
صفحه 3

PERSIAN             WEEKLY
No.420 Friday 13 November 2015 
Published Since 2007 - Registered as a Weekly Paper

هفته نامه پرشین - شماره 420  
جمعه 22 آبان ماه 1394                            چاپ لندن -  تاریخ تاسیس: 1386

صفحه  11صفحه  6اقتصادصفحه 4بین الملل ورزشصفحه  14 مشاغلادبیات

اصالح اتحادیه اروپا 
ناممكن نیست

دیوید كامرون نخست وزیر انگلیس صبح روز 
سه شنبه در سخنانی با اشاره به ارسال نامه ای 
به دونالد توسك رئیس شورای اروپا در ارتباط 
اروپا  اتحادیه  اصالح  برای  لندن  برنامه های  با 

گفت این درخواست های ...

ســـــــراب ترکیه در 
بازار مسكن

عمده،  هدف  دو  با  تركیه  اقتصاد  سیاستگذاران 
جاذبه  بیشترین  دارای  شهر  پنج  تا  چهار  دروازه 
گردشگری در این كشور را تا بی نهایت برای گروه 
و  كرده اند  باز  خارجی  سرمایه گذاران  از  محدودی 

در این مسیر با بهره برداری از سه ویژگی ...

برای چه کتاب 
می خوانیم؟

دارد.  را  خودش  دغدغه های  آدمی  هر 
هرچقدر هم كه بخواهد پشت ظواهر پنهان 
انکار كند كه در نهایت  شود، باز نمی تواند 
چطور فکر می كند و دوست دارد چه باشد. 

همیشه در جزئیات نشانه هایی است ...

اخالق و فناوری
 در کسب وکار

آن  ویژگی  كه  كنیم  می  زندگی  عصری  در  ما 
پیشرفت  تازه  نسل  هر  است.  فناوری  پیشرفت 
های فناورانه ای را تجربه می كند كه نسل های 
عبارت  فناوری  است.  نداشته  خبر  آن  از  پیشین 

است از چگونگی پایدار كردن ...

مصائب شیرین تیم 
ملی فوتبال

یکی از مصائب شیرین كارلوس كی روش در 
آماده است  ایران حضور مهاجمان  تیم ملی 
كه همه آن ها دوران اوج خود را می گذرانند.

كارلوس كی روش، سرمربی تیم ملی فوتبال 
ایران در لیست جدید خود جهت  ...

توزیع ثروت در كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه چگونه است؟ 

نابرابری ثروت

صفحه  20 

ISSN 2042-213X :شماره سریال بین المللی 

وجود  افراد  بین  مشاهده شده  ثروت  اختالف  برای  متعددی  دالیل 
در  و  هستند  جوان  دارند،  اندكی  ثروت  كه  افرادی  از  برخی  دارد. 
نتیجه فرصت كمی برای انباشت ثروت داشته اند. برخی دیگر ممکن 
یا در كشورها  یا بدشانسی مواجه شده باشند؛  با ورشکستگی  است 
در  است.  محدود  ثروت،  خلق  چشم انداز  كه  كنند  زندگی  مناطقی  و 
محدود  اقلیت ها  یا  زنان  دسترس  در  فرصت های  كشورها،  برخی 
كاِر  نتیجه هوش،  در  كه  افرادی هستند  دیگر طیف،  در سوی  است. 

سخت و شانِس خوب، فرصت های زیادی به دست آورده اند.
هرم ثروت نشان داده شده در شکل ورودی، تفاوت های مورد اشاره 
را نشان می دهد. قاعده وسیع هرم، نشان دهنده افرادی است كه ثروت 
به  به صورت تصاعدی  باالتر هرم  دارند و سطوح  اختیار  در  اندكی 
 3/  4 تخمین ها  برخی  اساس  بر  است.  شده  ُپر  كمتری  افراد  وسیله 
میلیارد نفر )71 درصد از كل بزرگساالن جهان( در سال 2015، ثروتی 
كمتر از 10 هزار دالر آمریکا دارند. بیش از یک میلیارد نفر )21 درصد 
 100 تا  هزار   10 ثروت  از  برخورداری  بازه  در  جهان(  جمعیت  كل  از 
قاعده  در  ثروت  میانگین  كه  شرایطی  در  هستند.  آمریکا  دالر  هزار 
این  در  ثروت موجود  اندک است، كل  میانی هرم نسبتًا  و ردیف های 
بخش به 39 تریلیون دالر می رسد. این نشان دهنده اهمیت اقتصادی 

بخِش های مذكور است؛ بخشی كه اغلب نادیده گرفته می شود.
ثروت  جهان(  درصد  )هشت  باقی مانده  بزرگسال  نفر  میلیون   383
میلیون   34 گروه  این  دارند.  آمریکا  دالر  هزار   100 از  بیش  خالصی 
نفر را دربرمی گیرد كه ثروتی بیش از یک میلیون دالر آمریکا دارند؛ 
افرادی كه كمتر از یک درصد كل جمعیت افراد بالغ جهان را تشکیل 
می دهند و در عین حال 45 درصد از كل ثروت خانوارهای جهان را در 
اختیار دارند. بر اساس تخمین انجام شده، 123800 نفر در این گروه 
ثروتی بیش از 50 میلیون دالر آمریکا و 44900 نفر ثروتی بیش از 100 

میلیون دالر آمریکا دارند.

قاعده هرم
هر الیه از هرم ثروت، خصوصیات منحصربه فردی دارد. در تمامی 
كشورها و مناطق، بخش پایینی هم سطح ترین توزیع ثروت را دارد، 

شرایط  با  افرد  از  گسترده ای  بازه  و  دارد  فراوانی  گوناگونی  اما 
گوناگون را دربر می گیرد )شکل 1(. در كشورهای توسعه یافته، فقط 
حدود 20 درصد از بزرگساالن در این طبقه قرار می گیرند و برای اغلب 
آنها، حضور در این طبقه یا به دالیلی از قبیل ورشکستگی یا بیکاری 
موقت است؛ یا پدیده ای مرتبط با چرخه زندگی به شمار می رود كه در 
جوانی یا سنین پیری مشاهده می شود. در تضاد با این وضعیت، بیش 
از 90 درصد از جمعیت بزرگسال در هند و آفریقا در طبقه مذكور قرار 
دارند. در برخی كشورهای كم درآمد آفریقا، درصد جمعیت در گروه 
ساكنان  از  بسیاری  برای  است.  درصد   100 به  نزدیک  مذكور  ثروتی 
از  كشورهای كم درآمد، حضور همیشگی در نوار پایینی ثروت بیش 

آنکه یک استثنا باشد، قاعده است.

ثروت طبقه میانی
برخورداری از ثروتی معادل 10 تا 100 هزار دالر آمریکا، نشان دهنده 
ثروت،  سطوح  تمامی  برای  است.  جهانی  ثروت  میانی  گستره 
كل  ثروت  خالص  و  است  جهانی  میانگین  به  نزدیک  دارایی  میانگین 
قابل توجهی  اقتصادی  قدرت  از  را  مذكور  طبقه  تریلیون دالری،   31
حد  از  كمتر  نوار،  این  در  آفریقا  و  هند  حضور  می كند.  برخوردار 
دارد.  اختیار  در  باالیی  نسبتًا  سهم  چین  كه  حالی  در  است؛  انتظار 
مقایسه چین و هند نکات بسیار جالبی دربردارد. در هند تنها 4 /3 
دهه  طی  مذكور  سهم  و  برخوردارند  متوسط  ثروت  از  افراد  درصد 
دارد كه  قرار  نقطه مقابل چین  داشته است. در  اندكی  تغییر  گذشته 
36 درصد افراد ثروت بین 10 تا 100 هزار دالر در اختیار دارند؛ یعنی 
در  چین  برای  رقم  همان  برابر  دو  و  هند  برای  مذكور  رقم  برابر   10

سال 2000.

بخش ثروتمند هرم
هرم  ثروتمند  بخش  بزرگسال  افراد  تعداد  حاضر،  قرن  آغاز  در 
)برخوردار از خالص ثروت بیش از 100 هزار دالر آمریکا( 215 میلیون 
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راز نصب گل قرمز در 
سینه سیاستمداران
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نظارت، جایگزین كاهش سود بانکی

تعیین نرخ سود بانکی و چالش های پیرامون آن كه همواره یکی 
این هفته بار  اوایل  ایران است،  از جدی ترین بحث های اقتصاد 
دیگر خبرساز شد. دو روز پس از انتشار اخباری مبنی بركاهش 
نرخ سود سپرده یك ساله از 20 به 18درصد از اول آذر ماه، این 
تصمیم تغییركرد و با عقب نشینی برخی مدیران بانکی، قضیه 
كاهش سود سپرده ها فعال منتفی شد.  اوایل همین هفته خبر 
رسید كه مدیران بانک های دولتی و خصوصی برای دومین بار 
در سال جاری بر سر كاهش نرخ سود بانکی به توافق رسیده اند. 
اردیبهشت ماه  این خبر در حالی مطرح شد كه پیش تر و در 8 
امسال هم مدیران بانك های دولتی و خصوصی برسر كاهش 2 
درصدی نرخ سود از 22درصد به 20درصد توافق كرده بودند 
و قرار بود بانك ها در مورد تعیین سود سپرده های زیر یك سال 
به  عینا  توافق  این  قبل  بار  اگرچه  باشند.  داشته  آزاد  رقابتی 
بار رئیس شورای  این  اما  اعتبار رسید  و  تصویب شورای پول 
هماهنگی بانك ها تاكید كرد كه در نهایت این تغییر به تایید شورا 

نرسیده و كاهش نرخ سود فعال منتفی خواهد بود.
آن طور كه همتی توضیح داده، نظرات متفاوتی در مورد كاهش 
نرخ سود سپرده از جمله 17 و 18 درصد مطرح شده است ولی 
نرخ های  بانک ها در رعایت  پایبندی  به عدم  با توجه  نهایت  در 
قبلی، تصمیم بر این شد كه قبل از كاهش مجدد، سیستم نظارتی 
قوی تری برای اجرای سود اعمال و بعد از رفع تخلفات و تثبیت 
در  نزدیک  آینده ای  در  اعتبار  و  پول  شورای  مصوب  نرخ های 
این  به  شود.  تصمیم گیری  فعلی  سودهای  در  بازنگری  مورد 
آذرماه،  اول  از  شد  توافق  مدیران  شورای  در  نهایت  در  ترتیب 
رعایت  بر  مركزی  بانك  كنار  در  جدی  به طور  نظارتی  كمیته 
بانك مركزی  به  را  باشند و موارد تخلف  نرخ ها نظارت داشته 

گزارش دهند.

افتتاح نمایشگاه رسانه
متفاوت تر  كمی  امسال  مطبوعات  نمایشگاه  بیست و یکمین 
بنگاه  و  رسانه   600 از  بیش  حالی كه  در  شد.  افتتاح  پارسال  از 
برخی  اما  كرده اند  پیدا  حضور  نمایشگاه  این  در  مطبوعاتی 
آنچه كه  به  اعتراض  به جریان اصولگرا در  رسانه های وابسته 
و  مخالف  رسانه های  با  دولت  دوگانه   و  تبعیض آمیز  برخورد 
منتقد عنوان كرده اند از حضور در نمایشگاه خودداری كردند. 
در واكنش به تحریم نمایشگاه از سوی این رسانه ها علی جنتی 
گفت اگر عده ای عالقه مند به حضور در این نمایشگاه نیستند، 

هیچ لطمه ای به اسالم وارد نمی شود. 

نظارت بر برجام یا بهانه گیری؟
ایجاد شورای نظارت بر برجام در شرایطی اخیرا مطرح می شود 
كه بعد از تصویب متن برجام در مجلس باز هم دلواپسان بهانه 
دیگری برای دنبال كردن سیاست های خود با مبنای بی اعتمادی 
نسبت به دولت مطرح كرده اند. این در حالی است كه انتقادها 
به برجام با وجود تصویب و تایید مشروط آن، بار دیگر واكنش 
مسووالن و برخی مراجع را برانگیخته است. از یک سو رئیس 
قوه قضائیه گفت كه برخی منتقدان برجام بی انصافی كردند و 

از سوی دیگر آیت الله مکارم شیرازی نسبت های ناروا به برجام 
را كاری خالف شرع و قانون دانست. 

بازی با كلمه نفوذ
چند  بازداشت  از  پس  و  گذشته  هفته  از  كه  نفوذ  پروژه   
روزنامه نگار بر سر زبان ها افتاده است رئیس جمهور را بر آن 
داده  هشدار  كلمات  برخی  از  سوء استفاده  به  نسبت  تا  داشت 
از  پس  نشود.  پرونده سازی  »نفوذ«  واژه  با  كه  كند  تاكید  و 
روحانی، شمخانی هم گفت بدترین راه مقابله با نفوذ، جناحی 
كردن آن برای حذف رقیب است. از طرفی ظریف نیز با تأكید 
بر اینکه ما نباید سر واژه نفوذ دعوا كنیم، خاطرنشان كرد: همه 
ما مطیع رهبر و نگران نفوذ یم و وزارت خارجه با دقت نفوذ را 

مدنظر دارد و بهترین راه مقابله با آن ابتکار عمل...

فركانس منفی سعودی
  در بحبوحه روابط تیره ایران با عربستان سعودی، گویا بخت 
هم با سه تبعه ایرانی بازمانده از شناوری كه عربستان مدعی 
بنا  و  نبود  یار  بود،  آن شده  از  كشف 500 كیلوگرم مواد مخدر 
بر اخبار رسیده حکم اعدام درباره این سه تن اجرا شده است. 
عربستان  كاردار  ایران،  خارجه  وزارت  امر،  این  به  واكنش  در 
را احضار كرد و معاون كنسولی وزارتخانه هم گفت  سعودی 
را  دوجانبه  روابط  مراعات  حکم  این  اجرای  با  سعودی  دولت 
نکرد. این در حالی است كه به گفته قشقاوی اتباع دیگری هم 

هستند كه ممکن است در معرض مجازات شدید باشند. 

تغییر روابط ایران و كانادا
از همان روزی كه جاستین ترودو رئیس حزب لیبرال دموكرات 
كانادا بر كرسی نخست وزیری این كشور نشست، مشخص شد 
كه نگاهش به روابط با ایران با همتای قبلی اش متفاوت است. 
كابینه ای  تشکیل  با  كه  كانادایی  ساله   43 جوان  نخست وزیر 
اعالم  اخیرا  است  كرده  جلب  خود  به  را  نگاه ها  همه  متفاوت 
در  كه  كانادا  و  ایران  میان  دوباره  روابط  برقراری  برای  كرد 
سال 2012 توسط مقامات كانادایی به صورت یکجانبه قطع شده 
بود، آماده است. وی خواهان ایجاد تغییرات چشمگیر در روابط 

خارجی و دیپلماتیک با ایران شده است.

حضور فعاالنه در نشست سوری
دور تازه مذاكرات سوریه با حضور نمایندگان 17 كشور، روز 
است  قرار  بار  این  كه  می شود  برگزار  وین  در  درحالی  شنبه 
نمایندگانی از سوی دولت بشار اسد و گروه های مخالف به این 
تحقیقات  مركز  رئیس  رابطه  همین  در  شوند.  دعوت  نشست 
استراتژیک مجمع، بر حضور فعاالنه ایران در نشست آینده وین 
برای سوریه، با حفظ موازین اعالم شده و رعایت خطوط قرمز 
تاكید كرد. هدف از برگزاری این مذاكرات، تالش برای رسیدن 
دولتی  و تشکیل  در سوریه  آتش بس  توافق  برای  به چارچوبی 

انتقالی اعالم شده است.

تحریک تقاضای خودرو
استقبال خریداران از فروش اقساطی خودرو در قالب تسهیالت 
در  بازار  تحریم  ماه ها  از  پس  دوشنبه  روز  تومانی  میلیون   25
صف های  تشکیل  كه  شد  شکسته  خریداران  سوی  از  حالی 
خرید در روز اول این طرح نشان از موفقیت سیاستگذار پولی 
شرایط  شدن  مشخص  با  داشت.  بازار  تقاضای  تحریک  در 
پرداخت تسهیالت 25 میلیونی خودرو فقط كافی بود خریداران 
به  نسبت  خودرو،  فروش  مجاز  نمایندگی های  به  مراجعه  با 
خرید خودروی مورد عالقه خود از میان 26 خودروی معرفی 
برخی  نیز  و  سایپا  خودرو،  ایران  شركت های  سوی  از  شده 
با  كه  میلیونی   25 تسهیالت  كنند.  نام  ثبت  چینی  خودروهای 
سود 16 درصدی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد بازه زمانی 
بانک  از سوی  آن  تنها 4 سال  البته  دارد.  تا 7 ساله   4 پرداخت 
مركزی تنزیل شده و مابقی بر اساس توافق میان خودروساز 
و اعتبارمشتری خواهد بود. در همین حال گفته شده كه تحویل 
خودروهای فروش اقساطی در فاصله یک روز تا یک ماه پس 
از فروش صورت می گیرد. استقبال از فروش اقساطی خودرو 
كه بنا به گفته قائم مقام وزیر صنعت تنها در روز اول بیش از 
12 هزار متقاضی داشته است در شرایطی صورت گرفته كه از 
به  خودرو  وام  علیه  تازه ای  كمپین  موضوع،  این  طرح  ابتدای 
راه افتاد و در آن بر سیاست دولت مبنی بر خروج خودروهای 
انباری انتقاد شده بود. این در حالی است كه با شروع فروش 
اقساطی خودرو، برخی خبرها از افزایش تیراژ خودروسازان 
كه  گونه ای  به  می كند،  حکایت  برنامه  این  با  همزمان  داخلی 
خودروسازان می گویند تسهیالت موردنظر بیش از محصوالت 
انبار شده است و از همین رو برای پاسخگویی به تقاضای در 
حال ایجاد، باید تولید باال برود. به نظر می رسد تحریک تقاضا 
از طریق وام 25 میلیونی خودرو به خروج بازار از ركودی كه 

ماه هاست گریبانگیر آن است كمک كند.

تسهیل خرید كاالی ایرانی
اعتباری 10 میلیون تومانی  آغاز اعطای كارت های  با    همزمان 
بانک  و  صنعت  وزارت  مسووالن  كاال،  اقساطی  خرید  برای 
از جمله اضافه  این طرح  از سه تغییر در روند اجرای  مركزی 
افزایش  دوم،  فاز  در  كاالها  لیست  به  مونتاژی  كاالهای  شدن 
مدت اعتبار كارت ها از دو ماه به یک سال و یکبارمصرف نبودن 
كارت های اعتباری خبر دادند. متقاضیان باید برای اعتبارسنجی 
ارائه گواهی كسر  از  بانک های عامل مراجعه و پس  از  به یکی 
سود  با  میلیونی   10 تا  صفر  از  اعتباری  كارت  سفته،  و  حقوق 

12درصد دریافت كنند.

رشد دالر با اهرم سود بانکی
  در حالی كه دالر هفته پیش روزهای كم نوسانی را از سر گذراند 
به  زمانی كه  و  كرد  عمل  افزایشی  هفته  این  روز  آغازین  در  اما 
تومان   3570 از  ساعات  برخی  در  می شد  نزدیک  هفته  اواسط 
هم عبور كرده بود. این باالترین نرخ دالر از دی ماه 93 به این 
به  سکه  معامله گران  ورود  جمله  از  مختلفی  دالیل  بود.  طرف 
بازار ارز برای جلوگیری از كاهش قیمت و نیز نزدیکی به ژانویه 

و افزایش تقاضا برای سفرهای خارجی عنوان شده است. اما به 
عقیده تحلیلگران، انتشار خبر كاهش نرخ سود بانکی هم زمینه 

را برای افزایش تقاضای دالر ایجاد كرد. 

رونق مسکن از سال آینده
در شرایطی كه برخی آمارها از كاهش ساخت و ساز مسکن به 
تبعیت از كاهش معامالت در نیمه اول سال جاری خبر می دهند 
داده  پایان ركود مسکن خبر  از  راه و شهرسازی  معاون وزیر 
تورم  كم كردن  با  فعلی مسکن  قیمت  اینکه  به  توجه  با  گفته  و 
از آن، به نرخ سال 89 بازگشته است، به زودی  سال های اخیر 
زمان  وی  بود.  خواهیم  مسکن  بازار  قریب الوقوع  رونق  شاهد 
به  است.  كرده  عنوان  آینده  سال  دوم  نیمه  را  رونق  قطعی 
خرید  تومانی  میلیون   70 وام  تکلیف  تعیین  باوركارشناسان 

مسکن می تواند به تحریک تقاضا در بازار منجر شود. 

فیتیله ای ها، فیتیله پیچ شدند
فیتیله ای ها كه سالهاست جمعه ها  برنامه كودكانه  تا  بود  كافی 
روی آنتن سیمای ملی می رود، چاشنی اهانت به آذری زبان ها 
را بگیرد تا این موضوع اعتراضات بسیار از جمله اعتراض امام 
جمعه تبریز را در پی داشته باشد خواستار پیگیری این مساله 
با  و  نشد  ختم  جا  همین  به  قضیه  اما  شود.  قانونی  مراجع  در 
وجود اینکه رئیس رسانه ملی از خطای به وجود آمده در این 
برنامه پوزش خواست و حتی سهل انگاری فیتیله ای ها دو توبیخ 
و یک بركناری را موجب شد اما هموطنان آذری زبان در برخی 

شهرها تجمعات اعتراض آمیزی نسبت به این توهین برگزار...

دستور ویژه فوتسالی
آنقدر  گواتماال  به  زنان  فوتسال  ملی  تیم  سفر  لغو  خبر 
بهت آور بود كه كار به مداخله رئیس جمهور و دستور ویژه به 
وزارتخانه های مربوطه برای همکاری بیشتر كشید. پس از آنکه 
رقابت های  به  بانوان  فوتسال  ملی  تیم  اعزام  ازعدم  كفاشیان 
جام جهانی به بهانه حاضر نشدن ویزا و البته برخی مشکالت 
مالی خبر داد، فشار افکار عمومی باعث شد تا با دخالت مستقیم 
جدی  همکاری  و  ورزش  وزارت  پیگیری های  و  رئیس جمهور 
وزارت خارجه، مقدمات این اعزام فراهم شود. تیم ملی فوتسال 

بانوان اتفاقا همین چند وقت پیش قهرمان آسیا شده بود!

بیکاری و افسردگی دختران
معاون  حاال  جامعه  در  تحصیل كرده  زنان  آمار  افزایش  با    
دختران  آمادگی  به  اشاره  با  هم  زنان  امور  در  رئیس جمهور 
تحصیل كرده برای اشتغال و خدمت به جامعه می گوید ما باید 
انتظار  این  به  ندادن  پاسخ  از  ناشی  سرخوردگی  جوابگوی 
دختران  در  افسردگی  موالوردی،  شهیندخت   به گفته  باشیم. 
كرده  پیدا  شیوع  بیکاری  همه  از  مهم تر  و  مختلف  به علت های 
در  است.  اعتیاد شده  به سوی  آنها  این مساله موجب گرایش  و 
كنار دختران تحصیل كرده و بیکار، برخی آمارها هم از افزایش 
كه  دارد  حکایت  مجرد  پسران  برابر   3 دختران  قطعی  تجرد 

نگران كننده است.

راز گل های شقایق
 

از زمان جنگ  انگلیس  یادبود قربانیان جنگ  گل شقایق كاغذی به عنوان نمادی برای 
جهانی اول بر روی سینه مقامات، مجریان تلویزیونی و خانواده سلطنتی بریتانیا هر 

ساله از اواسط اكتبر تا 11 نوامبر دیده می شود.
گل شقایق كاغذی در انگلیس به عنوان نمادی برای یادبود قربانیان جنگ این كشور از 
زمان جنگ جهانی اول بر روی سینه مقامات، مجریان تلویزیونی و خانواده سلطنتی 

بریتانیا هر ساله از اواسط اكتبر تا 11 نوامبر دیده می شود.
برخی از اجباری بودن نصب این نماد بر روی سینه سیاستمداران و مجریان تلویزیونی 
به شدت انتقاد كرده اند. برخی مانند "جان اسنو" گوینده خبر شبکه 4 انگلیس از این 

نماد به عنوان نماد فاشیسم یاد می كند.
و  سیاستمداران  می رسد  نظر  به  می نویسد:  باره  این  در  نویس  مقاله  یک  اونیل"  "دن 
مجریان تلویزیونی برای اینکه اولین نفری باشند كه این نماد را به سینه می زنند گویی 

با یکدیگر مسابقه می دهند.
به گفته اونیل، رقابت برای نصب این نماد به شکلی شده است كه عدم نصب آن به غفلت 

از كشته شدگان جنگ انگلیس تفسیر می شود.
 گل كاغذی توسط مؤسسه سلطنتی لژیون بریتانیا )RBL( و صندوق هگ به فروش 
حال  در  كه  كسانی  به  معنوی  و  مادی  حمایت  برای  خیریه  سازمان های  این  می رسد. 
حاضر و یا پیش از این عضو ارتش انگلیس بوده اند و همچنین خانواده های قربانیان 
جنگ این كشور، فعالیت می كنند. این گل ها توسط گروه های داوطلب در خیابان های 
لندن و دیگر شهرها چند هفته قبل از "روز یادبود" فروخته می شود. مقامات دولتی و 
شخصیت های رسانه ای انگلیس نیز به منظور ادای احترام به كسانی كه جان خود را در 

جنگ این كشور از دست داده اند، آن را به سینه خود می زنند.
مراسم روز یادبود در كشورهای مشترک المنافع از جمله بریتانیا هر ساله در روز 11 

نوامبر و به منظور گرامیداشت كشته شدگان جنگ جهانی اول برگزار می شود.
روز  عنوان  به  نیز  المنافع  مشترک  غیر  كشورهای  از  بسیاری  در  همچنین  روز  این 
در  كاغذی  گل  است.این  شده  شناخته  رسمیت  به  جنگ  قربانیان  یادبود  برای  ویژه 
انگلستان، ولز و ایرلند شمالی دارای دو گلبرگ قرمز، یک برگ كاغذی سبز و یک ساقه 
سبز پالستیکی است. در اسکاتلند این گل خشخاش دارای چهار گلبرگ بوده و توسط 

صندوق "ارل هگ" فروخته می شود.
در  بریتانیا  لژیون  سلطنتی  مؤسسه  درآمد  اصلی  منبع  كاغذی  گل  این  ساالنه  فروش 
ممکن  قیمتی  هر  به  و  نیست   ثابتی  قیمت  دارای  گل  این  می شود.  محسوب  انگلستان 

است فروخته شود.
مقیاس جنگ های جهانی آن قدر بزرگ بود كه حتی یک سال هم كافی بود كه دنیا شاهد 
اوج خسارت های آن باشد. امسال كشورهای درگیر جنگ جهانی در صدمین سالگرد 

آغاز این درگیری یاد قربانیان آن را گرامی داشتند.
در سال 1915، یک سال پس از آغاز جنگ جهانی اول، سرهنگ دوم، جان مک كری، شاعر 
با  دادن همرزمانش شعری  از دست  قبال  اندوه خود در  كانادایی در وصف  و پزشک 
عنوان »در باغ فالندرز« می نویسد و در آن به شقایق هایی كه بر مزار سربازان كشته 
شده اشاره می كند. پس از آن رد شقایق ها در ادبیات و نقاشی های جنگ دیده شد. تا 

جایی كه در سال 1921 شقایق به نماد رسمی سربازان كشته شده در جنگ تبدیل شد.
در خیابان ها و گوشه گوشه های بریتانیا گل های شقایق كاغذی و پالستیکی از سوی 
موسسه های خیریه به فروش می رسند. میلیون ها شقایق كاغذی و پالستیکی یک و 
دو پوندی در سطح خیابان های لندن و دیگر شهرها به فروش می رسد. برخی برای 
نشان دادن احترام و مهر خود به خانواده های قربانیان كمی بیشتر از قیمت معمول 

پرداخت می كنند.
هر موسسه خیریه به مردم توضیح می دهد كه پول جمع آوری شده خرج خانواده های 

سربازانی می شود كه جان خود را در راه حفظ این سرزمین از دست دادند.
از سربازان  از جنگ جهانی می گذرد، شمار زیادی  حال كه دیگر صد سالی است كه 
وجود  این  با  اند.  نمانده  باقی  جنگ  این  دیدگان  آسیب  های  خانواده  و  جهانی  جنگ 
شقایق ها همچنان نمادی هستند برای بنیادهای خیریه تا به سربازانی كه در راه حفظ 
بریتانیا جان خود را به خطر انداختند كمک كنند یا به خانواده های سربازانی كه كشته 

شدند كمک می كنند.
هری فین، از موسسه خیریه »كمک های شقایق« در تشریح این كمک ها گفت: »سربازی 
كه سرپرست خانواده بوده و در جنگ عراق یا افغانستان جان خود را در جنگ از دست 
این موسسه  دارند.  به سرپرستی  احتیاج  كه  به جا گذاشته  از خود  ای  داده، خانواده 
های با فراهم آوردن كمک های مالی به آن ها كمک می كنند تا دوباره به زندگی نرمال 

خود بازگردند.«
او توضیح داد: »این موسسه های خیریه به خانواده سربازهای كشته شده، كمک می 

كنند تا با به راه انداختن تجارت های كوچک بتوانند روی پای خود بایستند.«
هری در ادامه گفت: »سربازانی كه در جنگ یا درگیری های اخیر معلول شدند، اینک 
احتیاج به كمک های پزشکی و تجهیزات حركتی دارند. ساختن آسانسورهای كوچک 
از  یکی  بریتانیایی  دوطبقه  های  خانه  در  معلول  سرباز  به  ویلچر  اهدای  یا  خانگی 
برای  باید  كه  است  قدمی  اولین  كردن،  حركت  امکان  حس  بازگرداندن  است.  واجبات 
بهبود وضعیت این افراد انجام داد.«این ها تنها بخش كوچکی از كمک های مردمی به 
خانواده های سربازان بریتانیایی است. این موسسه ها برای ارائه خدمات بهتر همواره 
راه های مختلف را امتحان می كنند تا كمک های بیشتری از سوی مردم كسب كنند. 
پروژه های هنری و فرستادن داوطلبان به سطح شهر نمونه ای از این تالش ها هستند.
در تابستان سال گذشته یک چیدمان هنری عظیم متشکل از 888 هزار و 246 گل شقایق 
از جنس سرامیک پای برج لندن به پا شد تا یاد و خاطره سربازان كشته شده در جنگ 
دریاهای  و  خون  از  پوشیده  »زمین های  كه  چیدمان  این  دارد.  گرامی  را  اول  جهانی 
جنگ   1918 نوامبر   11 است.روز  بریتانیایی  هنرمند  كامینز،  پل  اثر  دارد،  نام  سرخ« 
جهانی اول به پایان رسید و پس از چهار سال، ناقوس كلیسا ها بار دیگر به صدا درآمد. 
در سالگرد این روز با به صدا درآمدن ناقوس كلیسای برج لندن، مردم لندن یاد كشته 
شدگان این جنگ گرامی خواهند داشت.پل كامینز درباره این چیدمان می گوید ایده آن 

را از وصیت نامه یکی از سربازان جان باخته در جنگ جهانی اول الهام گرفته است.
سربازانی كه به جبهه های جنگ جهانی اول اعزام می شدند، می بایست وصیت نامه شان 
را می نوشتند. از روی این وصیت نامه ها می توانستند هویت سربازان را شناسایی كنند. 

این وصیت نامه ها یکی از اسناد مهم جنگ جهانی اول به شمار می آید.
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این شناسنامه همه ماست

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

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

اصالتی می باشیم. 

چنانچه افراط بین عده ای 
بیشمار تقسیم گردد، همه را 

کفایت خواهد کرد.

شاه لیر، پرده چهارم، صحنه اول.

Distribution should undo 
excess, and each man have 
enough.

King Lear, Act IV, sc. 1.

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

هفته نامه پرشین
 اجتماعی , فرهنگی , هنری

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

انتخاب و به چاپ می رسد.

مدیرمسئول و سردبیر: 
  عباس نجفی زرافشان

editor@persianweekly.co.uk

شورای همکاران و نویسندگان:
دکترعال امیرشاهی،  

امیرارسالن یکتامنش، ناصر نوروزی، ایران توحدی

بازاریابی و فروش:
جواد توتونچی

Tel:  020 7193 5592
Mob:078 11000 455

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

و  نویسندگان  های  نوشته  از  پرشین  نامه  هفته 
آنها  ویرایش  در  ولی  كرده  استقبال  خوانندگان 
بعهده  آنها  صحت  و  ها  آگهی  آزاداست.مسئولیت 
صاحبان آن میباشد. هفته نامه پرشین درقبول یا 

رد آگهی ها صاحب اختیار می باشد. 
كلیه حقوق مادی و معنوی برای

.Golden Class Ltd به شماره ثبت 06762511 
به تاریخ اول دسامبر 2008 محفوظ است.

نمایندگی و مرکز پخش در سوئد: 
کتاب فروشی بین المللی فردوسی

آقای مهدی رحیم زاده
Tegnérgatan 32, Stockholm, 
SE-11360, Sweden
Tel: 0046 8 3230 80

با تشکر از مواد غذایی ماهان جهت توزیع در 
دیگر شهرهای انگلستان

تیراژ: 3000 نسخه چاپی

DON’T FORGET
Help to keep public area clean and tidy for 
everyone by taking your 
copy of Persian Weekly 
paper with you, when you 
leave
When you have finished 
with this publication 
please recycle it.

 112195 Likes
www.facebook.com/persianweeklypaper

افزایش اختالفات 
در دولت انگلیس 
برسرکاهش کمك 
هزینه های معیشتی

بازنشستگی  امور  و  کار  وزیر  اسمیت،  دانکن  ایان 
در  است،  داده  هشدار  انگلیس  محافظه کار  دولت 
کشور  این  دارایی  وزیر  آزبورن  جورج  که  صورتی 
بخواهد راهبردهای وزارت کار را قربانی سیاست های 
ایرنا،  گزارش  به  داد.  استعفا خواهد  کند،  ریاضتی اش 
وزارت دارایی انگلیس تحت فشار است تا پیش از پایان 
سال جاری میالدی طرح کاهش کمك هزینه های دولت 

محافظه کار را ارائه دهد.

كاهش  برای  تا  دارد  قصد  بود  كرده  اعالم  پیشتر  آزبورن،  جورج   
به  موسوم  معیشتی  های  هزینه  كمك  انگلیس،  دولت  بودجه  كسری 
تکس كردیت را در سال آتی كاهش دهد. اما مخالفت شدید نمایندگان 
مجلس اعیان انگلیس در جریان دو رای گیری پیاپی سبب شده است 
تا دولت كامرون به ویژه آزبورن نسبت به سیاست های ریاضتی اش 
اكنون  كه  كرد  عنوان  یادداشتی  در  تایمز  روزنامه  كند.  نظر  تجدید 
 4/4 مجموع  از  پوند  میلیارد  دو  تا  است  درصدد  آزبورن  جورج 
كمك  از  كند،  كم  كردیت  تکس  از  داشته  قصد  كه  را  پوندی  میلیارد 
یا  عمومی  هزینه  كمك  كند.  كم  كردیت(  )یونیورسال  عمومی  هزینه 
ایان دانکن اسمیت )وزیر  همان یونیورسال كردیت طرحی است كه 
كار و امور بازنشستگی( در سال 2013 میالدی معرفی كرد. در كمك 
هزینه  كمك  بیکاری،  هزینه های  كمك  از  ای  مجموعه  عمومی  هزینه 
هزینه  كمك  و  كردیت(  )تکس  درآمد  كم  اقشار  هزینه  كمك  مسکن، 
مشخص  هزینه  كمك  یك  عنوان  تحت  و  شده  ادغام  یکدیگر  با  اوالد 
از  جلوگیری  و  نظارت  افزایش  هدف  با  كردیت  یونیورسال  نام  به 
سوءاستفاده های عمومی، در دستور كار دولت قرار گرفته است. این 
روزنامه افزود: اما ایان دانکن اسمیت هشدار داده است در صورتی 
یونیورسال كردیت كم  اعتبار  از  این كشور بخواهد  دارایی  كه وزیر 
امور  و  كار  نزدیکان وزیر  از  نقل  به  تایمز  داد.  استعفا خواهد  كند، 
اسمیت  دانکن  برای  كردیت  یونیورسال  نوشت  انگلیس  بازنشستگی 
هزینه  كمك  این  راهبرد  در  تغییر  هرگونه  لذا  است؛  قرمز  خطر 

معیشتی سبب آسیب رساندن به كارایی آن خواهد شد. 

