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ما به فردا می اندیشیم...
هفته ناهه پرشین رسانه ای حرفه ای در دنیای مدرن

ورق بزنید!
 پرشین این هفته نیز در دستان شماست.

هفته نامه پرشین را روی تلفن همراه  و تبلت خود دریافت نمائید
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دسترسی مستقیم 
به صفحه ی رسمی 
فیسبوک هفته نامه 

پرشین با بیش از 
یکصد و پانزده هزار 

مخاطب در بریتانیا و 
سراسر دنیا.

تماس مستقیم با 
دست اندرکاران 

هفته نامه پرشین 
برای دریافت نظرات 
، پیشنهادات وجذب 

آگهی ها

اطالع رسانی 
فعالیت ها و برنامه 

های ایرانیان در 
انگلستان همراه با 

گالری تصاویر و 
ویدیوها

راهنمای مشاغل 
ایرانیان به همراه 
با امکانات فراوان 

از قبیل: قابلیت 
جستجو ، کاریابی، 

تخفیف مشتریان

چاپ 3000 نسخه در 
هفته وتوزیع آن در 

لندن و دیگر شهرهای 
انگلستان با همکاری 
صمیمانه مواد غذایی 

ماهان

سایت رسمی و 
پربیننده هفته نامه 

پرشین با بیش از 
1000 نفر بیننده در 

روز همراه با مطالب 
نشریه و مطالب 

خواندنی 

هفته  سال   7 آرشیو 
همراه  پرشین  نامه 
های  شماره  با 
منتشر شده هفتگی  

بصورت پی دی اف 

اپلیکیشن تلفن 
همراه پرشین 
قابل نصب بر 

روی گوشی های 
آیفون و اندروید
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To Reach Iranian Community, 
Talk To "Persian Weekly" First!

- ارسال نشریه از طریق 
پست  به مشترکین در 

انگلستان و دیگر کشورها .
- ارسال هفتگی خبرنامه 

برای  5000 مشترک 
اینترنتی هفته نامه پرشین 
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http://www.facebook.com/pages/Persian-Weekly/120285221359444
http://www.facebook.com/persian.weekly
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قطع روابط تهران و ریاض نتایج وخیمی خواهد داشت

شعله ورترشـدن 
آتش سیاســت

یکی از مهم ترین موضوعاتی که در میان انتشار گسترده اخبار 
آن  به  باید  عربستان  و  ایران  میان  ها  تنش  افزایش  به  مربوط 
هایی  بخش  حداقل  یا  کشور-  دو  هر  که  است  این  کرد،  توجه 
از حاکمیت آنها - به دنبال شعله ورتر کردن آتش سیاست در 
اصلی  هدف  آیا  که  نیست  مشخص  هنوز  هستند.  خاورمیانه 
عربستان از اعدام شیخ نمر تشدید تنش ها با ایران بوده است 
یا خیر. اما به اعتقاد مقامات آمریکایی صاحب تجربه در امور 
خاورمیانه، بدون شک مقامات عربستانی منتظر واکنش تند از 

سوی ایران بوده اند.
با همه این ها، اعدام شیخ نمر اقدامی تحریک آمیز بود. اگرچه 
شیخ نمر همواره با پادشاهی عربستان مخالف بوده است، اما 
وی هرگز رو به مخالفت خشونت آمیز نیاورده بود. در گذشته، 
حامیان وی بازداشت شده و پس از طی کردن مدت معینی در 
زندان، آزاد می شدند. هیچ یک از رهبران تشیع عربستان نیز 

سرنوشتی مشابه نمر نداشتند.
حمله جمعی به سفارت عربستان در تهران نیز واکنشی خارج 
حمالت  این  آیا  که  نیست  مشخص  هنوز  بود.  متعارف  حد  از 
سازماندهی شده بوده و یا خودسرانه انجام شده و در صورت 

سازماندهی مسئولیت اصلی آن با چه کسی بوده است؟
اقدام را محکوم کرده و گفته است :  این  ایران  رئیس جمهور 
»اجازه نمی دهیم که گروه های خودسر با اقدامات غیرقانونی 
احمد  ببرند.«  سوال  زیر  را  اسالمی  جمهوری  اعتبار  خود، 
خاتمی، امام جمعه موقت تهران نیز ضمن محکوم کردن اعدام 
شیخ نمر، حمله به سفارت عربستان را کاری ناشایست خواند.

تهران،  در  خود  سفارت  به  حمله  به  سعودی  عربستان  پاسخ 
دنبال  به  نیز  بحرین  بود.  ایران  با  دیپلماتیک  روابط  قطع 
با  نیز  امارات  و  کرد  قطع  ایران  با  را  خود  روابط  عربستان 
کاردار  سطح  به  را  تهران  با  رابطه  خود،  سفیر  فراخواندن 

تقلیل داد.
از سیاست  ناشی  ایران  و  اقدامات عربستان  توان گفت که  می 
داخلی این دو کشور است، اگرچه این احتمال از خطرناک بودن 
این واکنش ها نمی کاهد. خاندان پادشاهی عربستان همواره 
از سوی مخالفان شیعه مذهب داخلی احساس خطر می کند و 
در یمن نیز در حال جنگ با نیروهای شیعی است، نیروهایی که 
آنها را نائبان ایران می داند. عربستان از این که مذاکرات بین 
المللی در مورد سوریه منجر به ابقای بشار اسد در قدرت شود، 
بیم دارد. بهبود روابط واشنگتن - تهران و نمود عینی آن در 
برجام نیز از دیگر نقاط نگرانی ریاض است. منتقدان عربستان 
بر این باورند که پافشاری این کشور برای پشت کردن آمریکا 

به ایران، می تواند بارقه های جدید برقراری صلح و ثبات در 
منطقه را از میان ببرد. عربستان به خوبی درک کرده است که 

اوباما مایل به پیوستن به جنگ ریاض علیه تشیع نیست.
در این میان، جمعی در ایران نیز از پیشرفت ها و دستاوردهای 
ترین  عمده  نیستند.  خشنود  برجام  جمله  از  دولت  دیپلماتیک 
که  همانطور  است.  غرب  از  ایران  فاصله  حفظ  نیز  آنها  دلیل 
هستند،  نگران  ایران  نفوذ  گسترش  از  اسرائیل  و  عربستان 
برخی در ایران نیز از گسترش کاالها و افکار غربی در ایران 

بیم دارند.

احتمال درگرفتن جنگ میان عربستان و ایران وجود ندارد، چرا 
نمی  فراهم  را  آن  ملزومات  کشور  دو  جغرافیایی  موقعیت  که 
کند، اما این خطر وجود دارد که جنگ های نیابتی عربستان و 
ایران در منطقه بیش از پیش پیچیده شود و تا آنجا پیش برود 
که سرنوشت سیاسی کل منطقه به آن ها گره بخورد. همکاری 
سوریه  در  بس  آتش  و  داعش  با  جنگ  در  عربستان  و  ایران 
ضروری است و نشستن این دو رقیب دیرین بر سر میز مذاکره 
حتی در بهترین شرایط نیز بسیار دشوار بود. به طور خالصه 
می توان گفت که در صورت عدم مدیریت تنش های اخیر میان 
باقی  الینحل  منطقه  موضوعات  ترین  مهم  ایران،  و  عربستان 

خواهند ماند.
رهبران  سایر  آید؟  می  بر  کاری  چه  اوباما  از  شرایط  این  در 
غربی چه واکنشی باید از خود نشان دهند؟ در گام اول، غرب 
نباید هرگونه تنش میان عربستان و ایران را طبق عادت دیرینه 
این دو کشور، در چارچوب اختالف شیعه و سنی ببیند و مهم 
تر این که، غرب و در راس آن آمریکا نباید به جانبداری از یک 
امارات  به تشویق کشورهایی نظیر  باید  بپردازد. غرب  طرف 
به محدود  و  کرده  اجتناب  ایران  با  رابطه  قطع  از  که  بپردازد 
کردن روابط خود با تهران بسنده کرده اند و از آن ها بخواهد 
خود  دیپلماتیک  روابط  پایان  که  کنند  متقاعد  را  عربستان  که 
دور  باید  کری  جان  دهد.  تغییر  روابط  تعلیق  به  را  ایران  با 
جدیدی از سفرهای دیپلماتیک خود در خاورمیانه را آغاز کند و 
همزمان تالش ها برای پیشبرد مذاکرات صلح سوریه و تقویت 

ائتالف مبارزه با داعش باید ادامه پیدا کند.

بسیار  عربستان  و  ایران  سرد  جنگ  های  ریشه  همه،  این  با 
واقعی و عمیق است و حوادث چند روز گذشته تنها نشان می 

دهد که پایان این اختالفات تا چه اندازه غیرممکن است.

گفتگوی اختصاصی هفته نامه پرشین با فریبرز کیانی برنامه گزار لندن و نوازنده تنبک

شهنازها بودند که لطـفی ها 
صفحه  13ظهــــور کردند
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  www.persianweekly.co.uk   info@persianweekly.co.uk هفته ای که گذشت
در  بلکه  ایرانی  رسانه های  در  نه تنها  هفته  این  مهم  اتفاقات 
تمام رسانه های جهانی موضوع مشترکی بود. روابط ایران 
اخیر  تحوالت  اما  اسالم  دنیای  قطب   ٢ به عنوان  عربستان  و 
دامنه گسترده ای دارد که تا تنظیم این نوشته همچنان ادامه 
خبرنویسی  تاریخی  هرم  کمک  به  را  اتفاقات  است.  داشته 

مرور می کنیم:
- عربستان شیخ نمر باقرالنمر، روحانی برجسته شیعه را به 
شهادت می رساند. این اعدام گروهی شامل ٤٦نفر از مخالفان 

رژیم ریاض است.
ازجمله  اسالمی  کشورهای  برخی  در  مردمی  اعتراضات   -

پاکستان، کشمیر، بحرین، عراق و ایران آغاز می شود.
وارد  شدند،  نامیده  »خودسر«  بعدا  که  گروهی  ایران  در   -
سفارت عربستان در تهران شده و به تخریب آن می پردازند. 

در مشهد نیز به کنسولگری عربستان حمله می شود.
- مقامات کشور غالبا با این حرکت به مخالفت می پردازند و 
تعدادی از افراد »خودسر« بازداشت می شوند. وزارت کشور 

مدعی می شود از قبل تذکرات الزم را داده است.
یک  به  مجدد  تعرض  به  نمر  شیخ  اعدام  از  خبری  چرخه   -
آن  کشورها  از  بسیاری  برمی گردد.  تهران  در  خانه  سفارت 

را محکوم می کنند.
- عربستان روابط دیپلماتیک خود با تهران را قطع می کند. 
پس از ساعاتی بحرین و سودان و جیبوتی نیز به عربستان 
می پیوندند. امارات نیز روابط خود را به سطح کاردار کاهش 

می دهد.
ملل،  سازمان  در  ایران  از  شکایت  طرح  ضمن  عربستان   -
آغاز  را  تهران  علیه  دیپلماتیک  تالش های  از  مجموعه ای 

می کند.
- شورای امنیت سازمان ملل تعرض به سفارتخانه ها و اماکن 

دیپلماتیک در ایران را محکوم می کند.
- کویت هم سفیر خود از تهران را فراخواند.

١- ویدیویی از برخورد ماموران شهرداری با یک لبوفروش 
در شبکه های مجازی دست به دست می شود و موجب ایجاد 
است.  شده  تهران  شهرداری  به  نسبت  انتقادی  فضای  یک 
مثال  است.  برانگیخته  را  متفاوتی  واکنش های  ویدیو  این 
درست  کارتان  »حتما  نوشت:  مورد  این  در  رشیدپور  رضا 

است. البد قانون را اجرا می کنید. من قضاوت نمی کنم. فقط 
که  برج سازانی  با  شدت  و  جدیت  همین  با  می کنم  خواهش 
درگوشه و کنار شهر به ریش من و شما و قانون می خندند 

هم برخورد کنید«.
٢- اظهارات اردوغان بار دیگر خبرساز شد. او در سخنرانی 
از عربستان برای تشریح ساختار حکومتی  از بازگشت  پس 
این  که  برد  نام  نمونه  یک  به عنوان  هیتلری  آلمان  از  مطلوب 
شد.  هیتلر  از  تمجید  به  تفسیر  و  ناظران  تعجب  موجب 
به  پارلمانی  از  را  ترکیه  سیاسی  نظام  دارد  قصد  اردوغان 

ریاست جمهوری، چیزی شبیه آمریکا تغییر دهد.
٣- درپی انتشار عکس های »سوشا مکانی« در فضای مجازی 
او بازداشت و به اوین روانه شد. گفتنی است دروازه بان تیم 

فوتبال پرسپولیس تهران شاکی خصوصی دارد.
دالیل  ندارد.  انتشار  حق  و  شده  توقیف  بهار  روزنامه   -٤
اساس  به  که  انتشار مطالبی  و  علیه نظام  تبلیغ  بهار  توقیف 
بهار  اعالم شد.  وارد می کند،  لطمه  ایران  جمهوری اسالمی 

تاکنون ٦بار توقیف شده است.
برای  تاجیکستان،  رئیس جمهوری  رحمان،  امامعلی   -٥
انتقاد  مورد  سفر  این  رفت.  عربستان  به  رسمی  دیدار  یک 
این  که  گرفته  قرار  اجتماعی  شبکه های  کاربران  از  برخی 
در  47نفر  اعدام  با  همزمان  و  کنونی  درشرایط  را  اقدام 
عربستان سعودی ازجمله روحانی برجسته شیعه این کشور، 
مناسب ندانسته اند. از طرفی وزارت امورخارجه تاجیکستان 
اخیرا در اعتراض به شرکت محیی الدین کبیری- رهبر حزب 
کنفرانس  در  تاجیکستان-  اسالمی  نهضت  شده  ممنوع 
بین المللی وحدت اسالمی در تهران، سفیر ایران را احضار و 

یادداشتی اعتراضی به او سپرد.
هفته نامه  پروانه  شد.  مجوز  لغو  یالثارات  هفته نامه   -٦
»یالثارات« با توجه به تبصره ٢ ماده ٦ قانون مطبوعات لغو 
و  و تصاویر  انتشار عکس ها  و  و منکرات  اشاعه فحشا  شد. 
قانون   ٦ ماده   ٢ تبصره  فحوای  عمومی  عفت  خالف  مطالب 
مطبوعات است. این هفته نامه اخیرا بر علیه خانم موالوردی 
کرده  استفاده  غیراخالقی  الفاظ  از  رئیس جمهوری  معاون 

بود.

آزمون اجتهاد
به دنبال ثبت نام 801 نفردر انتخابات مجلس خبرگان، شورای 
نگهبان با برگزاری آزمونی به بررسی  سطح دانش فقهی و 
اجتهاد داوطلبان پرداخت تا از این طریق تکلیف کاندیداهای 
از 537 نفر برای شرکت  این میان  نهایی مشخص شود. در 
در آزمون دعوت شد و مابقی کسانی بودند که یا اجتهادشان 
برای شورای نگهبان احراز شده بود یا مدارک کافی نداشتند. 
درحالی که اعالم شد از طریق سامانه پیام کوتاه؛ داوطلبان 
خمینی،  سیدحسن  آیت الله  اما  اند،  شده  دعوت  آزمون  برای 
در  منتجب نیا  رسول  و  آقاتهرانی  مرتضی  امجد،  محمود 

آزمون حاضر نشدند. 

اعدام شیخ معترض شیعه
چهره جاهلیت عربستان سعودی با اعدام روحانی معترض 
شیعه بار دیگر نمایان شد. پس از آنکه وزارت کشورعربستان 
از اجرای حکم اعدام »شیخ نمر باقر النمر« رهبر شیعیان این 
کشور به همراه 46 متهم دیگر خبر داد، احساسات میلیون ها 
حماقت  این  و  شد  جریحه دار  جهان  سراسر  در  مسلمان 
شیخ  اعدام  انگیخت.  بر  هم  را  جهانیان  اعتراض  سعودی ها 
نمر که به اتهام »فتنه انگیزی، تحریک شورش و برهم زدن 
رژیم  علیه  سخنرانی هایی  ایراد  و  پادشاهی«،  نظام  امنیت 
از زندانیان سیاسی صورت گرفت، موجب  عربستان و دفاع 

اعتراض شیعیان کشورهای عراق، بحرین،...

درگذشت مرد طبیعت
بسیاری  برای  را  باورش  که  بود  ناگهانی  آنقدر  خبر 
در  40 ساله  سابقه ای  که  اینانلو  محمدعلی  می کرد.  مشکل 
طبیعت گردی ایران داشت، به دلیل سکته قلبی در بیمارستان 
که  گردشگری  و  طبیعت گردی  کارشناس  درگذشت.  آتیه 
بود،  درآورده  فیلم  و  نوشته  به صورت  را  خود  آموخته های 
اکوتوریسم  آموزش  کالس های  مبتکران  از  حال  عین  در 
ایران بود و دستی هم در حوزه ورزش والیبال داشت و  در 
گزارشگری می کرد. مرد طبیعت را براساس آخرین وصیتش 
به بوئین زهرای قزوین بردند تا در کنار پدر و مادرش آرامش 

ابدی بگیرد. 

افزایش موقت بهای نفت
قیمت  مداوم  کاهش  ماه ها  از  پس  سرانجام  آنکه  وجود  با 
تولید کننده  دو  میان  تنش  دلیل  به  سیاه  طالی  بهای  نفت، 
افزایش  با  عرضه،  در  اختالل  از  ترس  با  نفت  وصادرکننده 
روند  که  معتقدند  تحلیلگران  اغلب  اما  شد،  مواجه  قیمت 
به  توجه  با  نفت  بهای  و  بود  خواهد  موقتی  قیمت  افزایش 
رکود اقتصادی آسیا و تقاضای پایین برای نفت دوباره نزول 
دیپلماتیک  اختالف  که  است  شرایطی  در  این  کرد.  خواهد 
ساکت  برای  اوپک  تالش  می تواند  عربستان  و  ایران  میان 
کردن بازار نفت را تکمیل کرده و تداوم کاهش قیمت نفت را 

به دنبال داشته باشد. 

نوسان عربی در بازار دالر
تحریم های  رفع  از  روشن  اندازی  چشم  اینکه  وجود  با 
دارد  وجود  آینده  روزهای  طی  برجام  اجرای  و  اقتصادی 
این  میالدی،  نو  درسال  دالر  گرانی  استارت  با  همزمان  اما 
بار هم تنش در روابط خارجی کشورمان بر بازار ارز سایه 
انداخت و نگرانی ناشی از اخبار مربوط به قطع رابطه ایران 
و عربستان و نیز مهم تر از آن کاهش سطح روابط با امارات 
موجب افزایش قیمت دالر در بازار آزاد شد. این در حالی است 
که میزان نوسانات دالر در دی ماه به شدت کاهش یافته بود 
و ناظران پیش بینی می کنند نوسانات فعلی هم موقتی باشد. 

اقتصاد جهان در سال 2016
هر چند که برخی پیش بینی های خوشبینانه از رشد اقتصادی 
اما  داده اند  خبر  میالدی  جاری  سال  طی  ایران  درصدی   6
پیش  در  که  سالی  از  جهان  اقتصاد  برای  پیش بینی ها  غالب 
روست چندان دلگرم کننده نیست. رئیس صندوق بین المللی 
برای  را  دلسردکننده ای  و  نابرابر  جهانی  اقتصاد  رشد  پول، 
این  زمینه ساز  گفته  و  کرده  ارزیابی  میالدی  جدید  سال 
وضعیت شرایطی چون ناامنی سیاسی، رکود اقتصادی چین، 
چشم انداز افزایش نرخ بهره در آمریکا، تنش در خاورمیانه 
و شمال آفریقا و کاهش قیمت نفت و مواد خام در جهان است.
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یادداشت هفته
روزگاری شد که در میخانه خدمت می کنم

در لباس فقر کار اهل دولت می کنم
 

شما  بر  میالدی  نوی  سال  گرامی،  خواننده  شما  بر  درود 
برایتان  هستید!  ام  مسیحی  هموطن  اگر  خصوصًا  مبارک، 
آرزوی سالی موفق تر از سال گذشته دارم؛ سالی پر از حرکت 
های جدید، مثبت و سازنده؛ و از همه مهمتر و ضروری تر 
برای  وطن،  مام  از  دور  مان،  ایرانی  کوچک  دهکده  این  در 
ام!  داشته  همیشه  دارم.  اتحاد  و  همدلی  آرزوی  مان  همگی 
این روزنامه ای که در دست گرفته اید، خود سند ادعایم است.

 
اگر چه از معدود دفعاتی است که با شما مستقیما سخن می 
گویم، ولی سالهاست که مشغله هر شب و صبحم، اندیشیدن 
به شماست. چه از نگاه فردی، چنانکه خودم مهاجری تنها 
جامعه  داشتن  بدون  زیستن  تأثیرات  با  همواره  و  ام  بوده 
همگون، دست و پنجه نرم کرده ام، و چه از دید جمعی! برای 
مادر،  و  پدر  اصرار  و  تالش  با  اگر  اینجا،  ما  کودکان  مثال، 
فارسی صحبت کردن را یاد بگیرند، ندرتًا خواندن و نوشتن 
آشنا  مان  مشایخ  با  آنکه  به  رسد  چه  آموزند؛  می  نیز  را  آن 
برای  که  کیست  و  آمیزند!  در  هنرمان  و  فرهنگ  با  یا  شوند 

آنچه از دست می رود، بتواند کاری بکند؟!
 

آغاز می کند. آرزوی  با امیدی  انسانی، روزهای خود را  هر 
های  گرایش  از  دور  به  مستقل،  ای  نشریه  که  بود  آن  من 
حزبی و فرقه ای، شبکه ارتباطی پویا و سالمی برای نزدیکتر 
بودند  البته  و  باشد.  داشته  وجود  هم  به  هموطنان  کردن 
پیشکسوتانی که در این عرصه تالش وافر کردند و نهایتا نیز 
آماج مشکات، جز فرصتی کوتاه، مجال تداوم به ایشان نداد! 

