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دوتابعیتی ها شهروندان درجه دو می شوند

شهـــروندان
 درجــــه دو

مجرم شناخته شدن دو مامور پلیس 
انگلیس در ارتباط با قتل 'بیژن ابراهیمی

برای  تحریم ها،  رفع  از  پس  که  اروپایی  و  ژاپنی  تجار 
استفاده از فرصت های اقتصادی به وجود آمده به ایران 
سفر کرده اند، از این پس از مزیت ورود به آمریکا بدون 

اخذ ویزا برخوردار نخواهند بود.
سنای  مجلس  و  نمایندگان  مجلس  دسامبر  نوزدهم  در 
به  رساندند.  تصویب  به  را   2016 بودجه  الیحه  آمریکا 
پیوست این الیحه قانونی به تصویب رسید که می تواند 
به  سفر  در  آمریکایی  شهروندان  از  بسیاری  توانایی 
کشورهای مختلف در اروپا و آسیا، بدون اخذ ویزا را با 

مشکل مواجه کند.
بیش از 25 سال است که به موجب قانون لغو ویزا، اتباع 
وارد  روادید،  اخذ  به  اقدام  بدون  توانند  می  کشور   38
خاک ایاالت متحده شوند. اکثر این کشورها نیز به طور 
متقابل، قانون اخذ ویزا جهت ورود به کشورهای خود 
را برای شهروندان آمریکایی لغو کرده اند. با این حال، 
اتباع  زند؛  می  هم  بر  را  توافق  این  کنگره  جدید  قانون 
کشورهای عضو لیست برنامه لغو روادید، در صورتی 
به عنوان  یا سوریه،  ایران، عراق، سودان  تابعیت  از  که 
تابعیت دوم برخوردار باشند، باید برای ورود به آمریکا 
اقدام به اخذ ویزا کنند. این قانون در مورد اتباع این 38 
کشور که از 2011 تاکنون به این چهار کشور سفر کرده 

اند نیز می شود.
رسد  می  نظر  به  اول  نگاه  در  که  آنچه  از  قانون  این 
بدتر است، زیرا دو کشور از این چهار کشور -ایران و 
افراد،  زندگی  محل  و  تولد  محل  از  صرفنظر  سوریه- 
معیار خون را مالک تابعیت قرار می دهند. به عبارتی 
به صورت  باشد،  ایرانی  هر فرد در صورتی که پدرش 
بدین  شود.  می  محسوب  ایران  تابعیت  واجد  خودکار 
ترتیب بسیاری از افرادی که در یکی از این 38 کشور به 
دنیا آمده و بزرگ شده اند، به صرف تولد والدین خود 
در سوریه و ایران از ورود به آمریکا بدون اخذ ویزا منع 

می شوند.

اوضاع زمانی وخیم تر می شود که احتمال مقابله به مثل 
از سوی برخی از کشورهای عضو لیست لغو روادید را 
از این کشورها، از  در نظر بگیریم. بدین ترتیب برخی 
جمله برخی از کشورهای اتحادیه اروپا، از ورود اتباع 
آمریکایی با شرایطی مشابه آنچه در قانون جدید کنگره 
آمده به کشور خود جلوگیری می کنند. نتیجه نهایی این 
وضعیت این است که بسیاری از ایرانی- آمریکایی ها و 
سوری- آمریکایی ها، به صرف تابعیت دوگانه خود باید 
مختلف  نقاط  به  سفر  در  را  مضاعفی  های  محدودیت 
ضرر  به  وضعیت  این  کنند.  تحمل  آمریکا،  تنها  نه  و 
امدادگران، خبرنگاران و سایر افرادی می شود که طی 
چهار سال اخیر بدون اطالع از چنین قوانینی به راحتی 

وارد این کشورها شده اند.
نامه سرگشاده سفیر اتحادیه اروپا در آمریکا نیز اعالم 
به  منجر  تواند  می  قانون  این  تصویب  که  است  کرده 
اقدامات قانونی متقابل بشود. همانطور که پیشتر گفته 
شهروندان  موقعیت  پیش  از  بیش  متقابل  اقدامات  شد، 
آمریکایی که تابعیت یکی از این چهار کشور را نیز دارا 
به  آنها را تبدیل  هستند، در خطر قرار می دهد و عمال 

شهروندان درجه دو می کند.
جمله  از  بشری  حقوق  های  گروه  هشدار  قانون  این 
است.  برداشته  در  را  آمریکا  مدنی  های  آزادی  اتحادیه 
این گروه پیشتر در نامه ای به مجلس نمایندگان، تغییر 
در قانون لغو روادید را مستبدانه، تبعیض آمیز و مغایر 
این  که  چرا  بود،  خوانده  آمریکایی  های  ارزش  روح  با 

قانون افراد را بر اساس نژاد و ملیت آنها تنبیه می کند.
ایرانیان  ملی  شورای  سخنگوی  عبدی  جمال  گفته  به 
به  نیز  را  کشورها  سایر  قانون  این  تصویب  آمریکایی، 
در  -آمریکایی  ایرانی  شهروندان  حقوق  گرفتن  نادیده 
برخورداری از حق آزادی سفر مانند سایر شهروندان، 

ترغیب می کند....
ادامه در صفحه 5 صفحه 4
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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. 

یک انسان شریف را تنها برای 
شرور  فردی  اتهام  مورد  آنکه 

قرار گرفته هرگز طرد مکن. 
هری ششم، بخش دوم، پرده اول، صحنه سوم.

Do not cast away an 
honest man for a vil-
lain’s accusation. 

Henry VI, Part II, sc. 3.
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ظهور داعش مشروعیت دولت های خاورمیانه را به 
چالش کشیده است

داعش نظم جهانی را 
به چالش کشیده است

نویسنده: ریچارد فالک

 یکی از مهم ترین نقش های اروپا در شکل دهی به جامعه بین الملل، 
ایجاد اجماع قوی حول عضویت در جامعه بین الملل و سازمان ملل 
بر  حاکمیت  حق  از  برخورداری  اساس  بر  آن،  نهادی  نماد  عنوان  به 
حدود سرزمینی مشخص بود. این اصل در سازمان ملل تحت عنوان 

عضویت »دولت ها« به رسمیت شناخته شده است.
بدون شک میان کشورهای مختلف در میزان جمعیت، توان نظامی، 
سر  یک  در  دارد.  وجود  زیادی  های  تفاوت  اقتصادی  توان  و  منابع 
 1 بر  بالغ  جمعیتی  با  هند،  و  چین  مانند  بزرگی  کشورهای  طیف 
لیختن  مانند  کوچکی  کشورهای  طیف  دیگر  سر  در  و  نفر  میلیارد 
اشتاین وجود دارند، اما همه این کشورها وقتی صحبت از حق رای در 
مجمع عمومی سازمان ملل به میان می آید، از یک حق رای برخوردار 

هستند.
این موضوع به خصوص در مورد کشورهای خاورمیانه و آفریقا قابل 
توجه است. کشورهای این منطقه در قرن گذشته و به اجبار قدرت 
های استعمارگر، برای پیشبرد منافع خویش و بدون توجه به خواست 

مردم محلی، شکل گرفتند.
این  از  آگاهی  رغم  علی  مناطق،  این  در  گرا  ملی  های  جنبش  همه 
تجارب  کردن  لحاظ  بدون  فرمایشی  های  مرزبندی  که  موضوع 
نژادی-مذهبی منطقه صورت پذیرفته، از به چالش کشیدن این رویه 

اجتناب کردند.
مالحظه  دو  دهنده  نشان  وضعیت  این  پذیرش  که  رسد  می  نظر  به 
باور  این  بر  گرایانه  ملی  های  جنبش  رهبران  نخست،  است.  عمده 
تواند دعاوی  به چالش کشیدن تقسیمات جدید ارضی می  بودند که 
به همراه داشته  را  ای  پیچیده  تعارضات  سرزمینی گسترده و بروز 
به  الملل  بین  بر یک دولت سرزمینی در حقوق  باشد. دوم، حاکمیت 
معنای برخورداری مردم آن از حق حاکمیت بر سرنوشت خویش بود 
ایدئولوژی  از  صرفنظر  گراینه-  ملی  های  جنبش  هدف  خود  این  و 

آنها- بود.
اگر چه بحث هایی کم و بیش در مورد این تقسیمات وجود داشت، اما 
هیچ گاه این مباحث جدی نشد. ماالیا به مالزی و سنگاپور تقسیم شد، 
پاکستان از هند جدا شده و پس از آن بنگالدش در نبردی خونین از 
هند جدا گردید. حاصل همه این تحوالت، برقراری دولت های مستقل 
از  دیگری  مفهوم  فضا  این  در  بود.  مشخص  سرزمینی  محدوده  با 

اجتماع سیاسی مستقل مورد توجه قرار نگرفت.
ماهیتی  اینکه  رغم  علی  واتیکان  دارد.  وجود  نیز  دیگری  استثنائات 
مذهبی دارد، به عنوان یک دولت مستقل به رسمیت شناخته شده، اگر 
چه عضویت کامل در سازمان ملل ندارد. فلسطین نیز اخیرا از سوی 
مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان عضو ناظر مورد پذیرش قرار 

گرفته است.
شکل گیری اتحادیه اروپا را می توان یکی از مهم ترین ایرادات وارد 
پایه تعداد دولت های دارای حق  بر نظم جهانی فعلی دانست که بر 
حاکمیت است. اتحادیه اروپا نماینده منافع 25 عضو خود در زمینه 
های مختلف و مناسبت های مختلف است. با این وجود اتحادیه اروپا 
به عنوان ماهیتی مستقل در سازمان ملل مورد شناسایی قرار نگرفته 
است. به همین ترتیب، تالش ها برای پیوند جامعه مدنی با وضعیت 
بین المللی و لحاظ کردن ماهیت سیاسی برای آن در فضای بین المللی 

با اقبال مواجه نشده است.

با تجربه پیشین، یعنی  رویه فعلی گروه های اسالم گرا در تعارض 
جهان  است.  محور  دولت  جهانی  نظم  کشیدن  چالش  به  در  شکست 
گرفتن  پیشی  با  الدن  بن  اسامه  های  بیانیه  در  مذهبی  فراگیر  بینی 
از واقعیت های سکوالر ملی گرایانه و دولت محور، با شدت هر چه 

بیشتر و از زاویه ای دیگر ادامه پیدا کرد.
در زمان حاضر نیز بزرگترین چالش علیه نظم دولت محور، از سوی 
و  عراق  محدوده  در  اسالمی  خالفت  برقراری  دعوی  و  داعش  گروه 

سوریه - و نه در محدوده یک دولت مشخص- مطرح شده است.
پیکو-  سایس  عصر  یافتن  پایان  مورد  در  کرات  به  داعش  رهبران 
فروپاشی  به  منجر  که   1916 در  فرانسه  و  انگلیس  سری  قرارداد 
امپراتوری عثمانی و تشکیل دول مستقل خاورمیانه شد- سخن رانده 
بر  نسبی  طور  به  توانسته  تاکنون  خود  تشکیل  زمان  از  داعش  اند. 

بخش هایی از سوریه و عراق، حاکمیت خود را تثبیت کند.
دارد:  وجود  توجه  قابل  نکته  سه  غیردولتی  حاکمیت  این  مورد  در 
نخست، داعش خواهان شناسایی تحت عنوان یک دولت مستقل و یا 
ماهیت سیاسی واجد خودمختاری در بخش هایی از سرزمین سوریه 

و عراق نیست.
دوم، داعش با بی اعتبار دانستن ماهیت های دولتی که پیش از جنگ 
جهانی اول به منطقه تحمیل شدند، خواهان نوعی مشروعیت سیاسی 
سوی  از  یا  و  دیپلماتیک  های  رویه  طبق  که  است  خود  برای  عالی 

سازمان ملل به رسمیت شناخته شود.
از سنی مذهبان ساکن در مناطقی که هم  قابل توجهی  سوم، بخش 
از  اول  مرحله  در  حداقل  دارند،  قرار  داعش  حاکمیت  تحت  اکنون 
حضور داعش استقبال کردند به این امید که داعش می تواند به ارائه 
پایان  اجتماعی  تبعیض های  به  و  بپردازد  در سطح مردمی  خدمات 

دهد.
در واقع داعش توانسته مشروعیت دولت هایی که از سوی قدرت های 
پذیرش  مورد  ملی  های  جنبش  سوی  از  و  گرفتند  شکل  استعمارگر 
در  موضوع  این  کشیدن  چالش  به  بکشد.  چالش  به  را  گرفتند  قرار 
خاورمیانه، حتی پیش از ظهور داعش نیز سابقه داشته است. به طور 
از مناسبات  گاه  ترکیه هیچ  و  مثال جمعیت کردها در عراق، سوریه 
سایس - پیکو رضایت نداشتند و هم اکنون نیز سودای ایجاد اجتماع 
همراه  به  ها  گروه  این  از  دارند.  کرد  نژاد  پایه  بر  جدیدی  سیاسی 
داعش هم اکنون تحت عنوان شبه دولت یا دولت در درون دولت یاد 

می شوند.
از این منظر می توان پیشنهاد جان بولتون، نماینده سابق آمریکا در 
سازمان ملل را قابل توجه دانست. جان بولتون پیشنهاد کرده بود که 
غرب باید به جنگ داعش رفته و آن را شکست دهد، اما این نکته نیز 
را  باید مورد پذیرش قرار بگیرد که عراق و سوریه شایستگی خود 
برای برقراری حاکمیت در این محدوده های سرزمینی از دست داده 
اند. به گفته بولتون، واشنگتن باید ژئوپلتیک جدید را بپذیرد. بهترین 
جایگزین برای داعش در شمال سوریه و غرب عراق یک دولت سنی 

مستقل است.
همانطور که انتظار می رود، منطق بولتون برای ارائه این پیشنهاد از 
منظری نواستعمارگرایانه و با هدف تقویت نفوذ آمریکا در منطقه، 
حمایت از اهداف ضدشیعی دولت های حاشیه خلیج فارس و بیرون 

راندن روسیه از منطقه است.

پیشنهاد بولتون برای شکل دهی به یک دولت سنی جدید یک ساختار 
تواند یک دولت سنتی  نهایتا می  که  بیرون است  از  سیاسی تحمیلی 

باشد و این پیشنهاد در تعارض با دعوی خالفت داعش است.
برای  تالش  با  نیز  بولتون  حتی  که  است  این  توجه  قابل  نکته 
بازگرداندن نقشه ارضی به مرزهای پیش از جنگ جهانی اول موافق 
نیست. صحبت بولتون به طور ضمنی تایید می کند که ظهور داعش 
توانسته مشروعیت دولت های خاورمیانه ای که اروپا پس از شکست 

امپراتوری عثمانی شکل داد را به چالش بکشد.
منبع: میدل ایست آی

http://www.facebook.com/pages/Persian-Weekly/120285221359444
http://www.facebook.com/persian.weekly
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ماجرای جوان 
ایــــــــرانی که 

در انگلیــــــس 
سوزانده شــد

"بیژن ابراهیمی" به دست عده ای از اراذل و اوباش در انگلیس 
به طرز فجیعی به قتل رسید و جسد او به آتش کشیده شد.

بیژن ابراهیمی ایرانی معلولی بود که در سال 2001 به انگلیس 
به  آن  اهالی  که  کشور  این  بریستول  شهر  در  کرده  مهاجرت 
جوالی  ماه  در  او  می کرد.  زندگی  معروفند؛  نژادپرستی 
به دست عده ای از اراذل و اوباش بریستول به طرز فجیعی به 

قتل رسید و جسد او با ریختن بنزین روی آن به آتش کشیده 
پلیس شکایت  نزد  اذیت همسایگانش  و  آزار  از  بارها  او  شد. 
کرده بود اما پلیس به شکایات او رسیدگی نمی کرد و ادعاهای 
او را غلوآمیز می دانست و خواستار مدارک و شواهد بیشتری 

درباره آزار رساندن همسایگان نژادپرست انگلیسی می شد.

جنایت نژادپرستانه در بریستول
بودند  اوباشی  و  اراذل  سردسته  نورلی  استفن  و  جیمز  لی 
داده  قرار  شتم  و  ضرب  مورد  را  بیژن  واهی  به بهانه ای  که 
نفر  دو  این  می کنند.  بیهوش  را  او  سرش  به  زدن  ضربه  با 
نیمه جان  جسد  خود  نژادپرستانه  جنایت  تکمیل  برای  سپس 
مداربسته  دوربین های  و  می کشند  آتش  به  محله  در  را  بیژن 
اطراف محل حادثه نیز این جنایت هولناک را ثبت می کند. این 
اغلب مردم و  یافته  بازتاب وسیعی در رسانه های محلی  قتل 
است؛  متهم  پرونده  این  در  خود  که  پلیس،  و  شهر  مسئوالن 
ابراز تأسف می کنند و منتظر رأی دادگاه  از قتل فجیع بیژن 

می مانند.

اما بهانه دست زدن به این جنایت نژادپرستانه چه بوده است؟ 
ماجرا از هنگامی شروع  شد که نوجوانان و جوانان انگلیسی 
و شرور محله متوجه زندگی یک مهاجر در همسایگی خود 
به  وافری  عالقه  و  می کرد  زندگی  تنها  که  مهاجری  شدند، 
پرورش گل و گیاه داشت. اوباش انگلیسی راهی برای اذیت او 
پیدا کردند و با از بین بردن و تخریب گلدان ها و گیاهان باغچه  
برابر عده ای  در  که  بیژن  دادند.  آزار  را  او  بیژن  مقابل خانه 
از پیش نمی برد  از آسایش روانی خود کاری  شرور در دفاع 
به پلیس مراجعه می کند ولی پلیس گفته های او را بزرگ نمایی 

تلقی کرده از او مدارک بیشتری می خواهد.
بیژن با تهیه یک دوربین عکاسی و گرفتن عکس ها و فیلم هایی 
از اقدامات شرورانه اراذل و اوباش سعی می کند برای پلیس 
مدارکی قابل اعتنا جمع آوری کند. در برابر این حرکت بیژن، 
از  بیژن  گرفتن  عکس  اوباش  و  اراذل  و  از همسایگان  برخی 
مزاحمین را به دلیل داشتن نظر سوء به نوجوانان جلوه داده 
جامعه ای  ترتیب  بدین  می زنند.  جنسی  انحراف  تهمت  او  به 

به  متهم  را  بیژن  می برد؛  رنج  پدوفیلیا  از  به شدت  خود  که 
موجبات  پلیس  به  گزارش  با  درنتیجه  می کند.  انحراف  این 
دستگیری بیژن را فراهم می کنند. بدین ترتیب جای شاکی و 
»اخالل  به اتهام  بیژن  و  می شود  عوض  پلیس  اداره  در  متهم 
در آسایش« برای توضیح به پاسگاه پلیس برده می شود! اما 
را  او  و  می برد  بیژن  بی گناهی  به  پی  پلیس  او  توضیحات  با 

آزاد می کند.
این که  دیدن  با  اوباش  و  اراذل  اما  برمی گردد  خانه  به  بیژن 
به  اذیت را بیشتر می کنند،  آزار و  نیفتاد شدت  اتفاق خاصی 
انسان و  باغچه اش مدفوع  ادرار می ریزند و در  پنجره هایش 
سگ پرتاب می کنند. به عالوه یک فیلم ویدیویی بین اسناد و 
مدارک این جنایت وجود دارد که نشان می دهد بیژن 44ساله 
تهدید  جیمز،  جنایتکاران،  از  یکی  توسط  مرگش  از  قبل 
آنها  از  گرفته  تماس  پلیس  با  بیژن  تهدید،  به دنبال  می شود. 

برای حفظ امنیت خود کمک می خواهد.

راه  بیژن نمی کند و  به گفته های  باز توجهی  پلیس بریستول 
را برای انتقام نژادپرستان باز می گذارد و در نتیجه در ساعت 
1 و 35 دقیقه بامداد روز بعد از حضور بیژن در اداره پلیس، 
به مدت  آتش سوزی  یک  در منطقه  مداربسته موجود  دوربین 

10 دقیقه را ثبت می کند. چیزی که در آتش می سوخت جسد 
او  سر  به  لگد  با  مکرر  به طور  جیمز  که  بود  بیژن  نیمه جان 
زده و گفته بود: »این رو هم داشته باش!« بر اساس گزارش 
پزشکی قانونی، چندین ضربه سنگین به سر و صورت بیژن 

وارد شده و باعث مرگ او شده است.

دادگاه انگلیسی

پرونده  این  به  جلسه  چند  طی  دادگاه  رأی،  صدور  روز  تا 

رسیدگی کرده بود. تا این که روز پنج شنبه نهم آذرماه قاضی 
علیه  مطرح شده  ادعاهای  گفت:  متهمان  به  خطاب  سایمون 
بی رحمانه  قتلی  شما  عمل  و  بوده  بی اساس  ابراهیمی  آقای 
قاضی سایمون هنگام صدور  ناعادالنه محسوب می شود.  و 
رأی خود، قتل بیژن ابراهیمی را عمیقًا تکان دهنده خواند و 
متهم اصلی پرونده را به چیزی که قوانین انگلیس آن را حبس 
در  که  جیمز«  »لی  ترتیب  بدین  کرد.  محکوم  می خواند؛  ابد 
رسیدگی های پیشین به قتل بیژن اعتراف کرده بود به حبس 
ابد با حداقل 18 سال زندان، محکوم شد. این رأی بدین معنی 
سراغ  احتمااًل  و  شود  آزاد  می تواند  سال   18 از  پس  که  است 
بیژن های دیگر و جنایت های نژادپرستانه مشابه برود. متهم 
دیگر، استیو نورلی، نیز به جرم همدستی در این قتل فجیع به 

4 سال زندان محکوم شد.

پلیس انگلیس: شریک جرم
بی گناهی  بر  و وقوف  بیژن  از  بازجویی  از  پلیس پس  این که 
وی به درخواست او برای حفاظت از جانش توجهی نکرده، 
این  در  پلیس  عملکرد  به  نسبت  شدیدی  اعتراضات  باعث 
جرم  شریک  به نوعی  را  پلیس  واقع  در  و  شده  ناگوار  حادثه 
قرار داده است. پلیس همچنین تأکید کرده است که بیژن هیچ 

تصویر نامناسبی از کودکان نگرفته بوده و سخنگوی پلیس 
دیگر  سوی  از  است.  کرده  اذعان  ابراهیمی  بودن  بی گناه  بر 
برابر  در  بیژن  جان  از  حفاظت  با  رابطه  در  کم کاری   به دلیل 
حمالت نژادپرستان، سه مأمور پلیس فعاًل از کار تعلیق شده 

و دو نفر دیگر نیز توبیخ انضباطی دریافت کرده اند.
به  ضمنی  اشاره  با  کاگان،  نیک  بریستول،  پلیس  فرمانده 
ما  »چرا  است:  گفته  تأسف  با  حادثه  این  در  پلیس  کوتاهی 
با این مرد بیچاره رفتار نکردیم؟« کمیسیون  به شکل بهتری 
این  بررسی  حال  در  پلیس  از  شکایات  به  رسیدگی  مستقل 

پرونده و نحوه رفتار پلیس بریستول با بیژن ابراهیمی است. 

منیژه ابراهیمی، خواهر مقتول ضمن انتقاد از کم کاری پلیس، 
لحظات  در  »برادرم  است:  گفته  قاضی  به  خطاب  دادگاه  در 
تلفنی  تماس  در  خانه اش  به  اوباش  حمله  از  پیش  و  خطر 
ولی  بود  شده  پلیس  جانب  از  محافظت  و  کمک  خواستار 
مأموران توجهی به استمداد او نکردند و باعث مرگش شدند«.

اقدامات و واکنش های وزارت امور خارجه
معاون  بریستول،  جانیان  دادگاه  رأی  صدور  آستانه  در 
حسن  خارجه،  وزارت  ایرانیان  امور  و  کنسولی  پارلمانی، 
قشقاوی، در هشتم آبان ماه از پیگیری این وزارتخانه درباره 
قتل و سوزانده شدن جسد بیژن در انگلستان خبر داد و گفت: 
انجام  را  دراین  باره  الزم  پیگیری های  خارجه  امور  »وزارت 
می دهد. در وزارت امور خارجه جلسه ای تشکیل و مقرر شد 
در مورد کشته شدن و سوزانده شدن جسد یک ایرانی در شهر 

بریستول انگلیس اقدامات الزم انجام شود«.
افخم  مرضیه  نیز  ماه  آبان  سیزدهم  دوشنبه  روز  همچنین 
سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز ناراحتی از بروز چنین 
اتفاقاتی گفت: برای رسیدگی به این موضوع جلسه ویژه ای 
این  بر  اراده مان  دادیم.  تشکیل  خارجه  امور  وزارت  در  را 
اقدام،  این  دادگاه و محاکمه عادالنه عوامل  برگزاری  تا  است 
موضوع را با جدیت پیگیری کنیم. کارهای رسمی و اداری که 
برای رسیدگی به این موضوع الزم است در جریان می باشد. 
متأسفانه در گذشته هم اتفاقاتی از این دست که منجر به قتل 

شهروندان ایرانی در بریتانیا شده وجود دارد«.

نژادپرستی ساختاری در انگلیس
معاصر  تاریخ  بدیهیات  از  آنگلوساکسونی  نژادپرستی 
و  روزنامه ها  برهه ای،  هیچ  در  و  هیچ گاه  که  به طوری  است 
تبعیض آمیز  برخوردهای  به  مربوط  اخبار  از  خبرگزاری ها 
انگلیس  در  نبوده اند.  خالی  انگلیس  در  نژادپرستانه 
بسیار  اقلیت ها  و  رنگین پوستان  برای  زندگی  استانداردهای 
پایین تر ازخود آنگلوساکسون ها است. آمارها نشان می دهند 
و  است  بی کار  نفر  یک  انگلیس  در  سیاه پوست  دو  هر  از 
سیاه پوستان شدیدًا تحت فشارها و برخوردهای نژادپرستانه 
پلیس این کشور قرار دارند. عالوه بر رنگین پوستان، برخی 
نگاه  از  نیز  مسیحی  و  مسلمان  از  اعم  دینی  گروه های  از 
فراوان  رنج  آنگلوساکسون ها  نژادپرستانه  و  تبعیض آمیز 
می برند. در زیر به چند مورد از اقدامات نژادپرستانه گزارش 

شده در سال های اخیر اشاره می کنیم:

مدارس
می دهد  نشان  انگلیس  مدارس  در  گرفته  انجام  بررسی های 
نژادپرستانه  تصورات  با  به شدت  کشور  این  جوان  نسل  که 
مدارس  در   2011 تا   2007 سال های  بین  می یابند.  پرورش 
این کشور نزدیک به 88 هزار مورد برخورد نژادپرستانه با 
دانش آموزان اقلیت رخ داده است که شامل هتاکی های لفظی 

و نیز برخوردهای فیزیکی بسیاری بوده است.
این آمار در حالی روند رو به رشد دارد که اخیرًا دولت انگلیس 
این  در  ساکن  مهاجران  علیه  سختگیرانه تری  اقدامات  نیز 
به  نژادپرستی  امروزه  این که  با  است.  گرفته  پیش  در  کشور 
یک موضوع بسیار ملموس در مدارس انگلیس تبدیل شده ولی 
اکثر موارد این برخوردهای نژادپرستانه به طور دقیق گزارش 
نمی شود، زیرا قربانیان با واقف بودن به اینکه حمایتی از آنها 
نخواهد شد برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت از گزارش 

چشم پوشی می کنند.

اسالمی  جمهوری  سیمای  و  صدا  با  بیژن  خواهر  مصاحبه 
ایران

انگلیس  فوتبال  در  نژادپرستی  شیوع  درباره  کامرون  دیوید 
می گوید: »پیام من واضح است، ما نژادپرستی را در بریتانیا 
جایی  هیچ  ما  جامعه  در  نژادپرستی  کرد.  نخواهیم  تحمل 
ندارد و آن را از بین خواهیم برد! مسئوالن فوتبال، باشگاه ها 
به عهده  مهمی  نقش  مسئله  این  با  مقابله  برای  بازیکنان  و 
دارند و باید الگوی دیگران باشند.« کامرون در حالی از عدم 
تحمل نژادپرستی در انگلیس سخن به میان می آورد که جامعه 
این کشور هرروز شاهد نوع جدیدی از تحرکات نژادپرستانه 
در سطوح مختلف خود است و نژادپرستی حتی در کلیساهای 

انگلیس نیز دیده می شود:

کلیسا
دکتر »جان سنتامو« سیاه پوست متولد اوگاندا، اسقف اعظم 
شهر یورک انگلیس است و به کّرات در کلیسای این کشور با 
برخوردهای نژادپرستانه مواجه بوده است. یکی از مقامات 
کلیسای شهر یورک عنوان می کند که بین برخوردهایی که با 
سنتامو می شود با برخوردی که با دیگر اسقف ها در انگلیس 
مقامات  از  عده ای  حتی  دارد.  وجود  زیادی  تفاوت  می شود، 
انتصاب سنتامو به عنوان اسقف شهر یورک به دلیل  با  کلیسا 
سیاه پوست بودن او مخالف بوده اند. برخی از مردم انگلیس 
کشیش  یک  دست  به  آنها  اموات  تدفین  آیین  نمی دهند  اجازه 

سیاه پوست اجرا شود.

ابراهیمی تنها زندگی می کرد و عالقه وافری به پرورش گل و گیاه داشت.

محل سوزاندن جسد نیمه جان بیژن ابراهیمی
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ادامه از صفحه یک
پیش نویس اولیه این قانون با هدف ایجاد محدودیت در ورود اتباعی تنظیم 

شده بود که به محدوده تحت کنترل داعش در 
عراق و سوریه وارد شده بودند، اما اصالحاتی 
این  که از سوی نمایندگان جمهوری خواه در 
قانون صورت گرفت، نام دو کشور دیگر را نیز 
تحت لوای کشورهای حامی تروریسم-ایران و 
سودان- به این قانون اضافه کرد، در صورتی 

که داعش در این دو کشور حضور ندارد.
تا  تواند  می  قانون  این  های  بخش  از  برخی 
میان  برجام  ای  هسته  توافق  نقض  حدودی 
طور  به  باشد.   5+1 کشورهای  گروه  و  ایران 

مثال تجار ژاپنی و اروپایی که پس از رفع تحریم ها، برای استفاده از فرصت 
از مزیت  این پس  از  اند،  ایران سفر کرده  به  آمده  به وجود  اقتصادی  های 
ورود به آمریکا بدون اخذ ویزا برخوردار نخواهند بود. در صورتی که در 
متن توافق برجام آورده شده است  که این توافق طرفین را از سیاست هایی 

را تضعیف کند، منع می  ایران  اقتصادی  که عادی سازی روابط تجاری - 
کند.
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با  رسید،  چاپ  به  گذشته  هفته  که  ای  سرگشاده 
را  آن  و  کرده  مخالف  قانون  این  از  هایی  بخش 
این نامه تاکید  تبعیض آمیز دانستند. نمایندگان در 
کرده اند که افرادی که وارد آمریکا می شوند باید بر 
اساس ویژگی های شخصی و نه تابعیت والدینشان 

مورد ارزیابی قرار گیرند.
کنگره  نتوانست  انتقادات  این  همه  پایان،  در  اما 
منصرف  قانون  این  تصویب  از  را  خواه  جمهوری 
کند. ترس از مهاجران و افزایش حمایت عمومی از 

قوانین افراطی منجر به تصویب قوانینی از این دست شد.
خواه  جمهوری  نامزدهای  و  رهبران  سخنان  به  واضح  پاسخی  قانون  این 
به  افراد  ورود  در  محدودیت  اعمال  خواهان  که  است  ترامپ  دونالد  مانند 

آمریکا بر اساس ملیت آنها شده بود.

