان احترام به همدیگر را تقویت کرد. در این 
حقوق  های  آموزه  گسترش  و  آموزش  بشر  حقوق  یعنی  انسان،  ذاتی  حقوق  به  اعتقاد  میان 
سازی  توانمند  و  تنوعها  پذیرش  و  شناسایی  همدیگر،  حقوق  شناسایی  در  مهمی  نقش  بشر 
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هفته ای که گذشت 
بازگشت عتیقه های ۳۵۰۰ ساله

دوری  سال   ۵۰ از  پس  سرانجام  ایرانی  ساله   ۳۵۰۰ عتیقه های 
خانم  یک  که  عتیقه هایی  شدند.  بازگردانده  ایران  به  وطن  از 
بلژیک  راهی  و  کرده  خارج  ایران  از  تدریج  به  را  آنها  فرانسوی 
از  را  ایرانی  مقامات  بلژیکی،  شناس  باستان  یک  اما  بود.  کرده 
و  پیگیری  سال   ۳۵ از  پس  سرانجام  و  کرد  خبر  با  آنها  وجود 
مبارزه حقوقی، باالخره دادگاه استیناف در شهر «لی یژ» بلژیک 
در دعوای مربوط به اشیای عتیقه «خوروین» به نفع ایران رای 

داد. ۳۴۹ شی عتیقه جمعه شب به تهران بازگشت.

سرقت خونین در گلپایگان
چنان  داشتند  قانون  دست  از  فرار  قصد  که  مسلحی  سارقان 
آن  در  موجود  خشونت  که  زدند  رقم  را  پلیسی   – جنایی  داستان 
یکشنبه  روز  می شود.  دیده  کمتر  نیز  پلیسی  فیلم های  در  حتی 
فرار،  مسیر  در  الیگودرز  در  بانکی  به  حمله  با  مسلح  دزدان 
جانشین  تیراندازی ها،  این  در  زدند.  رقم  را  خونین  جنایت  پنج 
پسری  و  پدر  و  شدند  شهید  پلیس  دو  و  گلپایگان  پلیس  رئیس 
راستا،  این  در  رفتند.  فرو  مرگ  کام  به  سارقین  گلوله های  با  هم 
از  تا  کردند  مسدود  را  اصفهان  استان  جاده های  همه  ماموران 

فرار دزدان جلوگیری کنند.

زن ایرانی در فهرست چهره های سال ۲۰۱۴
چهره های  از  خود   ٢٠١۴ انتخاب  آخرین  در  تایم  مجله 
در  فعال  محققان  و  تالشگران  از  فهرستی  جهان،  برتر 
کنترل و تحقیق درباره بیماری ابوال تهیه کرد که درجمع 
به عنوان  ثابتی  پردیس  نام  فهرست،  این  در  نفره   ٢٢
نوشت؛  فرارو  است.  شده  ثبت  هم  ایرانی  استاد  و  محقق 
دانشگاه   از  پزشکی  دکترای  فارغ التحصیل  ثابتی،  پردیس 
هاروارد، ژنتیك دان پزشکی است که با طراحی الگوریتمی 
شده  بیماری  پیشرفت  بر  ژنتیك  اثرات  نمایش  به  موفق 
و  است  دانشگاه  هاروارد  دانشیار  هم اکنون  وی  است. 
و  انسان  ژنوم  خواندن  برای  محققان  گروه  سرپرستی 
برعهده  را  ابوال  ویروس  در  موجود  کروموزوم های  تمام 
ماساچوست  ساکن  و  ایرانی  ۴۰ساله،  بانوی  این  دارد. 

آمریکاست.

دیپلماسی هسته ای مکاتبه ای
اوایل  به   ۵+۱ گروه  و  ایران  هسته ای  مذاکرات  ادامه  حالی که  در 
ژانویه موکول شده است، اما وزیر امور خارجه کشورمان بیکار 
ننشسته و با ارسال نامه ای به همتایان خود یک بار دیگر مواضع 

اصولی ایران در مذاکرات هسته ای را اعالم کرده است.

فعالیت سیاسی بدون انگیزه!
به  نژاد  احمدی  تا  شده  فرصتی  مجلس  آینده  انتخابات  گویا 
روزهای  طی  خود  سیاسی  فعالیت های  و  دیدارها  بر  آن  بهانه 
از  جلساتی  برگزاری  از  خبرها  برخی  درحالی که  بیفزاید.  اخیر 
سوی وی با برخی چهره های سیاسی البته بدون حضور مشایی 
حکایت می کند؛ اما رئیس دولت سابق گفته که دیگر برای فعالیت 
در  که  رفتارهایی  ابعاد  اگر  اما  ندارد؛  شخصی  انگیزه  سیاسی 
صحنه  به  و  نمی کند  طلبی  عافیت  کند،  پیدا  شدت  است  جریان 
می آید. تحلیلگران این فعالیت ها را در راستای بازگشت به قدرت 

تلقی کرده اند.

کنایه روحانی به صدا و سیما
نتوانسته  ظاهرا  هم  وسیما  صدا  سازمان  رئیس  تغییر  حتی 
یازدهم  دولت  خدمات  انعکاس  به  نسبت  را  ملی  رسانه  رویکرد 
صدا  از  رئیس  جمهور  گالیه  موجب  موضوع  همین  و  کند  عوض 
و سیما شده است. روحانی زمانی که درباره فعالیت های دولت 
در بخش کشاورزی صحبت می کرد، کنایه ای هم به صدا و سیما 
می آید و  پیش  مشکل  گاهی  بیان خدمات دولت  در  که  گفت  زد و 
شاید این مشکل در دوربین ها و فرستنده های صداوسیما است. 
در همین حال منتقدان توافقنامه ژنو خواستار حضور در رسانه 

ملی شده اند.

پیش بینی ارزی رئیس کل
نمی دارد  بر  ارز  بازار  سر  از  دست  هیجانی  رفتارهای  که  حاال 
از  بعد  کرد  پیش بینی  و  شد  میدان  وارد  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
ژانویه رشد قیمت ها تقلیل یابد و شرایط بازار متعادل تر شود. 
سیف البته گفته که بانک مرکزی بازار را به دقت زیر نظر دارد و 
فکر می کند که در آینده نزدیک بازار به آرامش قبلی بازگردد. در 
روزهای پایانی هفته گذشته ارز و طال حرکت جدیدی به سوی 
باال آغاز کردند و در مقطعی دالر از مرز ۳۵۷۰ تومان هم گذشت، 

اما بعد از اظهارات سیف از نوسانات آن کاسته شد.

آغاز شکوفایی اقتصادی
اقتصاد ایران که به مدت ۸ فصل پیاپی وارد دوران رکود شده و 
رشد منفی را تجربه کرده بود با شروع فصل بهار ۹۳ وارد فاز 
آغاز  اقتصادی  رکود  از  خروج  دوران  که  داد  نشان  و  شد  مثبت 
شده و به نظر می رسد همانگونه که رئیس جمهور اوایل امسال 
اعالم  براساس  دارد.  ادامه  همچنان  روند  این  بود  داده  وعده 
بانک مرکزی، اقتصاد کشورمان در ۶ ماهه نخست سال جاری از 
رشدی ۴ درصدی برخوردار بوده که نشان می دهد امیدواری ها 

برای خروج اقتصاد از رکود همچنان پابرجا است.

مناقشه ۴ میلیارد دالری
 ۴٫۱ برداشت  قضیه  ظاهرا  انکار.  دولت  از  اصرار  مجلس  از 
میلیارد دالری از صندوق توسعه ملی سر درازی دارد تا جایی که 
دولت و مجلس هر یک از دیگری می خواهد بابت اطالع رسانی 

اشتباه از مردم عذرخواهی کنند.

ادامه رکود مسکن در ۹۴!
در حالی که رکود بازار مسکن در زمستان سال ۹۳ همچنان ادامه 
به  رکود  این  که  کرده  پیش بینی  تهران  شهر  شورای  رئیس  دارد 
دلیل افت حجم ساخت و ساز در بازار مسکن و ادامه روند کاهشی 
این  از  شود.  کشیده  هم   ۹۴ سال  به  ساختمانی  مجوزهای  تعداد 
بر  آینده  سال  بودجه  در  تا  خواسته  تهران  شهرداری  از  وی  رو 
سهم درآمدهای پایدار خود به ویژه از محل ارزش افزوده اضافه 
کسی  اگر  حاضر  شرایط  در  معتقدند  مسکن  بازار  فعاالن  کند. 

نیاز به مسکن دارد، فرصت مناسبی برای خرید است.

تجمع کارگران واگن پارس
روز  هفتمین  در  گذشته  هفته  اراك  پارس  واگن  کارگران 
تجمع  کارخانه  اداری  ساختمان  مقابل  صنفی،  اعتراض 
تجمع  این  در  پارس  واگن  کارگران  ایلنانوشت؛  کردند. 
کار  به  بازگشت  خواستار  شعار،  دادن  سر  با  اعتراضی 
شدند.  تولیدی  واحد  این  کارگری  نهاد  اخراجی  رئیس 
نامش  نخواست  که  کارگران  از  یکی  رابطه،  همین  در 
کار  اسالمی  شورای  اعضای  به  کارفرما  گفت:  شود  فاش 
مبنی  اراك  شهرستان  تامین  شورای  از  نامه ای  است  گفته 
نکرده  دریافت  شورا  رئیس  کار  به  بازگشت  ضرورت  بر 
تمام مسئوالن  که  است  حالی  در  این  داد:  است. وی ادامه 
معاون  دارند.  تاکید  کارفرما  به  نامه  این  ارسال  بر  استان 
گذشته  روزهای  در  مرکزی  استاندار  امنیتی  و  سیاسی 
گفته بود فرماندار، کارفرما، نمایندگان کارگران و شماری 
دیگر از مقام های مسئول در هفتم دی با حضور در محل 
که  کردند  مصوب  و  دادند  جلسه  تشکیل  اراك  فرمانداری 
کارفرما با رئیس اخراجی شورای اسالمی کار واگن پارس 

قرارداد کار منعقد کند و او را به کار خود بازگرداند.

تجمع اعتراضی مقابل مجلس
دندانپزشکی  رشته  فارغ التحصیل  دانشجویان  از  جمعی 
گذشته  هفته  جایابی  آزمون  نتیجه  به  اعتراض  در 
از  جمعی  نوشت؛  فارس  کردند.  تجمع  مجلس  مقابل 
خارج  دندانپزشکی  رشته  فارغ التحصیل  دانشجویان 

درخصوص  ضوابط  تغییر  به  اعتراض  در  کشور  از 
مجلس  مقابل  سه شنبه  صبح  دانشگاه ها  در  آنها  جایابی 
پذیرش  نحوه  گفت:  تجمع کنندگان  نماینده  کردند.  تجمع 
فارغ التحصیالن خارج از کشور که متقاضی ادامه تحصیل 
گذشته  در  بودند،  داخل  در  تکمیلی  تحصیالت  مقطع  در 
اکنون  هم  اما  است،  بوده  کنکور  و  آزمون  برگزاری  بدون 
گرفته،  صورت  گروه  این  جایابی  نحوه  در  رویه ای  تغییر 
کسانی  و  داده  آزمون  ابتدا  باید  دانشجویان  که  به طوری 
که رتبه باالتری دارند برای پذیرش به دانشگاه های برتر 

پزشکی معرفی می شوند.

انتشار خبر درگذشت بعد از دو هفته!
دو  لهستان  داستانی  آثار  ایرانی  مترجم  وزیری  روشن 
در  او  پیکر  و  درگذشت  مغزی  عارضه  اثر  بر  پیش  هفته 
رسانه ها  برخی  گذشته  هفته  شد.  سپرده  خاک  به  آمریکا 
ایرانی  نام آشنای  مترجم  وزیری  روشن  درگذشت  خبر 
ترجمه  به  قادر  که  را  فارسی  مترجمان  معدود  از  یکی  و 
منتشر  بود،  فارسی  زبان  به  لهستانی  زبان  از  مستقیم 
کردند اما ظاهرا وزیری دو هفته پیش در آمریکا درگذشته 
عمل  تحت  تهران  ایران مهر  بیمارستان  در  ابتدا  وی  است. 
و  شیمی درمانی  جهت  به  سپس  و  می گیرد  قرار  جراحی 
پیش  هفته  دو  وی  می رود.  آمریکا  به  درمان  مراحل  طی 
به دلیل ابتال به تومور مغزی درگذشت و در آمریکا به خاک 

سپرده شد.

ایران به باب المندب نزدیک خواهد شد
یک روزنامه انگلیسی زبان یمنی طی یادداشتی به بررسی 
و  پرداخت  کشور  این  در  حوثی  شیعه  گروه  آتی  وضعیت 
نوشت: ایرانیان در آینده حضوری بزرگ در مجاورت باب 
المندب خواهند داشت.  روزنامه « یمن پست» در یادداشت 
در  آتی  تغییرات  و  ها  «حوثی  عنوان  تحت  خود  روزنامه 
سیاست خارجی یمن» نوشت: حوثی ها در ۶ ماه آینده در 
جمهور  رییس  هادی»  منصور  ربه  بین «عبد  های  نشست 
پشت  های   نشست  ویژه  به  ممالک  دیگر  سران  و  یمن 
درهای بسته حضور خواهد داشت. از دیگر فعل و انفعال 
جدید  سفرای  انتصاب  یمن،  خارجی  سیاست  در  آتی  های 
تحکیم  جهت  آلمان  و  لبنان،  چین،  ایران،  کشورهای  در 

روابط با این کشورها خواهد بود.
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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. 
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به  را  آسمانی  کتاب  شیطان 
سود خودش روایت می کند.

تاجر ونیزی، پرده اول صحنه سوم.

The devil can cite Scripture 
for his purpose.

The merchant of Venice, Act I, sc. 3.

برگرفته از کتاب اند یشه 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 
تعداد  ازدیاد  صورت  در  ایم،   نوشته 
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.

82928 Likes
www.facebook.com/persianweeklypaper

ادامه از صفحه ۱
راستای  در  باید  بشر  حقوق  ترویج  و  آموزش   
حقوق  پذیرش  و  انسانی  کرامت  تحکیم  و  ترویج 
برابری  و  دوستی  تبلیغ  افراد،  اساسی  آزادیهای  و 
اجرای  بر  تاکید  و  جنگ  و  خشونت  نوع  هر  نفی  و 
مذاهب،  اقوام،  ها،  سلیقه  همه  به  احترام  و  عدالت 

زبانها و نژادها باشد.

برقراری  عامل  اولین  تروریسم   با  مبارزه 
صلح در جهان

امر  یک  به  تروریسم  ی  پدیده   با  مبارزه  امروزه 
چرا  است؛  گردیده  مبدل  بین المللی  نظام  مبتال به 
تنها  نه  آن  وقوع  از  ناشی  سامان  نابه  وضعیت  که 
بلکه  شده،  انسانی  امنیت  شدن  خدشه دار  موجب 
هجمه ی  مورد  را  بین المللی  و  ملی  امنیت  و  صلح 
شرایطی  چنین  با  بنابراین  است.  داده  قرار  خود 
به نظر می رسد تنها عزم راسخ جهانی می تواند به 
تلقی  تروریسم  با  مبارزه  در  ویژه  راهبردی  مثابه 
گردیده و موجبات رفع شکاف های موجود در این 
رابطه باشد. با این حال، یکی از مسائلی که همیشه 
از دید اذهان جهانی مورد اهتمام بوده و متأسفانه 
آن  نقض  با  مبارزه  در  مؤثری  هنجار  هیچ گونه 
جهانی»  عادالنه  ی«صلح  مسئله  نگردیده،  مقرر 
اقدامات  ارتکاب  از  ناشی  تهدیدات  با  که  می باشد 

تروریستی اغلب با چالش هایی مواجه است.
زمانی  جهانی  ی  عادالنه  صلح  تحقق  این رو،  از   
چالش های  از  بسیاری  در  که  است  دسترسی  قابل 
تروریسم،  از  ناشی  تهدیدات  به  ویژه  بین المللی 
وضمن  مبارزه،  امر  در  توافق نظر  ضمن  دولت ها 
بین المللی،  سازمان های  با  همکاری  و  مساعدت 
شکاف موجود را از طریق اجماع در پذیرش اسناد 
بین المللی در نیل به جهانی عاری از هرگونه ناامنی 
تحقق  امروزه  عالوه،  به   کنند.  مرتفع  تهدید  و 
مفقوده  حلقه ی  مثابه  به  جهانی  عادالنه ی  صلح 
در چالش ها و هنجارهای بین المللی مستلزم توجه 

بیش از پیش به آن است که این امر نه تنها موجب 
با  بلکه  بوده،  بین المللی  و  ملی  ناهنجاری های  رفع 
اجرای آرمان ها و اصول مقرر در منشور ملل متحد 
فراهم  را  جهانی  عادالنه ی  صلح  تحقق  شرایط 

می آورد.
مورد  در  جهانی  تحلیل  از  وضعیتی  چنین  با   
تروریستی  حرکت های  با  باید  تنها  نه  تروریسم، 
ساختن  نهادینه  با  بلکه  کرد،  مبارزه  شدت  به 
تمام تر  چه  هر  شدت  با  نیز  تفکری  و  فلسفه  چنین 
باید مخالفت کرد و آن را ریشه کن کرد. اگر جهان 
عنوان  به  را  تروریسم  که  باشد  این  درصدد  غرب 
شاخصی نو برای جامعه ی جهانی اسالم در برابر 
عقالنیت، صلح آمیز بودن، و متمدن تر بودن بداند، 
تردید  تروریسم  با  آن  حقیقی  مبارزه ی  در  باید 
تروریسم  سرکوب  در  گام  اولین  بنابراین  کرد. 
جهانی، ایجاد تغییر اندیشه ای و فکری در سیاست 
با  تروریسم  دادن  پیوند  در  غرب  جهان  بر  حاکم 
چه  اگر  جهان،  در  تروریسم  است.  اسالم  جهان 
اما  است،  خورده  پیوند  نیز  مسلمانان  از  برخی  با 
عامل اصلی آن تبعیض، بی عدالتی، ظلم و استثمار 
افراد  برخی  که  است  بوده  جهانی  سطح  در  غرب 
است.  کشانده  انحرافی  و  آنومیک  شیوه های  به  را 
در  تروریسم  توجیه  معنای  به  هرگز  مسأله  این 
جهان نیست، بلکه بر عکس، می توان آن را نتیجه ی 
عملکرد غرب و برخی از عوامل منحرف و مستبد در 
سایر نقاط جهان و از جمله جهان اسالم دانست. با 
چنین برداشتی، می توان تروریسم جهانی را نوعی 
از سیاست جدید جهانی که برای سرکوب ملت های 
کار  به  واقعی  استکبار  و  ظلم  برابر  در  خاسته  بپا 

گرفته می شود، دانست.
بازخوانی  درصدد  باید  شرایطی  چنین  در  جهان 
تجربه انسانی خود حداقل در چند قرن اخیر باشد. 
بدون قرائت جدید تاریخ و تصحیح اقدامات کنونی 
و  صلح  یک  به  نمی توان  قبلی  تجربیات  پایه ی  بر 

امنیت جهانی دست یافت.

در هراس جنگ سرد نو
و  زبده ترین  باورهای  و  انتظارها  از  تحوالت  سیر  گاه  که  است  شده  آغاز  جدیدی  دوران 
و  نظریه پردازان  برجسته ترین  سیاستگذاری،  دستگاه های  سیاستمداران،  دقیق ترین 
تحلیلگران فراتر می رود؛ بحران اوکراین، ظهور داعش و شیوع بیماری ابوال از جمله این 
باشد،  تحوالتی  چه  منتظر  باید  جهان   ٢٠١٥ سال  در  اینکه  از  گفتن  سخن  بودند.  شواهد 
بسیار دشوار است. بازیگران تاثیرگذار در کشورها، مناطق و نظام بین الملل آنقدر خرد 
و تاثیرگذار شده اند که هیچ کس نمی تواند منکر آن باشد که فردای آغاز سال ٢٠١٥ یك فرد 
با هر ابزاری، از جمله یك هشتگ در شبکه های اجتماعی فیسبوك و توییتر چه انقالبی در 
کدام نقطه از جهان به پا می کند و به همین نسبت؛ یك ویروس و عامل بیولوژیك ناشناخته 
چقدر بحران ساز می شود و دنیا را تحت تاثیر قرار می دهد.آنقدر تاثیر گذاری عامل های 
الکترونی و ذره یی در جهان افزایش یافته است که حتی برخی ناظران از غیرکاربردی و 

فلج شدن کنوانسیون های منع سالح های هسته یی، شیمیایی و بیولوژیك می گویند. 
داد  قرار  مشترك  تهدید  یك  برابر  در  را  جهان  و  منطقه  کشورهای   ،٢٠١٤ سال  در  داعش 
را  جهان  بیشتری  سرعت  با  می توانست  تهدید  این  نبود،  آنها  بیش  و  کم  همکاری  اگر  که 
درنوردد. اگر چه دولت ها توانستند با همکارهای پنهان و آشکار بخشی از این تهدید را 
مهار کنند اما می توان گفت افراط گرایی تهدید بالقوه جهان در سال ٢٠١٥ ممکن است هر 
لحظه شعله های توفنده خود را تا فلك نشان دهد. هم اکنون نیز شواهد زیادی در این باره 
متاثر  را  بین المللی  قدرت های  که  دیگر  موضوع  دارد.  وجود  اروپا  غرب  کشورهای  در 
لبه یی  دو  شمشیر  تحریم  و  تهدید  که  است  اثبات  حال  در  بحث  این  که  است  این  ساخته، 
است که ساختارهای سیاسی مشروع در قالب دولت ها را در معرض فروپاشی قرار داده 

و پیام های دوگانه یی دارد.
 افزایش هزینه های سیاسی اقتصادی بین المللی، به دلیل توقف توسعه سیاسی اقتصادی 
جهانی،  نابرابر  توسعه  و  جهانی  شکاف  افزایش  نتیجه  در  تحریم،  تحت  کشورهای 
پیامدهای تهدیدآمیز سیاسی-اجتماعی و اقتصادی پیچیده یی دارد. کسی هنوز نتوانسته 
بلوك  برابر  در  بیستم  قرن  پایانی  دهه  در  که  دموکراسی  لیبرال  بگوید  شهامت  با  است 
خود  بقای  برای  را  سوسیالیسم  از  شاخصه هایی  اکنون  کرد،  پیروزی  اعالم  کمونیستی 
به عاریه گرفته است. اما بسیاری پیش بینی می کنند رییس جمهور آینده بزرگ ترین مدعی 
در  نه تنها  شاخصه  این  باشد.  سوسیالیست  یك  امریکا  یعنی  جهان  دموکراسی  لیبرال 
امریکا که در جهان نیز ابراز وجود می کند. اقتصاد جهانی برای عبور از بحران به مودت 
و همکاری دولت های توسعه یافته و در حال توسعه نیازمند است و نمی توان کشورهای 
نباشد،  جهانی  سوسیالیسم  لیبرال  نظام  اقتصاد  این  اگر  گرفت؛  نادیده  را  توسعه نیافته 

قطعا اقتصاد بازار آزاد نیز نیست.
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کمیاب  و  نادر  موردی   ۲۰۱۵ سال  برای  خوش بینی 
خواهد بود. در سالی که رو به انتها است سرجمع با دو  

موضوع روبه رو هستیم: 
پایدار  توسعه  اهداف  تنظیم  برای  ملل  سازمان  جلسه 
و  آب  تغییرات  با  مبارزه  برای  اجماع  یک  به  رسیدن  و 
کشورها  آیا  که  داد  خواهد  نشان  مورد  دو  این  هوایی.  
می توانند روی برخی از مشکالت بزرگ سیاره زمین با 
تقسیمات   ،۲۰۱۵ سال  برای  اما  نه؟  یا  کنند  همکاری  هم 
دنیا به سه حوزه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بیشترین 

توجهات را به خود جلب خواهد کرد. 

در حوزه اقتصاد، لحظه تصمیم گیری بزرگ برای غرب 
بریتانیا،  و  آمریکا  هم اینک  است.  رسیدن  فرا  حال  در 
روند رشد مالیمی را با باال بردن مالیم نرخ بهره توسط 
ناحیه  گرفته اند،  پیش  در  انگلستان  بانک  و  رزرو  فدرال 
یورو و ژاپن نیز در آستانه غرق شدن در رکود و تورم 
محرک های  درخصوص  معکوس  روندی  آنها  و  هستند 
پولی اتخاذ شده در پیش خواهند گرفت. این مورد برای 
افزایش نرخ   بار خواهد آورد.  بی ثباتی  بازارهای مالی، 
بهره فدرال رزرو، مشکالتی که در حوزه یورو به دلیل 
از  کمتر  رشد  همچنین  و  آمده  به وجود  موجود  رکود 
انتظار چین، همه می توانند به طور بالقوه باعث انتشار 

ترس های عمومی شوند. 
دلیل  به  شدت  به  بین المللی  همکاری های   ،۲۰۱۵ سال  در 
خواهد  عذاب  و  رنج  در  ناسیونالیستی  دیدگاه های 
بود  خواهد  خود  تقویت  به دنبال  احتماال  غرب  بود. 
روسیه  و  رسیده  قدرت  به  تازه  چین  پاسخگوِی  تا 
نیز،  متحده  ایاالت  داخلی  تقسیمات  در  باشد.  سرکش 
جمهوری خواهان با درخششی که در سال ۲۰۱۴ داشتند، 
روبه رو  بیشتری  چالش  با  را  اوباما  باراک  می توانند 
از  نیمی  از  بیش  نیز  اجتماعی  و  فرهنگی  نظر  از  کنند. 
جهان در برخورد با برخی مسائل غیرمتعارف لیبرال تر 
حال  در  محدودیت ها  نیز  نقاط  برخی  در  شده اند. 

گسترش است. 

سال  در  باید  نیز  اقتصاد  دنیای 
 ۲۰۱۴ سال  از  بیشتر  مقداری   ،۲۰۱۵
رشد اقتصادی داشته باشد. واکنش 
موضوع  دو  به  غرب  دیرهنگام 
بیماری  یعنی  خطرناک؛  و  فراگیر 
خودخوانده  خالفت  تاسیس  و  ابوال 
در  برخوردها  رشد  باعث  اسالمی 

دنیا شده است. 

قرارداد تجارت آزاد فراپاسیفیکی هنوز قابل دست  یافتن 
است. صلح بین دولت کلمبیا و جنگجویان فارک، نیز در 
نهایت پس از نیم  قرن، به جنگ در این کشور خاتمه داد. 
در عین حال رشد در بخش تکنولوژی و فناوری همچنان 
در سایه به پیش خواهد رفت. تلفن های همراه هوشمند 
و  می خواند  را  خود  صاحبان  ذهن  که  می رسد  نظر  به 
جهانی  ارتباطات  دادن  توسعه  حال  در  ارزان  قیمتی  با 
در  پوشش  قابل  فناوری های  سیلیکون،  وادی  در  است. 

حال جوش و خروش خواهد بود. 
کسی نمی تواند بگوید که آینده چگونه خواهد بود یا چه 

که  طرح هایی  کرد.  خواهد  پیدا  بیشتری  اهمیت  چیزی 
برخی از سیاستمداران در سر دارند (ماتیو رنتزی برای 
ایتالیا، جوکو ویدو برای اندونزی) بر مبنای اصالحات 
انسانی  پیشرفت های  روی  نیز  دیگران  شده اند.  استوار 

متمرکز شده اند .
بزرگ  سهام دار  و  سرمایه گذار  (تاجر،  ایکهان  کارل 
آمریکایی) همچنان اندیشه هایش را برای سرمایه گذاری 
جادوگر  و  (ایلوژنیست  بلین  دیوید  می کند.  ترویج 
که  حقه هایی  تمام  به رغم  جادو  که  می گوید  آمریکایی) 
را  خود  کارکرد  قرن  این  در  هم  هنوز  نهفته،  آن  پشت 
است  پیش  در  که  سالی  در  واقع،  در  است.   کرده  حفظ 
لحظات جادویی وجود خواهند داشت که همه مذاق ها را 

با هم جور خواهد کرد. 

تیم های پر دل و جرات به دنبال این هستند که رکوردهای 
جای  به  خود  از  آسمان  و  زمین  آب،  در  جاودانه ای 
جام  یک  منتظر  می توانند  ورزش  طرفداران  بگذارند. 
جهانی سه گانه باشند (کریکت، راگبی و فوتبال زنان). 
جدید  سری  اکران  منتظر  می توانند  هم  سینماروندگان 
جنگ های  دوستداران  همچنین  باشند.  باند  جیمز  از 
ستارگان نیز می توانند به تماشای سری جدید این گونه 
نیز  اقتباسی  فیلم های  طرفداران  بنشینند.  فیلم ها 
می توانند منتظر اکران «پنجاه سایه خاکستری» باشند.

 ،۲۰۱۵ سال  در  می توانند  همچنین  فیلم  به  عالقه مندان   
زمانی  سفرهای  حال  در  که  باشند  قهرمانانی  منتظر 
هستند. قسمت دوم بازگشت به آینده نیز از سری همین 
داستان ها است. سفر بی بازگشت به فضا هم در ۱۲ ماه 

آینده اتفاق خواهد افتاد. 
و  است  کار  در  هم  دیگری  فوق العاده   فضایی  سفر 
طراحی  ناسا  که  تازه ای  افق های  اساس  بر  فضاپیماها 
کرده در ماه جوالی در پلوتون به زمین خواهند نشست. 
به رغم همه تفاوت هایی که وجود دارد جهانیان در سال 

۲۰۱۵ در عین شگفتی به هم پیوند خواهند خورد.

ویژگی های دولت 
ایده آل بریتانیــــــا

را  خود  هموطنان  می خواستند  وقتی  اسکاتلند  ملی گرایان 
می دادند  وعده  اغلب  کنند،  تشویق  استقالل طلبی  سوی  به 
مردمی  دولتی  همواره  می تواند  مستقل  اسکاتلند  یك  که 

داشته باشد.
به عنوان یک مفهوم ساده، این موضوع درست است، چون 
حزب  به  مربوط  قوانین  نبود  نیازی  دیگر  صورت  آن  در 
محافظه کار توسط رای دهندگان انگلیسی بر اسکاتلندی ها 
کمپین های  اظهارات  بیشتر  مثل  هم  این  اما  شود.  تحمیل 
ملی گرا یك وعده  توخالی بود. از بعد از جنگ جهانی دوم، 
هیچ حزب سیاسی در بریتانیا نتوانسته بیش از ۵۰ درصد 
دقیقا  که  را  دولتی  گاه  هیچ  مردم  و  آورد.  دست  به  را  آرا 
خواهان آن باشند نداشته اند؛ آنها همواره مجبورند بین سه 

یا چهار گزینه نه چندان جذاب، یکی را انتخاب کنند. 
از  می خواهیم  که  می کنیم  تصور  خوش بینانه،  فضایی  در 
روی  مه  ماه  در  بریتانیا  سراسری  انتخابات  در  که  دولتی 
پیشنهاد  برای  گزینه ای  فعال  اما  کنیم.  حمایت  می آید،  کار 
و  خوبی ها  بریتانیا  بزرگ  احزاب  همه  ندارد.  وجود  دادن 
البته کاستی های جدی خود را دارند. محافظه کاران نگران 
اتحادیه  بوروکرات های  و  مهاجران  مانند  بیگانه  توهمات 
تنها  می رسد  نظر  به  کارگر  حزب  اعضای  هستند؛  اروپا 
گاهی به یاد می آورند که کشورشان بدهی دولتی گسترده ای 
دارد؛ لیبرال  دموکرات ها هنوز هم نمی دانند در کنار قدرت 
چه چیزی می خواهند؛ حزب استقالل بریتانیا دقیقا می داند 

چه می خواهد، اما آنچه می خواهد اشتباه است. 
مشابه  اقتصادی  سیاست  بریتانیایی،  تمام عیار  دولت  یک 
که  را  لیبرال دموکرات  محافظه کار-  ائتالف  سیاست های  با 
در سال ۲۰۱۰ به قدرت رسید دنبال می کند، اما باید یکی از 
فوت وفن های حزب کارگر را هم قرض بگیرد. چنین دولتی 
روند کاهش کسری بودجه فعلی را ادامه می دهد و تا سال 
اوضاع  اگر  حال،  هر  به  اما  می بندد.  را  آن  پرونده   ۲۰۲۰
اقتصادی به طور گسترده ای وخیم شود، باید طرح کاهش 
کسری بودجه را کنار بگذارد، درست مثل کاری که جورج 
اوزبورن، وزیر دارایی بریتانیا در زمان اوج بحران حوزه 
یورو انجام داد. دولت جدید، مثل دولت حزب کارگر قبلی، 
هزینه های سرمایه ای باالتر را در مورد مدارس، جاده ها و 
بلندمدت  در  را  بریتانیا  اقتصاد  تا  می کند،  تحمل   آنها  امثال 

توسعه دهد.  
ائتالفی  دولت  که  اصالحاتی  بهترین  اجرای  بریتانیا  دولت 
آن را آغاز کرده، سرعت خواهد بخشید. این یعنی استقالل 
تاکنون  است.  چیزی  هر  از  مهم تر  که  مدارس  برای  بیشتر 
بیرون  محلی  انجمن های  نظارت  از  مدارس  از  بسیاری 
دهد.  رخ  نیز  مدارس  بقیه  برای  باید  اتفاق  این  و  آمده اند 
در  مکرر  دخالت  از  بریتانیا  آموزش  وزارت  نتیجه،  در 
شد.  خواهد  منع  مدارس،  امتحانات  و  آموزشی  برنامه های 

کرده،  کرنا  و  بوق  در  ائتالفی  دولت  که  دیگری  اصالحات 
واحد،  جهانی»  «اعتبار  یک  به  رفاهی  مزایای  تبدیل  یعنی 
و  کار  وزیر  اسمیت»،  «دونکن  که  است  خوبی  بسیار  ایده 
مستمری بریتانیا، آن را بد مدیریت کرده است. پیشنهاد ما 
این است که این برنامه با برکناری او ادامه پیدا کند. دولت 
ایده آل ما همچنین پلیس بریتانیا را اصالح خواهد کرد، اما 
نه به شیوه ای که دولت ائتالفی تالش کرده این کار را انجام 

دهد. 

کارت قرمز برای کمربند سبز
تثبیت  برنامه ای   ۲۰۱۵ سال  پایان  تا  بریتانیا،  ایده آل  دولت 
شده برای ساخت یک باند فرودگاه دیگر در نزدیکی لندن، 
خواهد   (Heathrow) هیثرو  فرودگاه  غرب  در  ترجیحا 
خطوط  و  جاده ها  ساخت  برای  همچنین  دولت  این  داشت. 
سریع السیر  قطار  کرد،  خواهد  خرج  پول  جدید  راه آهن 
جای  به  و  کرده  خارج  رده  از  را  منچستر  و  لیدز  به  لندن 
آن، بودجه ای برای افزایش ظرفیت خطوط راه آهن حاشیه  
دارد،  را  وضعیت  بدترین  آن  ترافیک  که  بزرگ  شهرهای 

معایب  به  جسورانه تر،  اقدامی  در  داد.  خواهد  اختصاص 
طرح های توسعه شهری توجه کرده و «کمربندهای سبز» 
اطراف لندن و دیگر شهرهای بزرگ را حذف خواهد کرد. 
استفاده  غیرقابل  مکان های  و  پارک  به  باید  زیبا  مکان های 
باعث  کارها  این  شوند.  تبدیل  مفید  شهری  حومه های  به 
می شود قیمت سرسام آور فعلی امالک تا حدی کاهش یابد. 
بریتانیا،  در  موجود  احزاب  همه  تمایل  از  بیش  دولت،  این 
سیاست آزادتری در مورد مهاجرت اتخاذ خواهد کرد؛ یعنی 
شرایط را برای اینکه شرکت ها بتوانند کارگرانی از خارج 
ویزای  خارجی  دانشجویان  برای  و  کرده  آسان تر  بیاورند 
طوالنی مدت تری صادر خواهد کرد. برای عضویت بریتانیا 
برای  اما  کرد،  خواهد  برگزار  رفراندوم  اروپا،  اتحادیه  در 
ماندن در اتحادیه موانعی ایجاد نخواهد کرد. در این دولت، 
قدرت نامتمرکز است، به خصوص در مورد شهرهایی مانند 
پارلمان،  بی پایان  دخالت های  به  علم  با  منچستر.  و  لندن 

تعداد کارمندان دولتی کاهش خواهد یافت. 

به طوری  است؛  استعدادها  همه  دولت  بریتانیا  جدید  دولت 
داد،  خواهد  ادامه  را  دموکرات ها  سوسیال  روش  که 
محافظه کاران اصالح طلب همانند اوزبورن و مایکل گوو را 
حفظ خواهد کرد و افراد سرسختی مانند اد بالز، تریسترام 
هانت و دیوید الوز، از حزب های کارگر و لیبرال دموکرات 
استعداد،  با  سیاستمداران  همچنین  کرد.  خواهد  اضافه  را 
اما نادیده  گرفته  شده ای مانند مارگوت جیمز، دیوید ویلتز 
خواهد  به کار  دولت  در  مهم  مشاغل  برای  را  بیرن  لیام  و 

گرفت. 
نخست وزیر  کامرون،  دیوید  برای  مناسبی  شغل  همچنین 
است.  همراه  هشدار  یک  با  البته  که  کرد  خواهد  پیدا  فعلی 
کامرون که به طور کلی سیاستمدار خوبی است، در دفاع از 
به منظور  است.  کرده  عمل  ضعیف  اروپا  در  بریتانیا  منافع 
جلوگیری از آسیب رسانی بیشتر کامرون، باید پاسپورت او 

توقیف شود! 

جهان از نگاه سردبیر اکونومیست در سال ۲۰۱۵

خوب، بد، زشت
دنیل فرانکلین/سردبیر   اکونومیست 

ترجمه: حسین موسوی



هفته نامه پرشین ۵جمعه ۱۲ دی ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۷۷

Visit us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly ۲۰۱۵ 

اشتراک نشریه
 عالقمندان به اشتراك و دريافت هفته نامه پرشين كافيست پرسشنامه  
زير را تكميل نموده و بهمراه چك در وجه"Persian Weekly" به آدرس 
دفتر هفته نامه پرشين ارسال نمايند. جهت پرداخت با كارتهاى اعتبارى 

با دفتر نشريه تماس حاصل فرمائيد
.................................................................................................... نام: 

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

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

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

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

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

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

داخل انگلستان:
پوند             ۴۰ ماه   سه  اشتراک:   پوند         مدت   ۶۰ ماه  یکسال ۱۲۰ پوندشش 

جهت پرداخت با کارت اعتباری لطفا با دفتر هفته نامه تماس حاصل فرمائید.
الزم به یادآوریست که وجه اشتراک بازگرداندنی نیست، ولی قابل انتقال به دیگری هست.

Persian Weekly Paper
4 Beechcroft Court, Beechcroft Ave, London NW11 8BP
Tel: 02071935592  Fax: 02070234921

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 
خود  فرهنگی  وکارهای  رسانی  اطالع  راه  به  و  میابد 

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

به ما معرفی کرده اند.