 
این هفته نامه ای که در دست شماست، در حال حاضر تنها 
ایرانیان در بریتانیاست که با شمارگان  هفته نامه ی رسمی 
از  و  شود  می  بایگانی  انگلستان  ملی  کتابخانه  در  رسمی، 
طریق وبسایت آن برای عالقمندان در دسترس است. عالوه 
از  تعدادی  و  لندن  ایرانی  مراکز  تمام  در  هفته  هر  آن  بر 
شهرستانها، و همچنین بر روی وبسایت و فیسبوک نشریه در 
دسترس است. بیش از پنج هزار نفر، نسخه دیجیتالی هفته 
نامه را به طور رایگان هر هفته با ایمیل دریافت می کنند. به 
دنبال استقبال هموطنانمان در سوئد، کتابخانه ایرانی سوئد 
به همت آقای رحیم زاده به مرکز پخش هفته نامه پرشین در 
لذتم  و  شخصی  اشتیاق  است.  شده  تبدیل  بریتانیا  از  خارج 
از تالش خستگی ناپذیر برای انتشار این هفته نامه، تنها یک 
هموطن ایرانی است که از کشور مجارستان، هر سال آبونه 

نشریه را می پردازد و هر هفته منتظر آن است!
 

استقالل  حفظ  آنها  اهم  که  مشکالتی  و  موانع  تمام  رغم  به 
با  توانمندی هایمان،   با  است متناسب  مالی نشریه  و  فکری 
تمام  که  ایم  کرده  ایجاد  سالمی  مطبوعاتی  فضای  حال  این 
آن  از  توانند  می  ای،  سلیقه  و  گرایش  نوع  هر  با  هموطنان 
بهره بگیرند و با مشارکت خود به آن بهره برسانند. همین جا 

الزم است یادآور شوم که همیشه »مستمع صاحب سخن را بر 
سر ذوق آورد!« کاهش شمار صفحات، و گاهی حتی کاهش 
سخت،  شرایط  از  عبور  برای  روزنامه،  شمارگان  موقتی 
نشریه،  ضایعه  بزرگترین  اما  هست.  و  بوده  ناپذیر  اجتناب 
حذف صفحات انگلیسی آن بود که بر خالف انتظار مان، با 
حالیکه،  در  نشد!  مواجه  خوانندگان  سوی  از  واکنشی  هیچ 
گذشته از جامعه میزبان ما، بسیاری از هموطنان، همسران 
غیر ایرانی دارند و صفحات انگلیسی نشریه، نقش ارتباطی 

مهمی با این مخاطبان داشت.
 

آید،  ایرانیان به شمار  اینکه افتخاری برای  این نشریه، برای 
به  شدن  مجهز  و  رسانه  دنیای  های  پیشرفت  با  همراهی 
تکنولوژی را کم داشت. صفحه فیسبوکمان نیازی به معرفی 
ندارد؛ در عوض وبسایتمان برای هکر های اقصی نقاط دنیا 
اپلیکیشن  اخیرا  مان!  خوانندگان  تا  است  تر  شده  شناخته 
نقطه  هر  در  هموطنان  برای  متعدد،  های  کارآیی  با  نشریه 
و  قابل نصب  رایگان  بطور  عامل،  سیستم  با هر مدل  و  دنیا 

استفاده است.
 به لطف خداوند و همدلی شما، مجال و توفیقی اگر باشد، از 
این هم فراتر خواهیم رفت. اما هنوز، مثل همیشه، دست یاری 
شما و استقبال گرمتان را خواستاریم. متأسفانه، حضور این 
نشریه در جامعه کوچک ایرانی مان، آنچنان که باید پر رنگ 
و  مشاغل  صاحبان  گذاران،  برنامه  از  بسیاری  چون  نیست. 
فعاالن فرهنگی و اجتماعی، از قابلیت های این نشریه بهره 
تنها  پرشین،  نامه  هفته  نکنید،  فراموش  برند.  نمی  را  الزم 
ایرانیان  تاریخ  در  عزیزان  شما  فعالیتهای  ثبت   برای  سند 

مقیم بریتانیاست!

 در پایان، الزم است از زحمات تمام همکاران، یاران همراه و 
آقای دکتر امیرشاهی،  خصوصا مشاور گرانقدر هفته نامه، 
که هماره بی هیچ چشم داشتی، دانش و تجربیات خود را  در 
اختیار ما گذاشته اند، تشکر و قدردانی کنم. و نیز الزم است 
ادای دینی کنم به تمام کسانی که با شایعه سازی ها، برچسب 
زدن ها، تهمت زدن ها و خالصه به هر طریقی با عداوتشان، 

سبب خیر شدند و ما را  در راهمان ثابت قدم نگه داشتند! 

عباس نجفی زرافشان 
سردبیر

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. 

دیگر  را  شده  انجام  آنچه 
انجامش  عدم  از  توان  نمی 

جلوگیری کرد.
مکبث، پرده پنجم، صحنه اول

What’s done cannot 
be undone.
Macbeth, Act V.Sc.1. /برگرفته از کتاب اندیشه های زرین شکسپیر

گردآوری و ترجمه: هلیا معینی 

هفته نامه پرشین
 اجتماعی , فرهنگی , هنری
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تمامی  دارد.  می  بر  گام  صحیح  رسانی  اطالع  
مطالب از سایت ها، روزنامه های معتبر، مقاالت 
رسیده وخبرگزاریهای رسمی با ذکر نام نویسنده 
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تسلیت
 جناب آقایان رشید و مصطفی محمدی

اندوهگین  نیز  را  ما  مادربزرگوارتان  فقدان 
ساخت. غفران و رحمت الهی برای آن عزیز 
از دست رفته و سالمتی و طول عمر با عزت 

برای شما از پروردگار متعال خواهانم.

عباس نجفی زرافشان  

http://www.facebook.com/pages/Persian-Weekly/120285221359444
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استفان والت، جیمز تراب، بروس استوکس، امیلی سیمپسون و 
جمعی دیگر از کارشناسان به پیش بینی مهم ترین موضوعات 

پیش رو در سال 2016 پرداخته اند.

 سال 2016 نخستین روزهای خود را تجربه می کند. آخرین 
سالی که اوباما در کاخ سفید مستقر است، بحران مهاجرت، 
تروریسم و تغییرات آب و هوایی تنها گوشه ای از موضوعات 
نظر  پالسی  فارن  هستند.  جدید  سال  در  رو  پیش  مهم 
موضوعات  و  وقایع  ترین  مهم  مورد  در  را  خود  کارشناسان 

سال 2016 جویا شده است.

توماس ریکس: خطر گرم شدن زمین جدی است
در  موضوع  ترین  مهم  به  هوایی  و  آب  تغییرات  من  نظر  به 
های  پدیده  با  شدن  رو  به  رو  شد.  خواهد  تبدیل   2016 سال 
های  محل  در  بزرگ  های  طوفان  نظیر  متفاوت  هوایی  و  آب 
غیرمعمول و تغییر در جریان اقیانوس ها از جمله عللی است 
که می تواند تغییرات آب و هوایی را به مهم ترین موضوع سال 

2016 تبدیل کند.

استفان والت : یک سال بدون تحوالت چشمگیر
زیرا  فایده است،  بی  ترین موضوع 2016  از مهم  سخن گفتن 
تروریستی  حمالت  نظیر  هیجانی  و  غیرمترقبه  حوادث 
که  حالی  در  کنند،  می  جلب  خود  به  را  توجهات  بیشترین 
تحوالت مهم از نظر دور می مانند.مهم ترین موضوع در سال 
و  ماند  ثبات خواهد  با  این سال  در  که مسائل  است  این   2016
اقتصادی  بهبود  شد.  نخواهد  خاصی  تغییرات  دستخوش 
همچنان  اروپا  اتحادیه  یابد.  می  ادامه  کنونی  روند  با  آمریکا 
از چالش های دشوار دست و پنجه نرم  با طیف گسترده ای 
چالش  یک  عنوان  به  همچنان  نیز  داعش  گروه  کرد.  خواهد 
کرد  خواهد  پیدا  کاهش  روسیه  قدرت  ماند.  می  باقی  مطرح 
و نفوذ چین روند صعودی خود را در سطح جهانی ادامه می 
دهد. توافق هسته ای با ایران پابرجا باقی می ماند، اما روابط 
برزیل،  ونزوئال،  یافت.  نخواهد  بهبود  واشنگتن  تهران- 
را  ناامیدکننده خود  آرژانتین روند  و  ترکیه  آفریقای جنوبی، 
ادامه می دهند. چین، بریتانیا، روسیه و آمریکا برترین های 
المپیک در 2016 خواهند شد. طرح دو دولت برای صلح اعراب 
و فلسطین پیشرفتی نخواهد کرد. در لیبی، اوکراین، سوریه، 
نخواهد  بادوام  صلح  توافق  از  خبری  نیز  یمن  و  افغانستان 
بود. حمالت تروریستی همچنان جان انسان های بی گناه را 
خواهد گرفت. علی رغم توافق صورت گرفته در پاریس، دمای 

زمین باالتر می رود.
به طور کلی می توان گفت که جهان در پایان 2016 با آنچه که 
ای نخواهد  قابل مالحظه  تفاوت  آن هستیم،  اکنون شاهد  هم 
داشت. تنها یک تحول مهم پیش روی است و آن انتخابات رئیس 

نیز  اوباما  اگرچه سیاست خارجی  آمریکاست.  جمهور جدید 
از الگوی سیاست خارجی ایده آل فاصله قابل توجهی داشته 
بعدی  جمهور  رئیس  که  است  آن  از  حاکی  شواهد  اما  است، 

تجاربی به مراتب بدتر به یادگار خواهد گذاشت.

بروس استوکس: آمریکا؛ کشوری با اختالف نظرهای جدی
افکار  نزد  عمیق  شکاف  یک  بروز   2016 رویداد  ترین  مهم 
عمومی آمریکا در مورد درک از نقش آمریکا در جهان و تاثیر 

آن بر کمپین های انتخاباتی است.
که  هستند  باور  این  بر  آمریکا  مردم  از  سوم  یک  به  نزدیک 
تروریسم، حفظ امنیت ملی و یا داعش مهم ترین چالش های 
پیش روی کشور هستند. در حالی که در سال گذشته تنها 4 
پیش  های  چالش  ترین  مهم  را  موضوعات  این  مردم  درصد 
رو می دیدند. دیدگاه حامیان دو حزب در رابطه با این موارد 
از  خواهان  جمهوری  از  درصد   83 است؛  متفاوت  بسیار  نیز 
افزایش قدرت نفوذ داعش احساس نگرانی شدید کرده اند، در 
حالی که تنها 53 درصد از دموکرات ها این موضوع را نگران 

کننده دانستند.
کار  دستور  از  عمومی  افکار  انتظار  ها،  دیدگاه  اختالف  این 
و  کند  می  تعیین  را  بعدی  جمهور  رئیس  خارجی  سیاست 
دو  از  یک  کدام  از  که  این  از  صرفنظر  بعدی،  جمهور  رئیس 

حزب باشد با این اختالفات سر و کار خواهد داشت.

جیمز تراب: 2016 سال افول ارزش های غربی است
مبهوت بودن آمریکا و اروپا در مواجهه با تروریسم اسالمی و 
موج عظیم مهاجرت و مخاطرات آن، می تواند 2016 را تبدیل 
حال  بدهد.در  دست  از  را  خود  های  ارزش  که  کند  سالی  به 
حاضر، تعداد اندکی از کشورها - آلمان، سوئد و کانادا - بر 
ضرورت  جمله  از  ها  ارزش  از  اجتماعی  غرب  که  باورند  این 
هم  بشر  حقوق  جهانی  بیانیه  در  که  است  مهاجرین  پذیرش 
سایر  و  لهستان  مجارستان،  است.  گرفته  قرار  تاکید  مورد 
اند،  بسته  مهاجران  روی  به  را  خود  مرزهای  که  کشورهایی 
غرب را مانند آسیا یا آمریکای التین یک فرهنگ می دانند که 
نژاد سفید، مسیحیت و دموکراسی مولفه های آن هستند.کدام 
یک از این دو طرف می تواند پیروز میدان باشد؟ انتخابات در 
لهستان، فرانسه، اتریش و سایر کشورها نشان داده که تمایل 
عمومی به سوی احزاب راست گرای افراطی بیشتر شده است. 
در حال حاضر حزب ملی گرای سوئد در لیبرال ترین کشور 

اروپا، باالترین محبوبیت را به خود اختصاص داده است.

آرون دیوید میلر: تروریسم مهم ترین موضوع 2016 است
آمریکا  خارجی  سیاست  موضوع  ترین  مهم   2016 سال  در 

ترورهای جهادی خواهد بود.
در نیمه دوم 2015 موضوع تروریسم و اظهارات دونالد ترامپ 

در این خصوص به بحث اصلی تبدیل شده بود. در سال 2016 
احتمال می رود که تروریسم همچنان بحث روز باقی بماند. 
رقابت  تواند  نمی  تروریسم  اندازه  به  دیگری  موضوع  هیچ 
های انتخاباتی را تحت تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر، موفقیت 
اخیر آمریکا و نیروهای عراقی در رمادی، می تواند با پاسخ 
متقابل نیروهای داعش در قالب حمالت تروریستی رو به رو 

شود.
در  روزه  هر  متوسط  طور  به  که  دهد  می  نشان  آمار  اگرچه 
نزدیک  آن  موجب  به  و  گیرد  می  صورت  تیراندازی  آمریکا 
سپتامبر   11 از  بعد  اما  شوند،  می  زخمی  یا  کشته  نفر   4 به 
فضای جدیدی در آمریکا به وجود آمده است که مردم آمریکا 
تروریسم را تهدیدی به مراتب جدی تر از آزادی حمل سالح 

می بینند.

فراموش  را  مهاجران  هم  باز  جهان  که  سالی  ولف:  لوران 
خواهد کرد

کرده،  اعالم  ملل  سازمان  پناهندگی  آژانس  که  آماری  طبق 
تعداد پناهندگان در سال 2015 به 60 میلیون نفر رسیده است. 
با توجه به اینکه جنگ سوریه همچنان ادامه دارد، انتظار می 
رود که در سال 2016 روند مهاجرت همچنان ادامه پیدا کند. 
به  منجر  افراد،  این  مایحتاج  تامین  برای  مالی  منابع  کمبود 

بروز بحران مهاجرت در 2016 می شود.

روزا بروکس: 2016 آخرین فرصت اوباماست
2016 آخرین سالی است که اوباما در قدرت است و انتظار می 
رود که وی تالش بیشتری برای تثبیت میراث خود در عرصه 
سیاست انجام دهد. رسانه ها نیز باید بیشتر به روی عملکرد 
به  مربوط  قوانین  حفظ  داخلی،  عرصه  در  کنند.  تمرکز  وی 
بیمه درمانی علی رغم همه مشکالت موجود، بهبود وضعیت 
پلورالیسم  از  حفاظت  و  جامعه  تر  ضعیف  اقشار  اقتصادی 
آنها  به  باید  اوباما  که  است  موضوعاتی  ترین  مهم  آمریکایی 
توجه داشته باشد. در عرصه بین المللی نیز اوباما باید تکلیف 
با تعارضات حل نشده در سطح جهانی روشن کند.  خود را 
از نیروی  به قیمت هزینه زیاد،  آیا وی حاضر می شود حتی 
نظامی آمریکا برای مبارزه با داعش استفاده کند و یا ترجیح 
می دهد این قائله را به حال خود رها کند؟ در مورد گوانتانامو 
و وعده بستن این زندان نیز اوباما باید هر چه زودتر تکلیف 
را  قدرت   2009 سال  در  اوباما  که  کند.زمانی  روشن  را  خود 
به دست گرفت، این فرصت را در اختیار داشت که اشتباهات 
بوش را جبران کند، اما وی نتوانست به خوبی از این فرصت 
استفاده کند و به وعده های خود عمل نماید. یک سال پیش رو 

تنها فرصت وی برای جبران است.

کیم غطاس: 2016 سال تداوم رقابت عربستان و ایران است

تاثیر  خاورمیانه  بر  که  دارد  وجود  مهم  ژئوپلتیکی  روند  یک 
خواهد گذاشت و آن رقابت عربستان و ایران و تحوالت داخلی 

در هر یک از این دو کشور است.
در فوریه پیش رو انتخابات مجلس شورای اسالمی و مجلس 
اصالح  میان  رقابت  شد.  خواهد  برگزار  تهران  در  خبرگان 
تواند  نمی  چه  اگر  انتخابات،  این  در  گرایان  اصول  و  طلبان 
سیستم سیاسی ایران را عوض کند، اما بر لحن ارتباط ایران 
تاثیر خواهد گذاشت.در ریاض نیز محمد بن  با جهان خارج 
خود،  قدرت  افزایش  با  دفاع  وزیر  و  پادشاه  فرزند  سلمان، 
اصالحات بیشتری را در ارتش پیاده خواهد کرد. انتظار می 
رود که رقابت ها میان بن سلمان و بن نایف، ولیعهد عربستان 

باال بگیرد.
این تحوالت می تواند رقابت منطقه ای عربستان و  هر دوی 
با  ای  هسته  توافق  امضای  با  دهد.  قرار  تاثیر  تحت  را  ایران 
ایران، عربستان به این باور رسید که توازن قوا در منطقه در 
حال بر هم خوردن است. هر چه به راه حل بالقوه در سوریه 
این  در  ایران  و  عربستان  تحریک  به  جنگ  شویم،  تر  نزدیک 
ادامه  آینده  سال  طی  روند  این  و  شد  خواهد  شدیدتر  کشور 

خواهد داشت.

امیلی سیمپسون: 2016 و معمای نفت شیل
سرنوشت نفت شیل آمریکا چه خواهد شد؟ پاسخ این سوال 
اگر در  باشد.  تواند راهنمای تحوالت ژئوپلتیک در 2016  می 
دارد:  وجود  احتمال  دو  بماند،  پایین  نفت  قیمت  مدت  دراز 
خشونت و سرکوب در کشورهای نفتی که با مشکالت مالی و 
ناآرامی های مدنی مواجه خواهند شد و احتمال ارائه ساختار 
جدیدی در اوپک ناشی از شوک قیمت نفت.در سال 2016، در 
صورت ورود ایران به بازار عرضه نفت، ادامه کاهش تقاضای 
چین، عدم تمایل اوپک به کاهش میزان عرضه و تداوم افزایش 
نرخ بهره فدرال رزرو، احتمال ورشکستگی صنعت نفت شیل 

آمریکا باال می رود.
از  در صورت تحقق این سناریو، با کاهش تولید نفت آمریکا 
کند.  می  پیدا  افزایش  نفت  قیمت  جهانی،  عرضه  کل  میزان 
شیل  نفت  تولید  به  آوردن مجدد  نفت، روی  قیمت  افزایش  با 
سودآور خواهد شد. سوالی که در اینجا مطرح می شود این 
است که آیا صنعت شیل در این زمان مجددا احیاء می شود؟ 
اگر پاسخ آن مثبت باشد، چرخه فوق تکرار شده و قیمت نفت 

مجددا سقوط می کند.
آنچه که رژیم  از  به نظر می رسد که صنعت نفت شیل بیش 
سعودی تصور می کند مقاوم است و بیرون کردن آن از چرخه 

رقابت به آسانی که پادشاه عربستان فکر می کند، نیست.

منبع: فارن پالسی

هفته ای که گذشت

کارشناسان سال ۲۰۱۶ را 
چگونه پیش بینی می کنند؟

 تروریسم مهم ترین 
موضوع ۲۰۱۶ 
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۱۰ بحران مهم بین المللی که در 
سال ۲۰۱۶ شاهد خواهیم بود

سال 2016 در حالی آغاز شده که دامنه بحران های مختلف بین المللی جاری در سال گذشته 
ـ که پیشینه برخی بسیار است ـ به سال جدید نیز کشیده شده است. یک نشریه انگلیسی در 
مطلبی ضمن پرداختن به این موضوع، به بررسی 10 بحرانی پرداخته که میراث سال 2015 

هستند و انتظار می رود در سال جدید، وضعیت آن ها بدتر نیز بشود.
المللی شکل گرفته در 12 ماه  بین  بزرگترین بحران های  »ایندیپندت«،  از روزنامه  نقل  به   
گذشته، در سال جدید میالدی وخیم تر خواهند شد. این چیزی است که شماری از سرشناس 

ترین پژوهشگران حوزه مطالعات ریسک سیاسی به آن اشاره می کنند.
بزرگترین  نپال،  لرزه  زمین  پاریس،  در  تروریستی  حمالت  شاهد  آن  در  که  سالی  از  پس 
بحران پناهجویان طی 70 سال اخیر و همچنین تشدید منازعه میان روسیه و اوکراین بودیم، 
چشم انداز سیاسی سال 2016، بیانگر انتظار برای بی ثباتی بیشتر در شرایطی است که یک 

استراتژی واحد جهانی برای مقابله با بحران های جاری وجود ندارد.
یان برمر، تحلیلگر ریسک و تیم وی در »گروه اوراسیا«، به بررسی ده مسأله سیاسی مهم 
و بحرانی در سال 2016 پرداخته و آن ها را به ترتیب اهمیت )از کمتر به بیشتر( طبقه بندی 

کرده اند.
  

10- ترکیه: رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در تالش برای برقراری یک سیستم 
تاکتیک  یک  این  شود.  اداره  خودش  شخص  توسط  پارلمان،  جای  به  که  است  حکومتی 

تهاجمی است که می تواند به سرمایه گذاری های تجاری در این کشور صدمه بزند. 
مقابل  در  را  کشور  این  عماًل  داعش،  با  مقابله  برای  ترکیه  بر  آمریکا  فشار  این،  بر  افزون   
حمالت این گروه تروریستی آسیب پذیرتر خواهد کرد؛ در حالی که دستاوردهای اقدامات 

ترکیه علیه تروریست ها از حد متوسط فراتر نخواهد رفت.
 