  شکست سیاست های ریاضتی کامرون
سکان دار  انگلیس  وزیر  نخست  كامرون،  دیوید  كه   2010 سال  از 
دولت شد، بارها كسری بودجه دولت را ناشی از سیاست های جنگ 
است  كرده  اعالم  و  خوانده  قبلی  سیاستمداران  بی كفایتی  و  طلبانه 
كه قصد دارد بدهی دولت را به صفر برساند. حزب محافظه كار پس 
داد  وعده  مجددا  گذشته  می  ماه  پارلمانی  انتخابات  در  پیروزی  از 
برساند.  صفر  به  سال  پنج  مدت  ظرف  را  انگلیس  بودجه  كسری  تا 
محافظه كاران مدعی بوده و هستند كه به دالیل سیاست های اشتباه 
اقتصادی دولت متعلق به حزب كارگر، طی دوازده سال  ناكارآمد  و 
انگلیس  اكنون   ،2010 تا   1998 های  سال  از  یعنی  حزب  این  حکومت 
با میزان قابل توجهی از استقراض و كسری بودجه مواجه است كه 

كما  شد.  خواهد  افزوده  آن  میزان  بر  هرسال  نشود،  تسویه  چنانچه 
اینکه كسری بودجه انگلیس برای سال مالی 2015- 2016 نیز حدود 
چهار درصد تولید ناخالص داخلی این كشور برآورد می شود. دیوید 
كامرون در دولت ائتالفی قبلی اش از سال 2010 میالدی توانست با به 
درصدی   20 كاهش  و  اقتصادی  ریاضت  های  سیاست  گذاشتن  اجرا 
افزایشی كسری  تا حدودی روند  در بودجه های خدماتی و عمومی 
بودجه را كنترل كند، اما این سیاست ها باعث افزایش مشکالت اقشار 
زندگی  گذران  برای  كه  است  شده  انگلیس  پذیر  آسیب  و  درآمد  كم 
و  رفاهی  سازمان های  خدمات  و  دولتی  های  كمك  به  خود  روزمره 
آزبورن  جورج  ایجاد شده،  رغم مشکالت  به  متکی هستند.  حمایتی 
كه معماراقتصادی دولت كامرون شناخته می شود همچنان بر اعمال 
های  هزینه  در  توجه  قابل  كاهش  و  اقتصادی  ریاضت  سیاست های 
عمومی این كشور در طول پنج سال آینده به رغم تشدید نارضایتی ها 

در انگلیس تاكید دارد.
ازجمله  دهند.  می  نشان  را  دیگری  چیز  ارقام  و  آمار  همه  این  با   
انگلیس،  اقتصادی دولت  اجرای سیاست های ریاضت  به رغم  اینکه 
بدهی ملی این كشور )national debt( در سه ماه نخست سال جاری 
میالدی از مرز یك تریلیون و 560 میلیارد پوند )معادل حدود 58/81 
مخالف  احزاب  حال  این  با  گذشت.  ملی(  ناخالص  تولید  از  درصد 
های  سیاست  انگلیس،  در  اقتصادی  تحلیلگران  و  كارگر  حزب  چون 
ریاضتی دولت كامرون را چاره كسری بودجه دولت ندانسته و برخی 
دیگر آن را فریب سیاسی می خوانند. معین یاسین، مدیر اندیشکده 
گلوبال ویژن 2000 پیش از این در گفت وگو با نشریات مدعی شد كه 
به  سرمایه  بازگشت  برای  ساختگی  ای  بهانه  ریاضتی  سیاست های 

بانك های انگلیسی است. 
وی گفت: از سال 2007 میالدی دولت كامرون به بهانه تامین كسری 
تا  كرد  تزریق  انگلیس  های  بانك  به  را  مالیات دهندگان  پول  بودجه، 
تاكنون هیچ  به اصطالح كسری بودجه را كاهش دهد؛ در حالی كه 
اتفاقی رخ نداده است و این هزینه ها می توانست برای ایجاد شغل، 
اقتصادی  تحلیلگر  این  شود.  صرف  رفاهی  امور  سایر  و  مسکن 
یك  اقتصادی  ریاضت  سیاست های  كه  بود  كرده  تصریح  همچنین 
هستند.  متهم  مشکل،  ایجاد  برای  قربانیان  آن  در  كه  است  دروغ 
كه  گزارشی  در  نیز  اف(،  )آی ام  پول  بین المللی  صندوق  موسسه 
بینی  پیش  برخالف  انگلیس  كه  بود  داده  هشدار  منتشركرد،  پیشتر 
پایان سال 2020 میالدی دچار  تا  خوشبینانه محافظه كاران همچنان 
كه  بود  شده  تصریح  گزارش  این  در  بود.  خواهد  بودجه  كسری 
اقتصاد  كرده،  ادعا  بی آر(  )او  انگلیس  بودجه  دفتر  آنچه  برخالف 
تنها در صورت رشد  نبوده و  از كیفیت مطلوبی برخوردار  انگلیس 
راستای  در  تواند  این كشور می  آتی،  پنج سال  در  اقتصادی  مستمر 
كاهش كسری بودجه حركت كند. در همین حال جرمی كوربین، رهبر 
چپگرای حزب كارگر نیز اخیرا ضمن مخالفت صریح با برنامه های 
ریاضت اقتصادی دولت كامرون این سیاست ها را نه یك ضرورت بلکه 

یك گزینه سیاسی خوانده بود. 
جالب اینجاست كه به رغم ادعای كامرون در آنچه كسری بودجه را 
ناشی از سیاست های جنگ طلبانه دول پیشین می خواند اما وی در 
طول پنج سال گذشته بارها آمادگی خود را برای مداخله پرهزینه در 
بهانه  به  تا  است  درصدد  اكنون  و  داشته  اعالم  خارجی  بحران های 
حمله نظامی علیه مواضع داعش در سوریه، سوریه را به عراقی دیگر 
وی  است:  مواجه  جانبه  چند  چالشی  با  اكنون  كامرون  سازد.  بدل 
هزینه  كمك  كاهش  با  را  محبوبیتش  دولت،  بدهی  كاهش  ضمن  باید 
های معیشتی در میان مردم از دست ندهد و از سویی اقتدار نظامی 
حفظ  باشد  می  كالن  های  هزینه  نیازمند  بی تردید  كه  را  كشورش 
كند. این كالف سردرگمی است كه به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، 
مستلزم موضع گیری شفاف و اخالقی دولت كامرون در سیاست های 
اجرائی اش می باشد. عالوه بر این دیوید كامرون باید بتواند با موج 
مخالفت ها در میان اعضای دولت و نیز پارلمان این كشور در مورد 

پیشبرد سیاست های ریاضت اقتصادی اش مقابله كند.

http://www.facebook.com/pages/Persian-Weekly/120285221359444
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شنبه  سه  روز  صبح  انگلیس  وزیر  نخست  كامرون  دیوید 
توسك  دونالد  به  نامه ای  ارسال  به  اشاره  با  سخنانی  در 
برای  لندن  برنامه های  با  ارتباط  در  اروپا  شورای  رئیس 
اصالحی  درخواست های  این  گفت  اروپا  اتحادیه  اصالح 
كه مرتبط با امنیت ملی انگلیس هستند، یك كار غیرممکن 
به شمار نمی آید. نخست وزیر انگلیس در جریان سخنرانی 
اش در اندیشکده چاتم هاوس در لندن كه به صورت زنده 
از شبکه های خبری این كشور پخش شد، با اشاره به آغاز 
مذاكرات رسمی لندن با اتحادیه اروپا برای انجام اصالحات 
رهبران  امروز  كه  چالش هایی  به  كه  وقتی  گفت:  آن،  در 
تغییرات  بر  می كنید،  نگاه  هستند  مواجه  آن  با  اروپایی 
وی  زد.  ناممکن  برچسب  نمی تواند  انگلیس،  نظر  مورد 
افزود: مردم انگلیس تا سال 2017 میالدی درباره حضور 
جریان  در  آن،  از  خروج  یا  اروپا  اتحادیه  در  كشورشان 
این  و  كرد  خواهند  اعالم  را  خودشان  نظر  همه پرسی  یك 
كامرون  است.  حیاتشان  طول  در  آنها  تصمیم  مهم ترین 
اتحادیه  گفتم  نیز  پیش  سال  سه  گفت:  خصوص  این  در 
اروپا الزم است برای سازگاری با چالش های قرن 21 باید 
اصالحات انجام دهد. من گفتم انگلیس بهترین آینده را در 

اتحادیه اروپایی كه اصالح شده باشد، دارد.
 البته اگر درباره تغییرات ضروری توافق حاصل شود. وی 
انتخابات  در  اگر مجدد  دادم  انگلیس قول  به مردم  افزود: 
ماندن  باقی  درباره  پرسی  همه  شوم،  عمومی انتخاب 
تصمیم  تا  كرد  خواهم  برگزار  اروپا  اتحادیه  در  انگلیس 
كشورمان  اقتصادی  و  ملی  امنیت  آیا  اینکه  درباره  نهایی 
و  تامین  بهتر  آن  از  خروج  یا  اروپا  اتحادیه  در  ماندن  با 
عمل  قول  آن  به  من  شود.  گرفته  شد،  خواهد  محافظت 
انگلیس  قانون  كرد:  اضافه  انگلیس  وزیر  نخست  می كنم. 
ایجاب می كند درباره عضویت ما در اتحادیه اروپا باید تا 
پایان سال 2017 میالدی همه پرسی برگزار شود. مذاكرات 
)سه شنبه(  دیروز  از  اروپا  اتحادیه  قوانین  اصالح  درباره 
وارد مرحله رسمی خود شد كه پس از چندین دور بحث های 
فنی صورت می گیرد. وی افزود: من در نامه ای به رئیس 
شورای اروپا تشریح می كنم كه چگونه می خواهم درباره 
معتقدم  اینکه  و  كنم  صحبت  انگلیس  مردم  نگرانی های 
انگلیس  نفع  به  فقط  است  آن  دنبال  انگلیس  كه  تغییراتی 

نیست بلکه به نفع كل اتحادیه اروپاست. شاید این مهم ترین 
با  زندگی شان  طول  در  انگلیس  مردم  كه  تصمیمی است 
حضور پای صندوق های رأی خواهند گرفت. نخست وزیر 
كشورش  ملی  امنیت  كه  گفت  بار  نخستین  برای  انگلیس 
اتحادیه اروپا بستگی دارد و اصالحات  به عضویت آن در 
موردنظرش بر این اساس تنظیم شده است. دیوید كامرون 
اتحادیه  كه  چالش هایی  به  توجه  با  اصالحات  این  افزود: 
اروپا در قرن 21 با آن مواجه است و نه تنها كاهش نمی یابند 

بلکه دایمًا در حال رشد هستند، ضروری به شمار می آیند.

 وی گفت: شاید دورنمای اقتصادی اروپا تا حدودی بهتر 
است.  باقی  همچنان  اروپا  اتحادیه  بحران  میراث  اما  شده 
تهدیدات برای امنیت ما و امنیت تك تك كشورهای اروپایی 
در چند سال گذشته به شدت افزایش یافته است كه از تجاوز 
روسیه به شرق اوكراین گرفته تا ظهور گروه تروریستی 
است.  سوریه،  جنگ  از  ناشی  مهاجران  سیل  و  داعش 
اتحادیه  كلیدی  و  جدی  مشکل  چند  داشت:  بیان  كامرون 
اروپا در حال حاضر با آن مواجه است كه شامل مشکالت 
خاص در حوزه یورو، بحران در قدرت رقابتی این اتحادیه 
با سایر قدرت ها از جمله چین و نیز شکاف میان اتحادیه 
حسابرسی  یك  فقدان  و  عضو(   28( اعضایش  و  اروپا 
در  نیروها  حركت  آزادی  از  سوءاستفاده  نیز  و  دمکراتیك 
این مسائل قابل حل  این بلوك منطقه ای است. وی افزود: 
تخیل  نیز  و  سیاسی  اراده  یك  نیازمند  امر  این  اما  هستند 
سیاسی است و اتحادیه اروپا پیش از این سابقه حل اینگونه 
مسائل دشوار را داشته است و اجازه دهید كه اینها را نیز 
حل كنیم. نخست وزیر انگلیس همچنین در سخنرانی اش 
بیان كرده است كه خواهان كنترل مهاجرت در چارچوب 
كمك های  كردن  محدود  و  تعدیل  طریق  از  اروپا  اتحادیه 
انگلیس  گفت:  وی  است.  وارد  تازه  مهاجران  به  رفاهی 
قصد دارد كه محدودیت هایی برای دسترسی مهاجران به 
در  زندگی شان  اول  در چهار سال  دولتی  رفاهی  كمك های 
این كشور، برقرار سازد. نخست وزیر انگلیس با بیان اینکه 
آوارگان  و  پناهجویان  برای  عسل  و  شیر  سرزمین  اروپا 
آوارگان  باید  اروپایی  كشورهای  كرد  خاطرنشان  نیست، 
دوشنبه  روز  كامرون  دهند.  قرار  بیشتری  كنترل  تحت  را 

صنعت  كنفدراسیون  نشست  در  سخنانی  در  نیز  گذشته 
كسب وكار )سی بی آی( با بیان این نکته اگر اتحادیه اروپا 
به اندازه كافی انعطاف پذیر باشد انگلیس در آن به عنوان 
یك عضو باقی خواهد ماند، تصریح كرد: من بسیار جدی 
ناچار  ما  نشود  محقق  خواسته  این  كه  درصورتی  هستم. 
خواهیم شد از اتحادیه اروپا خارج شویم. وی گفت طرفدار 
آن است كه اتحادیه اروپا ضمن برخورداری از قوانین ساده 
از  تر، به یك بلوك منعطف تر و سرزنده تر تبدیل شود و 
اعضای خود مانند انگلیس كه از »یورو« پول واحد اتحادیه 

اروپا استفاده نمی كنند، بیشتر حمایت كند. 

برای  كامرون  نامه  انگلیسی  منابع  گزارش  براساس 
شامل  اروپا  اتحادیه  با  روابط  اصالح  برای  توسك  دونالد 
مواردی چون اجبار بروكسل برای ارائه بیانیه روشنی كه 
اتحادیه  این  اساسی  اصول  از  معاف  انگلیس  آن  براساس 
شده  آن  خواستار  شده  یاد  نامه  در  كامرون  هست.  باشد، 
است كه اتحادیه اروپا از داخل كردن انگلیس در طرح این 
پول  واحد  یورو  كه  كند  تعهد  و  كرده  خودداری  اتحادیه 
رسمی اتحادیه اروپا نخواهد بود تا انگلیس نیز بتواند پوند 
خود را در اتحادیه اروپا حفظ كند. همچنین از نظر لندن، 
كشورهای  كه  باشد  داشته  ساختاری  باید  اروپا  اتحادیه 
این  عضو  كه  را  كشورهایی  بر  سلطه  امکان  یورو  منطقه 
منطقه نیستند، نداشته باشد. همچنین الزم است سامانه ای 
برخی  در  ملی  پارلمانی  گروه های  آن  در  كه  شود  ایجاد 
شرایط امکان رد برخی قوانین اروپایی را داشته باشند. از 
مجموع 28 عضو اتحادیه اروپا، 19 عضو آن از واحد پولی 
یورو استفاده می كنند. در چارچوب خواسته های یادشده 
انگلیس چهار هدف برای مذاكراتش با اتحادیه اروپا تنظیم 
برای  واحد  بازار  از  كه شامل مواردی چون حمایت  كرده 
از  از منطقه یورو، جلوگیری  انگلیس و دیگران در خارج 
سوءاستفاده از حركت آزاد نیروی كار و كنترل مهاجرت، 
و تدوین یك چارچوب رقابتی در داخل اتحادیه اروپا است. 
هر چند ژان كلود یانکر رئیس كمیسیون اروپا پیش از این 
تصریح كرده است كه انگلیس باید به یك توافق منصفانه 
اولویت های  نمی تواند  ولی  یابد  دست  اروپا  اتحادیه  با 
پرسی  همه  برگزاری  كند.  تحمیل  اتحادیه  این  بر  را  خود 
بار  نخستین  برای  اروپا،  اتحادیه  در  انگلیس  عضویت 
آن  در  و  در سال 2013 میالدی مطرح شد  كامرون  توسط 
زمان وی اعالم كرد كه تنها در صورتی از ادامه عضویت 
شرایط  كه  كرد  خواهد  حمایت  اروپا  اتحادیه  در  انگلیس 
كند.  تغییر  نهاد  این  در  كشور  این  عضویت  به  مربوط 
كامرون در آخرین دور از تالش دیپلماتیکش برای متقاعد 
كردن رهبران اتحادیه اروپا برای پذیرش شرایط انگلیس 
و اصالح قوانین اتحادیه اروپا كه بیشتر در حوزه مسائل 
خوبی  استقبال  با  هست،  مهاجرتی  و  اقتصادی  حقوقی، 

مواجه نشد.  
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نارضایتی اوباما از اعراب
اختیار  در  را  خود  جنگنده های  مشتاقانه  آغاز  در  كه  اعرابی 
نیروهای ائتالف غرب قرار داده بودند با گذشت یک سال بی میلی 
آمریکا  با  به همراهی  دیگر حاضر  و  آنها شکل گرفته  در  شدیدی 
نیروی  از  تمجید  به  حمله  آغاز  روزهای  در  اوباما  دولت  نیستند. 
هوایی اعراب پرداخت كه شانه به شانه آمریکا در نبرد علیه داعش 
حضور داشتند. به گزارش نیویورک تایمز، اوباما در آغاز این اقدام 
فرماندهان  می دید.  داعش  برابر  در  انسجام«  از  مهمی  »نشانه  را 
ارشدی مانند ژنرال لیود.جی. اوستین – كه ناظر عملیات  در سوریه 
و عراق است- هنوز كمک اعراب به مبارزه با داعش را می ستایند. 
سوریه  در  نبرد  از  حساسی  دوره  وارد  آمریکا  كه  زمانی  در  اما 
شده، دستور اعزام 50 تکاور آمریکایی به سوریه را برای حمایت 
از نیروهای شورشی صادر كرده و جنگنده های خود را به تركیه 
فرستاده و به نظر می رسد این حمله باز هم رنگ و بوی آمریکایی 
این  از  مانع  تا  دارند  تالش  دولتی  است.مقام های  گرفته  خود  به 
شوند جنگی شکل گیرد كه آمریکا نقش اصلی را در آن داشته باشد 
هرچند رهبران حاشیه خلیج فارس به دنبال حمایت از شورشیان 
ضداسد باشند. اكنون به نظر می رسد ترس مقام های آمریکایی در 
حال تبدیل شدن به یقین است؛ چرا كه جنگ در سوریه می رود تا 
به »جنگی آمریکایی« تبدیل شود چرا كه شركای عرب یکی پس از 
دیگری آمریکا را در صحنه سوریه تنها می گذارند و در واقع، حجم 

گسترده ای از جنگ به دوش آمریکایی ها افتاده است.
اكنون  امارات  و  سعودی  عربستان  نیویورک تایمز،  گزارش  به 
آنجا  در  تا  برده اند  یمن  سوی  به  را  خود  جنگنده های  بیشتر 
حوثی ها را زمین گیر كنند. اردن هم كه یکی از خلبانانش به دست 
نشان  برای  شد  سوزانده  زنده  زنده  و  انداخته  قفس  در  داعش 
به یمن معطوف كرده  با عربستان توجه خود را  دادن همبستگی 
بحرینی  جت های  است.  كرده  آنجا  روانه  را  خود  جنگنده های  و 
آخرین بار در ماه فوریه مواضع داعش را هدف قرار دادند. قطر بر 
فراز سوریه پرواز گشتی دارد اما نقش این كشور هم كاهش یافته 
معطوف  یمن  به  سوریه  از  را  خود  توجه  اعراب  واقع،  در  است. 
حوثی ها  با  مبارزه  در  و  یمن  در  كه  باورند  این  بر  آنها  كرده اند. 
بهتر می توانند اهداف خود را عملی سازند و به لحاظ نظامی یمن 

مکان خوبی برای عرض اندام است.
میلیون   60 پایگاهی  از  كه  آر«،  جی  براون.  كیو.  »چارلز.  ژنرال 
دالری در قطر رهبری این جنگ هوایی را بر عهده دارد، می گوید: 
به خود  را  آنها  توجه  یمن  دیگر هستند.  كارهای  »اعراب مشغول 
جلب كرده است.« او می افزاید: آن متحدان پروازهای دوره ای در 
از  كه  می دهند  اجازه  آمریکایی  جت های  به  البته  و  دارند  سوریه 
اطالعات  از  نقل  به  نیویورک تایمز  كنند.  استفاده  پایگاه هایشان 
دریافتی از مقام های رسمی می نویسد: آخرین حمله هوایی امارات 
علیه داعش در سوریه در ماه مارس، اردن در ماه اوت و عربستان 
كه  دارند  اصرار  عرب  متحدان  حال،  این  با  بود.  سپتامبر  ماه  در 
این  در  فعال-  چندان  نه  اگرچه  مهمی-  نظامی  نقش  همچنان 
جنگ داشته اند. »دانا زوریکات داود«، سخنگوی سفارت اردن در 
واشنگتن می گوید: »در تعهد اردن به مبارزه تردیدی وجود ندارد. 
ما همچنان شریکی فعال خواهیم بود و به ائتالف بین المللی كمک 

می كنیم و باز هم به حمالت مان علیه داعش ادامه می دهیم.«
محدود  نیز  استرالیا  و  فرانسه  همچون  غربی  متحدان  مشاركت 

انجام  سوریه  در  داعش  علیه  محدودی  حمالت  آنها  است.  بوده 
كرده اند.  متمركز  عراق  بر  را  خود  آتش  قدرت  بیشتر  و  داده اند 
نقش  كه  داده  وعده  كانادا  جدید  نخست وزیر  ترودو«،  »جاستین 
در  خود  مشاركت  عمل  در  و  كرده  محدود  حمالت  در  را  اوتاوا 
نبرد علیه داعش را خاتمه دهد. ظاهرا هیچ یک از متحدان مشتاق 
پیوستن به آمریکا نیستند. اگر چنین روندی ادامه پیدا كند دیری 
این  آمریکایی« تبدیل شود و  به »مساله  پایید كه سوریه  نخواهید 
به  را  سوریه  در  داعش  علیه  جنگ  مسوولیت  بار  عمل  در  كشور 
روسیه  صورت  این  در  دهد،  رخ  اتفاقی  چنین  اگر  بکشد.  دوش 
دست برتر خواهد یافت و مهره چینی در آینده سوریه با مشاركت 

روس ها محقق خواهد شد.
 8 سوریه،  در  حمله   2700 مجموع  از  نیویورک تایمز،  گزارش  به 
متحد عربی و غربی حدود 5 درصد از حمالت را انجام دادند و این 
در حالی است كه از 5100 حمله در عراق، 30 درصد متعلق به اعراب 
و غربی ها بود. در عراق، متحدان ناتو هم حمالتی را انجام دادند. 
اما بیشتر حمالت در عراق و سوریه همچنان متعلق به ایاالت متحده 
است. اشتون. بی. كارتر، وزیر دفاع آمریکا، به كنگره وعده داد كه 
آورد  به داعش وارد خواهد  تلفات زیادی  جنگ هوایی در سوریه 
تخریب  و  گروه  این  باالی  رده  رهبران  شدن  كشته  باعث  كه  چرا 

منابع نفتی  شده كه همچنان یکی از راه های درآمدی داعش است.
به گزارش نیویورک تایمز، برای اولین بار از سال 2007 به این سو، 
ایاالت متحده ناو هواپیمابر در خلیج فارس ندارد و تا نیمه دسامبر 
به شدت  تعمیرات  انجام  برای  دریایی  نیروی  داشت.  نخواهد  هم 
مورد نیاز این ناوها به زمان نیاز دارد. ناو تئودور روزولت و »بال« 
هوایی اش، كه مسوول حدود 10 درصد از حمالت روزانه در عراق و 
سوریه است، در اوایل اكتبر خلیج فارس را ترک كرد. فرانسه اعالم 
كرد كه به زودی ناو هواپیمابر خود را به خلیج فارس می فرستد تا 
این خأل را پر كند. آمریکا با استفاده از پایگاه اینجرلیک توانسته 
تغییر دهد.  نفع خود  به  را  و زمان  برده  باال  را  توان رزمی خود 
مزیت  است.  كرده  مستقر  اینجرلیک  در  جنگنده  چند  آمریکا 
اینجرلیک برای آمریکا در مبارزه با داعش این است كه اگر جت های 
خلیج فارس  حاشیه  كشورهای  پایگاه های  از  بخواهند  آمریکایی 
به پرواز در آیند و به سوریه بروند 5 ساعت طول می كشد اما از 
اینجرلیک فقط 15 دقیقه طول می كشد. نیویورک تایمز می افزاید: 
استرالیا و بیشتر متحدان اروپایی میل ندارند تا پایگاه هایشان در 

خاورمیانه را، با وجود صرف زمان كمتر ترک كنند.
مقام های  سخنان  غیرمستقیم،  شکلی  به  فرانسوی،  مقام  یک 
كشورش  می گوید  فرانسوی  مقام  این  می كند.  تایید  را  آمریکایی 
در مجموع حدود 270 حمله در عراق و سوریه داشته و در شرق 
سوریه تنها دو حمله انجام داده است. به گزارش نیویورک تایمز، 
استرالیایی ها هم اگرچه همچنان جت های F/ A-18 شان بر فراز 
سوریه پرواز می كند اما حمالت خود را به عراق هم تسری داده اند. 
آنها هم نمی خواهند پایگاه های خود در امارات را از دست بدهند. 
با این حال، از مجموع گزارش ها دو احتمال به دست می آید: یکی، 
بی میلی متحدان عربی- غربی برای تداوم حمالت بی سرانجام در 
سوریه. آنها معتقدند حمالت در سوریه راه به جایی نخواهد برد و 
تا زمانی كه ائتالف یا آتش بسی میان طرف های منطقه ای و داخلی 
درنگیرد، جنگ در سوریه ادامه خواهد داشت. دوم، آنکه احتماال 
تمركز  تا  زده اند  نانوشته  ائتالفی  به  دست  آمریکا  شركای  برخی 
ائتالف  مانع  بتوانند  و  به عراق معطوف كرده  از سوریه  را  خود 
روسیه با عراق برای حمله به داعش شوند. به نظر می رسد دیری 

نخواهد پایید كه مساله سوریه به »مساله آمریکایی« تبدیل شود.

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

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

تمام محتوای آن نخواهد بود.

آمادگی کامرون برای 
برگزاری همه پرسی خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپا 

 
دیوید كامرون نخست وزیر انگلیس، آماده برگزاری همه 
پرسی مربوط به عضویت كشورش در اتحادیه اروپا در 
پذیرش  عدم  صورت  در   )95 )خرداد  آینده  سال  ژوئن 

طرح اصالحاتش از سوی رهبران اتحادیه اروپا، است. 
نوشت:  مورد  این  در  دوشنبه  روز  تایمز  روزنامه   
مطلب  این  اعالم  ضمن  انگلیس  وزیری  نخست  مقامات 
عضو   28 سران  درنشست  است  قرار  كامرون  كه  گفتند 
این اتحادیه كه قرار است در هفدهم ماه دسامبر برگزار 
نخست  افزود:  تایمز  سازد.  مطرح  را  شرایطش  شود، 
اتحادیه  در  كشور  این  متحدان  رسما  انگلیس  وزیری 

اروپا را مطلع كرده است كه كامرون خواهان برگزاری 
این همه پرسی در ژوئن آینده است، ضمن اینکه برگزاری 
به  افزود:  روزنامه  این  است.  امکانپذیر  نیز  آن  زودتر 
دیوید  نامه  مفاد  انگلیس  وزیری  نخست  مقامات  گفته 
كامرون به دونالد توسك، رئیس شورای اروپا، كه در آن 
درخواست های اصلی اش برای ادامه حضور در اتحادیه 
اروپا ارائه شده، قرار است روز سه شنبه )امروز( منتشر 
در  انگلیس  وزیر  نخست  روزنامه،  این  نوشته  به  شود. 
درخواست ها،  این  پذیرش  است،  كرده  تأكید  نامه،  این 
ادامه  از  هموطنانش  نزد  تا  می دهد  را  امکان  این  او  به 
حضور انگلیس در اتحادیه اروپا دفاع كند. تایمز افزود: 
كامرون در این نامه درهمین حال هشدار داده است اگر 
هیچ گونه توافقی در مورد این خواست ها صورت نگیرد، 
برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تالش خواهد كرد. 
منابع انگلیسی پیشتر عنوان كرده بودند كه تاریخ قطعی 
اروپا  اتحادیه  از  انگلیس  خروج  پرسی  همه  برگزاری 
كامرون  گفته  به  بنا  كه  دارد  بستگی  مذاكرات  نتیجه  به 
قرار است حداكثر تا پایان سال 2017 برگزار شود. دفتر 
دیوید كامرون در این میان در بیانیه ای اعالم كرده دولت 
پرسی  همه  این  تاریخ  درباره  تصمیمی  هنوز  انگلیس 
نگرفته است. در بیانیه این دفتر آمده است: همان طور 
كه نخست وزیر اظهار داشت، نتایج مذاكرات با اتحادیه 
در  پرسی  همه  این  برگزاری  زمان  تعیین  سر  بر  اروپا، 
چارچوب ضرب االجل پایان سال 2017، تاثیر گذار است. 
كامرون  دیوید  می رسد  نظر  به  انگلیسی  منابع  گفته  به 
تمایل دارد تا با هدف جلوگیری از تداخل این همه پرسی 
این  میالدی،   2017 سال  در  فرانسه  و  آلمان  انتخابات  با 
همه پرسی را در تابستان سال 2016 برگزار كند. فیلیپ 

هاموند وزیر خارجه انگلیس نیز روز یکشنبه گذشته در 
با بی بی سی مجددا هشدار داد درصورتی كه  گفت وگو 
اتحادیه اروپا با شرایط لندن موافق نکند، آماده خروج از 

این اتحادیه خواهد شد. 
تلگراف  دیلی  با  گفت وگو  در  نیز  اخیرا  هاموند  فیلیپ 
غیرقابل  اصالحات  درباره  بروكسل  اگر  بود  داده  هشدار 
بازگشت تضمین ندهد، شهروندان انگلیسی به خروج این 
بلوف  یك  این  و  داد  خواهند  رأی  اروپا  اتحادیه  از  كشور 
شهروندان  حمایت  افزایش  به  اشاره  با  هاموند  نیست. 
دلیل  همین  به  گفت:  اروپا  اتحادیه  از  خروج  از  انگلیسی 
درباره اصالحات  اروپا  اتحادیه  پیشنهادی  كه بسته  است 
باید قوی، باثبات و غیرقابل بازگشت باشد؛ زیرا اگر تالش 
انگلیس پیشنهاد دهیم كه شامل  كنیم بسته ای را به مردم 
چنین مواردی نباشد، با مخالفت آنها مواجه خواهیم شد. 
براساس گزارش های منتشرشده از سوی منابع انگلیسی، 
دولت انگلیس پیش از این فهرست شروط و خواسته های 
خود را برای ماندن در اتحادیه اروپا ارائه كرده است. این 

گزارش ها حاكی است كه لندن خواستار آن شده است كه 
اتحادیه اروپا از داخل كردن انگلیس در طرح این اتحادیه 
رسمی  پول  واحد  یورو  كه  كند  تعهد  و  كرده  خودداری 
پوند  بتواند  نیز  انگلیس  تا  بود  نخواهد  اروپا  اتحادیه 
خود را در اتحادیه اروپا حفظ كند. همچنین ازنظر لندن، 
كشورهای  كه  باشد  داشته  ساختاری  باید  اروپا  اتحادیه 
این  را كه عضو  بر كشورهایی  امکان سلطه  یورو  منطقه 
منطقه نیستند، نداشته باشد. همچنین الزم است سامانه ای 
برخی  در  ملی  پارلمانی  گروه های  آن  در  كه  شود  ایجاد 
باشند.  را داشته  اروپایی  امکان رد برخی قوانین  شرایط 
ژان كلود یانکر رئیس كمیسیون اروپا پیش از این تصریح 
كرده است كه انگلیس باید به یك توافق منصفانه با اتحادیه 
اروپا دست یابد ولی نمی تواند اولویت های خود را بر این 
اتحادیه تحمیل كند. برگزاری همه پرسی عضویت انگلیس 
در  كامرون  توسط  بار  نخستین  برای  اروپا،  اتحادیه  در 
سال 2013 میالدی مطرح شد و در آن زمان وی اعالم كرد 
اتحادیه  انگلیس در  ادامه عضویت  از  تنها در صورتی  كه 
عضویت  به  مربوط  شرایط  كه  كرد  خواهد  حمایت  اروپا 
این كشور در این نهاد تغییر كند. كامرون در آخرین دور 
از تالش دیپلماتیکش برای متقاعد كردن رهبران اتحادیه 
انگلیس و اصالح قوانین  به منظور پذیرش شرایط  اروپا 
اتحادیه اروپا كه بیشتر در حوزه مسائل حقوقی، اقتصادی 
به  نشد.  مواجه  خوبی  استقبال  با  هست،  مهاجرتی  و 
تکرار  از  اینکه كامرون در مواضع رسمی اش دست  رغم 
ایجاد اصالحات  در  دولتش  بر تالش  مبنی  ادعاهای خود 
در اتحادیه اروپا برنمی دارد اما گزارش های محلی حاكی 
است كه حتی درصورتی كه این اصالحات صورت نگیرد، 
آثار  كه  اروپا  اتحادیه  از  خروج  به  عالقه ای  چندان  وی 

گسترده اقتصادی برای انگلیس خواهد داشت، ندارد.
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توزیع ثروت در کشورهای 
توسعه یافته و در حال توسعه

نفر بود. در سال 2014، این رقم در جهان به 395 میلیون نفر رسید؛ اما در سال جاری به 
به شمار می رود.  آمریکا  تقویت دالر  تبعات  از  یکی  كه  پیدا كرد  نفر كاهش  میلیون   383
تركیب منطقه ای گروه مذكور، به طرز محسوسی با الیه های زیرین آن متفاوت است. اروپا، 
 90 مجموعًا  هند(  و  چین  گرفتن  درنظر  )بدون  آسیا- پاسیفیک  منطقه  و  شمالی  آمریکای 
این میان 144 میلیون  تنهایی در  به  اروپا  را تشکیل می دهند و سهم  درصد گروه مذكور 
آفریقا اشاره كرد كه مجموعًا  آن می توان به هند و  با  نفر )38 درصد( است. در مقایسه 
پنج میلیون نفر )3 /1 درصد از كل جهان( از كل جمعیت بخش مذكور را تشکیل می دهند. 
میلیونرهای آمریکایی حاضر در راس هرم نیز الگوی عضویت در طبقه مذكور را تغییر 
جمعیت  اندازه  می شود:  تعیین  شاخص  سه  با  كشور  هر  در  میلیونرها  تعداد  می دهند. 
تمامی معیارهای  آمریکا در  ایاالت متحده  نابرابری ثروت.  و  میانگین ثروت  بزرگساالن، 
مذكور، رتبه باالیی را به خود اختصاص داده و تاكنون بیشترین تعداد میلیونرها را در میان 
كشورهای جهان، یعنی 7 /15 میلیون نفر )46 درصد از كل جهان( را به خود اختصاص 
داده است )شکل 2(. سالیان متمادی، ژاپن با فاصله ای قابل قبول، رتبه دوم را در رده بندی 
میلیونر ها داشت. در سال 2011، سهم این كشور 13 درصد بود؛ یعنی دوبرابر سهم رتبه بعد 
از آن. به هر روی، تعداد میلیونرهای ژاپنی همزمان با افزایش تعداد میلیونرها، در دیگر 

كشورها كاهش یافته است. 

و  2013 رسیده  سال  در  10 درصد  از  كمتر  به  جهان  میلیونرهای  از  ژاپن  سهم  نتیجه،  در 
اكنون به 3 /6 درصد كاهش پیدا كرده است. روند مذكور این كشور را پایین تر از انگلستان 
كل  از  درصد  یک  حداقل  كه  دیگری  كشور   9 می دهد.  قرار  فرانسه  از  باالتر  اندكی  و 
میلیونرهای جهان به آنها تعلق دارند، به ترتیب شامل آلمان، چین، ایتالیا، كانادا و استرالیا 
با سهم سه تا پنج درصد می شود. سوئد و سوئیس جمعیت نسبتًا كمی دارند، ولی میانگین 
باالی ثروت موجب می شود 350 هزار میلیونر در كشورهای مذكور حضور داشته باشند؛ 
رقمی كه حداقل شرط الزم برای داشتن حداقل یک درصد سهم از كل میلیونرهای دنیاست.