مجرم شناخته شدن دو 
مامور پلیس انگلیس در 

ارتباط با قتل 'بیژن ابراهیمی
دو تن از ماموران پلیس تبرئه و یک تن از ماموران پلیس و افسر مددکار اجتماعی 
رسما متهم به کوتاهی در انجام وظایف و نادیده گرفتن درخواست های کمک 
مقتول شدند.بیژن ابراهیمی 44 ساله در 20 تیرماه 1392) 14 جوالی 2013 ( در 
منطقه 'بریکستون'، شهر بریستول واقع در 190 کیلومتری غرب لندن، به دست 
گروهی از اوباش به شدت ضرب و شتم و سپس به طرز وحشیانه ای بدن بی جان 

وی به آتش کشیده شد . 
در این دادگاه گفته شده بود که این چهار مأمور به رغم اینکه از وضعیت بیژن 
ابراهیمی و نیز سوءظن بی مورد همسایگانش آگاه بوده اند، در حفظ جان وی 

سهل انگاری کرده اند. 
تشکیل  و  شواهد  آوری  جمع  از  پس  پلیس  شکایات  مستقل  گروه  این،  از  پیش 
یک پرونده، این سه مأمور پلیس و افسر مددکار اجتماعی را شامل 'کوین دافی' 
51 ساله، 'هلن هایرس' 40 ساله، 'لینه وینتر' 37 ساله و 'اندرو پاسمور' 55 ساله 
افسر مددکار اجتماعی پلیس بریستول ، را متهم کرده بود که در کمک به مرحوم 
ابراهیمی کوتاهی کرده و اقدامات الزم را برای دفاع از وی به عمل نیاورده اند. 
به درخواست های مکرر مقتول  که  پرونده متهم شدند  این  در  پلیس  افسر  سه 
پاسخ نداده اند و یک نفر دیگر هم متهم است که به نیروهای گشت پلیس، نشانی 
اشتباه داده بود. هر چهار مامور در جلسه پیشین دادگاه، سهل انگاری خود را 
 ( امروز  دادگاه  اما قاضی  بودند  ابراهیمی، رد کرده  بیژن  قتل  از  در جلوگیری 
حکم  شناخت.  مقصر  جریان  این  در  را  پاسمور  اندرو  و  دافی  کوین   ) دوشنبه 
اعالم  میالدی  نو  سال  تعطیالت  از  پس  مامور،  دو  این  مورد  در  دادگاه  رسمی 
خواهد شد. قاضی دادگاه همچنین کوتاهی لینه وینتر و هلن هایرس را در انجام 

وظیفه رد و آنان را تبرئه کرد. 
بیژن ابراهیمی در تیر سال 1392 به دست گروهی از نژادپرستان که 'لی جیمز 'و 
'استفن نورلی' سردسته آنان بودند، در شهر بریستول به شدت مضروب و سپس 

بدن بی جان وی به آتش کشیده شد. 
قتل رسیدن  به  از  پیش  بریستول  بریسلینگتون در شهر  اهالی محله  از  شماری 
فساد  او  که  بودند  کرده  شایع  بود  معلولیت  دچار  که  ساله   44 ابراهیمی  بیژن 
اخالقی دارد و به دنبال سوءاستفاده از کودکان است. در پی این شایعات، پلیس 
بریستول ابراهیمی را بازداشت و از وی بازجویی کرد اما پس ازاینکه واهی بودن 
این ادعاها مشخص شد او را آزاد کرد اما قاتالن وی، همچنان او را مظنون می 
دانستند. در پی تهدیدهای فراوان و پی درپی ، بیژن ابراهیمی 12 بار به یکی از 
افسران پلیس زنگ زد و ابراز نگرانی کرده بود اما سه افسر پلیس در این پرونده 
متهم شدند که به درخواست های مکرر کمک از جانب مقتول پاسخ نداده اند و 
یک نفر دیگر هم متهم است که به نیروهای گشت پلیس، نشانی اشتباه داده بود. 
این بود که چرا درحالی که می دانست  انتقادی که به پلیس بریستول وارد شد 
همسایه های بیژن ابراهیمی علیه او برانگیخته شده بودند، بدون هیچ محافظتی 

او را در محله خود رها کرد و توجهی به درخواست های کمک وی نکرد.
'کریستین آیلت' بازرس ویژه این پرونده در آغاز جلسه گذشته این دادگاه گفته 
بود که کمیسیون مستقل شکایات پلیس بر این باور است که 'کوین دافی' عالقه ای 

به مرحوم ابراهیمی نداشته است. 
در جلسه دادگاه یاد شده مشخص شد که بیژن ابراهیمی، 12 بار به 'کوین دافی' 
افسر پلیس زنگ زده و درخواست کمک کرده است اما چون این افسر از بیژن 
ابراهیمی خوشش نمی آمده ، نداشتن وقت را بهانه کرده و به بررسی تهدیدها 

علیه شهروند ایرانی نپرداخته است. 
به گفته 'کریستین آیلت '، کوین دافی فکر می کرد که بیژن ابراهیمی دروغ گو می 

باشد و به همین علت، تهدیدها علیه وی را پیگیری نکرد. 
براساس گزارش مطرح شده در این دادگاه ، 'کوین دافی' سپس از 'اندرو پاسمور' 
خواسته است تا به منزل بیژن ابراهیمی برود و گشتی در محله بزند و بااینکه 
اندرو پاسمور، فقط سه یا چهار دقیقه به آنجا رفته، به دروغ گزارش داده است 

که یک ساعت در محله گشت زده و موضوع مشکوکی ندیده است. 
عالوه  که  است  شده  متهم  رسما  پلیس  اجتماعی  مددکار  افسر  پاسمور'  'آندرو 
بردادن اطالعات اشتباه به اپراتور 999 )شماره تلفن اضطراری ( در زمانی که 
وی در بیرون از خانه مرحوم ابراهیمی بوده، به دلیل دادن اطالعات اشتباه به 
دستگاه تحقیقات قتل پلیس و گروه مستقل شکایات پلیس، متهم به ایجاد انحراف 
در مسیر عدالت شده است. 48 ساعت پس از نخستین تلفن درخواست کمک بیژن 
ابراهیمی و پس از بارها درخواست کمک، وی به قتل رسید و پیکر نیمه جانش 
سوزانده شد. پیش تر نیز قاتل بیژن ابراهیمی حداقل به 18 سال و دستیارش به 
چهار سال حبس محکوم شده بود، حکمی که موردانتقاد خانواده مقتول قرار 
گرفت. خواهر بیژن ابراهیمی بابیان اینکه این احکام درد از دست دادن برادر ما 
را درمان نمی کند، گفته است: مشکل اصلی انگلیس فقر فرهنگی و نژادپرستی 

است که باید به ان توجه شود.
منیژه ابراهیمی افزود: بااینکه پاسگاه پلیس 100 متر با محل اقامت برادرم فاصله 

داشت اما هیچ توجهی به درخواست های مکرر کمک او نشد.
براساس آخرین آمار منتشرشده وزارت کشور انگلیس ، در سال گذشته میالدی 
بیش از 52 هزار جرم ناشی از نفرت و نژادپرستی در انگلیس ثبت شده است که 
نسبت به سال قبل از آن 18 درصد افزایش نشان می دهد. در این سال فقط 2508 

مورد جرم ناشی از نفرت نسبت به معلوالن در انگلیس ثبت شده است .
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اقتصاد
سرعت کسب و کار در 

این روزها چگونه است؟ 
به سادگی می توان استدالل کرد که کسب و کار نوین آشفته است. این هفته 100 میلیون 
از سهام 500 شرکت بزرگ آمریکا در تجارتی دیوانه وار مبادله می شود. روسای آنها با 
750 هزار ای میل و سیلی از داده های لحظه ای درباره مشتریان مواجه شده اند. در پنج 
روز این شرکت ها 11 میلیارد از سهام خود را می خرند که از آنچه در کسب و کار خود 
سرمایه گذاری کردند فراتر نمی رود. این روسا که یک چشم به گوشی هوشمند و یک 
چشم به قیمت سهام خود دارند، به نظر می رسد کاپیتان های هوشیار در سرمایه داری 

بیش فعال هستند.
از  انتقادها  این  ناالنند.  کاری  و  کسب  زندگی  فزاینده  سرعت  از  بسیاری  افراد 
راضی  برای  مدیران  وقتی  است.  تجمالتی  بلندمدت  تفکر  که  می گوید  سرمایه داری 
مشخص  هفته ها  همین  طی  شرکت ها  به  وفاداری شان  که  سرمایه گذارانی  کردن 
می شود تالشی نمی کنند، آنها قیمت سهام را باال می برند تا پرداختی خودشان افزایش 
یابد. مدیران اجرایی نیز احساس آزردگی می کنند. رقابت افسارگسیخته تر می شود؛ 
اگر گوگل یا اپل نقشه سقوط شما را نداشته باشند، یک استارت آپ مطمئنًا این کار را 
آن  را برنمی تابد. کوتاه مدت گرایی  اما چنین برداشت هایی نظارت دقیق  خواهد کرد. 
تهدیدی که به نظر می رسد نیست. و مشکل رقابت این است که به اندازه کافی شدید 

نیست.

نزدیک بینی: دیدگاه بلندمدت
پیشینه ای  سرمایه داری  بودن  نزدیک بین  از  ترس  می کنیم.  آغاز  کوتاه مدت گرایی  از 
سرمایه گذاران  بیشتر  که  کرد  مشاهده  تحقیق  به  کینز  مینارد  جان  دارد.  طوالنی 
این  اساس  بر  سال   50 از  بیش  بافت  وارن  باشند«.  داشته  خوبی  »سود  می خواستند 
رفتار  بی سر  مرغ های  مانند  سرمایه گذاران  دیگر  که  است  آورده  دست  به  پول  فرض 
می کنند. اما بر این طبل به اندازه امروز بلند کوبیده نشده است. اگر هیالری کلینتون 
بانک  دهد.  پایان  کوتاه مدت گرایی  »سلطه«  به  می خواهد  شود،  سفید  کاخ  وارد 
انگلستان و McKinsey & Co )یک شرکت مشاوره قابل اعتماد در هیات های مدیره( 
نگرانند که سرمایه گذاران نتوانند حتی فراتر از یک قدمی خود را ببینند. شرکت های 
فرانسوی قانون گذاشته اند تا به سهامداران بلندمدت تر حق رای دهی بیشتری بدهند. 
رشد  به  سودهایشان  سرمایه گذاری  برای  شرکت ها  اکراه  که  نگرانند  اقتصاددانان 

اقتصادی ضربه بزند.
از دهه 90 میالدی ساعت کسب و کار بعضی زمان ها تندتر شده است. استارت آپ های 
بالغ را نگران کرده اند. کامپیوترها سهام را در بازار  سیلیکون ولی بعضی از صنایع 
 ،America Inc سهم در کسری از ثانیه می خرند و زیر قیمت می فروشند. اما حتی در

که منزلگاه سرمایه داری بیش فعال است، »کوتاه مدت گرایی« برچسب نادرستی است.
از زمان بحران سال های 2008 تا 2009، افق شرکت ها گسترش یافته است. اکنون اوراق 
شرکتی به طور میانگین 17 ساله اند که دو برابر دهه 90 میالدی است. در سال 2014 
500 در زمان پایان ِسمت خود به طور میانگین یک   S&P مدیران اجرایی شرکت های 
)و  بود  طوالنی تر   2002 سال  از  پس  زمانی  هر  به  نسبت  که  بودند  کرده  خدمت  دهه 
 S&P طوالنی تر از دوره خدمتی بیشتر روسای کل(. میانگین دوره نگه داشتن سهام
500 عدد تاسف آور 200 روز است، اما این عدد دو برابر سال 2009 است. مبادله پیوسته، 
است.  »همیشگی«  آنها  نگهداری  دوره  که  می شود  شاخص  بودجه های  افزایش  مانع 
می خواهد  شرکت ها  از  دارایی(  مدیر  )بزرگ ترین   BlackRock رئیس  فینک  لری 

طرح های پنج ساله تهیه کنند.
متهم  نزدیک بینی  به  که  سیستم  همین  ندارند.  اندکی  سرمایه گذاری  شرکت ها  تمام 
یک  که  کند  تامین  را  ِشل  انرژی  تحول  هزینه  دالر  میلیارد   500 تاکنون  توانسته  است 
الکتریکی  بلندپروازی های خودرو  و  تجربی  زیستی  فناوری  شرکت های  در  پیشرفت 

آلون ماسک )یک کارآفرین تکرو( است. سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی نسبت به 
دارایی، فروش و GDP ثابت باقی مانده است. این ترکیب از کارخانه و دستگاه ها به 
سمت مواردی چون نرم افزار و تحقیق و توسعه تغییر کرده است اما با کاهش هزینه 

تجهیزات انتظار آن نیز می رود.
سرمایه گذاری  را  خود  رکوردی  سودهای  شرکت ها  که  هستند  شاکی  اقتصاددانان 
نمی کنند، به  خصوص به این دلیل که نرخ های پایین بهره به معنای اندک بودن هزینه 
)بیع  بک  بای  خرید  برای  که  را  نقدی  پول  بخواهند  شرکت ها  اگر  اما  است.  سرمایه 
متقابل( صرف کرده بودند دوباره سرمایه گذاری کنند، صرف سرمایه و هزینه تحقیق 
و توسعه تا 15 درصد فروش افزایش می یابد، که بسیار بیشتر از میانگین 9 درصدی 
نرخ های  اینکه  خاطر  به  تنها  شرکت ها  روسای  از  کمی  تعداد  است.  گذشته  سال   25
بهره پایین است این چنین ولخرجی می کنند، به خصوص اگر نرخ های بهره در نتیجه 
نگرانی های اقتصادی پایین باشد. طبیعی است که شرکت های بالغ پول نقد را از طریق 
سود سهام و بای بک )بیع متقابل( به سرمایه گذاران بازگردانند. شرکت ها می توانند 
هم سرمایه گذاری های عظیم و هم اندک انجام دهند. کارخانه های بیکار و کارخانه های 

تولید فوالد چین، که وظیفه از دوش شان برداشته شده، چیزی برای رقابت ندارند.
دیگر  ثروتمند  کشورهای  از  بسیاری  و  آمریکا  در  را  کارها  و  کسب  همچنان  امر  این 
کسری  به  امر  این  خوابیده اند،  نقد  پول  روی  شرکت ها  اگر  می کند.  مواجه  مشکل  با 
به  را  خود  مازاد  سودهای  آنها  اگر  حتی  می شود.  منجر  اقتصاد  آن  در  کل  تقاضای 
سهامداران  آن  اگر  شود  تقاضا  افزایش  سبب  نمی تواند  بازگردانند،  سرمایه گذاران 
کالن  اقتصاد  سیاست های  باشند.  کرده  ذخیره  را  خود  اضافی  پول  و  بوده  ثروتمند 
از طریق کاهش سود  نیز می تواند  رقابت  اما  است.  تقاضا، کمک کننده  افزایش  برای 
کالن و تحریک شرکت ها به سرمایه گذاری بیشتر، تفاوت ایجاد کند. این همان دلیلی 

است که باید از آن ترسید.
چون  صنایعی  در  است-  پویایی  طالیی  عصر  نشان دهنده  سیلیکون ولی  در  رونق 
آمریکا  سرمایه داری  کل،  در  اما  کرده اند.  ایجاد  تحول  حقیقتًا  استارت آپ ها  تاکسی، 
با  دارند  میالدی   70 دهه  از  کوچک  شرکت های  است.  بی رونق تر  گذشته  به  نسبت 
کمترین آهنگ شروع می کنند. وزن شرکت های جوان کاهش یافته که با توجه به تعداد 

و سهم استخدام شوندگان آنها سنجیده می شود. پویایی بازار کار کمتر شده است.
جز  )به  آمریکا  در  مختلف  بخش   13 میان  از  می شوند.  آرام تر  دارند  صنایع  بیشتر 
کشاورزی(، 10 بخش در سال 2007 بیش از سال 1997 متمرکز بودند. از زمان برچیده 
شدن لمان برادرز در سال 2008، شرکت های آمریکایی 11 تریلیون معامله به ارزش 46 
قدرت  و  بازار  افزایش سهم  اصلی شان  و هدف  دادند  انجام  بازار خود  ارزش  درصد 
کابلی،  تلویزیون  هواپیمایی،  شرکت های  بودن  رقابتی  از  است.  بوده  قیمت گذاری 
تلکام ها، شرکت های غذایی و بهداشت و سالمت همگی کاسته شده است. شرکت های 
غول در تکنولوژی دارای سهام باال در بازار به سودهای کالن می رسند- شرکت های 
تکنولوژی با هم 41 درصد تمام پول نقدی را که در دست شرکت های غیرمالی است در 

اختیار دارند.

پارانویای بلندمدت
پاسخ دارای دو جنبه است. نخست، برای ایجاد شرکت های کوچک باید موانع برداشته 
مثاًل  هستند-  مجوز  نیازمند  هم اکنون  آمریکا  در  مشاغل  درصد   30 به  نزدیک  شود. 
 22 از  بعضی  دارد.  نیاز  733 روزه  آموزشی  دوره  به  نوادا  در  گردشگری  راهنمای 
مشکل شان  بزرگ ترین  اداری  تشریفات  که  هستند  شاکی  کوچک  شرکت های  درصد 
است؛ بسیاری از آنها در دریافت اعتبار مشکل دارند. این دو مشکل در اروپا بزرگ تر 
است. دوم اینکه باید نسبت به فروشندگان انحصاری هوشیار بود: تاکنون قانونگذار 
ضدتر است آمریکا تعدادی از معامالت بزرگ را که از سال 2008 پیشنهاد شده بلوکه 
کرده است، اگرچه هم اکنون ترکیباتی چون Office Depot and Staples را به دقت زیر 
نظر دارد. دولت ها به جای تالش برای گسترش افق فکری سرمایه گذاران و شرکت ها 
باید رقابت را بیشتر کنند. این بهترین راه برای مهار انرژی بیش فعالی سرمایه داری 

در خدمت رشد است.
منبع: اکونومیست

ارزهای خلیج 

تمایلی  خلیج فارس  حوزه  نفت  از  غنی  کشورهای  موجود،  وحشت  برخالف 
برای کاهش ارزش پول خود ندارند.

بیشتر شاهدان انتظار دارند اوپک در جلسه چهارم دسامبر سهم تولید نفت را 
تغییر ندهد. اگر چنین شود، سقوط قیمت نفت پایان نخواهد یافت. استراتژی 
عربستان سعودی برای باز کردن لوله های نفت به منظور از دور خارج کردن 
تولیدکنندگان گران از کسب و کار دردناک است. قیمت ها حدود نصف قیمت 
سال گذشته است. در سال 2013 کشورهای حوزه خلیج فارس مازاد حساب 
جاری عظیمی داشتند که 6 /21 درصد GDP بود. اما صندوق بین المللی پول 
انتظار دارد این مقدار به دلیل سقوط ارزش صادرات اصلی این کشورها سال 

آینده تا 5 /2 درصد کاهش یابد.
از  دالر  میلیارد  هفت  سعودی  عربستان  مرکزی  بانک  اکتبر،  ماه  در  تنها 
این  اگر  بودجه کشور خرج کرد.  تامین کسری  برای  را  ذخایر خارجی خود 
 )peg( ذخایر کاهش یابد، هیچ گزینه دیگری باقی نمی ماند جز اینکه اتصال
اندازه  به  که  مورد  این  از  وحشت  بگذارد.  کنار  را  دالر  به  ریال  طوالنی مدت 
کافی زیاد است، در بازارهای آتی قابل مشاهده است. در 24 نوامبر قیمت خرید 
ریال در دوره یک ساله به پایین ترین سطح خود از سال 2002 رسید. آینده دیگر 

ارزهای خلیج فارس نیز دچار افت شده است.
خود  ارز  ارزش  کاهش  از  می توانند  فارس  خلیج  حوزه  کشورهای  اگر 
جلوگیری کنند دلیلی وجود ندارد که آن را انجام دهند. قیمت صادرات اصلی 
به  کمکی  ارزش  کاهش  بنابراین  می شود،  محاسبه  دالر  به  نفت  یعنی  آنها 
ایجاد  از دالر سبب  افزایش رقابت نمی کند. جدا کردن )De-Pegging( ریال 
عدم قطعیت نسبت به نرخ مبادله می شود که ممکن است گوناگونی را از نفت 
)که دولت های حوزه خلیج فارس از رونق گرفتن آن بسیار ناامیدند( دور کند. 
به عالوه، به جز کویت که دینار را به سبدی از ارزها متصل )Peg( کرده است، 
تمام کشورهای این حوزه حداقل از سال 2003 نظام نرخ مبادله یکسان دارند. 
آشکار نیست که آنها ظرفیت بوروکراسی برای تغییر به اتصال مدیریت شده یا 

سبدی از ارزها را دارند یا خیر.
آتی چندان زیاد نیست، و شانس کمی برای  بازار  خوشبختانه، وحشت ها در 
ایجاد موجی از کاهش ارزش ها وجود دارد. طبق گزارش صندوق بین المللی 
پول آسوده ترین کشورها امارات متحده عربی و کویت هستند که همچنان از 
مازاد حساب جاری سال آینده خود که به ترتیب 11 میلیارد دالر )1 /3 درصد 
GDP( و 80 /9 میلیارد دالر )هفت درصد GDP( است، استفاده می کنند. این 
موارد در عربستان سعودی اندکی نامعلوم است. اما ذخایر عربستان همچنان 
644 میلیارد دالر یا تقریبًا 102 درصد GDP در مقایسه با کسری 5 /3 درصدی 
حساب جاری است.دیگر ارزها متزلزل تر به نظر می رسند. قیمت نفت عمان 
واردات شان  با  صادرات شان  تا  باشد  دالر   77 و   90 ترتیب  به  باید  بحرین  و 
برابر شود. صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند بحرین سال آینده دچار 
 GDP شود؛ کسری عمان در 24 درصد GDP کسری حساب جاری 9 /2 درصد
باقی خواهد ماند. این دو کشور کمترین ذخایر منطقه را دارند. بحرین تنها 
می تواند برای سه سال آینده کسری حساب جاری را پوشش دهد؛ و عمان برای 
کمتر از یک سال. حتی اگر عربستان سعودی با مازاد تولید نفت خود به امور 
آنها  به  دیگر  روش های  به  می تواند  همیشه  می زند،  آسیب  همسایگانش  مالی 
کمک کند. کشورهای پادشاهی خلیج فارس احتمااًل می توانند در صورت نیاز 
سبب  اتصال،  پایه  یک  شکست  که  دلیل  این  به  تنها  بگیرند  وام  کشور  این  از 

گمانه زنی درباره دیگر پایه ها می شود.
منبع: اکونومیست
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تاثیر مصوبه کنگره آمریکا بر صادرات و جذب سرمایه گذاران 
خارجی؛

برگه ورود و خروج 
به جای مهر ویزا 

طرح» لغو برنامه تسهیل ویزا« برای کسانی که در 
امضای  با  کرده اند  سفر  ایران  به  گذشته  سال  پنج 
طرح  شدن  قانونی  شد.  تبدیل  قانون  به  اوباما 
که  کسانی  برای  ویزا  از  چشم پوشی  برنامه  ابطال 
در پنج سال گذشته به ایران و چند کشور دیگر سفر 
کرده اند، سواالتی را به وجود آورده است. بسیاری 
معتقدند تصویب این قانون از سوی اوباما به عنوان 
عملی مغایر با برجام است و جلوی رفت و آمد تجار 
عده ای  و  گرفت  خواهد  ایران  به  را  توریست ها  و 
اجرای  دید  و  ماند  منتظر  باید  دیگر معتقد هستند 

این قانون به چه صورت خواهد بود.

در  ایران  صادرات  کنفدراسیون  رئیس  الهوتی  محمد 
بر  تاثیری  آمریکا  کنگره  اخیر  مصوبه  آیا  اینکه  به  پاسخ 
داشته  می تواند  خارجی  سرمایه گذاری  جذب  و  صادرات 
تصویب  کنگره  توسط  که  مصوبه  این  ؟گفت:  نه  یا  باشد 
و به امضای رئیس جمهور آمریکا رسیده است نمی تواند 
کنفدراسیون  رئیس  باشد.  تاثیرگذار  تجاری  مراودات  بر 
جذب  مسیر  در  مصوبه  این  اینکه  بیان  با  ایران  صادرات 
سرمایه گذاران خارجی تاثیر منفی خواهد داشت تصریح 
خارجی  سرمایه گذاران  جذب  مصوبه ای  چنین  کرد: 
مشکل  با  را  کره ای  و  ژاپنی ها  اروپایی ها،  خصوصا  و 
مواجه می کند زیرا این کشورها با آمریکا رفت و آمدهای 
تجاری و اقتصادی بسیاری دارند. در نتیجه عدم حضور 
شود.این  منتج  مابین  فی  قراردادهای  به  نمی تواند  آنها 
کارشناس اقتصادی افزود: یکی از حوزه های تاثیر پذیر 

خودی  به  که  است  کشور  توریسم  صنعت  مصوبه  این  از 
را کاهش می دهد.محمد  به کشور  توریست ها  خود ورود 
و  ایران  خارجه  امور  وزرای  نامه  کرد:  تشریح  الهوتی 
زیرا  باشد  قبول  قابل  نمی تواند  آنها  های  وعده  و  آمریکا 
پایان سال جاری دوره ریاست جمهوری تیم فعلی به  در 
سیاستی  چه  از  بعد  دولت  نیست  معلوم  و  می رسد  پایان 
نمی تواند  نامه نگاری هایی  چنین  بنابراین  کند،  پیروی 
ایران  صادرات  کنفدراسیون  باشد.رئیس  خوبی  تضمین 
معتقد است: دولت باید همچون گذشته با جدیت موضوع 
را پیگیری کند و برای خروج از این شرایط راهکارهایی 
بیاندیشد. به عنوان مثال: ویزای خروج سرمایه گذاران را 
آنها  برای  خروج  و  ورود  برگه  آن  جای  به  و  نکرده  مهر 

صادر نمایید.

گرفتن ویزای ده ساله آمریکا از سوی تجار
و  رفت  گفت:  اقتصاددان  سوری،  داوود  رابطه  همین  در 
آمد تجار این کشورها به ایران مقداری مشکل خواهد شد، 
ولی وقتی منافع اقتصادی زیادی در بین باشد، برای این 
افراد گرفتن یک ویزا از سفارت آمریکا کار سختی نخواهد 
بود. وی ادامه داد: این قانون فعال خام است و باید منتظر 
ماند و دید که از لحاظ اجرایی به چه صورت خواهد بود، 
امور  )وزیر  کری  جان  دیروز  نامه  به  توجه  با  که  چرا 
بگیرند  نظر  در  را  تسهیالتی  است  قرار  آمریکا(،  خارجه 
و به تجار ویزای ده ساله ای اعطا شود. سوری در مورد 
اینکه آیا این قانون خالف روند برجام است، گفت: آمریکا 
نبوده و برجام هم  ایران  آنچنانی برای  هیچ وقت دوست 
ایاالت متحده و کشور ما کماکان  موضوعی خاص است. 
مشکالت دیگری دارند و نباید انتظار داشت بعد از برجام 
آمریکایی ها دوستان ما شوند. این اقتصاددان درباره نامه 

داد:  توضیح  کشورمان  خارجه  امور  وزیر  به  کری  جان 
جان کری در بخشی از صحبت هایش ویزاهای تجاری ده 
ساله چندبار ورود و برنامه هایی برای تسریع در صدور 
بار  از تجار یک  برای خیلی  اشاره کرد.  ویزاهای تجاری 
مراجعه به سفارت اصال کار سختی نیست و خیلی مواقع 
ده  ویزای  و  می برد  سفارت  به  را  گذرنامه  کارمندشان 
این  که  است  این  منظور  داد:  ادامه  وی  می گیرد.  را  ساله 
قانون تاثیر اقتصادی ندارد ولی ممکن است کمی سفرهای 
توریستی و سفرهای علمی برای شرکت در سمینارها را 

سخت کند.

بر  آمریکا  روادید  لغو  مصوبه  تاثیر  از  نگرانی 
سرمایه گذاری در ایران

روح الله حسینی مقدم در گفت وگو با آنا افزود: باید شرایط 
این نقل و انتقال ها فراهم شود تا سرمایه گذار خارجی نیز 
کند. منتقل  داخل  به  را  بتواند وجوه سرمایه گذاری خود 
وی افزود: شرایطی که مصوبه اخیر کنگره آمریکا مبنی 
با  روادید  لغو  دارای  کشورهای  اتباع  برای  محدودیت  بر 
آمریکا پس از سفر به ایران ایجاد کرده نیز بر بازار تاثیر 
گذاشته است.حسینی مقدم با بیان اینکه هنوز جزئیات این 
ایجاد  شرایط  کرد:  اظهار  است،  نشده  مشخص  مصوبه 
شده از طریق این مصوبه شاید کمی نگران کننده باشد و 
به همین دلیل سرمایه گذاران دست نگه داشته اند.وی ادامه 
داد: بر این اساس باید صبر کرد تا آثار این مصوبه خود 
برای  سپس  و  شود  مشخص  جرئیاتش  و  دهد  نشان  را 
شرایط بازار سرمایه تصمیم و یا چشم انداز بهتری ترسیم 
کرد.معاون ناشران شرکت بورس تهران به لزوم حضور 
که  کسانی  گفت:  و  کرد  اشاره  کشور  در  سرمایه گذاران 
به  نیاز  کنند  سرمایه گذاری  کالن  پروژه  یک  در  بخواهند 
حضور و بازدید از شرایط داخل کشور دارند و این مصوبه 

می تواند مانعی برای سرمایه گذاری در ایران باشد.