 9- کم بودن تعداد انتخابات: رشد اقتصادی کند و پایین آمدن استانداردهای زندگی، سبب 
نارضایتی مردم می شود؛ اما در سال جاری، تعداد انتخابات ها کم است و مردم نمی توانند 
دیدگاه خود را به حکومت منتقل کنند. به طور معمول، این روند نویدبخش یک سال آرام 
است، اما برمر هشدار می دهد، این بار، ماجرا متفاوت است. کمبود انتخابات می تواند سبب 

جریان یافتن اعتراضات مردمی در سطح خیابان ها شود.
  

8- برزیل: این کشور قدرتمند آمریکای جنوبی، در مسیری حرکت می کند که نتیجه اش، گیر 
افتادن در باتالق بحران سیاسی و ناتوانی از حل و فصل کسری مالی رو به افزایش است. 
چه دیلما روسف، رئیس جمهور برزیل بتواند جایگاه خود را حفظ کند و چه ناچار به کناره 
گیری شود و جای خود را به میچل ِتِمر، معاون خود بدهد، باز هم دولت قادر نخواهد بود 

مسائل فزاینده کشور را حل و فصل کند.
  

غیرقابل  رفتاری  داشتن  به  که  رهبرانی  شمار  شدن  زیاد  بینی:  پیش  قابل  غیر  رهبران   -7
پیش بینی شناخته می شوند، سبب بی ثبات تر شدن سیاست بین الملل خواهد شد. در رأس 
این مجموعه، والدیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان، رؤسای جمهور روسیه و ترکیه قرار 
دارند. محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد عربستان سعودی و پترو پروشنکو، رئیس جمهور 

اوکراین، از دیگر اعضای این گروه به شمار می روند. 
 
 

نفوذ  به  سیاسی،  بزرگ  چالش  ده  میان  در  ششم  جایگاه  ها«:  »تکنولوژیست  ظهور   -6
بازیگران غیردولتی – از شرکت های فناوری فعال در »سیلیکون َولی« )مرکز فناوری های 
پیشرفته در آمریکا( گرفته تا گروه های هکری – بر حوزه سیاسی مربوط می شود. برمر 
پیش بینی می کند که دولت ها، به این کارگزاران پرقدرت واکنش نشان دهند و همین امر به 

بی ثباتی بازارها و پیامدهای سیاسی منجر شود. 
 
 

داخلی  های  نزاع  و  سعودی  عربستان  شدن  تر  منزوی  موازات  به  سعودی:  عربستان   -5
میان اعضای خاندان آل سعود، انتظار می رود که این کشور روند تهاجمی تری را در سطح 
افزایش  و  پادشاه سعودی  به عنوان  آمدن ملک سلمان  کار  با روی  بگیرد.  منطقه در پیش 
ایران، سناریوی وقوع یک منازعه مستقیم در منطقه به هیچ وجه  با  این کشور  تنش های 

غیر واقع بینانه نیست.
 

روندی  در  تاریخ،  تروریستی  سازمان  قدرتمندترین  به  واکنش  »دوستان«:  و  داعش   -4  
اشتباه جریان پیدا کرده و اغلب از سوی گروه هایی بوده که خود با یکدیگر اهدافی متضاد 
دارند. در سال 2016، چشم اندازی برای حل این مسأله وجود ندارد. در صدر اهداف حمالت 
داعش، کشورهای فرانسه، روسیه، ترکیه، عربستان سعودی و آمریکا قرار دارند و برخی 

دولت های خاورمیانه نیز اثرات فعالیت این گروه را احساس خواهند کرد. 
  

اقتصادی  3- جای پای چین: امروزه چین به عنوان تنها کشوری که دارای یک استراتژی 
جهانی است، در جایگاهی قرار گرفته که می تواند تعیین کننده بسیاری از وقایع و پیامدهای 
سیاسی باشد. با این حال، به گفته برمر، بیشتر بازیگران بین المللی آماده پذیرش اولویت 

های چین و یا موافق با این اولویت ها نیستند. 
 

ایجاد  سبب  هستند،  بسته  یا  باز  اروپای  یک  خواستار  که  آنهایی  اروپا:  شدن  »بسته«   -2
اروپا  اقتصادهای  کند، هرچند  بینی می  پیش  برمر  اروپا خواهند شد.  اتحادیه  در  انشقاق 
به روند فعلی خود ادامه خواهند داد، در حوزه هایی همچون باز ماندن مرزها، تغییراتی به 
وجود خواهد آمد. به عقیده وی، احتمال خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، بیش از آن چیزی 

است که اغلب مردم تصور می کنند.

جهان  اتحاد  مهمترین  زمانی  که  فراآتالنتیکی  شراکت  و  همکاری  »توخالی«:  اتحاد   -1
محسوب می شد، اکنون ضعیف تر و ناکارآمدتر از هر زمان دیگری طی چند دهه اخیر شده 
است. در شرایطی که آمریکا دیگر به نیابت از اروپا مداخله نمی کند و اختالفات آمریکا و 
اروپا بیش از پیش در موضوع سوریه مشخص می شود، هیچ یک از این دو )آمریکا و اروپا( 
توان گفت،  گیرد. می  نمی  بر عهده  را  افتاده  جهان  در  که  آتشی  مسئولیت خاموش کردن 

»آتش نشان بین المللی« دیگر وجود ندارد.

خالفت اسالمی جاسوسان انگلیسی را به قتل رساند

کابوس داعش برسر بریتانیا
یک فرد افراطی که گمان می رود یک پسر جوان با لهجه بریتانیایی باشد، در فیلمی جدید 
از داعش حضور یافت تا پنج تن را که گفته می شود »جاسوس های انگلیسی« هستند به 
از سوی جناح رسانه ای داعش منتشر شده حامل  این فیلم 11 دقیقه ای که  قتل برساند. 
»پیامی برای دیوید کامرون« است که این پیام از سوی فرد مسلح نقابداری که با لهجه 
بریتانیایی صحبت می کند، قرائت می شود. این فرد مسلح کامرون را »بزرگ ترین ابله« و 
»نوکر« آمریکا در نبرد علیه داعش توصیف کرد. به گزارش گاردین، این فرد تروریست 
به  دوربین  به  نگاه  با  زده اند  زانو  زمین  روی  نارنجی  لباس  با  نفرکه   5 آن  پشت  در  که 
این  اسلحه اشاره کرده و می گوید: مبارزان داعش برای حمله به اروپا آماده می شوند. 
ویدئو سپس با کشتن آن 5نفر که به ماموریت خود »اعتراف« کرده اند، به پایان می رسد.

این کلیپ 11 دقیقه ای همچنین پسر نوجوانی را نشان می دهد که با لباس داعشیان چنین 
سخن می گوید: »ما همه جا کافران را خواهیم کشت.« این پیام جدید ویدئویی، تصویر 
با  فیلم کوتاه جدید فردی  این  یاد می آورد.  به  را  یا همان »جان جهادی«  اموازی  محمد 
یونیفورم نظامی داعش را نشان می دهد که بارها مستقیما کامرون را مورد خطاب قرار 
می دهد. این فرد تروریست که دائم جلوی دوربین اسلحه خود را باال و پایین می برد، به 
حمالت هوایی بریتانیا در سوریه اشاره می کند. چنین به نظر می رسد که انتقام داعش 

علیه بریتانیا در راه است. این گروه قصد دارد بریتانیا را به دلیل فعالیت در حمله هوایی 
افتاده اند  تقال  به  بریتانیایی  امنیتی  نیروهای  گاردین،  گزارش  به  کند.  تنبیه  سوریه  به 
تا آن بریتانیایی را که در این فیلم حاضر شده، مورد شناسایی قرار دهند. با این حال، 
بازجویان بریتانیایی هنوز نتوانسته اند این فرد را بشناسند. گاردین می نویسد همان طور 
که در شناسایی »جان جهادی« نیروهای بریتانیایی مجبور شدند صدای او را تحلیل کنند 
چاره ای ندارند که برای شناسایی این تروریست بریتانیایی هم با رصد کردن توییتر و 
فضای مجازی و سایر ارتباطات الکترونیکی به یافتن سرنخ هایی برای شناسایی صدای 
او بپردازند. برخی تحلیلگران می گویند احتمال دارد داعش بخواهد برای منحرف کردن 
توجهات از شکستش در عراق، دست به فرافکنی زده و بگوید »همچنان زنده ایم.« گاردین 
می افزاید حدود 800 بریتانیایی که هویت شان شناسایی شده برای جنگ در کنار داعش 
به سوریه و عراق رفته اند. از این میان 400 نفر به بریتانیا بازگشته اند. حدود 50 تا 100 
بریتانیایی هم کشته شده و گمان می رود تا کنون حدود 300 بریتانیایی فعال در داعش 
حضور داشته باشند. احتمال می رود آن تروریست بریتانیایی که صدای او در فیلم جدید 
داعش شنیده می شود یکی از همان 300 عضو فعال باشد. این احتمال هم مطرح شده که 
آن پسر جوان در ویدئو ضرورتا بریتانیایی نیست. او می تواند سوری یا عراقی باشد که 
با بریتانیایی ها محشور شده است. این گروگان ها که از سوی داعشی ها کشته شدند به 
جمع آوری اطالعات از رقه متهم شدند. آنها 25 تا 40 سال سن داشتند. در این فیلم آنها 

»مرتد« خطاب می شوند.
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اقتصاد

سال ناآرام بازارها
فیلیپ کوگان 

ستون نویس بالگ »باتن وود« در اکونومیست

چشم انداز به گونه ای استثنایی مبهم است
اما  هستند.  روبه رو  اطمینان  عدم  با  جدید  سال  هر  آستانه  در  سرمایه گذاران 
بررسی چشم انداز سال 2016 به دلیل وجود دو مساله، به گونه خاصی دشوار 
است. سوال اول اینکه آیا کاهش رشد چین و دیگر اقتصادهای نوظهور ادامه 
انگلستان«(  »بانک  شاید  رزرو)و  فدرال  اینکه  دوم  سوال  و  کرد  خواهد  پیدا 

چقدر در جهت سیاست انقباضی حرکت خواهد کرد.

الگوی سال های اخیر سرمایه گذاران این بوده که در رابطه با چشم انداز رشد 
و  کنند  آغاز  خوش بینانه  حالتی  در  را  سال  ها،  شرکت  سوددهی  و  اقتصادی 
اشتیاق خود را تا انتهای تابستان حفظ کنند. اما این بار داستان متفاوت است. 
موسسه اعتبارسنجی »مودیز«، برآورد رشد تولید ناخالص اقتصادهای گروه 
بیست را در سال 2016 از 1/ 3 درصد به 8/ 2 درصد کاهش داده است. تجارت 
جهانی نیز ناامیدکننده بوده است؛ حجم تجارت در نیمه نخست سال 2015 برای 

مالی، سرمایه گذاران  افت کرده است.از زمان بحران  از سال 2009،  بار  اولین 
تسهیلی  سیاست های  بهانه  اقتصادی،  ضعیف  داده های  که  بوده اند  شاهد 
بانک های مرکزی بوده است. این چیزی نیست که بتوان در سال 2016 از فدرال 
رزرو انتظار داشت، اما سرمایه گذاران خوشحال خواهند شد اگر افزایش نرخ 
بهره، کمتر و با فاصله بیشتری باشد. بانک مرکزی اروپا و »بانک ژاپن« هنوز 
به انبساط پولی متعهد به نظر می رسند. اما امید بزرگ این است که چین هم 
به کاهش رشد خود با محرک های سیاستی بیشتر واکنش نشان دهد، اقدامی 
که تلنگر بزرگی به دیگر بازارهای نوظهور به خصوص تولیدکنندگان کاالهای 

پایه خواهد زد.
بازارهای دارایی در جهان توسعه یافته به لطف کاهش فشار حداقل دستمزد، 
از نرخ های بهره پایین )که سرمایه گذاران را از پول نقد به دارایی هایی پرخطر 
سوق داده است( و از حاشیه سودهای سالم، بهره برده اند. همزمان با بیکاری 
آمریکا که به طرز قابل توجهی افت کرده، حداقل دستمزد به دلیل کاهش تورم، 
افزایش پیدا کرده است. اما افت بازارهای نوظهور به آن معنا است که شرکت ها 
نمی توانند برای روشن نگه داشتن موتور سود، روی جهش تقاضای جهانی 
باشند  داشته  را  احساس  این  باید  قرضه  اوراق  کنند.سرمایه گذاران  حساب 
که گویی در حالتی معلق هستند. هر سال، بیشتر مفسران پیش بینی می کنند 
سیاست  تغییر  یا  تورم  و  رشد  افزایش  به دلیل  پایین  بازدهی های  دوره  که 
در سال  است.  نیفتاده  واقعا هرگز  اتفاق  این  اما  است.  پایان  به  نزدیک  پولی 
منفی  بازدهی های  دوره ای  برای  حتی  اروپا  دولتی  اوراق  بازار  چندین   2015
پایین  تاریخی  سطوحی  در  شرکتی  قرضه  اوراق  فرض  پیش  نرخ  داشتند. 
مالی  فشار  تسهیل  و  پایین  نرخ های  در  ماندن  محبوس  به  شرکت ها  و  مانده 
عادت کرده اند. تا وقتی که تورم دوباره رشد کند، اوضاع تغییر نخواهد کرد 
پایین ماندن تورم جهانی  پایه و رشد کم به معنای  افت قیمت های کاالهای  و 
از  اداره مناسبی ندارند  خواهد بود. )کشورهایی مانند روسیه و ونزوئال که 

این موضوع استثنا هستند.(

کند.  تغییر  باید  باالخره  اوضاع  که  بوده  بد  چنان  اخبار  پایه،  کاالهای  برای 
است؛  پایینی  فاز  در  موجود  »ابرچرخه«  که  شده اند  متقاعد  سرمایه گذاران 
واضح  مثال  یک  نفت  است.  انداخته  سایه  کم،  تقاضای  بر  فراوان  عرضه 
نفت  تولیدکنندگان  کردن  بیکار  کار  از  برای  سعودی  عربستان  تالش  است؛ 
نامرسوم، در سال 2015 به نظر جواب نداد و در سال 2016 هم تولید ایران در 
دوره پساتحریم، به بازار ضربه خواهد زد. با این حال، اخبار بد ممکن است 
پیشتر اثر خود را گذاشته باشد.عوامل بنیادی البته تنها عواملی نیستند که بر 
ممکن  نیز  سیاست  و  می گذارند  اثر   2016 سال  در  سرمایه گذاری  تصمیم های 
متشنج  را  بازارها  ماه ها   ،2015 سال  در  یونان  بحران  شود.  بازی  وارد  است 
آمریکا  جمهوری  ریاست  انتخابات   ،2016 سال  بزرگ  سیاسی  رویداد  کرد. 
اگر کسانی  اما  دلگرمند  رقابت بوش-کلینتون  نتیجه  به  است. سرمایه گذاران 
مانند برنی سندرز و دونالد ترامپ انتخاب شوند، بازارها نگران خواهند شد. 
سرمایه گذاران بریتانیا هم در پیش بینی همه پرسی این کشور درباره عضویت 
در اتحادیه اروپا، عصبی خواهند بود.علت آخر عدم قطعیت ممکن است نوسان 
بازار باشد. به دلیل تحت نظارت بودن، بانک ها دیگر مانند گذشته نقش بزرگی 
در بازارسازی ندارند. فشار فروش آگوست 2015 نشان داد که اگر معامله گران 
به شناسایی سود نرسند، قیمت ها می تواند برای مدتی سقوط کند. اگر چنین 
اوضاعی هر ماه تکرار شود، سرمایه گذاران ممکن است بازگشت سرمایه صفر 

را جذاب تر از قبل بیابند.

زمـــان اقدام برای 
اقتصــــــــاد جهان

کریستین الگارد 
مدیر صندوق بین المللی پول

اقتصاد جهان در سال 2016 همچنان با گذارهایی عمده روبه رو  خواهد بود. چین 
در حال انتقال به یک مدل رشد باثبات تر است. در ایاالت متحده سیاست پولی 
تغییر می کند. قیمت کاالهای پایه احتماال از آنچه در سال های اخیر بوده، بسیار 

پایین تر خواهد بود و برای دوره ای طوالنی آن چنان خواهد ماند.
می توانیم  چگونه  داد.  پاسخ  آنها  به  باید  که  هست  نیز  کلی تری  پرسش های 
چه  نابرابری  بردن  بین  از  برای  برسیم؟  متوازن تر  و  قوی تر  جهانی  رشد  به 
و  آب  تغییرات  از  را  شکننده مان  زمین  می توانیم  چگونه  و  بکنیم؟  می توانیم 
هوایی حفظ کنیم؟ خبر خوب این است که من آگاهی فزاینده ای را درباره نیاز 
بعدی  گام  می بینم.  پول  بین المللی  صندوق  عضو  کشور   188 فوری  اقدام  به 
باید اجرا باشد، انجام دادن کارهای درست، همین حاال. اینها سه »کار درست« 

نخست برای سال های پیش رو هستند:

1- افزایش رشد موجود
 3  /1 و   3   /4 ترتیب  به   2015 و   2014 سال های  در  جهان  اقتصاد  که  حالی  در 
انتظار تسریع  تنها  درصد رشد کرده، صندوق بین المللی پول برای سال 2016 
معتدل رشد جهان تا 6/ 3 درصد را دارد. بنابراین اولویت فوری، به کارگیری 
نیروی  تجدید  و  قطعیت  عدم  بردن  بین  از  برای  موثرتر  سیاستی  نسخه های 
سطح فعلی رشد است.از این رو است که من برای ترکیب اقداماتی که این امر 
نیاز  مورد  سیاست گذاران  سوی  از  آنچه  داده ام.  فراخوان  گرفته اند،  هدف  را 
در  ساختاری  اصالحات  و  مالی  ثبات  برای  تدابیری  تقاضا،  از  حمایت  است، 
کاهش  و  سرمایه گذاری  ترغیب  انتظارات،  افزایش  برای  قدرت  تمام  با  تالشی 
بیکاری است.ما همچنین برای »ارتقای سیاستی« بیشتر فراخوان داده ایم. برای 
مثال، بانک های مرکزی عمده باید توجه بیشتری به خطرات ناشی از تصمیمات 
بدهی های  به مساله  به شدت  باید  اقتصادهای نوظهور  و  بکنند  سیاستی خود 
خارجی و نفوذ شرکت ها بپردازند.ُلب کالم اینکه تمام کشورها باید آمیزه ای از 
سیاست ها را که برای آنها مناسب است اجرایی و این کار را بدون تاخیر شروع 
یاری گر  ملی،  سیاست های  اینکه  تضمین  برای  پول  بین المللی  صندوق  کنند. 

نسخه جهانی منسجمی برای رشد است، نقش خود را بازی خواهد کرد.

2-  افزایش رشد در میان مدت
انجام  معنای  به  این  است.  میان مدت  در  بالقوه  رشد  افزایش  دوم،  اولویت 
کارهای درست برای حذف بهره وری پایین، تاثیر جمعیت در حال پیر شدن و 
میراث بحران مالی جهانی است. در این مسیر چند بازی ساز مهم وجود دارد.
صندوق  پژوهش های  است.  باکیفیت  زیرساخت های  در  سرمایه گذاری  یکی، 
هزینه  افزایش  پیشرفته،  اقتصادهای  در  که  می دهد  نشان  پول  بین المللی 
سرمایه گذاری معادل یک درصد تولید ناخالص داخلی، سطح کلی برون داد را 
حدود 4/ 0 درصد در همان سال و 5/ 1 درصد، چهار سال پس از این افزایش 
هزینه، باال می برد.اصالحات بازارهای کار و محصول هم برای بهبود رشد در 
و  می کنند  رفع  را  نوآوری  و  فرصت  موانع  چراکه  هستند  ضروری  مدت  میان 
سرمایه گذاری در آموزش می تواند به افراد جوان، امید تازه ای برای آینده بدهد.

یک عامل بازی ساز دیگر، برابری جنسیتی است. تحقیقات نشان می دهد که اگر 
شمار کارمندان زن به سطح کارکنان مرد افزایش پیدا کند، تولید ناخالص در 
خواهد  رشد  درصد   27 تا  هند  در  و   9 تا  ژاپن  در  و  درصد   5 تا  متحده  ایاالت 
تمام  برای  بیشتری  سعادت  و  عدالت  می توانند  زنان  تقویت  با  کشورها  کرد. 

شهروندان خود ایجاد کنند.