اشتراک = تداوم در انتشار

بازگشـــت 
ملی گرایی

خبر بد برای همکاری های بین المللی
موج  رسیدن  راه  از  که  نویسنده ای  هر  اخیر  سال های  در 
به عنوان  حالت  بهترین  در  کرده  پیش بینی  را  ملی گرایی 

شخصی غیرعادی دیده شده است.
کسب وکار،  نیروهای  قدرتمندترین  تمام  می رسید  نظر  به 
بین المللی  یکپارچگی  جهت  در  مالی  نظام  و  فناوری 
جدید  فراملی  سازمان های  می آورند.  وارد  فشار  عمیق تر 
دادگاه  و  بیست  گروه  جهانی،  تجارت  سازمان  قبیل  از 
که  جهانی  مسائل  به  رسیدگی  برای  بین المللی  جنایات 

همزمان  گرفتند.  شکل  می داد  رخ  شده  جهانی  دنیایی  در 
اتحادیه اروپا، سازمانی که کشورها در آن حاکمیت را جمع 
سیاسی  مدل  به عنوان  را  خود  می کنند،  رد  را  ملی گرایی  و 

قرن ۲۱ معرفی کرد.
با این حال در سال ۲۰۱۵ به طور روزافزونی آشکار خواهد 
آسیا  تا  گرفته  اروپا  از  است.  بازگشته  ملی گرایی  که  شد 
کشور  برای  «خیزش  ایده  به  که  سیاستمدارانی  آمریکا،  و 
خود» توسل جسته اند، قدرت و نفوذ بیشتری پیدا می کنند. 
زمینه ای  پیش  ایجاد  و  بین المللی  تنش های  افزایش  نتیجه، 
مایوس کننده برای همکاری چندجانبه در مورد آب و هوا، 

تجارت، مالیات یا توسعه است.
 ۲۰۱۴ سال  در  سیاست  در  ملی گرایانه  سبک  بازخیزش 
ملی گرای  یک  اغلب  که  مودی  نارندرا  هند،  در  شد.  واضح 
هندو خوانده می شود پیروز انتخابات عمومی شد، احزاب 
به  بزرگی  موفقیت های  اروپا  پارلمان  انتخابات  در  ملی گرا 
حزب  بریتانیا  در  و  ملی»  فرانسه «جبهه  در  آوردند،  دست 
ملی گرایان  گرفتند.  قرار  رای گیری  صدر  در  «استقالل» 
اسکاتلندی تا یک قدمی استقالل از بریتانیا پیش رفتند. با 
جلب حمایت داخلی از الحاق کریمه به اوکراین با استفاده 
متخاصم  چهره ای  ترسیم  برای  روسی  رسانه های  از 
در  ملی گرایانه  رفتار  بیرون،  جهان  از  فاشیست  حتی  و 
گذاشت.رهایی  رشد  به  رو  نیز  پوتین  والدیمیر  روسیه 
نخبگان سیاسی و کسب وکار از توهم، پس از سال ها رشد 
ناامیدکننده اقتصادی عامل مشترکی است که ملی گرایی را 
در تمام جهان زنده کرده است. در غرب اروپا، عنصر خشم 
افزوده  غذا  این  مواد  دیگر  به  هم  مهاجرت  باالی  سطح  از 
جماهیر  فروپاشی  ماندگار  تحقیر  روسیه،  در  است.  شده 
در  دارد.  وجود  ابرقدرتی،  وضعیت  نوستالژی  و  شوروی 
آسیا ادویه اضافی این معجون، تغییر توازن قدرت است که 

کشورهایی مانند چین و کره جنوبی را بر تظلم خواهی های 
تاریخی به ویژه در قبال ژاپن، تشویق کرده است. در آمریکا 
هم خشم از رشد «دولت اسالمی» شروع به افزودن اشتهای 
کرده  نظامی تر  و  قاطعانه تر  خارجی  سیاست  به  بازگشت 
است. بسیاری از این نیروها در سال ۲۰۱۵ تقویت خواهند 
شد. بنابراین ملی گرایی در سیاست جهانی هم برجسته تر 

خواهد شد.
انتخابات  ملی گرایی  قدرت  کلیدی  معیارهای  اروپا،  در   
بود.  خواهد  آلمان  محلی  انتخابات  و  بریتانیا  در  عمومی 
 (UKIP)متحد پادشاهی  استقالل  حزب  قدرتمند  نمایش 
به این هراس دامن خواهد زد که این کشور ممکن است به 
زودی از اتحادیه اروپا خارج شود. همزمان در آلمان حزب 
تابع  کشور  این  منافع  می کند  استدالل  که  آلمان»  «آلترناتیو 
سومین  به عنوان  پیشروی  برای  شده  اروپا  اتحادیه  منافع 
فرانسه  سیاسی  طبقه  می کند.  تالش  آلمان  سیاسی  نیروی 
کرد  خواهد  دنبال  را  نظرسنجی ها  نتایج  عصبانیت  با  هم 
یک  به عنوان  ملی  جبهه  رهبر  لوپن،  ماری  خیز  آیا  ببیند  تا 
یا  دارد  ادامه  ریاست جمهوری  انتخابات  برای  معتبر  نامزد 

خیر.
با این همه بزرگ ترین تهدید برای ثبات در اروپا ملی گرایی 

روی  پیش  امنیتی  پرسش  بزرگ ترین  است.  روسیه  در 
پوتین  رئیس جمهور  آیا  که  است  این  جهان-  شاید  اروپا-و 
سوار  کرده  کمک  آن  ایجاد  به  خود  که  ملی گرایی  موج  بر 
حوزه  کشورهای  حتی  و  اوکراین  تهدید  به  و  شد  خواهد 

بالتیک ادامه خواهد داد یا خیر. 
رابطه بین رفتار ملی گرایانه و نزاع های قلمرویی برای آینده 
آسیا نیز حیاتی خواهد بود. آقای مودی، نخست وزیر هند، 
نخست وزیر  شینپینگ،  ژاپن و ژی  نخست وزیر  آبه،  شینزو 
ملی گرایی  از  که  هستند  پرانرژی  ملی گرایانی  همه  چین 
کرده اند.  استفاده  داخلی  اصالحات  برای  ممیزی  به عنوان 
اما ملی گرایی آنها وجه برون گرایی نیز دارد. سوال بزرگ 
آسیا در سال ۲۰۱۵ این است که آیا اصرار بر ادامه اصالحات 
داخلی در چین، هند و ژاپن، به رقابت های بین المللی دامن 
خواهد زد یا خیر. زمینه هایی برای خوش بینی وجود دارد. 
ژاپن  و  چین  بین  نزاع  مانند  مسائلی  سر  بر  تنش ها  گرچه 
همچنان زیاد است، رهبران سیاسی احتماال تالش خواهند 
اصول  گذاشتن  کنار  بدون  را  خود  تفاوت نظرهای  کرد 

اساسی، مدیریت کنند. 
سال  ملی گرا  سیاستمداران  بازخیزش  کل،  در  وجود  این  با 
خواهد  بین المللی  همکاری های  برای  بدی  سال  را   ۲۰۱۵
برای  الزم  اقدامات  سر  بر  توافق  برای  اروپا  اتحادیه  کرد. 
احیای اقتصاد اروپا و مواجهه با روسیه تقال خواهد کرد. 
روسیه خود به گونه فزاینده ای به حاشیه خواهد رفت. این 
امر رسیدن به توافق در مورد مسائلی از خاورمیانه گرفته 
خواهد  دشوار  را  ملل  سازمان  در  هوایی  و  آب  تغییرات  تا 
بازگشت  از   ۲۰۱۵ سال  در  اقتصاد  شده  جهانی  نظام  کرد. 
میان  همکاری  اما  برد،  خواهد  در  به  جان  ملی گرایی 

کشورها با سر به زمین خواهد خورد.
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سیاست ۲۰۱۵

ژرمن ها به دنبال خیزش مجدد

چالش های آلمان 
در راه قدرت طلبی

دوره ای  را   ۲۰۱۷ و   ۲۰۱۴ بین  سال های  آینده،  تاریخ نویسان 
جنگ  از  بعد  پوسته  از  باالخره  آلمان  که  کرد  خواهند  توصیف 
جهانی خود بیرون آمده تا به یکی از رهبران دنیای غرب تبدیل 
تکمیل   ۲۰۱۵ سال  در  داد  رخ   ۲۰۱۴ سال  در  که  تحولی  اما  شود. 

نخواهد شد.
با  و  دهند  تغییر  را  رویکردهایشان  خودشان  باید  آلمانی ها 
در  باید  آنها  شوند.  سیاسی  صحنه های  وارد  تندتر  اظهارات 
در  که  را  عادت  این  و  کرده  بازنگری  خود  افراطی  صلح طلبی 
بحران های بین المللی آمریکا، فرانسه یا بریتانیا را جلو بیندازند 
تا وقتی اشکالی پیش آمد، خودشان لحن نصحیت گرایانه بگیرند، 
کنار بگذارند. در نهایت، آنها خواهند فهمید که حفاظت از نظم 
سال  از  بعد  احتماال  هست (البته  هم  آلمان  وظایف  جزو  جهانی 
 ۲۰۱۴ در  ژانویه  آلمان،  رئیس جمهور  گاوک،  یوآخیم    .(۲۰۱۵
خواستار  مونیخ»  امنیت  «کنفرانس  در  خود  سخنرانی  طی 
خارجه  امور  وزرای  همکاری  با  گاوک  بود.  شده  تحولی  چنین 
و دفاع خود که هر دو جزو مخاطبان آن سخنرانی بودند، اعالم 
جهانی  جامعه  در  که  اتفاقاتی  از  نمی تواند  دیگر  آلمان  که  کرد 
به  نزدیک  از  پس  کرد،  اضافه  او  کند.  خالی  شانه  می دهد،  رخ 
هفت دهه رفتار خوب، آلمانی ها باید مثل دیگر کشورها به خود 
باشند.  داشته  خوب  عملکرد  وسیع تری  دنیای  در  تا  کنند  اعتماد 

آیا تهاجم روسیه در اوکراین، تهدید داعش، شیوع ویروس ابوال 
در آفریقا، از جمله مشکالتی هستند که آلمان باید با آنها روبه رو 
آن  در  بود.  منفی  سوال  این  پاسخ  سرد،  جنگ  دوران  در  شود؟ 
کامال  خارجی  سیاست  شرقی  آلمان  نه  و  غربی  آلمان  نه  زمان، 
مستقلی نداشتند. در مسائل ژئوپلیتیک، آلمان غربی موضوعات 
دفاعی و دیپلماسی خود را به واشنگتن واگذار می کرد و در امور 
خط  مسکو  از  نیز  شرقی  آلمان  بود.  وابسته  پاریس  به  اروپا، 
می گرفت. آلمانی های تقسیم شده حتی مطمئن نبودند که با این 

وضعیت به «غرب» تعلق دارند یا نه. 
اتحاد  سالگرد  بیست وپنجمین  آنها   ،۲۰۱۵ اکتبر  سوم  روز  در 
آن  از  گرفت.  خواهند  جشن  را  آلمان  رسمی  استقالل  و  دوباره 
میانه رو  قدرتی  به  درون گرا  کشور  یک  از  آلمان  بعد،  به  زمان 
عیب جویی های  با  کشور  این  سیاسی  نخبگان  است.  شده  تبدیل 
جهانی  مسائل  در  بتوانند  تا  شده اند  همراه  خود  غربی  همتایان 
مدعی باشند. اما مردم آلمان این گونه نیستند. هر اقدام کوچکی 
است.  داشته  همراه  به  داخل  در  را  جنجال هایی  زمینه،  این  در 
نیروهای  اعزام  هنگام  و  میالدی   ۹۰ دهه  اواخر  از  روند  این 
ارتش آلمان به کوزوو شروع شد. آلمان معموال در کشمکش های 
 ۲۰۱۱ سال  در  که  همان طور  می کند،  حرکت  عقب  به  بین المللی 
آنگال مرکل، صدر اعظم، (همراه با روسیه و چین) از رای دادن 

به دخالت در لیبی در شورای امنیت سازمان ملل امتناع کرد. 
اما درگیری های امروز دنیا به قدری به آلمان فشار وارد می کند 
که نمی تواند منفعل بماند. این کشور ممکن است خود را به نفع 
فرانسه در آفریقا و به نفع آمریکا در آسیا عقب بکشد. اما مناقشه 
بین غرب و والدیمیر پوتین در اوکراین در منطقه ای رخ داده که 
دخالت آلمان در آن ضروری است. کشورهایی مانند لهستان، در 
همسایگی شرقی، امروز از دوستان نزدیک آلمان هستند، اما در 

گذشته دائما بین آلمان و روسیه در کشمکش بودند. 

همدردی برای روسیه!
بالتیک،  حوزه  کشورهای  و  لهستان  حیرت  میان  در  حال،  این  با 
همدردی  شگفت آوری  به طور  روسیه  اقدامات  با  آلمانی ها 
آلمان  کمونیست های  از  که  حزبی  چپ،  جناح  حامیان  می کنند. 
شرقی نشات می گیرد، آمریکا و ناتو را بیشتر از پوتین، عامالن 
میانه  چپ  سوسیال دموکرات های  از  بسیاری  می دانند.  بحران 
با  را  ضدآمریکایی  واکنش های  راستگراها،  از  برخی  حتی  و 
و  روسیه  نزدیک  ارتباط  مورد  در  رمانتیک  بیهوده گویی های 
آلمان ترکیب می کنند و در این میان، بیشتر آلمانی ها اصرار دارند 

که کشورشان به هیچ وجه نباید از ارتش خود استفاده کند. 
به  آلمان،  دیپلماسی  مورد  در  خود  عادت  مطابق  مرکل،  آنگال 
نکرده  اتخاذ  عمومی  موضعی  می خواهد،  گاوک  که  شیوه ای  آن 
است. او در عوض، جریان های داخلی و بین المللی را به بهترین 
غربی  رهبر  هر  از  بیش  او  می کند.  هدایت  می تواند،  که  شکلی 
دیگری با پوتین مذاکره تلفنی داشته است. او همچنین در اعمال 
همکاری  پوتین،  علیه  آمریکا  نیز  و  اروپا  اتحادیه  تحریم های 
برای  همچنان  مرکل   ۲۰۱۵ سال  در  باشد،  الزم  اگر  است.  داشته 
بد  رفتار  خالف  بر  اما  کرد،  خواهد  همکاری  تحریم ها  افزایش 
آمریکا، رفتار خوب خود را حفظ خواهد کرد؛ یعنی او همچنان 
بر ادامه مذاکره تاکید می کند، در حالی آمریکا نشان می دهد که 

اگر الزم باشد، از قدرت سالح استفاده خواهد کرد. 
در  خارجه،  امور  وزیر  اشتاین مایر،  والتر  فرانک  ضمن،  در 
مصاحبه ها و با استفاده از روش های مختلف تالش خواهد کرد 
کار  این  کند.  جلب  را  آنها  حمایت  و  داده  آموزش  را  آلمان  مردم 
که   ۲۰۱۴ سال  صحنه های  برجسته ترین  از  یکی  است.  سختی 

در  او  که  بود  زمانی  شد،  پخش  یوتیوب  در  ویروسی  شکل  به 
برلین در مورد بحران اوکراین صحبت می کرد. در میان جمعیت 

«جنگ طلب»  را  او  که  بودند  صلح طلبی  اصطالح  به  معترضان 
رخ  زیاد   ۲۰۱۵ سال  در  اینچنینی  سناریو های  کردند.  خطاب 
سال  در  بعدی  ملی  انتخابات  برگزاری  از  قبل  اما  داد.  خواهد 
متحدان  به  تا  رسید  خواهد  بلوغ  به  کافی  اندازه  به  آلمان   ،۲۰۱۷
سالح  از  باشد  الزم  اگر  حتی  کند؛  کمک  صلح  حفظ  در  خود 

استفاده شود. 

به رغم  است.  خطرناک تر  هم  و  امن تر  هم  امروز  جهان 
رقیبانه  روابط  احیای  برای  پوتین  والدیمیر  تالش های 
بین  هسته ای  حمالت  کردن  بدل  و  رد  غرب،  و  روسیه 
آمریکا و روسیه در حجمی که باعث پایان زندگی بر زمین 
شود دور از ذهن است؛ اما حاال به خاطر تنش های جدید، 
افزایش تعداد مراکز تصمیم گیری هسته ای و افزایش خطر 
تکثیر تسلیحات در مناطق بی ثبات، شرایط خطرناک تر هم 

است.
پیمان  نماینده   ۱۸۹ وقتی  مه  ماه  در  قاعدتا  نگرانی ها  این 
نیویورک  در   (NPT) هسته ای  سالح های  گسترش  منع 
بار  یک  سال  پنج  هر  که  تحوالت  مرور  کنفرانس  برای 
برگزار می شود، گرد هم می آیند مورد توجه قرار خواهند 
کردن  محدود  برای   ۱۹۶۸ سال  در  که   NPT گرفت. 
کشورهای دارای سالح هسته ای به پنج عضو دائم شورای 
امنیت سازمان ملل و در عین حال پیشرفت انرژی هسته ای 
استوار  ستون  سه  بر  که  بود  بزرگی  سودای  شد،  برقرار 
بود: عدم گسترش، استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و 

در نهایت خلع سالح پنج عضو شورای امنیت.
توجه  قابل  کاهش  سر  بر  آمریکا  و  روسیه  گرچه  اما 
از  تسلیحات  کنترل  کرده اند،  مذاکره  هسته ای  سالح های 
آستانه  در  که  مجدد»  «شروع  یعنی  توافق؛  آخرین  زمان 

شده  اجرایی  رسید،  امضا  به   ۲۰۱۰ سال  مرور  کنفرانس 
هزار   ۱۰ حدود  چیزی  امنیت  شورای  عضو  پنج  است. 
کالهک هسته ای دارند. هند و پاکستان و اسرائیل که همه 
 NPT کدام هیچ  هستند  هسته ای  سالح های  با  کشورهایی 
شدن  روبه رو  بدون  هم  کره شمالی  نکرده اند،  امضا  را 
تسلیحات  فناوری  به  رسیدن  از  پس  موثر  تحریم های  با 
هسته ای، از این پیمان خارج شده است. کشورهای دیگری 

پیمان  در  ماندن  وجود  با  گذشته  در  یا  حاال  که  هستند  هم 
NPT آشکارا فریبکاری کرده و اهداف پیمان را به چالش 

کشیده اند. 
اوباما علیه این شرایط بود که سخنرانی معروف پراگ در 
را  آورد)  ارمغان  به  او  برای  را  صلح  نوبل  (که   ۲۰۰۹ سال 
ایراد کرد و استدالل کرد که جهان باید از آسودگی درباره 
کند،  نابود  را  بشر  نوع  است  ممکن  که  هسته ای  سالح های 
چندجانبه  فرآیندهایی  بود  بنا  او  جاه طلبی  یابد.  رهایی 
تسلیحات  حذف  بتواند  نسل  یک  طی  که  کند  پیگیری  را 
شناخته  جهانی»  «صفر  به  چه  آن  بزند،  رقم  را  هسته ای 

می شود.
 ۲۰۱۰ مرور  کنفرانس   ،۲۰۰۵ سال  بی حاصل  نشست  از  پس 
یک موفقیت در نظر گرفته شد تا حدی به خاطر امیدهایی 
که به آقای اوباما بسته شده بود و تا حدی به خاطر توافق 

صورت گرفته بر سر برنامه اقدامی که هدفش تقویت سه 
ستون NPT بود، اما اوباما وعده هایی ورای توانایی هایش 
داده بود و عمده این برنامه ناکامل مانده تا گردهمایی ۲۰۱۵ 
ماجراجوی  روسیه  تمایل  عدم  با  باشد.  سختی  شرایط  در 
با  و  آمریکا  با  جدید  گفت و گوهای  به  ورود  به  پوتین  آقای 
درباره  بیشتر  شفافیت  خواسته  برابر  در  چین  مقاومت 
تسلیحات خود، اعضای شورای امنیت در جهت خلع سالح 

بیشتری که خود را به آن متعهد کرده بودند، هیچ پیشرفتی 
نداشته اند. درواقع تمام دارندگان مجاز سالح هسته ای در 

حال مدرن کردن نیروهای هسته ای خود هستند.
امضاکنندگان NPT که عضو جنبش عدم تعهد هستند هم 
مورد  آنها  عالقه  مورد  کار  دستور  چراکه  شده اند؛  ترشرو 
در  کنفرانسی  برگزاری  وعده  است.  نگرفته  قرار  توجه 
سالح  بدون  خاورمیانه ای  شکل گیری  مورد  در   ۲۰۱۳ سال 
منجر  ماجراهای  به  توجه  با  است.  نشده  محقق  هسته ای 
فرآیندی  در  شرکت  به  تنها  اسرائیل  تمایل  و  عرب  بهار  به 
که تمام زوایای امنیت منطقه را در نظر بگیرد، چشم انداز 
سال  کنفرانس  برگزاری  از  پیش  نشستی  چنین  برگزاری 
۲۰۱۵ ضعیف است. شکست در این مورد تاثیری تباه کننده 
بر جو برخی کشورها مانند مصر خواهد داشت که تهدید 
مورد  در  تازه  ابتکاری  است.  کرده   NPT از  خروج  به 

شده  محبوب  هسته ای،  تسلیحات  انسانی»  «پیامدهای 
ایرلند  و  اتریش  نروژ،  مانند  کشورهایی  حمایت  تحت  و 
دائم  اعضای  حال،  این  با  است.   NAM کشوهای عالوه بر 
ورزیده اند  امتناع  مورد  این  در  همکاری  از  امنیت  شورای 
و برخورد بسیاری از کشورهای ناتو که زیر چتر حمایت 
هسته ای آمریکا هستند نیز از زمان الحاق کریمه به روسیه 

بدتر شده است.

 ۲۰۱۵ کنفرانس  بر  نیز   دیگر  طرقی  به  اوکراین  بحران 
سر  بر  روسیه  و  آمریکا  بین  همکاری  گذاشت.  خواهد  اثر 
موضوعات هسته ای حاال در حال تعلیق قرار گرفته است. 
نماد  به عنوان  را  روسیه  هسته ای  سالح های  پوتین  آقای 
ضروری قدرت ملی خود می بیند، اما جدی ترین خطر پیش 
اگر  است.  امنیتی  تضمین های  شدن  ارزش  کم   NPT روی
اوکراین هنوز سالح هسته ای داشت، آیا روسیه باز هم به 

قلمرو آن تجاوز می کرد؟
به طور غریبی، اندک خبر خوبی که هست از مذاکرات بین 
ایران و پنج عضو دائم شورای امنیت می رسد. شکاف های 
بزرگ به خصوص درباره تعداد سانتریفیوژهای غنی کننده 
اورانیومی که ایران می تواند نگه دارد، پابرجا مانده اند، اما 
در سال ۲۰۱۴ با تمدید مذاکرات پیشرفت کافی انجام شده 

است. 

همچنان در شرف نابودی

خلع سالح های 
هسته ای و 

چالش های اوباما
کوشش اوباما برای خالص شدن از تسلیحات 
هسته ای بیش از هر زمانی به پریشانی افتاده 

است
انداختن  سالگرد  هفتادمین   ،۲۰۱۵ آگوست 
ناگازاکی  و  هیروشیما  روی  اتمی  بمب های 
است. گرچه جهان در سال ۱۹۶۲ و در جریان 
قرار  فاجعه  آستانه  در  کوبا  موشکی  بحران 
هم  نادرست  هشدار  و  اتفاق  چندین  و  گرفت 
حمالت  شود،  بزرگ  بالیی  باعث  می توانست 
از  استفاده  مورد  آخرین  و  اولین  حاال  تا  ژاپن 
بمب اتمی در جنگ بوده است. توازن وحشت 
توافقات  به  شوروی،  جماهیر  و  آمریکا  بین 
طرف  دو  هر  آن  در  که  رسید  تسلیحات  کنترل 
را  دیگر  طرف  امنیتی  نیازهای  به  احترام 

تضمین کننده امنیت خود می دانستند.
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برنامه ای برای 
قدرت گرفتن اروپا

متئو رنزی، نخست وزیر ایتالیا، توضیح داده است که چگونه 
می خواهد دوباره کشورش را به دوران رشد بازگرداند:

رنج  جدید  تروریسم  و  مداوم  کشمکش های  از  که  جهانی  در 
برای  همچنان  که  است  قاره ای   ۲۰۱۵ سال  اروپای  می برد، 
از  پیش  اما  می کند.  تالش  اقتصادی  بحران  از  یافتن  نجات 
آنکه اجازه دهیم بدبینی ها پیروز شوند، آنچه مورد نیاز است 
بود.  خواهد  تغییر،  بروز  بودن  ممکن  به  ایمان  و  راسخ  عزم 
سیاستمداران  نقش  و  نمی دهد  رخ  خود  خودی  به  مساله  این 
قاطعانه  غلبه  سال ها  از  بعد  است.  مهم  آن  هدایت  برای 
نینجامیده،  مثبتی  اهداف  بروز  به  که  تکنوکرات ها  رویکرد 
دولت  می رسد.  نظر  به  ضروری  چشم انداز  در  تغییر  اکنون 

جدید ایتالیا -که نیمی از آن را زنان تشکیل می دهند و نیمی را 
مردان- از همان ابتدای سال ۲۰۱۴ و در ماه فوریه خودش را با 
این هدف منطبق کرد. ما استراتژی روشنی داریم و می دانیم 

که چگونه به اهداف خود برسیم.
ما به روند اصالحات ساختاری که پیش از این به کندی پیش 
اصالحات  با  را  کار  این  و  بخشید  خواهیم  سرعت  می رفت، 
قانونی و نهادی شروع می کنیم. این کار برای ایجاد ایتالیای 
چابک تر، رقابتی تر و توانا در پاسخگویی به موقع به تغییرات 
اجتماعی ضروری است. این اقدامات یک قانون انتخاباتی را 
دربرمی گیرد که برنده ای قاطع، دولتی با ثبات و اکثریتی بی 
چون و چرا و نیز معماری قانونی جدید با مجلس قانون گذاری 
واحدی که موازنه قدرت را بین مقامات مرکزی و محلی ایجاد 
می کند، داشته باشد. در جلساتی که با شرکای بین المللی مان 
داشته ایم، این یک اولویت است که اغلب به عنوان کمک به رشد 

اقتصادی مطرح می شود.
خواهیم  پیش  را  اقتصادی  و  اجتماعی  اصالحات  ما  همزمان، 
ایتالیا  عقب ماندگی  باعث  که  را  ساختاری  مشکالت  ما  برد. 
دهه   چند  طی  که  باال  دولتی  بدهی  که  می دانیم  است  شده 
مهم ترین  ناکارآمد،  و  مخل  اداری  سیستم  نیز  و  شده  انباشته 
در  بوده ایم.  رکود  شاهد  سال ها  ما  هستند.  مشکالت  این 
کافی  این  اما  کردیم،  متوقف  را  رشد  نزولی  سیر   ۲۰۱۴ سال 
نیست؛ هدف ما رشد دوباره است. برای دستیابی به این رشد، 
یک  طراحی  تعیین شده است. ما  جبهه  استراتژی  ما در چند 
کمک  با  که  کرده ایم  شروع  را  جدید  عمومی  اداره  سیستم 
و  خانوار ها  به  می توانیم  آن  از  آمده  دست  به  ارقام  و  آمار 
کنند.  ذخیره  را  خود  منابع  و  زمان  کنیم  کمک  کسب وکارها 
قضایی- سیستم  به  بخشیدن  سرعت  برای  ضروری  اقدامات 
به  رسیدگی  زمان  مدت  کاهش  بر  و  داده ایم  انجام  را  مدنی 
پرونده های قضایی به نصف، متمرکز شده ایم که این موضوع 
بسیار  کار  این  که  می دانیم  داشت.  خواهد  هم  اقتصادی  اثر 
 ۲۰۱۴ سال  در  است.  خارجی  سرمایه گذاران  عالقه  مورد 
دوباره شروع به جذب سرمایه آنها کردیم؛ در سال ۲۰۱۵، در 
گذاران  سرمایه  برای  ایتالیا  اصالحات،  این  از  بخشی  سایه 

جذاب تر خواهد شد.
بر  مالیات  مازاد  شهروند،  میلیون   ۳۰ مالی،  سیستم  برای 

پس  دولت  سوی  از  را  بودند  کرده  پرداخت  که  درآمدی 
تا  کرد  خواهند  کمک  مالیاتی  معافیت های  گرفت.  خواهند 
کارآفرینان و کسانی که ثروت ایجاد می کنند، بدهی های خود 
کارگران  برای  مالیات  کاهش  همچنین  بپردازند،  راحت تر  را 
متعهد  مبنا،  همین  بر  داد.  خواهیم  ادامه  را  کسب وکارها  و 
 ۱۱ برای  یورویی   ۸۰ مالیاتی  معافیت  ماهانه  شد  خواهیم 
نیز  را  کسب وکارها  مالیات  و  بگیریم  نظر  در  کارگر  میلیون 
بیش از این کاهش خواهیم داد، به طوری که در سال ۲۰۱۴ نیز 
این مالیات ها را به میزان ۱۰ درصد کاهش داده ایم. این مقادیر 
دولتی  بازدهی  بدون  و  بیهوده  مخارج  قاطعانه  کاهش   با  را 
خدمات  بخش  به  لطمه ای  اینکه  بدون  می کنیم،  مالی  تامین 
وارد کنیم و در ضمن هزینه ها را برای تبدیل آن به یک موتور 

اقتصادی بازتعریف خواهیم کرد. 
ضروری  چالش  یک  جوانان،  برای  مخصوصا  شغل،  ایجاد 
برای ایتالیا و سراسر اروپاست. در ایتالیا اصالحاتی در بازار 
افزایش  با  دائمی  قرارداد  یک  بر  که  کرده ایم  شروع  را  کار 
حقوق و مزایا و توسعه حمایت از افرادی که شغل خود را از 

مشوق هایی  گرفتن  نظر  در  و  زنان)  (به ویژه  می دهند  دست 
برای  امر  این  است.  مبتنی  شرکت ها،  استخدام  روند  برای 

ایتالیا یک تغییر بزرگ و بنیادین است.
به  را  آموزشی  انقالب  یک   ۲۰۱۵ سال  مورد،  آخرین  به عنوان 
همراه خواهد داشت. در ابتدای سال تحصیلی جدید، مدارس 
از  پس  تغییر  این  که  بود  خواهند  متفاوت  بسیار  ایتالیایی 
را  دانش آموزان  و  والدین  معلمان،  که  عمومی  مشاوره  یک 
دربرگرفته، رخ خواهد داد. این یک سرمایه گذاری برای آینده 
است: آینده ایتالیا به مدارس امروز بستگی دارد. برای اینکه 
به جهانیان نشان دهیم ایتالیا در حال تغییر است و می تواند 
یک نمونه باشد، اکسپو ۲۰۱۵ در میالن را برگزار خواهیم کرد. 
به  ایتالیا  قدرت  دادن  نشان  برای  فوق العاده  موقعیت  یک  این 
یک  می تواند  ضمن  در  و  است  بیننده  میلیون ها  و  جهانیان 
و  باشد  منابع  در  یورو  میلیارد ها  جذب  برای  بزرگ  شانس 

ده ها هزار شغل ایجاد کند.

بازگشت به رویای اروپایی
خواهیم  نیز  موفق  و  بازگردیم  رشد  دوران  به  می خواهیم  ما 
شد. اروپا نیاز به تمرکز قاطع بر رشد و مشاغل دارد. امروز 
کرد  اعالم  اروپا  جدید  کمیسیون  است.  شده  متوقف  امر  این 
که ۳۰۰ میلیارد یورو را به روند تغییر اختصاص خواهد داد. 
بانکی  سیستم  از  و  افتاد  خواهد  اتفاق  این  که  هستیم  مطمئن 
به  یورویی  میلیارد   ۲۰۰ کمک  تزریق  با  تا  خواست  خواهیم 
به  کرده،  فراهم  اروپا  مرکزی  بانک  که  خانوار ها  و  مشاغل 

تسریع این رشد اقتصادی کمک کند.
اما مشکالت اروپا فقط به اقتصاد منحصر نمی شود. بنابراین، 
آرزوهایی  چه  آن،  بنیانگذاران  دید  و  برگشت  عقب  به  باید 
و  خود  ارزش های  به  که  دارد  نیاز  اروپایی  به  جهان  داشتند. 
که  اروپایی  باشد؛  داشته  باور  بود  شده  بنا  آن  بر  که  اصولی 
جهانی  نظم  در  قاطع  بازیگری  اقتصادی اش،  قدرت  از  فراتر 
است، آن هم در دوره ای بسیار حساس که الزم است هر کس 
مسوولیت بزرگتری  را به عهده بگیرد. در اروپای سال ۲۰۱۵ 
پس  داریم.  رو  پیش  روز   ۳۶۵ ما  کرد.  خواهیم  ممکن  را  این 

بیایید یک روز را هم هدر ندهیم.

سیاست ۲۰۱۵

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

غربی به موضوعات و مسائل  مختلف منجمله ایران است و 
به معنای تایید تمام محتوای آن نخواهد بود.

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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افزایش نگران کننده استقراض
آفریقا سریع ترین رشد اقتصادی قاره ای سیاره زمین 
کرده  رشد  آن  از  سریع تر  که  چیزی  اما  است.  دارا  را 
بدهی ها، شامل بدهی های شخصی، شرکتی و دولتی 

است. 
خواهند  مساله  این  نگران  آن  حامیان  و  آفریقا   ۲۰۱۵ سال  در 
قرضه  می شود.اوراق  خارج  کنترل  از  بدهی ها  افزایش  که  بود 
توسط  شده اند  منتشر  اقتصادها  این  از  برخی  توسط  که  فراوانی 
در  شده اند.  خریداری  زوریخ  تا  گرفته  اوماها  از  سرمایه گذاران 
پنج  از  (کمتر  عاج  ساحل  سنگال،  مانند  کشورهایی   ۲۰۱۴ سال 
سال پس از ناتوانی دولت در بازپرداخت بدهی ها) و زامبیا اوراق 
میزان  این  که  کرده اند  منتشر  دالر  میلیارد  یک  ارزش  به  قرضه ای 
اوراق قرضه کمتر از تقاضا است. کنیا در شرایطی رکورد فروش 
۲ میلیارد دالر اوراق قرضه را ثبت کرده است که تقاضا برای این 

اوراق چهار برابر بیشتر از اوراق منتشر شده بود. 
این نوع استقراض دولتی بر این اساس قرار دارد که داستان رشد 
مقروض  شدت  به  که  غنا  کشور  حتی  یافت.  خواهد  ادامه  آفریقا 
قاره  این  پول های  درمیان  را  عملکرد  بدترین  آن  ملی  پول  و  است 
میلیارد  یک  ارزش  به  یورویی  قرضه  اوراق  انتشار  در  دارد، 
زیاده روی  نشد.  مواجه  مشکل  با   ۲۰۱۴ سال  اواخر  در  دالر 
اشتهای  درپی  و  شد  آغاز   ۲۰۰۷ سال  در  که  استقراض،  در  آفریقا 
بحران  از  پس  دوران  در  قرضه  اوراق  خرید  برای  سرمایه گذاران 
اقتصادی ادامه یافت، احتماال تا زمانی ادامه خواهد یافت که نرخ 
عادی  حالت  به  جهان  نقاط  دیگر  در  سرمایه گذاری  سود  و  بهره 

درآید. 
زمانی که این اتفاق روی دهد، وام دهندگان آفریقایی شاهد تکرار 
بود.  خواهند  منابع  به  وابسته  اقتصادهای  در  ویژه  به  تاریخ، 
این  تکرار  خطر  اکنون  و  بود  مقروض  شدت  به  قاره  این  پیش تر، 
مساله وجود دارد. براساس اعالم صندوق بین المللی پول در سال 
قرضه  اوراق  انتشار  از  سیاه  آفریقای  کشورهای  کل  درآمد   ۲۰۰۹
کمتر از ۵ میلیارد دالر بود. تا سال ۲۰۱۳ این میزان به ۱۴ میلیارد دالر 
افزایش یافت و برآورد می شود در سال ۲۰۱۴ درآمد اوراق قرضه 
به  آفریقا  بدهی  کل  نسبت  بود.  خواهد  دالر  میلیارد   ۲۰ حدود  در 
تولید ناخالص داخلی که تا سال ۲۰۰۸(به لطف بخشودگی بدهی ها 
و افزایش قیمت کاالها) به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یافت، به این 

سرعت  به  داخلی  ناخالص  تولید  که  است  مانده  باقی  پایین  دلیل 
هم اکنون  آفریقایی  کشورهای  از  برخی  در  اما  است.  کرده  رشد 
بیشتر  یا  داخلی  ناخالص  تولید  از  درصد   ۷۰ به  نزدیک  بدهی ها 
وام دهندگان  از  آفریقا  گذشته  در  که  است  شرایطی  در  این  است.  
رسمی یعنی دولت ها، بانک جهانی، بانک توسعه آفریقا و صندوق 
این  استقراض های  اکثر  امروز  اما  می گرفت  وام  پول  بین المللی 
کمک های  و  دولتی  قرضه  اوراق  است.  خصوصی  منابع  از  قاره 
مالی از مد افتاده اند. درعوض این سرمایه گذاران بخش خصوصی 
هستند که روی توانایی آتی آفریقا در بازپرداخت بدهی ها حساب 
سهام  بازار  سرمایه گذاران  قرضه،  اوراق  صندوق های  و  می کنند 
اوراق  آفریقایی)  سرمایه گذاران  فردی(شامل  سرمایه گذاران  و 
قرضه دولتی را خریداری می کنند. اوراق قرضه بخش خصوصی 
که توسط شرکت های بزرگ آفریقایی منتشر می شود نیز به انبوه 
اوراق قرضه اضافه می شود. اوراق قرضه شرکتی فراوانی توسط 
اتیوپی، موزامبیک، نیجریه و همچنین آفریقای جنوبی منتشر شده 

است. 
کشورهای  در  بلندمدت  قرضه  اوراق  سود  و  بهره  نرخ  که  زمانی 
توسعه یافته افزایش می یابد، همانگونه که در سال ۲۰۱۵ در برخی 
از این کشورها این گونه خواهد بود، وام دهندگان خصوصی تمایل 
کمتری به آفریقا پیدا می کنند. آنها اگر به طور کلی از خرید اوراق 
برای  فعلی  سود  از  بیشتر  سودی  خواستار  نکنند،  اجتناب  قرضه 

اوراق قرضه دولتی و خصوصی خواهند شد. 
 البته همه اینها به میزان سالمت مالی دولت های آفریقایی بستگی 
دارد. اما نشانه های خوبی در این مورد وجود ندارد: گرچه منطقه 
بودجه  مازاد  با  گذشته  دهه  سال های  اکثر  طی  سیاه  آفریقای 
زیرا  شده،  بودجه  کسری  دچار  اکنون  اما  است،  بوده  رو به رو 
یافته  کاهش  کاالها  قیمت  و  مالیاتی  درآمدهای  که  شرایطی  در 
و  یارانه ها  دستمزدها،  صرف  را  فراوانی  هزینه  دولت ها  است، 
دارای  تانزانیا،  و  غنا  مانند  کشورها  برخی  کرده اند.  زیرساخت ها 
کسری بودجه به میزان بیش از ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی 

هستند. 
می کنند  تحمل  را  ارقام  این  زمانی  تا  قرضه  اوراق  سرمایه گذاران 
که فرصت های سرمایه گذاری در دیگر نقاط نزدیک به صفر باشد. 
احتمال  و  کرد.   نخواهد  تغییر   ۲۰۱۵ سال  در  مساله  این  احتماال 
و  یابد  کاهش  ناگهانی  به طور  آفریقایی  دولت های  هزینه  داردکه 
احتمال دارد که قیمت کاالها که کشورهای آفریقایی به شدت به آن 
وابسته هستند، دوباره افزایش پیدا کند. اما نباید روی هیچ یک از 

این اتفاقات حساب باز کرد.
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اقتصاد ۲۰۱۵

اکونومیست مطرح کرد

هفت پیش بینی 
برای سال ۲۰۱۵

افزایش  و  نفت  قیمت  کاهش  روسیه،  در  مالی  فروپاشی 
دوباره  خیزش  ولی،  سیلیکون  شکوفایی  دالر،  ارزش 
اقتصاد آمریکا، ضعف اقتصادهای آلمان و ژاپن، تنزل پول 
مشکل  دچار  دموکرات  یک  و  نوظهور  اقتصادهای  در  ملی 
از  اکونومیست  که  هستند  تصویری  هفت  سفید،  کاخ  در 
که  شواهدی  بنابر  می دهد.   ۲۰۱۵ سال  در  جهان  اقتصاد 
بسیار  جهان  اقتصاد  شرایط  می کند،  ارائه  اکونومیست 
شبیه موقعیت اواخر دهه ۱۹۹۰ است. در آن زمان سه روند 
موجب بی ثباتی اقتصاد جهان شدند که هم اکنون نیز همین 

عوامل می توانند بر اقتصاد جهان تاثیرگذار باشند. 

اعتبارات  مشکل  تحت تاثیر  به شدت  اخیر  اقتصادی  تاریخ 
سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ قرار گرفته است به همین دلیل آنچه 
فراموشی  دست  به  سادگی  به  داده  رخ  قبل  دهه های  در 
آموزنده  قبل  سال   ۱۵ به  کردن  نگاه  اما  است؛  شده  سپرده 
است هم به لحاظ اینکه چه باید کرد و هم از نظر اینکه از 
چه چیزی باید پرهیز کرد. در آن زمان آمریکا همانند اکنون 
اینترنت  ظهور  بود.  بنیان کن  دیجیتالی  انقالب  یک  پیشتاز 
چشم انداز  از  رضایتمندی  و  شد  نوآوری ها  فوران  موجب 
آمریکا را به وجود آورد. تا سال ۱۹۹۹ تولید ناخالص داخلی 
آمریکا ساالنه بیش از ۴ درصد رشد می کرد و نرخ بیکاری 
بود.  رسیده  ساله   ۳۰ سطح  کمترین  یعنی  درصد؛   ۴ به 
سرمایه گذاری خارجی به شدت افزایش یافته بود و موجب 
افزایش ارزش دالر و قیمت سهام شده بود. همچون اکنون، 
یاس  با  تضاد  در  کامال  آمریکا  در  خوش بینی  زمان  آن  در 
و ناامیدی در دیگر نقاط جهان بود. اقتصاد ژاپن در سال 
اروپا»  بیمار  «مرد  آلمان  شد.  قیمت ها»  «تنزل  دچار   ۱۹۹۷
بودند:  بحران  دچار  نوظهور  اقتصادهای  بود.  گرفته  لقب 
و  خارجی  سرمایه  فرار  درپی   ۱۹۹۹ سال  تا   ۱۹۹۷ سال  از 
ناتوانی در بازپرداخت بدهی های دالری، کشورها از تایلند 
بودند.  پول هایشان  ارزش  سقوط  شاهد  برزیل  تا  گرفته 
در نهایت، آمریکا نیز دچار مشکل شد. در اوایل سال ۲۰۰۰ 
ارزش  گسترده  کاهش  و  ترکید  تکنولوژی  سهام  حباب 

به  کسب و کارها  سرمایه گذاری  آورد.  وجود  به  را  سهام 
کاهش  همچون  و  یافت  کاهش  تکنولوژی  بخش  در  ویژه 
اوایل  تا  کرد.  پیدا  تنزل  مصرف کننده  هزینه  سهام،  ارزش 
سال ۲۰۰۱ آمریکا به همراه اکثر کشورهای ثروتمند، دچار 
شرایط  بین  گفت  باید  البته  شد.  مالیم  رکودی  البته  رکود، 
تفاوت  یک  ندارد.  وجود  مطلق  شباهت  گذشته  و  امروز 
آشکار چین است. این کشور که در سال ۱۹۹۹ بازیگر خردی 
به شمار می رفت، اکنون دومین اقتصاد بزرگ جهان است و 
به طور نامتناسبی در رشد اقتصاد جهانی مشارکت دارد. 
در آن زمان سه روند در بی ثبات کردن اقتصاد جهان دخیل 
بودند که اکنون نیز می توانند همان تاثیر را داشته باشند. 
در  است.  جهان  نقاط  دیگر  و  آمریکا  بین  شکاف  نخست، 
نقاط  دیگر  در  و  افزایش  درحال  اقتصادی  رشد  آمریکا 

اواخر  در  است.  شدن  کند  درحال  اقتصادی  رشد  جهان 
وزارت  معاون  زمان  آن  در  که  سامرز»  «الرنس   ۱۹۹۰ دهه 
خزانه داری آمریکا بود، هشدار داد که اقتصاد جهان «با یک 
موتور پرواز می کند». هیات پیش بینی کنندگان اکونومیست 
 ۱/۱ رشد  و  آمریکا  در  را  درصدی   ۳ رشد   ۲۰۱۵ سال  برای 
درصدی را در ژاپن و حوزه یورو پیش بینی می کنند. رشد 
اقتصادی چین نیز کاهش خواهد یافت و در حدود ۷ درصد 
تسلی  را  خود  این گونه  می توانند  آمریکایی ها  بود.  خواهد 
اشتغالزایی  است.  شده  تضمین  نسبتا  شکاف  این  که  دهند 
زمان  هر  از  سریع تر  تاکنون   ۱۹۹۹ سال  از  کشورشان  در 
دیگری بوده است، کاهش قیمت بنزین موجب صرف هزینه 
توسط مصرف کنندگان شده و سرمایه گذاری کسب و کارها 
خوشی  خبرهای  خبرها،  همه  اما  است؛  یافته  افزایش 
نیستند: کاهش قیمت نفت ممکن است موجب ورشکستگی 
بسیاری از تولیدکنندگان نفت شیل در سال ۲۰۱۵ شود. از 
در  ارزها  دیگر  کاهش  و  دالر  ارزش  افزایش  دیگر،  سوی 
که  همان طور  می کند،  وارد  آسیب  صادرکنندگان  به  خارج 
این مساله ۱۵ سال پیش به صادرکنندگان لطمه زد. بریتانیا، 
مشکالت  از  نیز  انگلیسی زبان  کشورهای  قهرمان  دیگر 

حوزه یورو لطمه خواهد دید. 
چشم انداز   ۱۹۹۰ دهه  اواخر  با  کننده  نگران  شباهت  دومین 
نرخ  است.  جهان  ثروتمند  دیگر  اقتصاد  دو  ناخوشایند 
رشد اقتصادی آلمان به حدود یک درصد کاهش یافته است 
سال ها  طی   زیرا  است؛  شدن  وخیم تر  درحال  مساله  این  و 
در  سیاست گذاری  گرفته،  صورت  اندکی  سرمایه گذاری 
فاجعه بار بوده و دولت هنگام صرف پول به  بخش انرژی 
فکر دستیابی به اهداف مالی است و آنقدر از رای دهندگان 
که  را  ساختاری  اصالحات  از  دسته  آن  که  دارد  هراس 
گرهارد شرودر در سال ۲۰۰۳ اجرا کرد، ادامه نمی دهد. از 
مرتکب   ۱۹۹۷ سال  در  که  را  اشتباهاتی  ژاپن  دیگر،  سوی 
بر  مالیات  زودهنگام  افزایش  با  یعنی  کرده؛  تکرار  شد، 
مصرف مانع از رهایی از رکود شده است. سومین شباهت 
آن  در  است.  نوظهور  اقتصادهای  در  خطر   ۱۹۹۰ دهه  با 
کالن  خارجی  بدهی های  و  ارز  ثابت  نرخ  مشکل،  زمان 
است  شناور  ارز  نرخ  است،  کمتر  بدهی ها  اکنون  بود. 
با  داده اند.  افزایش  را  خود  ارزی  ذخایر  دولت ها  اکثر  و 
در  ویژه  به  مشکالت  از  فزاینده ای  نشانه های  وجود  این 
به ویژه  کاالها  صادرکنندگان  دیگر  اما  دارد؛  وجود  روسیه 
 ۹۵ نفت  می رسند.  نظر  به  آسیب پذیر  نیز  آفریقا،  در 
را  نیجریه  دولت  درآمد  از  درصد   ۷۵ و  صادرات  از  درصد 
به  دست  مالی  حمایت  برای  هم اکنون  غنا  می دهد.  تشکیل 

دامن صندوق بین المللی پول شده است. در دیگر کشورها 
از  بسیاری  است.  کرده  کمین  شرکت ها  حوزه  در  خطر 
ناتوانی  دارند.  دالری  بدهی های  برزیلی  شرکت های 
بحران  اندازه  به  بدهی هایشان  بازپرداخت  در  شرکت ها 
این  اما  نیست؛  چشمگیر   ۱۹۹۰ دهه  در  آسیا  بدهی های 
مساله موجب نگرانی سرمایه گذاران و افزایش ارزش دالر 
 ۲۰۱۵ سال  می دهند  نشان  شباهت ها  این  همه  شد.  خواهد 
سال ناهمواری خواهد بود. برخی معتقدند افزایش ارزش 
بحران  و  یورو  حوزه  اقتصادی  رشد  کندی  همراه  به  دالر 
اقتصادی  رکود  به  منجر  سرانجام  نوظهور  اقتصادهای 
بازارهای  اینکه  مثبت  نکته  یک  اما  شد؛  خواهد  آمریکا  در 
نسبت  داشت:  نخواهند   ۱۹۹۰ دهه  مانند  عملکردی  سهام 
قیمت به درآمد شاخص استاندارد اند پورز ۵۰۰، ۱۸ است که 
چندان بیشتر از متوسط تاریخی این شاخص نیست. گرچه 
بی احتیاطی  با  تکنولوژی  بزرگ  شرکت های  از  بسیاری 
سرمایه گذاری می کنند، اما اکثر آنها ترازنامه های مناسبی 
است  استقراض  به  متکی  کمتر  جهانی  مالی  نظام  و  دارند 
و درنتیجه نسبت به سرایت مشکالت مالی از آسیب پذیری 
در  روسیه  ناتوانی   ۱۹۹۸ سال  در  است.  برخوردار  کمتری 
آمریکا  ال تی سی ام  مالی  صندوق  بدهی هایش،  بازپرداخت 
به  بعید  پیامدهایی  چنین  امروزه  اما  درآورد،  پای  از  را 
نظر می رسید. با این وجود اگر اقتصاد جهان دچار تزلزل 
زیرا  بود؛  خواهد  دشوارتر  ثبات  بازگرداندن  این بار  شود، 
سال  در  دارند.  مانور  برای  کمی  فضای  سیاست گذاران 
۱۹۹۹ فدرال رزرو نرخ بهره را حدود ۵ درصد تعیین کرده 
بود و زمانی که رشد اقتصادی کند شد، امکان کاهش نرخ 
تمام  در  بهره  نرخ  حاضر  درحال  اما  داشت.  وجود  بهره 
سیاسی  صحنه  است.  صفر  به  نزدیک  ثروتمند  کشورهای 
قرار  خوبی  شرایط  در  و  دارد  تفاوت   ۱۹۹۰ دهه  با  نیز 
ثروتمند  کشورهای  مردم  اکثر   ۱۹۹۰ دهه  پایان  در  ندارد. 
دستمزد  متوسط  بودند:  شده  بهره مند  رونق  دستاورد  از 
آمریکایی ها در سال های ۲۰۰۰-۱۹۹۵ تا ۷/۷ درصد افزایش 
یافت؛ اما از سال ۲۰۰۷ تاکنون متوسط دستمزدها در آمریکا 
یورو  حوزه  کشورهای  اکثر  و  بریتانیا  در  و  نکرده  تغییر 
تمایل  و  مشارکت  میزان  که  همان طور  است.  یافته  کاهش 
همه  در  می دهد،  نشان  مخالف  احزاب  به  دادن  رای  به 
کشورهای ثروتمند رای دهندگان از دولت هایشان ناراضی 
این  بگیرند،  قرار  فشار  تحت  آینده  سال  آنها  اگر  هستند. 
 ۲۰۱۵ سال  اقتصاد  شد.  خواهد  تبدیل  خشم  به  نارضایتی 
احتماال  سیاست  اما  بود؛  خواهد   ۱۹۹۰ دهه  اواخر  همانند 

بدتر از آن زمان خواهد بود.