ایجاد کمپین در واکنش به مصوبه جدید کنگره آمریکا
بازرگانی  اتاق  رئیس  جالل پور  محسن  رابطه  همین  در 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت وگو با ایسنا گفت: 
مصوبه اخیر کنگره آمریکا مخل روابط آزاد تجاری است 
و از کمپین "ضد مصوبه کنگره آمریکا" در اتاق بازرگانی 
خبر داد.وی با اشاره به مصوبه اخیر کنگره آمریکا مبنی 
بر ایجاد محدودیت درباره سفر به برخی کشورها از جمله 
لغو  قرارداد  دارای  آمریکا  با  که  کشوری   38 برای  ایران، 
ایجاد  با  ایران  بازرگانی  اتاق  کرد:  اعالم  هستند،  روادید 
اقتصادی  فعاالن  به  اطالع رسانی  دارد  قصد  کمپین،  این 
کشورهای اروپایی درگیر این مصوبه داشته باشد تا آنان 
نیز با اطالع این موضوع به دولتمردان خود در جهت حل 
این مشکل برآیند.وی اظهار کرد: مهمترین و اصلی ترین 
روابط  در  اخالل  می کند  ایجاد  مصوبه  این  که  اشکالی 
آمریکایی ها  برای  ترتیب  این  به  که  است  آزاد  تجارت  و 
وارد  دغدغه  بدون  و  راحتی  به  که  دارد  وجود  امکان  این 
را  نگرانی هایی  اروپایی  کشور   38 برای  اما  شوند  ایران 
ایران که به  اتاق بازرگانی  ایجاد می کند.جالل پور افزود: 
مخالف  را  موضوع  این  دنیاست  در  رقابتی  تجارت  دنبال 
در  آنچه  و  جهانی  تجارت  سازمان  قوانین  آزاد،  تجارت 

اینکه  بیان  با  می بیند.وی  دنیاست  تجاری  پروتکل های 
دیگر  کشورهای  و  ایران  بین  محدودیت های  و  آزادی ها 
مربوط به خودشان است، اظهار کرد: اینکه کشور سومی 
بخواهد به دلیل روابط بین دو کشور محدودیت هایی را در 
کشور خود ایجاد کند تحمیلی است بر آزادی عمل کشورها 
امروز  تجاری  شرایط  در  قبول  غیرقابل  کاری  را  آن  ما  و 
می دانیم و به این جهت که این جریان آزادی عمل و تجارت 
را در فضای غیررقابتی و غیرسالم قرار می دهد به جد با 
اتاق بازرگانی صنایع، معادن و  آن مخالف هستیم.رئیس 
کشورهای  با  ایران  ارتباط  اینکه  بیان  با  ایران  کشاورزی 

ادامه  نمی شود،  محدود  آمریکا  و  کشور   38 این  به  دنیا 
محدودیتی  مغرضانه  صورت  به  که  کشوری  هر  داد: 
این  در  قطعا  کند،  ایجاد  ایران  با  اقتصادی  فعالیت  برای 
فضای  اکنون  چراکه  شد،  خواهد  متضرر  خودش  فرآیند 
است. سرمایه گذاری  برای  مناسب  و  باز  ایران  اقتصادی 
نمایندگان  که توسط مجلس  اچ.آر 158  به  قانون موسوم 
آمریکا تصویب شد و دو روز پیش به امضای باراک اوباما، 
ویزا  تسهیل  برنامه  قانون  رسید.  آمریکا  رئیس جمهوری 
از سال 1986 اجرایی شده بود و به شهروندان 38 کشور 
و  شرقی  آسیای  کشور  چند  و  اروپایی  کشورهای  شامل 
کشور  به  ویزا  اخذ  به  نیاز  بدون  سفر  اجازه  اقیانوسیه 
تصویب  با  می شد.  داده  کشور  این  قلمروهای  و  آمریکا 

که  کسانی  مشمول  ویزا«  تسهیل  »برنامه  جدید،  قانون 
ایران، عراق، سوریه و  به کشورهای  در پنج سال گذشته 
مثل  باید  افراد  این  و  نمی شود  باشند،  کرده  سفر  سودان 
درخواست  آمریکا  سفارت  از  کشورها،  بقیه  شهروندان 
این  طرح  به  واکنش  در  ظریف  کنند.محمدجواد  ویزا 
ببینیم دولت  تا  ماند  »ما منتظر خواهیم  بود:  قانون گفته 
ایاالت متحده، چگونه به تعهدات خود در قالب برجام عمل 
خواهد کرد«.جان کری دو روز پیش در پاسخ به سخنان 
ابراز  تحریم ها  رفع  به  نسبت  و  نوشت  نامه ای  ظریف 
به  خطاب  »ابتدا،  است:  آمده  نامه  این  کرد.در  خوشبینی 

جنابعالی تایید می کنم ما به رفع تحریم ها بر طبق برجام 
که  دارم  اطمینان  همچنین  اینجانب  هستیم.  متعهد  کامال 
دولت اختیار توقف اجرای تغییرات جدیدی که برای کسب 
قانون  این  دارد.  را  است  شده  تصویب  کنگره  در  روادید 
به هیچ وجه مانع ما نمی شود که تعهدات خود بر اساس 
برجام را اجرا کنیم، و ما این تغییرات را به گونه ای اجرا 
می کنیم که هیچ مانعی برای منافع اقتصادی مشروع ایران 
متعددی  ابزارهای  بالقوه  ما  منظور  بدین  نشود.  ایجاد 
ده  تجاری  ویزاهای  صدور  شامل  داریم،  اختیار  در  را 
صدور  در  تسریع  برای  برنامه هایی  ورود،  چندبار  ساله 
ویزاهای تجاری و اختیار توقف اجرای قانون که طبق این 

مصوبه جدید به ما داده شده است.«

چنین مصوبه ای جذب 
سرمایه گذاران خارجی و 

خصوصا اروپایی ها، ژاپنی ها 
و کره ای را با مشکل مواجه 
می کند زیرا این کشورها با 

آمریکا رفت و آمدهای تجاری 
و اقتصادی بسیاری دارند.
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اقتصاد

سینما
جنایی  فیلم  »افسانه«  و  گانگستری  فیلم های  نامدار  خالقان  کار  روش  درباره 

تازه برایان هلگلند

جنایات ایام بزرگسالی
زیادی  تفاوت های  گانگستری  داستان های  ترسیم   در  کارگردانان مختلف  بین   
آنکه  از  آمریکایی بیش  وجود دارد. برخی مثل مارتین اسکورسیسی معروف 
آنها  بر خود جنایات تمرکز کنند، به تشریح کاراکتر گانگسترها می پردازند و 
را ریشه  یابی می کنند و »رفقای خوب« )1990( و »کازینو« )1995( نمونه های 
صریح این عملکرد هستند و مایکل مان آمریکایی نیز در شاهکار پلیسی سال 
1995 خود یعنی »مخمصه« همین خط را طی کرده است و مشخص است که 
و  فکر  نوع  تشریح  بدون  کشتارها  و  برخوردها  و  اتفاقات  ترسیم  آنها  برای 
روش زندگی گانگسترها که خالقان و بانیان این جنایات هستند، امری بی معنا 
است و حتی وقتی اسکورسیسی به بیان زندگی دو مامور پلیس فاسد و نیمه 
فاسد با بازی مت دیمون و لئوناردو دی کاپریو در فیلم چند اسکاری »مرحوم« 
)Departed( می پردازد، باز بیشتر بر زندگی خصوصی و اجتماعی آنها تاکید 

دارد تا عملکرد حرفه ای شان.

درون خانواده کورلئونه
کالسیک  اول  قسمت  دو  در  کاپوال  فورد  فرانسیس  آنها  از  قبل  سال ها 
گانگستری اش یعنی »پدر خوانده« محصول 1972 و 74 نیز راهی از همین است 
را طی کرده بود و برای او نیز ابتدا شرح روابط و دیدگاههای خاندان تبهکار 
براندو(  مارلون  نشدنی  فراموش  بازی  )با  کورلئونه  دن  رهبری  به  کورلئونه 
اهمیت داشت تا آنچه از اعمال آنها می تراوید. این چنین بود که بیننده توانست 
بپذیرد موج جنایات بعدی و آنچه بعد از قتل سانی پسر ارشد کورلئونه )جیمز 
کان( و سپس مرگ طبیعی خود »دن« روی داد، به چه سبب و براساس کدام 
ساختارها بوده است. کاپوال همان تجربه را حتی در »پدرخوانده 3« که در سال 
1989 اکران شد، حفظ و تکرار کرد و با اینکه این فیلم به رغم بهره گیری مجدد 

از آل پاچینو اصاًل به سطوح دو فیلم قبلی نرسید باز از همان الگو تبعیت کرد.

به قصد ایجاد راز و رمز
و  ساخت  که  جنایی  فیلم های  از  دسته  آن  در  والش  رائول  آن  از  پیش  سال ها 
و   )1942( زخمی«  »صورت  مانند  ماندگاری  جنایی های  در  هاوکز  هاوارد 
»خواب بزرگ« )1946( الگوهای متفاوتی را تعقیب می کردند. برای آنها، اصل، 
قصه هایشان  اصلی  کاراکترهای  خصوصی  زندگی  حیطه  به  ورود  عدم  اصل 
گرداگرد  بیشتر  رموز  و  جذابیت  ایجاد  قصد  به  پلیس ها  یا  گانگسترها  یعنی 
آنها بود. بر این اساس نمی شد فهمید کاراکترهای جورج رافت و پل مونی در 
به  و  دارند  کثری ها  در  پای  اینگونه  اورجینال »صورت زخمی« چرا  ورسیون 
چه سبب فیلیپ مارلو کارآگاه افسانه ای داستان های ریموند چندلر در »خواب 
بزرگ« مرموزتر از آدم های متخلف این داستان است و هیچ چیز درباره پیشینه 
و نوع نگاه و پایه های زندگی وی مشخص نیست و چرا مارلو دوست ندارد پرده 
از برخی رازها بر دارد و راه را برای برخی خالفکاران باز می گذارد و این برای 
پلیس ها و کارآگاهان فیلم های جان هیوستون )نمونه ها: »شاهین مالت« در سال 

1941 و »شرف پریتزی« در 1985( هم به شدت صدق می کند.
بر این اساس برایان هلگلند 54 ساله و آمریکایی را نیز باید در طلیعه سال 2016 

»جنایی سازی« دانست که امکان ندارد در عمق و روحیات کاراکترهای منفی 
به سبک هاوکز برخی  نکند ولی وقتی ورود می کند  نفوذ و ورود  قصه هایش 
رازها را نمی گشاید و آنها را باقی می گذارد و به واقع به ادغام روش های کار 
خالقان نامدار فیلم  های گانگستری می پردازد و ترکیبی از آن را ارائه می دهد و 
این امر در فیلم جدید او به نام »افسانه« نمود عینی دارد. »افسانه« به زندگی 
زندگی  و  می پردازد  رجی  و  ران  کوچک  نام های  با  کری  بریتانیایی  برادران 
داشتند،  بیایی  و  کیا  انگلیس  در  برای خود   1960 در دهه  که  را  آنها  تبهکارانه 

شرح می دهد و از فراز و فرودهای آنان و سرانجام سقوطی می گوید که پرهیز 
هلگلند  برایان  بود.  غیرممکن  دوقلو  برادر  دو  این  عملکرد،  به  توجه  با  آن  از 
پیشینه فتح جایزه اسکار برترین سناریو را برای فیلم »محرمانه لس آنجلس« 
در سال 1996 دارد و در زمینه کارگردانی نیز فیلم های »42« و »تسویه حساب« 
از سالح هایی چون  »افسانه« هم  ثبت رسانده است و در  به  را در کارنامه اش 
تشریح دقیق اتفاقات زندگی »کری «ها، ترسیم کامل دوران جوالن آنها و نشان 
اندازه  به  او  موفقیت  میزان  اما  جسته  سود  زمان  آن  ویژگی های  سایر  دادن 
گذشته نمی رسد. یک سالح ویژه هلگلند استفاده از تام هاردی بازیگر مطرح 

و 38 ساله متولد شهر کوچک همرزمیت در حومه شهر لندن پایتخت انگلیس 
برای ایفای رل هر دو برادر دوقلوی کری است ولی آنهایی که مسن تر هستند 
و یا به هر شکلی فیلم سال 1990 پیتر مداک درباره همین دو برادر خالفکار به 
نام »کری ها« را با بازی گری و مارتین کمپ در دو رل اصلی دیده اند، می گویند 
آن فیلم بهتر از فیلم فعلی هلگلند است و رد کردن ادعای آنان کار آسانی نیست. 
کوتاهتری  زمان  مدت  در  را  بیشتری  اتفاقات  که  بود  این  »کری ها«  حسن  یک 
نسبت به فیلم فعلی پوشش می داد ولی هواداران هلگلند و کارهای او می گویند 
سال  آغاز  آستانه  در  کنونی-  شرایط  با  فیلم  آن  هوای  و  حال  و  متن  موسیقی 
2016- همخوانی ندارد و باید توصیف به روزتر و قاطعانه تری از این دو برادر 
جنایتکار که شرح اعمال شان از اخبار اول مطبوعات 5 دهه پیش بریتانیا بود، 

ارائه می شد و »افسانه« چنین چیزی است.

تفاوت های دو برادر
مشکل تام هاردی که بازی او را در این فیلم کمرنگ کرده، این است که دوقلوهای 
»کری« به رغم تشابه چشمگیر قیافه شان تفاوت رفتاری خیره کننده ای داشتند 
و او باید یک لحظه در قالب ران کری فرو برود که بیش از حد خشک و جدی و 
پرخاشگر بود و دقیقه ای بعد به شکل رجی کری در آید که بسیار آرامتر بود و 
زندگی را بر خود سخت نمی گرفت. نتیجه این تفاوت رفتارها، ایجاد این تصور 
است که هلگلند ابتدا دو فیلم متفاوت را به صورت موازی با یکدیگر ساخته و 
یکی  فیلم ها،  این  از  یکی  در  با چنان تصوری  است.  ادغام کرده  را  آنها  سپس 
از برادر خود را که دچار بیماری روانی است مهم  از »کری«ها چنان مراقبت 
می شمرد که زندگی خانوادگی خودش را هم فدا می کند و در دیگری، آن یکی 
از  »کری« چنان سرگرم بازی های مثبت روزگار و آن قدر خوش خیال و دور 
واقعیت است که به هر چه در اطرافش دست می زند، با بی احتیاطی مفرط آن 

را ویران می کند.
هلگلند در راه ایجاد پیوستگی بین دو حالت متفاوت فوق، کاراکتر همسر رجی 
و  بود، عمده تر می کند  براونینگ(  امیلی  بازی  )با  فرانسیس  نام  به  که زنی  را 
به  که  را  اتفاقات  روایت  مسوولیت  حتی  که  می رسد  حدی  به  او  نقش  وسعت 
Voiceover بر روی فیلم می آید، به او سپرده است. در جریان همین  صورت 
روایت ها است که مطلع می شویم فرانسیس هم از رجی و کارهایش نفرت داشت 

ولی راهی برای گریز از دست وی نمی یافت.

جنایات ایام بزرگسالی
یک فرق دیگر »افسانه« با »کری ها«، نپرداختن به ایام کودکی این دو گانگستر 
آنها است.  بزرگسالی  ایام  بر روی جنایات  بیشتر  تمرکز  تندخو و روانی ولی 
و  فیلم  این  در  کری  برادران  بزرگ  و  حقیقی  تخلف های  که  است  چنین  این 
ویتی  مک  جک  و  وول(  آت  )شین  کونل  جورج  مانند  کلیدی شان  رقبای  کشتن 
و  فساد  از  سرشار  شغلی  ارتباطات  و  می شود  تشریح  دقت  به  اسپرول(  )سم 
اختالس ران کری با لرد بوتبی )جان سشنز( از صحنه های مهم تشکیل دهنده 
این سکانس ها است و در این حین متوجه می شویم که همه آنها با مافیای وقت 
به  بوده اند.  ارتباط  در  پالمینتری(  )چز  بروتو  انجلو  سرکردگی  به  آمریکا 
شده  گرفته  نظر  در  آمریکا  در  فیلم  نمایش  برای  آخر  مورد  این  می رسد  نظر 
بیایند. ولی  این فیلم  این کشور نیز دلیل مستقیمی برای تعقیب  تا تماشاگران 
»افسانه« هیچ شباهت بزرگی با کارهای گانگستری موفق هالیوود طی 25 سال 
اخیر ندارد و این در حالی است که نمای ورود رجی و فرانسیس به یک باشگاه 
تفریحی کپی برداری آشکار از روی نمایی مشابه در »رفقای خوب«، شاهکار 

گانگستری سال 1990 مارتین اسکورسیسی است.

سوژه ای مناسب اما...
در نهایت جواب ندادن بازی تام هاردی در قالب های تعیین شده توسط برایان 
هلگلند و کافی نبودن نکات مثبت فیلم مثل نورپردازی دیک پاپ در مقام مدیر 
آنچه  به  »افسانه«  می شود  سبب  کانروی  تام  صحنه  طراحی  و  فیلمبرداری 
و  بریتانیا  در  همچنان  کری ها  چند  هر  و  نرسد  می خواسته اند  سازندگانش 
در سطح اروپا چهره هایی صاحب شهرت منفی فراوان و به تبع آن سوژه ای 
مناسب برای فیلمسازی تلقی می شوند اما این فیلم سند توفیق این طرز تصور 
به حساب نمی آید. حتی موقعی که هلگلند با روش هایی مثل گای ریچی فیلمساز 
مطرح 20 سال اخیر بریتانیا و سازنده چندین و چند فیلم گانگستری می کوشد 
موفقیت  به  کند،  غافلگیر  را  تماشاگران  فانتزی  و  برخورد  پر  صحنه هایی  در 
ندارد  همخوانی  وی  خشک  و  دراماتیک  و  جدی  فیلم  بافت  با  زیرا  نمی رسد 
برادران کری در ورسیون او یک زوج ناهمگون و دنیای شان دنیایی غیرملموس 

می ماند.

مشخصات فیلم
عنوان: »افسانه«

محصول: کمپانی های استودیو کانال و آنتون کاپیتال
تهیه کنندگان: تیم بوان، اریک فلنر و کریس کالرک

سناریست و کارگردان: برایان هلگلند
مدیر فیلمبرداری: دیک پاپ

تدوینگر: پیتر مک نالتی
موسیقی متن: کارتر برول

طول مدت: 131 دقیقه
بازیگران: تام هاردی، امیلی براونینگ، دیوید تیولیس، کریستوفر اکلستون، چز 

پالمینتری، تارون اجرتون، کالین مورگان، تارا فیتز جرلد و جان سشنز.
Empire و Hollywood Reporter :منبع
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سکوت در برابر انتقاد »علیزاده«
به  را  انتقاداتی  و  نوشتند  نامه ای  موسیقی  خانه  منتقد  صد  که  روزی  از  هنوز 

عملکرد خانه موسیقی مطرح کردند، شش ماه نگذشته که حسین علیزاده نیز در 
نشست خبری کنسرت گروه »هم آوایان« دوباره به عملکرد این خانه صنفی انتقاد 
کرد و گفت:» من دو سال است که نه به خانه موسیقی رفته ام و نه خودم را عضو 
شورای  عالی خانه موسیقی می دانم. حتی خودم داوطلب حضور در شورای  عالی 
انتخاب  این بخش  با من تماس گرفتند و گفتند شما برای  خانه موسیقی نبودم و 
شده اید. با این شرایط حضور خانه موسیقی را در جشنواره موسیقی فجر خطایی 
خانه  دوستان  به  پیشنهادی  چنین  نباید  مرادخانی  آقای  اصال  و  می دانم  بزرگ 
موسیقی می دادند«.علیزاده همچنین با ذکر خاطره ای از سال اول راه اندازی خانه 
موسیقی که برای این کار یک ملک قرضی از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
به آنها داده شده بود، عنوان کرد: »در آن سال آقای مرادخانی برای هر کداممان 
یک سکه آورده بود، اما من به ایشان گفتم این کار اشتباه است و ما مستقل از شما 
داد:  ادامه  موسیقی دان  این  بگیرد«.  پول  دولت  از  نباید  موسیقی  خانه  و  هستیم 
»ما باید شهامت این را داشته باشیم که در موضع نقد خودمان به خانه موسیقی 
بایستیم و البته بتوانیم با همدیگر دیالوگ داشته باشیم. برای من جای سؤال است 
ممیزی  شوراهای  تمام  در  باید  چرا  است،  صنفی  واحد  یک  که  موسیقی  خانه  که 
فجر  موسیقی  جشنواره  مدیر  باید  چرا  موسیقی  خانه  مدیرعامل  اینکه  یا  باشد. 
باشند  این صنف راضی  از عملکرد  اعضای خانه موسیقی  اگر  شود! من معتقدم 
و همان حق عضویت کوچکشان را بپردازند، برای سرپانگه داشتن خانه موسیقی 
همان پول کافی است«.درحالی که خواستیم نظرات دیگر موسیقی دان ها را درباره 
به عملکرد خانه صنفی شان منتقد  تا  آن داشته  بر  را  وضعیتی که حسین علیزاده 
شود، جویا شویم، اغلب آنها مایل به اظهارنظر نبودند. هوشنگ کامکار و فرهاد 
فخرالدینی حاضر نشدند درباره وضعیت خانه صنفی شان حرفی بزنند. علیرضا 
اینکه خودش را  عضو  با توجه به اظهارنظر حسین علیزاده مبنی بر  قربانی هم 
شورای عالی خانه موسیقی نمی داند به »شرق« گفت: »همه یادمان هست که ایشان 
و خیلی از دوستان دیگر عضو این شورا بوده اند. الاقل اسمشان که هم اکنون جزء 
اعضای این شورا هست. من هم با توجه به اینکه نه در جشنواره شرکت کرده ام و 
نه اخیرا ایران بوده ام، اصال خبری از اوضاع حاکم بر خانه موسیقی ندارم. فکر 
می کنم خانه موسیقی خودش باید به این انتقادات پاسخ گو باشد«. علیرضا قربانی 
مسائلی  از  نه  مدافع!  نه  و  منتقدم  نه  موسیقی  خانه  وضعیت  به  »من  کرد:  تأکید 
که خانه موسیقی مطرح می کند آگاهی دارم و نه از چرایی انتقادها با خبرم. اما 
افراد  و  اظهارنظرها جناحی هستند  اغلب  این است که  آنچه می دانم  به طور کلی 
می کنند.  دفاع  آن  از  یا  می شوند  نهاد  این  عملکرد  منتقد  منافعشان،  به  توجه  با 
یک  عنوان  به  نهاد  این  موسیقی،  خانه  اساسنامه  در  فهمیدم  وقتی  من  به هرحال 
مؤسسه فرهنگی شناخته می شود و حتی صنف هم نیست، واقعا متأسف شدم«.

جریان  در  اینکه  از  پس  نیز  موسیقی  خانه  هیأت مدیره  رئیس  سریر،  محمد  اما 
اظهارات روز گذشته علیزاده قرار گرفت، به »شرق« گفت: »االن نمی توانم درباره 
ببینم چطور شده  و  کنم  علت شناسی  اول  باید  کنم چون  نظر  اظهار  این حرف ها 
آقای علیزاده چنین حرف هایی زده  اند تا بعد بتوانم پاسخ گو باشم«.البته علیزاده 
در این نشست به عملکرد دولت فعلی نیز انتقاداتی وارد کرد، انتقاداتی که تازگی 
نداشت: »خوشبختانه با تمام مشکالتی که برای کنسرت ها در شهرستان ها اتفاق 
برگزار  کنسرت  ایران  شهرهای  اغلب  در  گذشته  سال  دو  در  توانستیم  ما  می افتد 
با کلیدش به ما کمک کرد و  آقای روحانی  این هدفمان نه  البته در گسترش  کنیم. 
توانستیم  و  کردیم  شروع  ملت  بزرگ  واژه  پشتوانه  به  خودمان  ما  مسئوالن.  نه 
بسیاری از جوان هایی را که بدون سروصدا کار می کنند و پرچم موسیقی را باال نگه 
داشته  اند کشف کنیم«.علیزاده درباره برخی توهین ها به موسیقی و موسیقی دان 
گفت: »هیچ مقامی حق توهین به موسیقی و موسیقی دان را ندارد و اگر یک وکیل 
زبردست پیدا شود که از من و این حرف دفاع کند، حاضرم اعتراض خودم را به 
در  حضورنیافتنش  درباره  همچنین  نهایت  در  کنم«.او  پیگیری  قانونی  صورت 
کنم که  نمی توانم در جشنواره ای شرکت  »من  نیز گفت:  جشنواره موسیقی فجر 
فقط برای ١٠ روز از سال در نگاه مسئوالن محترم باشد و بعد از این ١٠ روز هر 
توهینی که دلشان خواست به موسیقی و موسیقی دان بکنند«.در شرایطی که اهالی 
موسیقی، چندان تمایلی ندارند موضع خود را درباره حرف های یکی از سرآمدان 
صنفشان مشخص کنند، باید دید چه آینده ای در انتظار سرنوشت صنفی آنهاست؟

ادیت پیاف، بانوی آواز فرانسه

ملکه شانسون فرانسه 100 ساله شد
 شیفتگان آواز فرانسه )شانسون( صدمین سالروز تولد ادیت پیاف، یکی از 
تواناترین هنرمندان این سبک را جشن می گیرد. اجراهای فراموش  نشدنی 

و صدای باشکوه پیاف این سبک آواز فرانسوی را با نام او گره زده است.
او که بانوی شانسون   ادیت پیاف خواننده نام دار فرانسوی 100 ساله شد. 
)آواز فرانسوی( نیز لقب گرفته، 19 دسامبر سال 1915 میالدی در پاریس به 
دنیا آمد.یکی از مشهورترین ترانه های پیاف »La vie en rose« نام دارد که 
ترجمه واژه به واژه آن »زندگی به رنگ صورتی« است. این ترانه در واقع از 

زندگی ایده آل می گوید و به نوعی ستایش کلیشه وار عشق است.
آنتا  مادرش،  و  بود  سیرک  آکروبات  هنرمند  گسیون،  لویی  پیاف،  پدرادیت 
مایار، در قهوه خانه ها آواز می خواند. زندگی او و خانواده اش از یک زندگی 
ایده آل فرسنگ ها فاصله داشت. در 15 سالگی به تنهایی راهی پاریس شد و 

کار خود را با آوازخوانی در خیابان آغاز کرد.
سال 1935 لویی لوپله، مدیر یکی از معروف ترین سالن های پاریس متوجه 

لقب  ریزنقش  جوان  پیاف  به  لوپله  شد.  پیاف  صدای  توانایی  و  استعداد 
»گنجشکک« )La Môme( را داد. لقبی که آغاز یک افسانه را رقم زد.

و  رازآلود  صدای  با   Gerny›s در  هنری اش  فعالیت  اول  سال  همان  در  وی 
پرقدرتش به پدیده سال تبدیل شد. با مارگریت مونو، نوازنده پیانو آشنا شد 
که آغاز یک دوره همکاری بسیار پربار بود.مارگاریت مونو آهنگساز بسیاری 
 )Mon Légionnaire( »از موفق ترین ترانه های پیاف از جمله »لژیونر من
است که اولین صفحه صوتی پرفروش پیاف در سال 1937 بود. این موفقیت 
برای پیاف با دوره ای پرکار و اجراهای پربیننده در بزرگ ترین سالن های 
با وجود موفقیتش پشت  پیاف  دنبال شد.زندگی خصوصی  کنسرت جهان 
در  دیگری  خواننده  زن  هر  از  او  زندگی  بود.  تالطم  از  سرشار  میکروفن، 
سطح  باالترین  به  سریع  خیلی  پیاف  آوازخوانی  بود.  خبرسازتر  کشورش 
فعالیت هنری اش رسید. او برای همیشه در اوج ماند و در نهایت تبدیل به یک 
افسانه شد.ادیت پیاف نه تنها یکی از مشهورترین خوانندگان فرانسه است، 
 )Chanson( بلکه بخشی از فرهنگ ترانه خوانی این کشور یا همان شانسون
با نام او گره خورده. صدای خش دار و بی همتای ادیت پیاف به »شانسون« 

فرانسه زندگی دوباره بخشید.
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مبـــــــارزه 
با فلسفـــــه 
پوچ گرایی

که  باشد  همان  خواهد  نمی  که  است  مخلوقی  تنها  »آدم 
هست.« )آلبر کامو(

سال  نوامبر   7 تاریخ  در   )Albert Camus( کامو  آلبر 
1913 میالدی متولد شد و در چهارم ژانویه 1960 میالدی 
نگار  روزنامه  و  فیلسوف  نویسنده،  او  درگذشت.  نیز 
قرن  بزرگ  فالسفٔه  از  یکی  تبار،  فرانسوی  الجزایری 
بیستم و از جمله نویسندگان مشهور و خالق کتاب بیگانه 

است.
کامو در سال 1957 به خاطر »آثار مهم ادبی که به روشنی 
پردازد«  می  حاضر  عصر  در  بشری  وجدان  مشکالت  به 
از  آلبر کامو دو سال پس  ادبیات شد.  نوبل  برندٔه جایزٔه 

بردن جایزٔه نوبل در یک سانحٔه تصادف درگذشت.
مکتب  متفکران  از  یکی  کامو  اینکه  وجود  با 
این  همواره  او  شود  می  شناخته  اگزیستانسیالیسم 
سال  در  ای  مصاحبه  در  کرد.  می  رد  را  خاص  برچسب 
را  ایدئولوژیک  مکاتب  با  همراهی  هرگونه  کامو   1945
اگزیستانسیالیست  من  گوید:»نه،  می  و  کند  می  تکذیب 
ایم که  بوده  نیستم. هم سارتر و هم من همیشه متعجب 

چرا نام ما را پهلوی هم می گذارند«.
کامو در الجزایر تحت استعمار فرانسه متولد شد. او در 
آنکه در سال  از  تا پیش  الجزیره تحصیل کرد و  دانشگاه 
این  فوتبال  تیم  دروازبان  شود  سل  بیماری  گرفتار   1930
جنبش  از  کامو  آنکه  از  پس   1949 سال  در  بود.  دانشگاه 
»شهروند جهانی« گری دیویس جدا شد یک اتحادیه بین 
المللی را تاسیس کرد که آندره بروتون نیز یکی از اعضای 
بر  کامو،  خود  گفته  به  گروه،  این  گیری  شکل  بود.  آن 
در  ایدئولوژی شکل گرفته  دو  اساس »محکوم کردن هر 

آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی« بود.
او در کتاب انسان طاغی می نویسد که تمام عمر خود را 
صرف مبارزه با فلسفٔه پوچ گرایی کرده است و عمیقًا به 

آزادی های فردی اعتقاد دارد.