3- ایجاد رشد درازمدت و پایدار
وظیفه  مورد،  این  در  است.  درازمدت  در  رشد  ساختن  پایدار  سوم،  اولویت 
اهداف  است.  توسعه  سال   ،2015 سال  وعده های  رساندن  سرانجام  به  کلیدی، 
آینده  سال   15 در  پیشرفت  برای  را  اولیه ای  طرح  ملل،  سازمان  پایدار  توسعه 
بخشی  تنوع  بهبود  فقر،  کاهش  برای  را  تالش هایمان  باید  ما  می آورد.  فراهم 
کنیم.صندوق  تقویت  انسانی  سرمایه  توسعه  در  سرمایه گذاری  و  اقتصادی 
بین المللی پول در اول صف این تالش است. ما دسترسی به تمام تسهیالت خود 
را تا 50 درصد افزایش داده ایم. به عالوه، ما نرخ بهره صفر را برای وام هایمان 
با شوک و فاجعه مواجه بوده اند، حفظ کرده ایم.نهایتا، یک  به کشورهایی که 
است.  هوایی  و  آب  تغییرات  به  موثر  واکنشی  انجام  درازمدت،  کلیدی  چالش 
تمام کشورها باید موضوع گرم شدن زمین را به چارچوب اقتصاد کالن خود 
وارد کنند. قیمت گذاری انرژی، قلب این موضوع است. صندوق بین المللی پول 
یارانه های انرژی در جهان را 3/ 5 تریلیون دالر یا 5/ 6 درصد تولید ناخالص 
درست  باید  ما  است.  عظیم  اقتصادی  انحراف  یک  که  کرده  برآورد  جهان 
آینده  اقتصادی جهان برای 12 ماه  قیمت گذاری کنیم.به طور قطع، دستور کار 
وسیع و پیچیده است. اما مسامحه، گزینه معقولی نیست. از همین رو است که 

2016 باید سال انجام »کارهای درست« باشد.
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واکنش هیدروژنی بازارها
کره جنوبی  اینکه  از  پس  آسوشیتدپرس،  گزارش  براساس 
آزمایش  پایگاه  نزدیک  را  مصنوعی  زلزله  یک  کرد  اعالم 
همسایه  است،  کرده  شناسایی  کره شمالی  اصلی  هسته ای 
شمالی این کشور اعالم کرد یک بمب هیدروژنی را با موفقیت 
آزمایش کرده است. این آزمایش احتماال تنش ها در این منطقه 
را افزایش خواهد داد و باعث نگرانی سرمایه گذاران و افزایش 
چین  خود  در  سهام  بازارهای  می شود.  آنها  ریسک گریزی 
تثبیت  برای  اقدامات حمایتی  به  اعالم کرد  پکن  اینکه  از  پس 
بازار ادامه می دهد، تا حدی آرام شده اند، اما هراس بازارهای 
اروپایی  بازارهای  چهارشنبه  است.  محتمل  همچنان  جهانی 
هم راه همتایان آسیایی خود را رفتند. طبق گزارش »شانگهای 
برای  که  را  مقرراتی  همچنان  چین  دولت  نیوز«،  سکیوریتز 
شرکت  یک  سهام  درصدی  پنج  از  بیش  مالک  سهامداران 
ساخته  ممنوع  جدید  مقررات  اجرای  از  پیش  سهام  فروش 
فروش  می کنند  پیش بینی  تحلیلگران  می کند.  حفظ  است، 
 6 ممنوعیت  این  پایان  با  چینی  بازارهای  در  سهام  گسترده 

ماهه در پایان هفته جاری از سرگرفته خواهد شد.

بازگشت نفت به کف ۱۱ ساله
دو  تولید،  مازاد  با  همراه  چین  رشد  روند  درباره  نگرانی 
به  بودند.   2015 سال  در  خام  نفت  بهای  سقوط  عمده  عامل 
گزارش »دنیای اقتصاد« به نقل از رویترز، این نگرانی ها روز 
چهارشنبه نیز اثرگذار شدند و طالی سیاه را دوباره به کف 
سال  کاری  روز  سومین  مهم تر  عامل  گرچه  بردند،  ساله   11
2016، شکل گرفتن این تصور بود که تنش های درگرفته میان 
نمی گذارد.  نفت  تولید  بر  تاثیری  ایران  و  سعودی  عربستان 
بهای شاخص نفتی برنت روز گذشته با حدود 2 درصد افت 
دوباره به عدد 35 دالر رسید. بازار نفت روز دوشنبه جهش 
قیمت را تجربه کرد زیرا تصور بر این بود که تشدید تنش ها 
میان تهران و ریاض ممکن است معامالت را تحت تاثیر قرار 
موسسه  در  استراتژی  بخش  رئیس  هیوسن،  مایکل  دهد. 
مازاد  وجود  با  »همزمان  می گوید:  مارکتس«  »سی ام سی 
هر  ایجاد  سعودی  عربستان  و  ایران  میان  تنش های  عرضه، 

توافقی بر سر کاهش تولید را نامحتمل می کند.« نفت خام در 
حالی این روزها در محدوده 30دالری تقال می کند که در ژوئن 
2014 حدود 115 دالر قیمت داشت. عالوه بر تولید نفت شیل 
تحریم ها  حذف  اوپک،  اعضای  برخی  مازاد  تولید  و  آمریکا 

علیه ایران نیز چشم انداز این بازار را کاهشی کرده است.

مقاومت طالیی اونس
روز چهارشنبه همزمان با افت بهای نفت خام، ارزش دالر نیز 
رشد کرد تا هر دو عامل خارجی مهم در بازار فلزهای گرانبها 
به ضرر طال عمل کنند. با این همه افزایش تقاضا برای طال 
روز  که  رفته  باال  چنان  روزها  این  در  امن  سرمایه  به عنوان 
نوسان های  شد.  خنثی  کاهشی  خارجی  عوامل  فشار  گذشته 
در  ژئوپولیتیک  تنش های  و  یکسو  از  ارز  و  سهام  بازارهای 
خاورمیانه و شرق آسیا از سوی دیگر، باعث افزایش خرید فلز 
زرد شده است. هر اونس طال که روزهای دوشنبه و سه شنبه 
روی قیمت های 1074 و 1077 دالر ایستاده بود، روز چهارشنبه 
تا ساعت 7 شب به وقت تهران به قیمت 1090 دالر رسید، گرچه 
هم اکنون که شما این گزارش را می خوانید ممکن است قیمت 
باشد.اونس  خورده  رقم  روز  نهایی  قیمت  به عنوان  متفاوتی 
که روز دوشنبه 13 دالر رشد کرده بود، روز سه شنبه با آرام 
رشد  کرد.  رشد  دالر   3 تنها  سهام،  بازارهای  نسبی  گرفتن 
محدود روز سه شنبه عمدتا ناشی از ادامه اثرگذاری روند روز 
دوشنبه بود. روز دوشنبه داده های اقتصادی چین و تنش های 
خاورمیانه بودند که به فلز زرد کمک کردند و اثر آنها درروز 
سه شنبه کاهش یافت. بازار روز سه شنبه هم عصبی بود، اما 
قطعا نه به اندازه دوشنبه. به گزارش »دنیای اقتصاد« به نقل 
بانک مرکزی چین روز سه شنبه 130 میلیارد یوآن  از کیتکو، 
نیزمداخله  ارز  بازار  در  و  تزریق  کشور  این  بانکی  نظام  به 
آرام کرد، گرچه  تا حدی  را  بازارهای جهانی  اقدام  این  کرد. 
خبر  دیگر  شد.  تکرار  حدی  تا  دوشنبه  داستان  چهارشنبه 
روز سه شنبه، اعالم تورم منطقه یورو بود که همچنان نگران 
کننده است. تورم این منطقه در ماه دسامبر در مقیاس سال 
به سال تنها 2/ 0 درصد رشد داشته است. پیش بینی ها عدد 3/ 
0 درصد را در نظر گرفته بودند. نرخ تورم هدف بانک مرکزی 

اروپا 2درصد است.

شرق آسیـــــــا 
سرگردان بین 
دو قـــــــدرت

بین الملل  روابط  در  بی سابقه  تجربه  یک  صحنه  آسیا  شرق 
قدرت  یک  به  اقتصادی  نظر  از  بسیاری  کشورهای  است. 
قدرت  به  همزمان  درحالی که  هستند  وابسته  )چین(  بزرگ 
بزرگ دیگر )آمریکا( به عنوان تضمین کننده امنیت شان چشم 
دوخته اند. تاکنون این تجربه، یک موفقیت خیره کننده بوده 
است. به مدت 40 سال، آمریکا تنها صلح را حفظ کرده است، 
که  است  آورده  به وجود  قاره ای  اقتصادی  رونق  یک  بلکه 
بزرگ ترین ذی نفع  آن چین بوده است. اما این نظم درحال 
فرسایش است؛ زیرا چین درحال ساییدن آن چیزی است که 
نظمی  شود.  می  مربوط  آمریکا  رهبری  به  جهانی  نظم  به 
چین  منطقه ای  ذاتی  جویی  برتری  و  خیزش  از  مانع  که 
می شود. در سال 2016 تنش هایی که در نتیجه این فرسایش 
به وجود می آید، تشدید می شود و پرسش های آزار دهنده ای 

را برای دیگر کشورهای آسیایی مطرح می کند. 
زمانی که شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، اولین سفر 
دو  داد،  انجام  آمریکا  به   2015 سپتامبر  در  را  خود  رسمی 
مسائل  داشتند.  اختالف  مسائل  از  بسیاری  سر  بر  کشور 
سرکوب های  و  چین  بشری  حقوق  سوابق  مانند  همیشگی 
تبت و سین کیانگ و نگرانی های جدید درباره امنیت سایبری 
برای  تالش  با  سفر  این  همیشه  مثل  فضا.  نظامی سازی  و 
تاکید بر حوزه های همکاری- برای مثال همکاری درمورد 
تغییرات آب و هوایی- برجسته شد؛ اما اکنون این دو قدرت 
بزرگ در تعداد فزاینده ای از حوزه ها رقیب یکدیگر هستند. 
آسیا جایی است که رقابت این دو قدرت بسیار شدید است، 
اما به سه دلیل عمده این رقابت در سال 2016 بیشتر خواهد 
شد. نخست، این دو کشور اختالفات در مورد دریای جنوب 
ساز  و  ساخت  دوسال  طی  چین  می کنند.  وخیم تر  را  چین 
ایجاد  آبهای مورد مناقشه  غیرقانونی، جزایر مصنوعی در 
ویتنام  و  فیلیپین  تایوان،  ادعای  مورد  آبها  این  است.  کرده 
مورد  در  آمریکا  هستند.  کشور(  سه  هر  موارد  برخی  )و 

ادعای حاکمیت این منطقه موضع گیری نمی کند. اما بر این 
سازه های  دریاها،  بین المللی  قانون  براساس  که   موضوع 
نمی گیرند  قرار  سرزمینی  آبهای  عنوان  تحت  بشر  ساخت 
اصرار دارد. براساس این قانون محدوده آب های سرزمینی 
ارسال  با  آمریکا  دریاست.  مبدا  خط  از  دریایی  مایل   12
ناو های جنگی به این آبها و هواپیماهای نیروی هوایی برای 
پرواز بر فراز این آبها می خواهد از حق خود مبنی بر آزادی 

آمریکا را تحریک آمیز  اقدام  این  اما چین  ناوبری دفاع کند، 

تلقی می کند. 

داد  خواهد  افزایش  آبها  این  در  را  فعالیت هایش  چین  دوم، 
شد،  خواهد  بیشتر  فعالیت ها  این  نظامی  ابعاد  احتماال  و 
ایجاد منطقه  پایگاه های نظامی و  فعالیت هایی مثل ساخت 
دفاع هوایی همان طور که در سال 2013 در دریای شرق چین 
انجام داد. این مساله توسط فرآیند انتخابات آمریکا تقویت 

خواهد شد. چین به این نتیجه رسیده است که دولت اوباما 
ضعیف است. این مساله باعث می شود از ماه های باقیمانده 
دولت آمریکا بهترین استفاده را بکند، در چند ماه مانده به 
پایان دوره دولت، کاخ سفید متوجه بحران در دیگر نقاط 
جهان و کمپین های انتخابات ریاست جمهوری است. بسیار 
به مواجهه نظامی دست  این دریا  آمریکا در  بعید است که 
بزند، اما خطر درگیری بین چین و یکی از همسایگانش مثل 

نگران  را  واشنگتن  و  منطقه  این  در  سیاستمداران  ویتنام، 
با  را  خود  مخالفت  چین  که  است  این  سوم  می کند.دلیل 
شبکه اتحادهای دو جانبه آمریکا با استرالیا، ژاپن، فیلیپین، 
کره جنوبی و تایلند علنی تر می کند. این اتحادهای دوجانبه 
این  چین  است.  بوده  منطقه  این  امنیتی  معماری  اساس 
دوران  یادگار  تایوان  از  آمریکا  حمایت  همچون  را  اتحادها 
جنگ سرد تلقی می  کند. در ماه ژانویه در تایوان انتخابات 
که  بود  خواهد  دیگری  عامل  مساله  این  و  می شود  برگزار 

تنش  بین این دو قدرت بزرگ را افزایش خواهد داد.
 

می کشد،  چالش  به  را  موجود  نظم  چین  که  شرایطی  در 
برای  آمریکا  و  چین  قدرت  دو  هر  با  عالی  روابط  حفظ 
آنها  می شود.  دشوارتر  کوچک تر  آسیایی  کشورهای 
و  کنند  انتخاب  را  یکی  دو  این  بین  نمی خواهند  می گویند 
بسیاری  گرچه  بنابراین  نکرده اند؛  انتخابی  چنین  تاکنون 
از این کشورها از موضع گیری قاطعانه تر آمریکا در دریای 
کشورهایی  حتی  اما  کرد،  خواهند  استقبال  چین  جنوب 
این  از  دارند  قرار  مساله  این  تحت تاثیر  مستقیم  به طور  که 
موضع گیری آمریکا فقط حمایت لفظی خواهند کرد.با این 
وجود کشورهای آسیایی به طور فزاینده مجبور به انتخاب 
می شوند. آنها در تصمیم گیری های امنیتی مجبور به انتخاب 
میزبانی  برای  سنگاپور  توافق  مانند  تصمیماتی  شده اند، 
به دست  فیلیپین  تصمیم  یا  آمریکا،  جدید  جنگی  ناو های  از 
برداشتن از مخالفت با حضور نیروهای آمریکایی، اما آنها 
یکی  آمریکا  و  چین  بین  نیز  اقتصادی  مسائل  در  مجبورند 
آمریکا  وفادار  متحدان  حتی  وجود  این  با  کنند.  انتخاب  را 
موسس  سهامدار  و  گرفته اند  نادیده  را  کشور  این  مخالفت 
بانک چینی سرمایه گذاری زیرساخت آسیا شده اند. این بانک 
بررسی پروژه ها را از فصل دوم سال 2016 آغاز خواهد کرد. 
همچنین قرار است در سال 2016 دو توافق تجاری منطقه ای 
مشارکت  توافقنامه  صریحا  اوباما  باراک  شود.  نهایی 
در»نوشتن  چین  توقف  برای  تالشی  را  ترانس-پاسیفیک 
در  توافقنامه  این  است.  نامیده  پاسیفیک  اقتصادی  قواعد« 
تصویب  مورد   2016 سال  در  باید  و  شد  امضا   2015 اکتبر 
پارلمان های کشورهای عضو قرار بگیرد. در این توافقنامه 
چین حضور ندارد. چین تالش می کند توافقنامه »مشارکت 
اقتصادی جامع منطقه ای« را با 15 کشور آسیایی به انجام 
برساند )البته در رسیدن به اهداف 2016 دچار مشکل خواهد 
شد(. در تئوری، این دو توافقنامه مکمل یکدیگرند و برخی 
از کشورها، مثل ژاپن، مالزی، سنگاپور و ویتنام، در هر دو 
حضور دارند. اما روند اقتصادی همچون روند سیاسی در 
نهادهای  دارد:  قرار  موازی  نهادهای  از  مجموعه ای  جهت 
قدیمی که آمریکا در آنها نقش رهبری دارد و نهادهای جدید 
که آمریکا در آنها حضور ندارد و تحت تسلط چین است. این 
یک روند هشدار دهنده است و احتماال در سال 2016 تشدید 

خواهد شد. 
 اکونومیست
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انتخاب بی بی سی
اخیرا فهرستی اعالم شد        ه که د        ر آن فیلم هایی که از 
فیلم   10 عنوان  به  بی بی سی  سینمایی  منتقد           سوی 
است       .  شد ه  معرفی  شد         ند ،  برگزید         ه   2015 سال  برتر 
سال،  د         رخشان  مستند           فیلم های  فهرست  این  د         ر 
و  سینمایی  جشنواره های  تحسین شد         ه  فیلم های 

فیلم های پرهزینه  هالیوود         ی به چشم می خورند         .

از د         همین فیلم فهرست آغاز می کنیم : 

10-»ایمی« به کارگرد         انی آصف کاپاد         یا
موسیقی  آلبوم  د         و  تنها  خود           زند         گی  طول  د         ر  واینهوس  ایمی 

منتشر کرد          و د         ر 27 سالگی د         رگذشت. شیوه زند         گی او همواره 
افراط  از  او  جنجالی  رفتارهای  اخبار  و  بود           رسانه ها  نگاه  زیر 
زند         گی  مسائل  د         یگر  تا  گرفته  مخد         ر  مواد           و  الکل  مصرف  د         ر 
می شد         .  مطرح  گوناگون  رسانه های  د         ر  همواره  خصوصی اش 
با د         ر نظر گرفتن تمامی این موارد          یک مستند          د         رباره زند         گی او 
چه چیز جد         ید         ی برای گفتن د         ارد         ؟ اما این همان چیزی است که 
از زند         گی واینهوس  او  د         ید         گاه  ساخته  کاپاد         یا را متمایز می کند         . 
د         ختری  زند         گی  د         استان  او  است.  تکان د         هند         ه  و  صمیمی  بسیار 
با استعد         اد          را روایت می کند          که گام به گام به سوی ویران کرد         ن 
خویش پیش می رود          و این موضوع را از سوژه  رسانه های زرد         ، 

تبد         یل به یک تراژد         ی تمام عیار می کند         .

9-»ابرهای سیلس ماریا« به کارگرد         انی اولیویه آسایاس
اگر اینگمار برگمان فیلمسازی سهل گیرتر بود         ، احتماال »سونات 
کارگرد         انی  به  ماریا«  سیلس  »ابرهای  به  شبیه  چیزی  پائیزی« 
روایت  ماریا«  سیلس  »ابرهای  د         رام  می شد         .  آسایاس  اولیویه 
روبه رو شد         ن یک بازیگر زن )ژولیت بینوش( با بحران میانسالی 
است. بینوش د         ر این فیلم استاد         انه یک سمفونی از احساسات را 
نقش  فیلم  این  د         ر  که  استوارت  کریستین  و  می گذارد           نمایش  به 
ظاهر  خوب  خود           نقش  د         ر  چنان  می کند         ،  بازی  را  او  د         ستیار 

می شود          که می توان او را جین فوند         ای هزاره  سوم نامید         .

8 - »کرید         « به کارگرد         انی رایان کوگلر
از  یکی  کوگلر  رایان  کارگرد         انی  به  »کرید         «  روانشناسانه   د         رام 
فیلمنامه ای  از  »کرید         «  است.  سال  فیلم های  سرگرم کنند         ه ترین 
از روحیه  فیلم حکایت  از  استاند         ارد          برخورد         ار است و هر فریم 
جسور و اعتماد          به نفس کوگلر د         ارد         . مایکل بی .جرد         ن که د         ر این 
فیلم نقش پسر آپولو کرید          را بازی می کند          شیوه ای تازه از بازی 
یک ستاره را به نمایش می گذارد          که به گونه ای با بازی سیلوستر 
کنار  د         ر  د         ارد         .  همخوانی  بالبوا  راکی  فیلم  نخستین  د         ر  استالونه 
روح  با  و  نشد         ه   سرکوب  نسخه  نقش  که  د         ارد           قرار  استالونه  او 

خود         ش را بازی می کند         .

7 - »پایان تور« به کارگرد         انی جیمز پونسالت
را  د         یالوگی است که شما  از  فیلم های سرشار  آن  از  تور«  »پایان 
بر صند         لی سینما میخکوب می کند         . این فیلم به کارگرد         انی جیمز 
پونسالت د         رباره زند         گی نویسند         ه ای به نام فوستر واالس است که 
از پیچید         گی های اگومانیا )د         غد         غه وسواسی فرد          با خود         ش( رنج 
ببرد         .  از شهرت خود          لذت  به گونه ای که حتی نمی تواند           می برد          
د         ر نقش واالس ظاهر شد         ه و بازی  این فیلم  د         ر  جیسون سیگال 
خارق العاد         ه ای را به نمایش می گذارد          و جسی آیزنبرگ د         ر نقش 
گزارشگر رولینگ استونز بازی می کند          که با او مصاحبه می کند         . 
خود         کشی  معمای  محور  حول  بیشتر  تور«  »پایان  د         استان  البته 

واالس می گرد         د         .

6-»پشت و رو« به کارگرد         انی پیت د         اکتر
بهترین اثر پیکسار د         ر یک د         هه اخیر چیزی را به نمایش می گذارد          
جذاب  انیمیشن  این  د         ر  نبود         ه ایم.  آن  شاهد           این  از  پیش  تا  که 
نبرد         شان  حاصل  که  می نشینیم  احساساتی  جد         ال  تماشای  به 
د         استان  اصلی  شخصیت  عنوان  به  رایلی  می د         هد         .  شکل  را  ما 
به  با خانواد         ه  خود           نوجوانی همراه  آستانه  د         ر  که  است  د         ختری 
سانفرانسیسکو نقل مکان می کند         . این جابه جایی و تغییر بزرگ 
شاهد           انیمیشن  این  د         ر  ما  آنچه  و  می کند           غرق  ناامید         ی  د         ر  را  او 
هستیم سرزمین عجایبی است که د         ر آن افسرد         گی او وارد          بازی 
شگرف خاطرات و هویت می شود         . خشم، ترس، انزجار، اند         وه و 

شاد         ی بازیگران اصلی انیمیشن »پشت و رو« هستند         .

5-»فاجعه« به کارگرد         انی جود          آپاتو
که  می رسید           نظر  به  فیلم  تبلیغاتی  آگهی های  و  عنوان  د         ید         ن  با 
د         استان فیلم د         رباره  د         ختری مست و تیره روز است، اما د         ر واقع 
د         ختر د         استان با بازی امی  شومر چیزی غیر از این را به نمایش 
چه  هر  و  د         ارد           د         وست  را  غیرمسئوالنه  رفتارهای  او  می گذارد         . 
که  را  آنچه  او  زبان جاری می کند         .  بر  د         ر ذهنش می گذرد           که  را 
آپاتو  جود           فیلم  تا  می د         هد           انجام  آموخته  او  به  غربی  فرهنگ 
د         استان سفر یک د         ختر گمشد         ه به بلوغ را به نمایش بگذارد         . بازی 

امی شومر د         ر این کمد         ی رمانتیک واقعی و خند         ه د         ار است.