تغییر اعضای گروه میلیونرها
قرار  تاثیر  تحت  را  جهانی  میلیونرهای  اقامت  محل  كشور  و  تعداد  ثروت،  سطح  تفاوت 
افزایش  با  همراه  ثروت  زیربنایی  و  قوی  رشد  درباره  گزارشی  گذشته  سال  در  می دهد. 
ارزش ارز ارائه شد كه بر اساس آن دو عامل مذكور مجموعًا منجر به اضافه شدن چهار 
از  نفر  میلیون   1/  6 آمریکا  متحده  ایاالت  است.  بوده  میلیونرها  مجموع  به  نفر  میلیون 
اعضای جدید گروه میلیونرها را به خود اختصاص داده و ناحیه یورو 850 هزار نفر دیگر 
را. رشد اساسی در سال جاری چندان متفاوت نیست، اما نوسانات نرخ ارز افزایش سال 
گذشته تعداد میلیونر را در بیشتر نقاط دنیا خنثی كرده و اغلب حتی از آن بیشتر هم شده 
از  را  خود  اعضای  از  نفر  میلیون   2/  4 میلیونرها  باشگاه  شد،  گفته  كه  همانطور  است. 
بوده است.  نفر  با 680 هزار  ژاپن  به  آن در میان كشورها مربوط  بیشترین  داد كه  دست 
باوجود این، اروپا منطقه ای بوده كه با دو میلیون نفر كاهش، بیشترین كشورهای با كاهش 
جمعیت میلیونر در آن واقع هستند. 5 /1 میلیون نفر از رقم مذكور، به چهار كشور بزرگ 
ناحیه یورو مربوط می شود: فرانسه )با كاهش 630 هزار نفر(، آلمان )با كاهش 390 هزار 
نفر(، ایتالیا )با كاهش 380 هزار نفر( و اسپانیا )با كاهش 90 هزار نفر(. استرالیا و كانادا 
نیز با كاهش 410 هزار نفری در جمعیت میلیونرها مواجه شدند. ایاالت متحده آمریکا )با 
رشد 900 هزار نفری( تاكنون بیشترین تعداد افزایش میلیونرها را به خود اختصاص داده؛ 
اگرچه به لحاظ درصدی چین با افزایش 150 هزار نفری بهتر عمل كرده است. در تناقض با 
روند عمومی جهانی، آمریکا سهم خود را از میلیونرهای جهان از 41 درصد در سال 2014 

به 46 درصد در سال 2015 افزایش داده است. 

افراد با ارزش خالص ثروت باال
است؛  جدید  روشی  نیازمند  دالر  میلیون  یک  باالی  ثروت  از  برخورداری  الگوی  تخمین 
چراكه در سطوح باالی ثروت منابع معمول اطالعات )مثل پیمایش رسمی خانوار( كمتر 
قابل اتکا به نظر می رسد. ما با استفاده از ترتیبات شناخته شده آماری بر مانع مذكور غلبه 

كردیم تا مطمئن شویم باالترین سطوح ثروت با آمار ساالنه فوربس از میلیاردرهای جهان 
و داده های فهرست های مشابه ثروتمندان كه در هر جای دیگری منتشر می شود، سازگار 
است. این كار تخمین های قابل پذیرشی از الگوهای جهانی دارایی سرمایه در گروه هایی به 
دست می دهد كه خالص ثروت باال )HNW، با ثروت یک تا 50 میلیون دالر( یا خالص ثروت 
بسیار باال )UHNW، با ثروت50 میلیون دالر به باال( دارند. درحالی كه قاعده هرم ثروت 
را مردم كشورهای گوناگون تشکیل می دهند كه در مراحل مختلف چرخه زندگی خود قرار 
دارند، افراد با خالص ثروت باال و بسیار باال شدیدًا در مناطق و كشورهای خاصی متمركز 
برای  مختلف،  قاره های  در  زندگی  باوجود  مثاًل  دارند؛  مشابهی  زندگی  سبک  و  هستند 
كاالهای لوكس به بازارهای جهانی خاصی مراجعه می كنند. پورتفولیوی ثروت این افراد 
سهام،  خاص  طور  به  و  مالی  دارایی های  بر  تمركز  است:  برخوردار  بیشتری  شباهت  از 

اوراق قرضه و دیگر اوراق بهاداری كه در بازارهای بین المللی دادوستد می شوند.

بر اساس تخمین ها در اواسط سال 2015، معادل 6 /33 میلیون بزرگسال با خالص ثروت 
باال وجود دارند كه ثروت آنها بین یک تا 50 میلیون دالر است و بخش عمده آنها )8 /29 
میلیون نفر( در بازه یک تا پنج میلیون دالر قرار دارند. 5 /2 میلیون نفر بزرگسال از ثروت 

پنج تا 10 میلیون دالر برخوردار هستند و ثروت 3 /1 میلیون نفر دیگر 10 تا 50 میلیون دالر 
برآورد می شود. از سال 2007 تا 2009، اروپا به سرعت جای آمریکای شمالی را در مناطق 
با بیشترین تعداد افراد با خالص ثروت باال گرفت، اما آمریکای شمالی رتبه خود را در سال 
2010 بازپس یافت و هم اكنون با 6 /16 میلیون نفر )49 درصد از كل جهان( در مقایسه با 
آسیا- دارد. كشورهای  بیشتری  تعداد میلیونرهای  اروپا،  در  )30 درصد(  نفر  10 میلیون 

 پاسیفیک، به استثنای چین و هند، 9 /4 میلیون نفر )15 درصد( میلیونر دارند و تخمین زده 

می شود كه 3 /1 میلیون فرد با خالص ثروت باال در چین زندگی كنند كه رقم مذكور چهار 
درصد كل تعداد میلیونرهای جهان است. باقیمانده 790 هزار فرد با خالص ثروت باال )دو 

درصد جهان( در هند، آفریقا یا آمریکای التین زندگی می كنند.

افراد با خالص ثروت بسیار باال
اساس  بر  كه  می كنند  زندگی  جهان  سراسر  در  باال  بسیار  ثروت  خالص  با  فرد   123800
تعریف شامل افرادی می شود كه ثروت آنها بیش از 50 میلیون دالر است. از رقم مذكور، 
 500 از  بیش  نفر   4500 دارایی  و  دارند  دالر  میلیون   100 معادل  حداقل  ثروتی  نفر   44900
میلیون دالر است. دالر قوی، تعداد افراد با خالص ثروت بسیار باال را از نیمه 2014 معادل 
افرادی كه  اندكی در تعداد  افزایش  اما بر اساس محاسبات ما  800 نفر كاهش داده است؛ 
با 61300 نفر  آمریکای شمالی  آمده است.  از 500 میلیون دالر ثروت دارند به وجود  بیش 
)50 درصد( حکمفرمای رتبه بندی منطقه ای در میان افراد با خالص ثروت بسیار باالست؛ 
 13( نفر   15900 و  دارد  قرار  بعدی  رتبه  در  درصد(   24( نفر   29900 با  اروپا  كه  حالی  در 
البته بدون درنظر گرفتن چین و هند. در  درصد( نیز در آسیا- پاسیفیک زندگی می كنند، 
میان كشورها، آمریکا با 58900 بزرگسال دارای خالص ارزش ثروت بسیار باال، 48 درصد 
از كل گروه را به خود اختصاص داده است )شکل 3(. این رقم افزایش 3800 نفری را نسبت 
به نیمه سال 2014 نشان می دهد. چین با 9600 نفر و افزایش 1800 نفری نسبت به سال پیش 

از آن، در جایگاه دوم ایستاده است.

 پس از چین، انگلستان با 5400 نفر و رشد 400 نفری طی سال گذشته قرار دارد كه جایگاه 
خود را با آلمان عوض كرده است؛ كشوری كه 4900 نفر با خالص ارزش ثروت بسیار باال 
و كاهش 1000 نفری در رقم مذكور نسبت به سال 2014 میالدی. سوئیس )با 3800 نفر و 
تصاحب  600 نفری(  كاهش  و  نفر   3700 )با  را  فرانسه  جایگاه  توانست  200 نفری(  كاهش 
كند. بیشترین بهبود رتبه مربوط به هنگ كنگ بود كه با 200 نفر افزایش در جمعیت افراد 
با خالص ثروت بسیار باال، به 1600 نفر رسید و سه رتبه ترقی یافت. پس از آن سه كشور 
افزایش 100 نفر( و كره )2200 نفر،  افزایش 100 نفر(، هند )2100 نفر،  تایوان )2200 نفر، 
افزایش 100 نفر( قرار دارند كه با بهبود دو رتبه ای مواجه شدند. در نقطه مقابل، روسیه )با 
1800 نفر و كاهش 1000 نفری( سه رتبه تنزل كرد و برزیل )1500 نفر و كاهش 500 نفری( و 

سوئد )با 1400 نفر و كاهش 300 نفری( نزول دورتبه ای را تجربه كردند.

ثروت متغیر
هرم ثروت به روشنی تفاوت در ثروت اشخاص را با نشان دادن میلیونرهای جهان در راس 
و افراد با ثروت كمتر در سطوح پایین تر، تبیین می كند. بحث درباره دارندگان ثروت بیشتر 
بر بخش باالیی هرم متمركز است و توجه كمتری به قاعده آن و بخش های میانی می شود. 
قرار  پایینی  بخش  در  خانوارها  ثروت  از  دالر  تریلیون   39 چراكه  است؛  تاسف  باعث  این 
نیازهای  به  را نشان می دهد. رسیدگی  قابل توجه بخش مذكور  اقتصادی  اهمیت  دارد كه 
این صاحبان سرمایه می تواند روندهای جدیدی را در صنایع مصرفی و مالی تحریک كند. 
چین، كره و تایوان كشورهایی هستند كه به واسطه این بخش از هرم ثروت، به سرعت در 
حال رشد هستند و هند پتانسیل رشد سریع از نقطه آغاز پایین فعلی خود را دارد. درحالی 
كه سطوح پایینی و میانی هرم از اهمیت برخوردارند، بخش باالیی احتمااًل كماكان محرک 
تصاویر  بود.  خواهد  سرمایه گذاری  روندهای  و  خصوصی  بخش  سرمایه  جریان  اصلی 
نیمه سال 2015 نشان می دهد هم اكنون نزدیک به 34 میلیون نفر در دسته افراد با خالص 
درآمد باال جای می گیرند كه بیش از یک میلیون نفر آنها در چین و حدود پنج میلیون نفر در 
كشورهای آسیا- پاسیفیک )به جز چین و هند( هستند. در باالی هرم، 123800 نفر با خالص 
ثروت بسیار باال هستند كه ثروت هر یک بیش از 50 میلیون دالر ارزش دارد. فرصت های 
به وجود آمده در چین ما را به این سو رهنمون داشت كه تخمین بزنیم 9600 بزرگسال چینی 
)هشت درصد از كل جهان( اكنون به گروه مذكور تعلق دارند؛ در حالی كه 7700 نفر دیگر 

)شش درصد كل( شهروندان هنگ كنگ، هند، كره یا تایوان هستند. 
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دالالن ماهواره ای امالک خارجی از كجا شارژ می شوند؟ 

ســـــــراب ترکیه 
در بازار مسكن 

سیاستگذاران اقتصاد تركیه با دو هدف عمده، دروازه چهار تا پنج 
شهر دارای بیشترین جاذبه گردشگری در این كشور را تا بی نهایت 
برای گروه محدودی از سرمایه گذاران خارجی باز كرده اند و در این 
مسیر با بهره برداری از سه ویژگی مشترک دسته ای از ثروتمندان 
و  فارسی زبان  ماهواره ای  شبکه های  بركت  به  البته  و  ایرانی 
رسانه های مجازی، موفق شده اند بازار امالک مسکونی كشورشان 
حال  در  تركیه  امالک  بازار  دهند.  رونق  بی سابقه ای  طرز  به  را 
انحراف  برای  شمسی   80 دهه  اواسط  در  را  دوبی  نقش  حاضر 
سرمایه ایرانیان بازی می كند؛ سراب پیش روی سرمایه گذاران در 
این بازار اگرچه در قدم اول دیده نمی شود و شاید در كوتاه مدت 
قابل  مختلف،  روش های  به  امالک  این  دالالن  مخفی كاری  با  نیز 
می كند  مشخص  كه  دارد  وجود  شواهدی  اما  نباشد  مشاهده 
ریسک بازدهی این مدل سرمایه گذاری - در یک بازار رازآلود- به 
قدری باالست كه باید بدون تامل برای ورود به آن انصراف داد. 
ساخت و ساز آسمانخراش های چندمنظوره و شهرک های ویالیی 
و  بورسا  بودروم،  آنالیا،  »آنتالیا،  شهرهای  مدیترانه،  سواحل  در 
تركیه  كشور  در  ملک  خارجی  معامالت  بورس  به  را  استانبول« 
بدل كرده است. دولت تركیه برای »وصل شدن به اتحادیه اروپا« 
و همچنین »تامین هزینه های كالن و محلی شهرهای اصلی«، یکی 
از پایه های مالی این كشور را درآمدزایی از محل »جذب گردشگر 
خارجی دائم به واسطه خرید ملک در یکی از شهرهای توریستی-
در  كه  اقتصادی  طراحی  این  است.  كرده  تعریف  تفریحی« 
سال های اخیر ساخت وساز را به موتور اصلی رشد اقتصادی این 
آنتالیا دست كم  تبدیل كرده، سبب شده در شهری همچون  كشور 
تا سال 2040، امکان فیزیکی برای ساختمان سازی –زمین و عرصه 
مورد نیاز ساخت- وجود داشته باشد. در شهرهای هدف، دولت 
 10 معادل  پیشتر  را  ساز  و  ساخت  برای  نیاز  مورد  زمین  تركیه 
درصد قیمت روز به شركت های ساختمانی واگذار كرده تا با این 
این  اولیه  ارزش  برابر  از محل چندین  بتواند  اقدام تحریک كننده، 
زمین ها، با فروش بناهای ساخته شده، عایدی كسب كند. تحقیقات 
تركیه و  بازار ملک  با برخی واسطه های ملکی  میدانی و صحبت 
همین طور مدیران دفاتر رسمی این امالک در تهران نشان می دهد: 
در حال حاضر رونق معامالت مسکن لوكس و آپارتمان های متراژ 
كوچک اما مجهز به امکانات رفاهی در تركیه، كاماًل مدیون رفتار 
ایرانیان متقاضی سرمایه گذاری در این كشور است. حجم كسانی 

كه با تابعیت ایرانی، به قصد خرید ملک وارد تركیه می شوند در 
این  در  اروپا  و  آمریکا  از  حتی  كه  خارجی هایی  سایر  با  مقایسه 
كشور سرمایه گذاری انجام می دهند، قابل توجه است ضمن آنکه، 
شکل خریدهای ایرانی امالک در این كشور همانند آنچه در بازار 
مسکن ایران هنگام رونق معامالت رخ می دهد، تاثیر بسزایی در 

رشد كاذب قیمت ملک مسکونی شهرهای خاص تركیه گذاشته تا 
جایی كه برخی از همین دالالن امالک تركیه، به حبابی شدن سطح 
ایرانی ها  تاثیر خرید دومینویی  این كشور تحت  در  قیمت مسکن 
آینده  اعتراف می كنند و شرایط فعلی را برای  و سایر خارجی ها 
سرمایه گذاری های خارجی در بازار امالک تركیه، از بابت تركیدن 

حباب قیمت، نامساعد توصیف می كنند.
در تبلیغات ماهواره ای و مجازی مربوط به فروش ویژه برج های 
مسکونی و ویالهای تركیه، این طور ادعا می شود كه قیمت مسکن 
آنتالیا و استانبول طی یک سال گذشته 30  در شهرهایی همچون 

درصد افزایش پیدا كرده است!
این در حالی است كه آمارهای رسمی مراكز رصد كننده شاخص 
و  مركزی  بانک  آماری  اطالعات  همچنین  و  مسکن  قیمت  جهانی 
انجمن امالک و مستغالت این كشور حکایت از آن دارد كه متوسط 
قیمت مسکن در تركیه طی سال جاری میالدی حدود پنج درصد 
استانبول،  در  طرفی  از  است.  داشته  رشد  قبل  سال  به  نسبت 
متوسط قیمت ملک مسکونی لوكس در سال 2014 حدود 15 درصد 
شهر  پنج  در  مسکن  قیمت  متوسط  رشد  نرخ  و  یافته  افزایش 
توریستی این كشور نیز 17 درصد بوده است. به این ترتیب، سطح 

رشد قیمت ملک در تركیه به هیچ وجه با ایران قابل مقایسه نیست 
و برای یک سرمایه گذار ایرانی كه قصد دارد ارزش واقعی ثروت 
خود را از طریق تقسیم در سبد دارایی های مختلف، تقویت كند، 
بازار ملک لوكس ایرانی همچنان گزینه اول می تواند باشد. برابر 
مسکن  قیمت  تغییرات  گذشته  روند  از  بلندمدت  رسمی  آمارهای 

در تهران، ارزش اسمی امالک مسکونی به طور متوسط سالی 21 
درصد در 20 سال اخیر افزایش داشته است كه در مقایسه با تورم 
بوده  واقعی ملک سالی حداقل یک واحد درصد  ارزش  بلندمدت، 
است. اما كسب سود فقط یکی از سه پارامتر محرک سرمایه گذاری 
دو  است.  همسایه  كشورهای  امالک  بازار  در  ایرانی  ثروتمندان 
شامل  دارند  نقش  اول،  پارامتر  هم وزن  شاید  كه  دیگر  پارامتر 
محیط های  از  »استفاده  و  دائم«  اقامت  دریافت  برای  »تالش 

تفریحی به همراه زندگی متفاوت« می شود.
كشور  این  سیاسی  و  اقتصادی  وضعیت  برآیند  حال،  این  با 
نیز  سومی  و  دومی  كه  اول  پارامتر  نه تنها  كه  است  آن  بیانگر 
مسیر  یک  ماهواره ای،  دالالن  غیرواقعی  تصویرسازی های  با 
ایرانی ها به وجود  غیرمعتبر و گمراه كننده برای انحراف سرمایه 
آورده است. واقعیت بازار امالک تركیه، ارائه هر نوع اقامت دائم به 

خریداران خارجی در كوتاه مدت و میان مدت را رد می كند.
تحقیقات در سایت های اطالع رسانی دولت این كشور حاكی است: 
به گروهی از اتباع خارجی، مشروط به خرید ملک در شهرهایی 
مشخص، بین شش تا حداكثر یک سال اقامت خودكار داده می شود 
شركت های  برخی  كه  شهروندی  اقامت  كارت  دریافت  برای  اما 
شرایط  می برند،  نام  دائم  اقامت  به  آن  از  مهاجرت  مشاوره ای 
فوق العاده سختی وجود دارد. برای دریافت این كارت، خریدار 
تا  بماند  مالک  سال،  چهار  حداقل  باید  تركیه  در  ملک  خارجی 
به قصد سرمایه گذاری، جلب  را  این كشور  دولت  اعتماد  بتواند 
بتوان  ملک،  خرید  از  پس  بالفاصله  اینکه،  امکان  بنابراین  كند. 
اقامت دائم دریافت كرد و ملک خریداری شده را فروخت، عماًل 
وجود ندارد. هیچ كدام از شهرهای تركیه، جزو شهرهای برتر 

رده بندی  در  مستغالت  و  امالک  مستقیم  سرمایه گذاری  برای 
جهانی قرار ندارند.

از  پیشتر  كه  در جهان  بازار ملک  آینده  درباره  نتایج یک مطالعه 
سوی سایت اطالع رسانی مجمع جهانی اقتصاد منتشر شد، نشان 
ركود،  بحران  دوره  یک  از  بعد  مسکن  قیمت  صعود  اگرچه  داد: 
از سال 2013 به تدریج آغاز شده و همین موضوع باعث بازگشت 
 30 عمدتًا  سرمایه گذاری ها  مقصد  اما  است  شده  سرمایه گذاران 
شهر برتر از اروپا و آمریکا هستند. البته مقایسه امکانات تفریحی 
اثرگذاری  ایران،  مشابه  شهرهای  با  تركیه  توریستی  شهرهای 
پارامتر سوم را با قاطعیت رد نمی كند اما چون در سالمت فروش 
زیان  باالی  احتمال  دارد،  وجود  جدی  تردیدهای  و  شک  امالک 

سرمایه گذاری، موفقیت كلی را زیر سوال می برد.
همچنین بررسی ها از پشت صحنه قیمت های نازل در تبلیغات نیز 
حاكی است: دالالن آپارتمان های واقع در حومه روستایی شهرهای 
توریستی از جمله مناطق اطراف آنتالیا و آنالیا را به عنوان امالک 
می كنند  قالب  سرمایه گذاری  متقاضیان  به  شهرها،  این  قلب  در 
طوری كه تا لحظه دریافت كلید كه عماًل بعد از نقل و انتقال مبلغ 
معامله خواهد بود، امکان رویت محل وقوع ملک از خریدار سلب 
فروش  برای  داده شده  وعده  ملک  ایرانی ها،  از  بسیاری  می شود. 
به پشتوانه  و   )!( كاغذ خریداری كرده اند  تنها روی  را  تركیه  در 
در  كرده اند  منعقد  قرارداد  خوش رنگ،  كامپیوتری  نقشه  یک 
حالی كه در عمل ملکی كه به آنها فروخته شده، به مشاهده عینی 
نرسیده بلکه تنها یک زمین خام است. بنابراین چنانچه شهرداری 
با ساخت بنا روی این زمین مخالفت كند، قرارداد یک طرفه، امکان 
فسخ و دبه در معامله برای فروشنده را به راحتی مهیا می كند. از 
خارجی  كشورهای  در  امالک  پیش خریداران  كه  تهدیدی  طرفی، 
آنچه  از  متفاوت  كاماًل  شرایطی  با  ملک  فروش  می كند،  تهدید  را 
یا  اوقات، سوئیت به جای یک ویال  در قرارداد آمده، است. گاهی 
به  آشنا  حقوقی  مشاوران  می شود.  فروخته  فوق لوكس  آپارتمان 
ضوابط ثبتی بازار امالک تركیه توصیه می كنند: تا پیش از تنظیم 
و صدور سند انتقال ملک، نباید كل مبلغ معامله از طرف خریدار 
پرداخت شود. همچنین بیعانه معامله نیز باید بعد از رویت ملک و 
صدور قرارداد اولیه فروش، پرداخت شود. در ادارات ثبت اسناد و 
امالک تركیه، سیستم نقل و انتقال به صورتی است كه یک خریدار 
در  الکترونیکی  صورت  به  را  خود  مشخصات  می تواند  خارجی 
نیز  سند  ترجمه  امکان  حتی  و  كند  مشاهده  تنظیم  حال  در  سند 
ماهواره ای  دالالن  طریق  از  كه  معامالتی  غالب  اما  دارد  وجود 
انجام می شود، در نهایت منجر به صدور سند ثبتی و رسمی برای 
خریدار خارجی ملک نمی شود. اخیرًا دفتر راهبردی تجارت ایران 
و تركیه با هشدار نسبت به تبعات توجه ایرانی ها نسبت به تبلیغات 
ماهواره ای فروش ملک اعالم كرد: در پی رویکرد ایران به افزایش 
 30 سقف  تا  تركیه  كشور  با  بازرگانی  مبادالت  سطح  انفجاری 
میلیارد دالر در سال تا سال 2015، عده ای فرصت طلب با استفاده 
فریبنده  تصاویر  نمایش  با  تركیه،  قوانین  از  عموم  اطالع  از عدم 
به  ماهواره ای  تلویزیونی  شبکه های  از  تعدادی  در  استانبول  از 
زبان فارسی، اقدام به پخش آگهی فروش امالک با ضمانت كشور 
تركیه می كنند. این دفتر به عنوان نماینده رسمی صاحبان صنایع 
و بازرگانان تركیه در ایران، موضوع اخذ اقامت به تبع خرید ملک 
را تکذیب می كند، در حال حاضر اجازه اقامت با ثبت شركت انجام 
می گیرد. لذا الزم است مردم قبل از هر اقدام از هویت شركت هایی 

كه در این رابطه عمل می كنند، آگاهی الزم را كسب كنند.

خرید ملک در تركیه چه مخاطراتی دارد؟ 

سیاه چــــــــاله ها 
فریبا قدیری

كانون  دیگر  بار  یک  همسایه،  كشورهای  در  ویال  و  برج  بازار 
و  شده  ملکی  واسطه های  از  گروهی  بی مسووالنه  داللی های 
خطر  با  را  خارجی  مسکن  خریدار  ایرانیان  سرمایه  آن،  امواج 
بانک  از  رسمی  آمار  یک  طبق  است.  كرده  روبه رو  ورشکستگی 
سه  حدود  گذشته  سال  یک  طی  تركیه،  كشور  امالک  اطالعات 
درصد كل معامالت مسکن این كشور - 32 هزار فقره از مجموع 
انجام  خارجی  خریداران  توسط  معامله-   هزار   20 و  میلیون  یک 
ساخته شده  آپارتمان  و  سوئیت  امالک،  این  عمده  كه  است  شده 
قابل  تعداد  تابعیت  و  بوده  استانبول  و  آنالیا  آنتالیا،  در سه شهر 
توجهی از خریداران نیز ایرانی عنوان شده است. اولین سونامی 
معامالت ایرانی در بازار امالک كشورهای منطقه، سال های 2006 
گرفت؛  شکل  - دوبی-   امارات  كشور  تجاری  پایتخت  در   2007 تا 
آن زمان تبلیغات وسیع شبکه های ماهواره ای فارسی زبان درباره 
مزایای سرمایه گذاری در برج های در حال ساخت دوبی توانست 
حتی  و  ایرانی  ثروتمندان  و  تجار  از  گروهی  ذهنی  تصورات 
خانواده هایی از جامعه متوسط ایرانی را به سمت خود منحرف 
كند و بازار فروش امالک مسکونی فاقد شرایط حقوقی و مالکیتی 
شفاف را رونق دهد. در آن سال ها، رونق بازار مسکن آمریکا كه 
پرداخت  ارائه  در  این كشور  مالی  از سهل گیری موسسات  ناشی 
تسهیالت خرید مسکن به مشتریان شان بود، سبب شد شركت های 
ساختمانی آمریکایی به اعتبار شرایط مناسب بازار داخلی خود، 
دامنه فعالیت شان را به كشور در حال رشد، تسری دهند و همین 
موضوع منجر به شروع ساخت حجم وسیعی از آسمانخراش های 
مسکونی در دوبی شد. پیامد این بازارسازی برای امالک دوبی، 
به گرم شدن تنور پیش فروش و پیش خرید آپارتمان هایی كه تازه 
نقشه ساخت شان روی كاغذ طراحی شده بود، منجر شد و نتیجه 
این شکل معامالت مبهم و پرریسک، قیمت مسکن در این جزیره 
را تا اوایل سال 2008، بین 60 تا 70 درصد افزایش داد اما طولی 
نکشید كه بحران اقتصادی آمریکا، اثر مستقیم و آنی خود را بر 
ساخت و سازهای دوبی گذاشت و غالب پیش خریداران این جزیره 

عربی را به مالباختگان صاحب یک قرارداد ملکی نه چندان معتبر 
اواخر  در  تبدیل كرد.  فاقد هویت  امالک  آژانس های  از  و طلبکار 
سال 2009، گزارشی از جانب یک گروه مشاور ملکی دوبی به نقل 
از دولت امارات منتشر شد كه نشان می داد: ایرانی ها در دو سه 
سال قبل، پس از هند، انگلیس و پاكستان چهارمین خریدار بزرگ 
بخش  معامالت  درصد   12 و  بودند  دوبی  در  مستغالت  و  امالک 
از  این روند یک سال پس  اما  ایرانی ها می شده  به  امالک مربوط 
تركیدن حباب قیمت مسکن دوبی و رشد ساختمان های نیمه كاره 
در این شهر، تاكنون همواره نزولی بوده است. رشد قیمت مسکن 
منتهی  40 درصدی طی چهار سال  تا   30 از كاهش  در دوبی پس 
در  شهر  این  رتبه  حتی  و  است  بوده  تک رقمی  همواره   ،2013 به 
مسکن  خرید  برای  جهان  ابرثروتمندان  مقصد  اول  شهر   20 بین 
است.  به جایگاه شصتم سقوط كرده  از ردیف هفتم  نیز  لوكس 
خارجی  سرمایه گذاران  مقصد  تركیه،  توریستی  شهرهای  حاال، 
شده است اما چون بدترین مسیر از جانب دالالن بی نام و نشان 
قرار  بازار،  این  به  رسیدن  برای  ایرانی ها  پای  پیش  ملک،  بازار 
سرمایه گذاران  ضرر  عدم  یا  سود  بابت  تضمینی  هیچ  گرفته، 
در  داخلی  ناآرامی های  حاضر  حال  در  شد.  متصور  نمی توان 
تركیه، ورود مهاجران سوری به شهرهای توریستی و گردشگری 
این كشور و همچنین تغییراتی كه گفته می شود به زودی توسط 
نمایندگان مجلس این كشور برای ضوابط ساخت و ساز در آنتالیا 
تهدید  برای  خطرآفرین  فاكتورهای  مهم ترین  شد،  خواهد  اعمال 
می شود.  محسوب  تركیه  ملک  بازار  عازم  ایرانی های  سرمایه 
به  توجه  با  تركیه  مسکن  اقتصاد  از  ارزیابی ها  برخی  طرفی،  از 
مقصد  شهرهای  در  تورم  به  نسبت  مسکن  قیمت  شیب  افزایش 
سرمایه گذاری در این كشور، نشان می دهد: احتمال یک افت شدید 
در قیمت ملک مسکونی، به مراتب بیشتر از احتمال تداوم رشد آن 
سرمایه گذاری  سیاه چاله های  نقش  در  نیز  موضوع  این  كه  است 
ملکی تركیه باید مدنظر سرمایه گذاران قدیم و جدید قرار گیرد. 
دالالن ملکی غیررسمی و نامعتبر كه بدون داشتن اقامت تركیه، از 
طریق شبکه های مجازی، واسط خریداران ایرانی و مالکان تركی 
می شوند نیز تهدید دیگری است كه اگر به سرمایه گذاران اصابت 
كند، فرار از سایر تهدیدات نهفته در این بازار، تقریبًا غیرممکن 
از دالالن، عمدتًا خانه های نیمه كاره، فاقد  این گروه  خواهد بود. 
سند و آشفته به لحاظ وضعیت حقوقی مالکیت را به سرمایه گذار 

خارجی معرفی می كنند.
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سینما
در جستجوی هیوالهای شگفت انگیز

بازی ران پرلمن در یک
 ماجرای هری پاتری

ران پرلمن نیز به جمع بازیگرانی پیوسته است كه در فیلم »هیوالهای شگفت انگیز 
را  آن  برادران وارنر  فیلم كه شركت  این  بازی می كنند.  پیدا كنیم«  را  آنها  و كجا 
می سازد، یک كار فانتزی است كه در دنیای هری پاتر مخلوق معروف و خیالی 
جی.كی.رولینگ داستان نویس بریتانیایی روی خواهد داد و مرتبط با این پسر 

نوجوان عاشق سحر و جادو است.
 این فیلم اینک در انگلیس در حال تهیه است و در آن ادی ردماین رل نیوت اسکاماندر 
را ایفا می كند كه از سالطین جادوگری در داستان های 7 گانه »هری پاتر« بود كه 
از روی آنها 8 فیلم پرفروش طی سالهای 2001 تا 2011 ساخته و اكران شد. البته 
اتفاقات این فیلم تازه هفتاد سال پیش از ورود هری پاتر به مدرسه جادوگری هاگ 

وارتز و مطالعه كتاب جادوگری اسکاماندر توسط وی شکل می گیرد.
ران پرلمن كه دراین میان نقش یکی از اعضای گروه موسوم به گابلین را بازی 
می كند، 65 سال سن دارد و متولد شهر نیویورک آمریکا است و بیش از 35 سال 
است كه به كارهای هنری اشتغال دارد. شاید یکی از معروف ترین نقش های او 
بر اساس یک داستان مشهور  تلویزیونی »زیبا و هیوال« و  وینسنت در مجموعه 
و فانتزی كودكان با همین نام باشد و برای همین رل یک جایزه گلدن گلوب هم 
تورو  فیلم ترسناک »پسر جهنمی« ساخته گی یرمو دل  در  او  بازی  آورد.  بدست 
نیز  نام جنبی »ارتش طالیی« محصول 2008  با  آن  محصول 2004 و قسمت دوم 
تلویزیونی  سریال  در  مارو  كلی  كالرنس  رل  ایفای  و  كرد  جلب  را  زیادی  توجه 

»پسران هرج و مرج« نیز از جمله اقدامات و كارهای موفق او بوده است.
یک مشخصه تقریبًا ثابت حرفه ای ران پرلمن همکاری با گی یرمو دل تورو روی 
فیلمهای  باید  ارتباط  این  در  است.  بوده  وی  پروژه های  از  توجهی  قابل  تعداد 
»كرونوس«، »بلید 2« و »حاشیه پاسیفیک« را نیز نام برد كه ساخته دل تورو بوده و 
پرلمن در آنها ایفای نقش كرده است. پرلمن در صحبت كردن به جای كاراكترهای 
كارتونی و به ویژه فیلم های موسوم به »پسا فاجعه ای« هم فعال بوده است و در 
این ارتباط باید آثاری چون »سقوط«، ورسیون كارتونی »بت من« و »غول های تین 
ایجری« و »زمان ماجراجویی« را نام برد. در میان انیمیشنهای والت دیسنی نیز 
كه پرلمن روی آنها صحبت كرده و به جای برخی كاراكترها حرف زده، باید از 
»Tangled« اسم به میان آورد و او در سریال تلویزیونی تحقیقیـ  اجتماعی »هزار 
راه برای مردن« نیز به عنوان سخنگو و راوی ماجراها صحبت كرده و كار او به 

صورت Voice over روی این سری فیلم ها و اپیزودهای آن آمده است.
هنری  كارهای  به  او  خود  مثل  بود،  برتمن  كوچکش  نام  كه  پرلمن  ران  پدر 
می پرداخت و موسیقی »جز« می نواخت و یک طبال بود اما او بر خالف پسرش 
به  پرداختن  با  اول  درجه  در  بوده،  هنری  كارهای  درآمدش  كسب  راه  عمده  كه 
حرفه هایی مثل تعمیر كاری امرار معاش می كرد. ران پرلمن در مصاحبه ای گفته 
است كه به رغم رنج ها و زحمات پدرش و تالش های مادرش كه كارمند شهرداری 
نیویورک بود، دوران كودكی بسیار دشواری را سپری نکرد و آنچه او را به سوی 
ایفای رل آدم های به دردسر افتاده و دفرمه كشاند و آن را ملکه ذهن وی كرد، این 
نکته بود كه در كودكی بسیار چاق بود و همه وی را مسخره و تحقیر می كردند. 
شصت سال پس از آن ایام وی هنرپیشه درجه دومی است كه به درد فیلم در دست 
كه  باشد  مردمی  برای  آرزوها  نهایت  می تواند  این  و  می خورد  پاتری  هری  تهیه 

هدف گذاری ای باالتر از این برای او فقط یک رویا پردازی تلقی خواهد شد.
Daily Mail :منبع*

اعالم برنامه های كاری والت دیسنی و شریک معتبرش تا سال 2020

نگاهها متمرکز بر »ماشین ها3«
 والت دیسنی كه امسال از مرز 3 میلیارد دالر فروش برای كارهای پرشمار 
را  كاری اش  برنامه های  تغییراتی رئوس  اعمال  با  سینمایی اش عبور كرده، 
برنامه های  از  است. قسمت مهمی  كرده  اعالم  و  بندی  2020 كالسه  تا سال 
دیسنی كه كارتون سازی است و پیکسار زیرمجموعه معروف دیسنی زحمت 
بخشی از آن را تقبل كرده، شامل عرضه قسمت سوم فیلم »ماشین ها« در 16 
ژوئن 2017 و قسمت دوم »شگفت انگیزها« در 21 ژوئن 2019 خواهد شد. در 
همین ارتباط اكران قسمت چهارم »داستان عروسک« از ژوئن 2017 به ژوئن 
2018 موكول شده است. در دنیای مارول هم كه بازوی كمیک استریپ سازی 
مثال قسمت های دوم  به عنوان  و  زیادی هست  است خبرهای  والت دیسنی 
فیلم های »مرد مورچه ای« و »The Wasp« در دستور كار قرار گرفته اند كه 

دومی در 6 جوالی 2018 پخش خواهد شد. در 
»پلنگ  اولین ورسیون سینمایی  ارتباط  همین 

سیاه« نیز به فوریه 2018 ارجاع شده است.