آغاز کار
آلبر کامو کار خود را در روزنامٔه عصر پاریس شروع کرد 
بعدها برای دوری از ارتش نازی به همراه دیگر کارمندان 
شهر  به  سپس  و  فران  کلرمون  شهر  به  ابتدا  روزنامه، 

غربی بوردو نقل مکان کرد.
فلسفی  مقاالت  مجموعه  و  بیگانه  ُرمان  کامو،   1942 در 

خود تحت عنوان افسانه سیزیف را منتشر کرد.
نمایشنامٔه کالیگوال را در سال 1943 به چاپ رسانید. او 
بازنویسی  بارها  پنجاه  دهٔه  اواخر  تا  را  نامه  نمایش  این 
و ویرایش کرد. در سال 1943 کامو کتابی را به نام نامه 
هایی به یک دوست آلمانی نیز به صورت مخفیانه به چاپ 

رسانید.
شاهد  را  پری«  »گابریل  اعدام  کامو   1941 دسامبر   19 در 
بود که این واقعه به قول خودش موجب متبلور شدن حس 
عضو   1942 سال  در  او  شد.  او  در  آلمانها  علیه  شورش 
گروه مقاومت فرانسوی به نام نبرد شد و در اکتبر 1943 
روزنامه  فعالیت  به  شروع  گروه  اعضای  دیگر  کمک  به 
با  مقاومت  گروه  این  در  پرداخت. وی  زیرزمینی  نگاری 

سرمقالٔه  که  هنگامی  یکبار  او  شد.  آشنا  سارتر  پل  ژان 
روزنامٔه نبرد را به همراه داشت در یک بازرسی خیابانی 

دستگیر شد.
پل  ژان  دستٔه  و  دار  به  کامو  جنگ  از  پس  های  سال  در 
سارتر و سیمون دوبوار در کافه فلور در بلوار سن ژرمن 
پاریس پیوست. کامو بعد از جنگ سفری به ایاالت متحده 
سخنرانی  اگزیستانسیالیسم  مورد  در  آنجا  در  تا  داشت 

کند.

رمان طاعون نیز در سال 1947 به چاپ رسید که در زمان 
خود پرفروش ترین کتاب فرانسه شد.

در سال 1947 کامو از روزنامٔه نبرد بیرون آمد.
نمایش نامٔه عادل ها را در سال 1949 منتشر ساخت و اثر 
به   1951 درسال  نیز  را  طاغی  انسان  نام  به  خود  فلسفی 

چاپ رساند.
در سال 1952 مشاجراتی بین کامو و سارتر بعد از نوشتن 
مقاله ای علیه کامو در مجله ای که سارتر سردبیر آن بود 

شروع شد.
در 1952 از کار خود در یونسکو استعفا داد زیرا سازمان 
ملل عضویت اسپانیا تحت رهبری ژنرال فرانکو را قبول 
کرده بود. در 1953 کامو یکی از معدود شخصیتهای چپ 

مورد  را  شرقی  آلمان  کارگران  اعتصاب  شکستن  که  بود 
اعتراض قرار داد.

مرگ
 46 سن  در  و   1960 ژانویه  چهارم  ظهر  بعداز  در  کامو 
ویل  در شهر  نزدیک سن،  اثر سانحٔه تصادف  بر  سالگی 
بلویل درگذشت. در جیب کت او یک بلیط قطار استفاده 
نشده پیدا شد، او ابتدا قرار بود با قطار و به همراه همسر 

و فرزندانش به سفر برود ولی در آخرین لحظات پیشنهاد 
دوست ناشرش را برای همراهی پذیرفت تا با خودروی او 
سفر کند. رانندٔه اتوموبیل و میشل گالیمار، دوست نزدیک 

و ناشر آثار کامو، نیز در این حادثه کشته شدند.

کتاب های کامو
بیگانه

بیگانه، نام رمانی از آلبر کامو است که در سال 1942 در 
مقدمه  در  کامو  شد.  منتشر  گالیمار  معروف  انتشارات 
رمان  که من  است  دیرگاهی  نویسد:  این رمان می  بر  ای 
خالف  زیاد  کنم  نمی  گمان  که  جمله  یک  در  را  »بیگانه« 
ام: »در جامعۀ ما هر کس که  باشد، خالصه کرده  عرف 

گرامیداشت عزیز نسین در 
جشنواره هزل ازمیر

این هفته صدمین سالروز تولد »عزیز نسین« نویسنده و هزل نویس ترکیه ای است 
و »جشنواره ستایر ازمیر« برنامه های خود را برای گرامیداشت این روشنفکر ادبی 
می شود  برگزار  دسامبر  بیستم  تا  هجدهم  از  که  جشنواره  این  است.  داده  ترتیب 
در  تا  است  کرده  دعوت  رویداد  این  به  را  هنری  مختلف  شاخه های  هزل نویسان 
باقی  نویسنده  این  از  که  مستنداتی  و  زندگی  به  جشنواره  این  مختلف  بخش های 
فراخوان  نخستین  که  است  کسانی  میزبان  جشنواره  این  بپردازند.  است،  مانده 
روشنفکری را به رهبری نسین در سال ١٩٨٤ به امضا رساندند. این روشنفکران 
همان سال، نامه فراخوان را به ریاست جمهوری و پارلمان فرستادند و »کنان اورن« 

رییس جمهور وقت و رهبر کودتای سال ١٩٨٠ این روشنفکران را »خائن« نامید.

به  چلیك«  »عیسی  از  عکس هایی  نیز  جشنواره  نسین«  فرزندان  »بنیاد  بخش  در   
نمایش گذاشته شد تا داستان شکل گیری این بنیاد برای حضار بازگو شود. سپس 
بنیاد  این  با نسین و فعالیت های  از خاطرات خود  آن  افراد فعال  بنیاد و  این  مدیر 
عزیز  سرشار:  زندگی  »یك  نمایشگاه  جشنواره  این  در  همچنین  کردند.  صحبت 
نسین ٢٠١٥- ١٩١٥« برگزار شد و دو نمایش با اقتباس از داستان های کوتاه نسین، 
»عزیزیم« و »عزیز نامه« روی صحنه رفت. این نویسنده ترك سردبیر گاهنامه طنز 
رمان،  کوتاه،  داستان  قالب های  در  خود  حرفه  طول  در  او  بود.  ترکیه  کشور  در 
و  دیوان ساالری  هجو  به  آثارش  از  بسیاری  در  نسین  زد.  قلم  مقاله  و  نمایشنامه 
نابرابری های اقتصادی در جامعه ترکیه می پرداخت. احمد شاملو، صمد بهرنگی، 
فارسی  به  را  او  آثار  که  هستند  مترجمانی  از  همراه  رضا  و  باغچه بان  ثمین 

برگردانده اند.
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در تدفین مادر نگرید، خطر اعدام تهدیدش می کند.« منظور این 
است که فقط بگویم قهرمان داستان از آن رو محکوم به اعدام شد 
که در بازی معهود مشارکت نداشت. در این معنی از جامعه خود 
بیگانه است و از متن برکنار؛ در پیرامون زندگی شخصی، تنها و 
در جستجوی لذت های تن سرگردان. از این رو خوانندگان او را 

خودباخته ای یافته اند دستخوش امواج.

خالصه داستان
تعریف می  را  نام مرسو  به  درونگرا  یک مرد  داستان  کتاب  این 
کند که مرتکب قتلی می شود و در سلول زندان در انتظار اعدام 

خویش است. داستان در دهٔه 30 در الجزایر رخ می دهد.
داستان به دو قسمت تقسیم می شود. در قسمت اول مرسو در 
تأثر  هیچ  حال  عین  در  و  کند  می  شرکت  مادرش  تدفین  مراسم 
ترسیم  با  داستان  دهد.  نمی  نشان  خود  از  خاصی  احساس  و 
روزهای بعد از دید شخصیت اصلی داستان ادامه می یابد. مرسو 
به عنوان انسانی بدون هیچ اراده به پیشرفت در زندگی ترسیم 
می شود. او هیچ رابطٔه احساسی بین خود و افراد دیگر برقرار 
نمی کند و در بی تفاوتی خود و پیامدهای حاصل از آن زندگی 
اش را سپری می کند. او از این که روزهایش را بدون تغییری در 

عادت های خود می گذراند خشنود است.

جا  این  در  شود.  می  آغاز  مرسو  محاکمٔه  کتاب  دوم  قسمت  در 
شخصیت اول داستان برای اولین بار با تأثیری که بی اعتنایی و 

بی تفاوتی برخورد او بر دیگران می گذارد رو به رو می شود.

سقوط
کلمانس  باتیست  ژان  زبان  از  که  فلسفی  است  رمانی  سقوط، 
را  خود  اینک  و  بوده  وکیل  که  نداکننده(  تعمیددهندٔه  )=یحیای 
»قاضی توبه کار« می خواند روایت می شود. او داستان زندگی 

اش را برای غریبه ای اعتراف می کند.

خالصه داستان
با  سیتی"  "مکزیکو  نام  به  رستورانی  در  کلمانس  باتیست  ژان 
غریبه ای که در اصل خواننده کتاب است آشنا میشود و داستان 
می  تعریف  باتیست  ژان  کند.  می  بازگو  او  برای  را  اش  زندگی 
کند که وکیلی تراز اول در پاریس بوده و زندگی بسیار موفقی 
داشته است . اما شبی که در حال گذشتن از پلی در پاریس بوده، 
زنی را می بیند که بصورتی غیر عادی به لبه های پل نزدیک شده 
است. ژان باتیست با بی توجهی از کنار زن میگذرد. بعد از چند 
قدم، صدای برخورد شیئی با آب را می شنود، اما برخالف تمامی 
ارزش هایی که خود، ظاهرا، در طول اعترافاتش به آنها پایبندی 
نشان می دهد هیج کاری نمی کند. این اتفاق بر زندگی موفق او 

به عنوان وکیل تاثیر بسزایی می گذارد.

آدم اول
چهارم  در  است.  کامو  آلبر  تمام  نا  رمان  اول،  مرد  یا  اول  آدم 
ژانویٔه 1960 آلبر کامو در یک تصادف رانندگی در منطقٔه لوبرون 
اول،  آدم  ناتمام  نوشتٔه  دست  درگذشت.  فرانسه  جنوب  در 
اتوبیوگرافی که آلبر کامو در زمان مرگش روی آن کار می کرد، 
در گل و الی در محل تصادف پیدا شد. دختر آلبر کامو، کاترین 
کامو، بعدها دست نوشته را به نسخٔه تایپی تبدیل کرد و آن را در 
سال 1994 منتشر نمود. کامو امیدوار بود که این نوشته شاهکار 
او باشد و برخی منتقدان در این نظر با او موافق بودند با توجه 
به اینکه با وضعیت ناتمام، در مقایسه با سایر رمان های کامو، 
به تصویر  را  آزادی پسربچگی  نیروی بدنی و روحیٔه  به خوبی 

می کشد.

خالصه داستان
رمان در مورد ژاک کورمری از زمان تولد تا سال های دبیرستان 
فلسفٔه  و  ذهنیت  وزن  از  دور  به  است.  الجزیره  در  )متوسطه(، 
و  "اشیاء  از  پر  رمان  این  که  خواسته  کامو  ابتداییش،  کارهای 
از چیزهای اساسی و ضروری:  این رمانی است  اجسام" باشد. 
و  خورشید  نیروی  جسم،  زندگی  مدرسه،  روزهای  کودکی، 
دریا، عشق پر نقش و نگار پسری به مادرش و جستجو به دنبال 
گروه  مورد  در  است  داستانی  این  حال  عین  در  شده.  گم  پدری 
آفریقا؛  نواز  مهمان  چندان  نه  و  پهناور  سرزمین  در  مردم  های 
در مورد روابط پیچیدٔه یک سرزمین مادر با مردمانش؛ در مورد 

تاثیر نزدیک جنگ و دگرگونی های سیاسی.

طاعون
آثار  ردٔه  در  رسید،  چاپ  به   1947 سال  در  که  طاعون  رمان 

اگزیستانسیالیستی دسته بندی می شود.

خالصه داستان
از  و  ُاران رخ می دهد  نام  به  الجزایر  از  در شهری  وقایع رمان 
زبان راوی که بعدها خود را دکتر ریو معرفی می کند نقل می 
شود. کتاب با توضیحی از مردم و شهر آغاز می شود و سپس به 
زیاد شدن تعداد موش ها در شهر و مرگ آن ها اشاره می کند. 
بروز  با  ای  بیماری  اثر  بر  ریو  آقای میشل، سرایدار منزل دکتر 
تاول ها و خیارک ها می میرد و مرگ چند نفر دیگر با همین عالئم 
باعث می شود دکتر ریو علت مرگ را بیماری احتمااًل مسری بداند 
و کمی بعد دکتر کاستل این بیماری را طاعون تشخیص می دهد. 
با سستی مسئولین برای واکنش، بعد از مدتی در شهر طاعون و 

وضع قرنطینه اعالم می شود.

به  بریتانیا  دولت  بی توجهی  به  انگلستان  کتابداران  اعتراض 
افزایش تعطیلی کتابخانه ها

اعتراض کتابداران انگلستان
روند  درباره  انگلستان  کتابداران  »گاردین«،  نشریه  از  نقل  به 
این  فرهنگ  وزارت  بی توجهی  و  کتابخانه ها  تعطیلی  افزایشی 

کشور درباره عمل به وظایف قانونی خود اعتراض کردند.
 موسسه »خبرگان کتابخانه و اطالعات« انگلستان گفته است که 
دولت در »انجام وظایف قانونی خود در زمینه خدمات عمومی« 
و تالش برای ادامه فعالیت آن ها ناتوان بوده است. این موسسه 
از دولت لندن خواسته است به قانون 1964 درباره کتابخانه های 

عمومی و موزه ها عمل کند.
حفظ  برای  است  موظف  دولت  که  می کند  تاکید  قانون  این   
کیفیت و ادامه فعالیت کتابخانه ها و شعبات آن ها اقدام کند. این 
از  شعبه  صدها  کنون  تا  که  می گیرد  صورت  درحالی  اعتراض 

کتابخانه های عمومی از فعالیت های خود بازمانده اند.

 »نیک پول«، مدیر موسسه »خبرگان کتابخانه و اطالعات« پس 
انگلستان  عمومی  کتابخانه های  از  شعبه   100 تعطیلی  اعالم  از 
و روند افزایش این تعطیلی گفته است: »به اندازه کافی تحمل 
به  ندارد.  خود  وظایف  به  توجهی  هیچ  دولت  انگار  کرده ایم. 
نظر ما وقت آن رسیده است شفاف و صریح به مقامات مسئول 

وظایفشان را یادآور شویم.«
باید  اقدامات حمایتی  که  دولتی می گویند  مقامات  که   درحالی 
وکیل  مت کالف«،  »اریک  شود،  اعمال  محلی  مسئوالن  توسط 
و  کتابخانه  »خبرگان  موسسه  حقوقی  مشاور  و  دادگستری 
اطالعات« گفته است این ادعا مبنای حقوقی ندارد و این وظیفه 
انگلستان  فرهنگ  وزیر  ویتینگدیل«،  »جان  عهده  بر  مستقیم 

است.
 »پول« گفته است: »نمی توانیم چشمانمان را ببندیم و تعطیلی 15 تا 20 
این  از  از خدمات ملی کتابخانه ها را بپذیریم. نمی توانیم بیش  درصد 
منتظر بمانیم. مهم نیست چقدر طول بکشد؛ باید اقدامات الزم را برای 
کاهش روند تعطیلی کتابخانه ها انجام دهیم. اگر اکنون کاری نکنیم، 

دیگر دیر خواهد شد.«

انتخاب »ناتینگهام« به عنوان 
شهر ادبیات از سوی یونسکو

»ناتینگهام«، شهر زادگاه بزرگان ادبیاتی چون »در اچ الرنس« 
و »لرد بایرن« از سوی بنیات فرهنگی سازمان ملل، »یونسکو« 

به عنوان شهر ادبیات انتخاب شد.
وجود  ادبی،  میراث  چون  معیارهایی  اساس  بر  عنوان  این 
سطح  ارتقاء  هدف  با  جمعی  تالش  و  نویسندگان  انجمن های 

ادبی به یک شهر تعلق می گیرد.
کسب  را  عنوان  این  جهان  شهرهای  از  کمی  تعداد  کنون  تا 
کانادا،  در  »ملبورن«  چون  شهرهایی  این  از  پیش  کرده اند؛ 

»ادینبرگ« در اسکاتلند، »پراگ« و »دوبلین« در ایرلند به عنوان 
شهر ادبی انتخاب شدند و از ایران نیز شیراز نامزد این عنوان 

در یونسکو بوده است.

فرهنگی  بخش  گروه  مستکین، مدیر  عبدالمهدی  پیش  چندی 
کمیسیون ملی یونسکو  از کاندیدا شدن شیراز به عنوان»شهر 
ادبیات« خبر داد و افزود: شیراز، آوریل 2016 معرفی می شود 
خالق  شهرهای  فهرست  در   2017 سال  در  که  می رود  امید  و 

یونسکو به ثبت برسد.
ادبی جهان گفته اند  به عنوان شهر  تیم پیگیر ثبت »ناتینگهام« 
که درخواست آن ها به پیوست تحقیقات 30 هزار کلمه ای حاصل 

کار گروهی 6 ماهه در سال 2014 به یونسکو ارائه شده بود.
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ترین های 
اقتصاد و تجارت 
داخلی  کشتار  و  جنگ  دهه  یک  به   ،2002 سال  در  سیرالئون   
واقعی  معنای  به  هم  هنوز  آن  شهروندان  گرچه  و  داد  پایان 
فقیر و بی بضاعت هستند اما در سال های اخیر به نسبت، رشد 
تا   2011 سال های  طی  است.  کرده  تجربه  را  سریعی  اقتصادی 
2012 سیرالئون شاهد 2 /15 درصد رشد در تولید ناخالص ملی 
این رکورد پایین ترین میزان امید به زندگی )45  بود. با وجود 
سودان   2011 سال  در  است.   کشور  این  به  متعلق  هنوز  سال( 
جنوبی نیز پس از مدت ها جنگ داخلی از دولت مرکزی سودان 
جدا شد. این کشور تازه استقالل یافته با 8 /55 درصد کاهش 
GDP در سال های 2012-2011 کمترین رشد اقتصادی را در  در 
جنوبی،  سودان  از  پس  است.  داده  اختصاص  خود  به  گینس 
سودان با منفی 10 درصد رشد، دومین اقتصاد کند دنیا به شمار 

می رود.
   

 بیشترین آزادی در اقتصاد
 100 )از   89/  3 امتیاز  با  هنگ کنگ  هریتیج،  بنیاد  آزادی  شاخص  مبنای  بر   
ارزیابی  در  است.  برخوردار  جهان  در  اقتصادی  آزادی  بیشترین  از  امتیاز( 
کنترل  و  کار  و  کسب  راه اندازی  در  آزادی  نظیر  متغیرهایی  اقتصادی،  آزادی 
است.  شده  اندازه گیری  دارایی  و  سرمایه گذاری،  نرخ  مصرف،  میزان  شغل، 
علت بهتر شدن رتبه اقتصاد بازار آزاد هنگ کنگ در مقایسه با سال های گذشته، 
به اصالحاتی برمی گردد که این جزیره برای مبارزه با فساد مالی و اصالحات 
پیمان  اساس  بر  که  جزیره  این  است.  داده  انجام  مالی  و  اقتصادی  ساختاری 
میان انگلیس و چین، قرار است تا سال 2047 از سطح باالیی از خودمختاری 
و  تجارت  آزادی  به  طرف  یک  از  را  رتبه  این  شود،  برخوردار  خود  امور  در 
مالیات ها مدیون است.  بودن سطح  پایین  به  دیگر،  از طرف  و  سرمایه گذاری 
اقتصاد  اصول  بودن  حاکم  آن،  راهبردی  ویژه  موقعیت  به  توجه  با  هنگ کنگ 
اکنون نقش مرکز  بازاریابی قوی، فروش و پخش کارآمد کاال و خدمات  آزاد، 

مالی آسیا و مرکز بازرگانی جهان را ایفا می کند.
 

نابرابرترین جامعه
 بر مبنای داده های بانک جهانی، آفریقای جنوبی اقتصادی است که با ضریب 
جینی 63 /0، فاصله درآمدی میان ثروتمندان و فقرای جامعه در آن در بدترین 
آفریقای  حاضر،  حال  اقتصادی  نابرابری های  کنار  در  دارد.  قرار  وضعیت 
جنوبی وارث تاریخی نابرابری های مهندسی شده در عرصه اقتصاد، سیاست 
و مسکن است. مردم در این کشور به عینه شاهد میراث جداسازی و تبعیض 
نژادی رسمی بودند که مانند زخمی بر بدنه جامعه آفریقای جنوبی باقی  مانده 
است. به گزارش بانک جهانی؛ نرخ بیکاری در آفریقای جنوبی همچنان در حد 
به  از  که  نیز  کشور  این  بیکار  افراد  شمار  و  است  درصد   33 یا  درصد   25/  2
دست آوردن کار دلسرد شده اند نیز در رده های باالی جهانی است. اسلواکی با 
کمترین میزان نابرابری در درآمد، نام خود را در کتاب رکوردهای گینس 2015 

به ثبت رسانده است. 

 
 نوآورترین اقتصاد جهان

شاخص  ساالنه  فهرست  در   66/  59 امتیاز  کسب  با  سوئیس   ،2013 سال  در   
منتشر  فکری  مالکیت  جهانی  سازمان  و  کورنل  دانشگاه  سوی  از  که  نوآوری 
می شود عنوان نوآورترین اقتصاد جهان در گینس را به نام خود ثبت کرد. این 
کشور عواملی مثل سرمایه گذاری در سرمایه انسانی را با زیرساخت های قوی 
نوآوری، طیفی از تکنولوژی های ارتباطات و اطالعات، تبادل آزاد نیروی کار 

تحصیل کرده و حفظ بازدهی خالقانه، ترکیب کرده است.
زیرساخت،  نهادها،  نظیر  حوزه هایی  ارزیابی  مبنای  بر  نوآوری،  شاخص 
تکنولوژی  و  کار خالقیت  و  بازار و کسب  پیشرفتگی  بازار  و میزان  پژوهش، 

تدوین می شود.

 بیشترین هزینه زندگی
برای  ژاپن  در سال 2012 نشان می دهد  اکونومیست   مطالعات واحد هوشمند 
کاالهای  قیمت  اگر  دنیاست.  کشور  گران ترین  مدیران،  و  مهاجران  زندگی 
مختلف با کیفیت بین المللی در فروشگاه های نیویورک مبنای مقایسه قرار گیرد 
نیز،  از ژاپن  این مبنا 100 فرض شود، ژاپن نمره 152 را کسب می کند. پس  و 
استرالیا با نمره 137 در رتبه دوم گرانی جهان قرار می گیرد. ارزان ترین کشور 
جهان پاکستان است که با نمره 44 رکورددار گینس شده است. هزینه زندگی 
در شهر کراچی پاکستان پایتخت سابق، مرکز اقتصادی و بزرگ ترین شهر این 

کشور تنها دو هزار روپیه )60 هزار تومان( است.

 بدترین بحران اقتصادی مدرن
تا کنون، در میان کشورهای جهان، یونان شاهد بدترین   از جنگ جهانی دوم 
رکود اقتصادی ادامه دار بوده است. در سال 2013 اقتصاد این کشور 23 تا 25 

درصد کوچک تر شد. نرخ از دست دادن کار در مدت یک سال از 25 به 27 درصد 
و نرخ بیکاری جوانان از 50 به 60 درصد افزایش یافت. 

 ارزشمندترین برند 
به  نسبت  رشد  درصد   28 با  و  دالر  میلیارد   98/  31 معادل  ارزشی  با  اپل،   
خود  به  گینس  جهانی  رکوردهای  در  را  برند  باارزش ترین  عنوان   2014 سال 
اختصاص داده و به این ترتیب به امپراتوری 13 ساله کوکاکوال در گینس پایان 
برند  در مقام سومین  از گوگل،  این فهرست پس  در  بخشیده است. کوکاکوال 
برتر جهان می ایستد. تا پایان سال 2014، 72 میلیون کامپیوتر مک در سراسر 
 5s جهان مشغول به کار بود و تنها در نخستین هفته رونمایی، 9 میلیون آیفون
و 5c به فروش رسید. در سال 2013 اپل استور، تنها پنج سال پس از آغاز به کار، 

رکورد 50 میلیارد دانلود را به نام خود ثبت کرد.

 بیشترین شکاف جنسیتی
جهانی  انجمن  سوی  از   2013 سال  در  که  جنسیت  جهانی  شاخص  مبنای  بر   
شکاف  میزان  بیشترین  یمن  جهان،  کشورهای  میان  در  شد،  منتشر  اقتصاد 
شده اند:  اندازه گیری  متغیر  چهار  شاخص  این  تدوین  در  دارد.  را  جنسیتی 
و  بقا  و  بهداشت  آموزشی،  فرصت های  شغلی،  فرصت های  و  مشارکت 
توانمندسازی سیاسی. یمن در این ارزیابی از 1 )باالترین امتیاز ممکن( نمره 

5128 /0 را کسب کرده است.
که  است  ایسلند  می شود  مشاهده  آن  در  جنسیتی  شکاف  کمترین  که  کشوری 
امتیاز 8731 /0 را به دست آورده است. امتیاز ایاالت متحده و بریتانیا به ترتیب 

7392 /0 و 7440 /0 است.

 بیشترین بودجه برای ... 
 دفاع: بنا بر گزارش اکونومیست، عراق در سال 2012، 3 /11 درصد از تولید 

ناخالص ملی خود را صرف هزینه های دفاعی کرده است.

ناخالص ملی خود در بخش  از تولید  با صرف 5 /19 درصد  لیبریا  بهداشت: 
بهداشت صدرنشین فهرست بانک جهانی است.

آموزش: اکونومیست می گوید در سال 2012، لسوتو 13 درصد از تولید ناخالص 
ملی خود را در بخش آموزش هزینه کرده است.

 
 بزرگ ترین مرکز خرید

بزرگ ترین مرکز خرید جهان، دوبی مال است که در شهر دوبی، پایتخت امارات 
متحده عربی قرار دارد. این مرکز با زیربنایی حدود 1124 هزار مترمربع، 1200 
فروشگاه کفش و لباس و 160 فروشگاه غذا و نوشیدنی را در خود جای داده 
است. ساخت دوبی مال در سال 2004 آغاز شد و درهای آن در نوامبر سال 2008 
به روی خریداران گشوده شد. عالوه بر فروشگاه ها، آکواریوم، زمین یخی در 
سایز المپیک و مجموعه ای با 22 پرده سینما در این مرکز خرید گنجانده شده 

است. 

  بیشترین فروشگاه در زیر زمین
  اینچئون در کره جنوبی، رکورد بیشترین فروشگاه در زیر زمین را به نام خود 
ثبت کرده است. در ایستگاه مترو باپِیئونگ، فضایی به وسعت 31692 مترمربع، 
پرترددترین  از  یکی  ایستگاه  این  است.  داده  در خود جای  را  1408 فروشگاه 
برای  خرید  فرصت  بهترین  آن  فروشگاه های  و  است  اینچئون  کالنشهر  نقاط 
جوانانی را فراهم می کند که مایل اند هنگام تردد در مسیر مترو، کاالی مورد 
نیاز خود از لباس و کفش گرفته تا لوازم ورزشی یا آرایشی را خریداری کنند. 
یکی دیگر از دالیل شهرت این فضای خرید، حضور بسیاری از برندهای مطرح 

لوازم آرایش کره ای است که در این ایستگاه فروشگاه دایر کرده اند.  

بیشترین افتتاح حساب بانکی جدید 
 دولت هند در سال جاری میالدی شاهد نقطه عطفی در تاریخ مالی این کشور 
بود چرا که کمپین های مالی دولت سبب شد رکورد جدیدی برای نظام بانکی 
این کشور رقم بخورد. از 23 تا 29 آگوست سال 2015، بیش از 18 میلیون حساب 
بانکی جدید در قالب طرح جان-دان یوجانا، در بانک های این کشور افتتاح شد. 
سال گذشته نخست وزیر هند، نارندرا مودی برای نخستین بار در روز استقالل 
این کشور خبر از اجرای طرحی داد که در قالب آن امکان دسترسی جهانی به 
تسهیالت مالی در سراسر کشور فراهم خواهد شد. هدف اولیه این طرح آن بود 
که 75 میلیون خانوار بی بضاعت بتوانند تا ژانویه 2015 در بانک ها حساب باز 
کنند؛ این هدف کمی بعد به 100 میلیون حساب افزایش پیدا کرد. با این رکورد 
بیش از 19 میلیارد روپیه در بانک های هند سپرده گذاری شد و اکثر خانوارها 

در این کشور به نظام بانکی پیوستند.

 سریع ترین معامله 
و  ترامپ«  »دونالد  نام  به  جهان  میلیون دالری  مولتی  معامله  سریع ترین   
کاری  شرکای  به  دقیقه  سه  مدت  در  که  است  خورده  رقم  بلینو«  »ریکاردو 
تبدیل شدند. ترامپ در کتاب »مانند یک میلیاردر رفتار کنید« نوشته  یکدیگر 
است که به دلیل مشغله کاری تنها سه دقیقه به بلینو فرصت داده بود تا خود را 
معرفی کند. بلینو، کارآفرین جوان برزیلی در این مدت کوتاه توانست خود را 
به میلیاردر افسانه ای آمریکا معرفی کند و به نخستین شریک تجاری سازمان 
از  بسیاری  در  اینک  ریکاردو  شود.  تبدیل  متحده  ایاالت  از  خارج  در  ترامپ 
کشورهای جهان از جمله روسیه، ژاپن، کره، اسپانیا و برزیل به عنوان نویسنده 

سرشناس کتاب »شما تنها سه دقیقه فرصت دارید« شناخته می شود. 

 گران ترین اسکناس جهان
در جوالی سال 2008 گرانبهاترین اسکناس جهان به ارزش 100 میلیون دالر در 
زیمبابوه به چاپ رسید. جالب آنکه در زمان چاپ این اسکناس با چنین مبلغی 
تنها می شد دو تکه نان یا سه عدد تخم مرغ خریداری کرد. در این سال تورم در 
زیمبابوه به رقم نجومی 100 هزار درصد رسیده بود. از سال 1980 که رابرت 
موگابه قدرت را در این کشور در دست گرفت، تورم در زیمبابوه دست کم دو 

میلیون درصد افزایش پیدا کرده است. 

 بزرگ ترین ورشکستگی مالی
 20 تا   18 حدود  در  بدهی ای  با  جهان  ورشکستگی  بزرگ ترین   2013 سال  در   
هزار   150 به  نزدیک  که  شهری  در  خورد.  رقم  دیترویت  نام  به  دالر  میلیارد 
در  است.  شکسته  خیابان ها  المپ های  از  درصد   40 دارد،  مخروبه  ساختمان 
اکنون  که  دارد  وجود  نیز  پاکارد  ماشین سازی  کارخانه  ساختمان ها  این  میان 
بزرگ ترین کارخانه متروکه در دیترویت و البته در گینس است. پاکارد زمانی 
75 درصد از ماشین های جهان را در دیترویت تولید می کرد تا سرانجام در سال 

1956 تعطیل شد. 