کارگرد         انی  به  عقاید         «  زند         ان  و  ساینتولوژی   : 4-»شفاف سازی 
الکس گیبنی

مستند          »شفاف سازی : ساینتولوژی و زند         ان عقاید         « به کارگرد         انی 
الکس گیبنی با نفوذ به عمق روانشناسی این فرهنگ و توضیح 
را  تریلر  یک  تعلیق  حس  نزد         یک  بسیار  فاصله ای  از  آن  جزییات 
می آفریند         . د         ر این فیلم نحوه  ورود          چهره های مشهوری چون تام 
کروز و جان تراولتا به این فرقه شرح د         اد         ه می شود         . نحوه ظاهر 
این  د         ر  ساینتولوژی  کلیسای  فعلی  رهبر  میسکویج  د         یوید           شد         ن 
مستند          را می توان با وارد         شد         ن د         ارت وید         ر د         ر »جنگ ستارگان« 

برابر د         انست.

3-»عشق و بخشش« به کارگرد         انی بیل پالد         
چگونه می توان زند         گینامه  برایان ویلسون نابغه  موسیقی پاپ با 
آن شخصیت شکنند         ه که حتی برای اد         ا کرد         ن یک جمله  ساد         ه هم 
د         چار مشکل می شد          را به تصویر کشید         ؟ بیل پالد          د         ر فیلم »عشق 
و بخشش« به شیوه ای د         رخشان این کار را به انجام می رساند         . 
ریزه کاری های  تمام  خود           بازی های  بهترین  از  یکی  د         ر  د         انو  پل 
کیوزاک  جان  می گذارد         .  نمایش  به  را  جوان  ویلسون  شخصیت 
این  د         وران پیری بازی می کند         ،  د         ر  این خوانند         ه مشهور را  نقش 
اما  ند         ارد         ،  ویلسون  به  چند         انی  ظاهری  شباهت  چند           هر  بازیگر 
باقی  گفتن  برای  حرفی  نقش  این  د         ر  او  شیوای  احساسی  بازی 

نمی گذارد         .

2 -»مکس د         یوانه، جاد         ه خشم« به کارگرد         انی جرج میلر
همان  به  را  خود           جنگجویان  د         وباره  د         هه  سه  از  پس  میلر  جرج 
فیلمی  کار  نتیجه   و  بازگرد         اند           سینما  پرد         ه   به  قد         یمی  شیوه  
سریع  بی نظیر،  اکشن  صحنه های  د         رآمد         .  آب  از  مسحورکنند         ه 
بازی  یک  فضای  د         ر  کرد         ن  بازی  احساس  شما  به  فیلم  خشن  و 
به  را  مکس  هارد         ی  تام  می د         هد         .  را  مرگبار  ورزشی  وید         ئویی 
صورت قهرمانی فروریخته به تصویر می کشد          که با ناامید         ی د         ر 
روح  ترون  شارلیز  خوب  بازی  و  است،  خویشتن  جست وجوی 

»جاد         ه  خشم« است.

1-»کارول «به کارگرد         انی تاد          هینز
د         ر اولین نگاه به ساخته  تاد          هینز می توان رد        پای اثر د         یگر او )د         ور 
هیچ  این  از  پیش  تا  کارگرد         ان  این  اما  د         ید         .  آن  د         ر  را  بهشت(  از 
گاه احساسات را به این شکل به تصویر نکشید         ه است. فیلمنامه  
خلق  های اسمیت  پاتریشیا  نوشته  رمانی  از  اقتباس  با  »کارول« 
جان  مارا  رونی  و  بالنشت  کیت  د         رخشان  بازی های  با  و  شد         ه 

گرفته است.
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آخرین بازی در لندن 
به روی صحنه می رود.

نمایش آخرین بازی نوشته زنده یاد محمود استاد محمد و به کارگردانی بردیا 
جاللی در23  ژانویه در لندن به روی صحنه می رود.  

به گزارش خبرنگار هفته نامه پرشین، این نمایشنامه به کارگردانی بردیا جاللی 
و با بازی فرشید آریان و بردیا جاللی به روی صحنه خواهد رفت. این نمایش 

خالوه،  سامان  همچون  ای  شده  شناخته  و  جوان  بازیگران  صداپیشگی  با 
امیرفرهاد اعظم پناه، تارا تابان و نینا نورک همراهی خواهد شد. 

سوپراستار  و  تئاتر  هنرپیشه  اردالن،  فرامرز  درباره  بازی  آخرین  نمایشنامه 
آمریکا  به  اجبار  به  انقالب  از  پس  که  است  ایران  انقالب  از  پیش  سینمای 
ایرانی نشین در  ای  آپارتمانی کوچک و محقر در محله  در  و  مهاجرت کرده 
اشتیاقی،  حیدر  با  اردالن  فرامرز  آشنایی  کند.  می  زندگی  آنجلس  لس  شهر 
ایرانی کارخانه دار مقیم کالیفورنیا و از هوارداراِن فرامرز باعث می شود که 

زندگی فرامرز اردالن دچار تغییراتی عجیبی شود که به یک واقعه  حیرت آور 
ختم میشود . 

بردیا جاللی در گفتگو با هفته نامه پرشین گفت: سالها پیش، در سال 1377 
که دانشجوی سال اول تئاتر بودم، نمایش آخرین بازی را به کارگردانی زنده 
یاد استاد محمد و با بازی اکبر زنجانپور و رضا بابک در سالن تئاتر نیاوران 
این نمایشنامه به دو  تماشا کردم که اثری ماندگار در جان دلم باقی گذشت. 
در  تئاتر  و  سینما  هنرمندان  جایگاه  موضوع  پرداخت؛  می  اصلی  موضوع 
پیش از انقالب و همچنین موضوع تبعید و مهاجرت که گریبان گیر بسیاری 
از هنرمندان ایرانی شده است. من در آن زمان که فقط نوزده سال داشتم با 
هیچکدام از این مضامین آشنایی عمیقی نداشتم ولی به شدت تحت تاثیر بازی 
و فضای کارگردانی این نمایش بودم اما گذشت زمان و مهاجرت به انگلستان 
و آشنایی با هنرمندان ایرانی ساکن اروپا و آمریکا باعث شد تا ضرورت اجرای 

این نمایشنامه را در این روزگار بیش از پیش احساس کنم.  

جاللی در اجرای این نمایش با فرشید آریان بازیگر شناخته شده تئاتر همکاری 
از  یکی  آریان   رود.   می  صحنه  روی  به  اردالن  فرامرز  نقش  در  که  کند  می 
سالهای  در  او  شود.  می  محسوب  انگلستان  در  تئاتر  پرکار  ایرانی  بازیگران 
فقط  سنگسار،  مذکر،  قانون  همچون  تئاتر  در  متعددی  اجراهای  در  گذشته  
یک دقیقه ، بیاد نیست، مرگ و دوشیزه، دون ژوان در جهنم و کاکتوس  ایفای 
نقش کرده است.  آخرین اجرای او نمایش پروانه ای در مشت، به نویسندگی 
و کارگردانی ایرج جنتی عطایی است که در سپتامبر گذشته در لندن به روی 
اجرای  جاللی،  بردیا  و  آریان  فرشید  مشترک  همکاری  نخستین  رفت.  صحنه 
نمایش مرگ نوشته وودی آلن و به کارگردانی بردیا جاللی بود که در 2013  در 

لندن به روی صحنه رفت و با استقبال خوب تماشاگران مواجه شد. 
کنون  تا  که  است  زیبا  هنرهای  دانشکده  از  تئاتر  آموخته  دانش  جاللی  بردیا 
نمایش های  بسیاری را در ایران بازی و کارگردانی کرده است.  نمایش آخرین 
بازی سومین اثر اجرا یی  وی در بریتانیا ست  که  قرار است  در ماه ژانویه به 
روی صحنه برود. نمایش از یاد رفته، دومین اثِر  این هنرمند جوان ، در سال 
بازیگران  از  گیری  بهره  با  که  کارگردانی شد  و  نگارش  او  2014  توسط خود 
جوان و خالق در دومین جشنواره تئاتر ایران در لندن به روی صحنه رفت که 

با استقبال  چندان مخاطبان و کارشناسان تئاتر مواجه شد و همینطور جوایز 
صحنه  بهترین  کارگردانی،  بهترین  نمایشنامه،  بهترین   : جمله  از  را  متعدی 
آرایی، بهترین بازیگری مرد و زن و همچنین بهترین نمایِش جشنواره را کسب 
کرد. جاللی درباره نویسنده نمایشنامه آخرین بازی گفت که زنده یاد محمود 
استاد محمد بیش از شانزده سال در فاصله دهه شصت تا هفتاد خورشیدی را 
در کشورهای مختلف اروپایی ، همچنین کانادا و آمریکا زندگی کرد و به علت 
بیماری به ایران بازگشت  و در سال 1392 در تهران درگذشت. استاد محمد از 
بازیگران و نمایش نویسان مطرح کارگاه نمایش ایران به سرپرستی، اسماعیل 
خلج و بیژن مفید بود. این کارگاه  نقش موثری را در جریان رشد تئاتر در دهه 
چهل و پنجاه خورشیدی داشته است. از آثار زنده یاد استاد محمد می توان به 
نمایشنامه های چهل پله تا مرگ، شب بیست و یکم، آ سید کاظم، دیوان تئاتر آل، 

آنها مامور اعدام خود هستند، عکس خانوادگی و... نام برد.    
 نمایش اخرین بازی توسط گروه تئاتر تم و با همکاری مشترک انجمن هنر و 
ایما فیلم و همچنین  ادبیات پارسی لندن، کارگاه تئاتر سام، شرکت فیلمسازی 
هفته نامه پرشین در تاریخ 23  ژانویه 2016 در ساعت 19 در سالن آرتز دپو واقع 

در منطقه نورث فینچلی اجرا خواهد شد. 

تئاتر
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گفتگوی اختصاصی هفته نامه پرشین با فریبرز کیانی برنامه گزار لندن و 

نوازنده تنبک

شهنـــــــازها بودند که 
لطفی ها ظهـور کردند

احسان صادقیان- روزنامه نگار آزاد

است  زیادی  سالهای  نوا،  موسسه  گذار  بنیان  کیانی،  فریبرز 
ایرانی،  موسیقیدانان  و  موسیقی  شناساندن  هدف  با  انگلستان  در  که 
به برگذاری کنسرت های متعدد مشغول بوده است. در سال گذشته نیز 
برنامه های موفقی را مثل بزرگداشت سیما بینا و کنسرت علیزاده در 
شب افتتاحیه فستیوال جاز لندن، از او شاهد بوده ایم. آخرین کنسرت 
فصل اخیر برنامه های او نیز، نگرشی به ظهور و روند استفاده از پیانو 
در موسیقی ایرانی بود که یکی دو هفته قبل کریسمس به روی سن رفت. 
به عنوان رسانه جامعه ایرانیان خارج از کشور، بدون شک، شناسایی 
و تجلیل از کسانی که، حقیقتًا فراتر از توان قابل تصورشان، به نوعی 
در جهت خدمت به جامعه همت می گمارند، یکی از اهداف هفته نامه 
پرشین است. در این خصوص مصاحبه ای داشتیم با آقای کیانی که در 

ادامه می آید.
 

کار اخیری که اجرا شد را چطور می بینید؟
آخرین برنامه یک فصل بود با هدف معرفی پیانو در موسیقی ایران. چنانکه در 
تاریخچه ای که به قلم آقای هرمز فرهت منتشر کرده بودیم نیز آمده بود، نوازنده 
به  این سایز  نوازندگی  و  بودند  نوازندگان سنتور  ایران  در  پیانو  این  اولیه  های 
شیوه های سنتی آغاز شد و در طی زمان، در موسیقی ایرانی تکنیک پیشرفته ای 

روی پیانو به دست نیامده.
 

چرا برنامه در دو قسمت خیلی متفاوت اجرا شد؟
هدفی که نمی دانم حاصل شد یا نه، این بود که دو چهره از موسیقی ایران نشان 
موسیقیدان  حضور  دادن  نشان  کنسرت،  این  اول  قسمت  از  منظور  یک  دهیم. 
زن - که شمارشان از نوازنده های زن نیز کمتر است - در موسیقی ایران بود. 
قسمت اول  شاید بدون اشعار فارسی سخت معلوم می شد که کار ایرانی است. 
می خواستیم نشان دهیم که کار اروپایی نیز در موسیقی ما ساخته می شود. ولی 
هدف از بخش دوم، نشان دادن کارهای ایرانی روی پیانو بود. اجرا، بدون تنظیم 
قبلی صورت گرفت و ضعف آن به نظر من، بخاطر این بود که کارهای جدیدی، تا 

جایی که می دانم برای این ساز، در موسیقی ایرانی ساخته نشده است.
 

تفاوت کار نوا با سایر برنامه گذاران چیست؟

ماجرای عدم همکاری حسین علیزاده با خانه موسیقی حاشیه ساز شد

ساز ناکوک استعفا
و  علیزاده،موسیقیدان  حسین  از  درگوشی  انتقادهای  ماجرای 
نوازنده برجسته تار و سه تار، زمانی شروع شد که وی از پذیرش 
نشان شوالیه از سوی دولت فرانسه امتناع کرد تا در لفافه پذیرش 
ایرانی  این نشان از سوی دو چهره محبوب و اسطوره موسیقی 
قرار  انتقاد  مورد  را  شجریان  محمدرضا  و  ناظری  شهرام  یعنی 
این  با  علیزاده  سوی  از  نشان  این  پذیرش  از  امتناع  باشد.  داده 
توضیح که »ضمن تبریک به تمام بزرگان ایران و جهان که نشان 
دریافت  از  بی نیاز  را  خود  کرده اند،  دریافت  را  شوالیه  ارزش  با 
هر نشانی دانسته، همچنان اندر خم کوی دوست و به شوق عشق 
جنجال  و  سنگین  کنایه  و  طعنه  ایستاد.«،  خواهم  عمر  آخر  تا 
که  بود  کرده  ایرانی  موسیقی  اسطوره  دو  متوجه  را  برانگیزی 

آنها در تاریخ فرهنگ و هنر معاصر کم نظیر و بلکه  اعتبار و محبوبیت ملی 
بی نظیر است.این حرکت نمادین حسین علیزاده به گفته برخی از کارشناسان 
بود،  آن  نپذیرفتن  بر  قرار  اگر  یا  نداشت  ضرورتی  رسانه  و  موسیقی  حوزه 
نیازی به رسانه ای کردن آن وجود نداشت. برخی از اهالی موسیقی نیز به این 
ارکستر  و رهبر  آهنگساز   – دادند؛ علی رهبری  نشان  واکنش  علیزاده  تصمیم 
حسین  از  داد،  قرار  رسانه ها  اختیار  در  که  نامه ای  انتشار  با   -
بیشتری  تامل  شوالیه  نشان  دریافت  درباره  تا  خواست  علیزاده 
موسیقی  محبوب  استاد  دو  به  غیرمستقیم  واکنش  این  کند.اما 
از سوی یک استاد محبوب دیگر ختم به خیر نشد و اما این همه 
سال  ماه  آذر  در  فرانسه  شوالیه  نشان  رد  ماجرای  نبود.  ماجرا 
از خرداد  علیزاده  بود که حسین  در حالی  این  و  افتاد  اتفاق   93
نهاد  با خانه موسیقی،  به عنوان  را  ارتباط خود  ماه همان سال 
دارند  اعتقاد  بود.برخی  ایران قطع کرده  مشترک موسیقیدانان 
که استعفای حسین علیزاده از خانه موسیقی در آستانه برگزاری 
با  نظرهایش  اختالف  و  گالیه ها  به  فجر  موسیقی  جشنواره 

مدیران خانه موسیقی و مسووالن جشنواره ارتباط دارد.
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ویژگی کنسرتهای نوا در دوقسمتی بودن آن است؛ یک قسمت 
 .)Act( شده  شناخته  کار  قسمت  یک  و   )Opening( معرفی، 
فرهنگ  معرفی  هدف  مشخصًا  شد،  تأسیس  نوا  که  روزی  از 
ایرانیان  برای  فقط  نه  انگلستان،  جامعه  در  ایران  موسیقی 
بلکه حتی برای جامعه میزبان بوده. فرهنگ ایرانی غنی است 
و متأسفانه، تحت تأثیر مسایل سیاسی و اقتصادی، چندان در 
آن کرده  برای گسترش  زیادی هم  اروپا شناخته نشده. تالش 
ایم و حتی دست همکاری هم به سمت کسانی که می توانسته 
اند کمک خوبی باشند دراز کرده ایم ولی متأسفانه، ضعف های 

فرهنگی مان اجازه نمی دهد که به هم نزدیکتر شویم.
 

از جمله کارهایی که در سال گذشته انجام داده اید چه 
بوده؟

نوا از همان بیست و چند سال پیش که تأسیس شد چندان هدف 
موسیقی  ترین  ناب  معرفی  هدفش  همیشه  نداشت.  تجاری 
ایران بوده است. سال گذشته، موسیقی کردی و لری در برنامه 
این دو قوم را،  نوروزی را داشتیم و بهترین موسیقیدان های 
آقایان شاه عندلیبی و فرج علی پور، در انگلستان به روی سن 
آوردیم. خیلی هم موفق بود و در نشریات انگلستان نیز بازتاب 
پیدا کرد. در بخشی از آن کنسرت هم گروه ماهبانو اجرا داشت 
که تمام نوازندگانش بانوان بودند. یک سری برنامه هایی داریم 
با عنوان »ریشه های کهن برگهای نو«. در این سری برنامه ها 
موسیقی نسل به نسل پیش آمده را با در کنار هم قرار دادن دو 
نسل، مثل علی اکبر مرادی با پسرشان، یا حاج قربان سلیمانی 

آقای علیزاده  نیز  آن  آتی  ایم. برنامه  و پسرشان، برگزار کرده 
است با صبا علیزاده. از برنامه های دیگر مان، »طنین سکوت« 
است که هدفش ایجاد فرصت برای خانمهاست تا بتوانند بدون 
محدودیت رایج در ایران به موسیقی بپردازند. در میان بانوان، 
هنرمندان موفقی در موسیقی ایران رشد کرده اند و می کنند که 
فرصت اجرا ندارند. مثل خانم نسیم شهریور، ناهید کسایی و 
عندلیبی. همچنین بزرگداشتی داشتیم از خانم سیما بینا؛ اولین 
به خانمها کرد.  به آموزش موسیقی  ایران شروع  کسی که در 
خیلی  تأسف.  هم  و  کنم  می  غرور  احساس  هم  اینها  گفتن  از 
 Sunrise خوشحالم که مثال نقد بزرگداشت خانم بینا، در مجله
منتشر شد و بسیاری از غیر فارسی زبانان آن را خواندند. اما 
تأسف می خورم که چرا این برنامه ها در ابعاد کوچک انجام 
بودیم،  برنامه نوشته  آن  اینکه پشت بروشور  می شود. جالب 
آن  اما  است   Peggy Seeger مثل  ما  موسیقی  برای  بینا  سیما 
بینا شاید خیلی  اینکه تالش و زحمت سیما  با  این کجا؛  کجا و 
در  بعد  هفته  یک   Seeger خود  است.  بوده   Seeger از  بیشتر 
دادم.  او  به  را  بروشور  آن  رفتم  من  داشت.  کنسرت  باربیکن 
آن را خواند، گریست و گفت کاش می توانستم   Seeger وقتی 

اجرای او را ببینم.
 

فکر می کنید ضعف و قدرت موسیقی ما در چیست؟
بزرگترین ضعف، نبودن فضای مناسب برای پرورش و نبودن 
پرورش سالم آهنگساز و موسیقیدان است! متأسفانه اینجا هم، 
دست ما از حل این مشکل کوتاه است چون موسیقی ما در این 

کشور پایگاهی ندارد.
 

شما معیارتان برای انتخاب موسیقیدان چیست؟ 
در  توانستیم  امسال  ما  مثاًل  است.  همین  کار  ترین  سخت 
کنسرت  علیزاده  آقای  برای  لندن،  جاز  فستیوال  افتتاحیه  شب 
یک  ما،  موسیقی  در  علیزاده  که  است  این  دلیلش  بگذاریم. 
او.  از  دولت  یک  حمایتهای  بدون  ولی  است  آرمسترانگ  لویی 
اگر سکویی مثل افتتاحیه یکی از بزرگترین فستیوال های دنیا 
جایگاه  این  به  که  کسی  اما  اوست.  الیق  شود،  ایجاد  برایش 
همین  کار  سختی  است؛  سختی  کار  آوردنش  باشد،  نرسیده 
جاست. کسانی مثل علیزاده یا کلهر باید باشند که یک موسسه 
تک نفری مثل نوا، بتواند برود میان بزرگان دنیا و برای شب 
از  لندن، سالن اجاره کند! در حالی که  افتتاحیه فیستوال جاز 
آن طرف می بینیم هنرمندی مثل مسعود شعاری واقعًا دلسرد 

شده است!
 

آیا برنامه گذاران خارج از کشور نمی تواند فضایی و 
ایجاد  تر  گمنام  هنرمندان  و  استعدادها  برای  تریبونی 

کنند؟
تریبون سازی می تواند از راه های متفاوت صورت بگیرد. کار 
برنامه گذاری کار پرهزینه ای است و معمواًل با هدف سودآوری 
انجام می شود. گاهی کارهایی برای حمایت از هنرمندان انجام 
می شود ولی ادامه نمی یابد چون درآمد ساز نیست. ما فقط می 

توانیم موسیقی را معرفی کنیم.
 