از یک تا سه
در این میان ادامه ای بر ماجراهای »ماشین ها« 
می تواند توجه بزرگی را بر انگیزد و بسیاری 
از اذهان را متوجه خود كند. فیلم نخست كه 
در  گذاشت،  را  بعدی  كارهای  موفقیت  پایه 
سال 2006 اكران شد و فروش زیاد آن موجب 
تولید قسمت دوم آن در سال 2011 گشت كه این 
 560 دالر  میلیون   200 تولید  بودجه  با  قسمت 
میلیون دالر در سطح جهان فروخت و تخمین 
این  از   »3  Cars« كه  است  این  كارشناسان 
دالر  هزار   700 و  می كند  عبور  هم  نصاب  حد 
برای  معقولی  و  اكتساب  قابل  هدف  می تواند 
آن باشد. در قسمت دوم »ماشین ها« مثل بخش 
اول آن و مانند تمامی كارتون های مطرح دیگر 
سه دهه اخیر جهان صدای شماری از نامداران 
سینمای جهان را بر روی كاراكترهای مختلف 

می شنویم و این بار صدای امثال اوون ویلسون، مایکل كین، امیلی مورتیمر 
و جان تورتورو است كه روی كاراكترها شنیده می شود.

جریان بین المللی جاسوسی
به  آن  اصلی  شخصیت های  اتومبیل ها  دیگر  بار  یک  كه  فیلمی  در  ماجراها 
شمار می آیند و همه چیز را دست دارند و به هر جا كه می خواهند می روند، 
متمركز بر چند كاراكتر اصلی است و یکی از آنها یک ماشین مسابقه ای به نام 
الیت نینگ مک كویین است و دیگری یک كامیون به نام ماتر. آنها به ژاپن و 
سپس اروپا سفر می كنند تا در مسابقه اتومبیلرانی از سری رقابتهای گراند 
به یک جریان  را  او  اتفاقات كه  به واسطه برخی  اما ماتر  پری شركت كنند 
بین المللی جاسوسی ارتباط می دهد، حاشیه نشین می شود و »ماشین ها 2« 
شرحی بر این اتفاقات و ترسیم رویدادهای متعددی است كه برای اتومبیل ها 

و برخی رانندگان آنها و شركت كنندگان در مسابقات ویژه اتومبیلرانی و به 
ویژه ماشین الیت نینگ روی می دهد. كارگردانی فیلم با جان السیتر بوده 
و براد لوییس دستیاری وی را برعهده داشته است. سناریوی این فیلم كار 
بن كویین است و تهیه كنندگی فیلم نیز با دنیس ریم بوده است. قسمت دوم 
سازان  كارتون  از  كه  است  پیکسار  محصول  نخست  فیلم  مثل  »ماشین ها« 
تعبیر  و  است  دیسنی  والت  شریک  و  متحد  اما  جهان  اخیر  سال   25 بزرگ 

صحیح تر این است كه بگوییم زیر مجموعه دیسنی به حساب می آید.

خوشبختی دیسنی
یک وجه مهم فروش و عامل عمده موفقیت »Cars 2« پخش آن به شیوه های 
3 ُبعدی و ایمکس بود. طرح تولید این فیلم، اول بار در سال 2008 و همراه با 
اخبار تولید كارتون های ابتکاری دیگری مثل »باال«، »نیوت« و »شجاع« اعالم 
شد و دوازدهمین كارتون بلندی محسوب می شود كه پیکسار به طور مستقل 
كارتون  چهار  تاریخ  آن  از  بعد  سال  چهار  است.  كرده  بازار  روانه  و  تهیه 
اضافه  پیکسار  انیمیشنی  محصوالت  مجموعه  به  دیگر 
شده و البته این از خوشبختی والت دیسنی است كه این 
محصوالت و این امپراتوری معاصر كارتون سازی را در 

ید اختیار خود دارد و مالک آن است.

نظراتی متفاوت
»ماشین ها 2« نقطه نظرات متفاوتی را پیرامون خویش 
و  تحسین  عده ای  سوی  از  و  شد  موجب  منتقدان  نزد 
تلقی  اول  برای ماجراهای شیرین قسمت  ادامه ای موفق 
شد ولی برخی نیز آن را فاقد یک نوآوری در قیاس با فیلم 
شدن  متهم  رغم  به  كه  این  جالب تر  شمردند.  بر  نخست 
سری  هنری  موفقیت های  نوار  قطع  به   »2 »ماشین ها 
همان  در  فیلم  این  دیسنی،  و  پیکسار  انیمیشنی  كارهای 
هفته اول اكرانش به صدر جدول پرفروش های آمریکای 
شمالی صعود كرد و در این راه 66 میلیون دالر فروخت 
پیکسار  قبلی  كارتونی  شاهکارهای  از  گونه ای  به  و 
هیوالها«،  »شركت  دو«،  و  یک  عروسک  »داستان  شامل 

»ماشین ها یک« و »وال.ای« فراتر رفت.

همذات پنداری با ماشین ها!
با  توانسته اند  فیلم  این  سازندگان  زیرا  نباشد  دلیل  بی  توفیق  این  هم  شاید 
به كارگیری یک تم جاسوسی ـ پلیسی، به مسابقه تعدادی ماشین كه قدرت 
بیننده ها  بروند كه  آنجا پیش  تا  و  ببخشند  را  بیشتری  دارند، جذابیت  تکلم 
موضوع  از  بخشی  می بینیم  وقتی  كنند!  پنداری  همذات  اتومبیل ها  با  حتی 
»پروفسور  دسته  به  موسوم  گروهی  رقابت   »2 »ماشین ها  فیلم  داستان  و 
از حمایت یک شركت  این راه  با الیت نینگ مک كویین است و در  زونداپ« 
اتومبیل ها  تولید سوخت  پای شركت های  میان  این  در  و  برخوردارند  نفتی 
سازندگان  كار  دستمایه  می شویم  متوجه  می آید،  میان  به  هم  هواپیماها  و 
این فیلم چیزی است كه با آن می شد فیلمی با بازیگران مشهور زنده را نیز 
تركیب  از  حتی  كارتونی  قالب  این  كه  است  این  در  قضیه  اهمیت  و  ساخت 

انسانی محتمل آن نیز موفق تر نشان می دهد.
Mirror :منبع*
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نگاهی به فصل جوایز سینمایی 2015-2016

چهار ماه هیجان انگیز 
برای سینما

كه  است  گذاشته   2015-2016 سینمایی  جوایز  فصل  در  قدم  حالی  در  جهان  سینمای 
اعطای  گوناگون  مراسم های  و  نامزدها  اعالم  رای گیری،  هیجان  از  سرشار  چهارماه 
جوایز را در پیش رو دارد، هیجانی كه با برگزاری رویدادهای گوناگون به اوج می رسد 

و مراسم اسکار هشتادوهشتم نقطه پایان آن خواهد بود.
به گزارش ایسنا، فصل جوایز سینمایی )فاصله زمانی  نوامبر امسال تا فوریه سال آینده 
نوامبر  سوم  روز  در  بریتانیا  مستقل  فیلم  جوایز  نامزدهای  اعالم  با  معموال  میالدی( 
با برگزاری مراسم ساالنه اعطای جوایز سینمایی اسکار به كار خود  آغاز می شود و 

پایان می دهد.
نگاهی به مهم ترین رویدادهای فصل سینمایی 2015-2016

مستقل  فیلم  جوایز  همتای  كه  »گوتام«  مستقل  فیلم  جشنواره  دوره  پنجمین  بیست و 
بریتانیاست، روز 30 نوامبر )9 آذر( برندگان خود را در شهر نیویورک خواهد شناخت. 
این رویداد سینمایی از سال 1991 بویژه با هدف تقدیر از آثار سینمایی مستقل سینمایی 
راه اندازی شد. امسال فیلم »خاطرات دختر نوجوان« ساخته »ماریل هلر« با بیشترین 
تعداد نامزدی در شاخه های گوناگون بیشترین شانس درخشش در این رویداد سینمایی 

را دارد.
هیات ملی نقد برندگان خود را روز اول دسامبر )10 آذر( خواهد شناخت و نامزدهای 
سوی  از  روز  همان  در  نیز  انیمیشن  عرصه  در  رویدادها  معتبرترین  از  »آنی«  جایزه 

انجمن بین المللی فیلم های انیمیشن در لس آنجلس اعالم می شود.
مراسم اعطای جوایز انیمشن »آنی« نیز روز ششم فوریه )17 بهمن( برگزار می شود. 
انتخاب  آذر(   15( دسامبر  ششم  روز  را  خود  برندگان  بوستون  فیلم  منتقدین  انجمن 
یک  را  جهان  سال سینمای  برترین های  نیز  واشنگتون دی سی  منتقدین  و  كرد  خواهد 

روز بعد در هفتم دسامبر )16 آذر( معرفی خواهند كرد.
نامزدهای بیست ودومین دوره جوایز ساالنه انجمن بازیگران آمریکا، روز نهم دسامبر 
)18 آذر( معرفی می شوند و برندگان آن نیز روز 31 ژانویه 2016 )11 بهمن( در مراسم 

اعطای جوایز این رویداد سینمایی مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
سال گذشته »جولیان مور« و »ادی ردماین« موفق به كسب جایزه از انجمن بازیگران 
آمریکا شدند كه هر دو توانستند به ترتیب جایزه اسکار بهترین بازیگری زن و مرد را 

نیز از آن خود كنند.
معتبر  جوایز  دوره  هفتادوسومین  نامزدهای  هالیوود  خارجی  مطبوعات  اتحادیه 
گلدن گلوب را در روز دهم دسامبر )19 آذر( اعالم می كند كه متعاقب آن با مراسم اعطای 

جوایز این رویداد سینمایی در دهم ژانویه 2016 )20 دی( همراه خواهد بود.
سال گذشته فیلم »پسرانگی« ساخته »ریچارد لینکلیتر« موفق به كسب جایزه بهترین 
فیلم و كارگردانی از جوایز گلدن گلوب شد و جایزه بهترین فیلم خارجی نیز به »لویاتان« 
نیز  بوداپست«  بزرگ  »هتل  فیلم  از روسیه رسید.  زیاگینتسف«  »آندری  كارگردانی  به 

بهترین فیلم كمدی نام گرفت.
انجمن ملی منتقدین فیلم آمریکا كه یکی از مهمترین و معتبرترین رویدادهای سینمایی 
سال آمریکاست، برندگانش را روز سوم ژاویه )13 دی( خواهد شناخت. منتقدین كار 
بلد هالیوودی كه به سخت پسندی در این جایزه سینمایی معروف هستند، سال گذشته 
در نهایت جایزه بهترین فیلم را به ساخته نامتعارف »ژان لوک گدار« كارگردان مولف 
انجمن  جوایز  دوره  دادند.هشتادویکمین  زبان«  با  »خداحافظی  عنوان  با  فرانسوی 

منتقدین فیلم نیویورک روز چهارم ژانویه )14 دی( برگزار می شود.
مجله های  و  روزنامه ها  از  كارشناسانی  حضور  با   1935 سال  از  قدیمی  انجمن  این 
قدیمی ترین  از  یکی  عنوان  به  منتقدین  انجمن  جوایز  كرد.  كار  به  آغار  نیویورک 
از  تنها  كه  می شود  محسوب  اسکار  جایزه  همتایان  مهمترین  از  سینمایی  رویدادهای 
شش سال قدمت كمتر برخوردار است. سال گذشته فیلم »پسرانگی« ساخته »ریچارد 
و  برد  خانه  به  سینمایی  رویداد  این  از  را  كارگردانی  و  فیلم  بهترین  جایزه  لینکلیتر« 
جایزه بهترین فیلم خارجی نیز به »آیدا« ساخته »پاول پالیکوفسکی« از لهستان رسید.

شصت ونهمین دوره جوایز فیلم بافتا )آكادمی فیلم و تلویزیون بریتانیا( پس از اعالم 
نامزدها در هشتم ژانویه 2016 )18 دی( مراسم اعطای جوایز خود را بیش از یک ماه 

بعد در تاریخ 14 فوریه )25 بهمن( در لندن برگزار می كند.
به عنوان  را  »پسرانگی«  فیلم  اغلب جوایز سینمایی  بافتا همچون  آكادمی  سال گذشته 
بهترین فیلم برگزید و جایزه بهترین كارگردانی را نیز به »ریچارد لینکلیتر« داد و فیلم 

»تئوری همه چیز« نیز به عنوان بهترین فیلم انگلیسی برگزیده شد.
جوایز انجمن كارگردانان آمریکا كه یکی از بهترین پیش بینی كنند ه های جوایز اسکار 
است، روز دوازدهم ژانویه )22 دی( نامزدهای خود را معرفی می كند و مراسم اعطای 
جوایز شصت و هشتمین دوره از این رویداد سینمایی نیز روز ششم فوریه )17 بهمن( 

برگزار می شود.
انجمن  به برگزاری جوایز  از دیگر رویدادهای مهم در فصل جوایز سینمایی می توان 
در  آمریکا  نویسندگان  انجمن  بهمن(، جوایز  ژانویه )سوم  در 23  آمریکا  تهیه كنندگان 
تاریخ 13 فوریه )24 بهمن( و جوایز فیلم مستقل »اسپریت« در تاریخ 27 فوریه )هشتم 

اسفند( اشاره كرد.
فرآیند هشتادوششمین دوره جوایز اسکار كه نقطه پایانی و اوج هیجان فصل جوایز 
سینمایی است، با اعالم نامزدهای این رویداد سینمایی در شاخه های گوناگون در تاریخ 

14فوریه )24 دی( آغاز می شود.
رای گیری نهایی از اعضای اكادمی برای انتخاب برترین ها در شاخه های گوناگون از 
ساعت 8 صبح 13 فوریه )23 دی( آغاز می شود و تا ساعت پنج بعد از ظهر 23 فویه )4 
اسفند( ادامه خواهد داشت و در نهایت مراسم هشتادوششمین دوره جوایز سینمایی 
برندگان  معرفی  با  لس آنجلس  تئاتر  دالبی  سال  در  اسفند(   9( فوریه   28 روز  اسکار 

برگزار خواهد شد.
سال گذشته فیلم »مرد پرنده« ساخته »الخاندرو گونزالز ایناریتو« كارگردان صاحب نام 
مکزیکی موفق به كسب جایزه بهترین فیلم و كارگردانی هشتادوهفتمین دوره جوایز 
سینمایی اسکار شد و با چهار جایزه به همراه »هتل بزرگ بوداپست« پیشتاز این رویداد 

سینمایی نام گرفت.
همچنین در بخش بهترین بازیگری مر د و زن نیز به ترتیب »ادی ردماین« )تئوری همه 

چیز( و »جولین مور« )هنوز آلیس( جایزه اسکار را به خانه بردند.
»سیتیزن فور« بهترین مستند و »قهرمان بزرگ 6« بهترین انیمیشن شناخته شد و »آیدا« 

از لهستان نیز جایزه اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی را به خانه برد.

برای دوازدهمین بار

آلبوم الویس پریسلی 
بهترین آلبوم موسیقی انگلیس شد

آلبوم »اگر بتوانم رویایی داشته باشم« اثر الویس پریسلی برای دوازدهمین بار 
عنوان بهترین آلبوم موسیقی انگلستان را كسب كرد.

بازیگر  این خواننده و  نام  الویس پریسلی،  از مرگ  با گذشت حدود 40 سال 
برای دوازدهمین باز صدرنشین فهرست برترین آلبوم های انگلستان شد.

برتری الویس نشان می دهد آلبوم های او بیش از كارهای هر خواننده مردی 
از  نسخه  هزار   79 فروش  با  را  رتبه  این  الویس  دارد.  طرفدار  انگلستان  در 
از  این كار پس  آورده است.  به دست  باشم«  بتوانم رویایی داشته  »اگر  آلبوم 
ساالنه  فروش  در  را  سرعت  بیشترین  گاالگر  نوئل  دیروز«  دنبال  »به  آلبوم 

تجربه كرده است.
یکی  و  آمریکایی  هنرپیشه   و  خواننده   )1935-1977( پریسلی  آرون  الویس 
بیستم  قرن  آمریکای  موسیقی  و  معاصر  هنر  در  شخصیت ها  موفق ترین  از 
است. مرگ او در سن 42 سالگی به محبوبیتش بین هوادارانش افزود. او در 
دوران شکوفا شدن سبک »راک اند رول« بویژه در نیمه ی دوم دهه 1950 بر 
آن حکمرانی می كرد ، چنان كه به »سلطان راک اند رول« مشهور شد. پریسلی 
از یک  از آن ها بیش  از هر كدام  با اجرای 45 ترانه كه  از سال 1956 به بعد، 
میلیون نسخه به فروش رفت و همچنین بازی در 33 فیلم سینمایی و حضور 
را  ركوردشکنی  اقتصادی  موفقیت   كنسرت ها،   و  تلویزیونی  برنامه های  در 

كسب كرد.
در این جدول »راد استوارت« با آلبوم »كشوری دیگر« رتبه دوم را به نام خود 
انگلستان،  برتر  موسیقی  آلبوم  پنج  برگزیدن  دوره  سی وچهارمین  در  زد. 
رتبه  شیران«  »اد  از  آلبومی   »X« و  نشست  سوم  جایگاه  در  گاروی«  »گای 
چهارم را كسب كرد. اثر شیران هفتادو دومین هفته خود را در میان چهار اثر 
محبوب این كشور سپری می كند. پس از او »وقتی می خندم، گریه ام می گیرد« 
آلبوم موسیقی »جس گین« هم جایگاه پنجم این جدول را به نام خود ثبت كرد.
به گزارش بی بی سی، در فهرست »پنج ترانه برتر انگلستان طی هفته گذشته« 
»ادل«  جدید  كار  می شنوی«  صدامو  »سالم،  ترانه  پیاپی،  هفته  دومین  برای 
بار دیگر  را یدک می كشد،  كه عنوان سریع ترین قطعه سال 2015 در فروش 
 »25« منتشرنشده  هنوز  آلبوم  از  تک آهنگ  این  گرفت.  قرار  نخست  مقام  در 
پربازدیدترین  ركورد  ساعت،   24 مدت  در  بازدید  میلیون بار   27.7 ثبت  با 
موزیک ویدئو را از آن خود كرد. این قطعه در مدت سه روز، 160 هزار نسخه 
دانلود  آمریکا  در  بار  و 450 هزار  انگلیس  در  بار  و 156 هزار   فروش داشت 

شده است.
»متأسفم« جدیدترین كار »جاستین بیبر« رتبه دوم این فهرست را اشغال كرده 
رقابت های  درخشان  چهره   »MTV« جایزه  پنج  كسب  با  امسال  بیبر  است. 

موسیقی اروپا بود.
ترانه  با  نیز  آورده  به دست  را   2015 »گرمی«  چهار  جایزه  كه  اسمیت  سم 
»ویک  از  »تپه ها«  ترانه  او  از  پس  و  دارد  را  سوم  رتبه  دیوار«  روی  »نوشته  

انره« و »Hotline Bling« ترانه ای از »ِدِرک« قرار گرفته است.
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اثر  نامه  عارف  نمایش   2015 اكتبر   17 شنبه  روز  در 
سالن  در  هنر  فستیوال  همت  به  میرزا  ایرج  بیادماندنی 
هاوس(  پاول  )بادن  لندن  در  پیشاهنگی  خانه  بزرگ 
سیاسی  طنز  بصورت  كه  برنامه  رفت.این  صحنه  بروی 
، فرید شفیع  و موزیکال با هنرمندی شاهرخ مشکین قلم 
استقبال  چشمگیر  اجرا شد مورد  درایه  نوری و سیمون 

ایرانیان مقیم انگلستان قرار گرفت.

عارف نامه معروفترین شعر ایرج میرزا و از مشهورترین 
منظومه های ادبیات فارسی است. شعری در قالب مثنوی 
سروده  قزوینی  عارف  هجو  در  اصل  در  كه  بیت   515 در 
و  سیاسی  مسائل  بیان  به  آن  ضمن  در  شاعر  ولی  شده 
نکوهش حجاب  نیز می پردازد.  انتقادی  نگاه  با  اجتماعی 
سیاست مداران  از  انتقاد  زنان،  خانه نشینی  با  مخالفت  و 
و  بچه بازی  رواج  به  اعتراض  و  كشور  سیاسی  فضای  و 
با  كه  است  شعر  این  دیگر  مضامین  از  همجنس  با  رابطه 

بیانی طنزآمیز و هزلی مطرح شده اند.

فراوان خود مورد  به رغم محبوبیت و شهرت  عارف نامه 
انتقادات و مخالفت های فراوان نیز قرار گرفته و شاعران 
آن  از  انتقاد  در  مفصل  منظومه  چندین  نیز  ایرج  معاصر 
سرودند و ایرج میرزا نیز چندین شعر در پاسخ به ایشان 
عارف  از  دفاع  مخالفت ها  برخی  انگیزه  سروده است. 
قزوینی و برخی دیگر دفاع از حجاب و برخی نیز انتقاد از 

عبارات خارج از عرف در این شعر بوده است.
در مورد علت سرودن عارف نامه روایت های گوناگونی نقل 

از عارف  ایرج  یعنی رنجش  نتیجه  به یک  شده كه همگی 
می شود.  ختم  مشهد  به  عارف  سفر  هنگام  در  قزوینی 
داشته  انتظار  می گوید  شعر  در  كه  همان طور  ایرج  گویا 
كه عارف به دلیل دوستی دیرینه در این سفر به دیدن  او 
بیاید اما عارف به مقر ژاندارمری مشهد، كه در آن زمان در 
اختیار كلنل پسیان بوده، می رود و وقتی هم كه ایرج برای 
مالقات او به آنجا می رود با وی برخورد سردی می كند و 
آن شب در كنسرت هم غزلی می خواند كه در بیت پایانی آن 
سر  بر  جغد  می كند:»چو  نفرین  را  ایرج  جد  فتحعلی شاه 
روح  به  نفرین  و  عارف  نشست   / عباس  شاه  ویرانه های 

خاقان كرد«
در  شعری  سرودن  به  تصمیم  حوادث  این  از  پس  ایرج 
هجو عارف می گیرد و به تشویق دوستان مطالب سیاسی 
و اجتماعی را نیز در آن می گنجاند و به مرور بخش های 
پیش  حتی  به طوری كه  می كند.  اضافه  آن  به  را  جدیدی 
بسیار  ادیبان  و  شعردوستان  بین  در  انتشار  و  تکمیل  از 
مشهور شده و سروصدای زیادی به پا كرده بود و هزاران  

نسخه دست نویس از آن موجود بود.

از  »فخرالشعرا«،  و  »جالل الممالک«  به  ملقب  میرزا  ایرج 
جمله شاعران برجسته ایرانی در عصر مشروطیت )اواخر 
تجدد  پیشگامان  از  و  پهلوی(  دوره  اوایل  و  قاجار  دوره 
در ادبیات فارسی بود. ایرج میرزا در قالب های گوناگون، 
شعر سروده و ارزشمندترین اشعارش مضامین انتقادی، 
و  ساده  ایرج  شعر  دارند.  تربیتی  و  احساسی  اجتماعی، 
عامیانه  گفتارهای  و  واژگان  دربرگیرنده  گاهی  و  روان 
دوره  شعر  بر  اثرگذار  اشعار  جمله  از  او  اشعار  و  است 

مشروطیت بود.
در  كه  داشت  تعلق  قاجار  شاهزادگان  از  گروهی  به  ایرج 
حکمرانی بر كشور سهم موثری نداشتند ولی با این وجود، 
تعلق خاطر خود را به نسب و اشرافیت خود حفظ كرده 
ایرج نیز مانند پدرش صدرالشعرا، گاه دچار فقر  بودند. 
و تنگدستی می شد و از همین رو همفکری و همدردی با 
در  اجتماعی  نابرابری های  به  اعتراض  روح  و  تهیدستان 
سفرهای  ولخرجی،  خصلت  سبب  به  او  بود.  زنده  وی 
مداوم و تغییر مکرر شغل، برخالف میل باطنی خود گاه 
مجبور به مدیحه سرایی اعیان و اشراف می شد ولی به نحو 

مالیم اما موثر از این كار ابراز دلتنگی و بیزاری می كرد.
كسانی كه از نزدیک با ایرج ارتباط داشته اند، گفته اند كه 
او در زندگی روزمره مردی متین و موقر بوده و در جمع 
محافل  در  حضور  هنگام  اما  می گفته  سخن  قلم  لفظ  به 
خصوصی و در میان دوستان، این حریم به یکباره از میان 

می رفت و به بذله گویی مبدل می شد. 

شعر  صدای  بلندترین  بهار،  ملک الشعرا  همراه  به  ایرج 
زاویه  از  كه  بهار  خالف  بر  او  بود.  مشروطه  دوره 
دیدگاه  از  بیشتر  می نگریست،  مشروطه  به  میهن پرستی 
یک بورژوای اشرافی، منتقد روابط اجتماعی بود. و ضمن 
اجتماعی  درک  و  سیاسی  شعور  فاقد  را  مردم  توده  آنکه 
می دانست، دوری از خطر در افتادن با قدرتمندان و پیروی 

از مصلحت را برای دوستان تجویز می كرد:

رعایا جملگی بیچارگان اند
كه از فقر و فنا آوارگان اند

تمام از جنس گاو و گوسفندند 
نه آزادی نه قانون می پسندند
برای همچو ملت همچو مردم 

نباید كرد عقل خویش را گم
باوجود آنکه ایرج به شاهزادگی خود مباهات می كرد، ولی 
ابیاتی نیز در نقد و بدگویی درباره محمدعلی شاه و احمد 

شاه از وی باقی مانده است.
آثار ایرج را می توان به دو بخش پیش و پس از مشروطه 
تقسیم كرد. اشعار دوره پیش از مشروطه او كه محصول 
رجال  ستایش  در  قصایدی  بیشتر  اوست،  جوانی  دوران 
دسته  این  از  بزرگی  بخش  است.  قاجار  بزرگان  و  زمان 
از  اشعار دوره پس  امروزه در دست نیست.  ایرج  اشعار 
قالب  در  اجتماعی  انتقادهای  به  بیشتر  كه  ایرج  مشروطه 
مضامین بکر اختصاص دارد، دارای اعتبار ادبی بیشتری 
و  ساده  زبان  از  ایرج  بی نظیر  تقریبًا  استفاده  هستند. 
خروج او از چارچوب ها و قالب های رایج در شعر فارسی، 

باعث شده تا شعر او، جایگاه ویژه ای نسبت به شاعران هم 
دوره خود در ادبیات فارسی بیابد. 

ایرج از اولین شاعرانی است كه شعرهایی را بطور خاص 
درس  شوق  چون  شعرهایی  سروده است.  كودكان  برای 
دو  صیادان،  و  خرس  روباه،  و  كالغ  مادر،  مهر  خواندن، 
نفر دزد خری دزدیدند، نصیحت به فرزند، ما كه اطفال این 
دبستانیم از نمونه های اینگونه اشعار هستند كه مضمون 
دلنشینی و جذابی را با زبان بسیار ساده و روانی مطرح 

می كنند.
شعرهایی  دارد.  مادر  به  احترام  در  نیز  شعر  چندین  وی 
با مطلع »داد معشوق به عاشق پیغام/ چون »قلب مادر« 
كه كند مادر تو با من جنگ« و »مهر مادر« با مطلع »گویند 
از  آموخت«  گرفتن  دهان  به  پستان   / مادر  زاد  چو  مرا 
مادر  به  احترام  مورد  در  فارسی  اشعار  معروفترین 
ایران  در  مردانی  نخستین  ازجمله  همچنین  هستند.ایرج 
زنان  حقوق  حامی  جنبش های  از  كه  می شود  شناخته 

حمایت كرده است.
و اما عارف قزوینی ، شاعر و تصنیف ساز قزوینی پدرش 
»مالهادی وكیل« بود. عارف صرف و نحو عربی و فارسی 
را در قزوین فرا گرفت. خط شکسته و نستعلیق را بسیار 
خرازی  صادق  حاج  نزد  را  موسیقی  می نوشت.  خوب 
فرا گرفت. مدتی به اصرار پدر در پای منبر میرزا حسن 
و  پرداخت  خوانی  نوحه  به  قزوین،  وعاظ  از  یکی  واعظ، 
عمامه می بست ولی پس از مرگ پدر عمامه را برداشت و 

ترک روضه خوانی كرد.
یا  وی  ساخت.  سالگی   18 در  را  تصنیفش  اولین  عارف 
عشقی  تصنیف  یا  و  ساخته  وطنی-سیاسی  تصنیف های 
بوده است.  شکن  سنت  و  باک  بی  نیز  زمینه  دو  هر  در  و 
اوضاع  و  حال  وصف  در  اكثرًا  چون  عارف  تصنیف های 
زمانه بود همگی تاثیر بسزایی در مجامع آن روز داشت. 
برگزار  كنسرت  ایران  در  كه  است  كسانی  اولین  از  عارف 
كرد و به جنبٔه غیر مجلسی بودن و مردمی بودن آن تاكید 
ازدحام  پر  و  رونق  پر  همیشه  او  كنسرت های  می ورزد. 
عقیده  سازی  تصنیف  و  تصنیف  مورد  در  عارف  بود. 
كه  مردمی  تا  باشد  داشته  تحریر  نباید  تصنیف  كه  داشت 
آن  اجرای  از پس  راحتی  به  بتوانند  ندارند  و تحریر  صدا 
صراحت  همیشه  خود  زندگی  سرتاسر  در  عارف  برآیند. 
داشته و این حداقل در تصنیف های اجتماعی و سیاسی او 
به خوبی مشهود است. او بدون هراس آن چه را كه فکر 
می كرد درست است بر زبان می راند تا جایی كه صراحت 

او گاه باعث رنجش دوستان و یارانش می شده است.

نمایش موزیکال عارفنامه دومین اثر از ایرج میرزاست كه 
شاهرخ مشکین قلم سابقه اجرای آن را دارد.پیش از این با 
مدیریت فستیوال هنر منظومه زهره و منوچهر دیگر اثر 
كشورهای  سایر  و  لندن  در  وی  توسط  میرزا  ایرج  فاخر 
در  توفیق  از  پس  رفت.شاهرخ  صحنه  روی  به  اروپایی 
اجرای زهره و منوچهر  به توصیه و تشویق بزرگانی چون  
مسؤولیتی  و  غفار  فرخ  و  حکاک  كریم   ، پزشکزاد  ایرج 
از  بخشی  ساختن  نمایان  دار  عهده  مینمود  احساس  كه 
و  شد  شعری  منظومه  این  در  مستتر  اجتماعی  های  الیه 
فرید  همکاری  با  كننده  خیره  نمایشی  و  تمام  زیبایی  به 
شک  بدون  كه  نمود  خلق  را  جاودان  اثری  نوری  شفیعی 
بازتاب و بازخورد فراوان آن در سست نمودن ریشه های 
خرافات و باز نمودن افکار بسته بویژه در جامعه خرافه 
گذاشت. خواهد  ویژه  و  اساسی  تاثیر  كنونی  ایران  زده 
و  كار  عارف،میز  و  ایرج  شخصی  صحنه،وسایل  طراحی 
به  كه  بطوری  شده بود  انتخاب  بخوبی  تماما  آنها  پوشش 
مخاطبین و تماشاگران این فرصت را میداد با اشعاری كه 
به زبان ایرج جاری میشد و تصنیف های زیبایی كه عارف 
در حین نواختن سه تار میخواند به فضای آن عصر متصل 
شده و درک بهتری از اشعار و تصنیف ها داشته باشند.
تغییر گویش  پردازیهای مناسب و  از شخصیت  صرفنظر 
و لهجه ها كه با زبان شعر آمیخته بود بایستی از سکانس  
عالی و متمایز مست شدن ایرج و شعر خوانی و رقص وی 

تعریف و تمجید نمود.
از  بیش  كه  میشود  چندان  دو  زمانی  شاهرخ  كار  ارزش 
پانصد بیت شعر این منظومه را بدون تپق ،بدون سانسور 

واژگان،با صالبت و با جسارت ستودنی به زبان می آورد 
و همکاری و بازی متین ، فاخر و درخور اعتنای فرید در 
نقش عارف قزوینی كه توام با نواختن و سرودن تصانیف 
است. برجسته  اثر،  این  جاودانگی  در  هست  نیز  عارف 
عارفی كه در طول نمایش مورد هجمه ركیک ترین الفاظ 
از طرف دوست خود ایرج  قرار میگیرد و فقط مینوازد و 
می سراید.البته شاهرخ معتقد است خود سانسوری بالی 
جامعه متمدن و آرمانگراست و با علم به این موضوع بدون 
كم و كاست كردن اشعار  آنچه را كه ایرج سروده به زبان 
جاری میسازد.نمایشی كه با مطلع »شنیدم من كه عارف 
جانم آمد / رفیق سابق طهرانم آمد« شروع شد و در خالل 
خانه نشینی  با  مخالفت  و  حجاب  نکوهش  به  آن  بیت   515
كشور  سیاسی  فضای  و  سیاست مداران  از  انتقاد  زنان، 
با مقطع زیر  پرداخت و به آخوند و روضه خوانی تاخت 

پایان می یابد:

بــه شوخی گفته ام گر یاوه یی چند 
 مبادا دوستان از من برنجند

هنر  فستیوال  كه  است  ضروری  نکته  این  ذكر  پایان  در 
خود  فعالیت  آغاز   از  خرازی  فهیم  خانم  سرپرستی  به 
نموده  تالش  همواره  هنری  های  چهره  معرفی  ضمن 
دوستانه  میهن  و  فرهنگی  اهداف  تحقق  ساز  زمینه  است 
میدهد  را  نوید  این  دریافتی  اطالعات  اساس  بر  و   باشد 
كه در برنامه های آتی خود در نظر دارد به دلیل استقبال 
موزیکال  نمایش  مجددا  هموطنان،  مکرر  تقاضاهای  و 

عارفنامه را در لندن به روی صحنه ببرد. 

به بهانه اجرای نمایش عارف نامه درلندن

عــــارف نـــــــامه 
نگارنده: ر- آراد 
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برای چه کتاب 
می خوانیم؟

فرشته نوبخت 

پشت  بخواهد  كه  هم  هرچقدر  دارد.  را  خودش  دغدغه های  آدمی  هر 
فکر  چطور  نهایت  در  كه  كند  انکار  نمی تواند  باز  شود،  پنهان  ظواهر 
است  نشانه هایی  جزئیات  در  همیشه  باشد.  چه  دارد  دوست  و  می كند 

برای اینکه بفهمیم دغدغه آدم های دور و برمان چه چیزهایی است.
مرتب  آن  در  همه چیز  كه  می شویم  خانه  ای  وارد  وقتی  مثال،  به عنوان 
صاحبخانه  بزنیم  حدس  می توانیم  می آید  غذا  خوب  بوی  و  شده  چیده 
برای  می داند  فضیلتی  را  كدبانوگری  دست كم  یا  است  كدبانو  زنی 
خویش. وقتی در فروشگاه های بزرگ قدم می زنیم با نگاه كردن به سبد 
قرار  مالی  از تمکن  بزنیم در چه سطحی  آدم ها می توانیم حدس  خرید 
دارند یا چه جور سلیقه ای در انتخاب كاال دارند یا دست كم روزهایشان 
عناوین  تماشای  می گذرانند.  چیزهایی  چه  پوشیدن  و  خوردن  با  را 
كتاب های كتابخانه  آدم ها كافی است برای دانستن اینکه صاحب كتاب ها 
به كدام یک از علوم عالقه دارد، دوست دارد درباره چه چیزهایی بیشتر 

بداند یا می داند یا دست كم برای چه، كتاب می خواند.