 بیشترین گواهینامه کیفیت در 11 ماه
مدت  در  بین المللی  گواهینامه  پنج  دریافت  با  هندوستان،  در  آلتران  کمپانی   
مدیرعامل  کند.  ثبت  خود  نام  به  گینس  در  را  جدیدی  رکورد  توانست  ماه   11
آلتران ایندیا می گوید دستیابی به این رکورد نشانگر آن است که این شرکت با 
عزمی  باال،  با  کیفیت  خدمات  ارائه  برای  و  خود  مشتریان  نیازهای  بر  تمرکز 
جدی دارد و در جهت بهبود و پیشرفت تالش می کند. آلتران ایندیا شرکتی است 
صنایع  مهندسی  هوشمند،  سیستم های  مکانیک،  مهندسی  حوزه  چهار  در  که 
و الکترومکانیک خدمات مشاوره ای ارائه می دهد و 600 مهندس مشاور در آن 

مشغول به کار هستند.

   بزرگ ترین فروشگاه
با  که  است  جهان  فروشگاه  بزرگ ترین  دیپارتمنت،  سنتوم سیتی  شینِسگا   
مساحتی قریب به 300 هزار مترمربع در بوسان کره جنوبی واقع شده است. 
این فروشگاه به وسیله کمپانی شینسگا و در ژوئن سال 2009 به بهره برداری 
رسید. در طبقات مختلف و متعدد فروشگاه شینسگا همه چیز از کتاب و لوازم 
آشپزخانه گرفته تا لباس و کفش و اسباب بازی به فروش می رسد. سالن خدمات 
ماساژ و زیبایی، فضای سبز روی بام برای استراحت خریداران و زمین بازی 

گلف از دیگر امکانات این فروشگاه است. 
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ملی خود را در بخش آموزش هزینه کرده است.

 
 بزرگ ترین مرکز خرید

بزرگ ترین مرکز خرید جهان، دوبی مال است که در شهر دوبی، پایتخت امارات 
متحده عربی قرار دارد. این مرکز با زیربنایی حدود 1124 هزار مترمربع، 1200 
فروشگاه کفش و لباس و 160 فروشگاه غذا و نوشیدنی را در خود جای داده 
است. ساخت دوبی مال در سال 2004 آغاز شد و درهای آن در نوامبر سال 2008 
به روی خریداران گشوده شد. عالوه بر فروشگاه ها، آکواریوم، زمین یخی در 
سایز المپیک و مجموعه ای با 22 پرده سینما در این مرکز خرید گنجانده شده 

است. 

  بیشترین فروشگاه در زیر زمین
  اینچئون در کره جنوبی، رکورد بیشترین فروشگاه در زیر زمین را به نام خود 
ثبت کرده است. در ایستگاه مترو باپِیئونگ، فضایی به وسعت 31692 مترمربع، 
پرترددترین  از  یکی  ایستگاه  این  است.  داده  در خود جای  را  1408 فروشگاه 
برای  خرید  فرصت  بهترین  آن  فروشگاه های  و  است  اینچئون  کالنشهر  نقاط 
جوانانی را فراهم می کند که مایل اند هنگام تردد در مسیر مترو، کاالی مورد 
نیاز خود از لباس و کفش گرفته تا لوازم ورزشی یا آرایشی را خریداری کنند. 
یکی دیگر از دالیل شهرت این فضای خرید، حضور بسیاری از برندهای مطرح 

لوازم آرایش کره ای است که در این ایستگاه فروشگاه دایر کرده اند.  

بیشترین افتتاح حساب بانکی جدید 
 دولت هند در سال جاری میالدی شاهد نقطه عطفی در تاریخ مالی این کشور 
بود چرا که کمپین های مالی دولت سبب شد رکورد جدیدی برای نظام بانکی 
این کشور رقم بخورد. از 23 تا 29 آگوست سال 2015، بیش از 18 میلیون حساب 
بانکی جدید در قالب طرح جان-دان یوجانا، در بانک های این کشور افتتاح شد. 
سال گذشته نخست وزیر هند، نارندرا مودی برای نخستین بار در روز استقالل 
این کشور خبر از اجرای طرحی داد که در قالب آن امکان دسترسی جهانی به 
تسهیالت مالی در سراسر کشور فراهم خواهد شد. هدف اولیه این طرح آن بود 
که 75 میلیون خانوار بی بضاعت بتوانند تا ژانویه 2015 در بانک ها حساب باز 
کنند؛ این هدف کمی بعد به 100 میلیون حساب افزایش پیدا کرد. با این رکورد 
بیش از 19 میلیارد روپیه در بانک های هند سپرده گذاری شد و اکثر خانوارها 

در این کشور به نظام بانکی پیوستند.

 سریع ترین معامله 
و  ترامپ«  »دونالد  نام  به  جهان  میلیون دالری  مولتی  معامله  سریع ترین   
کاری  شرکای  به  دقیقه  سه  مدت  در  که  است  خورده  رقم  بلینو«  »ریکاردو 
تبدیل شدند. ترامپ در کتاب »مانند یک میلیاردر رفتار کنید« نوشته  یکدیگر 
است که به دلیل مشغله کاری تنها سه دقیقه به بلینو فرصت داده بود تا خود را 
معرفی کند. بلینو، کارآفرین جوان برزیلی در این مدت کوتاه توانست خود را 
به میلیاردر افسانه ای آمریکا معرفی کند و به نخستین شریک تجاری سازمان 
از  بسیاری  در  اینک  ریکاردو  شود.  تبدیل  متحده  ایاالت  از  خارج  در  ترامپ 
کشورهای جهان از جمله روسیه، ژاپن، کره، اسپانیا و برزیل به عنوان نویسنده 

سرشناس کتاب »شما تنها سه دقیقه فرصت دارید« شناخته می شود. 

 گران ترین اسکناس جهان
در جوالی سال 2008 گرانبهاترین اسکناس جهان به ارزش 100 میلیون دالر در 
زیمبابوه به چاپ رسید. جالب آنکه در زمان چاپ این اسکناس با چنین مبلغی 
تنها می شد دو تکه نان یا سه عدد تخم مرغ خریداری کرد. در این سال تورم در 
زیمبابوه به رقم نجومی 100 هزار درصد رسیده بود. از سال 1980 که رابرت 
موگابه قدرت را در این کشور در دست گرفت، تورم در زیمبابوه دست کم دو 

میلیون درصد افزایش پیدا کرده است. 

 بزرگ ترین ورشکستگی مالی
 20 تا   18 حدود  در  بدهی ای  با  جهان  ورشکستگی  بزرگ ترین   2013 سال  در   
هزار   150 به  نزدیک  که  شهری  در  خورد.  رقم  دیترویت  نام  به  دالر  میلیارد 
در  است.  شکسته  خیابان ها  المپ های  از  درصد   40 دارد،  مخروبه  ساختمان 
اکنون  که  دارد  وجود  نیز  پاکارد  ماشین سازی  کارخانه  ساختمان ها  این  میان 
بزرگ ترین کارخانه متروکه در دیترویت و البته در گینس است. پاکارد زمانی 
75 درصد از ماشین های جهان را در دیترویت تولید می کرد تا سرانجام در سال 

1956 تعطیل شد. 

 بیشترین گواهینامه کیفیت در 11 ماه
مدت  در  بین المللی  گواهینامه  پنج  دریافت  با  هندوستان،  در  آلتران  کمپانی   
مدیرعامل  کند.  ثبت  خود  نام  به  گینس  در  را  جدیدی  رکورد  توانست  ماه   11
آلتران ایندیا می گوید دستیابی به این رکورد نشانگر آن است که این شرکت با 
عزمی  باال،  با  کیفیت  خدمات  ارائه  برای  و  خود  مشتریان  نیازهای  بر  تمرکز 
جدی دارد و در جهت بهبود و پیشرفت تالش می کند. آلتران ایندیا شرکتی است 
صنایع  مهندسی  هوشمند،  سیستم های  مکانیک،  مهندسی  حوزه  چهار  در  که 
و الکترومکانیک خدمات مشاوره ای ارائه می دهد و 600 مهندس مشاور در آن 

مشغول به کار هستند.

   بزرگ ترین فروشگاه
با  که  است  جهان  فروشگاه  بزرگ ترین  دیپارتمنت،  سنتوم سیتی  شینِسگا   
مساحتی قریب به 300 هزار مترمربع در بوسان کره جنوبی واقع شده است. 
این فروشگاه به وسیله کمپانی شینسگا و در ژوئن سال 2009 به بهره برداری 
رسید. در طبقات مختلف و متعدد فروشگاه شینسگا همه چیز از کتاب و لوازم 
آشپزخانه گرفته تا لباس و کفش و اسباب بازی به فروش می رسد. سالن خدمات 
ماساژ و زیبایی، فضای سبز روی بام برای استراحت خریداران و زمین بازی 

گلف از دیگر امکانات این فروشگاه است. 

مارک زوکربرگ راهی دیگر برای به اشتراک گذاری یافته است 

فیس بوک و بشردوستی 
افراد بسیاری از رسانه های اجتماعی برای به اشتراک گذاری وقایع بزرگ استفاده 
به همراه  که  اول دسامبر رئیس فیس بوک، مارک زوکربرگ، زمانی  در  می کنند. 
همسرش پریسیال چان، تولد دختر خود را در سایت شبکه اجتماعی اعالم کردند، 
در کنار اخبار حاکی از صرف بخش بیشتر دارایی خود از سهام فیس بوک در طول 
آن  ایجاد  به  پیروی کردند که خود  از سنتی  واقع  امور خیریه، در  در  حیات شان 
کمک کرده بود. حدود 99 درصد از سهامی که در فیس بوک دارند و امروز حدود 
45 میلیارد دالر است، به سازمان »چان و زوکربرگ« اختصاص خواهد یافت. آنها 

گفتند هدف شان بهبود جهان برای دختر خود و نسل های آتی است.
را  آن  کنترل  نه  و  ثروتش  واگذاری  امکان  زوکربرگ  آقای  به  اقدام  این  اکنون 
می دهد تا زمانی که او آرای مرتبط با هرگونه سهام انتقال یافته به سازمان چان و 
زوکربرگ را در اختیار دارد. او پیش بینی می کند سهامداری فیس بوک را تا »آینده 
قابل پیش بینی« در کنترل داشته باشد و در نظر دارد ساالنه حداکثر یک میلیارد از 

سهام فیس بوک را تا سه سال آینده به فروش برساند یا واگذار کند.
آقای زوکربرگ از نخستین غول تکنولوژی که بتواند میلیاردها دالر به فعالیت های 
از مسیری تقریبًا متفاوت  اما  انسان دوستانه اختصاص دهد فاصله زیادی دارد، 
گیتس  بیل  بنیاد  که  در حالی  پیروی می کند.  مایکروسافت  بیل گیتس موسس  با 
با  شرکت  یک  زوکربرگ  و  چان  سازمان  است،  شده  ثبت  خیریه  موسسه  یک 
و  قید  هیچ  بدون  خیریه  سازمان های  اگرچه  بود.  خواهد  محدود  مسوولیت 
موسسات  برخالف  برخوردارند،  خوبی  بسیار  مالی  معافیت های  از  شرطی 
خیریه، شرکت های مسوولیت محدود می توانند بدون محدودیت البی گری کنند؛ 
زوکربرگ ها گفته اند سازمان چان و زوکربرگ در مباحثات سیاسی وارد خواهند 
شد. انعطاف پذیری دیگری که شرکت های با مسوولیت محدود امکان آن را فراهم 
می کند آزادی عمل برای سرمایه گذاری در موارد انتفاعی است که تاثیر اجتماعی 
 )Pierre Omidyar( بزرگی دارد. در این مورد، زوکربرگ ها جا پای پِیر امیدیار
را  او  خیریه،  موسسات  که محدودیت های  می گذارند   eBay آنالین  بازار  موسس 
را   )Omidyar Network( امیدیار  شبکه  اکنون  امیدیار  آقای  است.  کرده  ناامید 
پاتریک  انتفاعی و غیرانتفاعی دارد. ویل فیتس  سرپرستی می کند که بخش های 
انتفاعی  بخش  می کند  ادعا  هیبرید،  ساختار  این  طراح   )Will Fitzpatrick(
رشد  سرعت  به  می توانند  که  کند  سرمایه گذاری  مواردی  در  آسانی  به  می تواند 
که  می کند  عنوان  را  خورشیدی  چراغ های  در  سرمایه گذاری  از  مثالی  او  کنند. 
هر کدام کمتر از 10 دالر هزینه دارند و مردم دیگر مجبور نیستند از نفت سفید 
خطرناک استفاده کنند، و طبق گفته او از طریق بنیاد خصوصی دستیابی به آن 

دشوار است.
منبع: اکونومیست

قاتالن در دسترس 
ایاالت متحده با سالح  بار، کشتاری در  یا در مقاطعی چند هفته یك  هر چند ماه 
صرفًا  که  را  بی گناهی  افراد  روانی،  بیمار  چند  یا  یك  آن  در  که  می دهد  رخ  گرم 
بحث  اتفاق،  این  و  می کنند  قتل عام  دارند،  حضور  بدی  مکان  در  بدی  زمان  در 
ممنوعیت یا محدودیت خرید فروش اسلحه در این کشور و شاید حتی بقیه جهان 
این بار کشتار سن برناردینو در  را دوباره به صفحه اول روزنامه ها می کشاند. 
انجامید، زمینه ای فراهم کرد  نفر  به مرگ 14  ایاالت متحده که  کالیفرنیای  ایالت 
تا سی ان ان به بررسی قوانین خرید و فروش سالح در بعضی دیگر از کشورهای 

جهان بپردازد . در زیر قوانین مربوطه را در چند کشور مالحظه می کنید.

1- استرالیا: بعد از کشته شدن 35 نفر به وسیله یك مالك قانونی سالح گرم در 
این کشور در سال 1996، قوانین مربوط به این مالکیت سختگیرانه تر شد. در حال 
به  نیاز  دلیلی برای  پر کنید و  باید درخواست نامه ای برای دریافت مجوز  حاضر 
به داشتن کلکسیون  یا عالقه شخصی  اگرچه دالیلی مثل شکار  سالح ذکر کنید. 
باید  آن  از  بعد  نمی شود.  محسوب  دلیل  شخصی  دفاع  اما  هستند  قبول  قابل 
کالس هایی را در زمینه امنیت سالح بگذرانید و پس از آن هم 28 روز صبر کنید تا 
مجوز شما صادر شود. واردات اکثر سالح ها ، ممنوع است. همین اقدامات محدود 
درصد قتل هایی را که در آنها از سالح گرم استفاده می شد، نسبت به کل قتل های 
انجام شده ، طی سال های 1990 تا 2010 را 12 درصد کاهش داده است و خودکشی با 

سالح گرم نیز در همین بازه زمانی 65 درصد کاهش را نشان می دهد.

2- انگلستان: دولت این کشور ادعا می کند یکی از دقیق ترین قوانین کنترل اسلحه 
برای  »قانع کننده «  دلیلی  باید  و  است  الزامی  داشتن مجوز  اینجا هم  در  دارد.  را 
درخواست مجوز داشته باشید و باز هم دفاع شخصی دلیلی قانع کننده محسوب 
نمی شود. هر پنج سال یك بار هم باید مجوز خود را تمدید کنید. هر نوع سالح 
اسلحه های شکاری بسیار سهل گیرتر  در مورد  قانون  البته  است.  ارتشی ممنوع 
است. با عنوان هر نیازی از جمله شکار، ورزش یا حتی تمرین، می توانید مجوز 
دریافت یك سالح شکاری را بگیرید و این مجوزها را هم نه دولت که پلیس محلی 
صادر می کند و البته همین پلیس محلی می تواند هر زمان نیاز دید ، تست سالمت 

روان از یك دارنده مجوز بگیرد.

اروپا ،  اتحادیه  کشورهای  میان  در  انگلستان  و  اتریش  مجموع  در  اتریش:    -3
کشور  دو  این  در  تنها  تقریبًا  و  دارند  را  اسلحه  داشتن  برای  قوانین  سهل ترین 
اتحادیه می توان به طور قانونی اسلحه داشت. قوانین در اتریش بسیار سهل گیرانه 
نیمه اتوماتیك  یا  باشید می توانید یك سالح عادی  باالی 18 سال داشته  اگر  است. 
تا حداکثر شش هفته  آن  تنها خرید  و  نیست  دلیل  به ذکر  نیازی  کنید،  خریداری 
بعد از خرید باید به ثبت برسد. تنها خرید متعدد سالح نیاز به مجوز دارد. دفاع 
شخصی در این کشور دلیل قانع کننده ای برای خرید اسلحه است و خبرگزاری ها 
این کشور خبر  پناهندگان در  از شروع بحران  بعد  اسلحه  آمار خرید  افزایش  از 

می دهند.
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تجــــــــارت 
بدون کاغذ

و  رایانه  دنیای  در  ُنو  اصطالحی  کاغذ  بدون  تجارب 
اجتماعی  در میان کاربران  امروزه  فناوری است که 
و طیف وسیع و گسترده ای که با کامپیوتر سروکار 
نسبت  کامپیوترها  اکنون  زبان هاست.  ورد  دارند 
و  شده اند  پیشرفته  بسیار  اولیه  ساده  مدل های  به 
امروزه ابرکامپیوترها وارد دنیای جدید که مدرنیته 
تجربه  دارند  را  مدرنیسم  ُپست  و  نوردیده  در  را 
می کنند، شده اند و رقابت ابر کامپیوترها و ربات های 
انسان نما خیلی جذاب و جالب توجه است و با وجود 
این دانشمندان علم رایانه آینده را از آن ابرکامپیوترها 
رسانه های  صدر  در  خبر  گذشته  هفته  که  می دانند 
جهان نشست و آن هم مربوط به ابر کامپیوتر پزشک 
رصد  پزشک  تشخیص  قبل  از  را  بیماری ها  که  است 

می کند و گزارش می دهد. 

شمار  به  نوین  پزشکی  در  انقالبی  پزشک  رایانه  ابر  این 
به  پزشک  تشخیص  از  قبل  را  بیماری  احتمال  که  می رود 
بیماریهای  وقوع  احتمال  حتی  و  می دهد  تشخیص  راحتی 
را  بیمار  مرگ  وقوع  بینی  پیش  آن  از  باالتر  و  تازه 
و  ترین  بدیع  این  که  می کند  شناسایی  و  داده  تشخیص 
شگفت انگیزترین اتفاق این روزهای اخیر دنیاست. بسیاری 
از اقتصاد دانان و متخصصین بر این عقیده اند که انقالبی 
وارد  را  جهان  که  پیوسته  وقوع  به  صنعتی  انقالب  مشابه 
اقتصادی،  جنبه های  از  بسیاری  و  ساخته  اطالعات  عرصه 
اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عظیم 

نموده است.رشد روزافزون فن آوری بخصوص فن آوری 
اطالعات )IT( در جهان، موانع و مشکالت زمانی و مکانی 
دسترسی  و  است  داده  کاهش  را  تجاری  امور  به  مربوط 
عمومی مردم به اینترنت باعث شده امکان تجارت و کسب 
و کار از طریق اینترنت و یا به عبارتی تجارت الکترونیکی 
و کسب و کار الکترونیکی از جایگاه ویژه ای در کشورهای 
کشورهای  اخیر  سالهای  شود.در  برخوردار  یافته  توسعه 
توسعه یافته با کنارگذاشتن تدریجی تجارت سنتی مبتنی بر 
کاغذ و مبادله فیزیکی اسناد، به شیوه تجارت الکترونیکی 
روی آورده اند.روش تجارت الکترونیکی معروف به تجارت 
نیروی  و  هزینه ها  زمان،  در  جویی  صرفه  کاغذ،  بدون 
را  وری  بهره  شاخص های  و  داشته  دنبال  به  را  انسانی 
افزایش داده است اما این شیوه هنوز در کشور ما جایگاه 
خود را به دست نیاورده است.در این مقاله ضمن تعریفی از 
مفهوم تجارت الکترونیکی، مزایای استفاده از آن در تجارت 
جهانی و فرآیند کاربرد آن در معامالت تجاری و بازرگانی 
توضیح داده خواهد شد و علل عدم گسترش این پدیده در 
زمینه  این  در  پیشرفت  و  توسعه  راهکارهای  و  کشورمان 
ارائه خواهد شد.اولین قدم در بررسی یک موضوع داشتن 
تعریفی مناسب از آن می باشد. با توجه به جوان بودن رشته 
فناوری اطالعات و علی الخصوص تجارت الکترونیک هنوز 
تعریف دقیق و جامعی برای آن مشخص نشده است و در 
آورده  روی  مساله  به  خود  دیدگاه  از  کس  هر  حاضر  حال 
است. ابتدا با برخی مفاهیم و تعاریف از دیدگاه پروفسور 
از  الکترونیک عبارت است  توربان آشنا می شویم. »تجارت 
خرید و فروش کاال، خدمات و اطالعات از طریق شبکه های 

ارتباطی«. این تعریف از چهار دیدگاه قابل بررسی است:
کاال،  رساندن  الکترونیک  تجارت  ارتباطات:  دیدگاه  از 
شبکه های  طریق  از  پول  پرداخت  یا  و  اطالعات  خدمات، 

کامپیوتری و یا هر وسیله الکترونیکی دیگر است.

از دیدگاه فرآیند تجارت: تجارت الکترونیک کاربرد فناوری 
در فرآیند داد و ستد و تجارت است.

که  است  وسیله ای  الکترونیک  تجارت  خدمات:  دیدگاه  از 
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رسیدن  جهت  را  مدیران  و  شرکتها  مشتریان،  آرمانهای 
به کیفیت بهتر، سرعت بیشتر و خدمات بهتر را با هزینه 

کمتر برآورده می کند.
خرید،  قابلیت  الکترونیک  تجارت   :online دیدگاه  از 
فروش، داد و ستد محصوالت و اطالعات از طریق اینترنت 

و یا هر شبکه online دیگر را فراهم می کند.
بین  ستد  و  داد  معنی  به  را  تجارت  مردم  از  برخی 
این معنی استفاده  از  شرکت های تجاری می دانند. وقتی 
می شود،  محدود  بسیار  الکترونیک  تجارت  دامنه  شود 
بنابراین اغلب از واژه کسب و کار الکترونیکی به جای آن 
تمام فعالیت های تجاری  این تعریف  استفاده می کنند که 
فروش،  از  پس  خدمات  ارایه  فروش،  و  خرید  شامل: 
ارتباط های تجاری بین شرکت ها و ... را در برمی گیرد. 
انتقال  و  معامالت  انجام  الکترونیکی  تجارت  مفهوم 
به  مستقیم  طور  به  و  کاغذ  تبادل  بدون  تجاری  اطالعات 
می باشد.  مخابراتی  خطوط  طریق  از  و  رایانه ها  کمک 
برای یکسان سازی و هماهنگی این ارتباطات رایانه ای در 
سطح جهانی استانداردهایی تدوین گردیده که به عنوان 
و  است  شده  گرفته  کار  به  تجارت  امر  در  مشترک  زبان 
به استاندارد ادیفاکت شهرت دارد. اجزای اصلی تجارت 

الکترونیکی عبارتند از:

الف( پیام های استاندارد 
ب( نرم افزار مبادله الکترونیکی داده ها 

ج( ارتباطات شبکه یا شبکه ارتباطات 
تاریخچه تجارت الکترونیک

تازه ای  الکترونیکی بین موسسات تجاری چیز  ارتباطات 
اطالعات  الکترونیکی  تبادل  شکل  به  سال ها  بلکه  نیست، 
  )VAN ( افزوده  ارزش  شبکه های  توسط  که    )EDI (
اختصاصی  تلفن  خطوط  طریق  از  و  می شوند  پشتیبانی 
عمل می کنند، وجود داشته است. واژه EDI غالبًا به منظور 
و  ) فاکتور  مرسوم  تجاری  اسناد  الکترونیکی  جابجایی 
تجارت   EDI از  منظور  واقع  در  می شود.  استفاده   )...

شده  ارائه   EDI برای  که  تعریفی  می باشد.  کاغذ  بدون 
سازماندهی  تجاری  اطالعات  »انتقال  است:  چنین  است 
توافق  مورد  اطالع رسانی  استانداردهای  توسط  شده 
تجهیزات  طریق  از  دیگری  به  کامپیوتری  سیستم  یک  از 
الکترونیکی.« ارائه توضیح مختصری درباره این تعریف 
به درک موضوع کمک قابل توجهی خواهدکرد. منظور از 
از روشی  استفاده  داده شده«  »اطالعات تجاری سازمان 
اطالعات  جمع آوری  برای  قبول  مورد  و  فهم  قابل  دقیق، 
است. این قبیل اطالعات شامل: کد کاال، قیمت پایه، محل 
سفارش  یک  که  می باشد  مواردی  سایر  و  کاال  توزیع 
صورت  می دهد.  تشکیل  را  حساب  صورت  یک  یا  خرید 
حساب های دو شرکت مختلف، معموال با هم تفاوت دارد. 
او  آدرس  یا  مشتری  اسم  گرفتن  قرار  جای  است  ممکن 
تفاوت داشته باشد و یا تاریخ به شکل های مختلف نوشته 
توافق«  مورد  اطالع رسانی  »استانداردهای  عبارت  شود. 
بیان می کند که اختالف های بین صورت حساب ها با تعیین 
به  اطالعات  ارائه  برای  ثابت  و  توافق  مورد  روش  یک 
حداقل خواهد رسید. تاکنون تالش های گسترده ای برای 
شده  انجام  بین المللی  سطح  در  استانداردها  این  تدوین 
است. عبارت »از یک سیستم کامپیوتری به دیگری« بیانگر 
این است که دو سیستم می توانند در دو سازمان مجزا و یا 
در یک سازمان قرار داشته باشند. در واقع از EDI برای 
ارتباطات درون سازمانی نیز استفاده می شود. عبارت »از 
الکترونی« نیز بیان می کند که هیچ گونه  طریق تجهیزات 
 EDI مداخله انسانی در این مبادله وجود ندارد. تا سالها
تنها شکل قابل تصور از تجارت الکترونیک بود اما رشد 
کلی  به  وب  ابداع  و  اینترنت  جهانی  شبکه  گسترش  و 
این زمینه وجود داشت، متحول کرد.  را که در  مفاهیمی 
با بوجود آمدن تبادل الکترونیکی داده ها، حوزه استفاده 
موسسه های  و  بزرگ  شرکت های  از  الکترونیک  تجارت 
مالی به کارخانه ها، خرده فروش ها، شرکتهای خدماتی و 

حتی تا رزرو بلیت در آژانس ها گسترش یافت.

به  کارگیری پروتکل ها و زیر ساخت ها

یافت.  گسترش   EFT با   1970 در  الکترونیکی  تجارت 
تجارت  دیگر  عمده  شکل  سه   ،EDI از  استفاده  بر  عالوه 

الکترونیکی نیز وجود دارد:
1-  استفاده از اینترنت و صفحات وب.

داخل  در  که  ) شبکه هایی  اینترنت ها  از  بهره گیری    -2
استفاده   IP پروتکل  از  و  می شوند  استفاده  شرکت ها 
می کنند.( که باعث سر و سامان بخشیدن به فعالیت های 

داخلی شرکت ها می گردد.
با  همکاری  منظور  به  شرکت ها  اکسترانت  3-گسترش 
که  شرکت هایی  بین  موجود  ) شبکه های  تجاری  شرکای 
طرف تجاری هم هستند و برای تبادل اطالعات از پروتکل 
یکسانی استفاده می کنند.( . چنین شبکه هایی ممکن است 
بیش  شامل  هیتاچی  اکسترانت  مثال  باشند  عظیم  بسیار 
از 2100 شرکت است و نیز اینترانت شرکت فورد، 120000 

ایستگاه کاری را به هم متصل می کند.

مدل های تجارت الکترونیک
کلی:  طرف  سه  اینترنت  طریق  از  ستد  و  داد  برای  اگر 
دولت، کسب و کار و مصرف کننده را قائل شویم، ماتریس 
زیر تمام مدلهای قابل تصور تجارت الکترونیک را شامل 
می شود. از میان 9 مدل نشان داده شده در این جدول تنها 
مدلهای B2B و B2C معرف تجارت الکترونیک می باشند. 
B2B: تمام افراد طرف قرارداد و استفاده کنندگان از این 

تجارت الکترونیک، شرکت ها و یا سازمان ها هستند.
B2C: شامل فروش محصوالت از شرکت ها و ارائه کنندگان 

خدمات به خریدارهای شخصی می شود.
را  خود  تولیدات  و  خدمات  می خواهند  که  افرادی   :C2B
از طریق اینترنت به شرکت ها و سازمان ها بفروشند این 

قسمت را بوجود می آورند.
شخص  به  را  محصولش  شخص  یک  مدل  این  در   :C2C

دیگری می فروشد.
از  خاصی  نوع  بی سیم  فناوری های  گسترش  با  امروزه 
فناوری ها  این  از  استفاده  براساس  الکترونیک  تجارت 

توسعه یافته که به آن تجارت الکترونیک سیار می گویند.
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 شرعی و قانونی و مراسم تدفین 

مشاوره خانواده با تعیین وقت قبلی

 محمد حسین متقی07448947811

بچه دار شدن برای عهده داری کسب وکار خانوادگی 
سخت است 

وارثــــان 
بی تمایل 

ترجمه: نیما شایان مهر

شرکت های خانوادگی مد روز هستند. اندیشمندان مدیریت 
آنها را می پسندند زیرا آنها نسبت به دیگر شرکت ها، دیدگاه 
دارند  دوست  را  آنها  سیاستمداران  دارند.  بلندمدت تری 
امن بسیاری هستند.  نسبتًا  ارائه دهنده مشاغل  آنها  که  چرا 
و عموم مردم آنها را دوست دارند چون فکر می کنند چنین 
سهامداران  به  متعلق  که  آنهایی  به  نسبت  شرکت هایی، 
ناشناس هستند، بیشتر در ارتباط و نزدیکی با جوامع محلی 

هستند.

غایب  چندین  ستایشگرانه  همنوایی های  این  حال،  عین  در 
است  قرار  که  خانواده  بعد  نسل  اعضای  دارند:  توجه  قابل 
این کسب و کار را به ارث ببرند. هر زمان که بزرگان کسب و 
کار خانوادگی دور هم جمع می شوند، در مورد مشکالت بر 
فرزندان خود  از سوی  کار  و  عهده گرفتن مسوولیت کسب 
شکایت دارند. بررسی های اخیر دانشگاه پکن نشان می دهد 
80 درصد از جانشینان بالقوه چینی تمایلی به دنبال کردن 

رد پای پدران خود ندارند.