به عنوان یک برنامه گذار آینده موسیقی ایران را چطور 
می بینید؟

نگرانی من از این است که هنرمندان مان دارند تمام می شوند. 
و  دیدم.  را  لطفی  و  شهناز  دیدم،  اینجا  را  مشکاتیان  آقای  من 
خب شهنازها بودند که لطفی ها ظهور کردند؛ یا پایورها بودند 
اینها  از  بعد  ولی  گذاشتند؛  پا  هنر  دنیای  به  ها  مشکاتیان  که 
دیگر کسی را نداریم که جایگزینی برای آنها باشند. با این حال 
کمبودها،  و  مشکالت  همه  خالف  به  چون  خوشبینم؛  آینده  به 
و  استعدادها  کرده؛  پیدا  افزایش  موسیقی  و  هنر  به  گرایش 

قابلیتهای زیادی دیده می شود. باید به آینده امیدوار بود.
 

و اما حرف آخر جناب کیانی؟ 
دوران دانشجویی مان در شهری در شمال انگلیس، یک مغازه 
کباب ترکی باز شد. کمی بعد از او یک نفر دیگر هم آن طرف 
خیابان کبابی زد. بعد ما رفتیم پیش کبابی قدیمی و گفتیم، ما 
پیش تو هم می آییم، نگران نباش. اما او گفت اتفاقًا می خواستم 
که  او  گفتیم  کنید؛  خرید  هم  او  از  و  بروید  هم  او  پیش  بگویم 
رقیب توست، گفت نه، همکارم است! هر چه تعدادمان بیشتر 
شود به نفع ماست؛ آنوقت هر کی کباب بخواهد می آید در این 
روانه  چاوشی  های  نوار  وقتی  گفتند  می  آنکه  دیگر  و  محل. 
باز شد، به آقای لطفی که گفتند نوارهایش بی اجازه او منتشر 
باشد!«  نشده  خراب  کیفیتش  کند  خدا  »فقط  بود  گفته  شده، 
این دو درس بزرگ برای من بود. واقعًا مهم نیست اگر برنامه 
گذار زیاد شود؛ اینها رقیب نیستند، همکارند. فقط خدا کند که 

کیفیت برنامه ها خراب نشود! 
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ریچارد برانسون، کارآفرین موفق:

دانشگاه همه چیز را 
به شما نمی آمـــــوزد

 اگر به دنبال توصیه هایی برای تاسیس شرکت خود، بهبود چشم  انداز یا 
توسعه مهارت های رهبری سازمان هستید، ریچارد برانسون در کتاب 
شما  به  کسب وکار  دانشکده  در  که  اسراری  تازه کار:  یک  »مانند  خود 
برای شروع یک کسب وکار  را  نمی دهند« رموز موفقیت خود  آموزش 
معرفی می کند. برانسون در این کتاب دانش و تجربه ای که او را یکی از 
معروفترین کارآفرینان جهان کرده است توضیح می دهد و به اشتراک 
وجود  موفقیت  برای  بسیاری  راه های  که  می دانیم  ما  همه  می گذارد. 
دارد اما برانسون مسیر منحصر به فردی برای موفقیت دارد که هرگز 
آن را در دانشکده کسب وکار نخواهید آموخت. با هم رموز رهبری یک 

کارآفرین بزرگ را کشف می کنیم.
 ریچارد برانسون کارآفرین و سرمایه گذار بریتانیایی، رئیس و بنیان گذار گروه 
شرکت های ویرجین با ثروتی معادل 5٫1 میلیارد دالر چهارمین شهروند ثروتمند 
بریتانیایی است. از آنجایي که برانسون در کودکی به بیماري دیسلکسیا1 دچار 
ضعیف  عملکرد  به رغم  اما  داشت.  مدرسه  در  ضعیفي  آکادمیك  عملکرد  بود، 
از  عالی  عملکردی  شنا  به خصوص  و  ورزشی  رشته های  در  خود،   آکادمیک 
کوچک  فروشگاه  یک   1970 سال  در  کارش  ابتدای  در  او  می داد.  نشان  خود 
از  قبل  بود که چند سال  این در حالی  انداخت.  راه  به   )virgin record( نام  به 
دبیرستان اخراج شده بود و تنها تجربه کسب وکار او پیش از آن راه اندازی یک 
مجله شخصی بود. او شهرت و همچنین ثروت خود را مدیون موفقیت چشمگیر 
گروه شرکت هاي ویرجین است. بیش از 400 شرکت مختلف تحت نام ویرجین در 

سرتاسر دنیا مشغول به فعالیت هستند.

 تنها هشت فقره از این شرکت ها بیش از یک میلیارد دالر در سال درآمد دارند. 
عالقه او در زندگی از ایجاد چالش و عالقه به روبه رو شدن با آنها ناشی می شود. 
موفقیت در شکل های بسیاری ظاهر می شود. برای سر ریچارد برانسون موسس 
هشت  ساخت  به  او  نیست.  متداول  مسیر  یک  موفقیت  مسیر   Virgin Group
شرکت جداگانه میلیارد دالری در هشت صنعت مختلف اقدام کرد اما دانشکده 
کسب وکار برای او دشوار بود؛ مخصوصا چون او از بیماری دیسلکسیا و اختالل 
از  و  خالقیت  باید  موفق  رهبران  که  است  معتقد  برانسون  می برد.  رنج  توجه 
همه مهم تر توانایی تاثیر بر دیگران برای پیروی و حمایت از آنها در چالش های 
ایجاد محیط کاری جذاب به عنوان راهی برای  او بر  سازمانی را داشته باشند. 
حفظ اشتیاق و ایجاد کار دسته جمعی تاکید داشته و به طور مرتب فرصت هاي 
تماس  در  ویرجین  کارکنان  و  مشتریان  با  همواره  او  می کند.  بررسي  را  جدید 
است و از این دانش و آگاهي براي جست وجو و کسب فرصت هاي کاري جدید 
استفاده می کند. موفقیتی که برانسون تجربه کرد از مسیر فکری و باورهای او 
ناشی می شود. بیایید نگاهی به برخی رازهای او که از کتاب »مانند یک تازه کار: 

اسراری که در دانشکده کسب وکار به شما آموزش نمی دهند.« بیندازیم.

اتفاقی  چه  که  نمی دانید  هرگز  می کنید،  امتحان  را  جدیدی  کار  که  »زمانی   -1  
یک  همواره  بار  اولین  برای  کاری  هر  شروع  است.«  تجربه  اینها  همه  می افتد. 
چالش بزرگ است و هیچ تضمینی برای موفقیت آن وجود ندارد. اما برانسون 
ریسک پذیر است و شجاعت ورود به مسیرهای نامعلوم را دارد. او اهدافش را 

تنظیم می کند و تا رسیدن به هدف مورد نظر از پا نمی ایستد. 

دارید،  کسب وکار  یک  ایجاد  برای  قوی  شخصیت  به  نیاز  که  قدری  »همان   -2  
نیاز به درک هنر گماردن افراد دیگر در جایگاه های مختلف نیز خواهید داشت.« 
برانسون به اعتماد کردن اعتقاد قوی دارد. نباید کنترل کامل را از دست بدهید 
اما باید به افراد دیگر اجازه دهید تا احساس کنند شما به آنها اعتماد دارید و این 

اعتماد را با مسوولیت هایی که به آنها می دهید، نشان خواهید داد.

و  بیاموزید  درس  آنها  از  نشوید؛  دست پاچه  و  شرمنده  شکست هایتان  »با   -3  
دوباره شروع کنید.« برانسون معتقد است که از شکست ها بیشتر از موفقیت ها 
می توان آموخت. درک جایی که شکست خورده اید، می تواند موفقیت آینده شما 
را تضمین کند. درک نقطه شکست، مسیر مطمئنی برای موفقیت در آینده به شما 

نشان خواهد داد.

 4- »با پیروی از قوانین چیز جدیدی یاد نمی گیرید. با تجربه اندوختن می توانید 
برای  بیشتری  فضای  افراد  که  زمانی  است  معتقد  برانسون  شوید.«  موفق 
شغل شان  به  بیشتری  خاطر  تعلق  احساس  باشند،  داشته  شکست  یا  موفقیت 

خواهند داشت.

است.«  آن  دادن  انجام  چیزی،  هر  مورد  در  یادگیری  برای  روش  »بهترین   -5  
برانسون به سرمایه گذاری برروی افراد معتقد است، چرا که مردم یاد می گیرند 
چگونه کارها را به خوبی انجام دهند. وقتی روی مردم سرمایه گذاری می کنید 

آنها اغلب این سرمایه گذاری را با کار سخت و وفاداری پس خواهند داد.

 6- »یک کسب وکار باید شمول پذیر و جذاب باشد و غرایز خالقانه شما را به کار 
استخدام  که  کنند  تصور  نباید  او  کارمندان  که  است  معتقد  برانسون  بیندازد.« 
شده اند تا تنها حقوق بگیرند. او افرادی می خواهد که برای مشارکت مشتاقانه 

سر کار بیایند. 

خود  آنها  نیستند.  تعیین کننده  کسب وکار  یک  برای  تنها  خوب  »افراد   -7  
کسب وکاری،  هر  پشت  واقعی  موتور  که  است  معتقد  برانسون  کسب وکارند.« 
نگاه  افراد  از  گروهی  از  بیش  چیزی  به عنوان  کسب وکار  به  او  است.  آن  افراد 
هیچ  می داند.  کسب وکاری  هر  دارایی  بزرگ ترین  به عنوان  را  افراد  او  می کند. 
شاید  کند.  بحث  برانسون  ریچارد  بزرگ  موفقیت های   مورد  در  نمی تواند  کس 
رمز واقعی موفقیت او این است که چیزی را خلق می کند که برجسته شده است، 
جذابیت کافی برای انجام آن وجود دارد و کاری را انجام می دهد که شما را تحت 
تاثیر قرار خواهد داد. اینها همگی نکاتی است که شما نیاز به یادگیری آنها دارید 

اما در دانشکده کسب وکار آنها را نمی آموزید.
 پی نوشت:

 1. دیسلکسیا یا خوانش پریشی یک اصطالح عام برای تشریح معلولیت آموزشی 
است. این معلولیت موجب اختالل در روان خوانی یا درک مطلب می شود.

مشاغل
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نکاتی ضروری برای برنامه 
بازاریابی در سال 2016

کاهش  سال  از  موقع  این  در  کسب و کارها  از  بسیاری  سرعت 
این امر فرصت مناسبی برای برنامه ریزی برای سال  می یابد که 
حال  در  است  ممکن  کنید،  نگاه   2016 سال  به  است.وقتی  آینده 
ایجاد یک استراتژی باشید که تبلیغات خرید، اشارات رسانه ها و 
مراسم تقدیر مشتریان را دربرمی گیرد، اما فراموش نکنید که در 
مورد یک برنامه بازاریابی محتوا )1( فکر کنید؛ برنامه ای که در 

خدمت برجسته سازی کارآیی و تخصص شرکت شما باشد.

چرا این مساله مهم است؟
هیچ چیزی جای یک ارتباط چهره به چهره را نخواهد گرفت؛ اما 
این روزها معموال یک خریدار بالقوه پیش از اینکه قدم به فروشگاه 
شما بگذارد، ابتدا شما را در گوگل سرچ می کند. این دلیلی است 
برای این که چرا در سال 2016 ایجاد اطالعاتی که به راحتی در 
دسترس باشد، اهمیت فوق العاده ای خواهد داشت؛ اطالعاتی که 
به  یا قدم  را بردارند  تلفن  اینکه گوشی  از  بالقوه پیش  مشتریان 
در  می خواهند  که  را  چیزی  هر  بتوانند  بگذارند،  شما  فروشگاه 
بدانند  فلسفه کسب و کارتان  و  مورد شما، محصوالتتان، خدمات 
به راحتی به دست آورند.اما چه نوع اطالعاتی را باید ایجاد کنید؟ 
زمانی که در حال برنامه ریزی برای استراتژی خود در سال جدید 

هستید، نکات ضروری زیر را مدنظر قرار دهید.

اهداف محتوای شما چیست؟
پیش  اما  است.  بسیار مهم  برای کسب و کارتان  ایجاد محتوا  بله، 
چه  خوب  محتوایی  برنامه  یک  از  که  کنید  تعیین  رفتن،  جلو  از 
از  پیش  بنابراین  شود،  انجام  باید  بسیاری  کارهای  می خواهید. 
ایجاد محتوا تعیین کنید که چه نتایجی را از آن انتظار دارید. آیا 
مشتریان محلی بیشتری می خواهید، آیا می خواهید به عنوان یک 
ثبت نام های  خواهان  اینکه  یا  دیده  شوید؟  صنعت تان  در  خبره 
بیشتر در خبرنامه خود هستید؟ و این مهم است که این ارائه شما 

چگونه منجر به ایجاد مشتری خواهد شد.

مشتری شما کیست؟

را  می فروشیم  آنها  به  آنچه  و  ما  همه،  می خواهیم  که  قدر  همان 
دارید.  ایده آل  مشتری  یک  اندازه  همان  به  باشند،  داشته  دوست 
تصور می کنید که این مشتری ایده آل کیست؟ آیا به دنبال زوج های 
مشتری  بازنشسته؟ببینید  افراد  یا  تنها  مادران  یا  هستید،  جوان 
مورد  در  را  چیز  همه  تا  کنید  سعی  سپس  و  کیست  شما  ایده آل 

خواسته های آن فرد بدانید.مشتریان برای کسب اطالعات به کجا 
مراجعه می کنند؟

آیا  است؟  اطالعات  کسب  دنبال  به  کجا  در  شما  بالقوه  مشتری 
روزنامه  آیا  می کند؟  جست وجو  را  آن  اجتماعی  رسانه های  در 
می خواند؟ تلویزیون می بیند؟ شما برای حضور یافتن در همان 
مکان هایی که آنها به آن سر می زنند، چه می توانید بکنید؟ وقتی 
که  دهید  قرار  مکان هایی  در  را  آن  کردید،  ایجاد  را  محتوایتان 

خریداران تان به آن سر می زنند.

فرمتی را انتخاب کنید که برای پرسنل و مخاطبان تان معقوالنه 
باشد

این  آیا  اما  هستند؛  فراوانی  محبوبیت  کسب  حال  در  پادکست ها 

یافت؟ در مورد  بازار هدف خود را خواهید  جایی است که شما 
آموزش ویدئویی چطور؟ آیا مخاطبین شما جذب آنها می شوند؟ 
آیا  که  کنید  تعیین  باشد.  گزینه  بهترین  نوشتاری  جمالت  شاید 
صدای خودتان را در یک پادکست خواهید گذاشت؟ مجموعه ای 
وبالگ  یک  یا  می کنید؟  گردآوری  محصول تان  در  را  ویدئوها  از 
همه  دارید  تصمیم  شاید  کرد؟  خواهید  ایجاد  آموزنده  مقاالت  با 
را  آن  و  کنید  برنامه ریزی  آن  برای  دهید.  انجام  را  باال  کارهای 

در تقویم تان بنویسید، آنگاه اطمینان می یابید که پروژه به پایان 
رسیده است.

محتوایی ایجاد کنید که با مشتریان و کاربران تان ارتباط برقرار 
کند

افزودن  است.  موجود  اینترنت  در  فراوانی  اطالعات  روزها  این 
دارد.  زیادی  اهمیت  شلوغ،  مجازی  فضای  این  در  دید گاه هایتان 
با این همه اطالعات در اینترنت، بسیار مهم است که صدای شما 
در آنجا اهداف و باورهای شرکت تان را به بهترین نحو بیان کند.
مشتری  کنید،  ایجاد  باید  محتوایی  نوع  چه  اینکه  تصور  برای 
این  کنید.  شروع  ایده   10 نوشتن  با  کنید.  تصور  را  خود  ایده آل 
ایده ها خریدار شما را به یک سفر خواهد برد. فرض کنید که این 
خریدار در حالی وارد کسب و کار شما می شود که درباره آن هیچ 
دانشی ندارد. برای اینکه این خریدار در مورد حوزه فعالیت شما 
آگاه شود، نیاز به دانستن چه چیزهایی دارد؟ چه روندهایی در 
حال رخ دادن در صنعت شما هستند؟ قوانین انجام کسب و کار در 
جایی که در آن کار می کنید چیست؟ موضوعات مقاله مربوط به 
تا در مورد محصول یا خدمات شما بدانند،  آنها نیاز دارند  آنچه 
در  که  کنید  ایجاد  محتوایی  می توانید  همچنین  کنید.  یادداشت 
حال پاسخ دادن به پرسش هایی است که شما از پس آنها با توجه 
این  بالقوه دارید،  به مشتریان فعلی برآمده اید.وقتی موضوعات 
موضوعات را در یک تقویم یادداشت کنید. سپس بنشینید و مقاله 
خود را بنویسید، پادکست خود را ضبط کنید یا ویدئوی خود را 
سال،  پایان  در  و  کنید  ارسال  تناقض  بدون  را  محتوا  بسازید.آن 
خواهید دید که بانکی از مقاالت، ویدئوها یا پادکست ها خواهید 
داشت که منبع ارزشمندی خواهد بود برای مشتریان فعلی شما 
پیوست.بهترین  خواهند  شما  مشتریان  به  آینده  در  که  آنها  و 
دادن  نشان  جدیدتان،  مشتریان  مقابل  در  اندام  عرض  برای  راه 

دانش تان از طریق محتوایی است که ایجاد می کنید.

Content marketing ( -1( یا بازاریابی محتوا نوعی از بازاریابی 
است که به فرآیند تولید و به اشتراک گذاری محتوایی می پردازد 
جدید  مشتریان  آوردن  به دست  و  قبلی  مشتریان  حفظ  باعث  که 
ویدیو،  تحلیلی،  اخبار  طریق  از  اطالعات  و  محتوا  این  می شود. 
و  راهنما  موردی،  مطالعه  اینفوگرافی،  الکترونیکی،  کتاب 
دستورالعمل ها، سواالت و پاسخ، مقاالت و تصاویر و... تولید و 

منتشر شوند.
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موسس کلوپ سالمندان فرشتگان

جوانان دیروز 
سالمندان امروز

متوقف  توان  نمی  را  عمر  گذشت 
به کارگیری  با  توان  ، ولی می  کرد 
اختالالت  با   ، مناسب  های  روش 
سالمندی  دوره  های  معلولیت  و 
تعویق  به  را  آن  یا   ، کرد  مقابله 
توان  می  صورت  بدین   . انداخت 
سالمت  با  همراه  طوالنی  عمر  از 
بشر  آرزوی  همواره  که  رفاه  و 
ب.   . شد  مند  بهره   ، است  بوده 
معاصر  روانشناس   ، اسکینر  ف. 
درارتباط با دوران سالخوردگی می 
گوید : " سالخوردگی تا حدی شبیه 
اگر   . است  دیگر  سرزمین  به  سفر 
پیش از سفر به این سرزمین ، خود 
به  آنجا  در   ، باشید  کرده  آماده  را 

شما بیشتر خوش می گذرد . "  دوره سالمندی تنها به معنای از کارافتادگی و 
از دست دادن توانمندی نیست .قدرشناسی از سالمندان ، همان رفتار درست 
. بدیهی است از ضروری  آنان است  و محترمانه و شناخت نیازهای روحی 
از نظر  آنها  . هرقدر  است  آنها  به  و توجه  ، محبت  نیازهای سالمندان  ترین 
آنها به محبت را نادیده گرفت . بطور  ، نمی توان نیاز  مادی بی نیاز باشند 
مسلم ، قدرشناسی از سالمندان ، به صورت احترام و سخن گفتن از روی مهر 
و محبت ، مشاوره با آنان در امور مختلف ، برطرف ساختن مشکالت ایشان و 
نیز مقدم داشتن آنان بر خود ، بروز می کند .   به یاد داشته باشیم ، بشریت در 
پیشرفت اخالقی و تربیتی خود ، تا حد زیادی مدیون تجربیات و آموزه های 
کهنساالن است . بجاست احترام و ستایش خود را بی دریغ به این انسانهای 

بزرگ و مهربان ، تقدیم کنیم.
سیمین  خانم  سرکار  با  ای  مصاحبه  طی  پرشین  نامه  هفته  راستا  همین  در 
جهان مدیریت کلوپ فرشتگان سعی نموده از فعالیتهای این کلوپ در سال 
گذشته شما خوانندگان را آگاه نماید. بجاست عزیزانی که در جامعه ایرانیان 
انگلستان فعالیتهای فرهنگی و خیرخواهانه انجام میدهند با ارتباط با هفته 
نامه پرشین از فعالیت های خود این نشریه را مطلع نمایند تا این هفته نامه 

بتواند آینه ای برای فعالیت های ایرانیان باشد.

توضیح  مختصری  و  ببرید  نام  را  خود  گذشته  سال  فعالیتهای 
بفرمایید که به چه منظوری برگزار شده بودند.

کشورهای  از  و  رفتیم  کشور  از  خارج  مسافرت  به  بار  سه  گذشته  سال  در 
اسپانیا، ترکیه و مالتا دیدن کردیم. در هر سفر تعداد دوستان ما بین 35 تا 
به طور  هفته  هر  گذشته  سال  ما طی  جمعه  هر  های  برنامه  بودند.  نفر   40
مرتب برگزار شد که شامل برنامه های مختلف تفریحی و فرهنگی، موزیک 
زنده است و با همکاری خانم بهناز و آقای محمود، دوستان گروه  تئاتر سام 
از  همینجا  دارد  جا  که  آوردند  صحنه  روی  به  را  چخوف  از  ای  نمایشنامه 
زحماتشان تشکر نماییم. یکی از برنامه هایی که هر سال با استقبال زیادی 
روبرو می شود و تعداد زیادی از هموطنان و همزبانان ما عالوه بر اعضای 
سال  که  است  یلدا  شب  جشن  کنند  می  شرکت  آن  در  فرشتگان  کالب  دائمی 
گذشته به طور گسترده تر در رستوران ترکی افس برگزار شد و ما در این 

جشن پذیرای بیش از 120 نفر بودیم. 
کلیه  از  رستوران  افتتاحیه  جشن  برای  نیز  یاسین  ایرانی  رستوران  مدیریت 
اعضای کالب فرشتگان دعوت نمود و یک روز به یاد ماندنی را به شکلی دیگر 
در کنار یکدیگر تجربه نمودیم که الزم است از مدیریت رستوران یاسین تشکر 

نماییم. 
کالب  همیشگی  همراهان  از  نفر  سه  میالدی  گذشته  سال  طی  متاسفانه 
فرشتگان را برای همیشه از دست دادیم. آقای میرزایی، خانم اژدری و آقای 
جوانرودی که جای خالیشان همیشه در جمع خانوادگی فرشتگان احساس 

می شود. 