میزان مشارکت و تمایل 
به رای دادن به احزاب 

مخالف نشان می دهد، 
در همه کشورهای 

ثروتمند رای دهندگان از 
دولت هایشان ناراضی 
هستند. اگر آنها سال 
آینده تحت فشار قرار 
بگیرند، این نارضایتی 

به خشم تبدیل خواهد 
شد. اقتصاد سال ۲۰۱۵ 

همانند اواخر دهه ۱۹۹۰ 
خواهد بود؛ اما سیاست 
احتماال بدتر از آن زمان 

خواهد بود.
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پنج عامل تاثیرگذار 
بر اقتصاد جهان

شدت  نظر  از   ،۲۰۱۴ سال  غیرمنتظره  اتفاقات  و  جنگ ها  و  ناآرامی ها 
سال  در  گذاشت.  جا  به  خود  از  رکوردی  تحوالت،  شتاب  و  خشونت  و 
اتفاقاتی  هم  شاید  نباشیم  پرشتابی  تحوالت  چنین  شاهد  شاید   ۲۰۱۵
در  حال  هر  به  باشد.  جهان  انتظار  در  حیرت آورتر  و  غیرمنتظره تر 
بقیه  از  بیش  تحوالتشان  که  هستند  جهان  از  نقاطی  روی،  پیش  سال 
جهان  ژئوپلیتیک  تاثیرگذار  نقطه  پنج  می گذارد.  تاثیر  دنیا  اقتصاد  بر 
گزارش  این  در  اکونومیست  و  سی ان ان  انتخاب  به  را  دنیا  اقتصاد  بر 

می بینید.

۱- روسیه
جهانی  عرصه  در  پوتین  والدیمیر  اندازه  به  سیاسی  بازیگر  و  فرد  هیچ   ،۲۰۱۴ سال  در 
و  بانفوذترین  را  او  نظرسنجی ها  همه  در  خاطر  همین  به  نبوده است.  تاثیرگذار 
شد  وارد  اوکراین  در  تمام عیار  پوتین  نامیده اند.   ۲۰۱۴ سال  جهانی  چهره  تاثیرگذارترین 
شده  روبه رو  آن  پیامدهای جدی  با  اکنون  اگرچه  کرد.  الحاق  روسیه  خاك  به  را  کریمه  و 
اقتصاد  در  بحرانی  باعث  نفت  قیمت  کاهش  و  غرب  تحریم های  است.  گریبان  به  دست  و 
هستند  آن  نگران  غربی  تحلیلگران  است.  شده  روسیه  ملی  پول  ارزش  کاهش  ویژه  به  و 
یك  به  دست  اقتصادی،  بحران  از  کشورش  عمومی  افکار  کردن  منحرف  برای  پوتین  که 
ماجراجویی یا تهاجم جدید بزند. غربی ها پوتین را این روزها خرس زخمی نامیده اند و 

نگران اقدامات او در جمهوری های شوروی سابق مانند استونی و لتونی هستند. 

۲- خاورمیانه
ممکن  خاورمیانه  در  سیاسی  کشمکش  جهانی،  بازارهای  در  نفت  قیمت  کاهشی  روند  با 
است تشدید شود. آن گروه از تحلیلگرانی که فکر می کنند این سقوط قیمت ها، با مداخله 

می دانند،  خاورمیانه  منطقه  در  قدرت  رقابت  از  بخشی  را  آن  و  گرفته   صورت  عربستان 
پیش بینی می کنند که این رقابت تشدید خواهد شد. در سالی که گذشت این رقابت منطقه ای 
عراق، سوریه و یمن جریان داشت. تصمیم اوپك  در خاورمیانه در نقاطی مانند بحرین، 
برای عدم کاهش سهم عرضه نفت به بازار که با پافشاری عربستان اتخاذ شد، تصمیمی 
نبود که همه اعضا را راضی کند و با اعتراض کشورهایی مانند ایران و ونزوئال روبه رو 
شد. از سوی دیگر وضعیت کشورهایی مانند عراق و سوریه در سال آینده، بر موقعیت 

اقتصادی خاورمیانه تاثیر قابل مالحظه ای خواهد گذاشت. 

۳- گروه های تروریستی
تا یك سال پیش، داعش اساسا در محاسبات جهانی و حتی منطقه ای، جایگاهی نداشت و 
کسی درباره این گروه حرفی نمی زد و تحلیلی نمی کرد. اما اکنون این گروه تروریستی بر 
همه محاسبات جهانی سایه انداخته و همه جا درباره آن صحبت می شود. با وجود شروع 
عملیات هوایی آمریکا و متحدانش علیه داعش در خاك عراق و سوریه که از اواسط پاییز 
امسال شروع شد، هنوز نشانه ای از زوال این گروه دیده نمی شود. این گروه تهدیدی جدی 
برای ثبات خاورمیانه و فراتر از آن برای ثبات کشورهای غربی از استرالیا تا اروپاست. 
تهدید داعش، تنها تهدیدی امنیتی برای کشورهای غربی نیست. این تهدید می تواند رفت و 

آمد و سفر و تجارت و بازرگانی را در این کشورها تحت تاثیر خود قرار دهد. 

۴- رقابت در آسیا
دارند.  هم  با  ناسازگاری  تاریخ  که  است  اقتصادی  بزرگ  قدرت های  تجمع  محل  آسیا 
هستند،  جهان  اقتصادی  قدرت  سومین  و  دومین  که  ژاپن  و  چین  میان  ارضی  اختالفات 
همواره  ژاپن  و  چین  میان  تنش  و  درگیری  است.  تاریخی  ناسازگاری های  این  از  یکی 
سمت  به  را  منطقه  ارضی،  اختالفات  این   ۲۰۱۴ سال  در  بوده است.  آسیا  شرق  کابوس 
طرف  دو  مدتی  از  بعد  اما  داد.  قرار  هم  مقابل  را  ژاپن  و  چین  و  برد  نظامی  صف آرایی 
به سمت تنش زدایی پیش رفتند. در هفته های پایانی این سال حتی رئیس جمهور چین و 
نخست وزیر ژاپن در حاشیه یك اجالس منطقه ای با یکدیگر دست هم دادند. اما سایه این 
تنش همچنان باالی سر آسیا وجود دارد. اگر این تنش جدی شود، اقتصاد جهان از کنترل 

خارج خواهد شد. 
رقابت های درون آسیا البته تنها به تنش میان چین و ژاپن و کشورهای شرق آسیا محدود 
نمی شود. عقب نشینی نظامیان ناتو و آمریکا از خاك افغانستان در سال ۲۰۱۴، نوعی خأل 
در این کشور ایجاد می کند و افغانستان را دوباره به صحنه رقابت قدرت های منطقه ای 
تبدیل می کند. از همین حاال این رقابت میان چین و هند و پاکستان آغاز شده است. وضعیت 
رقیب  هسته ای  قدرت  دو  این  دارد.  زیادی  منافع  هند  و  پاکستان  برای  افغانستان  کنونی 
به  بیشتر  رفته  رفته  هند  البته  کرده اند.  بلندی  دورخیز  افغانستان  به  ورود  برای  منطقه، 
جایگاه قدرت اول اقتصادی نظامی جهان تبدیل می شود و با وجود فساد و کندی توسعه، 

دورنمای روشنی دارد. 

۵- بازیگران غیرقابل پیش بینی 
را  تحققشان  کسی  کمتر  که  هستند  آنهایی  معموال  جهان  ژئوپلیتیك  تحوالت  بزرگ ترین 
پیش بینی کرده است. مثال اکنون بعضی تحلیلگران درباره ضرورت توجه سرمایه گذاران 
مانند  کشورهایی  می دهند.  هشدار  آفریقا  بر  آمریکا  انرژی  انقالب  تاثیر  چگونگی  به 
نیجریه، الجزایر و آنگوال که قبال مقدار قابل توجهی نفت به آمریکا صادر می کردند اکنون 
با کاهش شدید نیاز آمریکا به واردات نفت، دچار تغییر و تحوالت گسترده ای شده اند. این 
می تواند به بی ثباتی سیاسی در این کشورها منجر شود. این کشورها بر خالف عربستان 
سعودی، صندوق و ثروت دست نخورده و هنگفت ندارند که در زمان بحران به سراغش 
بروند. نیجریه این روزها با معضل دیگری هم روبه روست به نام بوکوحرام. این گروه 
تروریستی برحمالت خود افزوده و شمال این کشور را به آتش کشیده است. به کارت های 
غیرقابل پیش بینی در عرصه اقتصاد جهان، باید کره شمالی را هم اضافه کنیم که هر چند 
اخیر  حمالت  همین  می شود.  تنش  دچار  غرب  با  یا  خود  جنوبی  همسایه  با  بار  یك  وقت 
سایبری در روزهای پایانی سال ۲۰۱۴ نمونه ای از این تنش است. کره شمالی هر چند وقت 
سر و صدایی در عرصه جهانی ایجاد می کند و دوباره خاموش می شود. اما همیشه باید 
آن را در رادار تحوالت جهان زیر نظر داشت و گوشه ای برای آن محاسبه ای در نظر گرفت.

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
ACCOUNTING

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

Ovace Modabber FCPA, FMAAT
Licensed & Regulated by AAT

هفت سورپرایز آینده
متیو  لین

ستون نویس مارکت واچ

هنری  وکیل  به   ۱۹۰۳ سال  در  میشیگان  بانک  رئیس 
فورد گفت که «اسب اینجا خواهد ماند، اما خودرو تنها 
و  جدید  فناوری  در  که  کرد  توصیه  و  است»  هوس  یک 
این  مثال هایی  نکند.  سرمایه گذاری  موکلش  بی فایده 
به  بسیارند،  می کند  ناامید  پیش بینی  از  را  ما  که  چنین 

خصوص وقتی پای کسب و کار و بازارها در میان باشد.

با این حال تفکر درباره آنچه در ۱۲ ماه آینده در بازارها اتفاق خواهد افتاد ارزشمند 
است. چند چیز هست که همه از اتفاق افتادن آن در سال ۲۰۱۵ مطمئن هستند: فدرال 
رزرو به آرامی نرخ های بهره را افزایش خواهد داد. بحران بدهی یونان دوباره داغ 
اینها همین حاال هم بر  احمقانه ای خواهد کرد. همه  کار  پوتین  خواهد شد. والدیمیر 

قیمت ها اثر گذاشته، اما این هفت مورد می توانند شگفتی سازهای سال ۲۰۱۵باشند:

انقالب اسپانیا
اما  می گویند.  بحران  به  یورو  منطقه  دوباره  سقوط  پی  در  سیاسی  آشوب  از  همه 
کشوری که واقعا باید نگران این مساله باشد اسپانیا است. قبل از ماه دسامبر انتخابات 
اندکی  شانس  میانه  راست  حاکم  حزب  مردم»  «حزب  و  شد  خواهد  برگزار  عمومی 
«ما  شعار  همان  با  «پدموس»  رادیکال  و  کار  تازه  حزب  دارد.  قدرت  در  ماندن  برای 
می توانیم» باراک اوباما در نظرسنجی ها پیشتاز شده است. اینکه این حزب به قدرت 
پرداخت.   آن  به  باید  که  است  نیرویی  قطعا  حزب  اما  نیست،  معلوم  هنوز  نه  یا  برسد 
پدموس می خواهد اسپانیا در یورو بماند، اما ریاضتی که توسط آلمان تحمیل شده را 
هفته  اسپانیا می خواهد  بدهی های  ساختار  بازسازی  کنار  حزب در  این  کنار بگذارد. 
گزینه  ترین  محتمل  همیشه  اسپانیا  باشد.  کمتر  بازنشستگی  سن  و  ساعته   ۳۵ کاری 
برای آشوب علیه ارز واحد بوده است. اقتصاد این کشور بر خالف یونان آنقدر قوی 
است که بتواند روی پای خود بایستد و احیا شود. اما پیروزی «پدموس» بازار اوراق 

قرضه را وحشت زده خواهد کرد.

بانک مرکزی اروپا دالر می خرد
همه انتظار دارند بانک های مرکزی اروپا امسال نوعی تسهیل کمی را اجرایی کنند. با 
حرکت قاره به سوی تورم معکوس، گزینه دیگری باقی نمانده است. اما توافق اندکی 
اوراق  آیا  دارد.  وجود  شود  خریداری  شده  چاپ  پول  با  باید  که  دارایی هایی  سر  بر 
دارایی ها  بازار  وارد  باید  یا  می شود  خریداری  آمریکا  و  بریتانیا  اوراق  مانند  دولتی 
شد؟ ساده ترین گزینه به آب زدن در دریای بازار ارز و خرید دالر است. این کار باعث 
خلق پول و افت یورو می شود که زندگی را برای تولیدکنندگان تحت فشار بهتر خواهد 
کرد. درست است که آمریکا از این وضعیت راضی نخواهد بود؛ اما با توجه به نزدیک 

شدن به پایان دوره در قدرت بودن اوباما کسی در این مورد نگرانی نخواهد داشت. 

شل برای خرید BP وارد عمل می شود
ادغام دو غول صنعت نفت اروپا چندی است شایعه مورد توجهی در بازارها است. این 
بحث چندی است درگرفته، اما ۲۰۱۵ ممکن است سالی باشد که این اتفاق خواهد افتاد. 
دو  هر  حاال  و  است  شده  احیا  مکزیک  خلیج  فاجعه  از  کامل  طور  به  تقریبا  پی»  بی   »
شرکت ناچارند با نفت بشکه ای ۵۰ دالر تقال کنند. اما آنها می توانند کنار آمدن با این 
شرایط را با هم انجام دهند. ادغام، هزینه ها را کاهش خواهد داد و جریان سوددهی 

را حفظ خواهد کرد.

فروپاشی «خارج نزدیک»
رئیس جمهور روسیه مایل است کشورهایی که قبال بخشی از شوروی بودند را «خارج 
روسیه  نفوذ  حوزه  در  تشویق  و  تهدید  از  ترکیبی  با  آنها  بیشتر  بخواند.  نزدیک» 
پول  رفتن  دست  از  با  دارد.  پول  به  نیاز  دادن  رشوه  هم  و  آزار  هم  اما  بودند.  مانده 
سهل الوصول نفت، فراهم کردن نقدینگی برای این دو کار دشوار خواهد شد. بحران 
ارزی همین حاال هم در بالروس در جریان است و این بحران به دیگر کشورهای حوزه 
نفوذ روسیه کشیده خواهد شد. با تالش کشورها برای کنار زدن استیالی روسیه و 
شورش ها  از  موجی  انتظار  در  عرب»  مانند «بهار  باید  جهان،  در  خود  جایگاه  یافتن 

باشیم. 

صلح در سوریه
پرشماری  شهروندان  هم  تا  است  جریان  در  که  است  سال  سه  سوریه  داخلی  جنگ 
است  این  معنای  به  نفت  قیمت های  سقوط  اما  بگیرد.  شکل  داعش  هم  و  شوند  کشته 
روسیه  گرفت.  خواهد  قرار  فشار  تحت  اسد  بشار  رئیس جمهور  حامی  روسیه،  که 
واقعا برای ادامه حمایت از او به دردسر خواهد افتاد. اگر موانع صلح به نوعی از این 
معادله حذف شود، صلح بین دسته های مختلف ممکن خواهد بود و دولت جدید شانس 

بازیابی نظم در کشور را خواهد داشت. 

جنون فناوری در چین
هنوز  اما  کردیم،  تجربه  را  علی بابا  عمومی  سهام  دیوانه کننده  فروش   ۲۰۱۴ سال  در 
اخبار زیادی در راه است. سرمایه گذاری های سوداگرانه در چین در سه ماه سوم سال 
۲۰۱۴ تقریبا سه برابر شده  و از ۳/۵ میلیارد به ۸/۱ میلیارد دالر رسیده است. با رشد 
بازارهای سهام چین، بسیاری از شاخص ها شتاب بیشتری خواهند گرفت تا وضعیت 
شبیه «حباب دات کام» در دهه گذشته شود. اوضاع به گونه ای نخواهد بود که حباب 

فناوری شکل بگیرد، اما در پایان این داستان باالخره اشک کسانی در خواهد آمد.
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ادبیات

نویسنده یی 
ضددیکتاتور

خوان مارسه هشت ژانویه ۱۹۳۳ در بارسلونا به دنیا آمد. مادرش حین زایمان او از دنیا 
می رود و پدر را با دختری پنج ساله و خوان نوزاد تنها می گذارد. همان روز، پدر که 
که  کند  می  اتومبیلش  سوار  را  شوهری  و  زن  بیمارستان،  جلوی  از  است  تاکسی  راننده 

بسیار آشفته اند.
یک  روی  میدانگاهی  یک  در  بروی،  بیرون  خانه  از  چطور  بدانی  اینکه  یعنی  «فرهنگ 
نیمکت لم بدهی، سیگاری بکشی یا چیزی بنوشی و در همان حال حس کنی که با خودت 
و با همه جهان در صلح و آرامشی، این یعنی فرهنگ. ما به این جهان نیامده ایم تا شعر 
تا  ایم  آمده  چیز  هر  از  بیش  اما  است  خوب  خیلی  اینها  همه  بنویسیم.  رمان  یا  بگوییم 

خوشبخت باشیم.
وقتی به تصویری از خوشبختی اصیل و واقعی فکر می کنم به یاد جمع دوستان کودکی 
ام در روستا می افتم. پسربچه هایی نه تا دوازده ساله در تابستان روستا، در حال شنا 
در برکه ها، جست وخیزکنان میان مزارع ذرت و گندمزارها و دشت ها. گاهی کنار یک 
جالیز هندوانه یا خربزه توقف می کردیم، یکی می کندیم، همان جا تکه تکه می کردیم، 

می خوردیم و دوباره برای شنا می رفتیم... این برای من تصویر خوشبختی است.
راه  به  باز  بعد  است.  کرده  توقف  لحظه  یک  درخشان  تابستان  همان  در  جا  همان  زمان 
گذر  به  نسبت  احساسی  است،  بچه  آدم  وقتی  رود.  می  پیش  پایانش  سوی  به  و  افتاده 
طور  همین  همیشه  زندگی  کردم  می  فکر  هم  من  است.  متوقف  زمان  انگار  ندارد،  زمان 
خواهد ماند، رویا می بافتم و بازی می کردم، اما سال ها گذشتند و همه چیز تبدیل به 

خاطره شد.
زندگی  اگر  دهند.  می  شادی  و  امید  تو  به  و  گردند  برمی  که  هستند  ها  خاطره  این  حاال 
نکرده باشی، خاطره یی هم نداری و برای یک نویسنده اوضاع دو برابر بدتر است. انگار 
داستان  آنها  از  توانی  می  همین  برای  گذارد،  می  تاثیر  تو  بر  دیگران  از  بیشتر  چیز  همه 

بسازی. اغلب احساس می کنم یک شبح هستم.
و  کودکی  هستیم.  مان  جوانی  و  کودکی  از  مانده  باقی  اشباحی  مان  همه  کنم  می  فکر 
برای  که  هستیم  اشباحی  تنها  ما  آن،  از  بعد  و  دهند  می  شکل  را  آدم  شخصیت  جوانی 

همیشه بار رویاهای نیمه برآورده شده، مرده یا نیم مرده را بر دوش می کشیم.»

خوان مارسه، نویسنده یی ضددیکتاتور
روشنفکرها، هنرمندان، کارگرها و بورژواهای دهه شصت، خسته و دلزده از حکومت 
دیکتاتوری که به نظر بی پایان می رسید، زیر فشارها و دستورهای سانسوری که پیاپی 
از طرف مادرید صادر می شد در میان آثار خوان مارسه آرامش خود را جست وجو می 
کردند. این کارگر نویسنده، مثل تمام مخالفان فرانکو، در جبهه خود می جنگید؛ جبهه 

ادبیات.
آثار او، بی آنکه شعار مستقیم باشد، چهره دولت غیرقابل تحمل و بدون تحمل اسپانیایی 
تحت اشغال فاشیسم را نشان می داد؛ «در دوران فرانکیسم، سانسور خیلی شدید بود و 
نویسنده نمی توانست شاهدی بر جهان معاصر خودش باشد؛ جهانی که در آن زندگی 
می  غرق  اطرافیانش  و  دیکتاتور  دستورهای  در  بیشتر  روز  هر  که  دید  می  و  کرد  می 
شود. طبیعتًا، این کار رمان نویس ها، شاعر ها، فیلمسازها و فیلمنامه نویس ها و... را 
را  اثر  کجای  تا  که  کردی  می  سوال  خودت  از  باید  اش  همه  کرد.  می  مشروط  و  محدود 

سانسور کنی؟
خیلی  به  بدهی.  دست  از  را  ات  انگیزه  شد  می  باعث  این  نه؟  یا  فهمند  می  آنها  اینکه  و 
نمی  دیگر  موضوعات  خیلی  و  ارتش  پلیس،  سیاست،  حکومت،  مذهب،  روابط،  چیزها 
دهه  اوایل  نکردم.  خودسانسوری  وقت  هیچ  خودم  من  اما  بپردازی.  آزادانه  توانستی 
هفتاد رمان «اگر بهت می گویند بپر» را نوشتم. می دانستم این رمان تا روزی که فرانکو 
خیلی  فرستادم.  مکزیک  به  را  کتاب  گرفت.  نخواهد  چاپ  اجازه  اسپانیا  در  است  زنده 

تصمیم سختی بود.
طبعًا از یک نظر به ضررم بود، از کتاب خیلی تعریف کردند، اما چون در اسپانیا پخش 
با  داشت.»  وجود  مهمتری  چیزهای  من  برای  اما  نگرفت.  قرار  توجه  مورد  بود  نشده 
نیستند؛ «خودم  تبلیغاتی  و  شعاری  های  رمان  عنوان  هیچ  به  او  های  رمان  این،  وجود 
همیشه سعی کرده ام آدمی اخالقی باشم، اما در رمان انتقال ایده های اخالقی، سیاسی، 

مذهبی یا حتی جامعه شناسی برایم اصًال جذابیت ندارد.
به نظر من چیزهایی در زندگی ذاتی و طبیعی است که ما آنها را از طریق اعمالمان نه 
فقط از طریق نوشته هایمان انعکاس می دهیم. از این نمونه ها تا دلتان بخواهد در کار 

من می بینید، چیزهایی که به رفتارهای میان آدم ها یا رویاها برمی گردد.

این تفاوت ها کمی ظریفند. یک مثال دقیق می زنم؛ در کتاب «جاذبه های شانگهای» تمام 
بزنند،  گول  را  تو  توانند  می  ها  آل  ایده  یکسری  چطور  که  چرخد  می  این  حول  داستان 

همه ایمانت را در آنها سرمایه گذاری کنی، همه شوقت و امیدت به آینده یی بهتر را و آن 
وقت اشتباه کرده باشی، چیزی که حتی فکرش را هم نمی کردی دقیقًا همین خیانتکار 
بودن ایده آل ها بوده. مساله دیگر هم خیانت تو به ایده آل ها است، اینکه آنها را به هیچ 

بفروشی.
هایم  رمان  بگویم  ندارم  را  جراتش  وقت  هیچ  اما  اند،  جالب  من  برای  که  هست  مسائلی 
کنم.  منتقل  را  اخالقی  دروس  آن  طریق  از  که  گذارم  می  بنا  چارچوبی  براساس  را 
حس  اسپانیا  به  نسبت  وقت  هیچ  ام،  بوده  مخالف  دیکتاتوری  با  که  حال  عین  در  هرگز. 
و  مهم  های  تاریخ  به  ملی،  سرودهای  به  ناسیونالیسم،  به  ام.  نداشته  ناسیونالیستی 
بناهای یادبود اعتقادی ندارم. به نظرم همه اینها، انواع مختلف از نژادپرستی هستند.»

زبان رمان های او ساده اند، اما سادگی رمان های او ذاتی نیست، انگار سبک روایی او 
چنانکه خودش می گوید در پی تصمیمات مکرر به سادگی رسیده است؛ «نوشتن برای 
من خیلی زحمت دارد و از آن سخت تر، بهتر کردن هر پاراگراف است. من زندگی ام را با 
تصحیح آثارم سپری می کنم، آنقدر که یک اثر ممکن است هیچ وقت تمام نشود. من یک 
چیزهایی به آثارم اضافه می کنم و چیزهایی را در هر تصحیح حذف می کنم. چرا نکنم؟
اثر من عاشق تصحیح کردن هستم. بعضی وقت ها ترجیح می دهم یک نفر دیگر کتاب را  یک  خلق  در  اساسی  نقش  هم  ها  ایده  اما  کنم.  تصحیح  برایش  را  آن  من  و  بنویسد 

برای  خوب  داستان  یک  داشتن  است،  الزم  چیز  سه  نوشتن  برای  کنند.  می  ایفا  هنری 
تعریف کردن، دانستن اینکه چطور آن را تعریف کنی و سومی که از همه هم مهمتر است، 
شوق تعریف کردن آن داستان. اغلب، وقتی یک نویسنده حرفی برای گفتن ندارد، آن را 
پیچیده تر تعریف می کند، ساختار و زبان سنگین انتخاب می کند. اما اگر خود داستان 
جالب باشد، حتی اگر نثر شاهکار نباشد، باز هم خواننده را جذب می کند. در حقیقت، 
داستان جنون خوب تعریف شده است، وقتی تو می بینی که جنونت را تعریف می کنی و 

خواننده تو را باور می کند هدفت از نوشتن متحقق شده است.»

زندگینامه
خوان مارسه هشت ژانویه ۱۹۳۳ در بارسلونا به دنیا آمد. مادرش حین زایمان او از دنیا 
می رود و پدر را با دختری پنج ساله و خوان نوزاد تنها می گذارد. همان روز، پدر که 
که  کند  می  اتومبیلش  سوار  را  شوهری  و  زن  بیمارستان،  جلوی  از  است  تاکسی  راننده 
بسیار آشفته اند. به آنها خبر داده اند که زن، پس از سقط جنین، دیگر قادر نخواهد بود 

بچه یی به دنیا بیاورد.
سرنوشت کودک که قرار بود خوان فانکا روکا نام داشته باشد تغییر می کند و طی چند 
روز تبدیل به فرزندخوانده آن زن و شوهر برتا و خوزه مارسه می شود و با نام خوان 
مارسه کاربو تعمید می یابد. بعدها، مشخص می شود که نازایی مادرخوانده اش اشتباه 
پزشکی یا یک شوخی طبیعت بوده و آن زوج دو فرزند دیگر به دنیا می آورند. خوان پدر 
واقعی اش را تنها یک بار در مراسم عروسی خواهر بزرگش می بیند. پدر و مادرخوانده 
دارند؛  فاصله  کیلومتر  هشت  هم  با  که  هستند  قدیمی  و  زیبا  بسیار  روستای  دو  متولد 
هنوز  که  قدیمی  هایی  ساختمان  و  زارها  زیتون  گندم،  مزارع  زندگی،  از  پر  روستاهایی 

دست نخورده مانده اند.
و  پدربزرگ  خانه  در  و  روستا  دو  این  در  محبت  و  نعمت  و  ناز  در  را  اش  کودکی  خوان 
مادر بزرگ هایش می گذراند. «تازه جنگ تمام شده بود که والدینم مرا به ده فرستادند؛ 
به خانه پدر و مادربزرگ، آنها دهقان بودند و همیشه در خانه شان چیزی برای خوردن 
پیدا می شد. به عالوه، آنجا فضای آزادی بود، کامًال متفاوت با آنچه در بارسلونا تجربه 

کرده بودم.
آنجا داستان هایی درباره کولی ها رواج داشت، آنها در جنگل کنار خانه زندگی می کردند، 
می گفتند مرغ می دزدند و همیشه بین اهالی و کولی ها درگیری بود. از آن کولی های 
کالسیک که با دلیجان اینطرف و آنطرف می رفتند. یکی را یادم می آید که آواز محلی می 
فروخت، یک بلندگو داشت و وسط میدان ده آواز می خواند، هر کس به مناسبتی آواز می 
خواست به او می گفت؛ او هم شعری فی البداهه می گفت و آهنگی برایش می ساخت و 
به طرف می فروخت.» خوان شاگرد خیلی بدی بود. تمام روز را به بازی و کشف دنیایی 

روشنفکرها، هنرمندان، کارگرها و 
بورژواهای دهه شصت، خسته و دلزده 

از حکومت دیکتاتوری که به نظر بی 
پایان می رسید، زیر فشارها و دستورهای 
سانسوری که پیاپی از طرف مادرید صادر 
می شد در میان آثار خوان مارسه آرامش 
خود را جست وجو می کردند. این کارگر 

نویسنده، مثل تمام مخالفان فرانکو، در 
جبهه خود می جنگید؛ جبهه ادبیات.
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 ماجرای توزیع ۱۲۰ میلیون جلد کتاب بین سربازان آمریکایی 
در جنگ دوم جهانی

 وقتی کتاب ها به جنگ رفتند
مختلف  سطوح  در  تأثیرگذاری  برای  کتاب  قدرت  از  هرکسی 
در  که  نمی دانند  خوانندگان  از  بسیاری  اما  است،  آگاه  زندگی 
بین  کتاب  نسخه  میلیون   ۱۲۰ از  بیش  جهانی  دوم  جنگ  طول 
سربازان آمریکایی در سراسر جهان توزیع شد و ضمن فراهم 
کردن یک سرگرمی کتابی، از آشوب و بحران هایی که اطراف 
آن ها را فراگرفته بود، نجات یافته و درنهایت با کتاب بر جنگ 

و آلمان نازی پیروز شدند.
واقعی  داستان  شدند،  پیروز  و  خواندند  کتاب  که  سربازانی 
آن  در  که  است  منینگ»  گوپتیل  «مولی  توسط  نوشته شده 
ایجاد  و  نازی  آلمان  توسط  کتاب  جلد  میلیون   ۱۰۰ سوزاندن 
ناشران  و  کتابداران  توسط  کتاب»  «اهدای  کمپین  بزرگ ترین 

آمریکایی به صورت مستند آمده است.
 ۱۹۴۱ سال  در  جهانی  دوم  جنگ  به  آمریکایی ها  هنگامی که 
ورود پیدا کردند، با دشمنی روبرو شدند که کتاب ها را ممنوع 
اعالم کرده و بیش از ۱۰۰ میلیون جلد کتاب را سوزانده بود،تا 
جایی که شهروندان از ترس از بین رفتن کتاب هایشان توسط 

آلمان نازی، هر چه داشتند را پنهان می کردند.
ناشران  و  آمریکایی  کتابداران  انجمن  خاطر  همین  به 
آمریکایی با راه اندازی بزرگ ترین کمپین «اهدای کتاب» دست 
سربازان  برای  آن ها  ارسال  و  کتاب  گسترده  جمع آوری  به 
آمریکایی حاضر در جنگ زدند و بیش از ۲۰ میلیون جلد کتاب 
وزارت   ۱۹۴۳ سال  کردند.در  آماده  اهداء  برای  سخت)  (جلد 
از  بعد  را  فوق العاده ای  برنامه  امریکا  نشر  صنعت  و  جنگ 
کمپین موفق گردآوری کتاب، ترتیب دادند: ۱۲۰ میلیون نسخه 
کتاب سبک (عمدتًا جیبی) برای حمل توسط سربازان و قرار 
دادن کتاب در کوله پشتی و خواندن کتاب حتی در صحنه های 
که  جایی  تا  کرد،  پیدا  ادامه  جنگ  آخر  تا  برنامه  این  و  جنگ! 
دوم  جهانی  جنگ  میدان  پیروز  کتاب  با  آمریکایی  سربازان 
شدند.در اثنای جنگ به نوشته «مولی گوپتیل منینگ» بیش از 
۱۲۰۰ عنوان کتاب از هر موضوعی، محبوب سربازان در جنگ 

در  شدن  پیاده  برای  منتظر  آمریکایی  سربازان  و  شد  ارسال 
نرماندی، در وسط نبرد پاسیفیک،در بیمارستان ها زمانی که 
معالجه می شدند و حتی زمانی که بمباران می شدند، دست از 

کتاب خواندن نکشیدند!
دریافت  هم  پاسخ  و  نوشتند  نامه  نویسندگان  به  سربازان 
آوردند،  بیرون  ابهام  از  را  بزرگ  گتسبی  سربازان  کردند، 
درخت  نویسنده  کردند(  مشهور  را  اسمیث»  «بتی  سربازان 

بروکلین)...
کتاب «وقتی  نوشتن  با  منینگ»  گوپتیل  اینکه «مولی  درنهایت 
کتاب ها به جنگ رفتند: داستان هایی که کمک کرد تا در جنگ 
 When Books Went to War: شویم»/  پیروز  دوم  جهانی 
ثابت    The Stories that Helped Us Win World War II
کرد کتاب و قلم، از شمشیر قوی تر و مؤثرتر است و برای صلح 
درباره  تحقیق  برای  کتاب  گذاشت.نویسنده  کنار  را  آن  نباید 
و  اسکریبنر  چارلز  انتشارات  آرشیو  به  کتاب  ارسال  نحوه 
پسران مراجعه کرد و کشف کرد که سرویس ویژه ای در جنگ 
میلیون ها  ارسال  مسئول   Armed Services Editions بنام 
با  باید  کار  این  که  است  بوده  سربازان  برای  قابل حمل  کتاب 
و  خستگی ها  که  می گرفته  صورت  ویژه  حمل ونقل  صورت 

ترس و هراس مخصوص به خود را داشته است.
در  پروژه  این  که  درمی یابد  تحقیق  این  طول  در  نویسنده 
میزان  و  حجم  نظر  از  هم  و  تاریخی  لحاظ  از  هم  وسعت،  این 
بی سابقه و کم نظیر بوده است.در این کتاب آمده است کتابداران 
در صف اول تالش برای ارسال کتاب به سربازان نقش اصلی 
را ایفا کردند چراکه آن ها مانند «پزشک کتابی»، متوجه شدند 
روحی  ناراحتی های  جنگ  به  می توانند  کتاب  با  سربازان  که 
تراتمن  ریموند  میان  این  در  بروند.  جنگ  از  ناشی  عصبی  و 
کیفیت  تا  کرد  تالش  امریکا  ارتش  کتابخانه ای  بخش  رئیس 
وی  «آلته آ  دنبال  به  و  یابد  افزایش  ارسالی  کتاب های  کمیت  و 
وارن» از کتابخانه عمومی لس آنجلس کمپین بزرگ «دفاع ملی 
کتاب» را راه اندازی کرد که توانست در سال ۱۹۴۲ بیش از ۱۰ 

میلیون جلد کتاب برای ارسال گردآوری کند.
میفلین  «هاتون  انتشارات  توسط  صفحه ای   ۲۹۹ کتاب 
بازار  راهی  دالر   ۲۰ قیمت  به   ۲۰۱۴ دسامبر  دوم  هارکورت» 

شده است.

می پرداخت که بعدها جزء الینفک ادبیاتش شد.
در سیزده سالگی شروع به یادگیری جواهرسازی کرد. او، حتی 
بعدها هم، که تبدیل به رمان نویس موفقی شد، جواهرسازی را 
رها نکرد. کارهای او همیشه ظریف و هنری بودند و جامعه نخبه 
نویس  رمان  و  روشنفکر  عین  در  که  عضوی  داشتن  از  اسپانیا 
بودن نام کارگر را هم با خود یدک می کشید خوشحال بود. خوان 
در  بارسلونا،  مارتی  خیابان  در  را  نوجوانی  دوران  تمام  مارسه 
کوچکترش  برادر  و  خواهر  مادر،  پدر،  همراه  صدوچهار،  پالک 

زندگی می کرد.
بعدازظهر  سه  تا  صبح  هشت  از   (۱۹۴۷  ۱۹۵۹) ها  سال  این  در 
مجله  یک  در  عصرها  و  کرد  می  کار  جواهرسازی  کارگاه  یک  در 
سینمایی مقاله می نوشت. در همین دوران بود که به کمک یکی 

از دوستانش موفق به چاپ اولین داستان هایش در مجالت شد.
نام  با  رمانش  اولین  سربازی،  دوران  و  سالگی  دو  و  بیست  در 
«محبوس با بازیچه» را نوشت و در ۱۹۶۱ آن را چاپ کرد. کتاب 
مورد توجه خوانندگان و منتقدین قرار گرفت. پس از این دوران، 
و  ژیل  خایمه  خود،  نویسنده  دوست  دو  توصیه  بر  بنا  خوان 
کارلوس باررال به پاریس رفت و در همان حال که به عنوان کمک 
از  فیلمنامه  تعدادی  کرد  می  کار  پاستور  انستیتو  در  بیولوژیست 
فرانسه به اسپانیایی ترجمه می کرد و به ترزا، دختر روبرت کاسا 

دسوس پیانیست، هم اسپانیایی درس می داد.

را  آن  که  شد  او  شاهکار  خلق  به  منجر  عصرها  زبان  آموزش  این 
«آخرین  که  کتاب  این  است.  کرده  نامگذاری  دختر  همین  نام  به 
بعدازظهرها با ترزا» نام دارد، در بازگشت او به بارسلونا نوشته 
در  کرد.  خود  آن  از  را  ملی  کتابخانه  جایزه   ۱۹۶۶ سال  در  و  شد 
ازدواج  این  حاصل  کرد.  ازدواج  اویاس  خواکینا  با  او  سال  همین 
ستونی  نوشتن  به  شروع   ۱۹۷۴ سال  در  هستند.  برتا  و  آلخاندرو 
موفق  های  شخصیت  درباره  که  کرد  «پرفابر»  مجله  در  ثابت 
جوایز  برندگان  یا  سیاستمدارها  ها،  هنرپیشه  بود؛  معاصر 
برایش  که  نوشت  را  طالیی  های  طناب  دختر   ۱۹۷۸ در  مختلف. 
از  آورد.  ارمغان  به  خواننده  هزاران  آن  همراه  و  پالنتا  جایزه 
نگاری  روزنامه  و  رمان  نوشتن  به  مرتبًا   ،۱۹۸۴ سال  تا  سال  این 
پرداخت. در اواخر ۱۹۸۴، حین بازی پینگ پنگ در روستای آبا و 

اجدادی اش جایی که در تمام این سال ها تعطیالت آخر هفته را 
می گذراند دچار حمله قلبی شد. این حمله قبلی وقفه یی چندماهه 

در کارش انداخت اما باالخره درمان شد و به زندگی بازگشت.