جزء  یک  فقط  جذابیت  موارد،  این  همه   در  می بینیم  كنیم  دقت  اگر 
هر  خریدن  باز  ضرورت  باعث  كه  چیزی  و  است  فریبنده  و  كم اهمیت 
خود  »ضرورت«  و  اهمیت  بلکه  نیست،  صرف  جذابیت  می شود  كاالیی 
كاال است. وسوسه  داشتن یک كتابخانه زیبا، الزمه كتابخوان شدن آدم ها 
كتاب  می شود  باعث  كه  است  مطالعه  به  »نیاز«  احساس  بلکه  نیست. 
خریدن و كتاب خواندن تبدیل به یک اصل اساسی در زندگی آدم ها شود. 
انسان بدل نشود،  امری به ضرورتی درونی در وجود  تا  پس می بینیم 

پایدار نمی ماند.
است؛ مصرف  بوده  با صرف هزینه  كه مصرف همیشه همراه  آنجا  از 
كاالهای فرهنگی نیز از همین معادله ساده پیروی می كنند. به این معنا 
كه تا خوراک فرهنگی تبدیل به ضرورت و نیاز در وجود آدم ها نشود، به 
سمت آن كشیده نمی شوند و توجهی به آن نشان نمی دهند. این فرهنگ، 
بی شک تزریقی و فرمایشی نیست و بنابراین نمی شود با یک ماده  قانون 
یا تبصره  و مثال با قید فوریت چاره ای برای آن اندیشید. حتی تبلیغات 
هم نمی تواند تاثیر چندانی در پدید آمدن آن داشته باشد. زیرا نیازمند یک 
حركت اساسی فرهنگی است كه برای شروع آن، باید از جامعه شناسان 
دالیل  گفت  باید  تعصبی  هرگونه  از  دور  به  و  صراحت  با  گرفت.  كمک 
روشنی وجود دارد كه قاطبه مردم ما عالقه ای به كتاب خواندن ندارند 
آن  دالیل  از  یکی  می گویند  می شود.  بدتر  هم  روز  به  روز  وضع  این  و 
از  وسیعی  حجم  راحتی  به  كه  هستند  اجتماعی  شبکه های  و  اینترنت 
اطالعات را در اختیار می گذارند. اما آیا این شبکه های اجتماعی مجازی 
تنها در ایران فعالیت دارند؟ این فرهنگی است كه از بیرون بر ما وارد 
شده، پس چه دلیلی وجود دارد كه با وجود گسترش آن در جهان، چنین 
نتیجه ای برای ما به دست آمده؟ در حالی كه تیراژ كتاب ها، روزنامه ها 
و مجله ها در همان كشورها، چندین  برابر ایران است. همچنین گرانی 
كتاب را یکی از دالیل عدم استقبال از آن عنوان می كنند. اما در مقایسه 
با هزینه هایی كه در خانواده ها صرف خرید اقالم غیرضروری می شود، 
این دلیل هم نمی تواند چندان محلی از اعتبار داشته باشد. قیمت كتاب در 
مقایسه با بسیاری از كاالهای پرمصرف و كم اهمیت ناچیز است و وقتی 
این را در كنار مبحث »ضرورت« و »نیاز« قرار بدهیم متوجه خواهیم شد 

كه ادعای كتاب نخواندن به دلیل گرانی، ادعایی بی اساس است.

باید گفت این مساله كه در حقیقت بی آنکه متوجه باشیم، تبدیل به بحران 
شده در فرهنگ ما، مساله تازه ای نیست. در هیچ دوره ای از تاریخ كشور 
ما، كتاب كاالی پر اهمیتی در سبد خانواده های ما نبوده است. همیشه 
قشر خاصی كه كمابیش روشنفکر و طلبه و به قولی انتلکتوئل بوده اند 
به خواندن كتاب اهمیت می داده اند. به عبارتی كتاب خواندن در فرهنگ 
ما ریشه عمیقی ندارد. این مساله در مورد ادبیات و مخصوصا ادبیات 
داستانی بسیار شدیدتر بوده است زیرا در مورد شعر وضع به گونه ای 
در همه  اشراف  میان طبقه  در  اهمیتی كه شعر  به خاطر  و  است  دیگر 
دوره های تاریخی در ایران داشته، از سرنوشت بهتری برخوردار بوده 
اهمیتی  با  نکات  به  عامه  فرهنگ  در  ریزنگری  و  بررسی  كمی  است.با 
حل  برای  را  كلیدهایی  می توانند  آسیب شناسانه  منظر  از  كه  می رسیم 
این معمای شگفت انگیز به دست بدهند. در خانه های ایرانی كتابخانه یا 
بخشی از خانه كه برای این منظور در نظر گرفته شده باشد یا دست كم 
چند قفسه كه به جای ظروف تزئینی به كتاب اختصاص داده شده باشد، 
در مرتبه آخر اهمیت است. بسیاری از خانه ها فاقد چنین امکانی هستند 
كشوها  درون  اغلب  كرد  پیدا  آنها  در  كتاب  جلدی  چند  بشود  هم  اگر  و 
و داخل كمدها یا در دست نیافتنی ترین بخش خانه یعنی انباری ها قرار 
اشغال  را  هیچ جایی  تقریبا  كتاب  ما،  خانواده های  خرید  سبد  در  دارد. 
بسیار  قسمت هایی  ما  كشور  در  زنجیره ای  فروشگاه های  نمی كند. 
كوچک و كم مشتری دارند كه در آنها چند عنوان كتاب عرضه می شود كه 
اغلب رمان های بازاری یا كتاب های كودک و نوجوان كم اهمیت هستند 
به همراه نوشت افزار. این در حالی است كه در همه دنیا، حتی بسیاری 
از كشورهای جهان  سومی بخش وسیعی از فروشگاه های بزرگ را در 
كنار عرضه دیگر محصوالت مورد نیاز خانواده ها به كتاب و محصوالت 
فرهنگی اختصاص می دهند. این به این معنا است كه كتاب نه به عنوان 
از ضروریات خانواده ها محسوب  به عنوان یکی  یک كاالی مصرفی كه 

می شود. در باره این مساله زیاد گفته شده و هربار به بهانه ای. پایین 
بودن تیراژ كتاب ها یکی از آنها است و نگرانی از عدم استقبال مخاطب 
از روزنامه و مجله ها كه دل مشغولی تازه ای نیست برای اهالی فرهنگ. 
پس می ماند یک سوال كه دستیابی به جواب آن كار ساده ای نیست و آن 

این است: چه باید كرد؟
برای رسیدن به پاسخ این سوال، اول باید علت ها را ریشه یابی كرد. یکی 
و در حقیقت معادله ای چند مجهولی  اینجا هم گفته شد  در  از علل كه 
است، توجه نداشتن خانواده ها به كتاب است. پدر و مادری كه خودشان 
كتاب نمی خوانند، كتاب ندارند و بنابراین كتابخانه ای هم در منزل ندارند 
و برای خریدن كتاب حاضر به صرف هزینه و وقت نیستند، نمی توانند 
در  پیگیر  و  كتاب خواندن  به  عالقه مند  فرزندانی  باشند  داشته  انتظار 
اتفاقا چنین خانواده هایی كمترین اهمیت را در  این باره داشته باشند. 
متوجه  ناآگاهی،  دلیل  به  حالی كه  در  می دهند.  ادبیات  به  كتاب ها  میان 
نه  دهند،  قرار  فرزندانشان  اختیار  در  ارزشمندی  خوراک  اگر  نیستند، 
تنها قوه تخیل آنها را تقویت می كنند بلکه راه اندیشیدن را به آنها نشان 
پیشرفته كه كسب  بیاموزند. در كشورهای  تا رفته رفته خود  می دهند 
درآمد بزرگترین دغدغه آدم ها نیست، توجه بیشتری به هنرها از جمله 
موسیقی و ادبیات می شود. در چنین شرایطی خواه ناخواه توجه مردم 
به محصوالت رفاهی نیز بیشتر است و بنابراین هنر رونق مناسبی دارد. 
این است كه رمان های بیشتری نوشته می شود و در برابر، تیراژ كتاب ها 

هم چندین  برابر كشور ما است.
جامعه شناسان  توجه  مورد  باید  تنها  نه  نظرم  به  كه  است  نکاتی  این 
سطح  در  چه  ما  سیاست گذاران  عنایت  مورد  باید  بلکه  بگیرد،  قرار  ما 
كالن و در سطوح فرهنگی نیز قرار بگیرد. صرف گفتن از كمبودها و 
به  رسیدن  موجب  تنها  نه  كتاب،  زمینه  در  آمار  مدام  ارائه  و  نداشته ها 
را  آن  مساله  دادن  جلوه  بزرگ تر  با  بلکه  نمی شود،  مطلوب  نتیجه ای 
پیچیده تر می كند. در حالی كه این معضلی است كه مانند همه كاستی ها 
قابل بررسی و جبران است و به نظر می رسد وقت آن رسیده كه دست 
از انتقادكردن برداشت و وارد مرحله تازه ای شد. مرحله ای كه بی مدد 
بدون  همچنین  و  نیست  ممکن  دولتی  سیاست گذاران  و  جامعه شناسان 

درک واقعیت هولناكی، به نام بی عالقگی ایرانی ها به خواندن كتاب!
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»پیكاسو« را دور انداخت
بهار سرلك

در  بریتانیایی  تلویزیون  مجری  و  كمدین  بازیگر،  بلسد«  »برایان 
از  خاطره ای  داشت  ساندی«  »تلگراف  روزنامه  با  كه  مصاحبه ای 
 ١٢ كه  زمانی  بلسد  برایان  كرد.  تعریف  پیکاسو  با  شدنش  روبه رو 
داد.  دست  از  را  پیکاسو«  »پابلو  آثار  از  یکی  داشتن  شانس  بود  ساله 
او  چون  اما  بود  كشیده  بلسد  مخصوص  را  نقاشی  این  هنرمند  این 
انداخت.  را دور  آن  نیست  پرنده  به  پیکاسو شبیه  نقاشی   فکر می كرد 
پیکاسو برای حضور در  بازیگر ٧٩ ساله ١٢ ساله بود،  این  زمانی كه 
مراسم »كنفرانس جهانی صلح« سال ١٩٥٠ به شهر شیفیلد سفر كرده 

همچنین  و  امریکا  و  بریتانیا  دولتی  مقام  هزار   ٣٦٠ كه  مراسمی  بود؛ 
بود  آنجا  هم  »پیکاسو  می گوید:  بلسد  داشتند.  حضور  آن  در  مشاهیر 
و نقاشی می كشید، من شروع به دویدن كردم و از همه جلو زدم تا به 
او برسم.« وقتی بلسد با پیکاسو روبه رو شد با گستاخی تمام پرسید: 
پیکاسو  پاسخ  هستید؟«طبیعتا  اسپانیایی  معروف  نقاش  همان  »شما 
مثبت بود. اما بلسد زیر بار نمی رود و به او می گوید: »شما بیشتر شبیه 
»كارمن میرندا« )خواننده سامبا( هستی.« و از پیکاسو می خواهد برای 
بانمك  پسربچه  این  جذب  كه  پیکاسو  بکشد.  نقاشی ای  گفته اش  اثبات 
نقاشی  اما  بکشد.  صلح«  »كبوتر  او  برای  می دهد  پیشنهاد  بود،  شده 
پیکاسو  به  بلسد  داشت.  را  انتظارش  بلسد  كه  نمی شود  چیزی  آن  او 
نیستی،  پیکاسو  نشان می دهد شما  نقاشی  كه، همین  »گفتم  می گوید: 

می گوید:  سمج  پسربچه  این  جواب  در  پیکاسو  نیست.«  كبوتر  اینکه 
»باالخره منتقد هم پیدا كردم. این بچه باورش نمی شود این یك كبوتر 
حال  در  كه  اثری  می اندازد؛  زمین  روی  را  نقاشی  این  بلسد  است.« 
حاضر ٥٠ میلیون پوند قیمت دارد. اما وجود نقاشی »كبوتر صلح« در 
گالری موزه شهر شیفیلد نشان می دهد كسی این اثر را از روی زمین 
اینکه  از  بعد  می گوید  بلسد  است.  بوده  آگاه  آن  ارزش  به  و  برداشته 
یکی  می شود  باخبر  اسپانیایی  هنرمند  با  پسرش  رویارویی  از  پدرش 
دو هفته ای با او حرف نمی زند. كسی كه این نقاشی را از روی زمین 
برداشته آن را به عنوان نماد كنگره صلح به مجلس ارایه كرده است. 
موزه شیفیلد آثاری از »پل سزان« نقاش پسا امپرسیونیست فرانسوی، 
امپرسیونیست  نقاش  پیسارو«  »كامی  فرانسوی،  هنرمند  گوگن«  »پل 
نمایش گذاشته است.  به  را  دانماركی- فرانسوی  نئوامپرسیونیست  و 
و  گراورساز  پیکرتراش،  صحنه،  طراح  شاعر،  نقاش،  پیکاسو«  »پابلو 
سپری  فرانسه  در  را  خود  عمر  بیشتر  كه  بود  اسپانیایی  كار  سرامیك 
كرد. او مهم ترین و تاثیرگذارترین هنرمند قرن بیستم شناخته می شود؛ 

او یکی از پایه گذاران جریان كوبیست بود، یکی از مخترعان كالژ بود. 
»آنری ماتیس«، »مارسل دوشان« سه هنرمندی هستند  پیکاسو،  پابلو 
را تعریف  از دیگر هنرمندان دگرگونی های »هنر پالستیك«  كه بیشتر 
كردند. تابلوهای »دوشیزگان آوینیون« و »گرنیکا« از جمله آثار مشهور 
ابعاد  تابلوهای  از  مدلش«  و  »نقاش  تابلوی  همچنین  هستند.  پیکاسو 
نگهداری  تهران  معاصر  هنرهای  موزه  در  كه  هستند  پیکاسو  بزرگ 
فروش  به  باورنکردنی  رقم های  با  پیکاسو  آثار  روزها  این  می شود. 
می رسند؛ هفته گذشته حراجی ساتبی ركورد جدیدی برای یکی از آثار 

دوره آبی پیکاسو رقم زد و تابلوی
»ال گوموز« )خواننده كالب های شبانه( را ٦٧ میلیون و ٥٠٠ هزار دالر 

به فروش رساند.

افشای نام شركت هایی كه كمتر از حداقل دستمزد پرداخت می كنند 

فهرست شرم 
كدام  می دهد  نشان  كه  است  كرده  منتشر  فهرستی  انگلستان  دولت 
شركت ها به كارمندان خود دستمزدی كمتر از حداقل قانونی دستمزد 
در  كه  دارد  وجود  شركت   115 نام  لیست  این  در  كرده اند.  پرداخت 
در  قانون  طبق  بدهکارند.  خود  كارمندان  به  دالر   589500 مجموع 
ازای هر ساعت كار، 30 /10 دالر دستمزد  باید به  انگلستان شركت ها 
بین  كارمندان  مورد  در  رقم  این  بپردازند.  سال   21 باالی  كاركنان  به 
امیدواری  اظهار  است. دولت  قانونًا ساعتی 2 /8 دالر  20 سال  تا   18
كرده انتشار این فهرست باعث شود شركت های دیگر از چنین اقدامی 
جریمه  را  شركت ها  این  می تواند  دولت  قانون  برابر  كنند.  خودداری 
كرده و آنها را وادار به پرداخت مابه التفاوت الزم به كارمندان شان كند. 
انگلستان به  از مشهورترین مارك های  این فهرست نام یکی  در صدر 
مالك  با  مد،  طراحی  شركت  یك  كه  مونسون  شركت  می خورد.  چشم 
بدهکار  كارمندانش  از  نفر   1438 به  دالر  هزار   161 است،  خصوصی 
است. مونسون در اطالعیه ای كه بالفاصله بعد از انتشار این فهرست 
اعالم  موضوع  این  كه  خوشحالیم  »بسیار  داشت:  اظهار  كرد،  منتشر 
شده و ما فورًا اقدامات الزم برای اصالح وضعیت را شروع خواهیم 
نسبت  دستمزدها  بودن  پایین  این  داشت  اظهار  مونسون  البته  كرد.« 
به حداقل، ممکن است ناشی از این موضوع باشد كه كاركنان شركت 

و  لباس ها  شامل  عمومًا  كه  می كنند  دریافت  غیرنقدی  پرداخت  نوعی 
تزییناتی است كه كارمندان باید در محل كار یا فروشگاه هایی كه در آن 
به فروشندگی اشتغال دارند، استفاده كنند و هزینه آنها با تخفیف، از 
حقوق شان كسر می شود. شركت اظهار داشته بررسی ماموران مالیاتی 
از دفاتر مالی، قضیه را روشن تر خواهد كرد. اما در مورد اینکه اصواًل 
و  نه  یا  هست  قانونی  روش هایی  چنین  با  نقدی  پرداخت  جایگزینی 
اینکه آیا كاركنان انتخابی جز قبول پیشنهاد شركت دارند یا نه، سخنی 
گفته نشده است. اما دولت اظهار داشته این توضیح قانع كننده نیست 
و داشتن درآمدی كمتر از حداقل دستمزد نه تنها افراد، كه خانواده آنها 
را نیز در معرض خطر قرار می دهد. دولت انگلستان تصمیم دارد در 
آوریل سال آینده حداقل دستمزد را افزایش دهد. این قانون جدید باعث 
می كند  كار  تمام وقت  دستمزد،  حداقل  سطح  در  كه  كارگری  می شود 
همین  از  دولت  كند.  دریافت  حقوق  بیشتر  دالر   1400 حدود  ساالنه 
قویًا  را  جدید  قانون  این  شدن  اجرایی  دارد  قصد  داشته  اظهار  حاال 
بریتانیا  كارگری  اتحادیه  بزرگ ترین   )TUC( تی یو سی  كند.  پیگیری 
اعتقاد دارد این فهرست تنها نوك قله كوهی است كه مابقی آن در زیر 
آب پنهان است. این نهاد تخمین می زند حدود 250 هزار كارگر در این 
كشور از حداقل حقوق محرومند و فهرست منتشرشده تنها یک چهارم 
در  بزرگ ترین ها  از  بسیاری  نام  اتفاقًا  كه  می دهد  نشان  را  مجرمان 
فهرست نیست. رئیس این اتحادیه در مصاحبه ای اظهار داشت: »دیدن 
نام شركت هایی مانند مونسون در این فهرست، بسیار تاسف آور است. 
بهانه ای  هیچ  كارمند،  هزاران  و  میلیاردی  درآمدی  با  بزرگ  شركتی 

برای نداشتن سیستم مالی منظمی كه قوانین را رعایت كند، ندارد.«
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موزه هنرهای معاصر به روایت نشریه انگلیسی

سفر تابلوهای 
هنــــــــــــــری

هنرهای  موزه  میان  همکاری  تفاهم نامه  امضای  از  كمتر  ماه  یك 
معاصر تهران و بنیاد پروس  نگذشته است كه برخی از گمانه زنی ها 
سفر  دنیا  كشورهای  دیگر  به  می تواند  كه  موزه  این  آثار  مورد  در 
بررسی  به  گزارشی  در  لندن  نشریات  از  یکی  است.  شده  آغاز  كند، 
این موضوع پرداخته و گفته این روابط نشانه ای از شروع قدرت نرم 

ایران در دنیاست.
آرت نیوزپیپر )The Art Newspaper( نشریه ای  هنری است كه در 
این شماره خود  از مطالب  یکی  در  این مجله  منتشر می شود.  لندن 
به موزه هنرهای معاصر تهران پرداخته و روابطی را كه این موزه 
از  استفاده  از  نشانه ای  آغاز كرده،  و فرهنگی  دیگر مراكز هنری  با 

فرهنگ به عنوان یك قدرت نرم دانسته است.
سفر  آمریکا  به  می تواند  ایران  مدرن  »هنر  كه  تیتر  این  با  مجله  این 
كند«، در بخش های آغازین گزارش خود نوشته است: »موزه »هرش 

هورن« مذاكرات اولیه را انجام داده است اما برلین در صف اول برای 
به امانت گرفتن آثار هنرمندانی همچون گوگن، پوالك، روتکو، پیکاسو 

و بیکن است«.
نویسنده در ادامه متن آورده است:»ایران شروع به استفاده از قدرت 
هنرمندان  آثار  امانت دادن  با  گذشته  ماه  است.  كرده  خویش  نرم 
ایرانی و بین المللی متعلق به موزه هنرهای معاصر تهران برای یك 
نمایشگاه در برلین در سال آینده موافقت شد. این نمایشگاه نشانه ای 
از ایجاد روابط حسنه با غرب است كه می تواند فراتر از برلین برود«.
برای  هم  دنیا  برجسته  موزه های  »دیگر  است:  افزوده  گزارش  این 
تمایل  اظهار  تهران  معاصر  هنرهای  موزه  آثار  به امانت گرفتن 
كرده اند. موزه و باغ مجسمه هرش هورن كه یکی از مراكز فرهنگی 
هنرهای  موزه  با  را  مقدماتی  بحث های  است،  واشنگتن  در  آمریکا 

معاصر تهران انجام داده كه سخنگوی زن موزه هرش هورن آن را 
تأیید كرده است«.

هنرهای  موزه  معاون  آقایی،  احسان  از  نقل  به  نیوزپیپر  آرت  مجله 
امکان  از  موزه  »این  است:  كرده  عنوان  چنین  تهران،  معاصر 
همکاری های بیشتر استقبال می كند. ما تعدادی درخواست دریافت 

كرده ایم همچون مؤسسه ای در فرانکفورت«.
نوشته  آلمان،  موزه  مدیر  هالین،  مکس  از  نقل  به  سپس  مجله  این 
است: »سال گذشته در مورد برگزاری یك نمایشگاه بزرگ با مسئوالن 
مقدار  متوقف شد.  مذاكرات  به هرحال  كردیم.  تهران صحبت  موزه 
آن  به  این  البته  است.  حل نشدنی  موضوع  یك  درخواست شده  پول 
اما یك  این موضوع یك پروژه سیاست خارجی است  معنا نیست كه 

همکاری میان نهادهاست«.
قبل  ماه  كه  است  كرده  گزارش  نیز  تهران تایمز  نشریه،  این  گفته  به 
جیوانا مالندری، رئیس موزه مکسی رم، با مجید مالنوروزی، مدیر 
موزه هنرهای معاصر تهران، برای »توسعه روابط« میان دو مؤسسه 

مالقات كرده است.
بنیاد  و  برلین  موزه  میان  »همکاری  است:  آمده  گزارش  ادامه  در 
اشتاین،  والتر  فرانك  كه  داشت  پی  در  را  توافقی  پروس  فرهنگی 
وزیر خارجه آلمان، بر آن نظارت كرد. احسان آقایی گفت كه آثاری 
ایرانی همچون  از گوگن، پوالك، روتکو، پیکاسو، بیکن و هنرمندان 
این  گنجینه  از  پیالرام  فرامرز  و  قندریز  منصور  سپهری،  سهراب 

موزه عالمت گذاری شده اند اما هنوز به تأیید نرسیده اند«.
تردید  دیده  با  تفاهم ها  این  به  نسبت  دیگری  بخش  در  گزارش  این 

نگاه كرده است: »برخی متخصصان هنر خاورمیانه حصول چنین 
توافقی را مورد تردید قرار داده اند. دیوید گالووی، متخصص هنری 
كه نخستین نمایشگاه گردان موزه هنرهای معاصر تهران بود، گفته 
است در مورد برنامه  برلین شك دارد. خواست ایران می تواند در هر 
در  كمی  ایده های  آلمان  و  تهران  سیاست مداران  و  كند  تغییر  لحظه 

مورد نحوه كاركرد موزه ها دارند«.
در  كه  ملموس«  »ذهنیت  نمایشگاه  به  هم  نگاهی  البته  گزارش  این 
موزه هنرهای معاصر تهران برپا بود، داشته است: »این نمایشگاه 
كه از سوی جرمانو چالنت، كیوریتور ایتالیایی و فریار جواهریان، 
كیوریتور ایرانی، سازماندهی شده است، بازتاب دهنده روابط حسنه 

با غرب است«.
شرح عکس: سفیر آلمان در حال بازدید از موزه هنرهای معاصر

به یاد داشته باشید هزینه های این نشریه 
گهی دهندگان معتبر و حامی  از سوی آ

فرهنگ ایرانی   تامین می شود لطفا ما را به 
صاحبـان مشاغــل معرفـی نمائیـد
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فناوری  پیشرفت  آن  ویژگی  كه  كنیم  می  زندگی  عصری  در  ما 
است. هر نسل تازه پیشرفت های فناورانه ای را تجربه می كند كه 
نسل های پیشین از آن خبر نداشته است. فناوری عبارت است از 

چگونگی پایدار كردن و آسان كردن زندگی.
فناوری هسته بسیاری از كسب وكار های امروزی است و برای 
خلق فرآورده ها یا فرآیند های جدید یا به عنوان وسیله ای برای 
اما  رود؛  می  كار  به  دیگر  ارزشمند  اهداف  سایر  به  دستیابی 
فناوری همان طور كه بسیاری گفته اند یک شمشیر دولبه است. 
می  حاصل  فناورانه  های  پیشرفت  از  مثبت  منافع  از  بسیاری 
شوند؛ اما مشکالت و چالش های جدیدی نیز از پیشرفت فناوری 

ها برمی آیند.

جان نایزبیت كه یک آینده شناس است این پرسش را مطرح كرده 
است كه »آیا پیشرفت فناوری یک نیروی آزادی بخش در جامعه 
پیشرفت  كه  است  كرده  بیان  وی  مخرب؟«  نیروی  یک  یا  است 
و  كند  پشتیبانی می  انسانی  زندگی  از  بهترین حالت  در  فناوری 
آن را بهبود می بخشد و در بدترین حالت باعث از خود بیگانگی، 

منزوی شدن، تحریف و نابودی می شود.

سده  در  ها  وكار  كسب  در  محوری  نقشی  فناوری  رو،  هر  به 
بیست ویکم یافته و نمی توان آن را نادیده گرفت. افزون بر این، 
دارد،  دنبال  به  جامعه  برای  وكار  كسب  كه  اخالقی  موضوعاتی 
در نتیجه پیشرفت های فناوری، شدت یافته اند. بسیاری بر این 
باورند كه فناوری با سرعتی سرسام آور توسعه می یابد؛ به گونه 
با  مقابله  برای  وكار  كسب  یا  حکومت  جامعه،  ظرفیت  از  كه  ای 

پیامدهای آن فراتر می رود.

مزایای فناوری
بهره  نوآوری  و  فناوری  مزایای  از  كه جامعه  نیست  كتمان  قابل 
در  را  ما  زندگی  توانسته  امروزه  فناوری  است.  برده  فراوانی 
كرده  كمک  ما  به  فناوری  ببخشد.  بهبود  خود  های  نقش  همه 
راحت  شهری  زندگی  یک  و  كنیم  پیدا  تسلط  طبیعت  بر  كه  است 
به  جهت  چهار  از  فناوری  ها،  سال  طی  بسازیم.  خود  برای  را 
جامعه سود رسانده است: نخست، تولید كاالها و خدمات را برای 
جامعه افزایش داده است. این مزیت اساسا به بخش كسب وكار 
نسبت داده می شود. در اواسط سده نوزدهم، مردم و حیوانات 
همچنان منابع اصلی نیرو در مزارع بودند. در اوایل سده بیستم، 
تراكتورها و سایر ماشین هایی كه از قدرت بنزین و برق استفاده 
می كنند، رایج شدند. امروزه تقریبا همه كارهای مزارع را ماشین 

ها انجام می دهند.

دوم، فناوری میزان نیروی دستی موردنیاز برای ساخت فرآورده 
ها و خدمات را كاهش داده است. در نتیجه نه تنها تولید افزایش 
یافته، بلکه بهره وری نیز باال رفته است.این امر باعث شده است 
شان  زندگی  سبک  و  باشند  داشته  بیشتری  تعطیالت  مردم  كه 
با میزان  به شدت تغییر كند. سوم، فناوری نه تنها تولید بیشتر 
كمتری از نیروی انسانی را ممکن ساخته، بلکه كار را آسان تر و 

ایمن تر كرده است.

افزایش  كار،  نیروی  در  جویی  صرفه  مستقیم  نتیجه  چهارم، 
استاندارد زندگی بوده است. امروزه در اقتصادهایی كه توانسته 
اند از مزیت فناوری بهره بگیرند، مردم خوراک، پوشاک و مسکن 
بهتری دارند و از سالمت و راحتی بی سابقه ای در تاریخ بهره 
افزایش  عوامل  این  نتیجه  در  نیز  زندگی  به  امید  حتی  برند،  می 

یافته است.

عوارض جنبی و چالش های حاصل از فناوری
چهار دسته از عوارض جنبی را می توان برای فناوری برشمرد: 
ترین  نامطلوب  از  یکی  كه  است  محیطی  زیست  آلودگی  نخست، 
عوارض جانبی فناوری محسوب می شود. با وجود تالش هایی 
كه برای رفع این مشکل انجام شده است، اغلب كشورهای صنعتی 
امروزه با آلودگی چشمگیر هوا، آب، خاک و آلودگی صوتی روبه 
اند. گرم شدن دمای هوای زمین و تاثیرات آب وهوایی  رو شده 
امروز  جهان  در  فناوری  از  برخاسته  های  نگرانی  از  یکی  نیز 
پیشرفت  است.  طبیعی  منابع  از  زمین  سازی  تهی  دوم،  است. 
كند.  می  تهدید  را  طبیعی  منابع  تامین  پیوسته  فناوری  سریع 
یک  به  امروزی  زندگی  در  انرژی  منابع  كمبود  و  سوخت  كمبود 
است.  فناوری  از  حاصل  بیکاری  سوم،  است.  شده  تبدیل  عادت 
ماشین  كه  دهد  می  رخ  زمانی  بیکاری  نوع  این  شکل  ترین  رایج 
مرحله  در  كه  ای  تجربه  همان  گیرند؛  می  را  ها  انسان  جای  ها 
خودكارسازی كارها در توسعه صنعتی تجربه شد. شکلی دیگر 
فناوری  بر  مبتنی  مشاغل  انتقال  با  امروزه  فناورانه،  بیکاری  از 
به آن سوی مرزها و به مناطق ارزان تر جهان دیده می شود. در 
مجموع این مشکل آنگونه كه تصور می شد جدی نیست، هرچند 
های  شغل  انجام  درپی  كه  اشخاصی  برای  و  مدت  كوتاه  در  كه 
یک  همچنان  موضوع  این  هستند،  محدود  های  مهارت  با  خاص 

تهدید جدی محسوب می شود.

اما  دارد؛  بشر  برای  بسیاری  منافع  فناوری  قطع،  طور  به 
شبهاتی در استفاده اخالقی از فناوری و نوآوری در كسب وكار 
فناوری  با  ارتباط  در  وكار  كسب  جامعه  اقدامات  است.  مطرح 
همانند تصمیم گیری های مدیریتی و جهانی سازی كسب وكار 
پیامدهایی اخالقی دارد كه باید آنها را برشمرد و مورد بحث قرار 

خالف  و  غیراخالقی  كارهای  از  دوری  باید  مدیریت  هدف  داد. 
اخالق در ارتباط با فناوری و حركت به سمت مدیریت اخالقی در 

بهره گیری از این منبع تجاری باشد.

باشند  اخالقی  خواهند  می  كه  هایی  سازمان  و  مدیران  هدف 
از آسیب  و  انجام دهد  را  باشد كه كار درست و عادالنه  این  باید 
رساندن به دیگران خودداری كنند. در انجام داوری های اخالقی، 
اصول  وسیله  به  باید  فناوری  به  مربوط  مقبولیت  هنجارهای 
از  دوری  مدیران  مأموریت  گیرند.  قرار  آزمون  مورد  اخالقی 
كارهای فناورانه غیراخالقی در فرآورده ها، فرآیندها و روش ها 
باشد. در این زمینه فضای زیادی برای سوءاستفاده وجود دارد. 
فناوری موهبتی الهی برای بشر است كه احتمال غفلت یا اشتباه 
در  آنها  كارگیری  به  و  گیری  تصمیم  اخالقی  ابعاد  تشخیص  در 
موارد مربوط به آن بسیار زیاد است. مدیران باید تالش كنند كه 
باشند؛  پایبند  اخالقی  های  مشی  خط  و  رفتار  استانداردهای  به 
توجه دقیق به قانون )هم در لفظ و هم در روح( كنند و رهبری 
اخالقی را در پیش بینی و پاسخگویی به تعارضات حل ناشدنی 

مربوط به فناوری از خود نشان دهند.

دو موضوع كلیدی مربوط به اخالق و فناوری در كسب وكار

كه  دارد  وجود  فناوری  قلمروی  در  كلیدی  اخالقی  موضوع  دو 
نخست  موضوع  كنند.  می  هدایت  زمینه  این  در  را  چیز  همه 
بر  مبتنی  فناوری  جبرگرایی  است.  فناورانه2  جبرگرایی  ایده 
یافت.«  خواهد  توسعه  یابد  توسعه  تواند  می  »آنچه  كه  است  آن 
اگر زمانی پرسیده می شد كه »چرا ما می خواهیم مردم به ماه 
را  انسان  توانیم  این بود كه »زیرا ما می  بروند؟« همواره پاسخ 
به ماه ببریم.« به دیگر سخن، دانشمندان و كسانی كه با فناوری 
مرزهای  گسترش  به  زیادی  تمایل  دارند  سروكار  پیشرفته  های 
جنبی  عوارض  و  موضوعات  آنکه  بدون  دارند،  فناوری  توسعه 

از مفهوم واماندگی  آنها را بسنجند. دومین مفهوم عبارت است 
پیشی  هنگام  كه  است  ای  پدیده  اخالقی  واماندگی  اخالقی3. 

گرفتن سرعت تغییرات فناورانه از توسعه اخالقی رخ می دهد.

در  ما  كه  كنیم  توجه  باید  فناوری،  اخالقی  بعد  بر  تاكید  برای 
جامعه چگونه با فناوری و قدرتی كه بر زندگی های ما دارد گره 
خورده ایم. تنها با درک این رابطه عاطفی ما با فناوری است كه 
می توانیم بر جنبه اخالقی آن تمركز كنیم و اقداماتی را كه باید 
انجام گیرد تعیین كنیم. یکی از راه های فهم آنچه فناوری بر ما 
تحمیل می كند توجه به اندیشه های جان نایزبیت، نانا نایزبیت و 
داگالس فیلیپس مولفان كتاب »فناوری پیشرفته، تماس پیشرفته« 
است. در این كتاب اسارت كنونی ما در دام فناوری و نشانه های 

این اسارت مورد بحث قرار گرفته است.

نشانه های مسمومیت جامعه با فناوری
نایزبیت در كتاب خود همه اعضای جامعه را به فهم و پرسش از 
جایگاه فناوری در زندگی ما فرا می خواند. وی و همکارانش بیان 
می كنند كه جهان ما از یک مکان »راحت فناورانه« به یک منطقه 
جهان  تحلیل  با  نایزبیت  است.  شده  تبدیل  فناورانه«  »مسموم 
وسیله  به  جامعه  مسمومیت  از  نشانه  شش  كه  گیرد  می  نتیجه 

به  را  ما  شخصیت  ها  نشانه  این  از  برخی  دارد.  وجود  فناوری 
عنوان مردم تحت تاثیر قرار می دهد و برخی دیگر به موضوعات 
آن دچار می  به  را  فناوری، كسب وكار  كه  است  اخالقی مربوط 

كند. این 6 نشانه به شرح زیرند:

رژیم  )مثل  چیز  همه  در  امر  این  هستیم.  سرعت  طرفدار  ما   .1
غذایی( صادق است. ما یک دور باطل را در جست وجوی خواسته 
آن خواسته  به  به سرعت  و می خواهیم  كنیم  های خود طی می 
ها برسیم. فناوری قول می دهد كه از زندگی ما سم زدایی كند، 

از تنش ها برهاند و اعصاب ما را  را  زندگی ما را ساده كند، ما 
یک  نهایت  در  كور  سرعت  بر  مبتنی  فرهنگ  این  اما  كند؛  راحت 

فرهنگ پوچ است. ما فریب قول های فناوری را خورده ایم.

ما روی  رفتار  پرستیم.  را می  آن  و  ترسیم  فناوری می  از  ما   .2
پیوستاری نوسان می كند كه یک سر آن ستایش و سر دیگر آن 
از رقبا و  ترس است. ما فناوری را می پذیریم، زیرا می ترسیم 
از فناوری استقبال می كنیم سپس  همکاران خود جا بمانیم. ما 
می  ناامیدی  احساس  گیریم  نمی  را  مطلوب  نتایج  كه  هنگامی 

كنیم.

3. ما دچار ناتوانی در تشخیص پدیده های واقعی از پدیده های 
تقلبی شده ایم. وقتی فناوری می تواند طبیعت را دچار دگرگونی 
كند ما همواره می پرسیم آیا این پدیده واقعی است یا ساختگی؟ 

آیا اصل است یا شبیه سازی شده؟

4. ما خشونت را به عنوان یک امر عادی می پذیریم. فناوری ما را 
وادار كرده است كه خشونت را به شکل كاال بسته بندی كنیم )كه 
اغلب به خاطر تاثیر تلویزیون و فیلم هاست(. كاالهای خشن اغلب 

كودكان را هدف قرار داده اند.