 در کل فعالیتهای کلوپ را در سال گذشته چطور ارزیابی می کنید؟
و  ها  برنامه  از  عمومی  رضایت  کردیم،  دریافت  اعضا  از  که  بازخوردی  با 
صدد  در  که  داشتیم  هم  انتقادهایی  البته  است.  زیاد  شده  انجام  فعالیتهای 
اقداماتی انجام شده است. مجموعه فرشتگان تمایل و توانایی  آنها نیز  رفع 
که متاسفانه  دارد  را  تر  متنوع  و  بهتر  برنامه های  برگزاری  برای  بیشتری 
به دلیل نداشتن حامی مالی و معنوی و کمبود بودجه و بهره مندی از کمک 
افراد متخصص در زمینه های مختلف در حال حاضر قادر به اجرایی کردن 

آنها نیستیم. 

 برای فعالیتهای تان از کجا بودجه می گیرید؟
بخشی از بودجه مجموعه فرشتگان از طریق هزینه ورودی که خود اعضا 

پرداخت میکنند تامین میشود و بخش دیگر از طریق خود مجموعه که به طور 
شخصی پرداخت میگردد. البته برخی از اعضای دلسوز و مهربان مجموعه 
هر از گاهی با درک شرایط خاص ما به کالب فرشتگان کمکهای مالی میکنند. 
میکنند،  همکاری  ما  با  فرشتگان  فعالیتهای  به  کمک  برای  که  عزیزانی  تمام 
کالب  جمعه  روزهای  اصلی  برنامه  که  موزیک  های  گروه  هستند.  داوطلب 
فرشتگان است با درک شرایط ما هزینه کمی را در قبال ارائه هنر ارزنده شان 
دریافت میکنند. رستوران کیش نیز با تامین غذای برنامه های روز جمعه با 
با  است. نشریه شما هم  بوده  ما  از حامیان همیشگی  یکی  کم  بسیار  هزینه 
تخفیف های ویژه ای که برای چاپ آگهی های ما در نظر گرفته جزو حامیان 

ما محسوب میشود.

استقبال از برنامه هایتان چگونه بوده؟
و  راه  دوری  پارکینگ،  به  دسترسی  عدم  مثل  داریم  که  مشکالتی  علیرغم 
مشکالت رفت آمد در ماههای سرد سال، استقبال از برنامه های ما چشمگیر 
و خوب بوده است. ضمن اینکه مسلما بسیاری از هموطنان و همزبانان ما از 

برنامه های ما مطلع نیستند.

به  یا  دارد،  باز  اهدافتان  اجرای  از  را  شما  که  بوده  مشکالتی  آیا   
عکس شرایط مناسبی که به شما امکان ارائه خدمات بهتری داده 

باشد؟
از  یکی  همواره  همیشگی  و  ثابت  مالی  حامیان  نداشتن  و  بودجه  کمبود 
به آن شاره  مشکالت اصلی پیش روی ما بوده است که در توضیحات قبلی 
کردیم. اما این مشکل تا کنون در حد توان مدیریت شده اما در ادامه ممکن 
ادامه  به  قادر  آنها  و  بدهیم  دست  از  را  خوبی  همکاران  ما  شود  باعث  است 
همکاری با ما نباشند. به هر حال از هر تخصصی نمیتوان به طور داوطلبانه 
به  ارائه خدمات خودشان  با  نماند عزیزانی هستند که  ناگفته  استفاده کرد. 

اعضای کلوپ ادامه فعالیت را برای ما امکان پذیر نموده اند. 

 مخاطب برنامه های شما چه کسانی هستند؟ آیا به فکر گسترش 
دایره مخاطبان تان هم بوده اید؟

مخاطبان ما همه فارسی زبانان و به طور خاص عزیزان سالمند مقیم لندن 
هستند. برنامه های ما به شکلی است که همه در سنین مختلف میتوانند از آن 
استفاده کنند. اما با توجه خاصی که به عزیزان سالمند داریم خدمات ویژه ای 
برایشان در نظر گرفته ایم از جمله رسیدگی به امور اداری، ترجمه، مالقات 
های دوستانه در منزل شخصی آنها، مالقات و تدارک برنامه های سرگرمی 
از  مورد  این  در  خاص  طور  به  که  بیمارستان  در  شدن  بستری  صورت  در 

همکاری و همراهی همیشگی هنرمند عزیز آقای آرش واال بهره برده ایم.

آن  این کلوپ و فعالیتهای  از وجود  تواند   هموطنان چگونه می 
باخیر شوند؟

سازمان ما با عنوان hamyar charity فعالیت میکند. اما مجموعه فعالیتهای 
ما در بین اعضا با نام کلوب فرشتگان شناخته می شود. هموطنان و همزبانان 
 fereshtegan club عزیز می توانند با مراجعه به صفحه فیس بوک ما با نام
و  ما مطلع شده  برنامه های  از  موبایل 07903209503  با شماره  تماس  یا  و 
در آن شرکت کنند. همچنین برای آشنایی بیشتر با اهداف و برنامه های ما 
بازدید    www.hamyarcharity.com آدرس  به  ما  سایت  وب  از  میتوانند 
نمایند. همچنین این گزارش که به لطف همکاری صمیمانه شما از فعالیتهای 
ما تهیه شده و تبلیغات هقتگی کلوپ فرشتگان در نشریه شما معرف خوبی 

برای فعالیتهای ماست که جای تشکر و قدردانی صمیمانه دارد.

خاطره خوشی از فعالیتهای تان در سال گذشته می توانید برایمان 
تعریف کنید؟

میگیریم،  نظر  در  عزیزان  این  برای  که  هایی  برنامه  در  ما  اهداف  از  یکی 
به  که  سفری  در  است.  همدلی  و  همکاری  صمیمیت،  دوستی،  حس  ایجاد 
کوش آداسی داشتیم، با همکاری و همراهی همه همسفران عزیز سفر بسیار 
لذت بخشی را تجربه کردیم که همه آنها از این سفر به عنوان یکی از بهترین 

خاطراتشان یاد میکنند. 

 برای سال آینده چه برنامه هایی پیش رو دارید؟
سال  برای  کرد.  خواهد  پیدا  ادامه  همیشه  روال  طبق  جاری  های  برنامه 
جدید، در نظر داریم برنامه های فرهنگی و تفریحی جدیدی را به اعضا ارائه 
و  مطالعه  به  عزیزان  تشویق  برای  کوچکی  کتابخانه  تشکیل  جمله  از  کنیم. 
اطراف  دیدنی  مناطق  به  روزه  یک  سفرهای  تدارک  همچنین  و  کتابخوانی 
لندن. تشکیل کتابخانه به پیشنهاد یکی از اعضا آغاز شده است که به تدریج 

تکمیل خواهد شد.
 

  در آخر چه پیامی برای هموطنان دارید؟
از  نیست.ما  دوستی  نوع  و  ورزیدن  عشق  از  بهتر  و  زیباتر  حسی   هیچ   
همه عزیزان متخصص در رشته های مختلف، هنرمندان عزیز و  همه کسانی  
که میتوانند حامی مالی  این حرکت انسان دوستانه باشند تقاضای همکاری 
میکنیم. همه ما میدانیم که در هر خانواده ای سالمندی وجود دارد که حق به 
گردن همه اعضای خانواده دارد  و  یادمان باشد که همه ما روزی به مرحله 
سالمندی خواهیم رسید. در آخر از همه عزیزان و همراهان گرانقدری که در 
یکسال گذشته ما را تنها نگذاشتند و از راههای گوناگون به ما یاری رساندند 
تشکر و قدردانی میکنیم. مسلما فقط تشکر ما زحمات این عزیزان را جبران 
نمیکند، امیدواریم بهره معنوی همکاری این عزیزان تمام لحظات زندگیشان 

را سرشار از سالمتی و شادی و زیبایی کند. 
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برگزاری صیغه عقد و طالق
مورد تائید سفارت ایران

تهیه و تنظیم وصیت نامه
 شرعی و قانونی و مراسم تدفین 

مشاوره خانواده با تعیین وقت قبلی

 محمد حسین متقی07448947811

قانون اولیه پس انداز چیست؟

اول به خـودت 
پرداخــت کن!

خودتان  چندم  اولویت  شما  باشد  میان  در  پول  پای  وقتی 
در  شخصی  مالی  مدیریت  قدیمی  قوانین  از  یکی  هستید؟ 
این  از سوی متخصص های پولی  تمام کتاب های مرتبط و 
است که اول به خودت بپرداز. قانونی ساده که اجرای آن در 
مراحل اولیه سخت است؛ چراکه این پول می تواند در جای 
دیگری هم هزینه شود. می توانید با آن قبض موبایل خود 
را تسویه  به دوستتان  بدهی خود  آنکه  یا  کنید  پرداخت  را 
پیش ازاین  شاید  بخرید.  جدید  موبایل  یک  می توانید  کنید. 
چند بار در این مورد اقدام کرده اما موفق نشده اید. شاید در 
ذهن خود به این گزینه فکر کرده اما وقتی که روز پرداخت 
پیدا  دیگر  گزینه های  سمت  به  را  راهش  پول  می رسد، 

می کند.اما »اول به خودت بپرداز« به چه معناست؟ 

صورتحساب ها  آنکه  از  پیش  که  است  این  آن  ساده  معنای 
هفتگی  به خرید  آنکه  از  پیش  کنید،  پرداخت  را  و قبض ها 
انجام  دیگری  کار  هر  آنکه  از  پیش  بروید،  خود  ماهانه  یا 
دهید، قسمتی از درآمد خود را برای پس انداز کنار بگذارید. 
واحدهای  خرید  یا  پس انداز  حساب  عمر،  بیمه  در  را  پولی 
صندوق های سرمایه گذاری مشترک اختصاص دهید. اولین 
پرداخته  شما  خود  به  باید  ماهانه  قسط  و  صورتحساب 
شود. این عادت اگر از سنین پایین آغاز شود می تواند ثروت 
زیادی را برای شما ایجاد کند. ممکن است این سوال برای 
بپردازید؟  خودتان  به  اول  باید  چرا  که  آید  وجود  به  شما 
برای بسیاری از افراد با شرایط اقتصادی امروز، پس انداز 
و  خودرو  هزینه های  اجاره،  می رسد.  نظر  به  غیرممکن 
مختلف  وام های  اقساط  و  پوشاک  و  خوراک  حمل ونقل، 
قصد  شما  که  است  حالی  در  این  نمی گذارد.  باقی  را  پولی 
و  نمی ماند  باقی  پولی  کار  این  برای  اما  دارید،  پس انداز 
مساله این است: بیشتر افراد می خواهند پس انداز خود را بر 
اساس آنچه باقی می ماند، بسازند. اما اگر هم اکنون عادت 
پس انداز را نهادینه نکنید، همیشه برای به تعویق انداختن 
مسافرت،  دندانپزشکی،  هزینه های  دارد.  وجود  دلیلی  آن 
به اندازه ای  اتومبیل. حتی ممکن است درآمد شما  تعویض 
نباشد که اقساط خود را به موقع پرداخت کنید.کارشناسان 
باید همین  دلیل شما  این سه  به  اقتصاد خانواده می گویند 
امروز و با هر شرایط اقتصادی پرداختن به خود را شروع 

کنید:

یک  به عنوان  را  پس انداز  خود،  به  پرداخت  با  اینکه  اول 
اولویت به ناخودآگاه خود معرفی می کنید. شما از صاحب 
خود  صاحب خانه  و  خودرو  فروشنده  فالن  مغازه،  فالن 
بر  آغازی  خود  به  اولیه  پرداخت  آنکه  دوم  هستید.  مهم تر 
را  خود  پول های  افراد  بیشتر  است.  مالی  خوب  عادت های 
اقساط،  و  صورتحساب ها  می کنند:  خرج  زیر  الگوی  طبق 
برای  پولی  معموال  که  نیست  عجیب  پس انداز.  سرگرمی، 
به  را  پس انداز  اگر  اما  نمی ماند.  باقی  بانک  در  گذاشتن 
از  پیش  می شود  گذاشته  کنار  پول  کنید،  منتقل  صف  اول 
کار  این  با  آنکه  کنید. سوم  پیدا  آن  برای خرج  آنکه دالیلی 

اختصاص  می کنید.  ایجاد  خود  برای  حفاظتی  سپر  یک 
دائمی و پیوسته پول بهترین راه برای ساخت امنیت مالی 
از پس موارد اضطراری برآیید.  است. می توانید به راحتی 
بازنشستگی  برای  می توانید  بخرید.  خانه  آن  با  می توانید 
و  بخشیده  آزادی  خود  به  پرداخت  کنید.  استفاده  آن  از 
دنیایی از فرصت ها را پیش روی شما می گشاید. شاید افراد 
موقعیت  یک  در  که  باشید  دیده  خود  اطراف  در  را  زیادی 

شروع  را  پس انداز  زودتر  کاش  می کنند  آرزو  اضطراری، 
بود.  اشتباه  یک  پس انداز  نمی گوید  هیچ کس  بودند.  کرده 
مهم نیست چندساله هستید، پس انداز را از هم اکنون شروع 
کنید.سؤال دیگر برای نهادینه شدن این عادت این است که 
تبدیل  برای  روش  بهترین  دهید؟  انجام  را  کار  این  چگونه 
پس انداز به یک عادت این است که درد آن را تا جای ممکن 
کم کنیم. فرآیند را کامال خودکار کرده و از مقابل چشم دور 
کنید. برای اجرا سه راه پیش روی شماست: روش نخست: 
و  سرمایه گذاری  صندوق های  از  گونه ای  شما  شرکت  اگر 
ارائه  را  معمول(  از  )خارج  بازنشستگی  یا  و  عمر  بیمه  یا 
می کند، به سرعت در آن عضو شوید. معموال در این موارد 
که اجباری در پرداخت اقساط وجود دارد، احتمال پرداخت 

بیشتر خواهد شد.

از  یکی  احتماال  بلندمدت  عمر  بیمه  یک  خرید  دوم:  روش 
هوشمندانه ترین کارهایی است که یک جوان می تواند انجام 
دهد. این کار عالوه بر مزایای بی شماری که دارد از مالیات 
مرکب،  سود  فوق العاده  قدرت  دلیل  به  است.  معاف  هم 
طرح هایی،  چنین  در  بلندمدت  و  منظم  سرمایه گذاری 
می تواند بخش مهمی از نگرانی های مالی شما در آینده را 

برطرف کند.

روش سوم: یک حساب روزشمار با سود باال در یک بانک 
بازکرده و انتقال وجه مستمر برای آن تعریف کنید. این کار 
انجام  هرماه  در  که  باشد  پرداختی  مهم ترین  و  اولین  باید 
این است  باید توجه داشته باشید  می دهید. نکته مهمی که 
که مهم ترین مانع برای توسعه چنین عادتی یافتن پول برای 
پس انداز است. بسیاری عقیده دارند که این کار غیرممکن 
را  خود  درآمد  درصد  یک  می توانند  همه  تقریبا  اما  است. 
پس انداز کنند. از سوی دیگر بسیاری چنین پس اندازی را 
احمقانه می دانند که به هیچ جا نخواهد رسید اما اگر کسی 
را  این روند  کند  را پس انداز  بتواند یک درصد درآمد خود 
یا  درصد   3 نزدیک  آینده  در  است  ممکن  نمی یابد.  سخت 
و  ریال ها  رشد  با  و  به این ترتیب  کند.  امتحان  را  درصد   5
به  یافت.  خواهد  افزایش  پس انداز  نرخ  انگیزه،  افزایش 

یاد داشته باشید مهم نیست چند سال دارید، باید پس انداز 
منظم را به یک اولویت مهم در زندگی تبدیل کنید. هر چه 
زودتر این کار را انجام دهید شانس آینده خوب مالی برای 
شما بسیار باالتر خواهد بود. حتی آن هایی که فکر می کنند 
درآمد  از  بیشتری  درصد  و  کنند  شروع  باید  نیز  شده  دیر 

خود را به این کار اختصاص دهند.

که  سوال  این  به  پاسخ  در  خانواده  اقتصاد  کارشناسان 
اگر  کنند؟ می گویند:  پس انداز  باید  را  پول  از  چه درصدی 
می خواهید نیازهای پایه ای خود را در بازنشستگی مرتفع 
کنید، 10 درصد درآمد خود را پس انداز کنید؛ اگر می خواهید 
رفاه  به  می خواهید  اگر  و  درصد   15 داشته  نسبی  آسایش 
رسیده و حتی به بازنشستگی زودهنگام برسید، 20 درصد 
درآمد خود را پس انداز کنید. اگر شمای فرضی از سال 1364 
شروع به پس انداز کرده باشید، در حالت نرخ های مختلف 
10، 15 و 20 درصد، در حال حاضر به ترتیب 70، 105 و 140 
می تواند  آن ها  بانکی  سود  که  دارید  دارایی  تومان  میلیون 
55، 80 و 108 درصد حقوق فعلی تان برای شما درآمد ایجاد 
کند. پس این کار شدنی است و تنها اراده شمارا می طلبد که 
به صورت منظم و با استفاده از دستورهای کاربردی انتقال 

وجه خودکار، اقدام کنید.

اجاره آپارتمان بسیار شیک
یکباب آپارتمان یکخوابه نوساز در منطقه شمال 
لندن  با شرایط استثنایی با لوازم منزل کامال 

نو به همراه پارکینگ و بالکن به یک نفر ترجیحا 
مرد و غیر سیگاری اجاره داده می شود

07598436541



19جمعه 18 دی ماه 1394 -  شماره 427 هفته نامه پرشین
Visit us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly

کودک لجباز
» فرزند من خیلی لجباز است، نمی دانم با او چه کار 
از والدین می شنویم.  از بسیاری  کنم.« جمله ای که 
بچه ها انسان هایی هستند که تازه به دنیا آمده اند و 
اشتیاق زیادی به کشف و شناخت دنیا و مردمانش 
دارند. اگر به جای کمک و جهت دهی صحیح به آنها 
در روند آشنایی شان با دنیا دائما امر و نهی و آنها 
را از مکاشفه شان محروم کنیم در برابر ما طغیان 

می کنند. 
لذا اولین کاری که پدر و مادر باید انجام دهند این است که 
از کودکان عادت  پیدا کنند. برخی  را  دلیل لجبازی کودک 
می کنند زمانی که چیزی را می خواهند شروع به لجبازی 
ابتدا  می زند  جیغ  شما  فرزند  زمانی که  کنند.  جیغ زدن  یا 
سعی کنید او را آرام کنید، به این صورت که از او بخواهید 
جیغ نزند و به جای آن صحبت کند و کودک را تشویق به 

صحبت کنید. 

حد  تا  و  کنند  شناسایی  را  لجبازی  بروز  زمینه های  دوم، 
ممکن کودک را از شرایطی که به لجبازی او منجر می شود 

دور نگه دارید. 

به  واکنش هایمان  با  ما  زندگی  اولیه  سال های  در  سوم، 
به  رسیدن  برای  بعد  به  حاال  از  که  می آموزیم  کودکانمان 
که  زمانی  کنند.  رفتار  می توانند  چطور  خواسته هایشان 
کودک شما جیغ می زند یا لجبازی می کند و شما به این نوع 
رفتار او توجه می کنید و پاسخ می دهید، در حقیقت به او 
می آموزید که » با تکرار چنین رفتاری همیشه می تواند به 
خواسته خود برسد و توجه به خود جلب کند.« بنابراین، 
رفتارهای  دیگر  یا  لجبازی کودک  مقابل  در  رفتار  بهترین 
نه  انگار  که  کنید  وانمود  طوری  که  است  این  او  ناسالم 
چیزی می شنوید و نه چیزی می بینید، هیچ واکنشی نشان 
ندهید. زمانی که شما هر واکنشی از خود نشان می دهید 

و  می شناسید  رسمیت  به  را  کودک  خاص  رفتار  واقع  در 
وارد بازی او می شوید اما وقتی طوری رفتار کنید که گویی 
نه چیزی می بینید و نه چیزی می شنوید کودک پس از مدتی 
مقاومت، زمانی که کار خود را بی نتیجه می بیند از تکرار 
آن دست برمی دارد. کودکان، زمانی کاری را مکررا انجام 
می دهند که متوجه شوند با آن رفتار یا توجه به خود جلب 

می کنند یا به خواسته خود می رسند. 

کنید.  گسترده تر  را  خود  کودک  استقالل  فضای  چهارم، 
برخی از والدین دائما در حال تکرار جمالتی مبنی بر امر 
و نهی نسبت به فرزند خود هستند. جمالتی نظیر: » این 
این  به  نرو.  آنجا  برو.  آنجا  نکن.  را  کار  آن  بکن.  را  کار 
وسیله دست نزن. ساکت باش. شلوغ نکن. ندو. بیا. برو. 
بگو. نگو و...« فقط کمی تفکر کنید، کمی تصور کنید، اگر 
به شما  کند چه حالی  نهی  و  امر  به خود شما  دائما  کسی 
بلکه  نیست،  شما  خوشایند  تنها  نه  مسلما  می دهد؟  دست 

باید  »امر و نهی،  اول:  نکته  نیز می شوید. پس،  خشمگین 
و نباید را کنار بگذارید و به جا آن با کودکتان همراه شوید 
و به او آموزش دهید که چه کاری مناسب است و چه کاری 
 7 یا   6 سنین  در  مخصوصا  کودکان  همچنین،  نامناسب.« 
سالگی وارد مرحله جدیدی از اعالم استقالل می شوند که 
او  با  این سنین کودک را درک نکنند و  اگر پدر و مادر در 
اختالل  او  رشد  روند  در  باشند  داشته  نامناسبی  برخورد 
ایجاد می کنند. رسالت شما به عنوان پدر و مادر این است 

که فرزند را طوری پرورش دهید که 1- هر روز مستقل تر 
خود  از  و  باشد  داشته  دوست  را  خود  بیاموزد   -2 شود. 