چخوف  و  است  نوشته  مقاله  و  داستان  رمان،  زیادی  تعداد  او 
بارسلونا  در  ش  ا  پدری  خانه  در  هنوز  است.  گرفته  لقب  اسپانیا 
زندگی می کند و با آمیزه یی از غم و طنز می نویسد. می گوید در 
نثرش هم مانند ظاهرش همان سرسختی یی به چشم می خورد 
به  را  زندگی  که  چیزی  دارد؛  وجود  بتهوون  و  آلن  وودی  در  که 
که  دهد  می  اخطار  فرشته  و  شیطان  به  انگار  و  طلبد  می  مبارزه 

نمی توانید از پس من بربیایید.

کتاب نگاری
محبوس با بازیچه (۱۹۶۱)

این چهره ماه (۱۹۶۲)
آخرین بعدازظهرها با ترزا (۱۹۶۶) (برنده جایزه کتابخانه ملی)

داستان مبهم دخترعمو مونتس (۱۹۷۰)
المللی  بین  رمان  جایزه  برنده   (۱۹۷۳) بپر  گویند  می  بهت  اگر 

مکزیک
دختر طناب های طالیی (۱۹۷۸) برنده جایزه پالنتا
کشیک گیناردو (۱۹۸۴) برنده جایزه شهر بارسلونا

یک روز برمی گردم (۱۹۸۲)
معشوق دوزبانه (۱۹۹۰) برنده جایزه سویا

(منتقدین  کریتیکا  جایزه  برنده   (۱۹۹۳) شانگهای  های  جاذبه 
اسپانیا) و جایزه ادبی اروپا

دزدی های مارمولک (۲۰۰۰) برنده جایزه کریتیکا
ناامیدی بزرگ (۲۰۰۴)

آوازهای عاشقانه در باشگاه لولیتا (۲۰۰۵)
مجموعه داستان ها

فرار از ریولوبو (رود گرگ) (۱۹۸۵)
ستوان براوو (۱۹۸۶)

در مورد نویسنده یی که کسی کارهایش را نخواند (۱۹۹۴).
گردآوری و ترجمه؛ جیران مقدم



  جمعه ۱۲ دی ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۷۷هفته نامه پرشین۱۲

سینما
گفتند،  وداع  را  فانی  دار  امسال  که  سینماگرانی  میان  در 
سرشناس  بازیگر  و  کمدین  ویلیامز»  «رابین  خودکشی 
و  اسکار  برنده  بازیگر  هافمن»،  سیمور  «فیلیپ  هالیوودی، 
سالگی   ۳۶ سن  در  اسکار  برنده  کارگردان  بنجلول»،  «مالیک 

سال جنون آمیزی را برای هالیوود رقم زد.
در زیر نگاهی خواهیم داشت به مهمترین چهره های سینمایی 

که در سال ۲۰۱۴ نقاب در چهره خاک کشیدند:

فیلیپ سیمور هافمن
برنده  و  سرشناس  بازیگر  هافمن»  سیمور  «فیلیپ  جسد 
پیدا  وی  آپارتمان  در   ۲۰۱۴ فوریه  دوم  روز  هالیوودی  اسکار 
شد. طبق گزارش پلیس جسد وی در حالی که سوزن تزریق 
مواد در دستانش قرار داشت در حمام آپارتمانش در نیویورک 
یافت شد. بعد از حدود یک ماه از مرگ وی آزمایشهای کالبد 
شکافی وی منتشر شدند که زیاده روی در مصرف کوکائین، 

هروئین و بنزودیازپین ها را عامل مرگ وی معرفی کردند.
وی در زمان مرگ تنها ۴۶ سال داشت و مشغول بازی به عنوان 
یکی از نقش های اصلی در مجموعه فیلم های «بازی های بقاء» 
بود. «فیلیپ سیمور هافمن» که سال پیش نیز با ایفای نقشش 
نامزد  اندرسون»  توماس  کارگردانی «پل  به  فیلم «استاد»  در 
تا  اما  داشت،  را  مواد  مصرف  سابقه  بود  شده  اسکار  جایزه 
دست  مخدر  مواد  مصرف  از  سال   ۲۳ مدت  به  مرگ،  از  قبل 
چارلی  «جنگ  فیلم های  برای  نیز  سه بار  هافمن  بود.  کشیده 
نامزد  و «استاد» (۲۰۱۳)  ویلسون» (۲۰۰۷)؛ «تردید» (۲۰۰۸) 
دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شد و در 
سال ۲۰۰۵ برای نقش آفرینی در فیلم «کاپوتی »جایزه اسکار 

بهترین بازیگر نقش اول مرد را از آن خود کرد.

رابین ویلیامز
معروف  کمدین  و  بازیگر  ویلیامز»،  «رابین  حلق آویز  جسد 
آمریکایی نیز روز ۱۱ اوت ۲۰۱۴ در خانه اش واقع در کالیفرنیا 
پیدا شد و مرگ او رسمًا در ساعت ۱۲:۰۲ بعد از ظهر در سن 
مرگ  دلیل  کرد  تأیید  کالیفرنیا  پلیس  شد.  تایید  سالگی   ۶۳
«رابین ویلیامز» که از افسردگی شدید رنج می برد خودکشی 
بوده و او خود را در ویالیی که همراه همسرش در آن زندگی 
از  اخیر  سال  چند  در  وی  است.  کرده  حلق آویز  می کرد، 
افسردگی رنج می برد و خود به صراحت از مصرف کوکائین 
مخدر  مواد  ترک  برای  نیز  بار  چند  و  می گفت  سخن  الکل  و 

تالش کرده بود.
زمان  در  او  که  کرد  عنوان  نیز  همسر وی  اشنایدر»،  «سوزان 
مرگ به پارکینسون مبتال بود اما بیماری پارکینسون همسرش 
اعالم  برای  را  الزم  آمادگی  هنوز  او  و  بود  اولیه  مراحل  در 
ایالت  مقام های  نداشت.  را  بیماری  این  به  ابتالیش  عمومی 
خودکشی  پی  در  که  آزمایش هایی  در  کردند  اعالم  کالیفرنیا 
رابین ویلیامز از جسد او به عمل آمد، نشانی از الکل یا مواد 

مخدر دیده نشده است.

مالیک بنجلول
«در  مستند  اسکار  برنده  کارگردان  بنجلول»،  «مالیک 
جستجوی شوگرمن» در ۱۳ می ۲۰۱۴ و در سن ۳۶ سالگی خود 
را در مسیر متروی شهر استکهلم انداخت و کشته شد. مرگ 
بود.  ناباورانه  بسیار  جهان  سایر مردم  او برای سوئدی ها و 
سینمایی  فعالیت  کوتاه  دوران  طول  در  را  فیلم  یک  تنها  وی 
خود با نام «در جستجوی شوگرمن» کارگردانی کرد که البته 
مستند،  بهترین  اسکار  جایزه  کسب  عالوه بر  فیلم  همان  با 
جوایز بهترین مستند بافتا، انجمن کارگردانان آمریکا، انجمن 
و  آمریکا  سینمای  تدوین گران  و  نویسندگان  تهیه کنندگان، 

همچنین انجمن بین المللی مستندسازان را نیز کسب کرد.

لورن باکال
«همفری  همسر  و  هالیوود  سرشناس  بازیگر  باکال»،  «لورن 
بوگارت» نیز یک روز پس از خودکشی «رابین ویلیامز»، یعنی 
در ۱۲ اوت در سن ۸۹ سالگی بر اثر سکته مغزی در خانه اش 

در داکوتا درگذشت.
زوج های  محبوبترین  از  بوگارت»  «همفری  همراه  به  وی 
هالیوود در سینما و زندگی واقعی بودند. «باکال» در حالیکه 
فیلم  در  سینمایی اش  حضور  اولین  در  داشت،  سال   ۱۹ تنها 
«داشتن یا نداشتن» به کارگردانی «هاوارد هاوکز» با همفری 
همکاری  سال   ۱۱ آنها  ازدواج  و  شد  آشنا  ساله   ۴۴ بوگارت 
عین  در  و  سرسخت  بانوی  نقش  زد.  رقم  را  آنها  سینمایی 
حال مهربانی که او در «داشتن یا نداشتن» بازی کرد، یکی از 
بهترین نمونه ها از اولین بازی یک هنرپیشه در تاریخ سینما 

را رقم زد.
که  خورد  رقم  فیلم هایی  در  نقش آفرینی های «باکال»  بهترین 
همفری بوگارت نیز در آنها حضور داشت که از معروفترین 
تاریک»  «گذرگاه   ،(۱۹۴۶) بزرگ»  «خواب  به  می توان  آنها 
(۱۹۴۷) و «کی الرگو» (۱۹۴۸) اشاره کرد. باکال تنها یک بار 
در سال ۱۹۹۶ برای فیلم «آینه دو رو دارد» نامزد جایزه اسکار 
بهترین بازیگر زن شد. البته وی در سال ۲۰۱۰ به پاس یک عمر 

اسکار  جایزه  هالیوود  طالیی  دوره  در  سینمایی  دستاورد 
افتخاری را دریافت کرد.

در تاریخ جوایز گلدن گلوب نیز باکال عالوه بر جایزه افتخاری 
دستاورد سینمایی در سال ۱۹۹۲، در سال ۱۹۹۶ نیز برای فیلم 

«آینه دو رو دارد» بهترین بازیگر جوایز گلدن گلوب شد.

میکی رونی
آوریل  ششم  هالیوودی  پیشکسوت  بازیگر  رونی»،  «میکی 
۲۰۱۴ در سن ۹۳ سالگی درگذشت. وی بیش از ۸ دهه سابقه 
فعالیت در سینما و تلویزیون داشت و طی این مدت توانست 
جوایز زیادی از جمله جایزه جوانان آکادمی، جایزه افتخاری 
آکادمی اسکار و دو جایزه گلدن گلوب و یک جایزه امی را از 
آن خود کند و در این مدت ۴ بار نامزد جایزه اسکار بهترین 

بازیگر مرد شد.
«رونی» که در عرصه تئاتر نیز بازیگر موفقی بود، یک بار در 

دهه ۸۰ نامزد جایزه معتبر تونی شد.
«کاپیتان های   ،(۱۹۳۵) تابستان»  نیمه  شب  یک  «رویای 
«ولوت   ،(۱۹۳۹) فین»  هکلبری  «ماجراهای   ،(۱۹۳۷) شجاع» 
تیلور  الیزابت  با  آن  در  که   (۱۹۴۴) نشنال»  گراند  مسابقه  در 
در  «صبحانه   ،(۱۹۵۴) توکیو-ری»  «پل های  بود،  همبازی 
هپبرن،  آدری  ژاپنی  صاحبخانه  نقش  در   (۱۹۶۱) تیفانی» 
«مرثیه برای یک سنگین وزن» (۱۹۶۲) در نقش مربی آنتونی 

کویین، از دیگر فیلم های مطرح رونی است.

ریچارد آتن بورو
«ریچارد آتن بورو» بازیگر، کارگردان و تهیه کننده سرشناس 
 ۹۰ سن  در  اوت   ۲۴ روز  اسکار  جایزه  برنده  و  انگلیسی 
انگلیس  سینمای  نامدار  چهره  «آتن بورو»  درگذشت.  سالگی 
و هالیوود در سال ۱۹۸۳ برای کارگردانی فیلم «گاندی» موفق 

به کسب جایزه اسکار شد.
بزرگ»،  «فرار  فیلم های  برای  را  خود  شهرت  بیشتر  که  وی 
و  سی وچهارم»  خیابان  در  «معجزه  ژوراسیک»،  «پارک 
«برایتون راک» بدست آورد، برای اولین بار در ۱۸ سالگی وارد 
دنیای بازیگری شد و در طول حیات خود در بیش از ۸۰ فیلم 
نقش آفرینی داشت. وی به عنوان کارگردان ۱۲ فیلم را مقابل 
داشتنی»  دوست  جنگ  چه  «اوه  آنها  اولین  که  برد  دوربین 
در  «پلی  فیلم های  آن  از  پس  ساخت.   ۱۹۶۹ سال  در  که  بود 
سایه ها»  «سرزمین   ،(۱۹۹۲) «چاپلین»   ،(۱۹۷۷) دوردست» 
(۱۹۹۲) را ساخت و آخرین فیلم او در مقام کارگردان در سال 

۲۰۰۷ با نام «بستن حلقه» ساخته شد.
به  می توان  آتن بورو  سینمایی  دستاوردهای  مهمترین  از 
دستاورد  جایزه   ،۱۹۸۸ سال  در  برلین  جشنواره  دوربین 
سینمای  اسکار   ،۲۰۰۰ سال  در  شیکاگو  جشنواره  سینمایی 
آمریکا  کارگردانان  انجمن  ویژه  جایزه   ،۱۹۸۳ سال  در  ایتالیا 
در سال ۱۹۸۳، جایزه دستاورد هنری از آکادمی فیلم اروپا در 
سال  در  سن سباستین  جشنواره  بازیگر  بهترین   ،۱۹۸۸ سال 

۱۹۶۴ اشاره کرد.

ماریان سالدس
برای  که  برادوی  تئاتر  کهنه کار  بازیگر  سالدس»  «ماریان 
طول  در  و  رفت  تئاتر  صحنه  روی   ۱۹۴۷ سال  در  بار  اولین 
هفت دهه فعالیت هنری خود یک جایزه تونی و پنج نامزدی 
دوره  یک  از  پس  کرد،  ثبت  خود  نام  به  را  معتبر  جایزه  این 
در  سالگی   ۸۶ سن  در  اکتبر  ششم  روز  بیماری  طوالنی 
و  کالین»  «کوین  استاد  که  «سلدس»  درگذشت.  خانه اش 
«رابین ویلیامز» بازیگران هالیوودی بوده است، اولین بار در 
سال ۱۹۴۷ خود را روی صحنه تئاتر برادوی دید و در نقش 
«جودیث اندرسون» ایفای نقش کرد در سال ۲۰۰۷ در نمایش 
بار  آخرین  برای  نالی»  مک  «ترنس  کارگردانی  به  «شیطان» 

روی صحنه تئاتر برادوی رفته بود.
این بازیگر کهنه کار تئاتر برای اجرای پیاپی تئاتر «تله مرگ» 
بین سال های ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۲ نام خود را در کتاب رکوردهای 
جهانی گینس ثبت کرد، چرا که در این فاصله زمانی ۱۸۰۹ بار 

روی صحنه رفت.

خودکشی به سبک هالیوود

سال ۲۰۱۴؛ سال سقوط سال جنون!
و  برجسته ترین  از  تعدادی  سال  هر  همچون   ۲۰۱۴ سال  در  جهان  سینمای 
تاثیرگذارترین فعاالن خود را در عرصه های گوناگون از دست داد؛ اما در این میان 
مرگ چند تن از این هنرمندان هالیوودی برای سینمادوستان بسیار تامل برانگیز 

و ناباورانه بود.

با آبونمان (اشتراک)  
هفته نامه پرشیـــن، 

 به گسترش فرهنـگ و 
هنــر جــدای از هرگونه 

گرایشهای 
سیاسی و  مذهبـــی، 
کمکی وافر میکنید. 
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آنتونی پاول فیلمساز می گوید: بیشتر سال های بزرگسالی 
پایین  در  او  زندگی  است.  کرده  سر  جنوب  قطب  در  را  اش 
سرد  بسیار  زمستان   ۹ که  ماه  صد  شامل  دنیا،  بخش  ترین 
قطب جنوب را در بر می گیرد، بوده است. این صد ماه در 

۱۸۰ ماه گذشته (۱۵ سال گذشته) رخ داده است.
آنچه اغلب دوستان او در ۱۵ سال گذشته، در هر بار که به 
زادگاهش در نیوزیلند باز می گشت، از او می پرسیدند، این 
بود که آن پایین چه خبر است؟ پاسخی که پاول به آنها داد، 
ساخت این مستند فوق العاده خوب یعنی «قطب جنوب: یک 
به  فریبنده  و  جذاب  بسیار  که  پاسخی  است.  یخ»  در  سال 
در  که  است  موفق  لحاظ  آن  از  جنوب  رسد.قطب  می  نظر 
تصاویر  است.  شده  ارائه  یکدیگر  کننده  مکمل  سطح  دو 
حماسی که عظمت و وقار آن مخاطب را گیج و متحیر می 
آدم  کوچک  و  مختصر  خیلی  شخصی  های  داستان  و  کند 
هایی که در این نقطه از زمین کار و زندگی می کنند، همه 
وسعتی  در  جنوب  هستند.قطب  فیلم  موفقیت  باعث  همه  و 
بسیار بزرگتر از آمریکا، جایی است که هیچ انسانی پایش 
کنترل  او  اصلی  شغل  که  پاول  است.  نگذاشته  آن  در  را 
تجهیزات رادیویی برای مرکز نیوزیلند است، احتماًال بیشتر 
از هر انسانی توانسته در این نقطه از کره زمین باشد و در 
دست  نادر  تجاربی  به  جنوب  قطب  کامل  و  محض  سکوت 

یابد.
سرمایی بیرحمانه

کرده،  کارگردانی  که  خوبی  همان  به  را  فیلم  فقط  نه  پاول 
فیلمبرداری کرده است، که در اغلب موارد مجبور بوده خود 
تجهیزاتی را برای کار در شرایط قطب جنوب و سرمای بی 
رحمانه آن اختراع کند و بسازد که در این بین می توان به 

ساخت صفحه نمایش ال سی دی دوربین اشاره کرد.
پاول نه تنها مخترع است که نگاهی فوق العاده هم دارد. او 
هر چیزی که بخواهید به مخاطبش نشان می دهد، از پهنای 
گسترده شگفت انگیز شفق قطبی گرفته تا تصویر مردی که 
مشخص  برای  حیوانات،  شده  قرمز  پوست  از  پوشی  تن  با 
سر  باالی  از  پروازها  و  اند  خوابیده  زمین  روی  بر  بودن، 
صرف  را  خود  وقت  تمام  همچنین  او  کنند.  می  عبور  آنها 
فیلمبرداری هایی کرده است که خود معتقد است پتانسیل 
موجود در طبیعت را بواسطه آن نشان داده است. انرژی و 
خاص  آنچه «قطب جنوب» را  پتانسیلی که فراوان است.ام 
همکاران  این  است.  پاول  همکاران  اجمالی  نگاه  سازد،  می 
که در واقع هم میهن ها و دیگر تبعه های خارجی هستند که 
مدت زمانی را در قطب جنوب سپری کرده اند، از قشرهای 
مختلف هستند. برخی از آنها دانشمندانی هستند که عمومًا 
اما  روند.  می  منطقه  این  به  جنوب  قطب  های  تابستان  در 
بخش بزرگی از آنان به قول یکی از آنها آدم هایی مثل من 

و شما هستند که برای کار و شغل خود به اینجا آمده اند.

ملیت های مختلف
فرد  به  منحصر  های  آدم  این  از  زیادی  تعداد  با  پاول 
که  است  پاول  کریستین  آنان  از  یکی  است.  کرده  مصاحبه 
است  دیده  جنوب  قطب  در  پاول  که  است  زنانی  معدود  از 
و اتفاقًا بعدها نیز همسر وی شد. در قطب جنوب جمعیت 
مردان بسیار بیشتر از زنان است و کمتر زنی را می توان در 

این سرمای جانسوز مشاهده کرد.
از آنجا که در این مکان نه جایی برای رفتن وجود دارد و نه 
فرار کردن از سرما، بیشترین چیزی که آدم های این نقطه 
این  است.  یکدیگر  تحمل  و  همسازی  دارند،  احتیاج  آن  به 
چیزی است که تقریبًا در تمام قطب جنوب به طرزی وسیع 
گسترده است. یکی از زنانی که در قطب زندگی می کند، می 
گوید: در این نقطه از زمین بیش از هر جای دیگری در دنیا 
می توان ملیت های مختلف را دید که به راحتی در کنار هم 

زندگی می کنند. و این خیلی خاص است.

و  اعداد  بین  اختالف  و  جنوب  قطب  برجسته  تفاوت  تنها 
ارقام در آن، فقط در تعداد نامتناسب زنان و مردان در این 
ها  آدم  کلی  شمار  بین  در  ارقام  اختالف  این  نیست.  نقطه 
قطب  در  نفر  هزار   ۵ ها  تابستان  طول  در  دارد.  وجود  نیز 
جنوب زندگی می کنند. در حالی که این تعداد در زمستان 
که  است  پاول  آنها  از  یکی  که  رسد  می  نفر   ۷۰۰ از  کمتر  به 
۹ زمستان سخت را در قطب جنوب سپری کرد و در خالل 
همین زمستان ها بود که توانست تصاویری ناب حاصل از 

تالش و کوشش خود در قطب جنوب را ایجاد کند.

تاریکی مطلق
زمان  این  در  زیرا  است.  قطب  در  تحقیقات  زمان  تابستان 
های  گونه  روی  بر  راحتی  به  توانند  می  محققان  که  است 
جانوری از جمله پنگوئن های امپراتور تحقیق کنند. در این 
فصل می توان به وفور این پنگوئن ها را مشاهده کرد و از 
دهد  می  اطالع  ما  به  خود  فیلم  در  پاول  گرفت.  عکس  آنها 
که از جسد یخ زده هزاران پنگوئن جان باخته فیلمی تهیه 
نکرده است.اما وقتی تابستان تمام می شود و مردم قطب 
را ترک می کنند، کسانی که می مانند، چاره ای ندارند جز 

آنکه به زندگی در جهانی بدون هیچ روشنایی عادت کنند.
برای ۴ ماه تمام همه جا در تاریکی مطلق فرو می رود در 
می  نشان  افراد  به  را  راه  که  چیزی  تنها  مطلق  تاریکی  این 
زمستان  سختی  و  هستند.شرایط  درخشان  ستارگان  دهد، 
دمای  در  کریسیتن  که  شود  می  نمایان  آنجا  جنوب  قطب 
تا  آورد  می  جوش  آب  لیوانی  صفر  زیر  درجه   ۴۰ منهای 
نشان دهد، چگونه در مدت زمانی کوتاه تبدیل به یک ظرف 
یخ می شود.همچنین باید ببینید تا باور کنید چگونه برف 
و بوران در اینجا آنقدر زیاد است که به راحتی می تواند در 
دیوارها  های  ترک  حتی  و  بپوشاند  را  جا  همه  کوتاه  مدتی 
در  که  است  دنیا  مکان  ترین  دورافتاده  نقطه  این  بگیرد.  را 
سیاره زمین وجود دارد. اما بی گمان یکی از عجیب ترین و 

غیرمعمول ترین آنها نیز هست.
قطب جنوب: یک سال در یخ
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نگاهی به مستند زیبا و فوق العاده «قطب جنوب: یک سال در یخ»

از جنوبی ترین نقطه زمین
پیش به سوی «اسکار ۲۰۱۵»

۱۲ دلیل برای برنده 
شدن «کودکی»

سه  چند  هر  سال»  بارترین  «خشونت  و  ای»  پرنده  «مرد  «کودکی»، 
مزایای  از  چیزی  این  اما  شد  توزیع  فیلم  سه  این  بین  اول  جایزه 
را  فیلم  این  سال   ۱۲ طول  در  که  لینکلیتر  ریچارد  ساخته  «کودکی» 
چرا  دهد  می  نشان  که  دلیل   ۱۲ اینجا  در  کند.  نمی  کم  است،  ساخته 
«کودکی» احتماٌال بهترین فیلم در مراسم اسکار ۲۰۱۵ خواهد بود، می 

خوانید:

۱ـ تئوری پیشتاز زود هنگام
تجربه نشان داده است در فصل اسکار به طور معمول فیلم هایی که 
خیلی زود وارد کورس رقابت شده اند، شانس بیشتری برای دریافت 
در  دردها»  «جبهه  و   ۲۰۰۶ سال  در  مانده»  «جدا  (مثل  دارند.  اسکار 

سال ۲۰۰۹) یکی از اعضای آکادمی اسکار می گوید: امسال یک سال 
لعنتی برای اسکار است. همین طور که یک سال لعنتی برای گیشه ها 
طور  به  همگی  تقلید»  «بازی  و  «سلما»  «ناشکستنی»،  واقع  در  بود. 
آنها  کاندیداتوری  ادعای  مساله  نیز  همزمان  و  شدند  اکران  همزمان 
فیلم  به   ۲۰۰۴ سال  که  جهانی  کمک  همان  اما  شد.  مطرح  اسکار  در 
«محبوب میلیون دالری» کمک کرد موفق باشد، به «کودکی» نیز کمک 

می کند تا در اسکار پیروز شود.

۲ـ نقدهای فوق العاده
اما  اند.  نبوده  همسو  و  ردیف  یک  در  همیشه  اسکارها  و  منتقدان 
نقدهای قوی می توانند روی نظر رای دهندگان اسکار تاثیر زیادی 
اکران  ماه)  مرداد  (جوالی/  تابستان  در  که  «کودکی»  باشند،  داشته 
 ۹۹ با   Rotten Tomatoes مثل  سینمایی  معتبر  های  سایت  در  شد، 
امتیازی  نیز   «Metacritic» در  و  بود  همراه  مثبت  نقدهای  درصد 
دریافت  برای  دیگر  احتمالی  کاندیداهای  از  هیچکدام  گرفت.  مشابه 
اسکار بهترین فیلم، از این میزان استقبال منتقدان بهره مند نیستند.

۳ـ وزن آراء
سال  فیلم  بهترین  جایزه  دریافت  کاندیداهای  شمار  که   ۲۰۱۰ سال  از 
کامٌال  معیارهای  با  قسمت  این  آراء  یافت،  افزایش  کاندیدا   ۱۰ به 
که  است  این  متفاوت  معیار  ترین  اصلی  شوند.  می  شمرده  متفاوت 
اکثریت  صاحب  اگر  ندارد  اشکالی  لزومٌا  و  باشد  داشته  بیشتری  آراء 
آراء نباشد. در این سیستم جدید، از رای دهندگان خواسته می شود، 
انتخاب های خود را به ترتیب مشخص کنند. بنابراین اگر فیلمی حتی 
دارد  احتمال  و  ندارد  اهمیتی  نیاورد،  دست  به  هم  را  آراء  درصد   ۵۰
بتواند برنده اسکار شود. این چیزی است که باعث می شود «کودکی» 

بتواند «مرد پرنده ای» را کنار بزند.

۴ـ بهترین حکایات پشت صحنه
وقتی فیلمی شانس رسیدن به مرحله رای گیری برای اسکار بهترین 
در  آن  ساخت  روند  از  فیلم  عوامل  که  آنچه  کند،  می  پیدا  را  فیلم 
مصاحبه هایشان می گویند، به اندازه خود فیلم اهمیت پیدا می کند. 
ریچارد لینکلیتر ۱۲ سال مشقت کشید تا «کودکی» را بسازد و در این 
عوامل  و  او  کار  درباره  که  هایی  داستان  داشت.  اندکی  بودجه  راه 
بود  ساله   ۶ کرد  شروع  را  فیلم  وقتی  که  کولترانس  اال  (مثل  فیلمش 
وجود  سال   ۱۲ این  در  آرکوت)  پاتریشیا  و  هاوک  اتان  طور  همین  و 
یه  مربوط  شات  که  طور  همان  رسد.  می  نظر  به  جالب  خیلی  دارد، 
سکانس باراک اوباما که در آن اوباما در حال تالش برای راهیابی به 
کاخ سفید، در جریان انتخابات ۲۰۰۸ ریاست جمهوری آمریکا و دور 
اول ریاست جمهوری خود است. لینکلیتر به این ترتیب در فیلم خود 

دست به بازگویی تاریخ نیز زده است.

۵ـ دوست داشتنی ترین در جریان رقابت ها
افراد  زندگینامه  اساس  بر  هایی  فیلم  از  پر  سینماها  که  سالی  در 
معروف دنیا است، طبیعتٌا اسکار و فیلم هایی که انتخاب می شوند، 
بازیگران «کودکی»  اما  شوند.  می  محسوب  تاریخی  کالس  نوعی  به 
که به طور واقعی با فیلم پیر و بزرگ شدند و ۱۲ سال مثل یک خانواده 
داشتند.  محبت  یکدیگر  به  نسبت  و  کردند  زندگی  هم  کنار  حقیقی 
رای  آنجلس  لس  در  آمریکا  سینمایی  منتقدان  انجمن  که  هنگامی 
نهایی خود را به «کودکی» داد، پاتریشیا آرکوت حتی از خود لینکلیتر 
هیجان زده تر بود. البته خود او نیز جایزه بهترین بازیگر زن نقش 

دوم را دریافت کرد.

۶ـ لینکلیتر جایزه بهترین کارگردانی را می برد
هر چند هنوز اسامی نامزدهای اسکار اعالم نشده است، اما می توان 
با اطمینان پیش بینی کرد، لینکلیتر یکی از کاندیداهای دریافت جایزه 
خود  آن  از  را  جایزه  آن  بر  عالوه  و  بود  خواهد  کارگردانی  بهترین 
خواهد کرد. در ده سال گذشته هفت بار جایزه بهترین فیلم و بهترین 
بین  این  در  که  استثنایی  دو  است.  شده  داده  فیلم  یک  به  کارگردانی 
سال  در  بروکبک»  های «کوهستان  فیلم  برای  لی  آنگ  داشتند،  وجود 
۲۰۰۵ و «زندگی پای» در سال ۲۰۱۲ و همچنین سال گذشته آنفونسو 

کوارون برای فیلم «جاذبه» در برابر«۱۲ سال بردگی» بود.

۷ـ موفقیت در گیشه در قالب یک فیلم مستقل
یکی از اولین نگرانی ها درباره اسکار زود هنگام «کودکی» این بود 
 ۲۴ حال  هر  به  نه.  یا  کند  فروش  الزم  اندازه  به  تواند  می  فیلم  آیا  که 
میلیون دالر فروش گیشه این فیلم شاید خیلی فوق العاده نباشد، اما 
است.  دالر  میلیون   ۱۷ با  دردها»  فروش «جعبه  میزان  از  بهتر  خیلی 
به این ترتیب امسال می تواند سال دیگری برای فیلم های مستقل در 
اسکار باشد و تاکید کند که اکران محدود نمی تواند مانع بردن جایزه 

اسکار شود.

۸ـ رنج های بازی تقلید
شاید بزرگترین مشکل بر سر راه «کودکی» درام آلن تورینگ با بازی 
است،  مند  بهره  وینشتین  کمپانی  حمایت  از  که  کامبرباچ  بندیکت 
باشد. هرگز نمی توان به طور درست میزان قدرت هاروی وینشتین 
را درست ارزیابی کرد. اما «بازی تقلید» باید شایستگی کمتری برای 
شزایطی  یادآور  شرایط  این  باشد.  داشته  فیلم  بهترین  اسکار  بردن 

است که «سخنرانی پادشاه» داشت.

۹ـ عامل گریه زا بودن
اگر فیلمی اشک شما را در بیاورد، می تواند در اسکار موفق باشد.

۱۰ـ نقل کردنی
عام گرایی در تم فیلم، یکی از اصل های اسکار است. در همین ارتباط 
اندکی قبل ها در حاشیه مراسم اهدای جوایز انجمن منتقدان سینمای 
آمریکا پاتریشیا آرکوت در مصاحبه ای گفت: ما باید زندگی خود را 

بیش از آنکه آن را رها کنیم، دوست داشته باشیم.

۱۱ـ سزاوار پیروزی
داشت  حق  تایمز  نیویورک  روزنامه  سینمایی  منتقد  دارمیس،  مانوال 
که «کودکی» را «شاهکار» خواند. اگر این فیلم را دوبار ببینید، متوجه 

قدرت آن در داستان گویی و اجرا می شوید.

۱۲ـ حتی جویس کارول اوانس هم «کودکی» را دوست دارد
قالب  در  که  بودند  مشهور  افراد  و  هنرمندان  گذشت،  که  سالی  در 
مصاحبه های مختلف این فیلم را ستایش کردند. اما شاید بزرگترین 
شانس «کودکی» در این باشد که از رمان نویسان گرفته تا میانجی ها 
من  گفت:  فیلم  این  درباره  اوانس  کارول  جویس  اند.  ستوده  را  فیلم 
واقعی  زندگی  مشاهده  درحال  کنیم  می  تصور  ما  همه  کنم  می  فکر 
شده  نوشته  قبل  از  زندگی  که  داد  هشدار  ما  به  فیلم  این  اما  هستیم. 

است.
Variety :منبع
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تکنیکال  از  یکی  ساتریانی  منتقدان،جو  از  بسیاری  اعتقاد  به 
دو  در  راک  موسیقی  عرصه  در  ها  گیتاریست  مؤثرترین  و  ترین 
گیتاریست،بلکه  ابر  یک  عنوان  به  تنها  نه  و  است  بوده  اخیر  دهه 
از  هنر  اهل  بین  در  اخالقمند  و  فروتن  شخصیت  یک  عنوان  به 
موهای  آن  با  ستریانی  میباشد.جو  برخوردار  خاصی  احترام 
تراشیده و عینک دودی که همیشه در کنسرت ها به چشم دارد در 
بین هواداران موسیقی راک به محبوبیت غیر قابل وصفی رسیده 
نام  به  را  بیشماری  جوایز  جدید  آلبوم  هر  انتشار  با  او   . است 
وای»،«کرک  «استیو  چون  شاگردانی  تربیت  با  و  است  کرده  خود 
راید)،  تاسین»(تی  اللند»(پریموس)،«جف  همت»(متالیکا)،«لری 
«الکس اسکلنیک»(تستامنت) نام خود را به عنوان یکی از فرهیخته 

ترین معلمین گیتار به ثبت رسانده است.

فرزند  کوچکترین  عنوان  به  میالدی   ۱۹۵۶ جوالی  پانزدهم  در  او 
از یک خانواده پرجمعیت چشم به جهان گشود. پدر و مادرش هر 
کالسیک،جاز،  موسیقی  با  او  گوش  و  بودند  قابلی  نوازندگان  دو 
انگلیسی  اعتراض  موسیقی  همچنین  و  اندرول  بی،راک   . اند   . آر 

آشنایی کامل داشت .
در ۹ سالگی فراگیری درامز را آغاز نمود و با نت خوانی و تمرین 
منظم موسیقی آشنا شد. به طور خالصه عوامل بسیاری دست به 
دست هم دادند تا او به موسیقی راک عالقه مند شود ولی به گفته 
را  شدن  گیتاریست  انگیزه  که  بود  هندریکس»  این«جیمی  خودش 

در او زنده نمود.
جو ساتریانی در سن ۱۴ سالگی و در حین تمرین فوتبال با شنیدن 
خبر فوت «جیمی هندریکس» بی درنگ به سراغ مربی تیم رفت و 
ضمن عرض خداحافظی ابالغ کرد که می خواهد گیتاریست شود.

عضویت  با  و  فراگرفت  را  موسیقی  تئوری  دبیرستان  در 
«جیمی  از  آثاری  اجرای  به  دبیرستان  موسیقی  گروهای  در 
به  ولی   . پرداخت  سابات»و...  هندریکس»،«لدزپلین»،«بلک 
آکوردهای  موضوع  با  پس»  «جو  از  کتابی  یافتن  با  خودش  گفته 
متعاقب  و  گردید  دگرگون  همیشه  برای  اش  جز،نوازندگی 
«لنی  مشهور  معلم  نزد  جز  موسیقی  فراگیری  به  را  مدتی  آن 

تریستانو»اختصاص داد.
یک سال و نیم پس از شروع نوازندگی گیتار،تدریس گیتار را آغاز 
آوردن  روی  علت  جواب  در  گوگر  و  گفت  یک  به  خطاب  او  نمود. 
مالی  نیاز  خاطر  به  جورایی  «خب،یه  گوید:  می  گیتار  تدریس  به 
چون  هایی  شغل  به  این  از  آوردم.قبل  روی  گیتار  تدریس  به 
بودم.ولی  پرداخته  لباس  فروشگاه  در  کار  حتی  باغبانی،بنایی، 

آرزوی به جز ورود به دنیای موسیقی نداشتم.»
و در جایی دیگر می گوید: «استیو وای از اولین شاگردان من بود 
و یک روز وقتی خیلی کوچک بود در حالی که یک گیتار دست دوم 
دست  در  هم  هم  سیم  بسته  یک  و  بود  دستش  یک  در  سیم  بدون 
شکر  و  بگیره  یاد  گیتار  خواست  می  و  خونمون  در  دیگرش،اومد 
خدا امروز با اون قد بلندش یکی از قابل ترین گیتاریست های دنیا 

محسوب می شه.»
«استیو وای» نیز در تایید این خاطره می گوید: «اون روز حتی بلد 
نبودم سیم های گیتار رو بندازم و وقتی وارد اتاق جو شدم از دیدن 
پوستر های روی دیوار و امپ بامزه و کابل فنری گیتارش حسابی 

ذوق کرده بودم.»

جو ساتریانی در سال ۱۹۶۷ عازم برکلی شد و در پرداخت اجاره 
یک آپارتمان کوچک با دو خواهر بزرگترش شریک شد و شب ها با 
نوازندگی در یک گروه راک به نام«اسکوئرز» و روزها با تدریس 
در یک فروشگاه گیتار،رفته رفته اسم و رسمی پیدا کرد و در همین 
به  اللند»را  و«لری  همت»  چون«کرک  گمنامی  شاگردان  فروشگاه 

اوج شهرت رساند.
«اسکوئرز» یک کاور بند بود و از خودش هیچ قطعه ای نداشت و 
جو دریافت که ادامه فعالیت در این گروه آینده ای به دنبال نخواهد 
داشت،پس به خلق آثاری برای گیتار مشغول شد. به همین منظور 
با  و  گرفت  تماس  محلی  استودیوی  یک  با  کریسمس  تعطیالت  در 
هزینه ای ناچیز پنج قطعه ضبط نمود.در این قطعات کلیه اصوات 
توسط گیتار تولید می شد . مثال برای ارائه صدای گیتار باس سیم 
ششم گیتار را شل نمود و برای ارائه صدایی شبیه به درامز با اچار 

آلن به روی پیکاپ کوبید.
مدتی بعد ضبط چهار قطعه دیگر را نیز در برنامه کار خود قرار 
داد که متاسفانه به علت عدم استطاعت مالی،پروژه متوقف گردید 
تا این که با افتتاح دسته چک و گرفتن یک کارت اعتباری با اعتبار 
پنج هزار دالر دوباره کار به جریان افتاد و این اعتبار برای اتمام 

اولین آلبوم وی کفایت نمود.

اش  قدیمی  دوست  برای  را  آلبومش  از  ای  نسخه  ساتریانی  جو 
«استیو وای» که در آن زمان با نوازندگی در گروه«فرانک زاپا»به 
تمامی  در  نیز  او  و  فرستاد  بود  یافته  دست  توجهی  قابل  شهرت 
مصاحبه ها از جو ساتریانی به عنوان بهترین گیتاریست دنیا یاد 

نمود و جنجالی مطبوعاتی به راه انداخت.
هر چند این آلبوم مورد توجه مجالت معتبر موسیقی واقع شد و 
تا حدی نام او را مطرح نمود، ولی در واقع انتشار آلبوم دوم او در 
موسیقی  دنیای  در  بلکه  گیتار  حیطه  در  تنها  نه  را  او   ۱۹۸۷ سال 
این  با  آلبوم  این  ضبط  برای  رساند.او  تصور  قابل  غیر  شهرتی  به 
تکنیک  روی  بر  کامل  تمرکز  با  آلبومی  تا  شد  استودیو  وارد  ایده 
های گیتار خلق نماید و شگفت آن که در واقع هر یک از آثار خلق 
شده در این آلبوم به تنهایی برای جاودانه شدن نام جو ساتریانی 
ستریانی  توسط  که  دیگری  آلبوم  هر  آلبوم  این  از  بود.بعد  کافی 

وارد بازار شد با فروش قابل توجهی روبه رو شد. جو ساتریانی 
گیتار  نوازندگان  ترین  معاشرتی  از  شخصی  آثار  خلق  از  گذشته 
از  توان  می  او  دوستانه  های  همکاری  از  گردد.  می  محسوب  نیز 
در  عضویت  و  کوپر»  و«آلیس  جاگر»  «مایک  همراه  به  همنوازی 
به   ۳ جی  پی  در  پی  اجراهای  و   ۱۹۹۴ سال  در  پارپل»  گروه «دیپ 
همراه «اریک جانسون» ، «اینگوی مالم استین» ، «جان پتروچی» ، 
«روبرت فریپ» ، «کنی وان شفرد» ، «مایکل شینکلر» و... نام برد. 

به   ۳ جی  از  بتوان  شاید  دوستانه  معاشرت  یک  بر  عالوه  البته  که 
عنوان یک زورآزمایی هنری نیز نام برد که در آن جو ساتریانی و 

استیو وای یعنی شاگرد ارشد او پای ثابت می باشند.

می  سئوال  صحنه  سر  کاری  خراب  بدترین  از  گوگر  و  گفت  یک 
کند؟!

آلیس  که  بود  وقتی  بدترینش  ولی  آمده  پیش  خیلی   ، من  «خدای 
کوپر با یک معرفی جانانه در حضور ده هزار نفر من را به صحنه 
دعوت کرد و من به داخل صحنه دویدم و اون قبل از اینکه وسائلم 
را چک کنم شروع به خواندن کرد. قطعه چند دقیقه طول کشید و 
ایستاده  صحنه  ها در  کرد و من مثل احمق  نمی  کار  البته امپ من 
بودم و حتی یک نت هم ننواختم و در انتها باید تعظیم می کردم.»

خود  و  است  بوده  بزرگ  های  گیتاریست  تاثیر  تحت  ستریانی  جو 
او این افراد و گروهها را اینگونه معرفی میکند: جیمی هندریکس 
، جیمی پیج ، ون هلن ، آلوین لی ، جانی وینتر ، زی زی تاپ ، بیتلز، 

اریک کالپتون ، جان مک الفلین ، سانتانا ، کوئین و...
های  سیم  کردن  خفه  الکتریک  گیتار  نوازندگان  مشکالت  از  یکی 
گاه  کالسیک  گیتار  خالف  بر  ساز  این  در  زیرا  باشد،  می  بیکار 
صدای پچ پچ سیمها چنان باال می گیرد که ملودی حالتی کثیف پیدا 
می کند. برای این منظور جو در هنگام ملودی نوازی اغلب با لبه 
کف دست راست بر روی سیمهای بم می نشیند و در صورت بیکار 
لمس  راست  دست  بیکار  انگشتان  با  را  آنها   ۲ و   ۱ سیمهای  بودن 
می نماید . حتی گاه انگشتان بیکار دست چپ این مسئولیت را به 
عهده می گیرند. ( مخصوصا هنگام کنترل نمودن فید بک ) .جو 
ساتریانی انقدر در نواختن گیتار مهارت دارد که در اغلب کنسرت 
با  گیتار  نواختن  مثل  میزند.  العاده  خارق  حرکات  به  دست  هایش 
دهان و یا گرفتن آکورد با دست راست و نواختن گیتار با دست چپ 
های  اسطوره  از  یکی  را  کالپتون  اریک  همواره  ستریانی  جو   .  !
او  کالپتون  توسط  گیتار  نواختن  دارد  اعتقاد  و  میداند  راک  سبک 

را به وجد میاورد تا جایی که خود ساتریانی در خیلی از کنسرت 
ها از حرکات کالپتون تقلید میکند و استیل او را میگیرد. کنسرت 
های ساتریانی همیشه جز شلوغ ترین ، گران ترین ، و محبوبترین 
کنسرت های اجرا شده در جهان میباشد و خیلی از عالقمندان به 
اجرای  محل  به  دنیا  ی  گوشه  به  گوشه  از  را  خود  راک  موسیقی 
در  همتا  بی  اسطوره  این  هنرنمایی  شاهد  تا  میرسانند  او  کنسرت 

ضمینه ی گیتار الکترونیک باشند.