5. ما به فناوری مانند یک اسباب بازی عشق می ورزیم. سرگرمی 
ها به سمت كارهای پوچ گرایش یافته اند؛ كارهایی برای پركردن 
وقت. فرهنگ جهان پیشرفته امروز تحت تسلط فناوری مصرف 
قرار دارند. جایی كه سرگرمی اغلب به صورت منفعل دریافت می 
شود و وسایل الکترونیک ما را به خود مشغول می دارند گویی 
این است كه  نداریم. مشکل  انجام دادن  ارزشمندی برای  كه كار 
نیازمند  بلکه  نیست؛  مصرف  به  میل  بر  مبتنی  واقعی  سرگرمی 
آسایش خاطر، شکیبایی و مواظبت است. فناوری به ندرت چنین 

احساساتی به ما می دهد.

گذرانیم.  می  تمركز  بدون  و  فاصله  با  را  خود  زندگی  ما   .6
اینترنت، گوشی های همراه و فناوری های بی سیم قول داده اند 
كه ما را به جهان متصل كنند؛ اما سوال این است كه این فناوری 
ها چه زمانی مناسبند و چه زمانی تمركز ما را از بین می برند؟ 
و  باعث جدایی  و  اند  اغواكننده  فناوری  ها و سوت ها«ی  »زنگ 
پدیده  برای  نایزبیت  كه  اند.راهکاری  شده  یکدیگر  از  ما  غفلت 
مسمومیت با فناوری ارائه می كند »ایجاد توازن مطلوب« است. 
انسانیت ما محافظت كند  از  باید فناوری را بپذیریم كه  یعنی ما 
و فناوری كه موافق انسانیتمان نباشد را رد كنیم. باید بیاموزیم 
اثبات انسانیت خود  كه از فناوری در كار و زندگی خود و برای 
تندرو  و  چاک  سینه  طرفداران  كه  بفهمیم  باید  كنیم.  استفاده 
فناوری و مخالفان سرسخت آن به یک اندازه كوته فکر هستند. 

ما باید جایگاه فناوری در زندگی خود را بیابیم.

نگرانی جامعه از اخالق فناوری
شواهد چشمگیری وجود دارد كه جامعه نیز درباره موضوعات 
به  را  آن  نایزبیت  كه  آن  از  حاصل  مسمومیت  و  فناوری  اخالقی 
خوبی توصیف كرده نگرانند. این اطالعات می تواند برای افراد 
و كسب وكارهایی كه می خواهند فناوری را به شکلی اخالقی تر 
مورد استفاده قرار دهند مفید باشد. در اینجا سه شاهد برای این 
كتاب  چندین  نخست،  كنیم:  می  ذكر  جامعه  در  نگرانی  افزایش 
درباره رابطه اخالق و فناوری در حال انتشار هستند. نمونه ای از 
آن اخالق كاربردی برای جهان فناورانه تألیف پل آلکورن7 است. 
نمونه دیگر كتاب جامعه، اخالق و فناوری است كه نویسندگانش 
مورتون وینستون8 و رالف ادلباخ9 هستند. این كتا ب ها تالش 
درباره  و  بسازند  پلی  تکنولوژی  و  اخالق  بین  شکاف  بر  دارند 

جایگاه كنونی و جایگاه مطلوب آن بحث كنند.

و  اخالق  مختصر  دانشنامه  مانند  ای  ویژه  های  دانشنامه  دوم، 
فناوری های تازه در حال تدوین هستند. این دانشنامه كه مختص 
اخالق كاربردی است یکی از مهم ترین دانشنامه هایی است كه در 
دهه گذشته پیرامون این موضوع تالیف شده است. سوم، سازمان 
های تازه ای تاسیس شده اند كه به طور ویژه به رابطه اخالق و 
از این سازمان ها موسسه كسب  فناوری می پردازند. نمونه ای 
وكار، فناوری و اخالق )IBTE(10 است كه به طور ویژه به كاوش 
یک  و  پردازد  می  اخالق  و  فناوری  وكار،  كسب  بین  رابطه  در 
موسسان  عمده  های  نگرانی  از  یکی  است.  غیرانتفاعی  موسسه 
منجر  چگونگی  و  مردم  بر  فناوری  ناخواسته  پیامدهای   IBTE

شدن این پیامدها به اخالق و »كنترل آسیب ها11 « است.

موضوعات ویژه مربوط به رابطه اخالق و فناوری در كسب وكار 
می تواند در چند زمینه دیگر نیز مورد كاوش قرار گیرد. در چند 
سال گذشته، پژوهش ها دو دسته از موضوعات گسترده و عمیق 
اند كه هر دو به صورت  باره مورد بررسی قرار داده  این  را در 
دو  این  گذارند.  می  اثر  وكار  كسب  بر  غیرمستقیم  یا  مستقیم 
زمینه عبارت است از: فناوری اطالعاتی مبتنی بر رایانه و زیست 
فناوری. در درون هر كدام از این فناوری ها چندین هزار فناوری 
وجود دارد كه محل بحث و شبهات اخالقی است. سازمان های 
توجه  اخالقی مردم  نگرانی های  به  باید  ها  این عرصه  در  فعال 
داشته باشند و با برقراری روابط عمومی مناسب دغدغه های ذی 
نفعان مختلف و مردم را بشنوند و به آنها پاسخ گویند تا بتوانند 

اعتماد مردم را در جامعه از دست ندهند.

جایگاه اخالق و فناوری 
در کســــــــب وکــــــــار

محمدجعفر نظری

فناوری هسته بسیاری از کسب وکار های امروزی 
است و برای خلق فرآورده ها یا فرآیند های جدید 
یا به عنوان وسیله ای برای دستیابی به سایر اهداف 

ارزشمند دیگر به کار می رود؛ اما فناوری همان 
طور که بسیاری گفته اند یک شمشیر دولبه است. 

بسیاری از منافع مثبت از پیشرفت های فناورانه 
حاصل می شوند؛ اما مشكالت و چالش های 
جدیدی نیز از پیشرفت فناوری ها برمی آیند.
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تا به حال پیش آمده كه به یک میهمانی بروید و آنجا فقط 
به دیگران زل بزنید و تمام حواس تان متوجه حرف های 
آنها باشد؟ آنها كه از زندگی ایده آل شان می گویند و درد 
اجتماعی  ناعدالتی  یا  در مرگ عزیزان شان  تنها  هایشان 
خالصه می شود. با این حال افرادی هم هستند كه با آنها 
ابراز همدردی می كنند و تنها  اینچنینی شان  و دردهای 

شما هستید كه شگفت زده به آنها نگاه می كنید.
بدون  گاه  كه  ماند  می  میهمانی  همان  به  هم  بوک  فیس 
اینکه اشتراكی بین خود و دوستان تان بیابید، فقط نظاره 
گر هستید. به نظر می آید كه فیس بوک به محیطی تبدیل 
شده برای اعتراف. اعتراف به چیزهایی چون عشق های 

شکست خورده و حتی تالش برای بهبود آنها.
پیدا  برای  بود  پژوهشی  زمینه  بوک  فیس  ویژگی  همین 
نه  البته  بوک.  فیس  و  افسردگی  عالئم  بین  رابطه  كردن 
افسردگی به معنای واقعی آن كه انسان را از پا می اندازد 

بلکه در چهارچوبی خفیف تر.
هر  كاربران  كه  اند  داده  نشان  تحقیقات  دیگر  سوی  از 
چه بیشتر وقت خود را در فیس بوک می گذرانند، بیشتر 
شما  به  خواهیم  می  كه  چیزی  كنند.  می  اندوه  احساس 
اندوه منحصر به فرد فیس  این  این است كه چرا  بگوییم 
احساس  چنین  باید  چرا  اصال  و  افتد؟  می  اتفاق  بوكی 

هایی به مردم دست دهد.
كه  »هوستون«  دانشگاه  پژوهشگر  استییرس«  لی  »می 
تحقیقاتی را در این زمینه انجام داده، معتقد است كه بر 
اساس تئوری »مقایسه اجتماعی« می توان پی برد كه چرا 
وقتی ساعات زیادی را در فیس بوک می گذرانیم بیشتر 

احساس افسردگی می كنیم.
»لئون  توسط   1950 در  اجتماعی«  »مقایسه  تئوری 
كه  كرد  استدالل  اش  نظریه  در  او  شد.  مطرح  استینگر« 
مردم به صورت ذاتی میل به این دارند كه پیشرفت ها و 
ارزش های زندگی شان را با افراد دیگر مقایسه كنند كه 
البته این قیاس بیشتر با افراد باالتر یعنی كسانی كه به هر 
دلیلی خود را پایین تر از آنها می دانند، صورت می گیرد.

پیامد مقایسه اجتماعی این است كه نوعی احساس منفی 
در ما ایجاد می شود كه نتیجه اش چیزی نیست جز كاهش 
عزت نفس. فیس بوک مثل یک فستیوال از اتفاقات خوب 
التحصیلی،  فارغ  ازدواج،  چون  اتفاقاتی  است؛  زندگی 
موفقیت كاری، قرار گرفتن در فضاهای منحصر به فرد و 
به همین دلیل هم محیط مساعدی است برای دامن زدن به 

افسردگی های ناشی از مقایسه اجتماعی.
در گفتگوی »آتالنتیک« با »می لی استییرس« و بر مبنای 
این  بر  غلبه  برای  به راهکاری  بتوان  او شاید  پاسخ های 

افسردگی دست پیدا كرد. او معتقد است كه شاید درمانی 
چندان قوی برای این افسردگی و وقت گذراندن در فیس 
بوک نتوان پیدا كرد اما دست كم دانستن این كه چرا این 
اتفاق می افتد، می تواند به هوشیاری ما و در نتیجه حال 

و احساسی بهتر كمک كند.

آیا آدم باید افراد موفق را از لیست دوستانش حذف كند؟
الاقل من اینطور فکر نمی كنم. اگر شما عزت نفس خوبی 
صفحه  در  را  موفق  افراد  این  حضور  چرا  باشید،  داشته 

به  را  تواند شما  آنها می  بودن  كه  نکنید؟ چرا  تان حفظ 
سوی پیشرفت سوق دهد.

فیس بوک آماری داده است كه نشان می دهد استفاده افراد 
از فیس بوک درست بعد از تمام شدن رابطه عاشقانه شان 
ناگهان و به طرز دیوانه واری افزایش پیدا می كند اما خب 
ناراحت است، شاید  این معنی را نمی دهد كه فرد  الزاما 

احساس رهایی می كند؛ اینطور نیست؟
بست  نقش  من  ذهن  در  زمانی  موضوع  این  ولی  شاید، 
دیگر  اینکه  از  بعد  پریشانی خواهرم  كه  كه متوجه شدم 
موضوع  این  از  خیلی  و  برود  رقص  كالس  به  نتوانست 
و  نیوزفید فیس بوک  به  نگاه كردن  از  بعد  بود.  ناراحت 
احواالت دوستانش به مراتب بیشتر شد. مهمترین چیزی 
كه  دانیم  نمی  لحظه  در  ما  كه  است  این  دارد  وجود  كه 

قرار است با چه چیزی در نیوزفید فیس بوک مان مواجه 
شویم.

اشتراک  به  قرار است چه چیزی  دانیم دوستان مان  نمی 
بگذارند و قرار است كه خود را با چه مقایسه كنیم. البته 
مقایسه  در موقعیت  ها وقتی  آدم  كه  داشت  نظر  در  باید 
آن  میزان  زندگی،  در  شان  های  اولویت  گیرند،  می  قرار 
مقایسه را تعیین می كند. اصل تئوری مقایسه اجتماعی 
هم همین است. شاید شما از خبر نامزدی دوست تان به 
راحتی عبور كنید ولی خبر فارغ التحصیلی او حس بدی 

شخص  مورد  در  موضوع  این  هم  شاید  و  بدهد  شما  به 
دیگری كامال برعکس باشد.

در فیس بوک كه می گردیم، می بینیم مطالب مربوط به 
و  شدن  دار  بچه  جدید،  شغل  التحصیلی،  فارغ  ازدواج، 
چیزهای مشابه كه الیک بیشتری می گیرند، خود به خود 
در نیوزفید بیشتر به نمایش درمی آیند تا استتوسی كه بر 
همین  آیا  دارد.  ربط  آدم  یک  خوردن  ساندویچ  به  فرض 
مکانیزم فیس بوک باعث نمی شود كه هجمه ای از اتفاقات 
خوب زندگی دیگران به نیوزفید ما وارد شود و در نتیجه 

ما را به هم بریزد؟
چرا؛ اما بخشی از این اتفاق به ما برمی گردد كه دوست 
به  و  بدهیم  ارائه  بوک  فیس  فضای  در  را  خود  داریم 
انجام دهیم. هیچ كس  این كار را  بهترین نحو ممکن هم 
دوست ندارد خسته كننده باشد. مثال به اشتراک گذاشتن 
یک عکس از ساندویچی كه می خوریم چه جذابیتی دارد؟

اگر فیس بوک شما از این قبیل پست ها پر شود، به نظر 
البته در سوی  و  آیید  كننده می  تان فردی كسل  دوستان 
انگیز  هیجان  و  خاص  اتفاقات  مدام  هم  اگر  ماجرا  دیگر 
اینکه  بر  عالوه  آنها  بگذارید،  اشتراک  به  را  تان  زندگی 
دارید  نقصی  و  عیب  بی  زندگی  شما  كنند  می  احساس 
این را هم می گویند كه برای جلب كردن توجه ها به این 
تریبون  را  بوک  فیس  كه  است  فرد  به  منحصر  زندگی 
قرار داده اید. به هر حال این مقایسه صورت می گیرد و 
این زمینه دارد  »تئودور روزولت« هم جمله معروفی در 

كه می گوید: »مقایسه، سارق لذت و شادمانی است.«
برعکس این اتفاق چطور؟ آیا وقتی كه خود را با افرادی 
پایین تر مقایسه می كنیم، مثل كسی كه در امتحان مهمی 
مردود شده است؛ احساس بهتری به ما دست می دهد و 
باعث افزایش اعتماد به نفس و كاهش تشویش می شود؟

اینجا قضیه كمی متفاوت می شود. مطالعات نشان  خب 
خوب،  احساس  و  اجتماعی  قیاس  بین  ارتباط  كه  داده 

پیچیده تر از به وجود آمدن یک احساس بد است. ایجاد 
پایان  در  كه  این  و  اجتماعی  مقایسه  در  یک حس مخرب 
بسیار  باشید،  داشته  ناخوشایندی  احساس  شما  ماجرا 
نمی  ها  این بحث  از  البته من  آید.  به دست می  تر  راحت 
خواهم نتیجه بگیرم كه استفاده از فیس بوک بد است یا 
شما  كه  دارد  بستگی  این  به  چیز  همه  بلکه  خوب،  حتی 

چطور از آن استفاده می كنید.
اگر هدف شما از فیس بوک این است كه با آدم های دیگر 
اما اگر قرار است  در ارتباط باشید پای هدف تان بمانید 

هر بار كه به فیس بوک وارد می شوید در موقعیت قیاس 
افکارتان  روی  است  بهتر  بگیرید،  قرار  دیگر  افراد  با 
به  مایل  كه  ارتباطی  كنید  این فکر  به  و  كنید  تجدید نظر 
ادامه دادن آن هستید، چقدر می تواند تاثیر منفی بر شما 

داشته باشد.
همه ما محیط های متفاوت و مجزایی را در زندگی تجربه 
كرده ایم. محیط كار، خانه و حتی مکان های مذهبی. اما 
حاال فیس بوک تمام مرزها را از بین برده است. البته كه 
چند  كنید  می  فکر  اما  دارد  هایی  بندی  دسته  بوک  فیس 

درصد از مردم به آنها توجه می كنند؟
اغلب كاربران مطالبی را خیلی درهم و برهم به اشتراک 
می گذارند و اینکه مخاطب هایشان از چه گروهی هستند 
را نادیده می گیرند. فیس بوک ملغمه ای شده اس است 
از اتفاقات مختلف و همین هجوم اتفاقات است كه باعث 
زمانی  درست  كنید  تصور  شود.  می  افسردگی  احساس 
كه شما از رابطه عاشقانه ای شکست خورده اید، نیوزفید 
خوشحالی  و  ازدواج  خبر  از  است  پر  تان  بوک  فیس 
دیگرانی كه از زندگی شگفت انگیزشان راضی اند. انتظار 
دارید چه حالی به شما دست دهد جز تنهایی و افسردگی؟ 
اما در زندگی حقیقی اینگونه است كه اطرافیان شما وقتی 
از شادی و شعف  آیند  نمی  دارند  اطالع  تان  ناراحتی  از 

شان برای شما بگویند.

راهی برای غلبه بر این افسردگی وجود دارد؟
بهترین راهکار این است كه شما برای این مسئله پادزهر 
موضوعی  از  این  از  پیش  تا  اگر  كه  اینگونه  كنید.  پیدا 
درباره شخص خودتان رضایت خاطر داشته اید، هیچ گاه 
آن را در موقعیت مقایسه قرار ندهید. اگر واقعا احساس 
را  خوب  احساس  آن  دارید،  تان  زندگی  به  نسبت  خوبی 
از  گریزی  كه  جایی  و  شکست  شرایط  در  تا  كنید  حفظ 

مقایسه نیست به داد شما برسد.



17جمعه 20 آبان ماه 1394 -  شماره 420 هفته نامه پرشین
Visit us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly

5 نكته مالی برای 
والدین تازه کار!

احتماال  شده اید،  فرزند  صاحب  به تازگی  اگر 
موضوعات زیادی وجود دارند که بیشتر از گریه 
نوزاد شما را شب ها بیدار نگه می دارند. برای 
والدینی که برای اولین بار صاحب فرزند شده اند 
تولد کودک از نظر احساسی هیجان انگیز و از 

نظر چشم انداز مالی دلهره آور است.

بزرگ  هزینه  آمریکا،  كشاورزی  وزارت  آمار  براساس 
كردن كودكی كه در سال 2013 به دنیا آمده است تا سن 18 
سالگی برای یک زوج با درآمد متوسط اندكی بیش از 245 
هزار دالر است. این برآورد شامل هزینه سنگین فرستادن 
میزان  و  زندگی  محل  به  بسته  نیست.  دانشگاه  به  فرزند 
باشد.  بیشتر  می تواند  فرزند  كردن  بزرگ  هزینه  درآمد، 
برای مثال خانواده ای با درآمد باال كه در منطقه شهری در 
برای بزرگ  كردن یک  آمریکا زندگی می كند،  شمال شرق 
فرزند باید نزدیک به 455 هزار دالر هزینه كند. داگالس 
بونپارت، برنامه ریز مالی كه متخصص كار با نسل هزاره 
است، می گوید:»پدر و مادر شدن افراد را وادار می كند به 
آنها  بر  گذشته  در  كه  كنند  رسیدگی  مالی ای  موضوعات 
تمركز نمی كردند.« او كه فرزندش به زودی به دنیا خواهد 
دست تان  مالی  نظر  از  دارید،  بچه  »وقتی  می گوید:  آمد 
یا  و  دارای فرزند شده اید  اولین بار  برای  بسته است.«اگر 
در انتظار فرزند هستید و در مورد مسائل مالی نگرانید، 
پیشنهادهایی را كه كارشناسان ارائه می كنند مطالعه كنید:

اهداف مالی تان را مشخص كنید. مت بکر، موسس شركت 
خدمات  والدین  به  كه  مانی«  دد  مالی»مام اند  برنامه ریزی 
فرزند  صاحب  وقتی  افراد  از  بسیاری  می گوید  می دهد، 

می شوند، اهداف شان تغییر می كند، بنابراین مهم است كه 
مشخص كنید در آینده نزدیک به دنبال چه چیزی هستید. 
او همچنین می گوید:»باید با همسرتان برنامه منظمی تهیه 
كنید و درباره اهدافتان گفت وگو و پیشرفت تان را ارزیابی 
كنید. اطمینان حاصل كنید در مورد آنچه كه انجام می دهید 

دارید.«  قرار  مسیر  یک  در  كارها،  پیشبرد  چگونگی  و 
بسیاری از والدین بین اهداف مختلف سرگردان می شوند، 
اهدافی مانند پس انداز برای دانشگاه، بازنشستگی و پیش 
به  كه  را  آنچه  كه  است  این  كار  بهترین  مسکن.  پرداخت 
راحتی می توانید از عهده آن برآیید انجام دهید. این مساله 
به این معنی است به طور موقت برخی از اولویت  ها را به 
از  كه  بگیرید  نظر  در  را  اولویت هایی  و  بیندازید  تعویق 
از  بسیاری  برای  برآیید.  آن  عهده  از  می توانید  مالی  نظر 

خانواده های آمریکایی هزینه های مراقبت از كودک بیشتر 
زوج ها  از  بسیاری  بنابراین  است.  اجاره خانه  هزینه  از 
تصمیم می گیرند یکی از والدین در خانه بماند و از كودک 
مراقبت كند. این مساله به این معنی است كه خانواده باید 
با پول كمتری سر كند، آن هم زمانی كه هزینه های خانواده 

افزایش یافته است.
بودجه  یک  كنید.  ردگیری  را  هزینه ها  و  تعیین  بودجه 
جدید  سبک  منعکس كننده  كه  كنید  تعیین  واقع گرایانه 
اگر  كنید.  ردگیری  را  هزینه های تان  و  باشد  زندگی تان 
هزینه  مسکن و دیگر هزینه های تان به دلیل بزرگ تر شدن 
خانواده افزایش یافته است، یک بودجه ماهانه جدید تعیین 
كنید كه این هزینه های اضافه را منعکس كند. اگر در یکی 
دو ماه اول نتوانستید به این بودجه پایبند باشید، مایوس 

نشوید. بلکه بودجه خود را دوباره تنظیم كنید تا باالخره 
به  باشد.  خانواده تان  با  سازگار  كه  برسید  بودجه ای  به 
زمان  مالی  زمینه  در  شدن  استاد  بدهید.  فرصت  خودتان 
بیشتر  یا  ماه  سه  مناسب  بودجه  یک  به  رسیدن  می برد. 
شما  به  هزینه ها  ردگیری  دیگر،  سوی  از  می كشد.  طول 
شده  چیزهایی  صرف  پول تان  آیا  بفهمید  می كند  كمک 
است كه واقعا برای تان اهمیت داشته است، یا نه. این كار 
اطالعاتی را در اختیارتان می گذارد كه برای به پیش رفتن 
یک  راهگشاست.  تجربه  یک  كار  این  دارید.  نیاز  آنها  به 
ذخیره اضطراری ایجاد كنید. كسانی كه در انتظار فرزند 
هستند باید یک صندوق اضطراری داشته باشند كه مبلغی 
به اندازه هزینه های سه تا شش ماه در آن باشد. این پول 
را می توان صرف هزینه های پیش بینی نشده درمانی كرد 
و یا برای زمانی نگه داشت كه مادر به دلیل مسائل مربوط 
به سالمتی برای مدتی طوالنی تر از حد انتظار نمی تواند 

سر كار برود.
كنید.  خودكار  را  بدهی های تان  پرداخت  و  پس اندازها 
زمانی كه اهداف مالی تان را مشخص كردید، اگر پرداخت ها 
و پس اندازهای تان را خودكار كنید، احتمال بیشتری وجود 
مستمر  پیشرفت  اهداف تان  به  رسیدن  درجهت  كه  دارد 
بدهی های تان  پرداخت  یا  پس اندازها  وقتی  باشید.  داشته 
را خودكار كنید، اهداف تان را اولویت بندی می كنید و بقیه 
بیمه  می كنید.  منطبق  اولویت ها  آن  با  را  زندگی تان  امور 
عمر تهیه كنید. پدر و مادر شدن بسیاری از افراد را ترغیب 
بیمه  یک  باید  كنند.  تهیه  عمر  بیمه  اولین بار  برای  می كند 
عمر مناسب داشته باشید، اما نه بیشتر از آنچه نیاز دارید. 
را  ساالنه تان  درآمد  برابر   10 معادل  باید  مناسب  بیمه  یک 
هزینه هایی  محاسبه  با  والدین  از  بسیاری  دهد.  پوشش 
مانند شهریه دانشگاه، بیمه ای خریداری می كنند كه بیش 
مادری  یا  پدر  می دهد.  قرار  پوشش  تحت  را  مبلغ  این  از 
زیرا  باشد،  داشته  عمر  بیمه  باید  هم  می ماند  خانه  در  كه 
در صورت فوت او، والد دیگر هزینه های باالتری را برای 

مسائلی مانند مراقبت از كودک متحمل می شود.

منبع: سی ان بی سی
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روش هـــــــایی 
برای مراقبت از 
پوست خشک

مراقبت از پوست و حفظ شادابی و سالمت آن اهمیت 
بسیاری در زیبایی آن دارد و زمانی که دارای پوست 
پیدا  بیشتری  اهمیت  آن  از  مراقبت  هستید  خشک 
می کند. زیرا پوست خشک بسیار شکننده تر از انواع 
حساس  خشک  پوست های  است.اغب  دیگر  پوست 
را  وضعیت  این  زمستان  که  آنجا  از  و  هستند،  نیز 
بدتر می کند، اگر پوست خشک دارید نیاز است تا به 
دقت از پوستتان مراقبت کنید. نشانه های یک پوست 
است.  خارش  و  قرمز  شدن،  پوسته  پوسته  خشک 
اگر این نشانه ها را داشتید بدانید که پوستی خشک 
از شدت خشکی  که  نیازمند روشی هستید  و  دارید 
پوست  از  مراقبت  روش های  بدانید  اگر  بکاهید.  آن 

خشک این قدر آسان است حتما متعجب می شوید.

ویژگی های پوست خشک
كشیده  و  زبر  خشک،  چربی،  و  آب  كمبود  اثر  در  پوست 
این،  بر  عالوه  می دهد.  دست  از  را  خود  نرمی  و  می شود 
رنگی تیره و خاكستری پیدا می كند و جالی طبیعی ندارد. 
این خشکی به علت پوسته پوسته شدن طبقه شاخی است 
پوست  بیماری  با  را  آن  نباید  و  نمی شود  دیده  ظاهرا  كه 
دارد  وجود  )اگزما(  قرمزی  و  درد  مو  ریزش  آنها  در  كه 
است  آب  دارای سیزده درصد  اشتباه كرد. پوست طبیعی 
كه این مقدار آب با افزایش سن به تدریج كاهش می یابد تا 
سرانجام پیری كامل به هفت درصد می رسد ولی تا قبل از 
پیری مقدار آن حتی در برابر آفتاب و هوای خشک نباید از 
10 درصد كمتر شود.البته بعضی از افراد با پوست خشک 
آن  مراقب  زندگی  دوران  تمام  در  باید  كه  می شوند  متولد 
باشند. همان طور كه قبال گفتیم پوست با قشری از چربی، 

عرق و آب كه همه آنها ازپوست می آیند محافظت می شود.

روش شست وشوی پوست خشک
خود  صورت  هستند،  خشک  پوست  دارای  كه  افرادی 
پاک  برای  و  دهند  شست و شو  هنگام  صبح  تنها  آب  با  را 
دارای  كه  مالیمی  پاک كننده های  از  شب  در  پوست  كردن 
خشک  پوست های  كنند.  استفاده  هستند،  مرطوب كننده 
باقی  صاف  و  نرم  پاک كننده ها،  این  با  شدن  پاک  از  پس 
پاک كننده،  از مصرف یک  اگر پس  بنابراین  ماند.  خواهند 
پوست بیش از حد خشک و تحریک شد، نشانه آن است كه 
حمام  و  نیست.دوش  خشک  پوست  مناسب  پاک كننده  این 

آب  از  استفاده  ولی  می شود  پوست  بیشتر  رطوبت  باعث 
داغ چربی و رطوبت طبیعی پوست را از بین برده و عامل 
خشک شدن بیشتر آن خواهد بود. بنابراین حمام گرم باید 
در كمتر از 10 دقیقه انجام شود. در طول دوش گرفتن بهتر 
است در حمام بسته نگه داشته شود تا بخار موجود در فضا 
نباید  برساند.پوست خشک  به پوست  را  بیشتری  رطوبت 
هرگونه  از  باید  بنابراین  شود  تحریک  شست وشو  هنگام 

لیف و شست وشودهنده هایی  یا  اصطکاک توسط اسفنج 
شود.بهترین  خودداری  هستند،  اسکراب  دارای  كه 
است.  دست  از  استفاده  خشک  پوست های  شستن  راه 
شست وشوی پوست خشک با دست باید به آرامی صورت 
این  باشد.  دایره مانند و ماساژگونه داشته  گیرد و حالتی 
روش به خصوص در اطراف چشم باید بیشتر مورد توجه 
مواقع  از  پاره ای  در  پوست  شدید  مالش  زیرا  گیرد  قرار 
موجب تحریک و التهاب آن خواهد شد. استفاده از آب ولرم 

و حوله پنبه ای تمیز توصیه می شود.

پاک كننده ها، صابونی و غیر صابونی
پاک كننده های خشن و قوی صابونی می توانند الیه چربی 
ببرند و سبب خشکی،  بین  از  را  طبیعی پوست صورتتان 
پاک كننده های  شوند.  پوستتان  در  التهاب  و  سوزش 
غیرصابونی هم كه درصد كمی صابون دارند و خفیف تر 
هستند بیشتر توصیه می شوند مگر در مواردی كه پوست 
صابون  پزشک  مشورت  با  كه  باشد  چرب  شدت  به  فرد 

پوستی  دارای  شما  كه  می كند.زمانی  استفاده  را  مناسب 
با درصدی  مالیم  پاک كننده  یک  از  استفاده  باشید،  خشک 
از مرطوب كننده در آن، می تواند بهترین گزینه برای داشتن 
پوستی لطیف و تمیز باشد. اگر بعد از شست وشو با مواد 
شد  خارش  دچار  یا  ملتهب  خشک،  پوستتان  پاک كننده، 
سعی كنید محصولی دیگر را امتحان كنید و چه بهتر كه با 

پزشک مشورت داشته باشید.

دستکاری صورت ممنوع
به صورت  و  آب  بدون  را  صورتتان  نکنید  سعی  هیچ گاه 

روی  پد  یا  حوله  كشیدن  و  ماساژ  زیرا  كنید،  پاک  خشک 
در  می شود  پوستی  التهابات  و  تحریک  سبب  صورتتان 
تمیز كردن چربی اضافی پوستتان می توانید  برای  عوض 
صورت خود را ابتدا با آب شست وشو دهید و سپس با یک 
حوله پنبه ای تمیز یا لیف های مخصوص صورت به آرامی 

تمیز كنید.

استفاده از الیه بردار )اسکراب( پوست
بابت  از  خیالتان  دیگر  دارید  خشک  پوستی  شما  اگر 
الیه برداری و خرید كرم های مختلف و مالش روزانه پوست 
تحریک  را  شما  پوست  الیه برداری،  و  ماساژ  است.  راحت 
می كند، حتی استفاده از لیف ها و اسفنج های زبر نیز برای 
شما مضر خواهد بود. بهترین راه برای شستن صورتتان 
در واقع همان راحت ترین راه است شستن با دست ها سبب 
اجازه  و  می شود  پوست  مرده  سلول های  رفتن  بین  از 
كنند.  نفوذ  پوستتان  به  بهتر  مرطوب كننده ها  كه  می دهد 
اما مالش پوست به وسیله اسکراب ها خشکی پوستتان را 
پوستتان  شدن  پوسته  پوسته  سبب  و  كرد  خواهند  تشدید 
می شوند. الیه برداری هیچ گاه نباید سبب آسیب ولو جزئی 
الیه بردارهای  از  صورت  این  غیر  در  شود  پوستتان  در 

خفیف تری استفاده كنید.

خیس كردن دست ها و صورت با آب ولرم
را  آنها  اول  كنید  كار  دست هایتان  با  باید  شما  كه  آنجا  از 
شسته سپس دست ها و صورت خود را با آب ولرم مرطوب 
آیا آب برای خوب كف  این نباشید كه  و خیس كنید نگران 
هدف  زیرا  نه  یا  است  كافی  تان  شوینده  یا  صابون  كردن 
شما داشتن پوستی نرم و انعطاف پذیر است نه پوستی كه 
هنگام شستن جیرجیر كند.گام بعدی استفاده از پاک كننده 
آب  با  را  صورتتان  اینکه  از  بعد  است،  صورت  مناسب 
مرطوب كردید مقداری از پاک كننده مناسب پوستتان را در 
كف دستتان بریزید سپس به آرامی روی صورت بمالید و 
با نوک انگشتان و حركات دایره وار ماساژ دهید، اما مراقب 
اطراف چشمتان باشید كه این نواحی را ماساژ ندهید حتی 
شدن  چروک  زودتر  سبب  مدت  دراز  در  زیرا  آرامی!  به 

پوست این نواحی می شود.

بهداشت و سالمت

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

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

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

سریعترین روش روانکاوی از طریق هیپنوتراپی 
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سالمندی در تمامی جوامع به عنوان یک مسئله مهم مطرح می باشد 
و موضوعاتی چون سالمت ، تغذیه ، خانواده، رفاه اجتماعی، و... 
هریک در جای خود سهم مهمی در سالمت سالمندان یک جامعه 
سالمت   ، كشور  یک  سالمت  فاكتورهای  مهمترین  از  یکی  دارند. 

افراد سالمند آن میباشد.
اسکلتی  سیستم  در  را  زیادی  مشکالت  سن  رفتن  باال  كه  آنجا  از 
متخصصین  با  موقع  به  مشورت   ، آورد  می  وجود  به  عضالنی  ـ 

زندگی  در  مهمی  نقش  میتواند  فیزیوتراپیست  جمله  از  پزشکی 
پزشکی  علم  از  ای  شاخه  فیزیوتراپی   . كند  ایفا  سالمند  فرد  یک 
است كه هدف از آن استفاده از روش های غیر دارویی برای بهتر 
قبل  به وضعیت  آن  و رساندن  فرد  كاركرد سیستم حركتی  كردن 
از بیماری است. در سالمندی، معموال بیماری های ستون فقرات، 
آرتروز، سکته های مغزی، بیماری پاركینسون و  شکستگی لگن، 
اساس،  این  بر  میکند.  درگیر  را  فرد  كننده،  ناتوان  شرایط  انواع 
ضرورت دارد در سالمندان حداكثر تالش خود را به كار گیریم تا با 
كمک و همکاری خانواده و ایجاد انگیزه در فرد سالمند، استقالل 
تحلیل  استخوان،  پوكی  به  حركتی  بی  شود.  حفظ  وی  حركتی 
عضالت، خشک شدن مفاصل و ناتوانی بیشتر فرد منجر می شود. 
بنابراین هر گونه عامل محدودكننده حركت از قبیل درد، نداشتن 
تا  شود  درمان  زودتر  باید  و...  قلبی  ناراحتی  سرگیجه،  تعادل، 
باعث كم حركتی و عوارض بعدی آن نشود.بر مبنای تحقیقات  ، 
تحلیل عضله بعد از چند روز  شروع می شود و هر روز در بستر 
ایجاد  را كاهش می دهد.  قدرت عضله  از  5 درصد  تا  یک  ماندن، 
انگیزه در فرد سالمند برای حفظ حركت و استقالل فردی در انجام 

فعالیت های روزمره، یکی از بزرگترین چالشها می باشد.
 فیزیوتراپی نقش زیادی در سالمت سالمندان دارد و میتواند در 
راه اندازی مجدد بیماران سالمند و توانبخشی حركتی آنان نقش 
بسیار موثری ایفا كنند.   فیزیوتراپی در سالمندان اهداف مختلفی 
 ، حركت   دامنه  افزایش   درد،  كاهش  جمله   از  كند  می  دنبال  را 
و  عضالنی  قدرت  افزایش   ، عضالت  شدن  ازضعیف  جلوگیری 

بهبود باالنس.
نورولوژی،  ارتوپدی،  های  بیماری  در  همچنین  فیزیوتراپی  
روماتوئیدی ، تنفسی و در جهت پیشگیری از ابتال به ناتوانی های 

عضالنی-اسکلتی وابسته به سن نقش مهمی دارد.
روزمره  های  فعالیت  بررسی  و  بیمار  ارزیابی  با  فیزیوتراپیست 
افراد مسن  نقاط ضعف آنها را پیدا كرده و با تکنیک های مختلف 
در جهت بهبود فعالیت ها تالش می كند ،  سپس با توجه به نیاز 
های   تمرین  شامل  كه  كند  می  شروع  را  درمانی   برنامه  سالمند 
ورزشی ، باالنس ، مانیپولیشن و تکنیک های دستی ، ماساژ ، اولترا 

سوند و.... همراه است.
استفاده  فیزیوتراپی  رشته  در  درمانی  راههای  مهمترین  از  یکی 
از حركان ورزشی است. تحقیقات بسیاری نشان داده كه ورزش 
در افراد سالخورده با تقویت عضالت و استخوان ها، بهبود تعادل 
و  جسمی  پیامدهای  كردن  كم  باعث   ، آرتروز  دردهای  كاهش  و 
استخوان  تراكم  به  ورزش  می شود.  سن  كهولت  از  ناشی  روانی 
بافت  كه   آنجا  از  و  می كند  پیشگیری  آنها  پوكی  از  می افزاید،  ها 
راحتی  به    ، مقاومتراست  استخوان  پوكی  برابر  در  متراكم تر 

می   باال  شکستگی ها   برابر  در  بدن  اسکلت  مقاومت  و  نمی شکند 
رود.  