وجود  جوان  نسل  برای  مناسبی  دالیل  بودن،  مردد  برای 
دارد. بزرگ موفق خاندان، مرد یا زن، می تواند مورد سختی 
و  بدقلق  مسافر  یک  است  ممکن  و  باشد-  روی  دنباله  برای 
رانندگی  و  فرمان  کردن  رها  از  پس  مدت ها  حتی  آزارنده 
جدیدی  قله های  به  را  کار  و  کسب  که  وارثی  حتی  باشند. 
ببرد که  این موضوع رنج  از  رسانده، هنوز هم ممکن است 
آن  به  را  شرکت  و  است  جایگاه  آن  در  او  که  می شود  گفته 
درجه رسانده است چون به سادگی متعلق به »باشگاه اسپرم 
خوش شانس« است؛ چیزی که وارن بافت از آن یاد می کند. 
در موارد دیگر ممکن است ورثه واقعًا برای آن حرفه مناسب 
نباشند: آنها ممکن است جامع تر و پرهزینه تر از پدر و مادر 
خود تحصیل  کرده باشند، اما فاقد مهارت های مدیریتی برای 
فرمان راندن بر یک سازمان بزرگ باشند. یواخیم شواس از 
IMD، یک مدرسه کسب و کار سوئیس، استدالل می کند که 
این است  از وارثان شکست خورده  ویژگی مشترک بسیاری 
که خانواده از سنین پایین پسر ارشد را برای این کار انتخاب 
او  دست  به  را  شرکت  او،  توانایی  از  صرف نظر  و  می کنند، 

می سپارند.
رسیده اند  پایان  به  رفتن  فروش  با  که  شرکت هایی  فهرست 
یا به مدیران حرفه ای تحویل داده شده اند، به علت اینکه یک 
است،  نبوده  کار  این  به  قادر  یا  مایل  عضو مناسب خانواده 
شامل دو تا از بزرگ ترین هتل های زنجیره ای جهان، هیلتون 
آن،  اسباب بازی  بزرگ ترین سازندگان  از  یکی  و  ماریوت؛  و 

افزایش  و  سرنوشت،  این  از  جلوگیری  برای  می شود.  لگو 
بخت ایجاد جانشینی قوی، کسب و کارهای خانوادگی نیاز 
پروسه  یک  بردن  ارث  که  این  اول  دارند.  چیز  دو  درک  به 
به  فرصتی  ارائه  شامل  فرآیند  این  رویداد.  یک  نه  است، 
جانشینان بالقوه برای اثبات ارزش خود است. برنارد آرنو، 
رئیس LVMH، و روپرت مرداک، رئیس نیوز کورپ، هر دو 
خود  فرزندان  به  اجرا  برای  را  خود  امپراتوری  از  مقداری 
داده اند. سامسونگ نقش »کارشناس ارشد مشتری« را برای 
او  به  تا  ایجاد کرد  جی لی، پسر رئیس شرکت، لی کون هی 
تجربه رتق و فتق همه شراکت های مهم با دیگر شرکت های 
فناوری، مانند اپل را بدهد. عضوی دیگر از خانواده لی، که 
مالک »لی کوم  کی«، یک تولید کننده سس در هنگ کنگ است، 

یک »مرکز آموزش و توسعه خانواده« برای آماده سازی نسل 
بعد -برای به دست گرفتن اداره شرکت - را ایجاد کرده اند.

راه دیگر برای اطمینان از اینکه وارثان برای شغلی که به ارث 
می برند آماده هستند یا نه، این است که باید کاری کرد که آنها 
مساله  این  کنند.  اثبات  خانوادگی  شرکت  خارج  در  را  خود 
می تواند تجربه آنها را گسترش دهد، اعتماد به نفس شان را 

از  آنها چیزی بیش  اثبات کند که  افزایش دهد و به شکاکان 
مشاوران  گروه  از  استاک  جرج  هستند.  بابا  خانگی  حیوان 
به  حاضر  که  می شناسد  را  شرکتی  می گوید  بوستون 
مصاحبه با اعضای خانواده موسس آن نیست، مگر اینکه آن 
فرد کارشناسی ارشد در کسب و کار یا مهندسی داشته باشد 
کار می کرده  برای یک شرکت غیر خانوادگی  و در حالی که 
است، دو ترفیع در عرض پنج سال به دست آورده باشد. در 
این میان یک شرکت می تواند یک مدیر عامل خارج از خانواده 
استخدام کند و همچنان هم گزینه داشتن یک عضو خانواده 
برای  که  کاری  بگذارد؛  باز  آینده  در  را  مدیر عامل  به عنوان 
رسیده  نظر  به  ممکن  سوئیسی  بانک  یک   ،Pictet در  مثال، 
است. بدیل دیگر این است که مدیر عاملی از خارج از خانواده 

انتخاب شده و به وارث منتخب ریاست هیات مدیره محول 
شود. این طرح آقای بافت برای برکشایر هاتاوی زمانی که 

او در نهایت بازنشسته می شود، است.

دومین چیزی که بنیانگذاران کسب و کار باید درک کنند این 
است که در پشت یک شرکت خانوادگی موفق، یک خانواده 
از  کارها  و  کسب  از  توجهی  قابل  بخش  است.  نهفته  موفق 
خانواده های  به  بوده اند  مجبور  که  است  یافته  رشد  اقلیتی 
محکم و قوی ای برای بقا تکیه کنند، که گاه در محیط هایی 
غیر دوستانه نیز بوده است: یهودیان در اروپا؛ پارسیان در 
هند و چینی ها در جنوب شرق آسیا. سلسله های کسب و کار 
بسیار کوشش کرده اند.  تقویت روابط خانوادگی  در  موفق 
آنها به طور منظم گردهمایی هایی برگزار می کنند، و با ایجاد 
می شوند،  آماده  اختالفات  برای  خانوادگی،  اساسنامه های 
به این صورت که در آن اساسنامه ها چنان مسائلی به عنوان 
اعضای  راهبردی می شوند که چه زمانی و چگونه  خطوط 
خانواده از سوی شرکت به خدمت گرفته می شوند. کسب و 
متقاعد  را  جوان  نسل های  تا  دارند  نیاز  خانوادگی  کارهای 
فرصت  یک  شرکت  اداره  و  امور  گرفتن  به دست  که  کنند 
است، نه یک بار اضافه بر دوش. آقای شواس اشاره می کند 
که خانواده های موفق تمایل به داشتن »دوره های آموزشی 
نسل  به  که  شده اند  طراحی  آن  برای  که  دارند  غیررسمی« 
بلکه  خانوادگی،  شرکت  کارکرد  چگونگی  نه تنها  جوان 

چرایی اهمیت این کسب وکار فامیلی را آموزش دهند.

عصاهای چسبنده
بماند،  باقی  حل نشده  بازنشستگی  مشکل  که  زمانی  تا 
نخواهد  موثر  مصنوعی  جذابیت های  هیچ گونه  افزودن 
بود. تعداد قابل توجه از ریش سفیدان از »سندرم عصاهای 
چسبنده« رنج می برند. ملوین گوردون، رئیس توتسی رول، 
در  دفترش  در  95 سالگی  در  آمریکایی،  شیرینی سازی  یک 
داسو،  گروه  رئیس  داسو،  سرژ  درگذشت.  امسال  ژانویه 
شرکت  ویاکام،  است.  90 ساله  فرانسوی،  مادر  شرکت 
است  زدن  پا  و  دست  حال  در  حدی  تا  رسانه ای،  خوشه ای 
جسمانی  شرایط  در  و  92 ساله  رداستون،  سامنر  چراکه 
نامطلوب، تحت فشار قرار گرفته است که امور را به دخترش 
KPMG، یک  از شرکت  برنارد  شری واگذار کند. کریستف 

شرکت مشاوره، می گوید خانواده ها همانقدر که برای آنکه 
رئیس سابق را به حرکت درآورند نیاز به فداکاری دارند، به 
کار  این  به  نیاز  او  آموزش جانشینان  برای  همان میزان هم 
خواهند داشت. او می گوید یک »قاعده طالیی« این است که 
به ریش سفید در حال بازنشستگی، کار بزرگی برای پرکردن 
اوقات روز خود، مانند اجرای یک موسسه خیریه خانوادگی 

بسپاریم.
نشانه هایی وجود دارد که می گوید کسب و کارهای خانوادگی 
در تمام این مسائل در حال بهبود هستند. عده بیشتری از آنها 
در حال تهیه اساسنامه های خانوادگی هستند. تعداد بیشتری 
از آنها به دنبال مشاوره در خارج از خانواده برای مدیریت 
فرآیند انتقال نسل هستند. در حال حاضر مساله فراهم کردن 
آموزش و موقعیت های شبکه ای برای وارثان کسب وکارهای 
خانوادگی یک صنعت شده است. موسسه بین المللی توسعه 
مدیریت )IMD( دوره ای دارد که در آن افرادی پایین دست از 
در  چین  پادشاهی  نوادگان  با  را  اروپایی  پادشاهان  خاندان 
کنار هم می نشاند. دانشگاه لویوال در شیکاگو موسسه ای به 
نام رهبری نسل آینده در خود دارد. سرمایه داران خانوادگی 
مایل اند ادعا کنند که »کسب و کار خانوادگی، کسب و کاری 
نیست که شما از پدر و مادر خود به ارث می برید، بلکه یک 
کسب و کار است که شما از فرزندان خود قرض گرفته اید«. 
اما ساخت یک واقعیت از این ضرب المثل های جذاب نیاز به 
کار سخت، برنامه ریزی دقیق و تمایل به کناره گیری از کار 

دارد.
منبع: اکونومیست
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4 توصیه برای 
خرید خوشحالی!

»پول خوشبختی  که می گویند  حتما شنیده اید 
این را فقط مردم نمی گویند.  البته  نمی آورد.« 
پژوهش ها و آمارها می گویند. این را هم باید 
اعتقاد  »بیانیه ای«  چنین  به  همه  که  گفت 

ندارند. 

این دوره که انسان ها از صبح تا شب به  به خصوص در 
یا  رسیده اند-  باور  این  به  و  هستند  نان  لقمه  یک  دنبال 
رسانده اند  باور  این  به  را  آنها  بگوییم-  است  بهتر  شاید 
این  بنابراین  است.  درآوردن  پول  بودن شان  دلیل  تنها  که 
روزها این جمله را هم زیاد می شنویم که »همه چیز با پول 
میسر می شود.«در این مورد هنوز تحقیق آکادمیکی انجام 
نشده اما در رابطه با بیانیه اول زمانی محققان دانشگاه 
نتیجه رسیده اند  این  به  و  داده  انجام  تحقیقی  پرینستون 
دیگر  باشد،  دالر  هزار   75 فردی  ساالنه  درآمد  »اگر  که 
منجر به خوشحالی نمی شود.« اما این به این معنی نیست 
که پول نمی تواند میزان رضایت شما را از زندگی افزایش 
دهد. فقط باید در خرج کردنش کمی باهوش باشید.حاال 
را  پول تان  می توانید  چطور  بگوییم  شما  به  می خواهیم 

خرج کنید تا برای خودتان کمی »خوشحالی بخرید«.

برای دیگران خرجش کنید
شما  به  می تواند  که  پول  کردن  خرج  راه های  از  یکی 
برای  که  است  بدهد،این  را  خاطر  رضایت  بیشترین 
یکی  در  که  تحقیقی  اساس  بر  کنید.  خرجش  دیگران 
زمانی  پولدارها  شده،  انجام  شیکاگو  دانشگاه های  از 
خرج  را  زیادشان  پول  که  می شوند  خوشحال  شدت  به 
دیگران می کنند. اما با این وجود اگر هدف شما این است 
نشان  تحقیق  این  کنید،  خوشحال  بیشتر  را  خودتان  که 

یا  با دیگری شریک شوید  می دهد که می توانید پولتان را 
برای دیگری خرج کنید.

خودتان را بیمه کنید
چرا شب تا صبح خواب به چشمانتان نمی آید؟ نگران چه 
تلفن و  دارید؟ موعد قبض  هستید؟ قسط وام عقب مانده 
آب و برقتان گذشته؟ یا نگران آن ماشین آخرین مدلی که 

یا می ترسید دزد  پارک کرده اید، هستید؟  بیرون خانه تان 
جواهر  و  طال  تمام  و  خانه تان  سراغ  بیاید  شما  نبود  در 

همسرتان را بدزدد؟
نگران نباشید؛ در حال حاضر در زمانه ای زندگی می کنید 
که می توانید اعضای بدن تان را هم بیمه کنید. تقریبا تمام 
یکی  می کنند؛  بیمه  را  خودشان  دلیل  دو  به  دنیا  آدم های 
فاجعه بار  می تواند  نبودن  یا  نداشتن  بیمه  عواقب  اینکه 
شما  اگر  می شود.  خیال  آسودگی  باعث  اینکه  دوم  باشد، 
دارید  زیادی  وابستگی  خود  داشته های  و  مادیات  به  هم 

و شب ها خواب دزد می بینید، بهتر است هر چه سریع تر 
طوری  این  کنید.  بیمه  را  دارایی های تان  تمام  و  خودتان 
میزان  به  راحت  خیال  با  و  می خوابید  آسوده  شب ها  اقال 

داشته های تان می افزایید.
استرس  که  کنید  خرج  قدری  به  می روید،  سفر  به  وقتی   

نداشته باشید
بسیار  تجربه  آوردن  دست  به  که  می دهد  نشان  مطالعات 

باعث خوشحالی می شود. خانواده های  از مادیات  بیشتر 
می روند،  سفر  به  وقتی  جامعه  متوسط  قشر  به  متعلق 
مثل  را  همه چیز  و  هستند  کتاب  و  حساب  حال  در  دائما 
ماشین حساب در ذهن شان به پول رایج کشور خودشان 
آنها  در  را  زیادی  استرس  موضوع  این  می کنند.  حساب 
به وجود می آورد و لذت سفر را به کل از بین می برد اما 
بعضی ها چندان به پول توی جیب شان اهمیت نمی دهند؛ 
این افراد دو دسته اند: یا آن قدر پول دارند که هر چقدر هم 
خرج کنند، کک شان هم نمی گزد یا آنهایی که صرفا سفر را 

تجربه می بینند. به همین دلیل به ارزان ترین هتل ها هم تن 
می دهند و فقط دل شان می خواهد بروند آن کشور جدید 
می برند.  لذت  خود  سفر  از  دسته  دو  هر  ببیند.قاعدتا  را 
داشته و چه  پول  برای کسانی پیش می آید که چه  مشکل 
نداشته  باشند، از خرج کردن استرس می گیرند. باید به این 
افراد گفت که سعی کنند هنگام سفر پول شان را »عاقالنه« 
اندازه کافی توی جیب شان است،  اگر پول به  خرج کنند. 
را  خردشان  پول  شوند.  سوار  تاکسی  اتوبوس  جای  به 
خودشان  تا  بدهند  فرودگاه  باربرهای  و  هتل  نگهبان  به 
مجبور نباشند بار سنگین شان را حمل کنند. البته ناگفته 
از  پول شان  افرادی است که  برای  این توصیه ها  که  نماند 
طبقات  باقی  و  متوسط  طبقه  تکلیف  می رود.  باال  پارو 

غیرمرفه که معلوم است.

رستوران ها و غذاهای خوب را از خودتان دریغ نکنید
در  دست کم  است،  رایجی  عادت  رفتن  رستوران  عادت 
کشور ما. در واقع می توان گفت بهترین تفریح ما است. 
با این اوصاف اگر جزو دسته ای هستید که به این تفریح 
نظر  در  برایش  را  بودجه ای  ماهانه  و  عالقه مند ید  ساده 
کنید.خودتان  انتخاب  درست  کنید  سعی  می گیرید، 
یک  به  بار   4 ماه  طول  در  اینکه  کنید.  قاضی  را  کاله تان 
خوش  بیشتر  بهتان  بروید،  ساده  فست فود  رستوران 
اینکه یک بار به یک رستوران شیک و درست  یا  می گذرد 
را بیش  اگر کاری  بدانید که  را  این  و حسابی بروید؟باید 
از اندازه انجام دهید، بعد از مدتی برایتان عادی می شود. 
باور کنید اگر در بزرگ ترین عمارت دنیا هم زندگی  کنید، 
اهل  اگر  بنابراین  می شود.  عادی  برایتان  مدتی  از  بعد 
ویژه  مناسبت های  به  بگذارید  هستید،  رفتن  رستوران 
این کار را انجام دهید. مطالعات نشان می دهد که اگر به 
یا حتی یک  ازدواج  یا سالگرد  تولد  به خاطر  عنوان مثال 
موفقیت کاری جشن بگیرید و به رستوران بروید، بیشتر 
خوشحال می شوید. بنابراین وقتی یکی از این موعدها سر 
رسید، فکر کنید تا بهترین و سرگرم کننده ترین رستوران 
را انتخاب کنید تا بتوانید در شبی ویژه اوقات خوشی را 

برای خودتان رقم بزنید.
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درد یخبندان 
در شـــــــــانه

جلوی آینه ایستاده اید و در حال شانه کردن موهای 
تان هستید که یک مرتبه احساس می کنید دست تان 
را نمی توانید حرکت بدهید. شب می خواهید بخوابید 
ولی درد امان تان را بریده است. قصد دارید از داخل 
تا یک کیک خوشمزه  بردارید  را  کابینت ظرف وانیل 
به  تان  دست  کنید  می  هرکاری  ولی  کنید.  درست 
هفته  چند  تا  که  حالی  در  رسد،  نمی  وانیل  ظرف 
پیش به راحتی می توانستید ظرف وانیل را از داخل 
کابینت بردارید و این مسئله به نظرتان خیلی عجیب 
به نظر می رسد و آن را به حساب خستگی بدن تان 
که ممکن  یادشده  این موارد  اما همگی  گذارید،  می 
برای  دلیلی  تواند  می  نشود،  گرفته  هم  جدی  است 
پیشرفت  با  که  باشد  زده  یخ  شانه  سندروم  به  ابتال 
آن برای تان حسابی دردسر ایجاد می کند. »علیرضا 
پاک قلب« کارشناس ارشد فیزیوتراپی و علوم توان 
بخشی، شما را با سندروم شانه یخ زده آشنا می کند.

استعداد خانم ها برای یخ زدن!
التهابی کپسول مفصلی  سندروم شانه یخ زده یک بیماری 
شانه محسوب می شود که معموال دلیل ابتال به آن مشخص 
نیست. نام دیگر سندروم شانه یخ زده کپسولیت چسبنده 
است. این سندروم بیشتر در سنین میان سالی شایع است و 
افراد در سنین 20 تا 40 سالگی مستعد ابتال به آن هستند و 
خانم ها بیش تر از آقایان دچار آن می شوند. عالئم ابتال به 
این سندروم با توجه به اینکه سندروم در چه مرحله ای قرار 
دارد، متفاوت است ولی به طور کلی درد در ناحیه شانه یکی 
از مهم ترین نشانه های ابتال به سندروم شانه یخ زده است.

شانه ات خشک است؟
سندروم شانه یخ زده سه مرحله دارد که رد هر یک از این 
البته برخی  مراحل، بیمار عالئم خاصی را تجربه می کند، 
از متخصصان برای این سندروم چهار مرحله در نظر می 
گیرند. به طور کلی این سندروم شامل مراحل درد، التهاب و 
خشکی می شود؛ مرحله درد و التهاب حدود 4 تا 9 ماه طول 
می کشد و حدود 9 تا 12 ماه هم مرحله خشکی این سندروم 
محسوب می شود. شانه بیمار در اصطالح طی این مراحل 

دچار یخ زدگی می شود.

مرحله اول سندروم شانه یخ زده، بیمار را با یک درد شدید 
در ناحیه شانه مواجه می کند، طوری که درد شدید در شانه 
به  بیمار  و  دارد  وجود  هم  شبانه  استراحت  زمان  در  حتی 
دلیل درد از خواب بیدار می شود. مرحله اول سندروم شانه 
یخ زده با التهاب شدید در کپسول مفصلی شانه همراه است 
و کپسول مفصلی تحتانی یا کپسول مفصلی خلفی شانه به 

شدت درگیر این عارضه می شوند. 

مرحله بعد سندروم زمانی است که شانه دچار یخ زدگی می 
استراحت  حالت  در  بیمار  سندروم  از  مرحله  این  در  شود؛ 
درد ندارد ولی دامنه حرکتی شانه او محدود می شود و نمی 
تکان بدهد، هم چنین هنگام  به راحتی  را  تواند شانه خود 
می  ایجاد  محدودیت  شانه  در  دست  چرخش  و  باالآوردن 
شود و بیمار احساس می کند شانه اش خشک شده است. 
عضالت شانه در چنین شرایطی به دلیل عدم تحرک ضعیف 

می شوند.

وقتی یخ شانه باز می شود
نام  شدن  ذوب  مرحله  زده  یخ  شانه  سندروم  سوم  مرحله 
برطرف  شانه  خشکی  از  مقدار  یک  مرحله  این  در  دارد؛ 
می شود ولی مقدار زیادی از این حالت همچنان در ناحیه 
شانه باقی می ماند و بیمار در حرکات مربوط به شانه خود 
هنوز دچار مشکل است. گاهی برخی از متخصصین برای 
سندروم یک مرحله چهارم هم درنظر می گیرند که در این 
ناچیز  قدر  آن  ولی  دارد،  وجود  کمی  حدود  تا  درد  مرحله 

است که فرد به کلینیک مراجعه نمی کند.

درد را جدی بگیرید
در  زده  یخ  شانه  سندروم  به  مبتال  بیماران  در  درد  محل 
سمت خارج بازوست و درد ناشی از آن تا آرنج یا روی دست 
احساس می شود. معموال بیمار درد را به صورت یک درد 
تیز احساس می کند. درد در ابتدا کم است و به مرور شدید 
شانه  داخلی  و  خارجی  چرخش  درد،  بر  عالوه  شود.  می 
شانه  باالبردن  زمان  در  فرد  که  طوری  خواهدشد  محدود 
بازور دچار مشکل می شود. مبتالیان به سندروم شانه یخ 
زده نمی توانند به راحتی دست خود را پشت بدن خود ببرند 
دچار  کنند  شانه  را  خود  موهای  خواهند  می  که  زمانی  یا 
مشکل می شوند. این دسته از افراد در زمان رانندگی هم با 

مشکالتی مواجه هستند و رانندگی برای شان سخت است.

قوز کنید تا درد بکشید!
آید،  اینکه سندروم یخ زده دقیقا به چه دلیل به وجود می 
وجود  عواملی  اما  نیست  مشخص  دقیق  صورت  به  هنوز 
دارند که فرد را مستعد ابتال به این سندروم می کنند برای 

مثال، یکی از مهم ترین عواملی که می تواند باعث سندروم 
زندگی  سبک  و  فرد  نشستن  طرز  شود،  زده  یخ  شانه 
نادرست فرد است. افرادی که قوز می کنند، پشت کمرشان 
حالت خمیده پیدا می کند و کتف های شان رو به پایین قرار 
به  ابتال  مستعد  بیشتر  افراد  این  علت  همین  به  گیرد،  می 

سندروم شانه یخ زده هستند. 

چاقی یکی دیگر از دالیلی است که می تواند باعث ابتال به 

سندروم شانه یخ زده شود. افراد چاق به دلیل داشتن شکم 
شوند  می  عضالنی  خستگی  دچار  بدن  زیاد  وزن  و  بزرگ 
سندروم  به  ابتال  معرض  در  مفاصل،  به  فشار  دلیل  به  و 
شانه یخ زده قرا رمی گیرند. ضمن اینکه افراد چاق بیش از 
سایرین قوز می کنند که منجر به سندروم شانه یخ زده می 
تواند استرس و فشارهای روانی باشد افراد مبتال به دیابت 
و  بیماری ها هستند  انواع  به  ابتال  از سایرین مستعد  بیش 
افراد زیاد دیده می  از  این دسته  سندروم شانه یخ زده در 
ابتال  یا قلیان می تواند فرد را مستعد  شود.کشیدن سیگار 
به  که  افرادی  از  دسته  آن  کند.  زده  یخ  شانه  سندروم  به 
آرتروز گردن مبتال هستند، می توانند دچار سندروم شانه 
یخ زده شوند. برخی تحقیقات نشان می دهد که بین ابتال 
به سندروم شانه یخ زده و افسردگی ارتباط وجود دارد و 
سندروم  این  به  توانند  می  سایرین  از  بیش  افسرده  افراد 

دچار شوند.

یخ زدگی ثانویه
بیماری  یک  به  ابتال  اثر  در  زده  یخ  شانه  سندروم  چنانچه 
به  و...  عضالت  ها،  استخوان  در  مشکل  بروز  یا  خاص 
وجود بیاید به آن سندروم شانه یخ زده ثانویه می گویند. 
سندروم شانه یخ زده اولیه معموال به صورت خود به خود 
این  ثانویه  زده  یخ  شانه  سندروم  در  ولی  شود  می  ایجاد 
چنین نیست. برای مثال ابتال به رماتیسم می تواند در بدن 
التهاب به وجود بیاورد که این التهاب گاهی در مفصل شانه، 

باعث ایجاد سندروم شانه یخ زده می شود.

التهاب تاندون اطراف مفصل شانه یکی دیگر از دالیل ابتال 
در  دررفتگی  و  شکستگی  است.  زده  یخ  شانه  سندروم  به 
وقتی  عضالت  کوچک  های  )گره  ای  ماشه  نقاط  یا  شانه 
ابتال به سندروم شانه  دردناک می شوند( می توانند باعث 
یخ زده ثانویه شوند. هر بیماری که با التهاب همراه باشد 
افزایش  را  به سندروم شانه یخ زده  ابتال  تواند شانس  می 

بدهد.

اول تشخیص، بعد درمان
یا  ارتوپدی  های  کلینیک  به  درد  شانه  دلیل  به  که  افرادی 
به  درصد   40 حدود  معموال  کنند،  می  مراجعه  فیزیوتراپی 

بهداشت و سالمت

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

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

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

سریعترین روش روانکاوی از طریق هیپنوتراپی 
- روانکاو و هیپنوتراپیست 

هیپنوتیزم درمانی
توسط خانم 

دکتر روحی شاهین

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

توسط  وزارت بهداری انگلستان قاضی دادگاههای فرجامی در بیمارستانهای 
اعصاب لندن

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

برگزار کنند ه سمینارهای تجربی و روانکاوی
www.advancehypnotherapy.com
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روش هایی برای پیشگیری و 
رفع ورم پروستات

دبیر انجمن تحقیقات طب سنتی ایران چند دستور طبی 
تشریح  را  پروستات  ورم  رفع  و  پیشگیری  برای  ساده 
کرد.پروستات عضوی مختص مردان است که از ترکیب 
بافت غده ای و بافت لیفی عضالنی تشکیل شده است. 
تقریبا به شکل مخروط است که قاعده آن در زیر گردن 
مثانه قرار دارد و رأس آن متوجه پایین است. پروستات 
ارتفاع و 2  تقریبا 4 سانتی متر عرض و 3 سانتی متر 

سانتی متر قطر قدامی، خلفی دارد.

چند دستور طبی ساده برای پیشگیری و رفع ورم پروستات

1. یکی از مواردی که در رفع تورم پروستات و مجاری ادراری 
و کلیه ها موثر دانسته اند استفاده از شیره خنک ها است. شیره 
خنک ها ترکیبی از چند بذر هستند که بسته به مواد داخله در 
ترکیب طبیعت گرم، سرد یا معتدل خواهند داشت. مثال ترکیب 
تخم خربزه، تخم گرمک، تخم شبت و تخم کدوی شیرین گرم، 
ترکیب تخم خیار، تخم خرفه، تخم گشنیز، تخم کدوی شیرین 
سرد و ترکیب تخم خربزه، تخم گرمک، تخم خیار و تخم کدوی 
شیرین معتدل است. محمدعلی زارعیان دبیر انجمن تحقیقات 
طب سنتی ایران می گوید: این بذرها را می توان به چند شکل 
آنها  که  است  این  روش ها  از  یکی  کرد  مصرف  و  کشید  شیره 

را بجوشانند و صاف کرده و آب آن را مصرف کنند، راه دیگر 
این است که آنها را در یک پارچه کتان بسته و در داخل ظرف 
آب قرار دهند و بعد از 24 ساعت پارچه را خارج کرده و همراه 
کنند.  مصرف  را  آن  از  حاصل  آب  و  داده  فشار  محتویاتش  با 
کلیه ها  بهبود وضع  در  بیمار  به طبع  بسته  این شیره خنک ها 

و کاهش ورم و التهاب و بهبود حال بیمار کمک کننده هستند.
بیمار می توان مورد  تناسب مزاج  به  از دیگر داروهایی که   .2
گوجه  عدد  یک  روزانه  مصرف  از:  عبارتند  داد  قرار  استفاده 
رسیده  کیوی  عدد  یک  روزانه  مصرف  خام،  رسیده  فرنگی 
بدون پوست، مصرف روزانه یک قاشق پلوخوری زرشک خام، 

مصرف روزانه چند عدد اسپند، خربزه شیرین، خارخاسک.

3. استفاده از آب ترب و آب کرفس در انواع عسر البول )سخت 
ادرار کردن( از جمله ورم پروستات سودمند است.

با  4. اسفناج یا برگ کوبیده چغندر را با ریشه شلغم پخته و 
دیگر  از  بر موضع می مالند.  و  آن ضماد کرده  مانند  و  ماست 
ضمادهای مورد استفاده ضماد پیاز رنده شده در قسمت پایین 

ناف است.
و  پاره  خراشیده،  ادرار  مجرای  دستکاری،  اثر  در  هرگاه   .5
زخم و متورم شده و راه مجرا به کلی بسته شده باشد، می توان 
رفع  بیمار،  به  آن  آب  و  خیار  خوراندن  و  خیار  مغز  شیاف  با 
نباشد،  در دسترس  اگر خیار  را کرد.  آن  عارضه و خونریزی 
کاربرد  کرد.  را  استفاده  همین  کاهو  آب  و  برگ  از  می توان 

اسفناج نیز در این زمینه مفید است.

سندروم شانه یخ زده مبتال هستند. گاهی برخی از متخصصین 
سندروم شانه یخ زده را به اشتباه التهاب شدید تاندون و پارگی 
تاندون تشخیص می دهند و درمان را متناسب با آن در نظر می 
درمان  با  زده  یخ  شانه  سندروم  در  درمان  که  حالی  در  گیرند 

التهاب شدید تاندون و پارگی تاندون متفاوت است. 
به  را  آن  اول  وهله  در  باید  زده  یخ  شانه  سندروم  درمان  برای 
درستی تشخیص داد. تشخیص سندروم شانه یخ زده به ام.آر.
آی )MRI( و عکس رادیولوژی محدود نمی شود و برای تشخیص 
انجام  فیزیوتراپیست  توسط  اختصاصی  های  تست  باید  قطعی 

شود.

عالج قبل از واقعه
را  تری  مهم  نقش  ها  بیماری  از  بسیاری  در  پیشگیری  همیشه 
شانه  سندروم  به  ابتال  عدم  برای  کند.  می  ایفا  درمان  نسبت  به 
فرد  غذایی  عادات  و  زندگی  سبک  چیز  هر  از  پیش  باید  زده  یخ 
اصالح شود. افرادی که مبتال به اضافه وزن و چاقی هستند باید 
وزن خود را کاهش بدهند تا از ابتال به سندروم شانه یخ زده در 
امان بمانند. حذف سیگار و قلیان از زندگی مسئله مهمی است که 
شانس ابتال به بسیاری از بیماری ها به ویژه سندروم شانه یخ 

زده را کاهش می دهد. 