شوید،  دنیا  گیتاریستهای  بهترین  از  یکی  روزی  دارید  قصد  اگر 
این نصیحت را ازجو ستریانی داشته باشید: «خب باید قبل از هر 
تو  حال  هر  به  چون  کنی  جدا  را  گیتارت  تمرین  و  کار  ساعت  چیز 
احتیاج به تمرین زیاد داری.چیزهایی مثل نت ها، گام ها و آکوردها 
و دیگه اینکه تالش کنی منحصر به فرد باشی و این چیزی است که 
باشی  داشته  منتظره  غیر  حضوری  باید  خواهند.  می  شنوندگان 
ای  حرفه  یک  نکردی  ابداع  فرد  به  منحصر  چیزی  تا  حال  هر  به  و 

محسوب نمی شوی»

تجهیزات موسیقی و شیؤه نوازندگی
ایکس  ِاس  ِجی  سری  های  َامپ  و  آیبانز  ِاس  ِجی  سری  گیتارهای 
آن  ساخت  و  طراحی  در  و  هستند  ستریانی  جو  سیگنچر  پیوی 
اکنون  هم  ولی  است  شده  لحاظ  ستریانی  نوازندگی  نیازهای  ها 
تولید این آمپلی فایر ها متوقف شده و جو مدتی است از آمپ های 
JVM۴۱۰ که جزو محصوالت شرکت مارشال هستند، استفاده می 
ِاس  ِجی   ،۱۰۰ ِاس  ِجی  های  مدل  در  ِاس  ِجی  سری  گیتارهای  کند. 
 ۲۴۰۰ ِاس  ِجی  و   ۲۰۰۰ ِاس  ِجی   ،۱۲۰۰ ِاس  ِجی   ،۱۰۰۰ ِاس  ِجی   ،۹۰۰
تولید می شوند و به غیر از مدل ِجی ِاس ۱۰۰ در همٔه آن ها پیکاپ 

دیمارزیو استفاده شده است.
و  دارند  عقب  در  پیکاپ  دو  و  جلو  پیکاپ  دو  گیتارها  از  سری  این 
در  که  است  ذکر  قابل  چند  هر  ندارند  پیکاپ  وسط  در  کدام  هیچ 
موقع ضبط آلبوم «Surfing with the alien» اصًال مدل JS وجود 
پیکاپ  حتی  که   Ibanez تر پائین  های  با مدل  نداشته وخودش هم 

وسط داشته قطعه«Satch boogie» را اجرا کرده است.
سیستم  هستند.  فرت   ۲۲ و   Rosewood غالبًا  او  گیتار  دسته 
 Floyd Rose) Edge) در کلیه این گیتارها Tremolo bar مکانیکی
Pro Bridge می باشد و در سر دسته حتمًا Lock وجود دارد. جو 
از سیم ۰۰۹ جهت سیم یک و ۰۴۲ جهت سیم شش استفاده می نماید 

و گیتارش را استاندارد یعنی E کوک می کند.

قطر فرت ها از فرت های Fender کمی قطورتر هستند.

نوازندگی با پیک
با  را  آن  اغلب  و  کند  می  استفاده  ضخیم   Dunlop پیک  از  جو 
سیم  با  مضراب  اصطالک  تا  گیرد  می  دست  در  درجه   ۴۵ زاویه 
Screamها  زاویه  این  در  همچنین  و  برسد  ممکن  حداقل  به  ها 
و  زند  می  مضراب  مچ  از  اصوًال  گردند.  می  ارائه  صداتر  خوش 
و  دهد  می  تکه  گیتار  بدنه  روی  بر  را  خود  کوچک  انگشت  اغلب 
گاه در سرعت های باال همچون Al di meola دست را از آرنج با 
حرکتی سریع در خود می چرخاند.(چیزی شبیه به حرکت دست 
هنگام چرخاندن کلید) و جهت اطمینان از حفظ فاصله دلخواه و 
جلوگیری از فرورفتن بیش از حد مضراب به درون سیم ها اغلب با 

انگشتان a m و e به نرمی سطح گیتار را می خراشد.

نوازندگی به کمک انگشت
غلیظ  لهجه  با   zztop همچون  خواهد  می  که  مواقعی  در  اغلب  او 
 Gain آوردن  پایین  که  مواردی  در  همچنین  و  بنوازد  هفتاد  دهه 
را  کالسیک  و  شفاف  بسیار  صدایی  ارائه  قصد   Volume توسط 
دارد، انگشتان اش به جای پیک استفاده می کند. او بر خالف اکثر 

نوازندگان گیتار ناخن هر دو دستش را می گیرد.

فیگورهای دست چپ
او از هر دو روش کالسیک و جز به میزان برابر استفاده می کند. 
در فرم نوازندگی َجز شصت از باال بر دسته گیتار قالب می شود 
و سایر انگشتان نیز از پایین و به صورتی زاویه دار بر روی سیم 
که  کند  می  استفاده  شیوه  این  از  زمانی  ستریانی  نشینند.  می  ها 

بخواهد تکنیک های ِبندینگ یا ویبراتو را اجرا کند.

چیکن فوت
که  است  َاَبرگروهی  نام   (Chickenfoot :انگلیسی فوت (به  چیکن 
ستریانی به همراه سمی هیگار(خواننده پیشین ون هیلن)، مایکل 
هات  رد  اسمیت(درامر  چد  و  هیلن)  ون  پیشین  آنتونی(باسیست 
چیلی پپرز) در سال ۲۰۰۸ تشکیل دادند. از این سوپرباند تنها یک 

آلبوم به نام Chickenfoot منتشر شده است.
کنسرت Live in Paris! از این گروه در سال ۲۰۰۹ بسیار معروف 
می باشد (در این کنسرت قطعاتی از آلبوم Chickenfoot نواخته 
شد.) ستریانی متاثر از گیتاریستهای چیره دستی همچون جیمی 
مور،جیمی  بلک  سانتانا،ریچی  هلن،کارلوس  ون  هندریکس،ادی 
پیج و ... بوده است. رسوخ آثار ستریانی در میان جوانان جامعه 
ما بواسطه نزدیک بودن ملودیهای این هنرمند بزرگ به آثار ایرانی 

است.

آلبوم ها

Not of this earth ۱۹۸۶ / Surfing with the alien ۱۹۸۷
Dreaming # ۱۹۸۹ / Flying in a blue dream ۱۹۸۹
The extremist ۱۹۹۲ / The beautiful guitar (Europe-
an compilation album ۱۹۹۳ / Time machine ۱۹۹۳

Joe satriani ۱۹۹۵ / G۳: Live in concert ۱۹۹۷
Crystal planet ۱۹۹۸ / Engines of creation ۲۰۰۰
Additional creations (Bonus CD with limited "En-
gines of creation ۲۰۰۰

Live in san Francisco (previously recorded mate-
rial) ۲۰۰۱ / Strange beautiful music ۲۰۰۲

The electric Joe Satriani: An anthology ۲۰۰۳
G۳: Rockin in the free world ۲۰۰۴
Is there love in space? ۲۰۰۴ / G۳: Live in tokyo 
۲۰۰۵ / Super colossal ۲۰۰۶ / ۲۰۰۶ Live in San 
Francisco / ۲۰۰۸ Professor Satchfankilus and 
Musterion of Rock / ۲۰۱۰ Black Swans and Worm-
hole Wizards / ۲۰۱۳ unstoppable momentum

موسیقی

تدریس گیتــار
ساعت تماس 

9 صبح تا 6 بعد از ظهر
دوشنبه تا جمعه

۰۷۹۳۸۳۵۹۲۶۲

جو ستریانی با گیتـــــــــــــار 
الکتریک چه کارها که نکرد



هفته نامه پرشین ۱۵جمعه ۱۲ دی ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۷۷

Visit us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly تاریخ

تغییر نام پرشیا و
 پرسه به ایران

کشورهای  از  رسمی  اعالمیه ای  طی  ۱۳۱۳ش،  دی ماه  ششم  در  ایران  وقت  دولت 
به  پرسه  و  پرس  پرشیا،  واژه های  از  خود  رسمی  مکاتبات  در  خواست  خارجی 
جای واژه ایران استفاده نکنند. تا اوایل قرن بیستم، مردم جهان کشور ما را با 
که  رضاشاه  سلطنت  دوران  در  اما  می شناختند؛  پرشین  یا  پارس  رسمی  عنوان 
بود،  گرفته  قوت  اسالم  از  پیش  ایران  بر  تاکید  و  باستان  ایران  به  رجعت  بحث 
و  فروغی  محمدعلی  نفیسی،  سعید  مانند  باستان گرا  روشنفکران  از  حلقه ای 
گردهم  رضاشاه  مستقیم  حمایت  با  اول  پهلوی  حکومت  در  تقی زاده  سیدحسن 
آمدند که به این منظور اقداماتی را انجام دادند، سعید نفیسی از مشاوران نزدیک 
رضاشاه به وی پیشنهاد کرد نام کشور رسما به «ایران» تغییر یابد، این پیشنهاد 

در دی  ماه ۱۳۱۳ شمسی رنگ واقعیت به خود گرفت.
تغییر  این  مخالفان  است.  مناقشه  محل  هم  هنوز  سال   ۷۶ از  بعد  تصمیم  این 
در  که  را  تمدنی ای  و  فرهنگی  معنایی،  بار  آن  نمی تواند  ایران  که  معتقدند 
اصطالح «پرشیا» نهفته است و غیرایرانیان از دیرباز با آن آشنایی دارند، منتقل 
حکومت  تثبیت  برای  سیاسی  به دلیل  فقط  رضاشاه  که  معتقدند  گروهی  کند. 
اقتدارگرایانه خود چنین تصمیمی گرفته است. این دسته از تحلیلگران می گویند 
از  دوره  آن  سیاسی  و  فرهنگی  نخبگان  از  جمعی  متوجه  باید  را  اقدام  اصل 
خود  خاص  منافع  رضاخانی  حکومت  اقتدار  در  که  دانست  ذکر شده  افراد  جمله 
را  وی  که  داشت  اعتماد  نفیسی  به  آنقدر  می کردند.رضاشاه  جو  و  جست  نیز  را 
سوئیس  تحصیل  دوران  در  (محمدرضا)  ولیعهدش  تربیت  و  تحصیل  مسوول 
سوئیس)  در  محمدرضا  همراه  و  (دوست  فردوست  حسین  خاطرات  که  کرد 
سعید  از  مقاله ای  می خوانید،  که  است.یادداشتی  کرده  روایت  را  آن  خوبی  به 
و  دالیل  ایران،  عنوان  شدن  رسمی  از  بعد  که  است  اطالعات  روزنامه  در  نفیسی 
است.  گذاشته  میان  در  مردم  عموم  با  را  انتخاب  این  فرهنگی  و  تاریخی  توجیه 
همه  پس  این  «از  عنوان  با  که  را  نفیسی  سعید  یادداشت  متن  از  بخشی  دراینجا 
که  کسانی  می خوانید  بود،  شده  منتشر  بشناسند»  ایران  به نام  را  ما  کشور  باید 
انتشار  که  را  مهمی  بسیار  خبر  شاید  خوانده اند،  را  گذشته  هفته  روزنامه های 
تمام  به  ما  دولت  که  بود  این  خبر  باشند،  کرده  برگزار  سادگی  کمال  با  بود  یافته 
دول بیگانه اخطار داده است که از این پس در زبان های اروپایی نام مملکت ما را 
باید «ایران» بنویسند.در میان اروپاییان این کلمه ایران تنها اصطالح جغرافیایی 
افغانستان  و  ایران  شامل  که  را  وسیعی  دشت  جغرافیا  کتاب های  در  و  بود  شده 
فرانسه  زبان  به  را  ما  مملکت  و  می نامیدند  ایران  فالت  باشد  امروز  بلوچستان  و 
«پرس» و به انگلیسی «پرشیا» و به آلمانی «پرزین» و به ایتالیایی «پرسیا» و به 
چهار  این  نظیر  کلماتی  اروپایی  زبان های  سایر  در  و  می گفتند  «پرسی»  روسی 
 ۵۵۰ سال  در  را  هخامنشی  دولت  که  هنگامی  که  بود  این  بود.سبب  معمول  کلمه 
پیش از میالد، یعنی در ۲۴۸۴ سال پیش کوروش بزرگ پادشاه هخامنش تشکیل 
داد و تمام جهان متمدن را در زیر رایت خود گرد آورد، چون پدران وی پیش از 
آن پادشاهان دیاری بودند که آن را «پارسا» یا «پارسوا» می گفتند و شامل فارس 
همان  بنابر    نیز  را  هخامنشیان  کشور  یونانی  مورخین  بود  امروز  خوزستان  و 
سابقه که پادشاهان پارسی بوده اند «پرسیس» خواندند و سپس این کلمه از راه 
در  آن  مختلف  اشکال  و  یا «پرسیا»  به «پرسی»  اروپایی  زبان های  در  التین  زبان 
«پرشین»  انگلیسی  در  و  «پرسان»  فرانسه  در  شد  مشتق  آن  از  که  صفتی  و  آمد 
شد  «پرسیدسکی»  روسی  در  و  «پرسیانا»  ایتالیایی  در  و  «پرزیش»  آلمان  در  و 
دوره  به  (مربوط  اسالم  از  پیش  قدیم  ایران  برای  را  «پرس»  فرانسه  زبان  در  و 
کردند. معمول  اسالم  از  بعد  ایران  برای  را  «پرسان»  و  ساسانی)  و  هخامنشی 

برای  را  ایران  کلمه  که  شده  معمول  مستشرقین  مخصوصا  و  علما  میان  در  تنها 
تمام علوم و تمدن های قدیم و جدید مملکت ها و نژاد ها به کار بردند و از آن در 
فرانسه «ایرانین» و در انگلیسی «ایرانیان» و در آلمانی «ایرانیش» صفت اشتقاق 
کردند و این کلمه را شامل تمام تمدن های ایران جغرافیایی امروز و افغانستان و 
بلوچستان و ترکستان (تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان امروز) و قفقاز و 
کردستان و ارمنستان و گرجستان و شمال غربی هندوستان دانستند و به عبارت 
ُاخری یک نام عام برای تمام ممالک ایرانی نشین و یک نام خاص برای کشوری که 
سرحدات آن در نتیجه تجاوزهای دول بیگانه از شمال و مشرق و مغرب در نیمه 

اول قرن نوزدهم میالدی تعیین شده بود، وضع کردند.
سعید نفیسی، تهران، ۱۰ دی ماه 
به نقل از تاریخ ایرانی

کنفرانس گوادلوپ و 
سردرگمی آمریکا

بخش اول 

کنفرانس بعدازظهر روز ۴ ژانویه با حضور 
یک  دور  جهان  قدرتمند  های  شخصیت 
اطراف  در  صندلی  چهار  «فقط  که  میزگرد 
ترتیب  این  شد.  آغاز  بود»  شده  گذاشته  آن 
های  حرف  کس  هیچ  که  بود  جهت  این  به 
آنها را نشنود. ابتدا ژیسکاردستن از کاالهان 
خواست که موضوع را عنوان کند. «کاالهان 
استناد  به  و  بینی  واقع  با  را  ایران  اوضاع 
های  دیپلمات  توسط  که  دقیقی  اطالعات 
انگلیسی جمع آوری شده بود تجزیه و تحلیل 
کرد. نتیجه ی او بدبینانه بود: شاه از دست 
 . نیست  اوضاع  کنترل  به  قادر  دیگر  و  رفته 
وجود  هم  او  جانشینی  برای  واقعی  حل  راه 
ندارد. مردان سیاسی که در میدان مانده اند 
توانایی های محدودی دارند. به عالوه بیشتر 
آنها با رژیم ارتباطاتی داشته اند و آلوده به 

مسائل و مشکالت این رژیم هستند

روابط شاه با آمریکا
را  شاه  به  آمریکاییان  نگرش  و  آمریکا  با  شاه  روابط 
باید درچارچوب روابط بین الملل و جنگ سرد جستجو 
سرد  جنگ  گسترش  و  دوم  جهانی  جنگ  از  بعد  کرد. 
بین اتحاد جماهیر شوروی و ایاالت متحده آمریکا، شاه 
ایران را به یکی ازاقمار آمریکا تبدیل کرد. کودتای ۲۸ 
مرداد ۱۳۳۲ توسط سازمان سیا، شاه را به وابسته ای 
تبدیل کرد که به آمریکاییان به عنوان بازگرداننده ی تاج 
و تخت می نگریست .شرکت آمریکاییان در کنسرسیوم 
سپس  بغداد،  پیمان  در  ایران  عضویت   ، ایران  نفتی 
اطالعاتی  های  پایگاه  تأسیس  سنتو،  سرانجام  سیتوو 
نظامی  فرماندرای  تبدیل   ، ایران  شمال  در  آمریکایی 
اطالعات  تشکیل  و  آمریکاییان  نظر  زیر  ساواک  به 
آمریکا،  اهداف  راستای  در  ضدجاسوسی  و  جاسوسی 
ورودهزاران  آمریکا،  به  وابسته  ارتشی  به  ارتش  تبدیل 
مستشار نظامی آمریکا، تصویب الیحه ی کاپیتوالسیون 
ژاندارمی  به  ایران  ارتش  تبدیل   ، ایران  مجلسین  در 
در  همگی   ، آمریکاییان  منافع  از  حفاظت  برای  منطقه 
جهت تبدیل ایران به سپر حفاظتی در مقابل شوروی و 

در راستای سیاست «سد نفوذ شوروی »بود.

بازار مصرف  آمریکا و  پایگاه  به  ایران  تبدیل  سرانجام 
صنایع آمریکا، روز به روز برسلطه ی آمریکا بر ایران 
و وابستگی رژیم شاه به آمریکا می افزود. آمریکاییان 
و  نگریستند  می  خرج  بی  ژاندارمی  عنوان  به  شاه  به 

که  هرخطری  با  و  بودند  وی  نگهداری  دنبال  به  طبعًا 
نمی  داد  می  قرار  تهدید  معرض  در  را  وی  موجودیت 
یا  اصالحات  طرح  باشند.اصوًال  تفاوت  بی  توانستند 
ماندگاری  برای  کندی  دولت  توسط  سفید»  «انقالب 
شاه طراحی شد و مسلح کردن وی نیز در همین راستا 
بود که ایران به عنوان پایگاهی برای حفاظت از منافع 
آمریکا باقی بماند. به همین جهت بعد از بروز ناآرامی 
ها و تبدیل آن به یک حرکت اسالمی در سال های ۵۶ و 
۵۷ آمریکا تمام تالش خود را در جهت بقای شاه به کار 
برد. به قول سایروس ونس وزیر امور خارجه آمریکا: 
کنیم  حمایت  شاه  از  کردکه  می  ایجاب  ما  ملی  «منافع 
.» خصوصًا «با رفتن ایران از صف کشورهای دوست 
که  رژیمی  دست  به  کشور  این  افتادن  و  متحدآمریکا  و 
دوست ما نیست ، ضربه ای به منافع سیاسی امنیتی ما 
در آسیای جنوب غربی و خاورمیانه به شمار می رود. 
اطالعاتی  تجهیزات  دادن  دست  از  استراتژیک  نظر  از 
اطالع  برای  را  ما  امکانات  داشتیم  ایران  شمال  در  که 
سالح  ی  زمینه  در  شوروی  تسلیحاتی  های  ازفعالیت 

های استراتژیک و هسته ای کاهش »می داد.

برای  را  خود  تالش  تمام  آمریکاییان  اساس  همین  بر 
و  شاه  ی  روحیه  تقویت  برای  بردند.  بکار  شاه  بقای 
«این  در  وی  سقوط  از  جلوگیری  چگونگی  بررسی 
دوران افزایش تعداد فرستادگان ویژه ای بود که هر یک 
تهران  به  واشنگتن  از  غیررسمی  و  رسمی  عناوینی  با 
هدف  داشتند.»  شاه  برای  پیامی  یک  هر  و  آمدند  می 
ی  درباره  وی  به  دادن  «اطمینان  ها  مسافرت  این  از 
حمایت جّدی و محکم آمریکا و باالخره جرأت بخشیدن 
مخالفان  برابر  در  عمل  شدت  و  قدرت  اعمال  اوبرای  به 
خزانه  وزیر   « بلومنتال  «مایک  راستا  همین  در  بود.» 
داری آمریکا، «بوب بووی » مرد شماره ۳ سازمان سیا، 
آمریکا  سنای  اکثریت  رهبر  و  سناتور   « برت  «رابرت 
به  امورخارجه  وزارت  سابق  معاون   « بال  «جرج  و 
ایران مسافرت کردند و با شاه مالقات نمودند تا وی را 
ارعاب  برای  آمریکا  کنند.دولت  تشویق  استقامت  برای 
اعزام  نکرد.  کوتاهی  نیز  نظامی  اقدامات  از  انقالبیون 
ساختن  متحد  برای  ناتو  نیروهای  معاون  هایزر  ژنرال 
در  کودتا  برای  آنها  کردن  آماده  و  نظامی  فرماندهان 
نظامی  وسائل  از  ای  محموله  ارسال  بود.  راستا  همین 
دیگر  عملی  اقدام  یک  ایران  ارتش  برای  شورش  ضد 
اعزام  آمریکا  نظامی  مهم  اقدامات  از  بود.  آمریکاییان 
زمان  هم  آمریکا  دولت  بود.  فارس  خلیج  به  جنگنده 
هواپیماهای  ازنیرومندترین  اسکادران  یک  شاه  خروج 
به  ویرجینیا  در  هوایی  پایگاه  یک  از  را  هوایی  نیروی 
از  دیگری  جنگی  کشتی  چند  و  کرد  اعزام  عربستان 
جمله سه ناوشکن رااز دریای چین به سوی آب های هند 
حرکت داد تا به ناوگانی که قبًال به آب های خلیج فارس 
مأمور کرده بود بپیوندند و در نتیجه تعداد کشتی های 
دوبرابر  به  ایران  سواحل  نزدیکی  در  آمریکا  جنگی 

افزایش یافت .
حمایت های رئیس جمهور آمریکا با همه ی اّدعاهایش 
و  سرکوب  شرایط  بدترین  در  بشر  حقوق  مورد  در 

و  آمریکا  دولت  رسمی  های  بیانیه   ، شاه  از  ها  عام  قتل 
آمریکا  غیررسمی  و  رسمی  مقامات  های  گیری  موضع 
به  آمریکاییان  اعتنایی  بی  گر  نشان  شاه  از  حمایت  در 
ارزش های اخالقی و اصالت قائل شدن به منافع ماّدی 
هوایی  نیروی  ،وزیر  اعتراضات  یافتن  توسعه  با  بود. 
آمریکا در اّول اردیبهشت ۱۳۵۷ در حمایت از رژیم شاه 
گفت : ماتحت شرایط معینی نوعی التزام ضمنی و حتی 

اندکی بیش از آن داریم که از ایران حمایت کنیم .

کارتر درست در ۱۸ شهریور روز بعد از قتل عام مردم 
حمایت  و  گرفت  تماس  شاه  با  ژاله  میدان  در  تهران 
خودش را از وی اعالم کرد. وزارت امورخارجه نیز با 
انتشار یک بیانیه تأکید کرد که نظم در ایران باید حاکم 
شود. در این بیانیه با تأیید حکومت نظامی ،مدعی شد 
احتیاط  با  ها  شورش  کنترل  برای  امنیتی  نیروهای  که 

عمل می کنند.
با  سنا  خارجی  کمیته  عضو  سناتورهای  بعد  روز  چند 
آمیز  حمایت  تماس  از  حمایت  ضمن  ای  اعالمیه  صدور 
«شاهنشاه  که  کردند  امیدواری  اظهار   ، شاه  با  کارتر 
که  آشوبی  و  نارضایی  جاری  ی  مرحله  بر  ایران 

کشورشان را فراگرفته است فایق خواهند آمد».

 ، بحران  تشدید  و  پاریس  به  خمینی  مهاجرت  از  بعد 
 ۲۳) اکتبر   ۱۴ در  مطبوعاتی  ی  مصاحبه  یک  در  کارتر 
خاطر  به  را  وی  و  کرد  حمایت  شاه  از  مجددًا  مهر) 
داد!!  قرار  ستایش  مورد  دمکراتیک  استقراراصول 
باداشتن  ایران  کشور  استراتژیک  اهمیت  که  افزود  و 

روابط حسنه با آمریکا یک موضوع حیاتی است .
اوج  و  امامی  شریف  دولت  سقوط  شدن  روشن  با 
های  حمایت  موج  اعتصابات  شدت  و  تظاهرات  گیری 
مجدد  حمایت   . گرفت  شدت  شاه  رژیم  از  آمریکاییان 
دانکن  چارلز  توسط  نظامی  ازحکومت  آمریکا  دولت 
درسالروز  شاه  از  کارتر  حمایت   ، دفاع  وزارت  معاون 
وزارت  ی  بیانیه  و  کارتر  مجدد  حمایت   ، شاه  تولد 
امورخارجه ، حمایت کارتر از شاه در دیدار با ولیعهد، 
ستایش  و  حمایت  در  خارجه  امور  وزارت  ی  بیانیه 
شاه  از  حمایت  در  ونس  سایروس  ی  مصاحبه   ، ازشاه 
آمریکا  منافع  پیوند  عمق  گر  نشان  همه  روز،  همان  در 
با شاه و احساس نگرانی آمریکا از تزلزل شاه بود. به 
ناآرامی  از  آمریکا  کرد:  اعالم  یونایتدپرس  جهت  همین 

های ایران نگران شده است .
دولت  از  را  خود  عملی  و  رسمی  حمایت  آمریکا  دولت 
نظامی ازهاری دریغ نکرد؛بعد از شکست دولت نظامی 
برای استقرار و ثبات دولت بختیار نیز تمام تالش خود 
به  مجلس  تمایل  رأی  از  بعد  روز  دو   . بست  کار  به  را 
بختیار کارتر رسمًا طی یک مصاحبه ای حمایت خود را 
از بختیار اعالم کرد. چند روز بعد، از خمینی خواست 
از  بعد  حتی  آمریکا  دولت  کند.  راحمایت  بختیار  تا 
بازگشت خمینی رسمًا اعالم کرد هنوز ازدولت بختیار 
هودنیگ  سفید،  کاخ  سخنگوی  مجددًا  کند.  می  حمایت 
کارتر اعالم کرد:دولت آمریکا هم چنان به دولتی که به 

قانون اساسی مبتنی است حمایت می کند.



  جمعه ۱۲ دی ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۷۷هفته نامه پرشین۱۶

گوناگون

تغییر شکل جهان
در سال ۲۰۱۵، دموگرافرها، معلمان و سیاستمداران دیگر از هرم جمعیتی حرفی نخواهند زد و شروع به ارجاع دادن 
به گنبد جمعیتی خواهند کرد. این تغییر در اصطالحات بازتاب دهنده تغییری عمیق در شکل و ساختار جوامع است؛ 

تغییری که ۵۰ سال در جریان بوده و تازه به نیمه راه رسیده است. 
هرم، شیوه ای سنتی از ترسیم، تشریح ساختار سنی جوامع است. اگر نموداری بکشید  که در آن هر میله نماینده یک 
گروه سنی است و میله ها را به ترتیب و تفکیک جنسیت ردیف کنید، شکل ساده ای به دست خواهید آورد. این شکل 
در سال ۱۹۷۰ مانند هرم بود؛ زیرا بزرگ ترین بخش جمعیت جهان، جوان بود و جمعیت گروه باالی ۸۵ سال چنان 
اندک بود که شکل مربوط به نقطه ای ختم می شد. این هرم مشخصه جمعیت بشر از زمانی بود که جوامع سازمان 
یافته ظهور پیدا کردند. با دوره کوتاه عمر و نرخ های باالی مرگ و میر، کودکان همیشه پرجمعیت ترین گروه بودند. 

نمودار جمعیتی انگلستان در سال ۱۷۰۰ نیز مانند هرم است.
کودکان  است.  آمریکا  کنگره  ساختمان  گنبد  شبیه  بیشتر  کنید.  نگاه   ۲۰۱۵ سال  در  جهان  جمعیت  نمودار  به  حاال  اما 
این  باالی  گروهی  و  می دهند  تشکیل  را  جمعیت  درصد   ۱۰ تنها  اما  هستند  گروه  بزرگ ترین  همچنان  سال  و  سن  کم 
گروه قرار گرفته که خود ۹/۵ درصد جمعیت را تشکیل می دهد. گروه های سنی از گروه ۴۰ سال شروع به کوچک 
 ۱۹۷۰ سال  در  بگیرد.  شکل  هرمی   که  می دهد  رخ  آن  از  دیرتر  گروه ها  اعضای  شمار  افت  رو  این  از  و  می کند  شدن 
جوان ترین ها نه تنها بزرگ ترین گروه بودند، بلکه سریع ترین رشد جمعیتی را نیز داشتند. اما بین سال های ۱۹۷۰ و 
۲۰۱۵، جمعیت ۰-۱۹ ساله ها تنها ۴۲ درصد رشد داشتند؛ در حالی که جمعیت ۲۰-۳۹ ساله ها ۱۲۸ درصد رشد کرده 

است. در حال حاضر ۵۰ میلیون نفر باالی ۸۵ سال زندگی می کنند. از این رو گنبد سال ۲۰۱۵، میله ای بر سر دارد.
در سال های بین ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۵ عامل غالب موثر بر جمعیت جهان، نرخ باروری و تعداد فرزندانی بود که یک زن در 
عمر خود باردار می شد این نرخ در طول این سال ها به شدت افت کرده  و این یعنی جهان از خانواده های بزرگ به 
سوی خانواده های کوچک در حرکت است. اما در سال های بین ۲۰۱۵ تا ۲۰۶۰، بزرگ ترین عامل موثر بر جمعیت «مسن 
شدن» خواهد بود. خانواده های کوچک همین حاال هم عادی شده اند، باروری در حال کاهش است و اکنون تقریبا همه 
از والدین خود بیشتر عمر می کنند. بنابراین تا سال ۲۰۱۶، این گنبد هم آمد و خواهد رفت و شاید شکل نمودار جمعیتی 
بیشتر شبیه ستون یا شبیه کندویی قدیمی شود. نمودار آینده در پایین پهن تر خواهد بود تا باال قوس خواهد گرفت. 
اندازه جمعیت کره زمین همچنان در حال افزایش است تا از ۷/۲ میلیارد نفر در سال ۲۰۱۵ به ۹/۵ میلیارد نفر در سال 
میلیارد   ۲/۲ جمعیت  سوم  دو  جهانی،  بانک  از  فنگلر  ولفگانگ  و  سوزوکی  امی  محاسبات  اساس  بر  اما  برسد؛   ۲۰۶۰
نفری جدید در سال ۲۰۶۰ در گروه سنی بین ۴۰ و ۷۹ سال خواهند بود و نه در میان افراد جوان. افزایش شمار اعضای 
پیرترین گروه به طور خاصی مورد توجه است.  انسان ها در تمام تاریخ در جوامعی تحت غلبه فرزندان (دست کم به 
لحاظ تعداد) زندگی کرده اند. تا سال ۲۰۶۰ فرزندان به زحمت پرجمعیت تر از گروه سنی «تا ۶۵ سال» خواهند بود و 
مراقبت از والدین و پدربزرگ ها و مادربزرگ ها تبدیل به نیازی جدی تر از بزرگ کردن فرزندان و نوه ها خواهد شد. 

سال ۲۰۱۵ میانه مسیر این دگرگونی متحیرکننده است. 

آرزوهای بزرگ
همیشه  موفق،  اجتماعی  جنبش های  تاریخ  در 

یک  هماهنگ  استراتژی  که  دارد  وجود  مقطعی 
خاص،  هدفی  به  متعهد  افراد  از  کوچک  گروه 
خواهان  که  را  بزرگی  جمعیت  کمک های  جرقه 
جنبش  برای  اتفاق  این  می زند.  هستند،  تغییر 
که   ۱۹۵۰ دهه  میانه های  در  آمریکا  مدنی  حقوق 
تاریخی  قانونی  اصالحات  به  منجر  بعد  دهه  یک 

شد، افتاد.
این اتفاق در واکنش به آپارتاید در دهه ۱۹۸۰ هم 
افزایش  با  همراه  جهانی  بایکوت  که  وقتی  افتاد، 
این  به  نهایت  در  جنوبی  آفریقای  سیاهان  جنبش 
که  وقتی  دهه  همان  و  داد  پایان  سرکوبگر  نظام 
کرد  شوروی  کمونیسم  با  مقابله  به  شروع  جهان 

نیز این اتفاق تکرار شد. 
خاصی  کلیدی  ویژگی های  در  موفق  جنبش های 
فرد  چند  مالحظه  قابل  رهبری  هستند:  مشترک 
آگاهی  طنین  که  «لحظه» ای  آینده نگر،  سازمان  و 
که  سیاسی ای  انقالب های  و  می شود  توده ها 
محیطی را خلق می کنند که در آن تغییرات ممکن 
پیش نیاز  مهم ترین  شاید  اما  می رسند  نظر  به 

جنبش جمعی، «سابقه پیشرفت» باشد که اکثریت را 
به  متعهد  آنها  اگر  دهد  رخ  می تواند  تغییر  کند  قانع 

دست یافتن به آن باشند.
برای  جنگ  که  باشد  لحظه ای  می تواند   ۲۰۱۵ سال 
به  تبدیل  جهان  گرداگرد  کودکان  جان  نجات  حفظ 
جنبشی محبوب شود، چراکه جهان سابقه پیشرفتی 
دوره  در  اساسی  تغییرات  می کند  ثابت  که  دارد  را 
مراقبت  کودکان  که  وقتی  است.  ممکن  ما  زندگی 
پزشکی پایه مورد نیاز برای زندگی تا پنجمین سال 
تولد خود را داشته باشند، وقتی به غذایی دسترسی 
فراهم  برایشان  را  خوبی  تغذیه  که  باشند  داشته 
می کند و وقتی بتوانند به مدرسه بروند، همه جوامع 

قدرت بیشتری پیدا خواهند کرد. 
که  است  دهه ها  جهانی  توسعه  میدان  در  موفقیت 
پیش  در  درازی  راه  همچنان  ما  اما  گرفته،  نضج 
ثروتمند  کشورهای  مردم  برای  روزی  داریم. 
کودکان  که  شد  خواهد  آشکار  کورکننده ای  به طور 
کشورهای فقیر تنها به خاطر جایی که در آن به دنیا 
آمده اند ۱۰ تا ۲۵ برابر بیشتر با احتمال مرگ روبه رو 
و  مرگ  این  که  شد  خواهد  آشکار  روزی  هستند، 
فوری  نپرداختن  روزی  و  پیشگیری اند  قابل  میرها 
نظر  به  غیراخالقی  پیش  از  بیش  وضعیت  این  به 

خواهد آمد.
رسیده ایم  جایی  به  جهانی،  توسعه  میدان  در 
زیرا  کرد  خواهد  توجه  مهم  مسائل  به  جهان  که 
فقر  و  بیماری  که  می کند  ثابت  شده  انجام  پیشرفت 
گذشته،  سال   ۲۵ در  نیستند.  ناپذیر  اجتناب  مفرط 
در  است.  شده  نصف  می میرند  که  کودکانی  تعداد 
اگر  کردند.  فوت  کودک  میلیون   ۱۲/۷  ،۱۹۹۰ سال 
نرخ مرگ و میر بدون تغییر مانده بود و نرخ رشد 
که  کودکانی  تعداد  می آمد،  حساب  به  هم  جمعیت 
سال گذشته باید می مردند ۱۷ میلیون مورد می شد. 
حدود   ۲۰۱۳ سال  در  کودکان  میر  و  مرگ  تعداد  اما 
۶ میلیون نفر بوده است. تعداد افراد به شدت فقیر 
مدام با نرخی یکسان در حال کاهش بوده تا درصد 

چنین کسانی از سال ۱۹۹۰ به نصف کاهش یابد. 
دالیل این پیشرفت نه معجزه گونه و نه رازآلود است. 
ما دقیقا می دانیم که کودکان چرا در حال نجات پیدا 
بیماری های  برای  بیشتر  واکسن های  هستند.  کردن 
مبارزه  می شود.  ارسال  بیشتری  نقاط  به  بیشتری 

داد نجات  را  نفر  میلیون ها  جان  ماالریا  با 
را زیادی  کودکان  اسهال،  ساده  درمان 
چرا که  می دانیم  همچنین  ما  است.  رهانده 
ک لطف  به  امر  این  می گیرند:  فاصله  فقر 
و مالی  خدمات  به  بهتر  دسترسی  مولد، 

اض از  که  است  پزشکی  سودمند  نظام های 
درمانی پرهزینه جلوگیری می کنند.

پیشرفت ها  این  همه  برای  دیگر  دلیل  یک 
که ما در درک آنچه جواب می دهد، -چگون
شده ایم. بهتر  مسیر-  پیگیری  چگونگی  و 
کشورهای جهان در سال ۲۰۰۰ گرد هم آمدن
اهداف از  مجموعه ای  سر  بر  بار  نخستین 
برای توسعه توافق کنند. آنها سال ۲۰۱۵ ر
افراد فقیر کمتر می دیدند و تا حدی به خاط
مجموعه ای مشترک از انتظارات موفق شده

سال  در  جهان  کشورهای  همه  رهبران 
پیش چگونگی  درباره  تا  آمد  خواهند  هم 
آنه کنند.  گفت وگو  قبلی  پیشرفت های  پایه 
سپتامبر در سازمان ملل متحد مالقات خو
ح از اهداف در  تا در مورد مجموعه بعدی 
کلیدی توسعه مانند حفظ جان کودکان، کا
مفرط و فراهم آوردن دسترسی به آب پاک
جهان بنیان  می توانند  اهداف  این  برسند. 
واق شانس  کشورها  و  افراد  تمام  آن  در  که 

خودکفایی داشته باشند.
اتاق های در  گذشته  در  گفت وگوها  نوع  این 
توسع کارشناسان  که  جایی  می دادند،  رخ 
بیش برای  که  می گفتند  سخن  زبانی  به 
می تو پیش رو  سال  در  ما  نداشت.  معنی 
گفت وگوها را چنان توسعه دهیم که میلیار
در آن شرکت کنند. مردم بعد می توانند رهب
را برای برگزاری نشست درمورد اهداف م

آنها پاسخگو کنند.
من خوش بینم. معتقدم هنگامی که مردم د
که می توانند با تمرکز بر راه حال هایی ساد
زنده ماندن یک کودک را ۱۰ تا ۲۰برابر افزای
مردم پذیرفت.  نخواهند  را  شکست  دیگر 
ب جهانی  چنان  و  می خواهند  عادالنه تری 

کامال عملی در دسترس است. 



هفته نامه پرشین ۱۷جمعه ۱۲ دی ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۷۷

Visit us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly

مبارزان علیه ابوال به عنوان چهره سال ۲۰۱۴ مجله تایم انتخاب 
شدند 

جنگجویان بیابان 
نه  اپل،  مدیر  کوک  تیم  نه  روسیه،  سرسخت  رئیس جمهور  والدیمیر  نه 
مسعود بارزانی رئیس جمهور اقلیم کردستان عراق، نه جک ما موسس 
نتوانستند  آمریکایی  سوئیفت خواننده جذاب  تیلور  علی بابا و نه حتی 
روی  شوند.  انتخاب  تایم  معتبر  مجله  سال  چهره  عنوان  به  نهایت  در 

و  یافت  اختصاص  ابوال  علیه  مبارزان  به  آمریکایی  هفته نامه  این  جلد 
چهره سال ۲۰۱۴ به کسانی اعطا شد که خطر کردند، مقاومت کردند، 
برای  تایم  دبیران  انتخاب  این  دادند.  نجات  را  مردم  و  کردند  فداکاری 

چهره یا شخصیت سال ۲۰۱۴ بود: کسانی که فریادرس بودند.
 نانسی گیبس سردبیر تایم می نویسد: «این سالح های پیشرفته نیست 
گاال  فودی  می جنگد.»  که  هستند  قهرمان  قلب های  این  می جنگد،  که 
سرپرستار ۳۷ ساله یک آمبوالنس در لیبی که عکسش اکنون روی جلد 
بغل  را  او  بیمار  کودک  یک  کردن  آرام  برای  که  است  کسی  رفته  تایم 
کرد. کودک بیمار روی او باال آورد و گاال نیز به ابوال مبتال شد اما این 
بهترین کاری بود که او می توانست در آن لحظه انجام دهد؛ تالش برای 
نجات یک کودک. بر اساس آخرین آماری که سازمان بهداشت جهانی 
منتشر کرده حدود ۶۳۰۰ نفر بر اثر بیماری ابوال جان خود را از دست 

داده اند که اغلب آنان نیز در غرب آفریقا بوده اند. پزشکان و پرستاران، 
در  دیگر  بیمار  هزار   ۱۱ مداوای  درگیر  هنوز  ابوال،  علیه  مبارزان  همان 
کشورهای گینه، لیبی و سیرالئون و کمک به بهبودی شش هزار مورد 
مشکوک به ابوال در همین کشورها هستند. اگرچه منطقه اصلی شیوع 
ابوال در غرب آفریقاست اما نمونه هایی در دیگر کشورهای آفریقایی، 
کشور  در  موجود  آمار  برابر  است.  شده  دیده  هم  آمریکا  حتی  و  اروپا 
به  آن  مورد   ۱۳۲۷ که  شده  گزارش  بیماری  مورد   ۲۱۶۴ تاکنون  گینه 
مرگ،   ۳۱۴۵ و  بیماری  مورد   ۷۶۳۵ لیبی  در  است.  شده  منجر  مرگ 
مالی هشت مورد بیماری و شش مورد مرگ، نیجریه ۲۰ مورد بیماری 
مورد   ۷۳۱۲ سیرالئون  بیماری،  مورد  یک  سنگال  مرگ،  مورد  هشت  و 

چهار  آمریکا  و  بیماری  مورد  یک  اسپانیا  مرگ،  مورد   ۱۵۳۸ و  بیماری 
مورد بیماری و یک مرگ مشاهده شده است. هنوز هم سایه ترس ابوال 
بر روی تمام قاره آفریقا و چه بسا جهان گسترده است و همین شجاعت 
سال  چهره  عنوان  به  را  آنها  که  ابوالست  علیه  مبارزان  وصف ناپذیر 

۲۰۱۴ مطرح کرده است.