پذیری،  انعطاف  استقامتی،  گرم كننده،  ورزشی  تمرینات  انجام 
انقباضی  تمرینات  نیز  و  قدرتی  تمرینات   ، تعادل  حفظ  تمرینات 
برای سالمندان مفید است.  تمرینات گرم كننده، شامل نرمش های 
ساده كششی هستند كه با انجام آن بدن فرد سالمند برا ی انجام 
سایر تمرینات آماده می شود و این تمرینات بایستی به شکلی اجرا 

شود كه منجر به كم آوردن نفس نشود. 
تمرینات استقامتی مثل پیاده روی، دویدن، دوچرخه سواری، شنا 
و كوهنوردی سبب می شود تا تعداد ضربان قلب و تنفس افزایش 
یافته، مصرف اكسیژن به حداكثر برسد و در نتیجه كارایی قلب، 
افزایش می یابد. محققان آمریکایی  ریه ها و سیستم گردش خون 
دریافتند كه به ازای هر دو دقیقه ورزش كردن احتمال مرگ و میر 

تا 10 درصد كاهش پیدا می كند..
پیاده روی یکی دیگر از تمریناتی است كه در نهایت سادگی فواید 
بی شماری دارد. پیاده روی آرام در خارج از منزل، عالوه بر اثرات 
بسیار مطلوب جسمانی،سبب جلوگیری از افسردگی و انزواطلبی 

فرد سالمند می شود.
سالمندان الزم است در هنگام پیاده روی،  باكفش و لباس راحت،  
پیاده روی را با سرعت كم شروع كنند ، به تدریح بر سرعت افزوده  
و بر مبنای توانایی خود از نیم ساعت تا 45 دفیفه در روز و حدود 

5 بار در هفته این ورزش را تکرار كنند. 
تحقیقات نشان داده است: پیاده روی روزانه خطر مرگ و میر را 

بویژه در سالمندان تا 50 درصد كاهش می دهد. 
كار شناسان توصیه می كنند افرادی كه خواهان كاهش روند پیری 
و حس كردن جوانی در سالمندی و در دهه 70 زندگی خود هستند، 

سعی كنند هر روز پیاده روی سریع داشته باشند .
آنها بر این باورند كه راه رفتن و پیاده روی سریع می تواند باعث 
و  وزن  افزایش  دیابت،  قلبی،  بیماری  مانند  بیماری هایی  دفع 
را  هوازی  فعالیت های  كار شناسان  شود.  سالمندان  در  افسردگی 
مثل شنا و دوچرخه  برای افزایش حجم ریه و اكسیژن رسانی به 

بافت ها بسیار مفید می دانند. 
حداقل  روی  پیاده  كلرادو  دانشگاه  دیگردانشمندان  تحقیقی  در 
را در طی 6 ماه برای  به مدت 30 دقیقه  بار در هفته  به میزان 3 

دستیابی به سالمت پایدار در دوران سالمندی معرفی كرده اند.
خصوصا  جامعه  افراد  همه  كه  است  الزم  شده  یاد  موارد  بر  بنا 
سالمندان ورزش را سرلوحه  فعالیت های روزانه خود قرار داده 
از بیماری  از زندگی خوبی برخوردار شوند . حتی افرادی كه  تا 
رنج می برند نیز می توانند با انجام ورزش های دایم و مرتب از 

وخیم تر شدن آن بیماریها حلوگیری كنند.
و  ریکاوری  و  حلوگیری  در  فیزیوتراپیست  نقش  راستا  این  در 
بیماریها  بعضی  اگر  حتی  و  باشد  می  اهمیت  حایز  بسیار  درمان 
با  میشود   فیزیوتراپ  كمک  با  هم  باز  نینجامند  كامل  بهبودی  به 

كمترین مشکالت و عوارض حانبی با بیماری مبارزه كرد.
های  گزارش  با  را  سالمتی  و  حركت  بحث  آینده  های  هفته  در 
كارشناسی و استفاده از نظریات یک فیزیوتراپیست ادامه میدهیم. 

 

سالمندان ورزش و فیزیوتراپی                                                  
ایران توحدی
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ترافیک مهاجمان آماده در خط حمله تیم ملی فوتبال؛

مصائب شیرین 
تیم ملی فوتبال

یکی از مصائب شیرین كارلوس كی روش در تیم ملی ایران 
حضور مهاجمان آماده است كه همه آن ها دوران اوج خود 

را می گذرانند.

كارلوس كی روش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در لیست 
جدید خود جهت برگزاری 2 دیدار در مقدماتی جام جهانی 
مهاجم  پنج  نام  تركمنستان  و  گوام  مقابل  روسیه   2018
در  آن  ها  عملکرد  و  آمار  به  نگاهی  با  كه  است  قرارداده  را 
حاضر،  حال  در  بازیکنان  این  آمادگی  همچنین  و  گذشته 
در  هدف  مهاجم  انتخاب  برای  را  ملی  تیم  سرمربی  كار 
سیستم 1-3-2-4 قبلی تیم ملی و یا استفاده از 2 فوروارد 
در نوک خط حمله یوزپلنگ ها در سیستم 2-4-3 و در كنار 
هم تا حدی دشوار می كند. البته این مشکل یکی از مصائب 
و  آمادگی  از  به طور حتم وی  و  است  پرتغالی  شیرین مرد 
اما نکته این جاست  انگیزه مهاجمان خود راضی می باشد، 
بازی های  تمام  در  كه  طارمی  مهدی  و  آزمون  سردار  كه 
و  رفته  میدان  به  جهانی  جام  مقدماتی  رفت  دور  در  ایران 
كادر  اطمینان  و  كارشناسان  تحسین  خود  خوب  عملکرد  با 
فنی تیم ملی را برانگیخته اند، نمی توانند به دلیل مصدومیت 
برگشت  دور  در  ملی  تیم  دیدار  نخستین  در  محرومیت  و 
كریم  كه  آنجایی  روند.از  میدان  به  جهانی  جام  مقدماتی 
در  ایران  برای  تاكنون  قوچان نژاد  رضا  و  انصاری فرد 
در  حتم  طور  به  كی روش  نرفته اند،  میدان  به  رقابت ها  این 
برای  را  خود  تالش  تمام  باید  دیدار  آن  تا  روزه  سه  فاصله 
هماهنگی این 2 بازیکن همچنین كاوه رضایی مهاجم جوان 
پنج شنبه  تا  گیرد  كار  به  ملی  تیم  هافبک های  با  ذوب آهن 
فوتبالدوستان ایرانی از نمایش یوزپلنگ های آسیا لذت برده 
همسایه  تركمنستان  مقابل  ملی  تیم  پرگل  پیروزی  شاهد  و 
روزهای  تداوم  صورت  در  باشند.البته  خود  جغرافیایی 

درخشان مهاجمان كنونی تیم ملی می توان به آینده ایران در 
امیدوار  این رقابت ها و مرحله اصلی مقدماتی جام جهانی 
ماند و شاید روزی برسد كه ایرانی ها با گلزنی مردان خود 
در پیشانی خط حمله بتوانند برای نخستین بار به جمع 16 
تیم نهایی جام جهانی در روسیه راه یابند.جالب اینجا است 
چون  پرافتخاری  و  شاخص  مهاجمان  حضور  وجود  با  كه 
عزیزی،  خداداد  دایی،  علی  فركی،  حسین  روشن،  حسن 
عنایتی،  رضا  برهانی،  آرش  لطیفی،  علی  هاشمیان،  وحید 
رسول خطیبی تنها 2 گل از هفت گل ایران در ادوار شکرت 
در جام جهانی توسط مهاجمان به ثمر رسیده است. در زیر 
نگاهی می اندازیم به عملکرد پنج مهاجم كنونی تیم ملی در 

عرصه باشگاهی و همچنین حضور آن ها در تركیب 
تیم ملی:

فروردین   14 ملی  تیم  اردبیلی  مهاجم  انصاری فرد:  كریم 
چون  تیم هایی  در  جوان  دوران  در  وی  آمد.  دنیا  به   1369
البرز  سایپا  و  اردبیل  ذوب اهن  اردبیل،  اینترمیالن  آكادمی 
اولین تیم كریم در رده بزرگساالن  بازی كرده است. سایپا 
انجام  بازی  نارنجی سایپا 131  پیراهن  با  انصاری فرد  بود. 
نتوانست درخشش  البته كریم  ثمر رساند.  به  داد و 56 گل 
برای  بازی   36 در  و  دهد  ادامه  پرسپولیس  با  را  خود 
سرخ های پایتخت تنها موفق به زدن 12 گل شد. انصاری فرد 
لیگ سیزدهم را به تراكتورسازی رفت و در 35 بازی خود 
بار دروازه حریفان را گشود. پس  برای تراكتورسازان 17 
دسته  لیگ  راهی  بازیکن  این  برزیل   2014 جهانی  جام  از 
دوم اسپانیا شد و همراه با جواد نکونام كاپیتان سابق تیم 
حضور  با  كریم  البته  رفت.  میدان  به  اوساسونا  برای  ملی 
در پمپلونا روزهای اسف باری را پشت سر گذاشت چرا كه 
در 89 بازی نتوانست حتی یک بار هم برای این تیم گلزنی 
برای  بازی  و  یونان  لیگ  به  پیوستن  با  كند.انصاری فرد 
پانیونیوس كم كم به روزهای اوج خود باز می گردد. 9 بازی 
و 3 گل آمار این مهاجم ایرانی در سرزمین كهن یونان است 
در  پایان هفته دهم  در  با درخشش كریم  نیز  پانیونیوس  و 
رتبه سوم سوپر لیگ یونان جای دارد. كریم انصاری فرد در 
فوتبال ملی پایه آمار 23 بازی رسمی و 10 گل را در كارنامه 
دارد. ضمن اینکه 47 بازی ملی و 9 گل در رزومه بازی های 
وی برای تیم ملی بزرگساالن ایران ثبت شده است. كریم در 
بازی ملی خود تک گل شاگردان  اولین  آبان 1388 و در   19

ثمر  به  ایسلند  مقابل  دوستانه  دیدار  در  را  قطبی  افشین 
پیروزی  جریان  در  وی  ملی  گل  مهم ترین  شاید  اما  رساند. 
 2011 ملت های  جام  در  شمالی  كره  مقابل  ایران  صفر  یک- 
سال  حذفی  جام  در  تراكتورسازی  با  باشد.قهرمانی  قطر 
93 بهترین عنوان تیمی و آقای گلی در لیگ برتر یازدهم و 

سیزدهم افتخار فردی مهاجم اردبیلی است.

شهریور   29 ملی  تیم  مشهدی  مهاجم  نژاد:  قوچان  رضا 
1366 به دنیا آمد. اما در 2 سالگی به همراه خانواده به هلند 
رفت. فریسیا 1883، كامبور و هرنوین هلند تیم هایی هستند 
كه رضا در رده جوانان برای آن ها به میدان رفت. نخستین 
تیم گوچی در بزرگساالن هرنوین بود و وی تنها 2 بار برای 
آن ها به میدان رفت.گواهد ایگلز دومین تیمی بود كه رضا در 
انجام 27 بازی  با  آن را پوشید و  دوران بزرگسالی پیراهن 
برای قرمز و زردپوشان ایگلز 11بار دروازه رقبا را باز كرد.

گوچی در سال 2009 به صورت قرضی به امن در لیگ دسته 
گلزنی  به  موفق  بار  یک  تنها  بازی   12 در  و  رفت  هلند  دوم 
عملکرد  موفق ترین  اما  شد.  مطرح  چندان  نه  تیم  این  برای 
قوچان نژاد در ارست دویسه هلند برای تیم كامبور به ثبت 
رسیده است. وی 41بار برای زردپوشان لوواردن بازی كرد 

و 16 بار موفق به گلزنی شد.

 در سال 2011 قوچان نژاد به سنت ترویدن بلژیک ملحق شد 
و در یک فصل و نیم حضور در این تیم 35 بازی انجام داد و 
22 گل به ثبت رساند.استانداردلیژ تیم مطرح فوتبال بلژیک 
 19 در  وی  گرفت.  خدمت  به  را  قوچان نژاد   2013 سال  در 
بازی برای قرمزهای لیژ 5 بار دروازه حریفان را باز كرد.
لندنی كه  تیم  اتلتیک  نیم فصل دوم سال 2014 چارلتون  در 
جذب  را  گوچی  دارد  حضور  انگلیس  فوتبال  اول  دسته  در 
لندنی  دالورهای  تركیب  در  ایرانی  مهاجم  چند  هر  كرد. 
جهانی  جام  از  پس  وی  است  نداشته  درخشانی  عملکرد 
20144 در انتقالی عجیب به الکویت كویت پیوست.14 بازی 
و 12 گل برای این تیم شیخ نشین در كارنامه گوچی ثبت شد. 
نیم فصل دوم سال 2014 قوچان نژاد راهی الوكره قطر شد 
وبرای آبی آسمانی های دوحه در 9 بازی 2 گل وارد دروازه 
به  اروپا  فوتبال  فصل  این  ابتدای  از  گوچی  كرد.  حریفان 
و 3 گل در حاصل عملکرد در  بازی   21 بازگشت.  چارلتون 
سابقه  كه  ایرانی  مهاجم  یک  بازی كردن  است.اما  تیم  این 
حضور در فوتبال هلند و بلژیک را داشته برای تیم ملی بمب 
برای  ایران  نیمکت  روی  حضور  اوایل  در  كی روش  خبری 
برای  بازی   9 وی  كه  این  خصوص  به  بود  فوتبال دوستان 
تیم های ملی پایه هلند داشته است. قوچان نژاد 25 مهر 1391 
ایرانی به میدان رفت و در  نخستین بار در تركیب یوزهای 
پیروزی یک حضور تیم ملی مقابل كره جنوبی در مقدماتی 
جام جهانی 2014 برزیل عملکرد مطلوب داشت.قوچان نژاد 
در تیم ملی كارنامه پرباری را به جا گذاشته است. 27 بازی 
ازای هر بازی حاوی  به  و 13 گل و میانگین تقریبی نیم گل 
از عملکرد درخشان وی در تیم ملی ایران است.گلزنی های 
قوچان نژاد یکی از عوامل اصلی صعود ایران به جام جهانی 
برزیل بود به خصوص تک گل پیروزی بخش ایران در 28 
دیگر گل های  اولسان.از  در  خرداد 1392 مقابل كره جنوبی 
مقابل  ایران  گل  تک  به  می توان  ملی  عرصه  در  وی  مهم 
طول  در  ملی  تیم  گل  تنها  كه   2014 جهانی  جام  در  بوسنی 
سه بازی بود اشاره كرد. همچنین گل های دقایق پایانی وی 

برابر امارات و عراق در جام ملت های 2015 استرالیا.

تیم ملی كه  آزمون: مهاجم جوان و 20 ساله گنبدی  سردار 
آمار 14 بازی و 8 گل وی نشان دهنده ظهور یک فوق ستاره 
رده  در  سردار  است.  یوزپلنگ ها  حمله  خط  پیشانی  در 
و  گرگان  اتکای  و  شموشک  عقاب،  تیم های  برای  جوانان 
همچنین سپاهان اصفهان سابقه بازی دارد. همچنین پس از 
حضور وی در فوتبال روسیه وی مدتی را در تركیب جوانان 
روبین كازان به میدان رفت.سردار ایرانی در تركیب تیم های 
روسی روبین كازان و روستوف به ترتیب 32 بازی و هفت 
گل و همچنین 23 بازی و هفت گل را ثبت كرده است.آزمون 
در تیم های ملی پایه امتحان خود را برای حضور در فوتبال 
بزرگساالن به خوبی پس داد، چرا كه در 28 بازی رسمی، 
ایران  المپیک  و  جوانان  نوجوانان،  تیم های  برای  را  گل   30
به  می توان  سردار  ملی  گل های  مهم ترین  رساند.از  ثمر  به 

گل استثنایی وی مقابل قطر و ضربه سر فوق العاده مقابل 
عراق در جام ملت های 2015 استرالیا اشاره كرد. قهرمانی با 
سپاهان در لیگ برتر 1391-1390 و قهرمانی نوجوانان غرب 

آسیا مهم ترین افتخارات آزمون است.

مهدی طارمی: ستاره این روزهای پرسپولیس 27 تیز 1371 
بوشهر  جوان  ایران  و  حیات  برق،  آمد.  دنیا  به  بوشهر  در 
به  آن ها  برای  سنی  رده های  در  طارمی  كه  بودند  تیم هایی 
باشگاه طارمی  بوشهری نخستین  میدان رفت.ایران جوان 
در  را  گل   12 و  بازی  سی و یک  وی  بود  بزرگساالن  رده  در 
به  بوشهری  قرمزپوشان  تركیب  در  خود  حضور  دوران 
گل  یک  و  بازی  هفت  سابقه  طارمی  همچنین  رساند.  ثمر 
را برای شاهین بوشهر در كارنامه دارد.وی در ابتدای لیگ 
بازی 16  تاكنون در 48  به پرسپولیس پیوست و  چهاردهم 
مهاجم  است.  رسانده  ثمر  به  پایتخت  سرخ های  برای  گل 
دروازه  وارد  گل   3 ملی  بازی   6 در  سرخ پوشان  جوان 
تیم هایی چون گوام و هند كرده است.طارمی همچنین برای 
ثبت  داده و 2 گل  انجام  بازی  ایران هفت  امید  تیم های ملی 
كرده است. بهترین مهاجم لیگ چهاردهم مهم ترین افتخار 

فردی طارمی است.

كاوه رضایی: رضایی 16 فروردین 1371 در اسالم آباد غرب 
به دنیا آمد. وی سابقه حضور در تیم جوانان فوالد خوزستان 
موفقی  عملکرد  فوالد  بزرگساالن  تیم  در  كاوه  دارد.  را 
نداشت و در 35 بازی تنها 2 بار موفق به گلزنی شد.سایپا 
و  بازی   72 بود.  بزرگساالن  رده  در  كاوه  تیم  دومین  البرز 
13 گل حاصل عملکرد رضایی در تركیب خودروسازان بود. 
البته وی در سایپا بیشتر به عنوان هافبک به میدان می رفت. 
كاوه نیم فصل دوم لیگ چهاردهم پیراهن ذوب آهن را پوشید 
و تاكنون در 22 بازی 10 گل برای شاگردان یحیی گل محمدی 
پایه  ملی  تیم های  در  رضایی  است.كارنامه  رسانده  ثمر  به 
بار دروازه  پربار است چرا كه وی در سی و چهار بازی 25 
رقبا را بازكرده هر چند در 2 حضور نصفه و نیمه خود در 
رساند.  ثبت  به  گلی  نتوانسته  بزرگساالن  ملی  تیم  تركیب 
قهرمانی  و  ذوب آهن  همراه   93-94 حذفی  جام  قهرمانی 
رقابت های نوجوانان آسیا در سال 1387 مهم ترین افتخارات 
تیمی كاوه است. آقای گل شدن در رقابت های نوجوانان آسیا 
و امیدهای آسیا در سال 1392 نیز اصلی ترین عناوین فردی 

رضایی است.
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خون قرمز، خط قرمز

افراد   سرشناس، همیشه سوژه مورد   عالقه هواد  اران  تمایالت رنگی  از  آگاهی 
كری های  از  مهمی  بخش  معموال  رو،  همین  از  است.  بود  ه  ایران  د  ر  فوتبال 
سرخابی ها را یاركشی هواد  اران د  و تیم از افراد   مشهور تشکیل می د  هد  . مثال 
محمد  رضا  احتماال  و  ارجمند    د  اریوش  و  عبد  ی  اكبر  كه  این  یاد  آوری  از  آبی ها 
گلزار استقاللی هستند   خوشحال می شوند   و البته یکی از د  لخوشی های قرمزها 
هم این است كه مهران غفوریان، فریبزر عرب نیا یا مسعود   كیمیایی پرسپولیس 
د  ارند  . د  ر همین راستا، سرخ ها طی یکی، د  و سال گذشته تصویری  را د  وست 
از 6 مجری پرسپولیسی را گرد  آوری كرد  ه اند   كه این عکس د  ر فضای مجازی 
از  نفر   5 است.  چرخید  ه  د  ست  به  د  ست  حسابی  و  بود  ه  پربازتاب  فوق العاد  ه 
این 6 نفر عبارتند   از احسان علیخانی، رضا رشید  پور، محمد   سلوكی، محمود   
شهریاری و علی ضیا كه بارها بد  ون هیچ اكراهی هواد  اری شان از پرسپولیس 
اگرچه  فرد  وسی پور  عاد  ل  د  ارد  .  فرق  اما  نفر ششم  كرد  ه اند  . ماجرای  علنی  را 

اعتراف كند    افشاگری فراز كمالوند   و بعد  ها فرهاد   مجید  ی مجبور شد    از  بعد   
د  ر كود  كی پرسپولیسی بود  ه، اما سال هاست كه به عنوان یك مجری و گزارشگر 
مهم، به شد  ت جانب بی طرفی را رعایت می كند   و حواسش هست كه از مسیر 
اگر حب و بغض شخصی را كنار بگذاریم، جای ترد  ید  ی  عد  الت خارج نشود  . 
باقی نمی ماند   كه فرد  وسی پور همه تالشش را كرد  ه تا حق را به حقد  ار برساند   
و تحت تاثیر هواد  اری سال های د  ورش از پرسپولیس نباشد  . از این حرف ها كه 
این لیست، به طرز عجیبی  این نکته عجیب كه هر 6 نفر  به  بگذریم، می رسیم 
خود  شان  كارنامه  د  ر  را  ممنوع التصویری  و  جنجال  سابقه  د  وره  یك  حد  اقل 
د  ارند  ! د  ر حقیقت این فهرست با جنجالی كه برای علی ضیا پیش آمد   كامل شد   
و حاال شاید   بد   نباشد   مشکالتی كه برای هر یك از اعضای این گروه پیش آمد   را 

خیلی كوتاه مرور كنیم.
  یك سوءتفاهم محض

به  با توجه  بود   و شاید    آمد   خیلی عجیب  برای فرد  وسی پور پیش  ماجرایی كه 
باشند  .  كرد  ه  فراموش  را  آن  خیلی ها  می گذرد  ،  موضوع  این  از  سال ها  اینکه 
د  رست یك د  هه پیش، وقتی مشکالت عاد  ل با قلعه نویی تازه د  اشت شروع می شد  ، 
فرد  وسی پور اسیر سوءتفاهم بد  ی شد   كه نزد  یك بود   كار د  ستش بد  هد  . د  ر جریان 
د  ربی لیگ پنجم، وقتی تلویزیون برای لحظاتی تصویر بسته امیر را نشان د  اد  ، 
عاد  ل با اشاره به صورت نتراشید  ه قلعه نویی گفت: »شاید   سرمربی استقالل هم 
خرافاتی باشد  .« منظور عاد  ل كامال روشن بود  . د  رست د  ر همان برهه زمانی، 
اصالح  را  صورت شان  بود  ند    گرفته  تصمیم  اروپا  د  ر  فوتبال  مربیان  از  خیلی 
نکنند   و سبیل بگذارند  . آنها عقید  ه د  اشتند   این اتفاق برای شان خوش شانسی به 
همراه خواهد   آورد   كه این د  استان به شد  ت مورد   توجه مطبوعات و شبکه های 
اما  با همین پیش زمینه حرفش را زد  ،  مشهور بین المللی بود  . عاد  ل هم د  رست 
با  و  كشید    وسط  را  اعتقاد  ی  مسائل  پای  بازی  از  بعد    قلعه نویی  حاد  ثه،  بد    از 
انتقاد   از فرد  وسی پور، گفت صورتش را به خاطر محرم و صفر نتراشید  ه است. 
كامال آشکار بود   كه همه چیز از یك سوءتفاهم محض ناشی شد  ه، اما به هر حال 
این اتفاقات برای مد  تی عاد  ل را د  چار د  رد  سر كرد   و او را حد  اقل از میکروفون 
گزارشگری د  ور نگه د  اشت. با فرا رسید  ن نوروز 85 اما عاد  ل با گزارش د  ربی 

منچستر به تلویزیون بازگشت و هواد  ارانش را خوشحال كرد  !
  زبان سرخ

ظاهرا احسان علیخانی هم قلبش قرمز است و هم زبانش! چند   سال پیش برای 
را  »ماه عسل«  محبوبش  برنامه  حتی  شد    ناچار  كه  آمد    وجود    به  مشکالتی  او 
هم برای مد  تی تحویل بد  هد   و برود  . د  ر این مورد   خیلی شفاف سازی نشد  ، اما 

ظاهرا همه چیز به اجرای او د  ر برنامه تحویل سال 91 د  ر شبکه 2 سیما مربوط 
می شد  ؛ جایی كه احسان با انتقاد   صریح از د  ولت پیشین، به بازگویی مشکالت 
اقتصاد  ی مرد  م پرد  اخته بود  . مثال سایت انتخاب همان روزها نوشت این قسمت 
از حرف های علیخانی د  رد  سرآفرین شد  ه است: »جناب آقای احمد  ی نژاد  ! فکری 
از محله شما خرید    بیایند    این گرانی ها كنید  ؛ همه مرد  م كه نمی توانند    به حال 

كنند  !«
  امان از ماهواره

تلویزیون شروع  د  ر  پرنشاط صبحگاهی  اجراهای  با  را  رضا رشید  پور كارش 
كرد   و حتی برای مد  تی مجری برنامه آهنگ های د  رخواستی هم بود  . او پله های 
ترقی را كم كم طی كرد   و د  ر اوج كارش به اجرای برنامه های محبوبی مثل شب 
از شبکه های فارسی زبان  از یکی  او  د  رآورد  ن  این حال سر  با  شیشه ای رسید  . 
مد  تی  برای  رضا  آقا  شد    باعث  هم  و  كرد    متعجب  را  خیلی ها  هم  ماهواره ای، 
به  د  وباره پای رشید  پور  د  ولت،  با تغییر  د  ر حال حاضر  ممنوع التصویر شود  . 

صد  اوسیما باز شد  ه است.
  محرومیت های یك تیفوسی

این  نفر  پرسپولیسی ترین  شاید    معروفش،  خند  ه های  آن  با  شهریاری  محمود   
فهرست باشد  . او بارها با مهمانانش سر پرسپولیس كری خواند  ه و معموال هم 
پیروز شد  ه است! شهریاری د  ر چند   مقطع به د  الیل عجیب ممنوع التصویر بود  ه 
است. اولین بار د  ر د  هه70 فیلمی از یك محفل خانواد  گی با حضور او منتشر شد   
كه واقعا هیچ چیز خاصی ند  اشت، اما به خاطر حساسیت ها و اقتضائات آن روز 
جامعه ایران، خانه نشینی این مجری را به د  نبال آورد  . این اواخر هم بخشی از 

مصاحبه زند  ه او با امیر جعفری جنجالی شد  !
  چرا تیپ می زنی؟

ایران  تلویزیون  مورد    د  ر  كه  است  شایعاتی  عجیب ترین  از  یکی  مسلما  این 
تهران  د  ر شبکه  را  او  اغلب  كه  به گوش می رسد  . گفته می شود   محمد   سلوكی 
می د  ید  یم، د  ر برهه ای به خاطر استفاد  ه از لباس های گرانقیمت از تلویزیون د  ور 
ماند  ه بود  . از قرار معلوم خود   سلوكی هم د  ر گفت وگویش با مجله همشهری 

جوان، این شایعه عجیب را تایید   كرد  ه است!
  به خیر گذشت؟

از  بعد    شد  ه.  گفته  گفتنی ها  همه  هم  ضیا  علی  مورد    د  ر  اخیر  حاد  ثه  پیرامون 
ورزش ومرد  م  برنامه  با  تماس  د  ر  استقالل  سرمربی  مظلومی،  از  او  د  لجویی 
رسما خواهان رفع ممنوع التصویری ضیا شد  . حاال باید   ببینیم با گذشت شاكی 

خصوصی، تلویزیون هم از گناه ضیا می گذرد   یا نه؟
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زندگي واقعي اما آنقدرها هم شبيه 
فيلم ها نيس��ت. رانن��ده دل به جاده 
سپرده كه تصور مي كني از ازل عاشق 
دن��ده و فرمان ب��وده و بي خيال اهل 
و عي��ال، يكه تازي جاده ه��ا را به هر 
چيزي در دنيا ترجيح مي دهد، آنقدر 
براي خودش غص��ه دارد كه حكايت 
اين قصه، در سطرهايش گم مي شود. 
او نگاه��ش به جاده اس��ت و دلش 
در خانه. هرچند كه سال هاست جاده 
ديگ��ر براي��ش حكم خانه را داش��ته. 
خانه كه باشد، دلش براي جاده تنگ 
مي شود و راه جاده را كه بگيرد، هواي 
خان��ه را مي كند. ام��ا كاش همه اش 
هم��ان دلتنگي بود ك��ه گاه و بي گاه 
دس��تش را مي گ��ذارد بي��خ گلويت؛ 
از هم��ان لحظه ها كه براي رس��يدن 
به پدر و مادر چش��م ب��ه راه، محبوب 
در انتظار و فرزند ش��يرين زبان، بايد 

كيلومترها را گز كني. 
رانن��دگان كاميون كه  پاي ش��ان 
هميش��ه در صحنه تقسيم تقصير باز 
بوده، وقت تقدير كه مي شود، اسم شان 
از قلم مي افتد و ش��أن حرفه ش��ان در 

پيچ وخم جاده ها گم مي شود.
محمد اتحادي، يكي از ش��اغالن 
همي��ن حرف��ه اس��ت؛ س��اده ترش 
مي ش��ود، رانن��ده كاميون ي��ا همان 
سلطان جاده ها. او كه حدود 33 سال 
اس��ت كه در اين حرفه فعاليت دارد و 
راهيار افتخاري مركز مديريت راه هاي 
كش��ور و عض��و جمعيت طرف��داران 
ايمني راه ها نيز هس��ت، در گفت و گو 
با ايران مي گويد: »فراموش ش��دن و 
مورد بي مهري قرار گرفتن رانندگان، 
گله اي اس��ت كه از س��وي همكارانم 

هميشه مطرح است. 
هر س��ال در روز ملي حمل و نقل 
منتظر هس��تيم تا نام��ي از رانندگان 
حم��ل و نقل جاده اي برده ش��ود، اما 
متأس��فانه با وجود شغل حساس اين 
قش��ر، هيچ توجهي به آنها نمي ش��ود 
و اين در حالي اس��ت كه ديگر اقشار 
كش��ور نظير كارگ��ران، كش��اورزان، 
پرس��تاران و... در روزي كه به نام آنها 
نامگذاري شده، با مسئوالن رده باالي 
كش��ور ديدار مي كنند و از آنها تقدير 

به عمل مي آيد.«
ادام��ه مي ده��د: »آي��ا  اتح��ادي 
راننده اي كه بيش��تر عمر خود را دور 
از خانه و خانواده، در جاده ها س��پري 
مي كند و انواع مخاط��رات را به جان 
مي خ��رد؛ رانن��ده اي ك��ه در گرماي 
طاقت فرساي تابس��تان و در سرماي 
س��خت زمس��تان امانتدار مردم است 
و مايحت��اج آنها را جاب��ه جا مي كند، 
شايس��ته تقدي��ري هرچن��د كوچك 
نيس��ت؟! البت��ه وقت��ي بي مه��ري از 
س��وي رسانه ملي و روزنامه ها در حق 
رانن��دگان صورت مي گي��رد و آنها را 
افرادي سبيل كلفت با قيافه خطرناك 
كه خيلي وقت ها مشغول حمل قاچاق 
هستند، نشان مي دهند، ديگر از مردم 

عادي چه انتظاري بايد داشت؟!«
او مي گوي��د: »متأس��فانه در مورد 
شغل ما هميشه نكات مثبت فراموش 
مي شود و چهره نامطلوبي از رانندگان 
ماشين هاي سنگين ارائه مي شود كه 
ب��ا واقعي��ت فاصل��ه دارد. البته كاش 
مش��كالت رانندگان تنها به همين جا 
ختم مي شد. در واقع يكي از مشكالت 
اساسي كه در حال حاضر بدنه حمل و 
نقل را بيمار كرده، دريافت كارمزد يا 
كميسيون هاي اضافه و به ناحق است 
ك��ه ش��ركت ها از رانن��دگان دريافت 
مي كنند و س��ازمان حم��ل و نقل نيز 
نظارت خاص��ي روي اين مورد ندارد. 
اين كرايه ه��اي توافقي كمر رانندگان 
را خم كرده و آنها را ناچار مي كند كه 
زير بار پيش��نهادات دالالني بروند كه 
در پايانه ها حضور دارند و با يك تلفن 
س��فارش بار مي گيرن��د و راننده بايد 
عالوه بر كارمزد باربري، به آنها نيز به 

صورت جداگانه حق داللي بدهد.«
اتح��ادي ادام��ه مي ده��د: »با اين 
ش��رايط گراني قطعات و الستيك و با 
اين كرايه حمل ب��ار اندك كه نصيب 
راننده مي شود، چگونه بايد از پس خرج 
و مخارج مان برآييم. همين مسأله هم 
سبب شده كه گاهي بعضي از رانندگان 
مس��يرهايي را ب��دون بار ط��ي كنند؛ 
چراك��ه كرايه بار، جب��ران هزينه هاي 
مربوطه و استهالك ماشين را نمي كند. 
كافي اس��ت چند روز كارشناساني در 
جاده قديم قم – تهران مس��تقر شوند 
تا مش��اهده كنند چه تعداد تريلرهاي 

بدون بار از تهران خارج مي شود.«

ë  بالهايي كه به جان حمل و نقل 
جاده اي افتاده است

حرف از تصادف��ات رانندگي كه به 
ميان مي آيد، هميشه پاي ماشين هاي 
 فرس��وده و قطعات غير استاندارد هم 

در ميان است. 