کاهش استرس و فشارهای روانی یکی دیگر از مواردی است که 
مانع از ابتال به سندروم شانه یخ زده می شود. استفاده از مواد 
امگا 3 )غذاهای دریایی(  دار، مواد غذایی حاوی  لبنی و کلسیم 
می تواند از ابتال به سندروم شانه یخ زده پیشگیری کند، ضمن 
موثر  نیز  زده  یخ  شانه  سندروم  به  مبتالیان  درمان  در  اینکه 
است. استفاده از ویتامین سی )C( و پروتئین به میزان کافی در 
پیشگیری و درمان سندروم شانه یخ زده می تواند موثر باشد. 
به  ابتال  از  مانع  صندلی  روی  نشستن  صاف  و  ایستادن  صاف 

سندروم شانه یخ زده می شود. 
همه افراد به ویژه مبتالیان به سندروم شانه یخ زده باید از توالت 
فرنگی استفاده کنند. داشتن یک تخت خواب یا یک محل مناسب 
و  است  مهم  سندروم  این  به  ابتال  از  پیشگیری  در  خواب،  برای 
جایی که فرد در آن می خوابد باید نسبتا نرم باشد. افراد برای 
پیشگیری از ابتال به این سندروم و سایر بیماری های اسکلتی- 

عضالنی باید به سمت پهلوها بخوابند.

درمان را تکمیل کنید
مهم ترین درمان در سندروم شانه یخ زده، فیزیوتراپی محسوب 
می شود. درمان به طور کلی شامل کنترل درد و التهاب افزایش 
به  فیزیوتراپیست  است.  عضالت  تقویت  و  شانه  حرکتی  دامنه 
به کاهش درد کمکمی کند. زمانی  دارد،  کمک دستگاه هایی که 
که فرد دچار محدودیت حرکتی و احساس درد در شانه می شود، 

یک سری تمرینات خاص را باید برای بیمار درنظر گرفت. 
سندروم شانه یخ زده معموال تنها یک شانه را درگیر می کند ولی 
در برخی موارد که فرد به دیابت یا مشکالت قلبی مبتالست، این 
عارضه هر دو شانه را درگیر می کند که در چنین شرایطی درمان 
برای هر دو شانه باید انجام شود. رفتن به استخر، آب درمانی 
و انجام تمرینات خاص زیر نظر فیزیوتراپیست، به بهبود بیمار 

کمک می کند.

مبتالیان به سندروم شانه یخ زده باید تا زمانی که  درمان نشده 
بپرهیزند.  درگیر  شانه  روی  خوابیدن  از  و  نکنند  رانندگی  اند، 
به سندروم  مبتال  با دست  اجسام سنگین  و  همچنین حمل کیف 
برای  شکل  هر  به  شانه  روی  فشار  است.  ممنوع  زده  یخ  شانه 

بیمار مجاز نیست.
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دولت و تلویزیون؟

سیــاسی ترین 
نـــــــود سال!

شاید عادل فردوسی پور فکرش را هم نمی کرد برنامه ای که 
به  تبدیل  ببرد،  آنتن  بلندترین شب سال روی  در  بود  قرار 
سیاسی ترین نود سال بشود. استارت این اتفاق غیرمترقبه 
اما یکی، دو ساعت پیش از آغاز برنامه زده شد؛ جایی که 
فردوسی پور  »مصاحبه  نوشتند:  مختلف  خبرگزاری های 
اواخر هفته گذشته  با ظریف، امشب پخش نخواهد شد.« 
تصویری از عادل فردوسی پور در رسانه ها به انتشار رسید 
که وی در آن در حال گفت وگو با محمد جواد ظریف دیده 

می شد. 

همان زمان خبر رسید به مناسبت تقارن برنامه نود با شب 
قسمت  این  برای  متفاوتی  بخش های  فردوسی پور  یلدا، 
امور  وزیر  با  مصاحبه  پخش  آنها  از  یکی  که  دیده  تدارك 
خارجه است. از قرار معلوم عادل اصال دلش نمی خواست 
این خبر تا پیش از آغاز برنامه رسانه ای شود، اما این اتفاق 
که  فردوسی پور  بعد،  روز  چند  داد.  رخ  او  میل  خالف  بر 
از  بیشتری  تصاویر  بود،  گرفته  قرار  شده  انجام  عمل  در 
این مصاحبه و پشت صحنه هایش را روی خروجی سایت 
اختصاصی نود قرار داد تا همه مطمئن شوند یك دوشنبه 
برنامه  این  پخش  از  پیش  روز  یك  حتی  است.  راه  در  داغ 
»حتما  نوشت:  فردوسی پور  قول  از  خبری  سایت  یك  هم 
مصاحبه با ظریف را ببینید.« با همه این اوصاف اما با آغاز 
برنامه نود مشخص شد خبری از پخش این مصاحبه جذاب 
نیست و بیننده ها بیخود و بی جهت این چند روز را منتظر 

مانده اند.
وزیرخارجه  از  عادل  نود،  دقایق  نخستین  همان  در 
آورد:  زبان  به  این مضمون  با  عذرخواهی کرد و جمالتی 
»یك مصاحبه  ورزشی با وزیر محترم امور خارجه گرفته 
مسووالن  اما  شود،  پخش  امشب  بود  قرار  که  بودیم 
فعلی  مقطع  در  گفت وگو  این  ندانستند  صالح  تلویزیون 
بستر  شدن  فراهم  با  آینده  در  امیدوارم  برود.  آنتن  روی 
موضوع  این  به خاطر  من  شود.  پخش  مصاحبه  این  الزم، 
همه  از  می کنم.«  عذرخواهی  بیننده ها  و  ظریف  آقای  از 
جالب تر اما حاشیه ای بود که »خبرآنالین« روی این اتفاق 
نوشت؛ آنها از قول معاون سیما، »آماده نشدن مصاحبه« را 
عامل عدم پخش آن معرفی کردند که در نوع خودش عجیب 

بود!

فشارها موثر بود؟
از زمان اعالم عدم پخش مصاحبه فردوسی پور با ظریف، 
رسانه های مختلف در فضای مجازی به تحلیل این مساله 
عامل  را  افراطی«  جریان  »انتقادهای  عمدتا  و  پرداختند 
اصلی بروز این اتفاق قلمداد کردند. این در حالی است که 
بعد از انتشار خبر و عکس های مربوط به گفت وگوی عادل 

با وزیر خارجه، رسانه های نزدیک به برخی از جناح های 
سیاسی به این امر اعتراض کردند و با توجه به نزدیکی به 
این  نهایت هم  بردند. در  را زیر سوال  آن  انتخابات،  زمان 
روی  جریان  این  اثرگذاری  شائبه  تا  نشد  پخش  مصاحبه 

تصمیم صداوسیما تقویت شود.

پیامک ظریف به عادل
آگاه  منبع  یک  از  نقل  به  انتخاب  سایت  حین  همین  در 
پیش  ساعاتی  کشورمان  خارجه  امور  وزیر  شده  مدعی 
فرستاده  پیامک  فردوسی پور  برای  نود  برنامه  پخش  از 
است. براساس این گزارش، ظریف در پیامکش برای عادل 
نوشته بود: »شنیدم فشار آوردند. از طرف من هیچ نگران 
نباشید. پخش نشدن مصاحبه اصال برای من مهم نیست. 
گزارش  این  از  دیگری  بخش  در  نشوید.«  درگیر  بی جهت 
می خوانیم: »پس از انتشار نامه یک روزنامه علیه مصاحبه 
مصاحبه،  پخش  با  صداوسیما  مخالفت  متعاقبا  و  ظریف 
حدود ساعت 6 و نیم به دکتر ظریف اطالع دادند که ریاست 
سازمان مانع پخش مصاحبه شده است و سپس از ظریف 
خواستند اجازه دهد تا برای پخش مصاحبه تالش شود، اما 
او مخالفت کرده و خواسته است که هیچ اقدامی نکنند.« از 
قرار معلوم ظریف حتی پیش از مصاحبه هم چنین فضایی 
در  انتخاب  سایت  آگاه  منبع  است.  می کرده  پیش بینی  را 
این مورد گفته: »وزیر خارجه قبل از مصاحبه هم به آقای 
فردوسی پور گفت که گروهی سروصدا خواهند کرد، ولی 

او همچنان به مصاحبه اصرار داشت.«

صداوسیما باید توضیح بدهد
واکنش  نود،  برنامه  در  ظریف  مصاحبه  نشدن  پخش 
سخنگوی وزارت امور خارجه را هم به دنبال آورد. »ایرنا« 
این  »جزئیات  می نویسد:  انصاری  جابری  حسین  قول  از 
به  آنچه  ندارد.  خارجه  امور  وزارت  به  ارتباطی  موضوع 
برنامه  این  مسووالن  ماه ها  که  است  این  است  مربوط  ما 
پی درپی  کردند،  سماجت  و  پیگیری  تالش،  تلویزیونی 
زنگ زدند، آمدند و رفتند تا بتوانند این مصاحبه را انجام 
دهند. هیچ گاه یک تهیه کننده یا یک مجری تلویزیونی برای 
خودش  دولت،  مهم  وزیر  یک  با  مصاحبه ای  چنین  انجام 
اقدام نمی کند. منطق کار این است که قبال هماهنگی را در 

مجموعه کاری خود انجام می دهند و بعد این همه پیگیری 
کرد.  تفسیر  فردی  نمی توان  را  اینها  می کنند.  سماجت  و 
بوده  اسالمی  جمهوری  صداوسیمای  ما  دید  از  بنابراین 
اصرار  گذشته  ماه  چند  در  مصاحبه  این  انجام  برای  که 
مصاحبه  این  انجام  به  تمایلی  ظریف  دکتر  است.  کرده 
این  تهیه کنندگان  و  سیما  دوستان  اصرارهای  نداشتند. 
انجام  با  خارجه  امور  وزیر  که  شد  باعث  ورزشی  برنامه 
انجام  مصاحبه  نهایت  در  و  کند  موافقت  گفت وگو  این 
باید  برخورد غیرمسووالنه  این  به خاطر  شد. صداوسیما 
و  سواالت  به  و  باشد  ایران  ملت  عمومی  افکار  پاسخگوی 

ابهامات موجود در این زمینه پاسخ دهد.«

واکنش سایت نزدیک به دولت
برنامه نود  آنکه پخش مصاحبه ظریف در  از  دقایقی بعد 
به  نزدیک  رسانه  یک  که  »برنا«  خبرگزاری  شد،  منتفی 
یادداشت  یک  انتشار  با  نیز  می شود  تلقی  ورزش  وزارت 
تند و تیز به انتقاد از صداوسیما پرداخت. در بخشی از این 
آنتن  روی  از  سیما  مدیران  چرا  »اینکه  می خوانیم:  مطلب 
با  بی ارتباط  شاید  می کنند،  جلوگیری  مصاحبه  این  رفتن 
از  دولت  عالی رتبه  مسووالن  و  رئیس جمهوری  گالیه های 
که  چرا  نباشد.  هسته ای  پرونده  موفقیت  انعکاس  نحوه 
صداوسیما نباید به آرای مردم در انتخابات 24 خرداد پشت 
در  دولت  سران  که  راهبردی  سیاست های  بنابراین  کند، 
رابطه با مسائل هسته ای و بین الملل سرلوحه کار خود قرار 
دادند به خواسته مردم بوده است . پس نباید شاهد این همه 
غرض ورزی از سمت رسانه ملی به بدنه دولت در مسائل 

مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی  باشیم.«

نماینده مجلس نمی شوم
در نهایت برنامه این هفته نود که اینترنت آن هم مدام قطع 
عادل  توسط  قدیمی  شایعه  یک  تکذیب  با  می شد،  وصل  و 
فردوسی پور همراه شد. مجری برنامه نود در دقایق پایانی 
این برنامه گفت: »االن این شایعه در رسانه ها مطرح شده 
انتخابات  در  شرکت  قصد  من  نوشته  خبرگزاری  یک  و 
مجلس را دارم، اما قسم می خورم که در هیچ انتخاباتی نه 
قصد کاندیداتوری داشتم، نه دارم و نه خواهم داشت. این 

حرف های من هم ثبت و ضبط می شود و می ماند.«

کمیته اخالق فیفا سرانجام رای پرونده جنجالی را صادر کرد

بالتر و پالتینی هشت سال 
محروم شدند

از  مهر(   ١٦( اکتبر  هشتم  از  ساله   ٦٠ پالتینی  و  ساله   ٧٩ بالتر 
طرف کمیته اخالقی فیفا به دلیل تخلفات مالی به مدت ٩٠ روز 
از هر گونه فعالیت در فوتبال محروم شدند. به دنبال این اتفاق 
آنها در این مدت  بارها از سوی دادستانی سوییس مورد تحقیق و 
بازجویی قرار گرفتند. علت این موضوع هم پرداخت دو میلیون 
از  این رقم به عنوان رشوه یاد شده است -  از  دالر وجه نقد - 
از  بعد  بود.  شده  عنوان   ٢٠١١ سال  در  پالتینی  به  بالتر  سوی 
رسیدگی های اولیه و تشکیل پرونده،  در نهایت کمیته اخالق فیفا 
به این موضوع ورود و حکم نهایی را درباره تخلفات یاد شده 

صادر کرد.
حکم پرونده این دو مدیر سرشناس، مهم ترین اتفاق روز گذشته 
و روزنامه ها و  اخبار خبرگزاری ها  بود که صدر  فوتبال جهان 
سایت های ورزشی دنیا را به خود اختصاص داد. کمیته اخالق 
فیفا دیروز همان طور که پیش بینی  می شد تصمیمی سخت برای 
این دو مدیر اتخاذ کرد. بر این اساس هر یك از این دو به مدت 
محرومیت  شدند.  محروم  فوتبالی  فعالیت  گونه  هر  از  سال   ٨
بالتر 79 ساله عمال به معنای پایان دوران طوالنی تسلط او بر 
بخت  که  نیز  ساله   60 پالتینی  است.  فوتبال  جهانی  فدراسیون 
داشت  قصد  و  می شد  محسوب  فیفا  در  بالتر  جانشینی  اصلی 
در انتخابات ماه فوریه نامزد این پست شود، با این حکم دادگاه 

به طور قطع شانس خود را از دست داد.
اعمال  این حکم درحالی صادر شد که بالتر و پالتینی همچنان 
نادرست خود را تکذیب کرده بودند و بالتر مدعی شده بود که 
تا  بین سال های ١٩٩٨  پالتینی  به خاطر حقوق معوق  مبلغ  این 

٢٠٠٢ پرداخت شده است.
کمیته اخالقی فیفا اعالم کرد: هیچ مجوزی برای پرداخت آقای 
بالتر به پالتینی وجود ندارد و در قرارداد امضا شده ٢٥ آگوست 
است.  نداشته  قانونی  منبع  لذا  و  نشده  قید  پرداخت  این   ١٩٩٩
ادعای پالتینی مبنی بر قرارداد شفاهی میان آن دو متقاعد کننده 
این  بر  عالوه  می کند.  رد  را  ادعا  این  کمیته  و  نیست  قانونی  و 
محرومیت، بالتر به پرداخت ٥٠ هزار فرانك سوییس و پالتینی 

به ٨٠ هزار فرانك سوییس جریمه شده اند.
هفته  فیفا  اخالقی  کمیته  قضایی  بخش  رییس  و  آلمانی  قاضی 
گذشته جلسه بررسی اتهامات آقایان بالتر و پالتینی را برگزار 

کرد.
اخالقی،  کمیته  بازپرسان  با  همکاری  عدم  شامل  آنها  اتهامات 
فوتبالی  نهاد  باالترین  است.  بوده  منافع  تضاد  و  حساب سازی 
اعضای  مالی  و  اداری  گسترده  رسوایی  شدن  رو  از  پس  جهان 
ارشدش در ماه مه  ٢٠١٥ )اردیبهشت ٩٤( و بازداشت شماری از 
ایجاد  برای  بی سابقه ای  تحت فشار  بیشتر،  تحقیقات  برای  آنها 

اصالحات است.
دارد،  ادامه  همچنان  فیفا  اخیر  فسادهای  مورد  در  تحقیقات 
به طوری که دپارتمان عدالت امریکا به تازگی ١٧ مقام این نهاد 
از جمله شش عضو فعلی یا پیشین کمیته اجرایی فیفا را به دلیل 
دریافت مجموعًا بیش از ١٣٠ میلیون دالر رشوه متهم دانسته و 
زیرنظر دارد. قرار است در کنگره فوق العاده ای که در تاریخ ٢٦ 
فوریه ٢٠١٦ )٧ اسفند ٩٤( در شهر زوریخ سوییس و با حضور 
فیفا  جدید  رییس  شد،  خواهد  برگزار  فیفا  عضو  اتحادیه   ٢٠٩

انتخاب شود.
تا  پرداخت  خواهند  یکدیگر  با  رقابت  به  که  کاندیدایی  پنج 
بن  سلمان  شیخ  از  عبارتند  شود  مشخص  بالتر  سپ  جانشین 
آسیا(،  فوتبال  کنفدراسیون  )رییس  ساله   ٤٩ آل خلیفه  ابراهیم 
اردن(،  اتحادیه فوتبال  شاهزاده علی   بن حسین ٣٩ ساله )رییس 
جانی اینفانتینو ٤٥ ساله )دبیرکل اتحادیه فوتبال اروپا(، موسیما 
ژروم  جنوبی(،  آفریقای  اهل  )تاجر  ساله   ٦٢ »توکیو«  گابریل 
شامپاینه ٥٧ ساله )عضو پیشین فیفا(.  گفتنی است با توجه به 
رای نهایی که برای بالتر و پالتینی صادر شد، مقامات قضایی 
هم  جدیدی  تصمیمات  زودی  به  فیفا  اخالق  کمیته  و  سوییس 
یا مورد  بازداشت شده   که  فیفا  درباره تخلفات سایر مسووالن 

بازجویی قرار گرفته اند صادر خواهد کرد.

بالتر: متاسفم که همواره کیسه بوکس هستم
با خبرنگاران داشت گفت نمی خواهد  سپ بالتر در نشستی که 
در خصوص سالمتی اش که آن را مدیون خدا و پزشکان است، 
حرفی به میان آورد. با این حال بر این باور است که در موردش 

اشتباه صورت گرفته است.
هم  هنوز  من  گشت.  خواهم  باز  و  است  بهتر  حالم  گفت:  بالتر 
رییس فیفا هستم. افسوس می خورم اما هرگز شرمنده نیستم. 
برای  هستم.  بوکس  کیسه  همواره  من  که  متاسفم  متاسفم. 
فوتبال متاسفم. برای 400 عضو فیفا متاسفم. متاسفم از اینکه 
در این دنیایی که کیفیت های انسانی در آن نقش دارد مورد چنین 
رفتاری واقع می شوم. من برای این حکم مبارزه می کنم. برای 
خودم می جنگم. کمیته اخالق فیفا این حق را ندارد که با رییس 

فیفا چنین رفتاری داشته باشد.
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ë هامون دم فرو بست
هامون که پر آب شد، سیستان و بلوچستان لبخند زد. 
پرنده ها از دورترین نقطه آس��مان به سمت شرق ایران پر 
کشیدند اما هامون دوباره ایستاد و لبش خشکید. زندگی 
دوباره روی س��ختش را به سیستان و بلوچستانی ها نشان 
داد، آبتنی بچه ها نیمه تمام ماند و  پرندگان در باتالق آن 
گرفتار آمدند. فعاالن محیط زیست با آب معدنی به نجات 
پرندگان گرفتار رفتند.  دوباره همه چیز به 16 سال اخیر 
برگشت. خشکسالی 16 سال است که گریبان آنها را رها 
نمی کند. تازیانه گردباد بر تن استان که مي نشیند، ساعت ها 
طول مي کشد تا از زیر خروارها خاک بیرون بیایند و فریاد 
بزنن��د که ما زنده ایم.  مردمی که در میان حرف هایش��ان 
تنها از دولت خاتمی رضایت دارند. فقر و بیکاری از س��ر و 
روی شهر مي بارد، درست مثل همین شن های سمجی که 
مي خواهند همه چیز را دفن کنند و خیلی ها را مجبور به  
مهاجرت. البته این به معنای آن نیست که در دولت های 

دیگر اعتبارات به استان تزریق نشده است. 
به گفته مس��ئوالن محلی، اعتبارات زیادی هم داده 
شده، اما معلوم نیست صرف چه چیزی شده! چنبره فقر 
همچنان گلوی مردم را مي فشارد. همین است که باالی 
برخی از خانه ها پالکاردی مي بینی که نوشته: »این خانه 
با همه خاطراتش به فروش مي رسد.«  مهاجرتی که آژیر 
آن سال هاست بلند ش��ده  و آن طور که عالی مي گوید، 
از س��ال 86 شدت گرفته است. کشاورزی خشک شده و 
بازارچه های مرزی هم برچیده. کارت س��بز روزنه ای بود 
برای اهالی سیستان و بلوچستان. اما آن هم آن طور که 
چابهاری ه��ا به خبرنگار ما مي گویند، در دولت گذش��ته 
ممنوع ش��د. آنها بیکار بودند، بیکارتر ش��دند. مهاجرت 
ش��دت گرفته بود و مردم مجبور بودند خانه هایش��ان را 
بگذارند و بروند. یکی از اعضای پروژه بین المللی منارید- 
پ��روژه ای که هدفش کمک به معیش��ت م��ردم در کنار 
حفاظت از منابع طبیعی اس��ت- به ای��ران مي گوید در 
برخی از روس��تاها البته به زور مي خواس��تند مردم را در 
خانه نگه دارند، راهکاری که البته جواب نداد. به گفته او، 
همین مس��أله باعث مي شد تا مردم دور از چشم دیگران 
وسایل ش��ان را بفروشند و بروند. برخی از آنها هم شبانه 
مي گذاشتند و مي رفتند. یکی از زابلی ها مي گوید خیلی از 
روستاها خالی از سکنه شده اند. او مي گوید خروج وسایل 
با ماش��ین شخصی ممنوع بود و برخی مجبور مي شدند 
هم��ه چیز را بگذارند و بروند. ح��اال اما پنهانکاری وجود 
ندارد. کافی اس��ت س��ری به زابل بزنی تا پ��الکارد >این 
منزل به فروش مي رسد<، روی در برخی از خانه ها چون 
س��یخی داغ در نی نی چشمانت فرو برود. سیستانی ها و 
بلوچستانی ها عاش��ق خاک و خانه خود هستند. همین 
است که وقتی بیابان هاي زیادی را پشت سر مي گذاري، 
به خانه های با معماری زیبا و پنجره های آبی مي رسی و با 
خودت مي گویی چه چیزی باعث شده تا کسی خانه اش 
را در ی��ک بره��وت و دور از هر امکاناتی بس��ازد اما یک 
جواب قانع کننده وجود دارد؛ عش��ق به خاک. اما چنان 
قحط سالی به وجود آمده که عشق به خاک و خانه در زیر 

طوفان های شن مدفون از یاد رفت. 
پش��نگ هم مي گوید که هر دولتی که مي آید، سالی 
چن��د بار از مردم پول مي گیرد ت��ا کارت تردد برای آنها 
بگیرد، اما هیچ اتفاقی نمی افتد. او مي گوید به رغم وجود 
مسیر ترانزیتی، آنچه برای جوانان استان باقی مانده، این 
است که آهن قراضه یا چند لیتر بنزین را به خود ببندند و 
ساعت ها پیاده روی کنند تا در مرز چند هزار تومان بیشتر 

بفروشند و شب دست خالی به خانه نروند. او این شرایط 
را توهین به مردم مي داند. 

ë ریزگردها فرصت بودند!
پشنگ، مهاجرت شهروندان سیستان و بلوچستانی را 
قبول دارد ام��ا اعتقاد دارد یک مقدار پی��از داغ آن زیاد 
اس��ت. او مي گوید که سیستان و بلوچستان یک یازدهم 
کل جمعیت کشور است با بیش از سه میلیون جمعیت. 
زاهدان جزو کالنشهر هاست. بیش از هرچیزی او اعتقاد 
دارد که پتانسیل های استان از دیده ها پنهان مانده و روی 
آن کار نش��ده است. همین مس��أله باعث شده تا استان 
نماد فقر ش��ود. او حتی ریزگردها و طوفان های ش��ن را 
ی��ک ظرفیت مي داند؛ ظرفیتی به نام بادهای 120 روزه.  
ب��ه گفته او هر دولت��ی که آمده، حرف��ی زده و وعده ای 
داده اس��ت اما به سرانجام نرسیده.  پشنگ مي گوید که 

اعتبارات خوبی در سال های گذشته به استان داده شده 
اس��ت. س��فر مقام معظم رهبری اعتب��ار خاص خودش 
را داش��ت. به برنامه توسعه محور ش��رق در زمان دولت 
اصالحات، اعتبارات ویژه ای داده ش��د. س��ه سفر ریاست 
جمهوری در دولت هاي نهم و دهم اعتبارات خوبی برای 
استان به همراه داشت. اعتباراتی که خروجی ای که باید، 
در پی نداش��ت. او امیدوار اس��ت ک��ه برنامه های دولت 

روحانی گره کور توسعه نیافتگی در استان را باز کند. 
پشنگ به ظرفیت های معدنی، مرز دریایی به آب های 
آزاد، گردش��گری و ش��رایط منطقه آزاد اش��اره مي کند 
که بالقوه مانده و توجه به آنها تنها راه خروج از توس��عه 
نیافتگی استان است. او درباره عملی شدن وعده ها برای 
بازارچه ه��ای مرزی ه��م اعتقاد دارد که برداش��ت های 

متفاوتی از بازارچه های مرزی مي شود. 

سیس��تان و بلوچس��تان آن طور که او مي گوید هم 
مرز رسمی دارد هم بندر تجاری چابهار. دو منطقه ویژه 
اقتص��ادی در میرجاوه و سیس��تان )زابل( در مجلس به 
تصویب رس��یده اما هنوز فعالیت��ی در آنها انجام نگرفته 
اس��ت. او ش��اهکار دولت های گذش��ته را ایج��اد »تردد 
چمدانی« مي داند که از نگاه پشنگ بیشتر توهین است 
تا راهکاری برای حل معضالت اقتصادی و فقر در بخش 
جنوب ش��رقی کش��ور. او اعتقاد دارد که با این ش��رایط  
کرامت انسانی ش��هروندان در این استان خدشه دار شده 
اس��ت. در نهایت هم ب��ه ورود اجناس چین��ی به بازار و 

سیطره بر بازار داخلی کشور منجر مي شود. 
پشنگ از وعده های بی سرانجام سخن به میان مي آورد 
و مي گوید: »قرار بود که در اس��تان کارخانه بزنند، تولید 
داش��ته باشیم و برای کش��ور ارزآوری کنیم.« مشکالت 

سیس��تان و بلوچس��تان به همین نقطه ختم نمی شود. 
کافی اس��ت س��ری به بازار زابل بزنید. بازاری که ش��اید 
نماد همه اس��تان باش��د. فقر و نداری از سر و روی بازار 
مي بارد. در کنار خیابان  فروش��نده هایی را مي بینی که 
انگار مدت هاس��ت در میان رفت و آمد آشنا و غریبه، به 
خواب رفته اند. هرچند حواس ش��ان هست که شکارچی 

دوربین یک خبرنگار نشوند. 
ش��هروندانی ک��ه در حالی می��ان فقر و ن��داری رها 
ش��ده اند که تنها مرز کش��ور که به آب ه��ای جهانی راه 
دارد، متعلق  به آنهاس��ت و  به گفت��ه نمایندگان آنها از 
جمله پشنگ بازار افغانستان و آسیای میانه مي تواند هم 
شرایط اقتصادی اس��تان را دگرگون کند و هم کشور را. 
بازاری که البته زیرس��اخت های آن آماده نیست. پشنگ 
از  امیدواری ه��ای کوچک��ی هم خب��ر مي دهد. حمل و 

نق��ل کاال از بندرعباس به چابهار تا حدودی جان گرفته 
است اما باید قطار ایرانشهر-خاش- زاهدان روی ریل به 
حرکت بیفتد. راه آهنی که تنها حرکت آن در زمان دولت 
گذشته یک انفجار بود. پشنگ اعتبارهای اختصاص داده 
شده برای س��اخت این مسیر را بسیار ناچیز مي داند که 
کفاف تجهیز کارگاه آن را هم نمی دهد. او از وعده دولت 
روحانی در 6 ماهه آینده برای س��اخت این مس��یر خبر 
مي ده��د: »امیدواریم که اگر ب��رای 6 ماهه آینده اتفاقی 
نیفتد حداقل برای 6 ماه اول سال 94 این مسیر ترانزیتی 
را فراموش نکنند.« او ساخت این مسیر را مهم ترین قدم 
برای افتتاح مسیر ترانزیتی به افغانستان و آسیای میانه 
مي داند. مسیری که البته پاکستان هم برنامه هایی برای 
آن دارد و پش��نگ اعتقاد دارد اگر ایران دیر بجنبد، بازار 

نصیب این همسایه شرقی مي شود. 
س�ید باقر حسینی، عضو کمیس��یون امنیت ملی 
مجلس ش��ورای اسالمی دیگر نماینده استان هم  تأکید 
مي کند که افغانستان ش��دیداً به هر چه ما تولید کنیم، 
نیازمند است. او این سؤال را هم مي پرسد که چرا از این 
فرصت اس��تفاده نکنیم تا همسایه ما هر چه نیاز دارد از 
بازار کش��ورهای دیگر تأمین کند؟  راستی چرا؟ سؤالی 

است که کمتر پاسخ واضحی را تا به امروز یافته است. 
در نهایت پاس��خ ب��ه آن  با دو کلمه »کارش��کنی یا 
سیاس��ت بازی« محدود شده است اما این سؤال را پیش 
مي آورد که وضعیت حساس استان مرزی چون سیستان 
و بلوچس��تان همگان را به این نتیجه نرس��اند که زودتر 
باید کاری بزرگ انجام داد؟ حسینی اعتقاد دارد که  بازار 
افغانستان مي تواند جوانان را در مناطق مرزی و روستایی 
نگه دارد و آنها را مهاجر مسیرهای بی بازگشت نکند. او 
اعتقاد دارد که طوفان شن نمی تواند عامل مهاجرت مردم 
سیستان باش��د: »مردم سیستان، مردم مقاوم و صبوری 
هستند و آنچه آنها را وادار به مهاجرت می کند، طوفان و 
گرد و خاک نیست اما وقتی برای امرار معاش خود منبع 
و راه��ی ندارند، زندگی ک��ردن در آن محیط هیچ گونه 
توجیه عقالنی ندارد.« به گفته او ، بخش اعظم روستاییان  
به دلیل خشکسالی های مکرر، چون غالب مردم کشاورز، 
دامدار و صیاد بودند، منبع درآمدی نداشته و تنها منبع 
معاش آنها دریافت��ی یارانه ها اس��ت. یارانه ای که کفاف 
نمی دهد هرچند به نظر مي رسد باعث شده برخی از افراد 