نانسی گیبس در چرایی انتخاب مبارزان علیه ابوال به عنوان 
چهره سال ۲۰۱۴ می نویسد: «ابوال یک جنگ و یک هشدار 
آنقدر  جهان  جای  هیچ  در  جهانی  بهداشت  نظام  است. 
را  عفونی  بیماری های  جلوی  بتواند  که  نیست  نفوذناپذیر 
بگیرد. مردم جهان می توانند شب راحت استراحت کنند 

چون زنان و مردانی هستند که ایستاده اند و می جنگند.»
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علم و دانش
نتیجه و هدف اصلی فضانوردی و اکتشافات فضایی افزایش کیفیت زندگی مردم 
نیت  این  از  جدای  برنامه ریزی  و  سیاستگذاری  نباید  و  است  جهان  سراسر  در 
اصلی باشد. پیشگامان عرصه فضایی دنیا نیز با نیت استفاده کاربردی از فضا، 
نمایش  و  رقابت  عرصه  به  فضا  مدتی  گرچه  زدند؛  کلید  را  عرصه  این  در  حرکت 
آمریکا  و  سابق  اتحادجماهیرشوروی  یعنی  دوابرقدرت  بین  جنگ سرد  طول  در 
تبدیل شد. البته در آن زمان هم بسیاری از پروژه های فضایی به بهانه کاربردهای 
طرح  تصویب  به  مربوط  داستان ها  جالب ترین  از  یکی  می شدند.  مصوب  نظامی 
میز  روی  شاتل  اولیه  طرح های  «نیکسون»  دولت  در  وقتی  است.  فضایی  شاتل 
کند.  پیدا  توسعه  و  تولید  مجوز  بتواند  وسیله  این  نداشت  اعتقاد  هیچ کس  بود، 
موافقت  مورد  صورتی  در  تنها  پیشرفته  فضایی  سیستم  یک  تولید  زمان  آن  در 
دولت  چون  باشد.  داشته  مناسبی  نظامی  کاربردهای  بتواند  که  می گرفت  قرار 
امنیت  جنس  از  توجیهی  می بایست  برنامه ها  این  هنگفت  هزینه های  تامین  برای 
از  را  شاتل  توسعه  مجوز  سبب  این  به  و  حمایت «نیکسون»  با  ناسا  داشت.  ملی 
دولت گرفت زیرا این وسیله می توانست ماموریت های گوناگون جدیدی از جمله 

مهم ترین  گیرد.  برعهده  را  کارافتاده  از  نظامی  ماهواره های  بازیابی  و  تعمیر 
هرکدام  برای  که  بودند  پیشرفته  جاسوسی  دوماهواره  زمان،  آن  در  ماهواره ها 

حدود یک میلیارددالر هزینه شده بود.
طراحان شاتل را طوری برای مقامات نظامی توصیف کردند که انگار تنها وسیله 
نجات بخش ماهواره های نظامی و جاسوسی پرهزینه بود. اما در فاصله ٩ ساله 
فناوری  سال١٩٨١،  در  آن  پرتاب  اولین  و   (١٩٧٢) شاتل  برنامه  با  موافقت  بین 
ماهواره به سرعت رشد کرد و ساخت ماهواره های اتوماتیک و مکانیزه عملی شد 
تنها  شاتل  نبود.  بازیابی  و  تعمیری  فرآیندهای  انجام  به  نیازی  احساس  دیگر  و 
این  شد.  گرفته  کار  به  نظامی  دوماهواره  بازگرداندن  برای  سال١٩٨٤  در  یک بار 
مربوطه  مدار  به  اوج گیری  برای  خود  رانش زاهای  کارنکردن  به دلیل  دوماهواره 
انجام  و  توسعه  طراحی،  حال  این  با  بودند.  افتاده  دام  به  زمین  پایینی  مدار  در 
ماموریت های متعدد با شاتل فضایی مدت ها روی کیفیت زندگی مردم آمریکا و 

جهان تاثیرات انکارناپذیری گذاشت.
بیشتر  که  است  دیدگاهی  اصلی ترین  فضایی،  شاتل  از  کاربردی  استفاده  امروزه 
در  آن  جایگاه  و  مردم  روزمره  زندگی  در  فضا  اهمیت  به  توجه  با  نیز  کشورها 
آینده اقتصاد جهانی دنبال می کنند. «ویکرام سارابهای» رهبر اصلی برنامه های 
می شود،  محسوب  فضا  عرصه  در  قدرتمند  کشوری  هم اکنون  که  هند  فضایی 
سال ها پیش گفته بود: «ما برنامه فضایی را برای توسعه فناوری ای می خواهیم 
که به مسایل واقعی کشور کمک کند.» با چنین دیدگاهی در حال حاضر هند تبدیل 
شهروندان  به  فضایی  خدمات  ارایه  در  جهان  کشورهای  توانمندترین  از  یکی  به 

خود شده است. این کشور یکی از بزرگ ترین شبکه های مخابرات ماهواره ای را 
در اختیار دارد و در برخی روستاهای خود با کمک این فناوری خدمات پزشکی 
به طور  خود  ساخت  ماهواره های  از  هند  همچنین  می کند.  ارایه  را  دور  راه  از 

گسترده ای در مدیریت منابع طبیعی و اراضی کشاورزی بهره می گیرد.
فضا  طریق  از  می کند.  متمایز  را  آن  که  دارد  منحصربه فردی  ویژگی های  فضا، 
می توان به کل جغرافیای کره زمین (فارغ از زمان و مکان و جغرافیای سیاسی) 
دسترسی نامحدود داشت و زمین را با دید بسیار باز و گسترده دید. از طریق فضا 

امکان پوشش ناحیه وسیعی از زمین و دسترسی سریع به هرنقطه از زمین نیز 
وجود دارد. قرارگرفتن در فضا یعنی قرارگرفتن در باالترین ارتفاع و دست باال 
داشتن و حداقل آسیب پذیری از رخدادهای روی زمین. مهم تر از همه اینکه فضا 
از نظر حقوقی متعلق به همه مردم جهان است و هیچ کشوری حق مالکیت بر آن 

را ندارد؛ این یعنی بهترین ظرفیت جهت ایجاد ارتباطات بین المللی مناسب.
فضانوردی، شناخت فضای پیرامون، دانش، فناوری و صنعت ماهواره، مدیریت 

ساخت  و  طراحی  سرنشین،  بدون  و  سرنشین دار  فضایی  پروژه های  هدایت  و 
فضایی،  و  زمینی  ایستگاه های  غیرنظامی،  و  نظامی  فوق پیشرفته  فضاپیماهای 
فناوری  اصلی  شاخه های  از  همه  فضایی  ناوبری  و  موقعیت یابی  سامانه های 
درحال  و  دارد  بسیاری  کاربردهای  فناوری  این  می شوند.  محسوب  فضایی 
حاضر از دوردست وهم انگیز فضا به ریزترین جزییات زندگی روزمره ما تا حتی 
آشپزخانه ها نفوذ کرده است. کاربردهای فناوری فضایی امروزه قابل تفکیک از 
پخش  دور،  راه  ارتباطات  ماهواره ای،  ناوبری  نیست.  بشر  نوع  روزمره  زندگی 

ماهواره ای برنامه های تلویزیونی و رادیویی، پیش بینی وضع هوا و صدهاکاربرد 
شده  وارد  بشر  زندگی  الیه های  جزیی ترین  به  فضایی  فناوری  از  غیرمستقیم 
بخش های  سایر  بر  قدرتمندی  ماندگار  تاثیرات  فضایی  فناوری  طرفی  از  است. 
صنعت به خصوص اقتصاد دارد که این بخش دارای ویژگی های منحصربه فردی 
فضاپیما  یک  فرستادن  نیست.  اقتصاد  بخش های  سایر  از  هیچ یک  شبیه  که  است 
اگر  اما  است؛  پرهزینه ای  و  پیچیده  بسیار  کار  فضایی  ماموریت  انجام  و  فضا  به 

کشوری یا جمعی از کشورها با همکاری یکدیگر بتوانند این فعالیت های پیچیده و 
پرهزینه را به سرانجام برسانند، پیشرفت بسیار بزرگی را به دست آورده و از این 
پیشرفت مردم بسیار سود خواهند برد. به این دلیل که فناوری فضایی مشکالت 
بخش اشتغال را حل کرده، غرور و اعتماد ملی را افزایش می دهد، کیفیت زندگی 
طراحی،  می کند.  ایجاد  نیز  باالیی  بسیار  مالی  گردش  و  کرده  دگرگون  را  مردم 
پژوهش، ارتقا و تولید ابزارهای فضایی، صدهاهزار نیروی کاری را جذب کرده 
بسیار  فضا  اثر  این حال  با  می کنند.  تزریق  اقتصاد  دنیای  به  را  میلیاردهادالر  و 
فناوری  می کنند  اعتراف  کارشناسان  است.  آن  اقتصادی  ردپای  از  گسترده تر 
فضایی به ظاهر درصد کمی از تولید ناخالص جهانی را به خود اختصاص داده، 
در  باالست.  بسیار  جهانی  اقتصاد  رشد  در  بخش  این  مشارکت  واقعی  میزان  اما 
یک مقایسه منطقی و حساب شده با سایر بخش ها، این فناوری درواقع ابزاری با 
هزینه بسیار کم و بازده بسیار زیاد است؛ زیرا فضا با کمترین هزینه ممکن کمک 
می کند تا جهان به جایی بهتر برای زندگی همه انسان ها تبدیل شود. کارشناسان 
اعتراف می کنند که فناوری فضایی به ظاهر درصد کمی از تولید ناخالص جهانی 
را به خود اختصاص داده، اما میزان واقعی مشارکت این بخش در رشد اقتصاد 
جهانی بسیار باالست. در یک مقایسه می توان دریافت این فناوری درواقع ابزاری 

با هزینه بسیارکم و بازده بسیارزیاد است.

فضا و تاثیرات غیرقابل انکار 
آن روی زندگی
عباس خاراباف . کارشناس حوزه هوافضا

 فرستادن یک فضاپیما به فضا و انجام ماموریت 
پرهزینه ای  و  پیچیده  بسیار  کار  فضایی 
کشورها  از  جمعی  یا  کشوری  اگر  اما  است؛ 
فعالیت های  این  بتوانند  یکدیگر  همکاری  با 
برسانند،  سرانجام  به  را  پرهزینه  و  پیچیده 
پیشرفت بسیار بزرگی را به دست آورده و از این 

پیشرفت مردم بسیار سود خواهند برد. 
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سایت CAE بررسی کرد

اتفاق های بزرگ 
دیجیتال در سال ۲۰۱۴

سال ۲۰۱۴ به پایان رسید و این گزارش قصد 
دارد به بررسی آنچه در دنیای تکنولوژی در 
۱۲ ماه گذشته اتفاق افتاده بپردازد. از همین 
بزرگ  اتفاق های  روایت  به   CAE سایت  رو 
سال  در  که  نکاتی  همراه  به  تکنولوژیکی 

۲۰۱۵ باید مد نظر قرار داد، پرداخته است.

تلفن های بزرگ تر، تبلت های کوچک تر
عرضه  که  شگفت انگیزی  هوشمند  گوشی های  وجود  با  قبل  سال 
شدند چاره ای نبود جر اینکه که به فبلت ها کمی استراحت بدهیم. 
مرکز اصلی اتفاقات در سال ۲۰۱۴ رقابت بین عرضه بیشتر و بهتر 
موبایل و تبلت بود. آی فون۶ پالس ۵/۵ یکی از بزرگ ترین موارد 
در این زمینه بود که باالتر از تلفن های ۶ اینچی همچون کهکشان 
نوکیا  لومیای   ،۶ نکسوس  گوگل   ،Z سری  سونی  و  سامسونگ 
۱۵۲۰ و ۳۲۰ و فلکس ال جی قرار گرفت. اما قرار است در ۲۰۱۵ چه 

چیزهایی را مشاهده کنیم؟
درحالی که بیش از نیمی از همه مصرف کنندگان آمریکایی تبلت های 
فروش۸۰  از  نشان  تبلت ها  فروش  مجموع  کردند  تعویض  را  خود 
به  توجه  با  داشت.   ۲۰۱۴ سال  پایان  تا  دستگاه  هزار   ۴۰۰ و  میلیون 
آن  از  نشان  سامسونگ،  تاشوی  تبلت  ارائه  شایعات  و  استقبال  این 

دارد که در آینده از این تبلت بیشتر خواهیم شنید.

 ۴K رونمایی تلویزیون های
متخصصان  رویای  از  دیگر  تعریفی   ۴K فوق العاده تلویزیون های 
متحده  ایاالت  در  چراکه  شد.  ارائه  که  بود  زمینه  این  در  فن  اهل  و 
در   HD فوق العاده  کیفیت  با   ۴K تلویزیون    ۸۰۰  ،۰۰۰ تنهایی،  به 
  ۱۵۴٫۰۰۰ حدود  با  مقایسه  در  رقم  این  که  شد  فروخته   ۲۰۱۴ سال 
دستگاه در سال ۲۰۱۳ بود. این تلویزیون نسل بعدی تجربه دیداری 
با رزولوشن حداقل ۴ برابر استاندارد HD است. اما آنچه در سال 
زمره  از  نفر  میلیون   ۳ که  می دهد  نشان  بود  خواهیم  شاهد   ۲۰۱۵
مصرف کنندگان تلویزیون های ۴K با قابلیت فوق العاده HD باشند. 
خرید  مسنجر  طریق  از  که  کرد  اعالم  آمازون  جاری  ماه  در  فقط 
پشتیبانی  خدمات  برای  قابل توجهی  سرویس های  خود  آنالین 
تلویزیون های ۴K با قابلیت HD ارائه کرده است. بر همین اساس 
برای  اوجی  نقطه  است  ممکن  ریودوژانیرو  در  المپیک  بازی های 

پخش محتوای ۴K با قابلیت فوق العاده HD باشد.

تکنولوژی های پوشیدنی شیک تر شدند
اولین  از  پیش  چهارسال   ،CES نمایشگاه  در  بار  اولین  برای 
گروه  این  رشد  پس  آن  از  و  شد  رونمایی  اندامی  پوشیدنی های 
 ،wristwear رده  در  شد.  شروع  پوشیدنی  تکنولوژی های  از 
دستبند  و  سامسونگ  کهکشان  عینک  سونی،   ۲ هوشمند  ساعت 
برای  گوگل  شیشه ای  عینک  همچنین  شدند.  ارائه  مایکروسافت 

رقابت با عینک اینتل ارائه شد. اما آنچه در سال ۲۰۱۵ شاهد خواهیم 
بود: سازمان دیده بان اعالم کردکه در انتظار اپل برای ارائه اولین 
نیمی  که  کرده  پیش بینی  گارتنر  و  بود  خواهد  بهار  در  خود  ابداع 
تجهیزات  خرید  به  میل  افزایش  به  توجه  با  مصرف کنندگان  از 
دستبندی در سال آینده ساعت هوشمند را جایگزین خواهند کرد. 
CEA انتظار دارد فروش این تجهیزات در سال ۲۰۱۵ به ۴۰۰ میلیون 

دالر برسد.

امنیت سایبر در خط مقدم بود
سال گذشته یکی از مشکالت این بود که موسسه Ponemon اعالم 
کرد ۴۳ درصد شرکت ها در ۱۲ ماه گذشته حمالت سایبری گزارش 
حمالت  با  نیز  باتجربه  کوچک  شرکت های  از  تعدادی  کرده اند. 
سیمانتک  اساس  این  بر  شدند.  مواجه  گسترده  بسیار  سایبری 
گزارش داد که حمالت هک در سال ۲۰۱۴ تا ۶۲درصد افزایش یافته 
است؛ همچنین پروژه اینترنت تحقیقات پیو گزارش داد که تنها ۲۳ 

درصد از کاربران اینترنت اعتقاد داشتند که اطالعات شخصی شان 
امنیت الزم را دارد و در مقابل ۴۶ درصد اعالم کردند اطالعاتشان تا 
حدودی امن است و ۲۶ درصد بر این باورند که امنیت اطالعاتشان 
به اندازه کافی امن نیست.  اما آنچه در سال ۲۰۱۵ شاهد آن خواهیم 
بود: تحقیقات فورستر پیش بینی ۶۰ درصد از گزارش این سازمان 
 Pew همچنین  بود.  خواهد  داده  نقص  از  حاکی  آینده  سال  در 
این  دارند  باور  اینترنت  کارشناسان  از  درصد   ۶۱ کرد  گزارش 

نقص ها باعث آسیب گسترده تا سال ۲۰۲۵ خواهد شد.

اینترنت اشیا به جریان اصلی تبدیل شد
عمومی  خدمات  برای  هوشمند  شبکه های  به  هوشمند  خانه های 
مقوالت  بر  بیشتر  نظارت  و  کنترل  جمله  آن  از  که  شدند  متصل 
محیط زیستی بود. در این سال نوآوری هایی از اینترنت ارائه شد که 

پیش از این در ذهن همه قرار داشت. 
که  آمد  وجود  به  سوال  این  تکنولوژی ها،  این  شدن  همه گیر  با 
یا  هستند  تکنولوژی  سخت افزار  خرید  حال  در  مصرف کنندگان 
از  نشان  بود؛  خواهیم  شاهد   ۲۰۱۵ سال  در  آنچه  اما  خانگی  لوازم 
از  درصد   ۲۰ که  داد  نشان  اکتبر  ماه  در   CEA تحقیقات  دارد:  آن 
از  یکی  حداقل  دارند  قصد  پرسرعت  اینترنت  دارای  خانواده های 
کنند.  خریداری  آینده  سال  در  را  هوشمند  خانه های  دستگاه های 
به این ترتیب مجموع استفاده این تجهیزات در سال ۲۰۱۴ به ۲۰/۷ 

میلیون واحد و ۳۵/۹میلیون واحد ۲۰۱۷ می رسد.

چراغ های خالقیت روشن شد
دیجیتال  دنیای  در  بازاریابی  چراغ های  که  است  واقعیت  یک  این 
در حال ایجاد موقعیت، تعامل و ارتباط با مشتریان براساس محل 
استقرارشان هستند؛ به همین دلیل طیف وسیعی از سخت افزار ها 
و پروتکل ها در این سال رشد داشتند و فقط سامسونگ به رقابت 
فناوری  از  استفاده  به  کمپانی  دو  این  و  پرداخت  اپل   iBeacon با 

بلوتوث LE روی آوردند.
اعالم  فورستر  تحقیقات  بود:  خواهیم  آن  شاهد   ۲۰۱۵ سال  در  اما   
خواهد  دیجیتال  فروشگاه های  برای  برکت  سال  سال۲۰۱۵  که  کرد 
همکاران  دیگر  با  کوچک  هوشمند  فروشگاه های  اینکه  به دلیل  بود 
خدمت  برای  را  خود  تجهیزات  و  شد  خواهند  ادغام  خود  دیجیتال 

بهتر به مشتریان افزایش می دهند.
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در مورد محصول و خدمات خود به مشتری توضیحات الزم را 
ارائه کنید.

برای فهمیدن نیازها و اولویت های مشتری از او سوال بپرسید.
را  مشتری  نیاز  شما  خدمات  و  محصوالت  اینکه  دادن  نشان  با 

برطرف می کند، او را به خرید تشویق کنید.
خود  مخاطب  از  همیشه  نشوید،  فروش  به  موفق  اگر  حتی 

بخواهید تا شما را به مشتریان احتمالی دیگری معرفی کند.
می  تضمین  را  شما  آینده  فروش  مشتری،  با  قوی  رابطه  داشتن 

کند.

اما قبل از ارائه اولین پیشنهاد فروش چه باید کرد؟
که  آنچه  هر  فروش  پیشنهاد  ارائه  برای  اقدام  هرگونه  از  قبل 
الزمه یک ارائه خوب است را تدارک ببینید. مثل بروشورها، فرم 
و  خوانا  واضح،  باید  که  شود  می   ... و  ها  نمونه  سفارش،  های 
تقویت  موجب  باید  شما  بازاریابی  وسایل  تمام  باشند.  کاربردی 
این  ساختن  آماده  شود.  مشتری  ذهن  در  شما  رقابتی  مزیت 

وسایل از سه منظر به شما کمک می کند:

۱ فراهم کردن این وسایل سبب سازماندهی افکار شما می شود.
درباره  خود  کارمندان  سریع  آموزش  برای  آنها  از  توانید  می   ۲

کسب و کارتان استفاده کنید.
۳ در طول یک پیشنهاد فروش بسیار کمک کننده هستند.

هفت خان آماده شدن برای ارائه پیشنهاد فروش:

۱ آماده باشید
باشید.  داشته  کامل  آمادگی  ذهنی  لحاظ  از  تا  کنید  سعی 

تجزیه  مورد  را  دو  هر  مشتری،  و  خود  خدمات  یا  محصوالت 
تکنیکی  اطالعات  تمام  تخفیف،  قیمت،  دهید.  قرار  تحلیل  و 
نمی  مطمئنا  زیرا  باشد  شما  زبان»  باید «نوک  جزئیات  وهرگونه 
مورد  اطالعات  دنبال  به  گشتن  با  را  خود  مشتری  وقت  خواهید 
نیاز تلف کنید. در صورت تقاضای مشتری برای اطالعات بیشتر 

با میل و عالقه پاسخگو باشید.

۲ سالم و خوشامدگویی

با مهربانی به مشتری خود خوشامد بگویید. سعی کنید صحبت 
را به سرعت به سوی مسائل تجاری بکشانید. کلمات اولیه مکالمه 
دوطرفه  باید  مکالمه  هستند.  کننده  تعیین  و  مهم  بسیار  شما 
باشد. سعی کنید هنگام صحبت به چشمان او نگاه کنید و توجه 

مشتری را به خود جلب کنید.

۳ معرفی محصوالت وخدمات
سعی کنید تا محصوالت خود را به گونه ای متمایز جلوه دهید. 
منافعی را که محصوالت شما برای آن مشتری خاص دارد جذاب 
و ...  دکور، مدل  از  توانید  می  است  که الزم  جا  هر  جلوه دهید. 

استفاده کنید.

۴ به حرف های مشتری با دقت گوش کنید
واکنش  به  دقت  به  خود،  محصوالت  از  تمجید  و  تعریف  از  پس 
مشتری گوشدهید. بدین طریق است که می توانید باارزش ترین 
خواسته  و  نیاز  از  و  آورده  دست  به  را  خود  نیاز  مورد  اطالعات 

مشتری خود مطلع شوید.
این  باید  فروش  پیشنهاد  طول  در  و  مرحله  این  در  شما  هدف 
باشد که مشتری باورکند شما برای رفع مشکل او در حال تالش 
هستید و تنها به فکر فروش کاالی خود نیستید. این رفتار اعتماد 

آورد.  می  وجود  به  را  واقعی  رابطه  ویک  کرده  جلب  را  مشتری 
تحقیقات انجام شده نشان می دهد که در مذاکرات تجاری موفق، 

خریدار بسیار بیشتر از فروشنده صحبت می کند.

۵ پاسخگویی به اعتراض ها
است  ممکن  دهید  گوشمی  خود  مشتری  نظرات  به  که  هنگامی 
بشنوید.  خود  خدمات  یا  محصوالت  به  نسبت  او  از  اعتراضی 
مقابل  در  تا  کنید  سعی  و  کرده  تصدیق  را  او  های  گفته  همواره 
مسائل مطرح شده، پاسخگو باشید. تظاهر به نشنیدن اعتراضات 
از  و  نترسید  آنها  به  دادن  گوش  از  بود.  خواهد  ثمر  بی  مشتری 
گاهی  اعتراضات  بپرهیزید.  افراطی  و  احساساتی  های  واکنش 
تنها سوء تفاهماتی هستند که در صورت توجه دقیق به آنها رفع 

خواهند شد.
چنین  مستغالت  و  امالک  مشهور  کارآفرین  سکندرف،  ویلیام 
های  صحبت  به  که  هنگامی  فروش،  مذاکره  یک  «در  گوید:  می 
گفتن  برای  شوم.»  نمی  متضرر  دهم،  می  گوش  خود  مشتری 
حقیقت درباره بخشی از محصوالت و خدمات خود که خواسته 
مشتری را برآورده نمیکند، لحظه ای تردید نکنید. هر بار که شما 
با صداقت کامل به سواالت مشتری پاسخ می گویید، اعتماد او را 

بیشتر به سمت خود جلب کرده اید.

۶ درخواست تعهد
در صورتی که مشتری شما بر سر قیمت دچار مشکل باشد، توجه 
مشتری را به این نکته معطوف کنید که در قیمت پیشنهادی شما 
خرید محصوالت یا خدمات شما هنوز هم ارزشمند است و خرید 
برشمارید.  دیگر  بار  را  خود  محصوالت  مزایای  است.  خوبی 
انتخاب مشتری خود را محدود کنید و از او تقاضای تعهد بکنید. 
البته اگر محصوالت شما پاسخگوی نیاز مشتری نباشد، سعی در 

فروش آن نکنید و بیش از حد نیاز در محل مذاکره نکنید.
قانون میگوید: «اگر مشتری ۳ بار پاسخ منفی دهد، هنوزشانسی 
جواب  بار  چهارمین  برای  هنگامیکه  دارد.  وجود  فروش  برای 
منفی شنیدید، مطمئن شوید که معامله ای در کار نخواهد بود.»

شاید  بپذیرید.  احترام  با  را  آن  بود،  منفی  مشتری  جواب  اگر 
به  همواره  همچنین  شوید.  معامله  وارد  او  با  آینده  در  بتوانید 
خاطر داشته باشید که رسیدی را برای تکمیل یک فروش موفق و 

ثبت تمام معامالت خود تکمیل کنید.

۷ پیگیری
باشید  داشته  تماس  او  با  مرتبا  مشتری،  رضایت  از  اطالع  برای 
برسانید.  او  اطالع  به  بیشتر  های  کمک  برای  را  خود  آمادگی  و 
از  پس  مشتری  اعتماد  حفظ  نگیرید.  نادیده  را  مشتری  شکایات 
معامله مهمترین بخش فروش است زیرا یک کسب وکار موفق بر 
پایه تکرار فروش قرار دارد. به عالوه، هر بار که شما با مشتری 

خود صحبت می کنید، رابطه دوستی شما عمیق تر می شود.
بهترین مشتریان احتمالی شما در آینده کسانی هستند که قبال از 
های  روش  سایر  یا  کوتاه  پیام  فرستادن  با  اند.  کرده  خرید  شما 
ارتباطی آنان را همواره از کم و کیف و آخرین اخبار فروش خود 
خوب  رسانی  خدمات  صورت  در  باشید  مطمئن  سازید.  مطلع 
بالقوه  مشتریان  دیگر  به  را  شما  او،  نیاز  رفع  و  مشتری  یک  به 
معرفی می کند. سیستمی راه اندازی کنید که دیگران را به ارجاع 
که  مشتریانی  برای  کند.  تشویق  شما  سوی  به  بالقوه  مشتریان 
افراد دیگری را نیز به شما معرفی می کنند تخفیف و برگه جایزه 

در نظر بگیرید.

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 Traffic Accident?

Accidents in Public Places?

هفت خان 
فــــــــروش

که  است  ای  شده  تعیین  پیش  از  دیدار  فروش،  پیشنهاد  یک 
به  آن  های  ویژگی  و  محصول  شناساندن  آن  اصلی  هدف 
ارائه  هنگام  را  نکاتی  است  الزامی  است،  بالقوه  مشتریان 

پیشنهاد فروش مد نظر داشته باشید.
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پنج روش برای تبدیل 
بازدیدکنندگان
 سایت به خریدار

مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد 

پرسش: من به همراه دو شریک تجاری 
یک وب سایت کوچک تجارت الکترونیک 
باالیی  وب  ترافیک  کردیم.  راه اندازی 
بتوانیم  که  نمی رسد  نظر  به  اما  داریم 
دیدگاه ها را در خرید های آنالین منعکس 
کرده ایم؟  فراموش  را  چیزی  آیا  کنیم. 
ما  به  مورد  این  در  مشاوره ای  هرگونه  

کمک خواهد کرد.

چگونه  اینکه  تعیین  برای  وب  تحلیلی  ابزار های  از  پاسخ: 
سایتتان در همه جا دیده شود، استفاده کنید. چه کسانی 
در  را  زمان  مقدار  چه  می کنند؟  بازدید  سایت  از  کجا  از  و 
دیدن  صفحه هایی  چه  از  می کنند؟  صرف  شما  سایت 
شوند،  منصرف  خرید  از  بخواهند  اینکه  از  قبل  می کنند؟ 
ابزار های  می زنند؟  سر  نهایی  کردن  چک  فرآیند  به  چقدر 
رایگان  به طور  که  دارد  وجود  وب  برای  زیادی  تحلیلی 
استفاده  آنها  از  اطالعات  این  به  دستیابی  برای  می توانید 
که  الکترونیک  تجارت  سایت های  از  بسیاری  و  کنید، 

می توانید از آن ها بهره بگیرید.

تجارت  مشاوره  شرکت  موسس  سن فیلیپو،  اسکات 
الکترونیکی Solid Cactus می گوید «ایده خوبی است که 
مروری بر تحلیل های سایتتان داشته باشید تا نقاط ضعف 
از  است  ممکن  شما  کنید.»  شناسایی  را  فروش  موانع  و 
نرم افزار هایی مثل CrazyEgg استفاده کنید. این نرم افزار 
به شما این امکان را می دهد که دقیقا ببینید در کجا مردم از 

سایت شما استفاده می کنند. مایکل الویستا، مدیر اجرایی 
شیکاگو  در   Caxy تجاری  توسعه  نرم افزار  و  وب سایت 
وبسایت  با  افراد  تعامل  چگونگی  نرم افزار  «این  می گوید 
پنج  بررسی ها،  این  انجام  از  می کند»پس  آشکار  را  شما 

روش برای بهبود فروش سایتتان ارائه می کنیم:
داستان خودتان را بگویید

 بازدیدکنندگان وب وقتی یک صفحه کاتالوگ خسته کننده 
داشت.  نخواهند  شما  از  خرید  برای  انگیزه ای  ببینند،  را 
را  خود  کاالی  چرا  و  هستید  که  شما  بگویید  آنها  به  باید 
می فروشید. مردم با توجه به اعتمادی که یک محصول در 
آنها به وجود می آورد، آن محصول یا خدمت را می خرند. 
از  پس  مشتری  که  خوبی  احساس  نمایی  بزرگ  برای 
کلمات  از  کرد،  خواهد  تجربه  شما  محصول  از  استفاده 
استراتژیست  پارکر،  جی  کنید.  استفاده  روشن  و  واضح 
این  به  بزرگ  آنالین  حضور  «هر  می گوید:  وب  نوآوری 

اینجام؟  من  چرا  که،  می دهد  پاسخ  وب  بازدیدکننده  سوال 
روش های  به  می تواند  موضوع  چرایی  پرسش  به  پاسخ 
صرف،  اشتیاق  وضوح،  شوخی،  شود:  منتقل  متفاوت 
با  انسان  یک  بدانید  که  است  این  مهم  وجدان.  صدای 

انسان های دیگر صحبت می کند.» 

به روز کردن و بهبود امکانات
سایت  عمر  از  سال  چند  از  بیش  اگر  می گوید:  الویستا 
خواهد  مفید  شما  ارتباطی  قدیمی  روش  می گذرد،  شما 
خدمات  و  کاالها  مورد  در  کپی  و  تقلبی  عکس های  بود. 
در  روز  به  روز  که  آنالین  خبره  مشتریان  درد  به  شما 
با  را  سایتتان  که  دارید  نیاز  نمی خورند.  افزایشند،  حال 
فضاهای رسانه های اجتماعی که مشتریان شما در آن وقت 
می گذارند، کامل کنید. اگر سایت شما هم اکنون این کار را 

انجام نمی دهد، زمان تغییر فرا رسیده است.

از ابزارهای موبایل استفاده کنید
حتما  نیست،  آماده  موبایل  در  نصب  برای  شما  سایت  اگر   
 ۳۰ باالی  شما  «سایت  می گوید  الویستا  کنید.  توجه  آن  به 
درصد بازدیدکنندگانش را از دست داده است. طبق تجربه 
ما آن بازدیدکنندگان به زودی سایت را ترک خواهند کرد.»

بعضی گزینه ها را امتحان کنید
آیا دکمه «اضافه شدن به سبد» فروش را افزایش می دهد؟ 
اگر دکمه را از پایین صفحه به باال جابه جا کنید، چطور؟ 
گزینه های  که  می دهد  اجازه  شما  به  جزئی  تحلیل های 
چیزی  چه  که  ببینید  و  کنید  امتحان  را  چیدمان  و  طراحی 

موجب فروش می شود.
آسان کردن خرید

بیشتری  فروش  کنید،  ساده  مشتری  برای  را  خرید  اگر  
که  کنید  پیدا  راه هایی  کنید  سعی  بنابراین  داشت.  خواهید 
خرید را ساده تر و سریع تر می کنند. برای مثال بسیاری از 
بازاریاب های اینترنتی، حتی زمانی که سفارش تنها شامل 
فرآیند  برای  خرید  کارت های  از  می شود،  گزینه  دو  یا  یک 

سفارش استفاده می کنند.
مشتری را به تحمل فرآیندهای پیچیده کارت های خرید آن 
هم فقط برای خرید یک مورد، مجبور نکنید. چرا که برخی 
از مشتریان به همین دلیل خرید را رها خواهند کرد. وقتی 
تنها یک یا دو گزینه برای سفارش خرید وجود دارد، از یک 
فرم خرید آنالین ساده به جای کارت خرید استفاده کنید. 

با این کار فروش شما افزایش می یابد.
تجارت  فروشگاه های  از  بسیاری  سن فیلیپو،  گفته  به 
الکترونیک اکنون از روش هایی برای به دست آوردن فروش 
در  که  را  فروش هایی  می کند  تالش  که  می کنند  استفاده 
مرحله چک کردن از دست می رود، بربایند؛ به این صورت 
می خواهند  که  بازدیدکنندگانی  برای  را  پاپ آپ هایی  که 
و  می فرستند  کنند  ترک  خریدی  انجام  بدون  را  سایت 
پیشنهاد تخفیف را مطرح می کنند. این کار خریداران را به 

انجام خرید و انجام سفارش تحریک می کند.» 

business week :منبع
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داشتن قدبلند و هیکل متناسب آرزوی هر انسانی است. اگر پدر 
و مادری ببینند قد کودکشان کمی کوتاه است مدام از این پزشک 
نتیجه  به  اما  شود.  معجزه  دارند  توقع  و  روند  می  پزشک  آن  به 
نمی رسند؟ ژن ها در الگوی رشد ما نقش مهمی بازی می کنند 
و ما ژن هایمان را از والدینمان می گیریم، ولی ژنتیک تنها عامل 

مؤثر بر قد نیست.

این که قد ما چقدر بلند می شود به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ 
سن بلوغ، قد دیگر اعضای خانواده، بیماری های مزمن و تغذیه.

درستی  الگوی  از  ما  رشد  آیا  که  این  فهمیدن  برای  راه  بهترین 
پزشک  با  سن  و  قد  زمینه  در  که  است  این  نه  یا  کند  می  پیروی 
مشورت و جدول آن را مرور کنیم. پزشک می داند الگوی درست 
رشد یک پسر یا دختر سالم به چه صورت است و با مقایسه الگوی 
رشد ما با الگوی استاندارد به ما می گوید آیا بخوبی رشد کرده 
ایم یا نه، بلندی قد ما بیش از هر چیز به قد پدر و مادرمان بستگی 
دارد. از روی قد پدر و مادرمان می توانیم متوجه شویم در نهایت 
چقدر قد می کشیم. فرمول زیر کمک می کند اندازه نهایی قدمان 

را (با اختالف مثبت یا منفی پنج سانتی متر) تخمین بزنیم:

دختران: [(قد پدر ـ ۱۲.۷ سانتی متر) + قد مادر] تقسیم بر ۲
پسران: [(قد مادر + ۱۲.۷ سانتی متر) + قد پدر] تقسیم بر ۲

جهش قد کی آغاز و کی متوقف می شود؟
پسران  و  دختران  در  و  کشد  می  طول  سال  دو  معموال  قد  جهش 
دوره  این  در  معموال  پسران  شود.  می  شروع  مختلفی  سنین  در 
که  است  حالی  در  این  کشند.  می  قد  متر  سانتی   ۱۰ حدود  ساالنه 
بلند  متر  سانتی   ۷/۵ حدود  ساالنه  دوران  همین  در  دختران  قد 
می شود. به همین دلیل مردان معموال چند سانتی متر قد بلندتر 

از خانم ها هستند.

دالیل توقف رشد قد
طی  و  است  متر  سانتی   ۵۰ حدود  متولدشده  تازه  نوزاد  یک  قد 
۲۰ سال قد نوزاد حدود سه برابر افزایش می یابد، اما چرا رشد 

بیشتر از این ادامه پیدا نمی کند و متوقف می شود؟
چیست.  رشد  صفحه  بدانیم  باید  اول  موضوع  این  درک  برای 
صفحه رشد در دو انتهای استخوان های بلند کودکان قرار دارد 
فعالیت  بلوغ،  فرآیند  پایان  با  هاست.  استخوان  رشد  مسئول  و 
نقش  شوند.  می  تبدیل  استخوان  به  و  متوقف  رشد  های  صفحه 
های  سلول  شود  می  سبب  ها  هورمون  و  تغذیه  ها،  ژن  پیچیده 
استخوانی در صفحه های رشد استخوان های بلند تکثیر و رشد 

خطی استخوان ها متوقف شود.
دارند،  نقش  رشد  فرآیند  این  در  که  هایی  هورمون  ترین  مهم 
استروژن  و  ها  اندروژن  تیروکسین،  رشد،  هورمون  از:  عبارتند 
ترشح  تناسلی  غدد  و  تیروئید  هیپوفیز،  غدد  توسط  ترتیب  به  که 
می شوند. در پایان فرآیند بلوغ غدد تناسلی در دختران و پسران 
تولید هورمون استروژن را افزایش می دهند. افزایش استروژن 
بافت  در  ها  استخوان  رشد  های  صفحه  شود  می  سبب  خون  در 

استخوانی ادغام شوند و کار رشد استخوان را متوقف کنند.
مسئول  که  هایی  هورمون  به  نسبت  استخوانی  بافت  نتیجه  در 
فعالیت  افراد  از  بعضی  در  دهد.  نمی  نشان  واکنش  هستند  رشد 
غدد جنسی زودتر از حد معمول افزایش می یابد. این مساله سبب 
می شود قد این افراد از میانگین قد افراد جامعه کوتاه تر باشد. 
افزایش  معمول  زمان  از  دیرتر  جنسی  غدد  فعالیت  اگر  برعکس 

یابد، فرد از قد بلندتری برخوردار خواهد شد.
تغذیه  از  باشیم،  خود  بهداشت  فکر  به  که  است  این  راه  بهترین 
و  کنیم  ورزش  مرتب  طور  به  باشیم،  برخوردار  کامل  و  سالم 
بدرستی و به میزان کافی بخوابیم، اما مهم تر از همه باید بدانیم 
هر قدر هم که تالش کنیم، نمی توانیم روی میزان قد خود تاثیر 

چندانی داشته باشیم.

برای داشتن یک بدن استوار چه می توان کرد؟

۱. توجه به رژیم غذایی: رژیم غذایی در تقویت بدن و رشد تاثیر 
بسزایی دارد. نقش ویتامین ها و مواد معدنی در این میان پررنگ 
است. ویتامین A و ویتامین D و همچنین کلسیم در رشد بدن نقش 
مهمی دارند. ویتامین A بر سوخت وساز استخوان ها تأثیر می 
مانند  سبزیجاتی  مصرف  راه  از  توان  می  را  ویتامین  این  گذارد. 
هویج، اسفناج و کلم بروکلی به دست آورد. ویتامین A همچنین 
از  آید.  می  دست  به  هم  ماهی  و  مرغ  گوشت،  مصرف  طریق  از 
و  کند  می  کمک  بدن  در  کلسیم  جذب  به   D ویتامین دیگر،  سوی 
همه می دانیم برای داشتن استخوان سالم کلسیم ماده ای بسیار 
برخوردار   D ویتامین از  کافی  اندازه  به  که  این  برای  است.  مهم 

باشیم نباید از نور خورشید غافل شویم. 
اشعه خورشید کمک می کند بدن ما ویتامین D تولید کند.

گذارد.  می  تاثیر  بدنمان  ظاهر  در  ما  خوابیدن  شکل  خواب:   .۲
از  بخوابید.  روز  شبانه  در  ساعت  هشت  حداقل  که  این  اول  نکته 
است.  مهم  هم  خواب  هنگام  ما  گرفتن  قرار  شکل  دیگر،  سوی 
فقرات  ستون  شود  می  سبب  خواب  هنگام  بدن  نامناسب  وضع 
به  مناسبی  شکل  خواب  هنگام  بدنتان  که  این  برای  شود.  خمیده 
خود بگیرد، می توانید یک بالش کوچک زیر گردن و بالشی کمی 
در  بدن  شود  می  سبب  کار  این  دهید.  قرار  زانوها  زیر  تر  بزرگ 
ماهیچه  و  شود  تر  آرام  فقرات  ستون  گیرد،  قرار  متعادل  حالت 
های پشت کشیده شوند. اگر روی یکی از پهلوهایتان می خوابید، 

بهتر است زانوهایتان را خم کنید و یک بالش بین زانوها قرار 
دهید.

بهداشت و سالمت

قـــدوقــامت 
کوتاه  و بلند



هفته نامه پرشین ۲۳جمعه ۱۲ دی ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۷۷

Visit us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly

چالشی به نام مکمل های غذایی
می  گفته  که  دارد  وجود  قرص  صورت  به  محصوالتی  بازار  در 
شود حاوی هورمون رشد است. سازندگان این محصوالت فقط 
را  رشد  هورمون  توانیم  نمی  زیرا  دهند،  می  توخالی  های  وعده 
خاص  مواقع  در  این،  از  گذشته  برسانیم.  بدن  به  قرص  شکل  به 
ولی  کند،  تجویز  را  تزریقی  رشد  هورمون  تواند  می  پزشک 
داشته  پی  در  مشکالتی  تواند  می  آن  از  مدت  طوالنی  استفاده 
باشد. بنابراین استفاده دارویی از هورمون رشد، مستلزم تجویز 

پزشک و البته احتیاط است.