اتح��ادي در اي��ن ب��اره مي گويد: 
»ناوگان فرسوده در حال حاضر معضلي 
اساسي براي بخش حمل ونقل كشور 
ش��ده اس��ت كه هزينه زيادي صرف 
نگه��داري و تعميرات آنها مي ش��ود. 
رانن��ده اي ك��ه اي��ن همه مش��كالت 
ري��ز و درش��ت دارد باي��د قس��مت 
 عم��ده نتيجه ت��الش خ��ود را خرج 

كاميون كند. 
سال 86 كشنده 65 ميليون تومان 
قيمت داش��ت و نوع فرسوده اش هم 
15 ت��ا 20 ميلي��ون تومان ب��ود و با 
50ميليون توم��ان وام، راننده قادر به 
تعوي��ض كاميون خود ب��ود و اين در 
حالي است كه در حال حاضر ماشين 
فرس��وده 50 ت��ا 70 ميلي��ون قيمت 
دارد و قيمت ماش��ين صفر هم حدود 
200 ت��ا 260 ميلي��ون تومان اس��ت 
ك��ه رانندگان با توجه ب��ه هزينه هاي 
سرس��ام آور، قادر به پرداخت اقساط 
خود نيس��تند. تازه با وجود داش��تن 
تمك��ن مالي باز هم بايد زير بار خريد 
كاميون ه��اي بي كيفيت چيني برويم 
كه مشكالت فراواني را براي رانندگان 
به وجود آورده است؛ از خرابي هاي گاه 

و ب��ي گاه در جاده گرفته تا نقص فني 
منجر ب��ه تصادفات مرگب��ار. تعويض 
قطعات كاميون هاي بي كيفيت كه به 
وفور در تعميرگاه ها صورت مي گيرد، 
آيا به راس��تي مي تواند جوابگوي كار 
باشد و ايمني و اس��تاندارد ماشين را 

تضمين كند؟!«
اتحادي به مش��كل ديگري در اين 
رابطه اش��اره مي كند و ادامه مي دهد: 
»خرابي جاده ها هم مش��كل ديگري 
اس��ت كه همواره گريبانگير رانندگان 
بوده اس��ت. بس��ياري از جاده ها طي 
سال هاي گذش��ته بازسازي و تعويض 
نش��ده اند و خيلي از آنها با آس��فالت 
شكسته و فرس��وده و چاله هاي زياد، 

باعث وارد شدن خس��ارت به ماشين 
و ض��رر و زي��ان رانن��ده مي ش��وند و 
در بس��ياري از م��وارد ني��ز ب��ه بروز 
تصادف��ات منج��ر مي ش��ود. از جمله 
اين جاده ه��ا مي توان به ج��اده خور 
و بيابان��ك ب��ه طب��س و طب��س به 
ديه��وك و بيرجند اش��اره ك��رد كه 
كيفيت آس��فالت شان بس��يار پايين 
 اس��ت و رانندگان را هميشه با مشكل 

مواجه مي كند.«
»گران��ي قطعات و الس��تيك هم 
معضل بزرگي براي رانندگان شده كه 
انگار به اين آساني حل شدني نيست. 
مس��ئوالن مربوطه بايد فكري اساسي 
براي اين مس��أله كنند ت��ا قطعات با 
قيم��ت مناس��ب و بدون واس��طه به 

دست راننده برسد.«
اتح��ادي با بيان اي��ن مطلب ادامه 
مي ده��د: »ش��ماري از رانن��دگان در 
زمس��تان مجبور مي ش��وند براي گرم 
ش��دن از گاز پي��ك نيك��ي در كابين 
اس��تفاده كنند که متأسفانه هر سال 
شماري از رانندگان به دليل گازگرفتگي 
جان خ��ود را از دس��ت مي دهند. به 
همي��ن دليل ه��م بود كه مقرر ش��د 

نص��ب بخ��اري در كاميون ها اجباري 
شود كه البته بخاري 2 ميليون تومان 
قيمت داش��ت و رانندگان مي گفتند 
ت��وان پرداخ��ت آن را ندارن��د كه در 
اين مورد هم الزم اس��ت مس��ئوالن 
مربوط��ه و انجمن صنف��ي رانندگان 
رسيدگي كنند و تسهيالت الزم را در 
اختيار رانندگان قرار دهند تا زمستان 
 امسال شاهد وقوع حوادث اينچنيني 

نباشيم.« 

ë ب�اال ب�ردن آگاه�ي، ارتق�اي 
ايمني 

در رابطه با مشكالتي كه در جاده ها 
پيش مي آيد، هميش��ه ه��م راننده ها 

مقصر نيستند و گاهي آگاهي نداشتن 
آنها از مس��ائل ايمني به اين حوادث 

دامن مي زند.
اين رانن��ده با س��ابقه در اين باره 
مأم��وران  اس��ت  »الزم  مي گوي��د: 
زحمتكش پليس راه نظارت بيشتري 
به حمل ب��ار و كاال از س��وي ناوگان 
حمل و نقل داش��ته باشند. به عنوان 
مثال محمول��ه اي مانند س��نگ تك 
كوپ باي��د ب��ا زنجير مناس��ب مهار 
ش��ود نه با زنجير ضعيف و با ضخامت 
پايي��ن. همچنين مأموران بايد مهار و 
محك��م بودن زنجير را كنترل كنند و 
به رانندگان تذك��ر دهند تا اگر تريلر 
دچار انحراف يا تصادف شد، بار سنگ 
حمل ش��ده باعث ي��ك حادثه ناگوار 
نشود. بايد توجه را به اين نكته جلب 
كرد ك��ه در مورد بارگي��ري و حمل 
سنگ، بعضي از رانندگان آگاهي الزم 
را ندارند و پليس هم نظارت كافي در 

اين مورد نمي كند.«
اتحادي ادامه مي دهد: »بايد پرسيد 
كه چ��را تاكنون از س��وي س��ازمان 
حمل و نقل، انجمن صنفي رانندگان 
و ديگ��ر ارگان ه��اي مرتب��ط مانن��د 
بيمه ها، وزارت بهداشت و  پليس راه، 
يك س��ري مس��ابقات سراسري براي 
رانن��دگان برگزار نش��ده ك��ه راننده 
تشويق شود و س��طح اطالعات خود 
را افزايش دهد. اين مس��ابقه مي تواند 
شامل سؤاالتي در رابطه با راهكارهاي 
كاهش ح��وادث رانندگي، بهره وري 
س��ودمند از حم��ل و نق��ل، كاهش 
مصرف سوخت، كاهش آلودگي هوا و 
نقش كاميون ها در آلودگي و وضعيت 
جاده ه��ا باش��د و جوايزي ه��م براي 
اي��ن مس��ابقات در نظر گرفته ش��ود 
ت��ا از اي��ن راه هم رانندگان تش��ويق 
 ش��وند و هم اطالع��ات و آگاهي آنها 

افزايش يابد.«
به گفته او، رانندگان كه در شرايط 
س��رما و گرما، خطرات جاده اي را به 
ج��ان مي خرند و چ��رخ حمل و نقل 
كشور را مي چرخانند، متأسفانه هيچ 
امكانات خاصي به آنها ارائه نمي شود؛ 
امكاناتي كه بيش��تر س��ازمان ها براي 
رانندگان  قائل ان��د.  كاركن��ان ش��ان 
كاميون هيچ س��همي از مجتمع هاي 
زيارت��ي، تفريحي و رفاهي در مناطق 
مختلف كش��ور ندارند و در اين مقوله 

كاماًل فراموش  شده اند.   
  گاليه هاي اين راننده با سابقه در 
حالي است كه حسين احمدي زاده 
رئي��س انجم��ن صنفي مؤسس��ات و 
ش��ركت هاي حمل و نقل داخلي كاال 
نيز يكي از عوام��ل مهم  در تصادفات 
ج��اده اي را  اس��تفاده از خودروهاي 
اع��الم  غيراس��تاندارد  ي��ا  فرس��وده 

مي كند.
او مي گوي��د: »ب��ه دليل فرس��وده 
بودن خودروها و كاميون ها رانندگان 
بايد زمان زيادي را در جاده ها سپري 
كنند؛ به عن��وان مثال راننده كاميون 

مسيري را كه بايد در 16 ساعت طي 
كند در 24 س��اعت ط��ي مي كند كه 
همين موضوع منجر به خواب آلودگي، 
خستگي و عصبانيت راننده مي شود و 

تصادفات را در پي دارد.«
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از  ديگ��ر  يك��ي  احم��دي زاده، 
مش��كالت اين صنف را نبود  مجتمع 
رفاهي در بخش حمل و نقل جاده اي 
عنوان مي كند و ادامه مي دهد: »جايي 
نيست كه رانندگان اين كاميون ها بار 

خود را در آن قرار دهند و اس��تراحت 
كنن��د؛ در واقع رانن��ده و بار كاميون 

امنيت الزم را ندارند.«
البته مش��كالت رانن��دگان تنها به 
همين ج��ا ختم نمي ش��ود. به گفته 

سلطانجادهدرپيچوخمبيمهريها
پاي درد دل رانندگان كاميون

سكوت جاده كه گاه و بي گاه مي شكند و دوباره برقرار مي شود، يك ليوان چاي خوشرنگ، موسيقي كوچه بازاري 
كه با صداي آرام پخش مي ش�ود و نوعي س�كون را بر فضا حاكم مي كند؛ اينها تو را ياد فيلم هايي مي اندازد 
كه نهايتًا يكي دو سكانس اش در محضر راننده كاميون لوطي مسلك و شاگرد تر و فرز ش مي گذرد تا با چند 
تكه پراني عاميانه و يكي دو شوخي سربسته، حال و هواي تماشاگر را عوض كنند و بعد بي سر و صدا بروند پي 

كارشان؛ گويي جاده ناگهان آنها را مي بلعد و به حال خودشان رها مي كند تا تصوير رانندگان كاميون در نهايت 
در ذهنت، همان مردان سبيل تاب داده و قوي هيكل با دستمال يزدي دور دست با همان شوخي هاي بامزه، 
باقي بماند كه گويي تمام زندگي شان مانند فيلم ها، در جاده خالصه مي شود و اصاًل انگار راننده كاميون به دنيا 

آمده اند و همين كه سلطان جاده ها باشند، براي شان كفايت مي كند. 

يكي از مشكالت اساسي كه در 
حال حاضر بدنه حم�ل و نقل را 
ي�ا  كارم�زد  درياف�ت  ك�رده،  بيم�ار 
كميس�يون هاي اضافه و به ناحق است 
ك�ه ش�ركت ها از رانن�دگان درياف�ت 
مي كنند و سازمان حمل و نقل نيز نظارت 
خاص�ي روي اي�ن م�ورد ن�دارد. اي�ن 
كرايه ه�اي توافقي كمر رانندگان را خم 
ك�رده و آنها را ناچ�ار مي كند كه زير بار 
پيشنهادات دالالني بروند كه در پايانه ها 
حضور دارند و با يك تلفن س�فارش بار 
مي گيرن�د و راننده بايد عالوه بر كارمزد 
باربري، به آنها نيز ب�ه صورت جداگانه 

حق داللي بدهد

احمدي زاده، يكي از مشكالت مهمي 
كه در اين بخش با آن مواجه هستيم 
سرقت هاي مس��لحانه  است. به دليل 
نب��ود امني��ت در اين ح��وزه، راننده 
نمي توان��د  و  كامي��ون خوابي��ده  در 
ب��ه خوبي اس��تراحت كن��د و همين 
موضوع باعث مي ش��ود كه س��وانحي 
 را به دليل خس��تگي يا خواب آلودگي 

شاهد باشيم.
او ادام��ه مي دهد: »عوامل جاده اي 
و نامناس��ب ب��ودن آنه��ا، توج��ه به 
اص��الح عالئ��م و خ��ط كش��ي ها نيز 
از ديگ��ر م��واردي اس��ت ك��ه منجر 
به بروز س��وانح ش��ده و باي��د هر چه 
زودت��ر اص��الح و بازس��ازي ش��وند. 
حادثه خيز،  نقاط  شناسايي  همچنين 
 اص��الح و استاندارد س��ازي اين راه ها 

ضرورت دارد.«
س��كوت ج��اده ك��ه گاه و بي گاه 
مي ش��كند و دوباره برقرار مي ش��ود، 
يك ليوان چاي خوش��رنگ، موسيقي 
كوچه بازاري كه با صداي آرام پخش 

مي شود و...
را مي پيمايند  جاده ه��ا  رانندگان، 
و در پيچ و خم مش��كالت، زندگي را 
طي مي كنن��د و بار تمام س��ختي ها 
را ب��ا خود حم��ل مي كنن��د. زندگي 
ش��ان اما ش��باهتي به فيلم ها ندارد؛ 
 اگرچ��ه س��لطانان بي بدي��ل جاده ها 

هستند.

 مريم طالشي

 به دليل فرس�وده بودن خودروه�ا و كاميون ها رانندگان 
باي�د زمان زيادي را در جاده ها س�پري كنن�د؛ به عنوان 
مثال راننده كاميون مسيري را كه بايد در 16 ساعت طي كند در 
24 ساعت طي مي كند كه همين موضوع منجر به خواب آلودگي، 

خستگي و عصبانيت راننده مي شود و تصادفات را در پي دارد
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 طالع بینی 
هفتـــــگی

هفته  این  كه  آنهایی  برای  كلمه  چند 
تولدشان است

آمده  دنیا  به  آبان   19 كه  عزیزی  دوست 
تولدتان  اگر روز  ای، تولدت مبارک! حتی 
نگذرد  دارید  را  انتظارش  كه  خوبی  آن  به 
هفته  آخر  تا  كه  باشد  راحت  خیالتان  هم 
هایی  فرصت  و  كرد  خواهد  تغییر  اوضاع 
خواهید  خودتان  برای  را  خواهید  می  كه 
در  كرد  ناراحتتان  چیزی  اگر  ساخت. 
از  را  خودتان  و  نروید  فرو  خود  خلوت 
دنیای اطرافتان مخفی نکنید. صبر داشته 
باشید و به خودتان فرصت دهید. طی چند 
شما  كه  افتاد  خواهند  اتفاقاتی  آینده  روز 
اول  را شگفت زده خواهند كرد. روزهای 
از تولدتان شاید خیلی خوب نگذرند،  پس 
ولی وقتی اوضاع رو به درست شدن پیش 
برود همه چیز به طور باورناپذیری تغییر 
پیشرفت  برای  ماه  بهمن  در  كرد.  خواهد 
رویاپردازی  و  ریزی  برنامه  خود  كاری 
خوب  نتایج  كه  باشد  یادتان  فقط  كنید، 
و  كافی  توانایی  شما  برند.  می  زمان 
بنیانی قوی برای ساختن یک سال سرشار 

و  نظم  افکارتان  به  دارید.  را  ازموفقیت 
ترتیب ببخشید و از غرایز قوی خود برای 
آغازین  های  ماه  از  بهره  بیشترین  بردن 

سال استفاده كنید.

متولد فروردین )بره(:
دست  خواهد  می  دلتان  شدیدا  هفته  این 
زیرا  دهید،  انجام  اقداماتی  و  شده  كار  به 
انجام  كاری  بالفاصله  اگر  كنید  می  فکر 
ندهید شانس خود را از دست خواهید داد. 
كافی  اندازه  به  كردن  فکر  بدون  اگر  ولی 
پایتان را از گلیمتان درازتر كنید به دردسر 
و  ها  توانایی  از  اگر  حتی  افتاد.  خواهید 
هم  باشید  داشته  اطمینان  هایتان  قابلیت 
توانایی  از حد  تر  باری سنگین  بهتر است 
را  هایتان  محدودیت  و  نکرده  بلند  خود 
حال  در  تجربه  آوردن  دست  به  بشناسید. 
راهی  موفقیت  به  رسیدن  برای  حاضر 
است.  كاذب  نفس  به  اعتماد  از  تر  مطمئن 
غرق  عشقتان  محبت  دریای  در  هفته  این 
شوید، اما یادتان باشد كه مرزها و حدود را 

رعایت كنید و عشقتان را عصبانی نکنید.

متولدین اردیبهشت )گاو(:
احساسات  هفته  این  كه  رسد  می  نظر  به 
یکی از اطرافیانتان در تالطم است و شما 
نمی دانید كه چطور باید با آنها رفتار كنید 
كه اوضاع را از اینی كه هست بدتر نکنید. 
شما  به  كه  این  از  بیشتر  فعلی  وضعیت 

بستگی داشته باشد ناشی از انرژی كیهانی 
است. حتی شاید اینطور به نظرتان برسد 
كه بازی سرنوشت نقش مهمی در اتفاقات 
دادن  دست  از  نگران  دارد.  شما  اطراف 
امن  دستانی  در  شما  نباشید،  امور  كنترل 
قرار دارید كه شما را به بهترین جای ممکن 
خوبی  روز  كل  در  هفته  این  برد.  خواهند 
برای مکالمه و صحبت كردن نخواهد بود. 
در حرف زدن با عشقتان نیز دقت كنید كه 
روی جزئیات تأكید ویژه ای داشته باشید 
و روی بهبود مهارت های مکالمه خود كار 
كنید تا سوء تفاهمی بینتان به وجود نیاید.

متولدین خرداد )دوقلوها(:
از اعضای  با یکی  ای كه  پیچیده  مشکالت 
خانواده تان دارید همچنان ادامه داشته و 
به توجه ویژه شما نیاز دارند، ولی به نظر 
می رسد كه این مسائل شخصی، با وجود 
برنامه فشرده كاریتان، دارند كم كم روبراه 
هرچند  هستند.  بهبود  به  رو  و  شوند  می 
ولی  هستید،  حساس  و  عصبی  كمی  هنوز 
از  دارند  باالخره  ها  نگرانی  و  استرس 
ترین  بزرگ  میان  این  در  روند.  می  بین 
مشکل و مانع موجود واكنش پذیری شدید 
این كه نسبت  از  قبل  است.  احساسی شما 
به حرف ها و كارهای دیگران عکس العمل 
نشان دهید از یک تا ده بشمارید. این كار 
به شما فرصت می دهد قبل از بیان حرف 
از گفتنشان پشیمان خواهید شد  كه  هایی 

كمی به احساسات و افکار خود فکر كنید.

متولدین تیر )خرچنگ(:
دارید  دوست  همیشه  خالف  بر  هفته  این 
اید  ساخته  خود  برای  كه  امنی  منطقه  از 
و  شور  با  حاضر  حال  در  شوید.  خارج 
گزینه  نشستن  خانه  در  شما  فعلی  حال 
حتی  بود.  نخواهد  آمیزی  موفقیت  چندان 
رضایت  نهایت  خود  عاطفی  رابطه  از  اگر 
به  هفته  این  نیست  بد  هم  باشید  داشته  را 
این فکر كنید كه به چه روش های جدیدی 
می توانید عشق خود را به طرف مقابلتان 
كنید.  بیان  را  خود  احساس  و  داده  نشان 
این  در  كردن  پیشرفت  برای  نیست  نیازی 
آمیز  مخاطره  های  اقدام  به  دست  زمینه 
بزنید، یک قدم كوچک هم می تواند بسیار 
تاثیرگذار باشد. پاسخی كه در مقابل بیان 
طرف  از  خود  قلبی  احساسات  صادقانه 
مقابلتان به دست می آورید شما را شگفت 

زده خواهد كرد.

متولدین مرداد )شیر(:
دنیای  با  را  خود  درونی  ریتم  بتوانید  اگر 
كه  دید  خواهید  كنید  هماهنگ  اطرافتان 
شده  كوک  ساعت  یک  همچون  چیز  همه 
خوب و دقیق پیش خواهد رفت. نه این كه 
شما  بلکه  كنید،  عوض  را  دنیا  باشد  قرار 
باید درونتان را تغییر بدهید. با اندیشیدن 
می  دلتان  كه  صوتی  همان  به  زندگی  به 

خواهد باشد شما خواهید توانست همچون 
ای  تجربه  به  را  شرایط  بدترین  سیندرال 
به  اگر  خوشبختانه  كنید.  تبدیل  جادویی 
رویاهایتان فکر كنید احتمال زیادی وجود 
همان  شما  بپیوندند.  حقیقت  به  كه  دارد 
چیزی هستید كه رویایش را در سر دارید. 
كه  احترامی  خود  عاطفی  رابطه  در  اگر 
كنید،  نمی  دریافت  را  دارید  را  انتظارش 
و  صریح  خیلی  كه  است  رسیده  آن  وقت 
حرف  مقابلتان  طرف  با  آن  درباره  جدی 

بزنید.

متولدین شهریور )سنبله(:
از  یکی  شما  برای  تواند  می  هفته  این 
خجسته ترین روزهای این چند وقت اخیر 
خیره  آینده  به  تنها  كه  این  جای  به  باشد. 
چیز  چه  ببینید  تا  بمانید  منتظر  و  شوید 
برایتان در نظر گرفته شده است، خودتان 
به همان سویی كه دلتان می خواهد بروید 
گام بردارید. اجازه ندهید این فرصت فوق 
داده  انجام  مثبتی  اقدام  كه  آن  بی  العاده 
حتی  هفته  این  برود.  دستتان  از  باشید 
نیز  تغییرات  كوچکترین  آوردن  وجود  به 
خواسته  به  شما  رسیدن  شانس  تواند  می 
كنید  تعلل  اگر  دهد.  افزایش  را  هایتان 
داد.  خواهید  دست  از  زیادی  چیزهای 
برای مجردها شب بسیار خوبی برای آغاز 
تازه می تواند باشد، به شرط  رابطه های 
آن كه خیلی سریع پیش نروند و به خودتان 

و طرف مقابلتان فرصت بدهید.

متولدین مهر )ترازو(:
نگاه كردن به زندگیتان با نگرشی معنوی 
مشکالت  به  كه  كرد  خواهد  كمک  شما  به 
خود نگاهی بهتر و سالم تر داشته باشید. 
تغییری  هیچ  اطرافتان  دنیای  در  شاید 
تغییرات  این  ولی  باشد،  نیامده  وجود  به 
در  اساسی  تحوالتی  توانند  می  درونی 
این  بخواهید  شاید  كنند.  ایجاد  زندگیتان 
در  هم  دیگران  با  را  خود  مثبت  نگرش 
توجیه  برای  تالش  ولی  بگذارید،  میان 
وقت  اتالف  باعث  تنها  اعتقاداتتان  كردن 
كار  این  جای  به  شد.  خواهد  انرژیتان  و 
نهایت  خود  فعلی  پتانسیل  از  است  بهتر 
به  را  مثبتتان  انرژی  و  ببرید  را  استفاده 
طور عملی به كار بگیرید. چه متاهل باشید 
و چه مجرد، این هفته فرصتی است برای 
كه  كسانی  به  ورزیدن  عشق  و  حمایت 

برایتان اهمیت دارند.

متولدین آبان )عقرب(:
توجه  درونیتان  احساسات  به  هفته  این 
به  ششمتان  حس  آنچه  و  باشید  داشته 
اگر  ویژه  به  كنید،  باور  را  گوید  می  شما 
دادن  انجام  مورد  در  العاده  فوق  ای  ایده 
كامال  روشی  به  روزمره  تکراری  كارهای 
این  خوشبختانه  باشید.  داشته  متفاوت 
محدود  را  شما  قدیمیتان  الگوهای  هفته 
به  را  كارهایتان  توانید  می  و  كنند  نمی 
این  انجام دهید. شاید  روش های جدیدی 
لمسی  قابل  خیلی  نتایج  هایتان  نوآوری 
نداشته باشند، ولی تا آنها را امتحان نکنید 
نخواهید دانست كه چه نتایجی می توانند 
هم  نشدید  موفق  اگر  حتی  باشند.  داشته 
به  همیشه  موفقیت  نشوید،  تسلیم  زود 
سادگی به دست نمی آید، پس هر كاری كه 

از دستتان برمی آید را انجام دهید.

متولدین آذر )كمان(:
هر  در  موجود  مثبت  نکته  بتوانید  اگر 
موقعیتی را پیدا كنید هیچ چیزی نخواهد 
البته ممکن  را بگیرد.  توانست جلوی شما 

باشد  باال  نفستان  به  اعتماد  آنقدر  است 
به  كردن  فکر  صرف  را  زمانی  هیچ  كه 
در  خوشبختانه  نکنید.  كارهایتان  عواقب 
حال حاضر فرشته نگهبانتان مواظب شما 
حرفه  زندگی  در  كه  تصمیمی  هر  و  است 
با  به خیر خواهد گذشت؛  گیرید  ایتان می 
این حال باید توجه داشته باشید كه قبل از 
تصمیم گیری تمام گزینه های پیش رویتان 
را به دقت بررسی كنید. كمی برنامه ریزی 
مثبت  تأثیرات  تواند  می  حاضر  حال  در 
طوالنی مدتی به تصمیم هایتان ببخشد. به 
یاد داشته باشید كه گاهی كمی سکوت می 
تواند تمام آنچه را كه می خواهید بیان كند.

متولدین دی )بز(:
این هفته رویاپردازی در مورد آینده خیلی 
راحت تر از زندگی كردن در لحظه حاضر 
مشکالتی  با  باید  دانید  نمی  بود.  خواهد 
كه در محل كارتان و با اطرافیانتان دارید 
نمی  كه  به نظر برسد  كنید. شاید  كار  چه 
هماهنگ  همکارانتان  با  را  خودتان  توانید 
هایی  تفاوت  با  باید  كه  دانید  نمی  و  كنید 
كه بین شما و آنها وجود دارد كنار بیایید یا 
آنها را از بین ببرید. انعطاف پذیری شاید 
كند،  حل  را  شما  مشکل  بتواند  حدودی  تا 
ولی در نهایت باید مشکلتان را بیان كرده 
تا جای ممکن  بیابید.  آن  برای  راه حلی  و 
صبوری كنید تا بتوانید نگرش خود به این 
موضوع را تغییر داده و درست كنید. این 
هفته بعدازظهر نهایت بهره را از زمانتان 
همراه با عشقتان ببرید. با یکدیگر صحبت 
كنید و با سخنانی زیبا به او بگویید كه چرا 

و چقدر دوستش دارید.

متولدین بهمن )ظرف آب(:
و  استرس  میزان  اگر  حاضر  حال  در 
بهتر  شاید  است  پایین  زیادی  نگرانیتان 
خیالتان  وقتی  كنید.  احتیاط  كمی  باشد 
به  كنید  می  فکر  و  است  راحت  زیادی 
چیز  همه  دارید  كه  زیادی  لیاقت  خاطر 
بهتر  شود  فراهم  برایتان  بخود  خود  باید 
شاهی  تخت  آن  شوید.  نگران  كمی  است 
كه انتظارش را دارید به سادگی برای شما 
یافتن  دست  برای  باید  و  نخواهد  فراهم 
و  كرده  ترک  را  خود  امن  منطقه  آن  به 
هركاری كه از دستتان بر می آید را انجام 
دهید. رضایت با سخت كوشی و شجاعت 
ساده  دنبال  به  همیشه  آید،  می  دست  به 
ترین راه ممکن نباشید. كمی استراحت به 
در  تنها  و  باشید  بیخیال  و  بدهید  خودتان 
تلویزیون  هم  با  و  بنشینید  عشقتان  كنار 

تماشا كنید و از كنار هم بودن لذت ببرید.

متولدین اسفند )ماهی(:
با از بین رفتن مقاومت ها و مخالفت هایی 
كه این چند وقت اخیر در مقابلتان صورت 
تان  آینده  هفته  این   ، است  گرفته  می 
درخشان تر از هر زمان دیگری به نظر می 
رسد. شاید فکر كنید كه زمان بسیار زیاد 
برداشتن  میان  از  صرف  را  ای  بیهوده  و 
یک مانع كرده اید، ولی با فکر كردن به این 
چیزها و غرق كردن خودتان در خاطرات 
نخواهید  دست  به  چیزی  هیچ  ناخوشایند 
اهدافتان  به  برای رسیدن  آورد. چیزی كه 
تمركز  است  برخوردار  بیشتری  اهمیت  از 
برای  افرادی است كه  با  بر روی همکاری 
كمک  شما  به  توانند  می  آنها  به  رسیدن 
با  را  خود  زندگی  شریک  هفته  این  كنند. 
ساعاتی  یا  و  كنید  اغوا  عاشقانه  كلماتی 
او  با  صحبت  بدون  ارتباط  برقراری  به  را 

بگذرانید.
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فقر اطالعات، قحطی می آورد
سنجش فقر و ثروت كشورها اكنون دیگر فقط به اندازه گیری تولید اقتصادی 
در  جدیدی  شاخص  به  اطالعات،  نیست.  محدود  بیکاری  و  گرسنگی  میزان  و 
سنجش كشورها و ملت های فقیر و غنی تبدیل شده  است. نشریه اكونومیست در 
شماره جدید هفته گذشته خود، در گزارشی به این موضوع پرداخته و كشورهای 
ثروتمند و فقیر جهان را از نظر میزان اطالعات در دسترس، بررسی كرده  است. 
آفریقا به قاره اطالعات گم شده معروف است. كمتر از نیمی از تولد ها در سراسر 
آفریقا ثبت می شود. بعضی كشورهای آفریقایی سال تا سال سرشماری برگزار 
خیابان های  و  بزرگ  شهرهای  تنها  آفریقایی،  كشورهای  نقشه  روی  نمی كنند. 
نقشه ها،  روی  شهرها  نقاط  بقیه  دارند.  نشان  و  نام  و  هستند  مشخص  اصلی 

خالی همچون صحرا و بیابان هستند. 
فقدان اطالعات البته تنها مختص آفریقا نیست. كشورهای درحال توسعه دیگر 
حاشیه  زاغه نشین های  از  بسیاری  هستند.  روبه رو  معضلی  چنین  با  هم  جهان 
جایی  آنها  از  اطالعاتی  و  ندارند  جایی  نقشه  روی  التین  آمریکای  شهرهای 
ندارد.  وجود  مناطق  این  ساكنان  درباره  درستی  تخمین  حتی  نشده است.  ثبت 
افغانستان هنوز دارد از اطالعات آخرین سرشماری اش كه به سال 1979 مربوط 
و  نشد  كامل  و  ماند  نیمه تمام  آن سرشماری هم  تازه  استفاده می كند.  می شود 

چون نیروها و عوامل سرشماری و جمع آوری اطالعات، در جنگ كشته  شدند. 
این درحالی است كه كشورهای پیشرفته و ثروتمند جهان هر روز به دنبال ابزارها 
و مسیرها و تکنولوژی های تازه و پیشرفته تر برای جمع آوری و تحلیل اطالعات 
تکنیك های  با همین تالش است كه تکنولوژی ها و  بیشتر هستند.  از مسیرهای 
جدید تحلیل اطالعات و نرم افزارهای جدید مانند فور اسکوئر به بازار می آید. 
به این ترتیب شکاف میان كشورهای جهان بیشتر و بیشتر می شود. اكنون نوع 
دیگری از شکاف و اختالف طبقاتی در كشورهای جهان ایجاد شده و كشورها 

به دو دسته برخوردار از اطالعات و محروم از اطالعات تقسیم شده اند. 
بین  از  را  توسعه  هم  فقیر،  كشورهای  در  اتکا  و  اعتماد  قابل  اطالعات  كمبود 
ویروس  اخیر  بحران  همین  می شود.  اوضاع  بهبود  روند  از  مانع  هم  و  می برد 
فراگیر ابوال كه آفریقا و كل جهان را درگیر خود كرده است، نمونه بسیار خوبی 
از نقش اطالعات در مبارزه با فجایع و بحران هاست. موسسه »مدیسین ساینس 
فرانتیر« كه یك بنیاد خیریه است، وقتی ابتدای سال جاری میالدی برای مبارزه 
با ابوال به لیبریا رفت، نقشه پایتخت این كشور یعنی شهر مونرویا اولین چیزی 
این نقشه هیچ كمکی  اما  این مبارزه به دردش بخورد.  بود كه فکر می كرد در 
نکرد، چون اصال كامل نبود. در این نقشه فقط بعضی راه های اصلی مشخص 
شده بودند. راه های فرعی اساسا در نقشه وجود نداشت و ساختمان های بزرگ 

هم مشخص نشده  بودند. 

را  بین المللی  سطح  در  توسعه ای  های  تالش  بزرگ ترین  از  یکی  اطالعات،  فقر 
هزاره  توسعه  اهداف  پروژه   این  داده است.  قرار  خطر  و  شکست  معرض  در 
نام گرفته  است. هدف از این پروژه بین المللی، پایان دادن به فقر مطلق، كاهش 
مرگ و میر نوزادان و حضور همه كودكان در مدرسه در مقطع ابتدایی است. 
این اهداف را اعضای سازمان ملل در سال 2000 به عنوان اهداف هزاره تصویب 
اساس گزارش  بر  اما  اهداف محقق شوند.  این  تا سال 2015  قرار شد  و  كردند 
نزدیك  با  شد،  منتشر  گذشته  ماه  كه  ملل  سازمان  مشاوره ای  گروه  یك  مستقل 
سنجش  مبنای  است  قرار  كه  اطالعاتی  و  ارقام  شده،  تعیین  ضرب االجل  شدن 
به اطالعات در 55 كشور  اتکا نیستند. دسترسی  این پیشرفت قرار گیرد، قابل 
اصلی مورد نظر این پروژه به 70 درصد هم نمی رسد. تقریبا نیمی از اطالعاتی 
یا  یا تخمین است  این پروژه در دسترس است،  با  این كشورها درارتباط  از  كه 
یا  بلندپایه  بررسی  و  تحقیق  نتیجه  در  اطالعات  این  اصلی.  اطالعات  از  مدلی 
سرشماری رسمی به دست نیامده اند. اطالعاتی هم كه در دسترس است، توسط 
خود دولت ها تهیه و منتشر شده یعنی اطالعاتی دولتی هستند. مثال نرخ فقر 
در بوتسوانا تخمینی از اطالعاتی است كه در سال 1993 جمع آوری شده  است. 
نتیجه این می شود كه سازمان های امدادرسان و مقامات رسمی نمی توانند با اتکا 

به این اطالعات، سیاست گذاری كنند. 
دیجیتال  تکنولوژی  نقش  درباره  توصیه هایی  گزارشی  در  اخیرا  ملل  سازمان 
دولت ها،  با  ملل  سازمان  همکاری  از  و  كرده  تهیه  اطالعات  توسعه  بهبود  در 
شركت های تجاری بازرگانی و سازمان های خیریه در این مسیر خبر داده  است. 
اطالعات  جمع آوری  برای  غیردولتی  منابع  از  استفاده  توصیه ها،  این  از  یکی 
است. مثال تیمی به نام »تیم نقشه خیابان باز« برای تهیه داوطلبانه نقشه هایی 
از شهرهای مختلف جهان با جمع آوری اطالعات محلی تشکیل شده  است. كار 
ماهواره ای  تصاویر  از  كه  اطالعاتی  با  را  محلی  اطالعات  كه  است  این  تیم  این 
درباره شهرها و راه ها و جاده ها به دست می آید مطابقت دهد و نقشه ای دقیق 
به دست آورد. در كنیا و نامیبیا، اپراتورهای موبایل و تلفن، اطالعات و سابقه 
تماس هایشان را در اختیار محققانی قرار می دهند كه روی ماالریا تحقیق و برای 
مبارزه با آن تالش می كنند. با این اطالعات، محققان توانسته اند دریابند كه در 
نقاطی  در  می یابد.  سریع تری  و  بیشتر  شیوع  ماالریا  كشورها،  این  نقاط  كدام 
كه تنش های قومی جریان دارد و احتمال جنگ داخلی می رود، شفافیت و وفور 
اطالعات ممکن است به شدت گرفتن درگیری ها كمك كند. مثال فاش شدن اینکه 
كدام قوم و قبیله زمین بیشتری در مالکیت دارد یا فالن گروه اقلیت در كدام نقطه 
ساكن است، می تواند به تنش ها بیشتر دامن بزند. اما معموال، گسترش اطالعات 
و انقالب اطالعات، توسعه را تقویت می كند. جمله معروفی درباره اطالعات و 
قدرت و نفوذ آن در پیشرفت و توسعه كشورها و جهان وجود دارد كه می گوید، 
كار  گفتن  راست  اطالعات،  بدون  اما  گفت.  دروغ  اطالعات  بر  تکیه  با  می توان 

بسیار سختی می شود.
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غزلی از حافظ 
ترجمه: هنری ویلبرفورس كالرک

گردآوری و ویرایش: دكتر بهروز همایون فر

راهی بزن كه آهی بر ساز آن توان زد
شعری بخوان كه با او رطل گران توان زد

بر آستان جانان گر سر توان نهادن
گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد

ّقد خمیده ما سهلت نماید اّما
بر چشم دشمنان تیر از این كمان توان زد

در خانقه نگنجد اسرار عشقبازی
جام می مغانه هم با مغان توان زد

درویش را نباشد برگ سرای سلطان
ماییم و كهنه دلقی كتش در آن توان زد

اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند
عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد

گر دولت وصالت خواهد دری گشودن
سرها بدین تخیل بر آستان توان زد

عشق و شباب و رندی مجموعه مراد است
چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد

شد رهزن سالمت زلف تو وین عجب نیست
گر راه زن تو باشی صد كاروان توان زد
حافظ به ّحق قرآن كز شید و زرق بازآی

باشد كه گوی عیشی در این جهان توان زد

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

Play a note, at the melody whereof, a great sigh, one can cast:
Utter a verse, whereby the heavy cup of wine one can cast.
If at the Beloved’s threshold, one can lay one’s head,
To the sky, the shout of loftiness, one can cast.
Wretched appeareth our bent stature:
To the eyes of enemies, the arrow from this bow, one can cast.
Not contained in the cloisters are the mysteries of love-play
With magians, the cup of magian wine one can cast.
The victuals of the king’s palace are not for the Darvish:
Old and ragged-clad are we upon whom fire one can cast.
In one glance, men of vision stake two worlds,
‘Tis love; and, on life’s cast, the first stake, one can cast.
If fortune should open the door of union with Him,
In this fancy, on the threshold, many a head one can cast.
The sum total of our desire is love, youth, and profligacy:
When the senses become the candle, the ball of explanation, one can cast.
The highwayman of safety became Thy tress. This is no wonder.
If Thou be highwayman, a hundred Karvans one can waylay.
Hafez! by the truth of the Kuran saying: From fraud and deceit come out:
“It may be, that the ball of fortune with the sincere ones one can cast.”
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