هم بی خیال کار و فعالیت شوند. 
او مي گوید که در جلسات کمیسیون امنیت مجلس، 
بارها به مس��ئوالن مربوطه تذکر و تأکید کردم که اگر به 
همین منوال و وضعیتی که مردم سیس��تان دارند، ادامه 
یابد و مهاجرت ها تداوم داش��ته باش��د یک خطر و یک 
تهدید کاماًل جدی برای امنیت کشور به حساب می آید. 
او آب پاکی را روی دس��ت هم��گان مي ریزد و مي گوید: 
»همان طور که قباًل به مس��ئوالن مربوطه تأکید کردم، 
عاملی که می تواند با توجه به طوفان های شن و مشکالت 
عدیده خش��ک ش��دن  هامون، مهاجرت را کنترل کند، 
اشتغال و حمایت از مردم بویژه روستاییان و مناطق مرزی 
است.« به اعتقاد حسینی اگر مسأله اشتغال و حمایت از 
مردم بویژه روس��تاییان مناطق مرزی انجام نشود، قطعًا 
مشکالت زیادی را در آینده شاهد خواهیم بود. حسینی  
در مورد راه های حفظ و ابقاي مردم در مناطق روستایی 
و مرزی سیس��تان هم مي گوید: »یکی از کارهای دولت 
در مورد مس��کن روستایی بود که باید تداوم داشته باشد 
و همچنین از س��رمایه گذاران در منطقه حمایت شود تا 

سرمایه گذاری کنند.«
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 افقي:
1- نش��اني- از آثار تاریخي استان تهران 
كه در ارتفاعات مشرف به شهردماوند واقع 

شده است
2- میوه ترش و شیرین- قهوه اي مایل به 

سرخ- كربال
3- همدم، همنشین- نهنگ- پرچم

4- نخست- نیم صداي گوسفند- زندگي- 
میوه باب لو اشك

5- جنس مذكر- پشیماني- توده غله
6- تلخي- وس��یله اي براي گوش كردن 

موزیك- غرغر كردن
7- چهاردهمین شهر بزرگ اتحادیه اروپا- 
ریحان دش��تي-  اثري از ناخالصي در آن 

دیده نمي شود
8- بداندیش��ي- مروارید غلتان- پادش��اه 

مادها
9- شایس��ته- نیاي بزرگ رستم قهرمان 

اسطوره اي شاهنامه- از دین برگشته
10- نش��انه بیم��اري- اثر س��وختگي بر 

پوست- اختراع ماركوني
11- ناخن خشك- تهمت و افترا- كاهن

12- ش��ركت خودروس��ازي فرانسه- نام 
دخترانه- جاي پردرخت- از نژادهاي زردپوست آسیایي

13- فالني- در زمس��تان مي سوزانند- دستگاهي براي ورود عكس یا متن به رایانه با نام فارسي 
پویشگر

14- جانور درختي- خوشگل- صحرانشین
15- مهمترین نویسنده رمانتیك جهان )بینوایان، گوژپشت نتردام و...(- این زمان

 عمودي:
1- كشور فاتح جام جهاني2014- مجمع الجزایري در شمال شرقي منطقه كارائیب و عضو جامعه 

كشورهاي همسود
2- شهري در استان كرمانشاه- ته نشین مواد- سرباز نیروي دریایي

3- فالگیر- جایگاه- غذا
4- مقابل زیان- نام گلي- سیلي- واحد اختالف سطح الكتریكي

5- اصل و آغاز- تأثیر- وي
6- به وسیله- عرض كننده- كشور اروپایي

7- از حضرت موسي بن جعفر )ع( روایت شده است كه هر كس یك روز از این ماه مبارك را روزه 
بگیرد، آتش جهنم یك س��ال از او دور ش��ود و هر كس س��ه روز از آن را روزه بگیرد بهشت بر او 

واجب مي شود- داراي گرایش- بار درخت
8- زخم- سنگ قیمتي- مأمور انتظامي

9- كشور سانتیاگو- نوعي دیگ- هواپیماي جنگنده روسي
10- كشتیبان- پیمان ناقال- خداي قلندر

11- انباركش��تي- ش��گرد، مكر- 
عاقل

12- س��رازیري- واحد وزن سنتي 
ایران- س��مت راس��ت- همس��ر 

سلیمان نبي)ع(
13- اس��اس و ش��الوده- كل��ك- 

گدایي
14- كمدی��ن انگلیس��ي معروف 
سینماي امریكا- كت بافتني- طبق 
اصل صد و پنجاه و نهم تش��كیل 
دادگاه ها و تعیین صالحیت آن ها 

منوط به حكم... است
15- گوهري اس��ت ب��ه رنگ آبي 
روشن تا تیره وسمبل صلح ورنگ 
تسكین دهنده و نوازشگر چشم- 

شهري در استان هرمزگان

 افقي:
1- گیاهي ریش��ه اي و خوراكي 
برای درمان سرماخوردگي- یكي 
از انواع ترشي است كه در آشپزي 

ایراني بسیار مرسوم است
2- آرزوه��ا- نوع��ي كبك- انس 

دادن
3- چ��وب ف��رش- تپ��ه زابل- 

بازیچه كودك
س��طح  اخت��الف  واح��د   -4
آذري-  زمی��ن  الكتریك��ي- 

بلندپایه- ولي
5- گری��ز غری��زي- ش��یریني- 

گوشه فوتبالي
6- كوت��اه- یكي از ص��ور فلكي 

جنوبي- از حروف انگلیسي
7- آزاد شده- دیه- واگذاشتن

8- گرداگرد- سهولت- حشره اي 
شیرین!

9- جلوگی��ري- عنوان ش��اهان 
مغول- سنگ انداز

10- درنده- بي آبرو- صداي درهم
11- برانگشتري سوار است- نوعي شركت- دوشاب

12- آزاد- گفت وگوي در گوشي- مقابل جزر- یك چهارم
13- شدني- ساده لوح- كشوري واقع در جنوب آفریقا

14- نشان دادن- یكي از جزایر كشور اندونزي- ندا دهنده
15- بازیگر مرد سریال پروانه )كارگردان: جلیل سامان- 1392(- مخالف 

 عمودي:
1- شخصیتي در شاهنامه-كارگردان آژانس ازدواج

2- پر و سرشار- فرایند- هیزم
3- تاراج- مغز تیره- زخم آب كشیده

4- پادشاه- به دست آوردن- جوي خون- خرقه
5- ماشین كشاورزي- سوره اي معروف به قلب قرآن- رطوبت

6- عید ویتنام- پا برجا و استوار- گیاهي براي دام
7- ش��ك و گمان- كلمه افسوس در نوحه و ماتم- آنچه بجا آوردنش الزم باشد و 

ترك آن گناه
8- نداشتن ترس و بیم-نوعي خط- سفره رنگین كن است

9- هجوم- گذرگاه سیل- حركت كرم
10- نوع��ي پرده- س��خن 
چین- ب��ه طور مس��تمر و 

پیاپي
عش��وه گر-  بین��وا-   -11

دوست جاني
تكب��ر-  ثروتمن��د-   -12

مالطفت- آیین ها
13- روش��نایي ها- ناب��ود- 

ایوان باال
آرام  پس��ت فطرت-   -14

خودماني- آغاز كننده
15- كلمه یا تصویر ذهني 
ناخواس��ته اي كه مكرر وارد 
ذهن شده و ناراحتي به وجود 

مي آورد- عوض كردن
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این »خانه« به فروش مي رسد؛ صدای آزاردهنده ای  که این روزها از برخی از خانه های سیستان 
و بلوچستان به گوش مي رسد. آژیر مهاجرت از این استان اما چند سالی است که به صدا درآمده. 
فقط آمارهای »حلیمه عالی« نماینده مردم زابل در مجلس، طی 6 ماه اول سال 92 نشان مي دهد 
که 3 هزار نفر عطای زندگی در سیستان را به لقایش بخشیده و آواره شهرهای دیگر شده اند. 
به کجا؟ اصفهان، یزد، شیراز، تهران، خراسان،گلستان و... فرقی ندارد. این را  عالی مي گوید: 
»به هرکجا که کار باشد.« بی آبی، خشکسالی و طوفان های شن تقریبًا هیچ دلیلی برای ماندن 

آنها نگذاشته است. هرچند »سیدباقر حسینی«، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای 
اسالمی اعتقاد  دارد که شن ها نمی توانند باعث مهاجرت مردم سیستان شوند، این صخره های 
بیکاری و فقر هستند که بین سرزمین مادری و آنها فاصله انداخته است. شهروندان این استان 
در حالی در شهرهای دیگر به دنبال کار مي گردند که حمیدرضا پشنگ، نماینده مردم خاش در 
بهارستان در گفت وگو با روزنامه ایران مي گوید از ظرفیت ها و پتانسیل هاي موجود در استان به 

رغم تصویب اعتبارات در دولت های مختلف استفاده نشده است!

 طالع بینی 
هفتـــــگی

هفته  این  که  آنهایی  برای  کلمه  چند 
تولدشان است

آمده  دنیا  به  هفته  این  که  عزیزی  دوست 
ای، تولدت مبارک! امسال از روز تولدتان 
گذاشتن  کنار  برای  فرصتی  عنوان  به 
های  دوره  شما  کنید.  استفاده  ها  گذشته 
هنوز  که  اید  گذاشته  سر  پشت  را  سختی 
هم ذهن شما را به خود مشغول می کنند 
را  آنها  کنید  بیشتر سعی می  و هر چقدر 
گاهی  شوید.  می  موفق  کمتر  کنید  درک 
باید برخی چیزها را بی آن که حتی دلیل 
اتفاق افتادن آنها را درک کرده باشید برای 
تولدتان  روز  در  بگذارید.  کنار  همیشه 
برای  را  گذشته  پرونده  بگیرید  تصمیم 
همیشه ببندید و کنار بگذارید و با عزم و 
اراده به سوی آینده ای بهتر گام بردارید. 
نظر  به  سخت  ابتدا  در  شاید  تصمیم  این 
برسد، ولی خیلی زود خواهید دید که اگر 
کار  این  پس  از  بدهید  فرصت  خودتان  به 
اردیبهشت  رسیدن  فرا  تا  آمد.  برخواهید 
چشمگیر  هایی  موفقیت  به  زمینه  این  در 

های  تجربه  برای  و  یافت  خواهید  دست 
ایجاد  قصد  اگر  شد.  خواهید  آماده  تازه 
تغییر در زمینه حرفه ایتان را دارید پیش 
و  کنید  فکر  عالیقتان  به  چیزی  هر  از 

راهتان را با آگاهی انتخاب کنید.

متولد فروردین )بره(:
شما  ذات  در  طبیعی  طور  به  صبری  بی 
ضعف  نقاط  از  یکی  این  و  دارد  وجود 
می  خوشبختانه  هفته  این  ولی  شماست؛ 
توانید هیجانات خود را کنترل کنید. دلتان 
فرار  خود  وظایف  انجام  از  خواهد  می 
عواقب  برای  را  خودتان  باید  ولی  کنید، 
ناخوشایند این کار آماده کنید. بهترین کار 
این است که برای انجام کارهایتان طوری 
به  و  نشوید  خسته  که  کنید  ریزی  برنامه 
خودتان  به  کارها  بین  نیاید.  فشار  شما 
هم  خودتان  برای  و  بدهید  استراحت 
رساندن  انجام  به  از  قبل  تا  بگذارید  وقت 
آهسته  نشود.  تخلیه  انرژیتان  کارهایتان 
و پیوسته پیش بروید تا به همه کارهایتان 
برای  کاری  ساعت  پایان  از  بعد  برسید. 
تفریح و وقت گذرانی همراه با کسانی که 

دوست دارید وقت خواهید داشت.

متولدین اردیبهشت )گاو(:
این هفته عزم و اراده راسخی دارید که به 
دست آوردن تقریبا هر چیزی که بخواهید 
ولی  سازد.  می  پذیر  امکان  شما  برای  را 

را  این که می خواهم فالن کار  تنها گفتن 
انجام دهم کافی نیست و باید برای اجرای 
بر  و  باشید  داشته  ای  برنامه  و  نقشه  آن 
اساس نقشه پیش بروید. با وجود این که 
دارید  کارهایتان  انجتم  در  زیادی  پشتکار 
دیگران  همکاری  و  کمک  به  است  ممکن 
بخواهید  که  این  باشید.  داشته  نیاز  نیز 
تمام کارها را به تنهایی انجام دهید اشتباه 
است، از همکاران و یا دوستانتان بخواهید 
نیرو  اندازه کافی  به  تا  به شما کمک کنند 
که  کسی  اگر  باشید.  داشته  اختیار  در 
دارد  نیاز  شما  حمایت  به  دارید  دوست 
تحت  و  نکنید  دریغ  او  از  را  خود  حمایت 

هر شرایطی در کنارش باشید.

متولدین خرداد )دوقلوها(:
مسائلی  به  خواهد  می  دلتان  هفته  این 
آنها  درک  حاضر  حال  در  که  بپردازید 
این  جای  یه  است،  ممکن  غیر  شما  برای 
و  کنید  چیزها  این  درگیر  را  خودتان  که 
بهتر  نیاورید  دست  به  هم  ای  نتیجه  هیچ 
را  هستند  رویتان  پیش  که  وظایفی  است 
را  ذهنتان  که  این  جای  به  دهید.  انجام 
از  کنید  پیچیده  مسائل  کردن  حل  درگیر 
به  که  کارهایی  تکمیل  از  حاصل  رضایت 
عهده تان است لذت ببرید. این هفته روز 
نظراتتان  و  احساسات  بیان  برای  خوبی 
می تواند باشد، به شرط آن که زیاده روی 
نکنید و سعی نکنید ایده هایتان را به کسی 

تحمیل کنید، وگرنه نتایجی کامال برعکس 
در  ویژه  به  موضوع  این  گرفت.  خواهید 

مورد رابطه عاطفیتان نیز صدق می کند.

متولدین تیر )خرچنگ(:
این هفته مکالمه با افراد جالبی که تفکرات 
را  شما  خالقیت  دارند  فردی  به  منحصر 
می  ترجیح  ولی  انداخت.  خواهد  کار  به 
دهید ایده هایی که به سرتان زده است را 
فعال برای خودتان نگه دارید و به دیگران 
ها  ایده  این  نگویید.  آنها  مورد  در  چیزی 
ولی  کرد،  تبدیل  واقعیت  به  توان  می  را 
برای  واقعی  چیزی  تا  دارید  دوست  شما 
نشان دادن به دیگران ندارید در مورد آن 
شما  میلی  بی  ندهید  اجازه  نزنید.  حرفی 
در رابطه با به زبان آوردن افکارتان شما 
آنها دچار تردید کند. فکر  با  را در رابطه 
کادوهای  خریدن  با  توانید  می  که  نکنید 
را  اطرافیانتان  عالقه  و  عشق  قیمت  گران 
آنها  برای  را  شما  آنچه  بیاورید،  دست  به 
در  را  آن  و  است  رفتارتان  کند  می  عزیز 

هیچ مغازه ای نمی توانید بخرید.

متولدین مرداد )شیر(:
این هفته وقت و انرژی گرانبهای خود را 
صرف فکر کردن به این که آیا کاری که می 
خیر  یا  است  درست  دهید  انجام  خواهید 
قوی  خیلی  شما  ششم  حس  زیرا  نکنید، 
در  را  شما  درونیتان  احساسات  و  است 

کسی  اگر  کنند.  می  هدایت  صحیح  مسیر 
برد  سوال  زیر  را  کارهایتان  و  ها  برنامه 
و نتوانستید کارتان را توجیه کنید، عکس 
در  ندهید.  نشان  خودتان  از  تندی  العمل 
کارهای  دلیل  دیگران  که  این  صورت  هر 
شما را درک نکنند اهمیت چندانی ندارد. 
بهترین  که  است  این  است  مهم  که  چیزی 
عملکرد ممکن را از خود ارائه دهید تا همه 
خودشان به دلیل کارهایی که کرده اید پی 
ببرند. در مورد مسائل عاطفی حساسیت 

بیش از اندازه از خودتان نشان ندهید

متولدین شهریور )سنبله(:
بزرگتری  های  هدف  چقدر  هر  هفته  این 
برای خودتان تعیین کنید میزان موفقیتتان 
کمتری  بازدهی  و  بود  خواهد  کمتر 
خواهید داشت. به جای این که سعی کنید 
ناگهانی کوه ها را جابجا کنید و  به طور 
اهداف  است  بهتر  کنید  خسته  را  خودتان 
تعیین  خودتان  برای  کوچکی  و  منطقی 
برایتان  آنها  رساندن  انجام  به  که  کنید 
هفته  این  است  بهتر  اصال  باشد.  ممکن 
زیاد به خودتان فشار نیاورید و سعی کنید 
به  توانید  می  که  را  وقتتان  از  چقدر  هر 
خودتان اختصاص دهید و از روزتان لذت 
ببرید. نگران این نباشید که تمام کارهایی 
که انتظار داشته اید را انجام نداده اید، در 
روزهای آینده به اندازه کافی برای انجام 
تا می  این هفته  آنها وقت خواهید داشت. 

توانید به خودتان آسان بگیرید.

متولدین مهر )ترازو(:
به  خواهد  می  دلتان  شدت  به  هفته  این 
ویژه همراه با اعضای خانواده و دوستان 
مورد اعتمادتان به تفریح و خوشگذرانی 
انتظار می رود  آنچه  بر خالف  بپردازید. 
این میل به تفریح و خوشگذرانی و انگیزه 
برای  الزم  امکانات  داشتن  برای  که  ای 
این کار به شما می دهد، شما را به کار و 
اگر  حتی  کند.  می  تشویق  بیشتر  تالش 
خودخواهانه  کارهایتان  دیگران  نظر  به 
به  رسیدگی  که  باشد  یادتان  هم  بیایند 
های  اولویت  جزء  باید  خودتان  نیازهای 
اصلیتان باشد. وقتی نیازهای شخصیتان 
را برآورده کنید خیلی بیشتر می توانید به 
اطرافیانتان نیز اهمیت بدهید. سعی کنید 
طرف  با  را  خودتان  عاطفیتان  رابطه  در 
مقابل هماهنگ کنید و طوری رفتار نکنید 

که انگار هیچ نوع وابستگی بهم ندارید.

متولدین آبان )عقرب(:
حرف  است  ممکن  دوستانتان  هفته  این 
هایی به شما بزنند که فکر می کنند الزم 
است آنها را بدانید، ولی شما فکر می کنید 
را  کوچک  مشکالت  بیهوده  دارند  آنها  که 
تبدیل به معضالت بزرگ می کنند. کسانی 
که شما را خوب می شناسند توانایی های 
شما را زیر سوال نخواهند برد، ولی در هر 
منفی  نظرات  مقابل  در  مقاومت  صورت 
دیگران کار ساده ای نخواهد بود. در هر 
به  تدافعی  حالت  که  باشد  یادتان  صورت 
باعث  تنها  کار  این  زیرا  نگیرید،  خودتان 
ایجاد فشار و استرس بیشتر خواهد شد. 
به چرندیاتی که می شنوید اهمیت ندهید 
و با ذهنی باز جلو بروید. داشتن نگرشی 
منطقی کلید شما برای رسیدن به موفقیت 

خواهد بود.

متولدین آذر )کمان(:
یکی از نقاط قوت شما توانایی فوق العاده 
و  جامع  نگرشی  داشتن  در  که  است  ای 
کامل نسبت به تمام مسائل دارید. ولی این 

هفته در برنامه ریزی هایی که برای بهبود 
در  هایتان  رویاپردازی  و  دارید  زندگیتان 
نمی  عمل  واقعگرایانه  چندان  آینده  مورد 
مواجه  شکست  با  خواهید  نمی  اگر  کنید. 
های  قدم  برداشتن  حاضر  حال  در  شوید 
ایجاد  از  بهتر  خیلی  منطقی  و  کوچک 
تغییرات بزرگ و ناگهانی است. فکر نکنید 
را روبراه  ناگهان همه چیز  توانید  که می 
تغییر دهید.  را  کنید و یک شبه همه چیز 
روش هایی که سال هاست استفاده کرده 
جواب  شما  برای  دیگر  اکنون  شاید  اید 
خرج  به  عمل  ابتکار  کنید  سعی  ندهند، 

بدهید و راه های جدیدی را امتحان کنید.

متولدین دی )بز(:
این هفته همه چیز در دنیای شما روبراه 
گرایانه  مثبت  نسبتا  نگرشی  و  و  است 
نسبت به زندگی دارید. با این حال برنامه 
ریزی هایتان را به تاخیر می اندازید و با 
کنید  می  سعی  خود  تنبلی  کردن  توجیه 
بهانه ای برای این کوتاهی خود پیدا کنید. 
ولی فرار کردن از انجام مسئولیت هایتان 
برای مدت طوالنی لذت بخش نخواهد بود 
به شما نخواهد کرد.  نیز  و کمک چندانی 
در حال حاضر قدرت خالقیت شما بسیار 
باال است، از وضعیت فعلی استفاده کرده 
این  کنید.  ریزی  برنامه  تان  آینده  برای  و 
کنید  می  که  کارهایی  از  کدام  هیچ  هفته 
در  که  راهی  هر  و  بود  نخواهند  اشتباه 
پیش بگیرید به موفقیت ختم خواهد شد، 
پس هیچ ترسی به دل راه ندهید و قدم در 

راه بگذارید.

متولدین بهمن )ظرف آب(:
تنها  کنید  نگاه می  به گذشته  گاهی وقتی 
نقشه  که  آورید  می  یاد  به  را  هایی  وقت 
یا  اند  نرفته  پیش  موفقیت  با  هایتان 
نتوانسته اید انتظارات دیگران را برآورده 
با فکر کردن  این هفته  کنید. خوشبختانه 
به گذشته خاطرات شیرینی که لبخند را به 
خواهید  یاد  به  نشاند  خواهند  هایتان  لب 
کاریتان  برنامه  که  این  وجود  با  آورد. 
گذشته  به  سفر  این  ولی  است،  سنگین 
می تواند روی روحیه شما اثرات درمانی 
داشته باشد و حال روحیتان را بهتر کند. 
می  که  است  روزهایی  آن  از  هفته  این 
آمیز  موفقیت  و  عمده  تغییراتی  توانید 
هفته  این  کنید.  ایجاد  هایتان  برنامه  در 
دارید و حرف هایی که  احساساتی شدید 
طرف  روی  زیادی  بسیار  تاثیر  زنید  می 

مقابلتان می توانند داشته باشند.

متولدین اسفند )ماهی(:
یکی از آشنایانی که ارتباط چندان نزدیکی 
کمک  به  که  زمانی  هفته  این  ندارید  او  با 
آرامش  و  امنیت  احساس  تا  دارید  نیاز 
کنید، با حمایت های خود شما را غافلگیر 
خواهد کرد. این خیلی خوب است که کسی 
در زندگیتان نقش فعالی را ایفا کند، ولی 
ناگهان  را  خود  روابط  که  باشید  مواظب 
حد  از  بیش  و  نبرید  پیش  اندازه  از  بیش 
روابطی  روابط  بهترین  نشوید.  صمیمی 
هستند که به مرور زمان محکم و صمیمی 
شوند. این هفته اتفاقات زیادی در دنیای 
اطرافتان دارند می افتند و شما نباید تنها 
باید نقشی  ایفا کنید و  را  نقش تماشاچی 
فعال داشته باشید و در مرکز ماجرا قرار 
از  که  دارد  نیاز  مقابلتان  طرف  بگیرید. 
احساس شما نسبت به خودش آگاه باشد، 

با او درباره این موضوع حرف بزنید.
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این نگاه های سیاه 
و سفید و سلیقه ای

فریدون صدیقی

جایگاه رسانه نه تنها در میان مدیران ایرانی که حتی در میان جامعه ایرانی هم 
روز  و  می گیرند  قرار  توجه  مورد  روز  یك  رسمی،  رسانه های  نیست.  مشخص 
دیگر نه. یك روز براساس آنچه دوست داشته می شود رسانه ها دیده می شوند و 
روز دیگر براساس آنچه ناخوشایند و دوست نداشتنی است، ارزیابی می شوند. در 
حالی که نه دامنه دوست داشتن ها مشخص است و نه دوست نداشتن ها، همه چیز 
براساس سلیقه، موقعیت ها و منافع شخصی و گروهی است و همین عدم شناخت 
درست و واکنش های ناهمگن به رسانه ها، باعث شده تا درك و دریافت درستی 
از رسانه در متن جامعه وجود نداشته باشد. رسانه ها ناشناخته باقی مانده اند 
ناآشنایی، هر روز یك برخورد متفاوت و سلیقه ای رخ می دهد. مردم  این  و در 
روزنامه نگارانش  و  رسانه  اعتبار  با  نه  شده اند؛  واکنش هایی  چنین  گرفتار  هم 
نه  و  می دانند  را  گزارش  و  خبرها  خطایی  و  درستی  سنجش  نه  و  دارند  کاری 
واکنش های شان براساس اهمیت واقعیت هاست. مردم هم سلیقه ای عمل می کنند 
این  و براساس دوست داشتن و دوست نداشتن ها، واکنش نشان می دهند. برای 
اتفاق می شود مثال آورد؛ در همین ماه های اخیر محمدجواد ظریف روی جلد مجله 
تایم رفته است، عده ای از این اتفاق ذوق زده و خوشحال شدند و عده ای دیگر در 
پس نقد آن برآمدند. در حالی که واقعیت مسلم این بود که اعتبار رسانه ای »تایم«، 
این اتفاق را پراهمیت و مهم می کرد و از منظر رسانه ای، توجه جهانی مهمی به 
حساب می آمد، همان طور که در روزگار دور این مجله چهره امام خمینی را هم 
روی جلد آورد و همچنان در تاریخ رسانه به جا مانده. حاال چهره حسن روحانی 
رییس جمهور و علی اکبر صالحی هم روی جلد نشریات مختلف آمده و به عنوان 
چهره هایی که در سال  گذشته تاثیرگذار بودند معرفی شده اند. بازهم می بینیم 
غلیظ؛  منفی  واکنش  هم  دیگری  گروه  و  دارند  هیجان زده  واکنش  گروهی  که 
این  به  گروهی اش  منفعت  و  طرفداری  و  سلیقه  به  بسته  هرکس  میدان  این  در 
خبرها و اتفاق ها واکنش نشان می دهد و بررسی ارزیابی رسانه ای مجالتی که 
این نام ها را معرفی کرده اند، هیچ جایی ندارد. کسی نمی پرسد که این رسانه ها 
معیاری  و  مالك  چه  کجاست،  مخاطبان شان  محدوده  هستند،  پراهمیت  چقدر 
برای انتخاب دارند و... واکنش ها ناهمگن است. واکنش هایی که از عدم درك و 

فهم درست رسانه ای می آیند و درست تر و دقیق تر که نگاه کنیم، حتی به واکنش 
نسبت به اتفاق های فرهنگی و هنری هم تسری پیدا کرده است؛ مثال بارزش پدیده 
مرتضی پاشایی بود. عده ای برای نقد برخاستند و عده ای دیگر دفاع. هیچ کسی 
در میان میدان نگفت که این پدیده، پدیده این روزهای جامعه ایرانی است و به 
نگاه  آن  به  دقیق تر  و  کنیم  ارزیابی اش  که  است  بهتر  آن  از  دفاع  یا  تخریب  جای 
را  اسکار  نیست،  اسکار  فهرست  در  مجیدی  مجید  فیلم  که  حاال  همین  یا  کنیم. 
محکوم می کنیم و فراموش می کنیم که همین اسکار روزی روزگاری فیلم دیگر 
را  آخر گذاشت و داوری اش  به مرحله  یافته  راه  فیلم  پنج  را جزو  مجید مجیدی 
به جای واکنش های غلیظ مثبت  افتاده  این روزها  اتفاق  این  اگر  و  قبول داشتیم 
و منفی می توانیم به دنبال »چرایی« عدم انتخاب باشیم و نه برخورد سلیقه ای. 
را  رسانه  میانه،  این  در  و  شدیم  سلیقه ای  واکنش های  گرفتار  که  است  اینچنین 
یکی از مهم ترین قربانی های این سلیقه مداری و دوست داشتن و دوست نداشتن ها 
و برخوردها  تمامی واکنش ها  به  نگاهی دوباره  باید  که  اینچنین است  کرده ایم. 
بیندازیم و جایگاه واقعی رسانه را، باردیگر از نو بشناسیم. نگاه ما باید خارج از 
تمام این اغتشاشات فکری و سلیقه ای باشد و برخوردها، نقدها و واکنش ها هم 
متناسب با واقعیت، در راستای شفاف سازی و درك و فهم بیشتر وقایع باشد، نه 

خوبی و بدی مطلق آنها.
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غزلی از حافظ 
ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

شراب و عیش نهان چیست کار بی بنیاد
زدیم بر صف رندان و هر چه بادا باد

گره ز دل بگشا و از سپهر یاد مکن
که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد

ز انقالب زمانه عجب مدار که چرخ
از این فسانه هزاران هزار دارد یاد

قدح به شرط ادب گیر زان که ترکیبش
ز کاسه سر جمشید و بهمن است و قباد
که آگه است که کاووس و کی کجا رفتند

که واقف است که چون رفت تخت جم بر باد
ز حسرت لب شیرین هنوز می بینم
که الله می دمد از خون دیده فرهاد
مگر که الله بدانست بی وفایی دهر

که تا بزاد و بشد جام می ز کف ننهاد
بیا بیا که زمانی ز می خراب شویم

مگر رسیم به گنجی در این خراب آباد
نمی دهند اجازت مرا به سیر و سفر

نسیم باد مصال و آب رکن آباد
قدح مگیر چو حافظ مگر به ناله چنگ

که بسته اند بر ابریشم طرب دل شاد

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

Wine and hidden pleasure, what are they? Baseless work.
On the ranks of profligates we dashed. What is fit to be-be!
Unloose the heart’s knot; and, think not of the sky:
For such a knot, the thought of no geometrician hath loosed.
At Time’s changes, wonder not. For the sphere
Recollecteth many a thousand tales of this.
With respect, take the goblet. For its composition
Is of the skull of Jamshid, of Bahman, and of Kubad.
Where Kawoos and Kay went, who is informed?
How Jamshid’s throne went to the wind who is informed?
From passion for Shirin’s lip, yet I see
That, from the blood of Farhad’s eye, the tulip blossometh.
Perchance the tulip knew Time’s unfaithfulness:
For, since she was torn and become, from out of her hand she hath not placed the cup
of wine.
Come! come! so that, awhile, with wine ruined we may become:
Perchance, to that great fortune, we may, in this ruined place, reach.
For wandering and journeying, me, permission give not
The breeze of Musalla’s dust, and the water of Roknabad.
Like Hafez take not the cup save to the sound of the harp:
For, to the silk of joy, they have bound the glad heart.
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