قد شما چرا از من 
بلنـــــــــدتر است؟

شما چه تصوری خواهید داشت اگر قدتان در مقایسه با افراد هم سن، 
هم جنس یا دیگر اعضای خانواده به میزان قابل توجهی کوتاه تر باشد. 
بد نیست بدانید کوتاهی قد در بسیاری از موارد اختالل محسوب نمی 
شود و حالتی طبیعی است اما در برخی موارد اختالل رشد با کوتاهی 
قد اشتباه گرفته می شود. اختالل رشد، یک بیماری است که به صورت 
کوتاهی قد بروز می کند اما در طول زمان رخ می دهد.درحالی که قد 
شرایط  با  مقایسه  در  فرد  قد  که  شود  می  محسوب  اختالل  زمانی  تنها 
رشد متناسب با سن و جنس و نژاد او کوتاه تر باشد. البته اگر این مورد 
به  آنها  قد  کوتاهی  که  کودکانی  شود  داده  تشخیص  کودکی  سنین  در 
دلیل کمبود هورمون رشد در بدنشان است با بهره گیری از درمان های 

تزریقی با هورمون رشد مورد معالجه قرار می گیرند.

چرا کوتاه می مانند
پزشکان دالیل متعددی را برای کوتاهی قد برمی شمرند که سوءتغذیه، 
به  ابتال  رشد،  هورمون  تولید  در  نقص  جنینی،  دوره  در  نوزاد  عفونت 
نرمی استخوان یا همان اختالل استخوانی راشیتیسم، آرتیت روماتوئید، 
بیماری قلبی مادرزادی یا کلویی، آسم، سلول داسی شکل، تاالسمی، کم 
کاری تیروئید، دیابت، بیماری های ژنتیکی مانند سندروم داون و حتی 
در  قد  ماندن  کوتاه  اند.  جمله  آن  از  رحم  داخل  در  جنین  ضعیف  رشد 
شرایط  به  بزرگسالی  در  او  قامتی  کوتاه  زمینه  پیش  عنوان  به  کودکان 

خاصی بستگی دارد.

قد  کوتاه  قوی  احتمال  به  نیز  آنها  باشند،  قد  کوتاه  کودک  والدین  اگر   ۱
می شوند. در چنین شرایطی هیچگونه بیماری یا مشکلی در کار نیست 
خود  والدین  با  مشابه  قد  به  و  کنند  می  رشد  طبیعی  طور  به  آنها  زیرا 

می رسند.

در  و  رسند  می  بلوغ  سن  به  خود  همساالن  از  دیرتر  کودکان  برخی   ۲
رشد طبیعی تاخیر دارند اما این تاخیر، بیماری یا نقص نیست زیرا آنها 
دوره رشد خود را در مدت زمان طوالنی تری سپری می کنند و در کل 

قد آنها نیز طبیعی و شبیه والدین شان می شود.

پزشک  به  مراجعه  نیازمند  شرایطی  در  تنها  کودک  قد  ماندن  کوتاه   ۳
است. اگر رشد کودک قبل از دوران بلوغ کمتر از چهار سانتی متر در 
سال باشد یا اینکه طی یک ماه کاهش یا اضافه وزن قابل توجه داشته 
باشد و همچنین در هنگام مشاهده به تاخیر افتادن بلوغ یا سوءتغذیه 
و کاهش شدید اشتها، پزشک متخصص باید خصوصیات بدنی کودک 
شامل قد، وزن، طول دست و پا را اندازه بگیرد و با توجه به نشانه های 

باال احتمال کوتاه ماندن قد را بررسی کند.
های  تست  او  شد  محرز  پزشک  برای  کودک  قد  ماندن  کوتاه  اگر 
آزمایشگاهی و آزمایش اشعه ایکس را برای اثبات این موضوع تجویز 

می کند.
و  اندازه  و  گیرند  می  کودک  چپ  دست  مچ  از  را  ایکس  اشعه  آزمایش 
کنند.  می  بررسی  ایکس  اشعه  تصویر  روی  را  استخوان  تغییر  شکل 
کوتاهی قد دختران نیز با مشکالت ژنتیکی مانند ابتال به سندرم ترنر 
سنجیده  هورمون  تحریک  آزمون  و  خونی  های  سلول  شمارش  توسط 

می شود.

چاره کار چیست
قد  افزایش  زمینه  در  ای  فریبنده  گاه  و  رنگارنگ  تبلیغات  روزها  این 
و  مخصوص  دمپایی  پوشیدن  آنها  از  برخی  در  که  خورد  می  چشم  به 
در برخی د یگر خوردن برخی قرص ها به عنوان راه حل کوتاهی قد 

معرفی می شود.
این درحالی است که آمادگی کامل از نظر روانی برای افزایش رشد قد، 
پیش زمینه اصلی این موضوع است. بیشتر کودکانی که از این مشکل 
رنج می رند، می توانند راه های درمانی را امتحان کنند اما اگر کودک 
توسط دوستانش مسخره می شود و به همین دلیل، تحت فشار روانی 
می  تاثیر  نیز  قد  افزایش  امر  روی  ها  استرس  این  دارد  قرار  استرس  و 
گذارد.در هر حال کودکانی که طبق تشخیص پزشک دچار کوتاهی قد 
هورمون  تزریق  با  هستند  بدنشان  در  رشد  هورمون  کمبود  از  ناشی 
هورمون  با  تزریقی  درمان  رسید.  خواهند  مطلوبی  شرایطی  به  رشد 
رشد حتی برای بیماران سندرم ترنر، نارسایی مزمن کلیه و کوتاهی قد 

با علل ناشناخته نیز کاربرد دارد.
از سوی دیگر، انجام ورزش های مناسب و تغذیه با مواد غذایی حاوی 
امالح و پروتئین برای بلندقد شدن مورد اتفاق نظر پزشکان است. در 
موجود  زمینی  بادام  و  ها  سبزی  شیر،  در  که  کلسیم  غذایی  مواد  میان 
اسفناج  زمینی،  بادام  ماهی،  برشته،  گندم  جوانه  در  که  منیزیم  است، 
برای  هستند  آن  حبوبات منبع  و  گوشت  که  فسفر  و  دارد  وجود  شیر  و 

رهایی از کوتاهی قد توصیه می شوند.
ورزش هایی که در سنین رشد پیشنهاد می شود نباید باعث ضربه به 
استخوان ها و مفاصل شود و با توقف یا کم شدن رشد طولی استخوانی 

به روند رشد قد آسیب برساند.
ها  استخوان  و  مفاصل  به  شوند  می  انجام  آب  درون  که  هایی  ورزش 
فشار کمتری را وارد می کند و می توانند در کنار تغذیه مناسب و البته 
عمل به تشخیص پزشک در برطرف شدن مشکل کوتاهی قد موثر واقع 

شوند.

به یاد داشته باشید 
فقط از صرافی 

های معتبر جهت 
نقل و انتقال  پول 
خوداستفاده نمائید
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خانواده

نخستین نشانه : شروع تند و خشن
نخستین نشانه که طالق را پیش بینی می کند، شروع بحث 
است، زیرا ۹۶ درصد از اوقات روش شروع بحث می تواند 
روشی را که بحث پایان می پذیرد، پیش بینی کند. موقعی 
که یکی از همسران بحث را با استفاده ای یک شروع تند و 
خشن همچون منفی بودن ، اتهام یا تحقیر شروع می کند، 

بحث اساسًا محکوم به شکست خواهد بود.
با  را  بحث  همسران  از  یکی  که  موقعی  دیگر،  سوی  در 
احتمال  به  بحث  کند،  می  آغاز  نرم  شروع  یک  از  استفاده 

زیاد سرانجام مثبتی خواهد داشت.

دومین نشانه : ۴ تعامل منفی
یک شروع تند و خشن می تواند بحث همسران را به سقوط 
در یک مسیر تعامل منفی منتهی کند. این تعامل منفی می 
تواند زندگی مشترک را ویران کند. در حقیقت، چهار نوع 
زناشویی  زندگی  یک  برای  که  دارد  وجود  منفی  تعامل 

مهلک است.
وارد  ترتیب  به  و  آرام  آرام  تعامل  نوع  چهار  این  معموًال 
حالت  تحقیر،  انتقاد،  شوند:  می  مشترک  های  زندگی  قلب 

تدافعی گرفتن و اشکال تراشی.

۱ عیب جویی
نخستین عامل مهلک انتقاد به معنای عیب جویی است بین 
عیب جویی و شکایت به معنای غرولند کردن تفاوت وجود 
خاصی  های  شکایت  همسران  از  یک  هر  ممکن  زیرا  دارد، 
همسرش  رفتارهای  یا  خصوصیات  از  برخی  مورد  در 

داشته باشد.
مقابل  طرف  رفتارهای  از  برخی  مورد  در  کردن  غرولند 
عادی است، اما روشی که فرد این غرولندها را بیان می کند، 
مهم تر است. مشکل از جایی شروع می شود که شکایت ها 
به انتقاد و عیب جویی مبدل می شود. غرولند کردن بر یک 
به  جویی  عیب  در  که  حالی  در  است،  متمرکز  خاص  رفتار 

شخصیت فرد مقابل حمله می شود.
رایج  خیلی  روابط  در  جویی  عیب  من،  تحقیقات  براساس 

است و اغلب وقتی استفاده می شود، به تعامل منفی دوم 
یعنی تحقیر و اهانت منجر می شود.

۲ تحقیر و اهانت تحقیر و اهانت،
 اغلب بعد از عیب جویی اتفاق می افتد

سوی  به  تحقیرآمیز  اظهارات  به  تواند  می  جویی  عیب 
همسر منجر شود. چند نمونه از این اهانت ها و تحقیرها 
چشم  زدن،  فریاد  بدبینی،  طعنه،  از  فرد  که  است  موقعی 
می  استقاده  خصمانه  بیان  یا  و  کردن  تمسخر  رفتن،  غره 

کند.
تعامل  چهار  این  میان  از  منفی  تعامل  نوع  بدترین  تحقیر 
است، زیرا نفرت را نسبت به شخص مقابل بیان می کند. 
پیام  که  موقعی  و  یابد  می  افزایش  تعارض  اینکه  نتیجه 
او  از  تنفر  و  بیزاری  مقابل  فرد  سوی  به  شده  فرستاده 

باشد، حل مسئله تقریبا غیر ممکن می شود.

۳ حالت دفاعی به خود گرفتن
از  یکی  که  موقعی  معموال  گرفتن  خود  به  دفاعی  حالت 
همسران از اهانت و تحقیر استفاده می کند، طرف مقابل 
حالت تدافعی به خود می گیرد که سومین نوع را تعامالت 
منفی بین همسران است. دفاعی بودن واکنش بسیار رایج 

در مقابل بی احترامی و اهانت و تحقیر است.
گیرند،  می  قرار  انتقاد  مورد  که  موقعی  افراد  از  بسیاری 
حالت دفاعی به خود می گیرند، اما مشکل این است که این 

رفتار هرگز در آن لحظه به حل مسئله کمک نمی کند.
سرزنش  برای  روش  یک  واقع  در  داشتن  دفاعی  حالت 
این  بگویید  خواهید  می  کار  این  با  شما  است.  همسرتان 
اینکه  نتیجه  است.  تو  از  مشکل  بلکه  نیست،  من  مشکل 
افزایش  همسران  بین  تعارض  و  شود  نمی  حل  مسئله 

بیشتری خواهد یافت.

۴ طفره رفتن
طفره رفتن افزایش تعرض معموال به این منجر می شود 
که یکی از همسران رابطه اش را با طرف مقابل کاهش دهد 
یعنی  منفی  تعامل  نوع  چهارمین  که  است  ای  نشانه  این  و 

طفره رفتن وارد می شود و یکی از همسران به فرد مقابل 
توجه نمی کند. طفره رفتن در بین مردان رایج تر از زنان 
کردن  طغیان  احساس  از  اجتناب  برای  راه  یک  است.این 
یابد،  می  افزایش  تعارض  یک  که  موقعی  معموال  که  است 
اتفاق می افتد. فرد طفره رونده تمایل که با همسرش بی 
اعتنایی کند و نسبت به رفتارها و حرف های او حساسیت 
نشان ندهد که همین موضوع همسرش را عصبانی تر می 
کند.هر یک از این چهار نوع تعامل می تواند به خودی خود 
نوع  چهار  این  که  آنها  معموال  اما  کند،  بینی  پیش  را  طالق 
مشترک  زندگی  یک  در  را  خودشان  دارند،  را  منفی  تعامل 

ناشاد می بینند.

سومین نشانه : ظغیان کردن
سومین نشانه که نشان دهنده این است که زندگی زناشویی 
به سمت طالق می رود ، موقعی است که یکی از همسران 
طغیان کند. طغیان کردن به این معناست که تعامل منفی 
حتی  یا  تحقیر  جویی،  عیب  ظاهر  در  خواه  همسرتان 
است  موقتی  و  شکننده  درهم  بسیار  داشتن   دفاعی  حالت 

و معموال به طرف مقابل یک شوک بزرگ دست می دهد.
بسیاری از افراد با بی قیدی یا طفره رفتن ، خودشان را از 
احساس طغیان کردن محافظت می کنند. این قطع رابطه 
عاطفی می تواند یکی از همسران را از این احساس شدید 
منفی محافظت کند، اما در همین زمان می تواند به طالق 

نیز منجر شود.

چهارمین نشانه : زبان بدن
ضربان  افزایش  همچون  بدن  در  فیزیولوژیکی  تغییرات 
با  همزمان  که  خون  فشار  افزایش  و  آدرنالین  ترشح  قلب، 
آن  با  توان  می  که  ای  نشانه  چهارمین  است،  کردن  طغیان 

طالق را پیش بینی کرد.
این تغییرات فیزیولوژیکی در بدن ادامه بحث را غیرممکن 
می کند، توانایی تان برای پردازش اطالعات را کاهش می 
گوید  می  همسرتان  آنچه  به  توجه  که  معنی  این  به  دهد 
ذهنتان  پنجره  از  خالقانه  مساله  حل  شود،  می  تر  سخت 
های  واکنش  تنها  تان  رفتاری  خزانه  در  و  شود  می  خارج 

دفاعی و از لحاظ منطقی غیر منطقی باقی می ماند؛
رفتارهایی مانند نزاع (برای مثال: انتقاد، تحقیر و اهانت 
برای  بحث  رفتن)  طفر  مثال؛  (برای  گریختن  یا  غیره)  و 
حل مساله که یکی از همسران یا هر دو را به طغیان کردن 
منتهی کند، محکوم به شکست است و در نتیجه، مسئله حل 

نمی شود.

پنجمین نشانه : تالش های اصالحی شکست خورده
طالق  به  ازدواج  یک  دهد  می  نشان  که  نشانه  پنجمین 
منتهی می شود ، موقعی است که اقدامات یکی از همسران 
باشد.  شده  منتهی  شکست  با  تعارض  اصالح  و  ترمیم  در 
اقدامات اصالحی تالش هایی هستند که به وسیله همسران 
برای کاهش تعارض انجام می شوند اقدام اصالحی جنگ 

افزار سری همسران خوشبخت است.

از  اجتناب  برای  روشی  هر  از  استفاده  ها  تالش  این 
اقدام  یک  است.  کنترل  از  خارج  خزنده  منفی  هیجانات 
لبخند  یا  خنده  همچون  ساده  حرکتی  تواند  می  اصالحی 
یا عذرخواهی باشد؛ هر چیزی که به همسران برای کاهش 
احساس  همسران  از  یکی  اگر  چند،  هر  کند.  کمک  تنش 
ناموفق  اصالحی  اقدامات  این  باشد،  داشته  کردن  طغیان 
خواهد بود. همسری که احساس ظغیان کردن دارد، خود 
بیهوده  را  اصالحی  اقدامات  و  کند  می  رها  بحث  قید  از  را 

می سازد.

ششمین نشانه : خاطرات بد
گذشته  همسران  که  است  موقعی  طالق  نشانه  آخرین 
مشترک شان را با یک نگاه منفی به یاد می آورند. تحقیقات 
من نشان دهنده همسرانی که عمیقا با یک منظر منفی به 
را  شان  گذشته  دوباره  اغلب  کنند،  می  نگاه  همسرشان 
در  صورت  این  به  که  ای  اضافه  گرایی  منفی  نویسند.  می 
ای  شده  تحریف  درک  به  شود،  می  وارد  همسران  زندگی 
یک  آینده  و  حال  گذشته،  بر  تواند  می  که  شود  می  منتهی 

رابطه زناشویی تاثیر بگذارد.

زندگی رو به طالق



هفته نامه پرشین ۲۵جمعه ۱۲ دی ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۷۷

Visit us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly

پـــــــول، شما را 
عوض می کنـد؟

«راه صد ساله را یک شبه رفتن» آرزوی همه است. می توان گفت 
تقریبا همه آدم ها کل زندگی شان را با این آرزو در سر می گذرانند 
عقب  قافله  از  هم  عده ای  و  برسند  آن  به  عده ای  شاید  میان  این  و 
بمانند. معموال هم این راه به جیبی پر از پول منجر می شود و خب 
همه مان می دانیم که تمام آدم های دنیا ظرفیت رسیدن به پول آن 

هم در طول یک شب را ندارند. 
البته شاید آنهایی که برای رسیدن به مال و منال سال های زیادی 
اما  باشند  نداشته  را  «پولداری»  ظرفیت  هم  کشیده اند  زحمت 
تجربه نشان می دهد کفه  ترازو به سمت دسته اول سنگین تر است، 
اما به هر حال هستند آدم هایی که در هر دو شرایط می توانند به 
خوبی از پس مدیریت زندگی بعد از رسیدن به ثروت برآیند و به 
درباره  ادعا  این  نباشید،  نگران  پس  نکنند.  گم  را  خودشان  قولی 
انجام  آمریکا  در  که  مطالعاتی  نتایج  و  نمی کند  صدق  شما  همه 

شده، نشان می دهد که این ادعا در حد فرضیه است، نه حکم.
از  عواملی  از  متاثر  که   - او  روان  با  انسان  اعمال  و  رفتار  افکار، 
شکل  خانواده  و  زندگی  و  تولد  محل  تا  گرفته  ژنتیکی  ساختار 
نظام  کامل  به طور  نمی تواند  پول  اگرچه  است.  مرتبط  گرفته- 
شما  رفتار  و  افکار  روی  می تواند  اما  دهد،  شکل  را  شما  فکری 
روی  زیادی  حد  تا  می تواند  پول  بگذارد.  تاثیر  سایرین  به  نسبت 
روابط شما و دیدگاهی که نسبت به خودتان دارید، تاثیر بگذارد. 
شواهد علمی بسیاری برای اثبات این ادعا که «پول می تواند آدم ها 

را تغییر دهد» وجود دارد.
پول منجر به کوتاهی در کار می شود

در سال ۲۰۰۴ تحقیقی از سوی دو محقق به نام های جیمز هیمن 
و دن اریلی، استادان یکی از دانشگاه های معتبر مینه سوتا آمریکا 
انجام شد، که ثابت کرد پول می تواند بر میزان ارزشگذاری افراد 
را  آزمایشی  محقق  دو  این  بگذارد.  تاثیر  تالش شان  و  زمان  روی 
انجام دادند که از طریق آن درصدد سنجش میزان انگیزه افراد در 

انجام کاری که در نهایت منجر به پول می شود، برآمدند.
دسته  سه  به  شرکت کنندگان  تمام  که  بود  صورت  این  به  آزمایش 
به صورت  را  کاری  که  شد  پیشنهاد  دسته  یک  به  شدند.  تقسیم 
کاری  دیگر  دسته  به  دهند،  انجام   پول  دریافت  بدون  و  داوطلبانه 

با وعده دریافت دستمزد نیم دالر و از دسته دیگر کاری با دریافت 
دستمزدی ۵ دالری خواسته شد. در نهایت هم نتیجه آزمایش به 
دسته های  از  سریع تر  را  کارشان  اول  دسته  که  شد  صورت  این 
دسته  و  گرفت  قرار  دوم  رتبه  در  سوم  دسته  دادند،  انجام  دیگر 

دوم در رتبه آخر.
نتیجه  این  به  آزمایش  این  نتایج  مشاهده  از  بعد  اریلی  و  هیمن 

انگیزه  کار  انجام  برای  انسان ها  در  می تواند  چیز  دو  که  رسیدند 
به وجود بیاورد. اولین انگیزه، انگیزه اجتماعی است. اگر کاری 
از ارزش اجتماعی برخوردار باشد، مردم برایش وقت می گذارند 
و از انجامش خوشحال هم می شوند؛ اما وقتی پول انگیزه انجام 

ارزش  به  بلکه  آن  اجتماعی  ارزش  به  نه  دیگر  ما  می شود،  کاری 
می کنیم  فکر  خودمان  پیش  بنابراین  می اندیشیم.  اقتصادی اش 
آیا در قبال پولی که قرار است دریافت کنیم، آن کار ارزش این را 
دارد که برایش وقت بگذاریم؟ به همین دلیل است که دسته دوم و 
کارشان را با سرعت کمتری نسبت به دو دسته دیگر انجام دادند. 
آنها به سادگی فکر کردند که ارزش وقت شان بیشتر از کاری است 

که با آن میزان دستمزد بهشان پیشنهاد شده است. 
با این اوصاف می توانیم ببینیم که وقتی پای سنجش ارزش کاری 
انجام  اینکه  وجود  با  باشد.  انگیزه  می تواند  پول  می آید  میان  به 
کند،  القا  افراد  به  را  مثبتی  حس  می تواند  داوطلبانه  و  خیر  کار 

حس  به  که  مغز  بخش  آن  دیگر  می آید  میان  به  پول  پای  وقتی  اما 
وظیفه شناسی اجتماعی مربوط می شود، کامال خاموش می شود. 
چنین حالتی می تواند در زندگی حرفه ای انسان ها عواقب زیادی 
داشته باشد. به عبارت دیگر وقتی شما حس می کنید پولی که برای 
این  از  بیشتر  لیاقت  تان  و  نیست  کافی  می کنید،  دریافت  کارتان 

حرف هاست، شاید در انجام کار خود کوتاهی کنید.

پولدارها پولداری را ژنتیکی می دانند
روی  می تواند  می آورید  دست  به  زندگی  در  شما  که  پولی  مقدار 
ماه  در  بگذارد.  تاثیر  دیگران  و  خودتان  به  نسبت  شما  دیدگاه 
اجتماعی  روان شناسی  ژورنال  سوی  از  تحقیقی   ۲۰۱۳ سال  اوت 
مواردی  شد،  خواسته  افراد  از  آن  در  که  شد  منتشر  شخصیتی  و 
چون طبقه اجتماعی، عوامل ژنتیکی و حتی آی کیو را ارزشگذاری 
و  بررسی  مورد  تحقیق  این  نتایج  وقتی  کنند.  اولویت بندی  و 
تحلیل قرار گرفت، مشخص شد که از نگاه شرکت کنندگان «تفاوت 
طبقات اجتماعی به هویت و عوامل ژنتیکی بستگی دارد نه شرایط 

زندگی».
ربطی  اجتماعی  این باور بودند که طبقه  بر  شرکت کنندگان فقیر 
اما  باشند؛  فقیر  یا  ثروتمند  می توانند  همه  یعنی  ندارد،  ژن  به 
شرکت کنندگان ثروتمند از سوی دیگر معتقد بودند ثروت بخشی 
آنها  خون  در  ثروت  دیگر  عبارت  به  است.  افراد  هویت  و  ژن  از 
است. این دسته از شرکت کنندگان به این اصل هم اعتقاد داشتند 
که زندگی عادالنه است و هر کس همان سهمی نصیبش می شود 

که لیاقتش را دارد. 

پول اعتیادآور است
بسیاری از اعتیادها از جایی آغاز می شود که فرد از عملی خاص 
پاسخ مثبت می گیرد. چه حس خوشحالی بعد از خرید کردن باشد 
چه لذت بعد از سیگار کشیدن، اگر فرد برای یادآوری دوباره این 
حس بارها و بارها آن عمل را تکرار کند، خب قاعدتا در او تبدیل به 
اعتیاد می شود. این را «اعتیاد فرآیند یا رفتاری» می نامند؛ تکرار 
واقع  در  بلکه  نیست؛  وابسته  اعتیادآور  ماده  یک  به  که  رفتاری 
فرآیندی است که در نهایت منجر به ایجاد حسی مثبت و لذت بخش 

در فرد می شود. 
مثبت  حس  شود.  اعتیاد  به  تبدیل  آدم ها  برای  می تواند  هم  پول 
بانکی  حساب  یک  داشتن  و  درآوردن  پول  از  ناشی  لذت بخش  و 
که  شود  مغز  در  شیمیایی  واکنشی  به  منجر  می تواند  پروپیمان 
فرد برای تکرارش به قدری به دنبال پول برود که در نهایت در او 

تبدیل به اعتیاد شود.
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۵ غذا برای مبارزه با 
افسردگی زمستانی

شاید برای شماهم اتفاق افتاده باشد 
که در فصل زمستان و در شرایطی که 
گیرد،  می  هوا  دل  ها،  قدیمی  قول  به 
این  شوید.  دلتنگی  دچار  هم  شما 
زیادتری  شدت  غرب  در  که  عارضه 
یا  زمستانی"  "افسردگی  را  دارد 
بصورت علمی، اختالل عاطفی فصلی 

می نامند.

 Seasonal affective) فصلی  عاطفی  اختالل 
اولین  برای   ،SAD اختصاری  نام  با   (disorder
و  روزنتال  نورمن  توسط  رسمی  طور  به  بار 
همکارانش در مؤسسه ملی بهداشت روان آمریکا 

توصیف شد.
این  وجود  مورد  در  ابتدا  در  متخصصان  اگرچه 
به  اختالل  این  امروزه  اما  داشتند  شک  اختالل 
بر  شود.  می  شناخته  رایج  اختالل  یک  عنوان 
اساس نوشته های کتابخانه ملی پزشکی آمریکا، 
در  جدی  تغییر  دچار  فصل  تغییر  با  افراد  این 
ممکن  ها  آن  شوند.  می  خود  روحی  شرایط 
و  باشند  داشته  کمی  انرژی  بخوابند،  زیاد  است 
احساس افسردگی کنند. معموال این نشانه ها که 
می توانند جدی هم باشند، با تغییر فصل از بین 

می روند.
محیطی  شرایط  ایجاد  یا  و  دارو  از  جدای  حال 
می  خاصی  غذاهای  مصرف  با  شما  مناسب، 
در  ما  کنید.  غلبه  منفی  احساس  این  بر  توانید 
اینجا ۵ ماده غذایی را به شما معرفی می کنیم تا 

با خوردن آنها، کمی سرحال تر شوید.
عدس

بررسی  با  آمریکا  در  دانشگاهی  محققان 
دریافته  سال   ۳۹ تا   ۱۵ بین  افراد  از  ۳هزارنفر 
سبب  به  آنها  در  خفیف  افسردگی  علت  که  اند 
خون  در  فولیک  اسید  غلظت  میزان  بودن  پائین 
به  عدس  افزودن  گزارش،  همین  به  بنا  آنهاست. 
رژیم غذایی این افراد توانست با باال بردن میزان 
احساس  این  از  زیادی  حد  تا  آنها،  فولیک  اسید 
این  از  کافی  حجم  به  رسیدن  البته  بکاهد.  آنها 
ماده غذایی برای شما نیازمند مشورت با پزشک 
معالجتان است. از دیگر موادی که چنین سطحی 
آب  از  عبارتند  دارند  را  فوالت  یا  فولیک  اسید  از 

پرتقال، اسفناج، لوبیا، فندق، نخود و آووکادو.
ماهی آزاد

می  ماهی  این  در  موجود  مفید  چربی  میزان 
تواند بر عملکرد مغز و قلب موثر باشد. از سوی 

کاهش  برای  ماهی  این  در  موجود   ۳ امگا  دیگر 
این  است.  مفید  افسردگی  و  عصبی  اختالالت 
است  شده  اثبات  دانشمندان  تحقیقات  در  نکته 
که میان کمبود امگا ۳ در بدن و بدخلقی ارتباط 
مستقیم وجود دارد. جدای از این دلیل، مصرف 
موثر  نیز  بدن  ایمنی  افزایش  در  مفید  چربی  این 
است از دیگر منابع غنی امگا ۳ می توان به ماهی 
تن، ساردین، بذر کتان، روغن کانوال و تخم کدو 

اشاره کرد.
ماست

تنظیم  در  که  است  شیمیایی  ای  ماده  سرتونین 
سرحال  و  شادی  احساس  گرسنگی،  احساس 
بودن موثر است. وجور نور خورشید در عملکرد 
کوتاه  با  دارد.  تاثیر  شیمیایی  ماده  این  بهتر 
شدن روزها در زمستان و کاهش نور خورشید، 

عملکرد این ماده در بدن کاهش می یابد.
آمینه  اسید  یک  که  تریپتوفان  دیگر،  سوی  از 
می  کمک  بدن  در  سرتونین  تولید  به  باشد،  می 
که  ماست  مانند  غذایی  مواد  از  گیری  بهره  کند. 
جبران  تواند  می  است،  تریپتوفان  از  سرشار 

کننده کاهش تولید سرتونین باشد.
هستند  تریپتوفان  حاوی  که  دیگری  غذاهای 
عبارتند از: گوشت بوقلمون، گوشت مرغ، گوشت 

گاو، سویا، لوبیا، ماهی تن، آجیل و تخم مرغ.

گوشت گاو
ثابت شده است که کمبود روی در حیوانات، سبب 
میان  در  شود.  می  گونه  افسرده  رفتارهای  ساز 
میزان  بیشترین  دارای  گاو  گوشت  غذاها،  تمامی 
روی است. مصرف گوشت کم چرب گاو در این 
از  بخش  بهترین  کند.  می  مضاعفی  کمک  زمینه 
بدن گاو برای جذب بیشتر روی، گوشت قلوه گاه 
غذایی  مواد  در  روی  کامل  منابع  دیگر  است.  آن 

عبارتند از: صدف، مرغ، ماست، غالت کامل.

قارچ
مصرف  است  داده  نشان  پزشکان  مطالعات 
افسردگی  بیماری  با  مبارزه  در   D ویتامین 
زمستانی مفید است. این ویتامین که به ویتامین 
سرتونین  تولید  به  تواند  می  دارد،  شهرت  آفتاب 
جذب  میزان  بیشترین  که  آنجایی  از  کند.  کمک 
در  قرارگیری  طریق  از  انسان  برای  ویتامین  این 
این  زمستان  در  و  است  خورشید  نور  معرض 
استفاده  ازموادی  باید  مهیاست،  کمتر  شرایط 
از  ها  قارچ  کند.  جبران  را  کمبود  این  که  کرد 
ویتامین  از  سرشار  که  هستند  غذایی  مواد  جمله 
سیستم  بهتر  عملکرد  به  آنها  مصرف  و  بوده   D
منابع  دیگر  از  رساند.  می  یاری  نیز  بدن  عصبی 
اشاره  زیر  موارد  به  توان  می   D ویتامین  غنی 
کرد: شیر غنی شده ، ماهی قزل آال، ماهی تن، آب 

پرتقال غنی شده و شیر سویای غنی شده.

کاهش استرس 
سالمندان در ۹ حرکت

دکتر احمد باقری مقدم/ متخصص پزشکی ورزشی

استرس، سن و سال نمی  شناسد و نژاد، جنسیت و حتی طبقه و کالس 
اجتماعی برایش فرقی ندارد. در خیابان، محل کار، کالس درس، موقع 
فرزند،  تولد  عقد،  سفره  سر  گردهمایی،  در  سخنرانی  هنگام  امتحان، 
بیماری، بیمارستان، هنگام مواجهه با مشکالت مادی و حتی در تنهایی 

و خلوت شبانه با آن مواجه می شویم...
انجام  با  و  است  استرس  کنترل  در  موثر  عوامل  از  یکی  ورزش، 
تمرین های آرام سازی می توان توانایی خود را در برخورد با آن افزایش 
مانند  آن  عواقب  از  تا  آموخت  را  موارد  این  با  سازگاری  راه های  و  داد 
افرادی  جزو  هم  شما  اگر  کنیم.  جلوگیری  بی خوابی  و  حواس پرتی 
هستید که دچار استرس می شوید و در سنین سالمندی به سر می برید، 
بهتر است درصدد کنترل استرس هایتان باشید. مشغول شدن به انجام 
تلویزیون،  به  کردن  نگاه  مثل  عالقه  مورد  کار  ترجیحا  خانه  در  کاری 
مطالعه، باغبانی، صحبت با دوستان و اقوام، دیدن دوستان و آشنایان، 
خارج شدن از خانه برای مدت کوتاه یا قدم زدن در پارک و ورزش کردن 
از راهکارهای کاهش استرس در دوران سالمندی است. عالوه بر این، 
انجام برخی تمرین ها نیز در دستیابی به آرامش و کاهش استرس تاثیر 

دارد.

۱. عضالتتان را منقبض و منبسط کنید
در این تمرین، عضالت به ترتیب از سر به طرف پا یا برعکس منقبض 
آرامی  به  بعد  و  بمانید  حالت  این  در  ثانیه   ۱۵ تا   ۱۰ باید  می شود. 
عضالت تان را شل کنید. این سفت و شل شدن عضالت تاثیر خوبی بر 

آرامش ذهن می گذارد.

۲. ابروها را باال ببرید
برای انجام این تمرین به یك مکان خلوت بروید. روی صندلی بنشینید 
پشت خود را صاف نگه دارید. کف پاها باید روی زمین و دست ها روی 
باال  طرف  به  می توانید  که  جایی  تا  را  ابروها  حاال  شود.  داده  قرار  ران 
را  چشم ها  کنید،  رها  آهسته  سپس  دارید.  نگه  حالت  این  در  و  بکشید 
حالت  این  در  ثانیه  چند  دهید.  فشار  هم  روی  را  پلك ها  و  ببندید  محکم 
سقف  به  را  خود  زبان  کنید،  باز  را  چشم ها  آهستگی  به  سپس  بمانید. 

دهان فشار دهید، فشار را نگه دارید، سپس آهسته رها کنید.

۳. دندان هایتان را به هم فشار دهید
این  در  ثانیه  چند  برای  دهید.  فشار  هم  روی  را  خود  دندان های  حاال 
دندان  از  که  صورتی  برگردید. (در  اول  حالت  به  سپس  و  بمانید  حالت 
مصنوعی استفاده می کنید این حرکت را انجام ندهید)، لب ها را به هم 

فشار دهید و چروك کنید. چند ثانیه در این حالت بمانید.

۴. شانه ها را حرکت دهید 
پس  دارید.  نگه  سفت  و  بکشید  باال  را  شانه ها  شانه هاست.  نوبت  حاال 

از چند ثانیه به حالت اول بازگردید و دوباره این تمرین را تکرار کنید.

۵. دستتان را باال بیاورید
دست راست را مشت و ساعد را روی بازو خم کنید. این حالت را برای 
چند ثانیه حفظ کنید، سپس به آهستگی دستتان را باز کنید. این حرکت 

را با دست چپ نیز انجام دهید.

۶. نفس عمیق بکشید
یك نفس عمیق بکشد و ریه خود را از هوا پر و نفس خود را حبس کنید. 
در این حالت به شکم خود فشار آورید مثل اینکه می خواهید شکم خود 
خالی  کامال  را  ریه  و  دهید  بیرون  را  نفستان  آهسته  سپس  کنید.  باد  را 

کنید.

۷. کتف هایتان را عقب ببرید
این  در  و  دهید  فشار  و  ببرید  عقب  به  را  کتف ها  می توانید  که  جایی  تا 

حالت سفت نگه دارید، سپس آرام رها کنید.

۸. پنجه پایتان را به طرف بیرون بکشید
پای راست را صاف نگه دارید و پنجه پا را به طرف بیرون بکشید و چند 
ثانیه در این وضعیت بمانید. حاال پنجه پا را به طرف خود خم کنید و پا 
را سفت در این حالت نگه دارید. سپس آهسته پا را زمین بگذارید. این 

حرکت را با پای چپ هم تکرار کنید.

۹. زانویتان را باال بیاورید
زانوی راست را خم کنید و ران را تا جایی که می توانید، باال بیاورید و 
سفت نگه دارید. سپس آهسته پا را زمین بگذارید، این حرکت را با پای 

چپ هم تکرار کنید.

بهداشت روان

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

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

سریعترین روش روانکاوی از طریق 
هیپنوتراپی - روانکاو و هیپنوتراپیست 

هیپنوتیزم درمانی
توسط خانم دکتر روحی 

شاهین
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ورزش
چگونه می توان روی نیمکت یک تیم انگلیسی نشست؟ 

هفت خوان 
مربیگـــری در 
اروپـــــــــــــــا 

 جاوید جعفری فراهانی
 روزنامه نگار و مربی فوتبال مقیم انگلیس

در سال های گذشته عادت کرده ایم که ستاره های لیگ 
برتر را در کسوت سرمربیان جدید فوتبال ایران ببینیم. 
علی  گل محمدی،  یحیی  دایی،  علی  مانند  بازیکنانی 
کریمی و ... آنها بدون گذراندن دوره های طوالنی مدت 
برگزار شده  کالس های  سر  نشستن  صرفًا  و  مربیگری 
توسط فدراسیون فوتبال جواز نشستن بر روی نیمکت 
اینکه  بدون  می کنند.  کسب  را  برتری  لیگ  تیم های 

تمام  و  می رسند  ملی  تیم  به  باشند  داشته  تجربه ای 
هم  به  را  فوتبال  دنیای  در  مربیگری  آموزش  معادالت 
ایران  در  زمانی  که  جعفری فراهانی  جاوید  می ریزند. 
لندن  در  است  سالی  چند  حاال  می کرد  روزنامه نگاری 
توانسته  کنارش  در  و  می خواند  ورزشی  روانشناسی 
مدرک مربیگری B اروپا را هم کسب کند. او در نوشته 
بریتانیا  فوتبال  در  مربیگری  هفت خوان  از  رو  پیش 
می گوید. از اینکه چطور می شود روی نیمکت تیم های 

لیگ برتری انگلیسی نشست.

رشته های  سایر  با  را  فاصله اش  فوتبال  اخیر،  سال های  در 
طرز  به  رسانه ای  پوشش  البته  و  هوادار  نظر  از  قهرمانی 
باشگاه های  جام  جهانی،  جام  است.  کرده  بیشتر  چشمگیری 
درخشش  جوالنگاه  به  همه  و  همه  اروپایی،  لیگ های  و  اروپا 
ستارگانی تبدیل شده اند که به واسطه هدایت و کمک تیم های 
مربیگری و پزشکی تفاوت محسوسی از لحاظ عملکرد فردی 
و جمعی با گذشتگان خود در دهه های گذشته دارند. این رشد 
جهان  فوتبال  در  مدیرانی  و  مربیان  ظهور  به  منجر  سریع 

جهان  فوتبال  ستارگان  از  حتی  آنها  از  برخی  که  است  شده  
بزرگانی  محبوبیت  و  شهرت  محبوب ترند.  و  نامدارتر  هم 
و  همه  و...  سیمئونه  گواردیوال،  کلوپ،  مورینیو،  همچون 
همه محصول این رشد ناگهانی کیفیت فوتبال است. مدیریت 
بازی  تیم ها  موفقیت  در  کلیدی  نقش  بازیکنان  مربیگری  و 
که  پیش  دهه های  فردی  فوتبال  از  نشانه ای  کمتر  و  می کند 
تیمی مانند برزیل می توانست با یک لشگر فوق ستاره تکنیکی 

جام جهانی را فتح کند دیده می شود.
با این اوصاف، اکنون پرسش کلیدی این است که نسل جدید 
بازی  نوین  روش های  سرمنشاء  که  جهان  فوتبال  مربیان 
هستند چگونه تربیت می شوند. آنها چه کسانی هستند و چه 
مسیری را برای نشستن روی نیمکت مربیگری تیم های بزرگ 

جهان طی می کنند.
نشان  گذشته  دهه  در  جهان،  فوتبال  بزرگان  عملکرد  مرور 
طوالنی  بازیکنی  سابقه  که  آنها  بین  چندانی  تفاوت  می دهد 
بازیکنان  هرگز  که  مربیانی  از  دسته  آن  و  دارند  مهمی  و 
مشهوری نبوده اند دیده نمی شود. موفقیت های اخیر مورینیو 
و کلوپ، بیانگر این حقیقت است که مربیگری، حرفه ای سخت 
کردن  بازی  تجربه  از  می تواند  چند  هر  که  است  پیچیده  و 
آنچه  عوض،  در  نیست.  وابسته  آن  به  الزامًا  اما  بجوید،  سود 
است،  مطرح  حرفه ای  مربیگری  و  جهان  نوین  فوتبال  در 
البته  و  بازی  خواندن  در  آنها  کیفیت  مربیان،  فنی  توانمندی 

نحوه مدیریت رسانه ها و جو تیم از سوی آنهاست.
و  اروپایی  لیگ های  در  مربیان  کیفیت  افزایش  منظور  به 
اطمینان از اینکه آنها در سطح قابل قبولی از تجربه و دانش 
کشورهای  فوتبال  فدراسیون های  هستند،  تیم شان  مدیریت 
صاحب فوتبال اروپا، مانند انگلستان، ایتالیا، آلمان و اسپانیا 
متعهد  پروتکلی  کردن  اجرایی  به  را  خود  پیش  مدتی  از 
و  محلی  دوره های  گذراندن  جای  به  آن  در  مربیان  که  کردند 
بومی، ملزم به گذراندن دوره های حرفه ای با پیش شرط های 

سختگیرانه هستند.
اگر  انگلستان،  فوتبال  در  حرفه ای  مربی  یک  مثال،  برای 
بخواهد روی نیمکت یکی از تیم های لیگ برتری یا دسته اول 
را  مربیگری  حرفه ای  مدارج  باید  بنشیند،  کشور  این  فوتبال 
قابل  کارنامه  و  باشد  کرده  طی  کامل  طور  به  یوفا  نظر  زیر 
که  تیم هایی  در  فنی اش  ایده های  کردن  اجرایی  در  هم  قبولی 

مدیریت کرده است ارائه کند.
دوره های  در  شرکت  با  جوان،  مربی  یک  منظور،  این  به 
برای  را  خود  انگلستان،  در  فوتبال   ۲ و   ۱ درجه  مربیگری 
مربیگری  دوره  که  یوفا  نظر  زیر  مربیگری  دوره  اولین  آغاز 

 ،۱ درجه  مربیگری  دوره  می کند.  آماده  هست   «B License»
از  بازی  اولیه  تکنیک های  مرور  شامل  یک هفته ای  دوره  یک 
را  آن  می توان  که  است  و...  دادن  پاس  کردن،  کنترل  جمله 
معادل محتوای دوره های C و D آسیا دانست. داوطلبان این 
دوره، می توانند در صورت موفقیت در گذراندن امتحان شان، 
مبنی بر مربیگری ۴ در مقابل ۴ در مورد یک تکنیک خاص، 
بی  یوفا  اول  بخش  که   ۲ درجه  دوره  در  مستقیم  صورت  به 
درجه۲،  دوره  در  کنند.  شرکت  می شود  محسوب  الیسنس 
است،  تمرینی  دوره  شش ماه  و  روزه   ۲۱ کالس  یک  شامل  که 
تکنیک،  یعنی  جنبه مهم در مربیگری  چهار  با  جوان،  مربیان 
به  و  می شوند  آشنا  روانی  آمادگی  و  بدنی  آمادگی  تاکتیک، 
و  منظم  دفاع  مثال  (برای  فوتبال  در  اولیه  تاکتیک های  مرور 
دفاع غیرمنظم یا تعویض منطقه بازی) می پردازند. آنها برای 
موفقیت در اتمام این دوره موظف به تمرین دادن یک تیم زیر 
در  و  هستند  ساعت)   ۱۰۰ (حداقل  ماه  شش  مدت  به  سال   ۱۴
پروالیسنس  معموًال  که  حرفه ای  مربی  یک  توسط  هم  نهایت 

دارد ارزیابی می شوند.
طی  موفقیت  با  را   ۲ و   ۱ دوره های  شوند  موفق  که  مربیانی 
کنند و به عنوان یک مربی به استخدام یک آکادمی فوتبال در 
کیفیت  با  چمن  زمین  به  داشتن  دسترسی  صورت  در  بیایند، 
بازیکن   ۲۰ به  دسترسی  و   ۱۱ مقابل   ۱۱ بازی  برای  استاندارد 
یعنی  یوفا،  مربیگری  دوره  اولین  در  شرکت  اجازه  سال   ۱۴

بی الیسنس را دریافت می کنند. این دوره شامل یک ماه کالس 
یک  داوطلبان  و  است  دو هفته ای  زمانی  بازه  دو  در  آموزشی 
(مانند  داده شده  آموزش  مطالب  برای  دارند  فرصت  سال 
ضد حمله، انتقال بازی، فشردگی دفاعی و...) تمرکز کرده و 
آماده شوند. برای موفقیت در امتحان پایانی این دوره مربیان 
در   ۸ موقعیت  برای  دقیقه ای   ۴۵ تمرینی  جلسه  یک  موظفند 
مقابل ۸ را سازماندهی کنند. یک یا دو مربی حرفه ای هم به 
انگلستان  فوتبال  فدراسیون  آموزش  کمیته  از  عضوی  همراه 
خواهند  حضور  زمین  کنار  در  آنها  عملکرد  ارزیابی  برای 

یافت.
در   ۱۱ مربیگری  تجربه  اولین  به  نوبت  فوق،  مراحل  از  پس 
در  است.  مربوط   A سطح مربیگری به  که  می رسد   ۱۱ مقابل 
این سطح، مربی الزامًا باید در سطح حرفه ای تیم داری کند و 
در یک لیگ رقابتی (مانند لیگ برتر انگلستان برای رده سنی 
زیر ۱۸ یا ۲۱ سال) مربیگری کند. دوره A، یک دوره یک ساله 
تغذیه  ورزش،  روانشناسی  مورد  در  مطالبی  شامل  که  است 
و ریکاوری می شود. آن دسته از مربیانی که موفق شوند در 
مرحله اول دوره A، حد نصاب الزم را کسب کنند اجازه ادامه 
دادن دوره را خواهند یافت تا در نهایت در حضور سه مربی 
در   ۱۱ موقعیت  برای  را  یک ساعته  تمرینی  جلسه  حرفه ای، 

مقابل ۱۱ سازماندهی و مربیگری کنند.
رسیدن  برای  مربیگری  یک  آمادگی  برای  شد،  ذکر  آنچه  همه 
به سطحی است که به عنوان دستیار روی نیمکت تیم های لیگ 
فوتبال  اول  سطح  در  مربیگری  برای  که  چرا  بنشیند،  برتری 
بریتانیا، مدرک A هم کافی نیست و مربیان ملزم به گذراندن 
پیشرفته ترین  مرور  شامل  دوره،  این  هستند.  پروالیسنس 
و  است  تیم  مدیریت  و  رهبری  نکات  و  روز  تاکتیکی  مباحث 
این  برای  را  فردی  برتری  لیگ  مربیان  پیشنهاد  بدون  معموًال 

دوره نمی پذیرند.

درباره چگونگی کسب مدرک مربیگری در ایران و اروپا 

و مربیگری آسان نمود اول 

تیم  پرتغالی  سرمربی  کی روش،  کارلوس  وقتی  پیش  ماه  چند 
خیلی ها  کرد،  اعالم  دستیارش  عنوان  به  را  کریمی  علی  نام  ملی 
از نداشتن مدارک الزم از سوی اسطوره باشگاه پرسپولیس برای 
نشستن روی نیمکت تیم ملی گفتند. از اینکه او کالس مربیگری 
رئیس  علیپور  علیرضا  حجت االسالم  زمان  همان  در  است.  نرفته 
کمیته نظارت، بازرسی و ارزشیابی سازمان لیگ هم گفت: «همان 
نکرده  شرکت  مربیگری ای  کالس  هیچ  در  کریمی  علی  که  بهتر 
است زیرا دوره مربیگری در ایران فایده ای ندارد. شخصًا فرآیند 
ایران  فوتبال  در  مربیگری  دوره های  و  مربیگری  کالس های 
مربیان  همه  و  آموزش  کمیته  برای  البته  ندارم.  قبول  اصًال  را 
مربیگری  آموزش  چرخه  اما  هستم  قائل  فراوانی  احترام  ایرانی 
او  کردم.  صحبت  هاشمیان  وحید  با  من  است.  معیوب  ایران  در 
طول  ماه   ۱۱ تا   ۱۰ گفت  من  به  آلمان  در  مربیگری  دوره  مورد  در 
در  این  برسد،  پایان  به  آلمان  در  مربیگری  دوره  یک  تا  می کشد 
و  است  هفته  دو  تا  یک  مربیگری  دوره  ایران  در  که  است  حالی 
چند مدرس خارجی هم می آیند و برخی از مربیان در این کالس 
اگر  بنابراین  نمی شوند  حاضر  هم  برخی  و  می شوند  حاضر 
برخی از مربیان ما از علی کریمی ایراد می گیرند که بدون دوره 
علی  که  بهتر  همان  بگویم  باید  شده،  کی روش  دستیار  مربیگری 
است.»  نکرده  طی  را  مربیگری  آموزش  دوره های  چنین  کریمی 
صحبت های علیپور البته خیلی زود با پاسخ فدراسیون نشینان و 
اعضای کمیته آموزش مواجه شد. اما نکته ای که برای عالقه مندان 
به ورزش مغفول ماند این بود که در سایر کشورهای دنیا به ویژه 
اروپا چگونه یک فرد به نیمکت تیم ملی می رسد. چه آموزش هایی 
به مربیان داده می شود و اساسًا آیا سطح دوره های آموزشی در 
ایران و اروپا یکسان است؟ بد نیست بدانید در فوتبال ایران نه تنها 
زمان کمی برای مربی شدن احتیاج دارید و طول کالس های تحت 
حتی  بلکه  نمی شود٬  دردسرساز  برایتان  خیلی   AFC نظارت 
فوتبال  در  نیستید.  باالیی  هزینه  نیازمند  هم  اقتصادی  نگاه  از 
را  آسیا   A مدرک  تومان  میلیون  هفت  از  کمتر  با  می شود  ایران 
 C ،B کالس چهار  در  حضور  هزینه  شامل  مبلغ  این  کرد.  کسب 
A، و D است. اما یک مربی در فوتبال انگلیس برای اینکه درجه 
میلیون  پوند (۴۰   ۷۵۰۰ حداقل  تا  دارد  نیاز  کند  کسب  را  اروپا   A
 A تومان) هزینه کند. جالب اینجاست که او حتی با داشتن مدرک
اروپا هم نمی تواند روی نیمکت یک تیم لیگ برتری بنشیند و باید 
مدرک حرفه ای یا Pro  را دریافت کند. گرفتن این مدرک برای فرد 
متقاضی به تنهایی ۸۵۱۰ پوند (۴۵ میلیون تومان) آب می خورد. 
 ۸۵) پوند   ۱۶۱۰ به  مجموعًا  انگلیس  کشور  در  شما  یعنی  این  و 
میلیون تومان) نیاز دارید تا بتوانید اجازه حضور در نیمکت تیم 
لیگ برتری را کسب کنید. و این البته به غیر از سختی های گرفتن 
آرسنال  تیم  نامی  سرمربی  ونگر،  آرسن  است.  مدارک  این گونه 
موفقی  و  بزرگ  مربی  اینکه  «برای  بود:  گفته  زمانی  انگلیس 
باشید به دو فاکتور نیازمندید، یکی شخصیت محکم و قوی که به 
کمک آن بتوانید از پس بازیکنان و ستارگان بزرگ برآیید و دیگری 
زیادی  برداشت های  ونگر  حرف  این  از  کار.»  این  جوهره  داشتن 
باید  «مدیریت»  مانند  مربیگری  دارند  اعتقاد  عده ای  است.  شده 
در خون آدمی باشد و نمی توان با درس و جزوه آن را یاد داد اما 
نباید از یاد برد که وقتی ماشین شما خراب می شود، شما یک عابر 
با شخصیت را مامور تعمیر آن نمی کنید بلکه کسی را سر موتور 
ماشین خود می آورید که حداقل آموزش های اساسی را دیده باشد 
شرایط  داشتن  باشد.  داشته  آشنایی  شما  ماشین  کار  نحوه  با  و 
و مدارک کافی و الزم برای مربیگری تضمین کننده موفقیت شما 
اساسی  و  پایه ای  آموزش های  شما  به  فقط  و  نیست  نیمکت  روی 
واضح  و  بزرگ  خطاهای  انجام  از  می گیرید  یاد  و  می دهد  را 
شده اند  مرتکب  دیگری  افراد  قبًال  که  اشتباهاتی  کنید،  خودداری 

و شما نباید آنها را تکرار کنید.





  جمعه ۱۲ دی ماه ۱۳۹۳ -  شماره ۳۷۷هفته نامه پرشین۳۰

 افقي:
ــات با مصرف  ــي از حبوب ١- گياه

آشپزي- گردن نهادن
٢- چليپا- آتشكده عهد ساساني- 
اين شهر در گذشته پايتخت ژاپن 

نيز بوده است
ــت، يار- مجراي  ــربها- دوس ٣- س

آب
ــن- ياري  ــته- پول چي ٤- سردس

دهنده
٥- خمره بزرگ- نام سازي- رزق

٦- همان ارگ است- عمل منافق- 
ساعي- عادت، منش

ــر  ــن- نه ــرانه- تمري ــام پس ٧- ن
كوچك

ــرار- چيز- امپراتور  ٨- ثابت و برق
روم

ــوري  كش اينكاها-  ــرزمين  س  -٩
اروپايي- شماره بين المللي كتاب

ــته-  ــرف ندا- ناچار- فرش ١٠- ح
آزاد

١١- كلمه افسوس- ضرر- واحد سطح
١٢- مرزبان- هندي- به معني لقب

ــت مي آيد- سمت چپ-  ــت كه بي تالش به دس ١٣- در علم اقتصاد درآمدي اس
حيله

١٤- بادها- جاي پختن نان در دكان نانوايي- جد پيامبر اكرم (ص)
١٥- سرزمين يخبندان- كشوري در امريكاي مركزي با پايتخت سان خوزه

 عمودي:
١- لقب اصفهان- غده اي پهن و دراز در قسمت فوقاني شكم و پشت معده

ــت كه در اثر كمبود تيامين (ويتامين ب١)  ــت- يك نوع سوءتغذيه اس ٢- بهش
بروز مي كند- كمك

٣- هوس باردار- خجالتي- رود اروپايي
٤- خرس فلكي- پول رايج در ژاپن- برجستگي ته كفش- قوم غيور- ساز ايراني

٥- كشور آفريقايي- خودپسندي و تكبر- زنده
٦- آفتاب پرست- ساده دل- مرد عارف

٧- قيمت- از نوازندگان عهد ساسانيان- تيرچه چوبي
٨- چاقوي كوچك دسته دار- ضمير اشاره به نزديك- خط خوش

٩- بازيچه كودكانه- عيد تولد حضرت مسيح (ع)- نژادي از نژادهاي اسالو شرقي
ــه-  ١٠- فرهنگ لغت فرانس

مردن- عريان
گاه  ــگارش-  ن ــا-  تنه  -١١

همراه بوق مي آيد
ــي  ــد- نوع ــره- تول ١٢- نق
ــش  ــياه- خط ك ــاي س خرم

رسم- شامل همه مي شود
ــون-  خ ــرطان  س  -١٣

همسايگي- يار همايون
١٤- پدر از دست داده- ديه- 

فرآورده شيري
ــاي  اروپ در  ــوري  كش  -١٥

شرقي- مباشر

 افقي:
ــاله از خانواده  ــي يكس ١- گياه
در  ــتر  بيش ــه  ك ــان  جگني
در  ــژه  بوي ــي  آب ــتزارهاي  كش
شاليزارها يافت مي شود- شهري 

در استان فارس
٢- به قول فروشنده نقل بيابان 

است- بدل وضو- گوهرها
ــر زنان- مريض  ٣- موي بلند س

نيست- هدف
ــتي- قرار،  ــوان باال- دوس ٤- اي

پيمان
ــي- نرمي و نازكي-  ٥- بله روس

رفع دلخوري و كدورت
ــاني- كانون  ٦- پسر عرب- آس
ــي نواحي  ــره- درختچه بوم داي

گرمسير از تيره سماقيان
ــه  حرف ــد-  فرزن آرزوي  در   -٧
ــي- بيماري  ــوم فن ــرد عل كارب

جلدي
ــس  ــادابي- جن ــي، ش ٨- خرم

باديه- فرودگاهي درامريكا
٩- نشانه و معجزه- مركز استراليا- بيست و چهارمين حرف التين

١٠- مخترع تلفن- جاودان- روز- چربي حيوان
١١-شهري در استان گيالن- بيزار- ضدخشك

١٢- مانند- نام گلي- سكه قديمي
١٣- نوعي نان- چند زائر- جريب

١٤- كسي كه به دوست خود كمك كند- ماده ژالتيني موجود در برخي گياهان- آواي حماسي
١٥- قطعي براي چاپ كتاب- ريشه شناسي

 عمودي:
١- نوعي ظرف مسي بزرگ- ضربه پا در شكم در تكواندو

٢- سرپرست- گروه مرغان- نغمه و آهنگ
٣- شهيد صدراسالم- پاكدامني- اثر اوگوبتي اديب ايتاليايي سده بيستم

٤- خاندان- رها- برجستگي ته كفش- منش- جرقه آتش
٥- خطاكار- به كمال رسيدن- از زبان هاي برنامه نويسي

٦- يك دور تنيس- قسمت كننده- نام دخترانه
٧- زبان كشيدن- دانا و هوشمند- پارچه عريض

٨- رهبري، پيشوايي- تبار- بلندنظري
٩- آكنده- رشته دانشگاهي- نظر

١٠- مدرسه ها- كوزه آب- 
آواي درشت

١١- جامد- سازمان دادن- 
ــتي  ــع دس ــي از صناي يك

بافتني ايراني
ــه-  پايان نام ــدا-  ص  -١٢
تبريز-  چهارمن  ــاده-  گش

بريدن رگ
ــزا-  آنفلوان ــده-  نوازن  -١٣

مهاجم سابق والنسيا
١٤- مايع نشاسته- چيزي 
را در تصرف خود داشتن- 

محدب
١٥- اثر تاريخي شهر ري- 

نويسنده كتاب عقل سرخ
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درتسايرزروات3
ونيونسفقينرو4
سيفمميپايپدهش5
تكومهتوميساه6
ارسمييلنارفك7
نيجازميمدمدتا8
زكارمسوردريش9

مانسرتيترارف10
ناليشكهزتوبات11
وباتاسروولوه12
چاامزاناوتفر13
هدنبانتنسحمعسو14
ريخردهيدنبمخز15

123456789101112131415
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يارميدسودرومرب2
اهناياراسفاك3
هنيشنوحناگما4
چاكسالگزانليم5
انرتسيونارشه6
لتههيبشخوسنم7
هرنيريشوشرتدق8
نارهتميادكال9

متواتيلبچنيا10
وتاتباجالاگنب11
ايندرسنبابرد12
جارسهبكاوكجو13
هتنيدنپدنيادنز14
هركرهزهدنوياي15

 طالع بینی هفتگی
متولد فروردین (بره):

این هفته را وقف دیگران کنید و تا می توانید در میان دوستان و آشنایان 
معاشرت  دوستان،  و  خانوادگی  های  جمع  در  یا  کار  محل  در  باشید. 
زیادی داشته باشید. همه را دور هم جمع کنید و از انرژی هایی که می 
توانید به هم بدهید و بگیرید، لذت ببرید. البته در انتهای روز ساعتی را 
به خود اختصاص دهید تا استراحت کنید و در سکوت به آرزوهای خود 
بیندیشید. این هفته خدا خدا کنید که پاهایتان توان این همه راه رفتن را 
داشته باشد! قرار است با عشقتان بیرون بروید و به پیشنهاد او مسیری 
طوالنی را راه خواهید رفت. البته این لحظه ها سرشار از شادی و عشق 

خواهند بود.

متولدین اردیبهشت (گاو):
کتاب  و  حساب  همه  است  قرار  هفته  این  بزنید.  باال  را  خود  های  آستین 
را  ها  وام  کنید.  پرداخت  را  ها  قبض  دهید.  سامان  را  خود  مالی  های 
تسویه کنید. برای ماه های آینده بودجه بندی کنید. اگر پولی برای پس 
کنید.  گذاری  سرمایه  اعتماد  قابل  موسسه  در  توانید  می  هم  دارید  انداز 
تعمیرات خانه یا تغییر دکوراسیون هم ایده خوبی است. البته قرار نیست 
عشق  آسمان  در  آفتاب  هفته  این  دهید.  انجام  هم زمان  را  کارها  این  همه 
شما می درخشد و لحظه های خوبی را با هم تجربه خواهید کرد. بیرون 

بروید و در طبیعت در کنار هم باشید.

متولدین خرداد (دوقلوها):
از مهمانی رفتن و خوش گذراندن فرار نکنید. هر چه قدر هم کار داشته 
باشید، امشب را به استراحت و تفریح اختصاص دهید. در طول روز همه 
کارهای خود را انجام دهید. این را بدانید انرژی ای که از جمع دریافت 
می کنید، نه تنها در روحیه که در کار شما نیز تاثیر بسیاری دارد. پس 
از این فرصت برای بهبود ارتباط های اجتماعی و خانوادگی خود بهره 
بگیرید. اگر این اواخر احساس کرده ای که عشقتان در یک حالت معمولی 
ثابت مانده است و هیجان ندارد، این هفته با او بیرون قرار بگذارید. به 

دل کوه بروید و تا جایی که جان دارید، باال بروید. این تفریح و ورزش 
باعث می شود در طول مسیر با هم حرف بزنید و بیشتر از دل و خواسته 

های هم آشنا خواهید شد.

متولدین تیر (خرچنگ):
باید  البته  بروید.  جلو  زندگی  جریان  با  تا  هستید  آماده  کامال  هفته  این 
گذشته ها را در یک چمدان جمع کنید و کنار بگذارید. این هفته فرصت 
های بسیار خوبی در زندگی وجود دارند که باید چشمانتان را باز کنید تا 
بتوانید آنها را تشخیص دهید. این هفته آسیب پذیری کمی دارید و خیلی 
خوب می توانید با دیگران وارد ارتباط بشوید. درک و تفاهم زیادی دارید 
و این خود کمک می کند تا بهتر بتوانید فرصت ها را تشخیص دهید. این 
هفته با نیه دیگر لحظه های شاد و پر از عشق خواهید داشت. با هم برای 
اطراف  به  مثال  کنید.  همفکری  اید،  نکرده  تجربه  تاکنون  که  تفریحاتی 

شهر بروید و چادر بزنید.

متولدین مرداد (شیر):
رفت.  خواهند  پیش  عالی  بسیار  هفته  این  شما  اجتماعی  های  ارتباط 
با  باشید.  شاهد  توانید  می  را  زیادی  های  موفقیت  گروهی  کارهای  در 
هم  خانه  در  کنید.  تقسیم  خود  میان  را  کارها  و  کنید  همفکری  همکاران 
خوب است مهمان دعوت کنید. برای آن لیستی از آدم هایی که دوستشان 
دارید، تهیه کنید و تماس بگیرید و بخواهید این شب خوب را در کنار شما 
باشند. از جمع دوستان می توانید انرژی زیادی کسب کنید. این کمک می 
کند تا در روزهای آینده با فکر باز در محل کار حاضر شوید و ادیه های 
خوبی داشته باشید. در این جمع ها، نیمه دوم خود را نیز همراه کنید تا 
به عنوان یک شب عالی و به یاد ماندنی در دفتر خاطرات شما ثبت شود.

متولدین شهریور (سنبله):
این هفته زمان بسیار خوبی برای بیرون رفتن و در جمع دوستان بودن 
این  از  بخشد.  می  زیادی  انرژی  شما  به  رفتن  مهمانی  یا  بیرون  است. 
انرژی ها برای ایده پردازی در کارهای خود می توانید استفاده کنید. به 
دنبال دوستان جدید نباشید، با همین افرادی که در ارتباط هستید، تجربه 
خوبی  شغلی  های  موفقیت  توانید  می  هفته  این  باشید.  داشته  تازه  های 

برای خود رقم بزنید. این هفته فرصت های عاشقانه بسیار خوبی میان 
کردن  برطرف  برای  فرصت  این  از  بود.  خواهد  برقرار  عشقتان  و  شما 

کدورت ها استفاده کنید.

متولدین مهر (ترازو):
تمام  ندارید  دوست  گذرد،  می  خوش  شما  به  زیاد  وقتی  مهمانی  یک  در 
می  تا  کنید  سعی  بودید،  دعوت  جایی  اگر  امشب  خاطر،  همین  به  شود. 
توانید از همه لحظه های خوب استفاده کنید که حسرت آن را نخورید. 
تواید  می  هفته  این  کنید.  خلوت  خود  با  نیز  را  خود  زمان  از  ساعت  یک 
کائنات  انرزی  باشید.  داشته  خود  شغلی  آینده  برای  خوبی  های  ایده 
بسیار خوب است. حتی می توانید برای فردا هم برنامه بیرون بگذارید 
و  خانه  در  خوبی  های  انرژی  بروید.  جدید  های  مکان  به  عشقتان  با  و 
محل کار وجود دارد. برای قرار گذاشتن با فرد موردعالقه تان نیز زمان 

مناسبی است.

متولدین آبان (عقرب):
هر دودی نشانه آتش سوزی نیست. این هفته با دیدن اتفاق هایی که باب 
میلتان نیست، سریع دچار هراس نشوید و واکنش منفی نشان ندهید. به 
راه خود بروید و کاری به دیگران نداشته باشید. احساسات شما این هفته 
زیاد هستند و باید روی آنها کنترل داشته باشید تا به سمت منفی نرود. به 
خودتان این اطمینان را بدهید که همه چیز خوب است و فقط گاهی نگاه 
شما است که بد برداشت می کند. پس نگاهتان را تغییر دهید تا در حوزه 

احساس و رابطه عاطفی نیز روز خوبی در پیش داشته باشید.

متولدین آذر (کمان):
این  از  دارند.  قرار  خوبی  بسیار  وضعیت  در  هفته  این  شما  های  ارتباط 
فرصت برای یافتن دوستان جدید استفاده کنید. در زندگی باید هوشیار 
انسان  هر  بدانید  را  این  بقاپید.  هوا  در  را  خوب  های  فرصت  تا  باشید 
جدیدی که به دایره دوستان شما اضافه می شود، حرفی برای گفتن دارد 
و می تواند نکته جدیدی به شما بیاموزد. از انرژی جمع بهره مند شوید و 
خودتان را باال بکشید. حتی در رابطه عاطفی خود هم می توانید رازهای 

تازه ای را کشف کنید که برایتان بسیار جالب است.

متولدین دی (بز):
زمان سروسامان دادن به کارها و تمیزکاری است. دستی به سر و روی 
خرید  برای  و  بریزید  دور  را  اضافه  وسایل  بکشید.  کار  محل  و  خانه 
وسایل جدید، از اعضای خانواده همفکری بگیرید. به تغذیه سالم روی 
خودتان  برای  بخورید.  گیاهی  غذاهای  و  بنوشید  سبز  چای  بیاورید. 
نکنید.  تخطی  آنها  از  کنید  سعی  و  بنویسید  را  آنها  کنید.  تعیین  قانون 
اگر اشتباه کردید، خودتان را جریمه کنید. با این روش می توانید سبک 
خود  از  بهتری  شناخت  توانید  می  حتی  ببخشید.  بهبود  را  خود  زندگی 

داشته باشید و بدانید چه می خواهید و به کجا می خواهید برسید.

متولدین بهمن (ظرف آب):
از شادی دست نکشید. همین طور شاد باشید و شادی خود را به دیگران 
هم منتقل کنید. برای شما اصال سخت نیست رابطه های اجتماعی خوب 
در  دوستان،  کنار  در  کاری،  های  جلسه  در  کار،  محل  در  باشید.  داشته 
خانه و حتی با عشقتان شادی را تقسیم کنید و در همه بخش های زندگی 
خود با دیگران ارتباط نزدیک تری برقرار کنید. نگران هیچ چیز نباشید، 
قبولتان  جانبه  همه  دیگران  تا  شود  می  موجب  شما  درونی  کاریزمای 
داشته باشند. در مورد رازهای درونی خود با عشقتان حرف بزنید. این 

کار موجب می شود تا بیشتر به هم نزدیک شوید.

متولدین اسفند (ماهی):
بیشتری  انرژی  دیگران  کنار  در  باشید.  جمع  در  کنید  سعی  را  هفته  این 
میانه  در  کنید.  قبول  را  آن  شدید،  دعوت  مهمانی  به  اگر  داشت.  خواهید 
روز، وقتی را به سامان دادن کارهای عقب افتاده اختصاص دهید. باید 
کارهایی در دست انجام را بنویسید و آنها را مرور کنید. هر کدام که با 
برای  که  کارهایی  به  و  بگذارید  کنار  فعال  را  است  شده  رو  روبه  مشکل 
ندارید،  عاشقانه  رابطه  اگر  بپردازید.  دارید،  بیشتری  آمادگی  آنها  انجام 
شاید خودتان هم دنبال دوست جدید نباشید اما دنیا چیز دیگری برایتان 

تعیین کرده است. آن را پس نزنید.

جدول و سرگرمی

حکایت راز دل به زن مگو
پدری به پسرش وصیت کرد که در عمرت این سه کار را نکن :

 راز دل به زن مگو ، با نو کیسه معامله نکن و با آدم کم عقل رفیق نشو .
بعد از این که پدر ازدنیا رفت پسر خواست بداند که چرا پدرش به  او چنین وصیتی 
کرده؟ پیش خودشگفت : امتحان کنم ببینم پدرم درست گفته یا نه.  هم زن گرفت، 
هم قرض کردو هم با آدم کم عقل دوست شد.روزی زن جوان از خانه بیرون رفت. 
مرد فوری رفت گوسفندی آورد و در خانه کشت و خون گوسفند را دور خانه ریخت 
و الشه اش رازیرزمین پنهان کرد. زن وارد خانه شد و به شوهرش گفت : چه شده؟ 

خون ها مال چیست؟
مرد گفت : آهسته حرف بزن. من یک نفر را کشته ام. او دشمن من بود.

اگر حرفی زدی تو را هم می کشم. چون غیر از من و تو کسی از این راز خبرندارد. 
اگر کسی بفهمد معلوم می شود تو گفته ای.

زن،تا اسم کشته شدن را شنید، فوری به پشت بام رفت و صدا زد : مردم بهفریادم 
برسید.شوهرم یک نفر را کشته، حاال می خواهد مرا هم بکشد. مردم دهبه خانه آنها 
آمدند. کدخدای ده که کم عقل بود و دوست صمیمی آن مرد بود فوری مرد را گرفت 

تا به محکمه قاضی ببرد. در راه که می رفتند به آدمنوکیسه برخوردند.
مرد نوکیسه که از ماجرا خبر شده بود دوید و گریبان مرد را گرفت و گفت : پولی 
را که به تو قرض داده ام پس بده. چون ممکن است توکشته بشوی و پول من از بین 
برود.به این ترتیب، مرد، حکمت این ضرب المثل را دانست. سپس الشه گوسفند را 

نشان داد و اصل ماجرا را به قاضی گفت و آزاد شد

حق الوکاله
 خانمی وارد دفتر یک وکیل دادگستری شد و پرسید: آقای وکیل جریمه بچه ای که با 

سنگ، شیشه پنجاه ریالی را شکسته چقدر است؟
وکیل لحظه ای فکر کرد و گفت: پنجاه ریال از پدرش مطالبه کنید.خانم گفت: بسیار 
خوب پس خواهش می کنم پنجاه ریال مرحمت کنید زیرا این هنر پسر شما است که 
شیشه ما را شکسته است.وکیل بالفاصله گفت: خانم ببخشید، شما باید پنجاه ریال 

لطف کنید زیرا حق مشاوره قضایی من در هر نوبت صد ریال است.

فراست قاضی
که  بود  مدعی  ها  آن  از  یک  هر  بردند.  الدین  نظام  قاضی  محکمه  به  دعوی  نفر  دو 
دستار از آن اوست.قاضی با فراستی که داشت بر یک نفر بدگمان شد و او را گفت: 
آمد.  زیاده  چیزی  و  ببست  مرد  توست.آن  عادت  که  چنان  ببند  را  دستار  و  برخیز 
که  است  مرد  این  از  دستار  که  کرد  حکم  آمد،  راست  و  ببست  تا  بفرمود  را  دیگری 
راست بست و بعد از تحقیق بلیغ و تهدید کاذب اقرار کرد به کذب خود و قاضی او 

را از کذب توبه داد.

ترس از شکر
او  نزد  چون  و  رفتم  بود  بیمار  که  فضال  از  یکی  عیادت  به  روزی  می گفت:  شخصی 
نشستم و پرسش احوال او کردم، به او گفتم خدا را شکر کن و حمد بجا بیاور. تبسم 
نمود و گفت: چگونه شکر کنم و حال آنکه خدای تعالی فرموده است: « و لئن شکرتم 
الزیدنکم» یعنی: شکر بکنید همانا زیاد می کنم برای شما ... و می ترسم اگر شکر او 

کنم بر بیماری من بیافزاید!

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

یت
حکا
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گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست
در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست
در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست
در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست

تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند
عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست
چیست این سقف بلند ساده بسیارنقش
زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست

این چه استغناست یا رب وین چه قادر حکمت است
کاین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست

صاحب دیوان ما گویی نمی داند حساب
کاندر این طغرا نشان حسبه لله نیست

هر که خواهد گو بیا و هر چه خواهد گو بگو
کبر و ناز و حاجب و دربان بدین درگاه نیست

بر در میخانه رفتن کار یک رنگان بود
خودفروشان را به کوی می فروشان راه نیست

هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست
ور نه تشریف تو بر باالی کس کوتاه نیست

بنده پیر خراباتم که لطفش دایم است
ور نه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست
حافظ ار بر صدر ننشیند ز عالی مشربیست
عاشق دردی کش اندربند مال و جاه نیست

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 Zahed, outward worshipper! Of our state, knowledge is none.
In respect of us, whatever he saith, room for abhorrence is none.
In Tarikat, whatever befalleth the holy Traveler is his welfare:
O heart! In the straight highway, road lost is none.
That we may see how the game turneth, a pawn, I will move.
The power of Shah to the chess-board of profligates is none.
What is this lofty roof, smooth, with many pictures?
In the world, acquainted with this mystery, Sage there is none.
O Lord! Who is this independent One? What is this powerful creed?
For this is all internal wound; but power of sigh is none.
Thou mayst say: “The Lord of the Secretariat knoweth not the account:
For, in this imperial signature, trace of “Hasbatanu-li-llah” is none.
Whoever wisheth, say: “Come:” Whoever wisheth, say: “Speak:”
In this Court is neither arrogance nor haughtiness; chamberlain, or door-keeper, is
none.
To go to the Tavern-door is the work of those of one color:
For the Self-sellers, path. into the street of the Wine-Sellers, “is none.”
Whatever unfitness there is, is by reason of our unfit, formless form:
If not, on a person’s stature, thy dress of honor, short is none.
I am the slave of the Pir of the tavern, whose favor is constant:
If not, the favor of the Shaikh and of the Zahed, is sometimes; and, sometimes is none.
If, through lofty spirit, Hafez sit not on the chief seat,
The Lover, dregs of wine drinking, in the bond of property and of rank is none.

دنیا در گذار

مرور سال نشانه های 
آماری چشمگیر

شد،  خواهد  اساسی  تغییری  دچار   ۲۰۱۵ سال  در  جهان  از  مردم  تصور 
چراکه فرضیاتی که سال ها پایدار بوده اند در حال مضمحل شدن هستند. 

نشانه های  سری  یک   ۲۰۱۵ سال  فناوری،  و  اقتصاد  مورد  در  به خصوص 
آماری را همراه خواهد آورد.

لطف  به  آمریکا  بود.  خواهند  ژئواکونومیک  تغییرات  مالحظه ترین  قابل 
انقالب شیل جای عربستان سعودی به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده نفت 
دسترسی  پایه  بر  بین الملل  روابط  از  بسیاری  زوایای  گرفت.  خواهد  را 
آمریکا به نفت ساخته شده اند و این زوایا در سال جدید روشن تر خواهند 
تا  آمریکا  نفتی  تفوق  که  می کند  پیش بینی  انرژی  بین المللی  آژانس  شد. 

سال ۲۰۵۰ و حتی بیشتر از آن دوام خواهد داشت.

ارقام  برخی  و  می دهد  ادامه  خود  خیزش  به  همچنان  آسیا  حال  این  با 
گزارش های  اساس  بر  است.  واقعیت  همین  بازتاب دهنده  آن  شگفت آور 
افراد  مرکب  ثروت   Capgemini and RBC دارایی  مدیریت  موسسه 
در  دارند)  اختیار  در  دالر  میلیون  یک  کم  دست  که  آسیا (کسانی  دولتمند 
از  کوا  دنی  شد.  خواهد  بیشتر  شمالی  آمریکای  ثروتمندان  از   ۲۰۱۵ سال 
حساب  جهان  اقتصادی  ثقل  مرکز  را  آسیا   (LSE) لندن  اقتصاد  مدرسه 
دهه های  میان  سال   ۷۰ در  آسیا  خیز  که  می رسد  نتیجه  این  به  و  می کند 
۱۹۸۰ تا ۲۰۵۰ به سوی غرب و به جای میان هند و چین حرکت خواهد کرد. 
تا سال ۲۰۱۵، نیمه این سفر بزرگ به بندر ماهشهر ایران در شمال غربی 

خلیج فارس خواهد رسید.  
این  سرمایه گذاری  اینکه  اول  گذاشت:  خواهد  پشت سر  را  مساله  دو  چین 
کشور در خارج احتماال از جریان سرمایه های ورودی بیشتر خواهد شد. 
گذاشتن  پشت سر  با  مدرن  تاریخ  در  بار  نخستین  برای  چین  اینکه  دوم 
کرد،  خواهد  آغاز  جهان  اقتصاد  بزرگ ترین  به عنوان  را  سال  آمریکا، 
دست کم با در نظر گرفتن مشابهت قدرت خرید. گرچه زبان بازان خواهند 
دریدن؟  که  طور  همان  همه  این  با  است،  ناقص  سنجشی  این  که  گفت 
می گوید این مساله نشان می دهد که «عصر قدیمی به پایان رسیده و اکنون 

زمان آغازی دوباره است.
 HIS برآوردهای  براساس  رسید.  خواهد  قدرت  به  نوبت  ثروت  از  پس 
آسیا- منطقه  در  دفاعی  هزینه های  پژوهشی،  شرکت  یک   ،Janes`s

پاسیفیک بدون در نظر گرفتن چین هم در سال ۲۰۱۵ با هزینه های اتحادیه 
اروپا برابر خواهد بود.

فناوری همیشه در جریان است. در سال ۲۰۱۵، فروش تبلت ها از رایانه های 
شخصی پیشی خواهد گرفت. درآمد حاصل از تبلیغات اینترنتی در آمریکا 
از مجموع ارزش تبلیغات روزنامه ها، مجالت و بیلبوردها سبقت خواهد 
بیشتر  جهان  جمعیت  از  همراه  تلفن های  پذیره نویسی های  و  گرفت. 

خواهد شد. 
در سال ۲۰۱۵، تعدادافراد فعال در فیسبوک از جمعیت چین بیشتر خواهد 
کشورجهان  پرجمعیت ترین  بود،  کشور  یک  اجتماعی  شبکه  این  اگر  شد. 
تغییر.  تا  است  تداوم  نشانه  بیشتر   ۲۰۱۵ مسائل  از  دیگر  یکی  اما  می شد، 

ملکه الیزابت دوم روز 
رکورد  ویکتوریا،  ملکه  خود  مادربزرگ  گذاشتن  پشت سر  با  سپتامبر،   ۱۱

بیشترین سال های سلطنت در انگلستان را خواهد شکست. 

دانشجویان تنبل؟ 

پیام تکان دهنده مقاله ای که به تازگی در نشریه چشم اندازهای اقتصادی منتشر 
شد، این است: «اگر هدف آموزش های تکمیلی در دانشکده های معتبر اقتصادی 
عمدتًا  تحصیلی  برنامه های  این  باشد،  موفق  پژوهشگر  اقتصاددانان  تولید 
بدبینانه ای  نتیجه  چنین  به  چگونه  مقاله  این  نویسندگان  اما  بوده اند.»  ناموفق 
و  آمریکایی  موسسه   ۱۵۴ از  که  می کنند  نگاه  نفری   ۱۴۳۰۰ به  آنها  رسیده اند؟ 
به  آنها  سپس  شده اند.  اقتصاد  رشته  در  دکترا  مدرک  اخذ  به  موفق  کانادایی 
سراغ پایگاه عظیم داده های مرتبط با مقاالت دانشگاهی منتشرشده در طول دو 
دهه رفتند. با توجه به آن، این نویسندگان توانستند بگویند هر فارغ التحصیل 
دکترا در ظرف شش سال پس از فراغت از تحصیل چه تعداد مقاله نوشته است 
(شش سال میانگین زمانی است که یک فارغ التحصیل دکترا موفق به کسب مقام 

دانشگاهی می شود).
البته کمیت تنها مقیاس موفقیت نیست. یک مقاله عالی از سه مقاله بد ارزشمندتر 
مقاالت  تعداد  که  کردند  معرفی  را  شاخصی  نویسندگان  بنابراین  است. 
منتشرشده را با کیفیت نشریه ای که آن را انتشار داده است، تطبیق می دهد. آنها 
نامیدند.  آمریکا»  اقتصادی  بررسی های  را «معادل  آن  که  رسیدند  شاخصی  به 
اقتصاددان  هر  رویای  آمریکا»  اقتصادی  یا «بررسی های   AER در مقاله  چاپ 
عنوان  به  می شوند.  رتبه بندی  آن  با  مقایسه  در  نشریات  دیگر  بنابراین  است. 
چاپ   ۰/۶۷ معادل  ارزشی  سیاسی»  «اقتصاد  نشریه  در  مقاله ای  چاپ  مثال 
یک چهارم  اقتصادی»  در «تئوری  چاپ شده  مقاله  ارزش  دارد.   AER در مقاله 

دانشگاه های  فارغ التحصیالن  نیست.  تعجب آور  آمده  دست  به  نتایج  است.  آن 
یا  هاروارد  از  نودونهم  صدک  فارغ التحصیالن  دارند.  باالیی  بهره وری  معتبر 
ام آی تی که در صدر طبقه بندی قرار می گیرند در ظرف شش سال، چهار مقاله 

معادل AER تولید کردند.
این  به  بزرگ  دانشگاه های  در  حتی  دکترا  دانشجویان  از  بزرگی  اکثریت  اما 
میانه  دانشجویان  برای   AER معادل  مقاالت  شمار  نمی نویسند.  مقاله  اندازه 
کمتر از ۰/۲ برای کلیه دانشگاه هاست. صدک پنجاهم در تقریبًا همه دانشگاه ها 
یک  در  سال  شش  ظرف  در  مقاله  یک  چاپ  معنای  به  این  می گیرد.   ۰/۱ نمره 
شدن  پذیرفته  دارند؟  کاربردی  چه  نتایج  این  است.  نصف  ارزش  با  نشریه 
موفق  پژوهشگر  یک  به  شدن  تبدیل  معنای  به  برتر  اقتصادی  دانشکده  یک  در 
نیست. در واقع، پژوهشگران برتر از موسسات زیادی می آیند و صرفًا محصول 
درباره  را  موضوعی  احتماًال  تحقیق  نتایج  این  بر  عالوه  نیستند.  بهترین ها 
دارد  احتمال  می سازند.  آشکار  اقتصاد  دکترای  برنامه های  تدریس  چگونگی 
استادان دانشگاه زمان زیادی را صرف دانشجویانی کنند که بااستعداد به نظر 
می رسند، در حالی که از بسیاری از دانشجویان دیگر غافل می مانند. در نتیجه 
چاپ شده  مقاالت  می توانند  بیشتری  احتمال  با  خوش شانس  دانشجویان  آن 

داشته باشند.
می خواهند  واقعًا  اقتصاد  دکترای  دانشجویان  آیا  است:  این  حیاتی  سوال  حال 
است: «تجربه  آشکار  پاسخ  نویسندگان  دیدگاه  از  باشند؟  موفق  پژوهشگرانی 
دانشگاهی  شغل  کردن  پیدا  هدف  با  دانشجویان  اغلب  که  است  آن  بیانگر  ما 
وارد  تحصیل  تکمیلی  دوره های  به  هستند  پژوهش  مستلزم  که  مشاغلی  یا 
دانشجویان  از  بسیاری  کرد.  اطمینان  ادعا  این  به  نمی توان  اما  می شوند.» 
دکترای اقتصاد قصد ورود به محیط دانشگاهی را ندارند بلکه ترجیح می دهند 

برای دولت یا سازمان های مردم نهاد کار کنند.
پژوهش  است  ممکن  دولت  و  تجارت  باالی  سطوح  در  شاغل  افراد  از  بسیاری   
انجام دهند اما این پژوهش ها در نشریات به چاپ نمی رسند. به عنوان مثال به 
اقتصاددانان صندوق بین المللی پول نگاه کنید. آنها گزارش های کاری ای تهیه 
می کنند که هیچ گاه مقاالت دانشگاهی مناسبی نمی شوند. همین وضعیت برای 

آن گروه از کارکنان دولت که تحلیل های سیاستی انجام می دهند صادق است.
اکثر دارندگان مدرک دکترای اقتصاد دلیلی برای خلق بیشتر مقاالت نمی بینند. 
دکترا  فارغ التحصیالن  تعداد  می دهد  نشان  قبلی  بررسی های  که  همان طور 
بسیار بیشتر از تعداد جایگاه های شغلی است. بین سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۹ آمریکا 
بیش از ۱۰۰ هزار مدرک دکترا صادر کرد اما کرسی های جدید استادی فقط ۱۶ 
هزار بودند. بنابراین چه دلیلی دارد فرد تالش کند پژوهشگری با بهره وری باال 

باشد زمانی که پیدا کردن یک شغل دانشگاهی اینقدر دشوار است؟

منبع: اکونومیست