مراقبت کند. 

پنجم، تشویق رفتارهای خوب. یکی از روش های تقویتی 
این  با  است.  آنها  خوب  رفتارهای  تشویق  کودکان  برای 
و  است  خوب  رفتاری  چه  که  می آموزید  آنها  به  شما  عمل 

چه رفتاری بد. 

هماهنگ  هم  با  باید  فرزند  تربیت  در  مادر  و  پدر  ششم، 
می شود  خطایی  دچار  فرزند  اینکه  مثال،  به طور  باشند. 
پاداش دهد  او  به  تنبیه کند و دیگری  را  او  از والدین  یکی 
احترام  این عمل موجب کاهش  اشتباهی است.  کار بسیار 
و اعتبار والدین نزد فرزند می شود و باعث می شود فرزند 
نکات تربیتی و قوانین وضع شده را شوخی بگیرد. پدر و 
مادر با هماهنگی خود، به کودک می آموزند که شوخی ای 
در کار نیست، حتی به او می آموزند که او هم وقتی بزرگ 

شد و ازدواج کرد باید با همسرش در هماهنگی باشد. 

یا  می کنید  وضع  را  قانونی  زمانی که  باشید.  قاطع  هفتم، 
عمل  این  با  باشید.  متعهد  آن  به  قاطعانه  می زنید  حرفی 
یاد  او  به  هم  و  می دهید  آموزش  فرزند  به  را  قاطعیت  هم 
هم  بر  شما  قوانین  نمی تواند  بازی ای  هیچ  با  که  می دهید 
بریزد. تزلزل والدین در حرف ها، قول ها و تعهداتشان سه 
مساله را به کودک آموزش می دهد؛ 1- پدر و مادر خودشان 
هم خودشان را جدی نمی گیرند پس، 2- با یک بازی جانانه 
می تواند پدر و مادر را مغلوب خود کند و بعدها در جامعه 
نیز چنین بازی هایی را اعمال می کند 3- خود او هم در آینده 
قاطع نباشد و خود را جدی نگیرد. زمانی که این نکات را 
با هم متعادل کرده و در عمل آنها را اعمال می کنید کودک 
نه تنها  مادر  و  پدر  دهید.  پرورش  می توانید  را  سالم تری 
مسوول فرزندان خود هستند بلکه به طور غیرمستقیم و از 
جانب فرزندانشان مسوول یک جامعه هستند. پدر یا مادر 
بودن شاید دشوار باشد، اما بزرگ ترین مسوولیت در جهان 
تمرین  مادر  و  پدر  گفت  می توان  نوعی  به  و  است  هستی 
جانشینی خداوند را می کنند. حتی خدا هم قوانینی برای 
است.  ایستاده  آن  بر  قاطعانه  و  کرده  هستی وضع  جهان 
با وجود تمام این قوانین، خدا هم انسانش را آزاد گذاشته 
است و در اختیار او دخالتی نمی کند. ما به همه مردمی که 
نقش پدری یا مادری را پذیرفته اند، به خاطر شهامت زیاد 
آنها نهایت تبریک را می گوییم. مسوولیت و تربیت فرزند 
شاید سنگین یا دشوار باشد، اما فرزندان ما پایان نامه های 

عاشقی ما می توانند باشند. 
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منوی ویژه 
تقویت مخ

تا حاال به این موضوع فکر کرده اید که در کنار این همه رژیم 
برای  هم  ویژه  غذایی  رژیم  یک  اندام  تناسب  و  الغری  های 
تان کمک  بدن  به فرمانده  که  برنامه غذایی  بگیرید؟  مغزتان 
می کند بهتر کار کند و عملکرد بهتری در حافظه و یادگیری 
به  ابتال  خطر  تواند  می  سالم  غذایی  رژیم  یک  باشد.  داشته 
بیماری های قلبی و دیابتی را کاهش دهد و با رساندن جریان 
خوب خون به مغز عملکرد مغز را بهبود بخشد.البته در این 
ماده  نیست  قرار  و  نیست  و گرسنگی  از الغری  رژیم خبری 
از  یکسری  خواص  با  فقط  شود  حذف  تان  سفره  از  مغذی 
از  آشنا می شوید که همیشه ساده  ادویه  و  آجیل  سبزیجات، 
کنارشان می گذشتید. خواصی که می تواند از بیماری هایی 
مثل آلزایمر، عدم تمرکز، سکته مغزی و بی خوابی پیشگیری 

کند.

آجیل
افراد  در  ویژه  به  شناختی،  زوال  از  جلوگیری  به   Eویتامین
مسن کمک می کند. آجیل یک منبع بزرگ از ویتامینE است که 
می توانید در روز همراه با سبزیجاتی مثل کاهو، خیار و تخم 
مرغ و غالت یک ساالد خوشمزه برای خودتان درست کنید. 
کنید.  استفاده  توانید  می  هم  وعده  میان  عنوان  به  آجیل  از 
بهترین زمان برای مصرف آجیل وعده صبحانه و میان وعده 
بین صبحانه و ناهار است. بهتر است آجیل را به صورت خام 
و به اصطالح بو نداده بخورید تا همه خواصش به بدن برسد.
از آجیل هایی که آغشته به نمک است، بهتر است دوری کنید. 
هندی  بادام  فندق،  گردو،  بادام،  همان  یعنی  آجیل  از  منظور 
اسم  به  که  هایی  آجیل  به  تان  حواس  لطفا  است.  زمینی  و 
هندی و ژاپنی فروخته می شود، باشد. این آجیل ها با رنگ 
های خوراکی و نمک بسیار زیاد ترکیب شده و به هیچ عنوان 
مقادیر  حاوی  بادام  نیست.  تغذیه  متخصصان  موردتایید 
زیادی از یک نوع اسید آمینه موسوم به »آرجینین« است که به 
آرامش عروق خونی کمک کرده و گردش خون را بهتر می کند 

و خون بهتر به مغز می رسد.

شکالت تلخ
شکالت  جای  به  کنند  می  توصیه  تغذیه  متخصصان  بیشتر 
کنید.  استفاده  تلخ  شکالت  از  کالری  از  پر  و  شیرین 

اند که  نتیجه رسیده  این  به  متخصصان تغذیه در تحقیقاتی 
شکالت تلخ مانع از لخته شدن خون می شود، کلسترول خون 
از  اکسیدانی  آنتی  به دلیل داشتن خواص  را تنظیم می کندو 

التهاب و نابودی سلول ها جلوگیری می کند. شکالت تلخ یک 
ضدافسردگی طبیعی است. این شکالت به تقویت روحیه هم 

کمک می کند.
منیزیم موجود در شکالت ماده معدنی است که اثرات آرامش 
بخش دارد و به ارسال تکانه های عصبی از طریق مغز کمک 
می  نشان  آمریکایی  دانشمندان  مطالعات  همچنین  کند.  می 
آن  بخورند،  بیشتری  شکالت  کشوری  مردم  چه  هر  دهد، 
کشور بیشتر جوایز علمی می گیرد. شکالت تلخ که سرشار 

این  شود.  می  ذهنی  عملکرد  بهبود  باعث  است  فالونوئید  از 
فالونوئیدهای موجود در کاکائوی تلخ باعث افزایش انعطاف 
پذیری دیواره عروق می شوند و خطر افزایش فشارخون و 

سکته های قلبی و مغزی را کم می کنند.

زردچوبه
این پودرهای زرد که بیشتر برای رنگ گرفتن در غذاهای تان 
زردچوبه  دارند.  انگیزی  شگفت  عملکرد  کنید  می  استفاده 
اکسیدان  آنتی  نوع  یک  که  است  کورکومین  از  سرشار 
ضدالتهابی به شمار می رود. براساس تحقیقات انجام شده، 

کورکومین به افزایش قدرت حافظه، شبیه سازی ژن های 

عصبی و ساخت سلول های جدید مغز کمک می کند.عالوه 
بر این، با کاهش التهاب های مغز از ابتال به آلزایمر جلوگیری 
مکانیسم  طریق  از  تواند  می  همچنین  کورکومین  کند.  می 
های مختلف سلولی و مولکولی باعث مهار آغاز تشکیل سلول 
غذاهای  بیشتر  در  توانید  می  زردچوبه  از  شود.  سرطانی 
تان استفاده کنید. هندی ها برای جلوگیری از زوال عقل یک 
قاشق چای خوری زردچوبه را در یک لیوان شیر حل می کنند 

و می نوشند.

اسفناج
یا  کند  جلوگیری  عقل  زوال  از  تواند  می  تنهایی  به  اسفناج 
بیندازد. موادمغذی موجود در اسفناج  به تاخیر  آن را  روند 
DNA سلول ها جلوگیری می کند و رشد سلول  از آسیب به 
های سرطانی و رشد تومور را متوقف می کند. اسفناج منبع 

خوبی برای تامین اسیدفولیک موردنیاز بدن است.
خطر  اسیدفولیک  مصرف  شده،  انجام  تحقیقات  براساس 
را  مغزی  سکته  خطر  و  16درصد  تا  را  قلبی  های  بیمای 
اینکه خواص اسفناج حفظ  24درصد کاهش می دهد. برای 
شود بهتر است آن را به صورت خام یا سرخ کرده میل کنید. 
باشد.  ای  ویژه  شرایط  در  باید  اسفناج  کردن  سرخ  البته 
اسفناج را با روغن خیلی کم و در زمان خیلی کمی تفت دهید. 
هر چه زمان سرخ کردن اسفناج کمتر باشد خواص آن بیشتر 

حفظ می شود.

کلم بروکلی
سرشار  کلم  این  نیست.  کلسیم  از  سرشار  فقط  بروکلی  کلم 
غیر  است.بروکلی  مغز  برای  انگیزی  شگفت  غذایی  مواد  از 
و  فیبر   ،Cباالی ویتامین دارا بودن مقادیر  دلیل  به  از کلسیم 
بتاکاروتن )پیش ساز ویتامینA( یک آنتی اکسیدان قوی است 
می  پیشگیری  بدن  در  آزاد  های  رادیکال  مخرب  اثرات  از  که 
بروز  از  تواند  می  مواد  این  داشتن  با  و  دلیل  همین  به  کند. 
دوران  )فراموشی  آلزایمر  سرطان،  انواع  مثل  هایی  بیماری 
)التهاب  آرتریت  و  قلبی  های  بیماری  حواس(،  اختالل  پیری 

مفاصل( پیشگیری کند و فرایند پیری را به تاخیر بیندازد.
بروکلی را بهتر است به صورت خام و در ساالد میل کنید. اگر 
دستگاه گوارش تان بیماری دارد و نمی توانید گیاهان را به 
صورت خام مصرف کنید بهترین روش پخت برای این سبزی 
در  تیرگی  و  زردی  هیچ  کنید  انتخاب  بروکلی  است.  بخارپز 

قسمت باالی آن نباشد و رنگش کامال سبز باشد.

گوجه فرنگی
گوجه فرنگی به تنهایی می تواند مقابل آلزایمر قد علم کند. 
قوی  اکسیدان  آنتی  یک  فرنگی  گوجه  در  موجود  لیکوپن 
است که می تواند با رادیکال های آزاد در حال توسعه بجنگد 
البته  بگیرد.  آلزایمر  از  را  مغز  های  سلول  ابتالی  جلوی  و 
متخصصان تغذیه توصیه می کنند بهتر است گوجه فرنگی را 
به صورت خام و بیشتر در وعده صبحانه بخورید. بهتر است 

گوجه فرنگی را بدون روغن و نمک میل کنید.

زغال اخته
و  کوچک  میوه  این  نکنید.  نگاه  انداخته  زغال  باالی  و  قد  به 
ترش باالترین اندازه آنتی اکسیدان ها را دارد. آنتی اکسیدان 
های موجود در زغال اخته به عملکرد مغز و افزایش حافظه 
کمک می کند. زغال اخته به کاهش سطح کلسترول هم کمک 
می کند. پلی فنول های زغال اخته کلسترول خون راکم کرده 
و باعث سالمت قلب و عروق می شود. زغال اخته باعث کاهش 
کلسترول بد خون یا کلسترولLDL و حفظ کلسترول خوب 
خون یا کلسترول HDL می شود و از این طریق باعث کاهش 
خطر بیماری های قلبی عروقی و سکته های مغزی می شود. 
متخصصان تغذیه توصیه می کنند زغال اخته را با کمی نمک 
میل کنید. حواس تان به مقدار نمک باشد. نمک بیش از حد 

باعث باال رفتن فشار خون تان می شود.

روغن نارگیل
متخصصان تغذیه معتقدند هر چیزی که به نفع قلب و گردش 
قلب  برای  نارگیل  روغن  هست.  هم  مغز  نفع  به  باشد  خون 
که  دارد  لوریک  اسید  50درصد  این روغن  است.  مفید  بسیار 
مثل  قلبی  های  بیماری  و  مشکالت  بسیاری  از  جلوگیری  در 
سوزش قلب، کلسترول باال و فشارخون باال بسیار موثر است. 
چربی های اشباع موجود در روغن نارگیل نه تنها باعث باال 
در  آسیب  بروز  احتمال  بلکه  نمی شود،   HDL و   LDL رفتن 
شریان ها را پایین می آورد و درنتیجه از بروز تصلب شرائین 
جلوگیری می کند. روغن نارگیل به عنوان یک ضدالتهاب عمل 
می کند و جلوی زوال عقل و بیماری آلزایمر را می گیرد. تری 
بیماری  دارای زنجیره متوسط روی پیشرفت  گلیسیریدهای 
آلزایمر تاثیر می گذارند. این چربی ها به سلول های مغزی 
مبتال به این بیماری اجازه می دهند انرژی الزم را برای احیای 

خود برداشت کنند.

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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چکاپ مردانه 
را جدی بگیرید

آزمایشات ضروری برای مردان
یکی از مسایل بسیار مهم و اساسی در زندگی یک مرد این است که 
در زمان مناسب آزمایشات الزم و کافی را برای بررسی بیماری های 
احتمالی انجام دهد. با انجام این آزمایشات می توان بیماری ها را در 
مراحل اولیه شان پیدا نموده و در این مرحله معمواًل درمان راحت 

تر و مؤثرتر می باشد.

سرطان پروستات
سرطان  از  بعد  مردان  در  سرطان  ترین  شایع  پروستات  سرطان 
پوست است. این سرطان معمواًل دارای سیر آهسته بوده ولی گاهی 
به صورت تهاجمی و با رشد سریع بروز می نماید. با انجام تست 
های غربالگری می توان این بیماری را در مراحل بسیار اولیه )حتی 
زمان  این  در  و  نموده  شناسایی  بالینی(  عالیم  بروز  از  قبل  گاهی 
تشخیص  برای  برای  راه  دو  باشد.  می  مؤثر  بسیار  نیز  آن  درمان 
و   )DRE( رکتال  معاینه  دارد.  وجود  پروستات  سرطان  زودرس 

آمریکا  سرطان  انجمن  های  توصیه  طبق   .)PSA( خون  آزمایش 
معالج  پزشک  با  خطر  فاکتورهای  طبق  بایستی  بزرگسال  مرد  هر 
مورد  در  خطر  فاکتورهای  نماید.  صحبت  آزمایشات  این  مورد  در 
از نژاد فرد و سابقه خانوادگی سرطان  سرطان پروستات عبارتند 

پروستات.

الف( اگر فاکتور خطر خاصی در فرد وجود نداشته باشد، بایستی 
در شروع 50 سالگی تحت آزمایشات الزم قرار گیرد.

در  بایستی  باشد،  داشته  وجود  وی  در  نژاد  خطر  فاکتور  اگر  ب( 
شروع 45 سالگی این کار انجام شود.

وجود  پروستات  سرطان  دارای  افراد  ایشان  خانواده  در  اگر  ج( 
داشته باشند، باید در در شروع 40 سالگی تحت آزمایش قرار گیرد.

سرطان بیضه
این سرطان چندان شایع نیست، ولی درصورت وقوع بین 20 تا 45 
توصیه  مردان  همه  به  امریکا  سرطان  انجمن  دهد.  می  رخ  سالگی 
صورت  به  رفتند،  پزشک  نزد  دلیل  هر  به  و  وقت  هر  که  کند  می 
معمول بیضه هایشان هم تحت معاینه قرار گیرد. در صورت وجود 
سابقه خانوادگی سرطان بیضه و یا بیماری عدم پایین آمدن بیضه 
سنین  در  بایستی  ها  بیضه  معاینه   )Undescended Testicle(
پایین و به صورت منظم صورت گرفته و درصورت نیاز تست های 
هراز  بایستی  نیز  فرد  خود  بپذیرند.  انجام  نیز  دیگر  آزمایشگاهی 
چند گاهی با دست بیضه هایش را لمس کند و اگر متوجه توده سفت 
احساس  هایش  بیضه  در  شکل  و  اندازه  تغییر  یا  و  شد  نرمی  یا  و 

نمود، فورًا به پزشک مراجعه نماید.

سرطان روده بزرگ و رکتوم )کولورکتال(
سرطان روده بزرگ و رکتوم دومین علت شایع مرگ به دلیل سرطان 
است.  ها  خانم  از  تر  شایع  اندکی  مردان  در  سرطان  این  و  بوده 
پولیپ  نام  به  خیم  خوش  ای  ضایعه  از  اکثرًا  بزرگ  روده  سرطان 
منشأ می گیرد. پولیپ عبارت است از یک ضایعه غده مانند کوچک 
پولیپ  که  وقتی  نماید.  می  رشد  بزرگ  روده  داخلی  سطح  در  که 
تبدیل به سرطان شد آنگاه به قسمت های دیگر روده بزرگ، دستگاه 
پیدا می کند  گوارش و مابقی قسمت های بدن گسترش )متاستاز( 

کولونوسکوپی  گردد.  می  مشکل  بسیار  آن  درمان  زمان  این  در  و 
بهترین راه برای تشخیص زودرس سرطان روده بزرگ است، که در 
طی آن پولیپ های روده بزرگ در مراحل آغازین )قبل از تبدیل به 

سرطان( شناسایی و برداشته می شوند.
در افرادی که فاکتور خطر قابل مالحظه ای ندارند، بایستی در شروع 
در کولونوسکوپی  نمود.  انجام کولونوسکوپی  به  اقدام  50 سالگی 
پزشک معالج با یک لوله باریک قابل انعطاف )دارای دوربین( تمامی 
قسمت های روده بزرگ را مورد معاینه قرار داده و درصورت وجود 
پولیپ می تواند آن را در همان زمان بدون هیچ مشکلی بردارد. برای 
تشخیص ضایعات روده بزرگ )و روده کوچک( می توان از سی تی 

اسکن و رادیوگرافی با ماده حاجب )رنگی( هم کمک گرفت.

سرطان پوست
قابل  اکثرا  که  است،  پوست  سرطان  انسان  سرطان  ترین  شایع 
 2 برداشت بوده و کشنده نمی باشد. این نوع سرطان در مردان 3 
برابر خانم ها شیوع دارد. خطرناک ترین سرطان پوست مالنوم نام 
داشته که از سلول های رنگدانه ساز پوست )مالنوسیت( بوجود می 
آید. این سرطان در مردان مسن 2 برابر خانم های با سن مشابه دیده 
می شود. احتمال وقوع کلیه سرطان های پوست با افزایش برخورد 
با اشعه آفتاب، برنزه کردن با آفتاب و یا دستگاه و آفتاب سوختگی 
سرطان  زودرس  تشخیص  برای  گردد.  می  زیاد  بسیار  مکرر  های 
و هرگونه  داشت  توجه  پوستی  خال های  تمامی  به  بایستی  پوست 
تغییر ناگهانی در شکل، رنگ و اندازه آنها را به پزشک گزارش نمود. 

معاینه مرتب توسط متخصص پوست توصیه می گردد.

فشارخون باال
یابد.  می  افزایش  نیز  فشارخون  رفتن  باال  احتمال  سن  افزایش  با 
شیوه زندگی کردن و وزن فرد نیز در باال رفتن فشار خون دخالت 
عالمتی  و  نشانه  هیچ  بدون  تواند  می  باال  فشارخون  دارد.  زیادی 
گردد.  آنوریسم  مانند  کشنده،  و  شدید  بسیار  عوارض  به  منجر 
آنوریسم عبارتست از گشادشدگی خطرناک سرخرگ که هر لحظه 
منجر  آئورت  آنوریسم  شدن  پاره  دارد.  وجود  آن  پارگی  امکان 
از  عبارتند  باال  فشارخون  دیگر  عوارض  گردد.  می  فوری  مرگ  به 
مشکالت قلبی، سکته )قلبی و مغزی(، گرفتاری کلیه ها و چشم ها. 
کنترل و درمان فشارخون باال بسیار راحت است و با درمان مناسب 
می توان جلوی بروز عوارض آن را تا حد زیادی گرفت، به این شرط 
که تشخیص آن زود انجام شود. فشارخون شامل 2 عدد است. عدد 
شریان  در  موجود  فشار  که  گویند  می  سیستولیک  فشار  را  باالیی 
ها در هنگام پمپاژ خون توسط قلب به داخل شریان ها است و عدد 
پایینی را فشار دیاستولیک می گویند که فشار خون شریانی در بین 
ضربان قلب )استراحت قلب( می باشد. فشار خون طبیعی کمتر از 

120/80 است و فشارخون باال 140/90 و یا باالتر می باشد.

باال بودن کلسترول خون
چربی  از  هایی  پالک  باشد،  باال  خون   LDL کلسترول  درصورتیکه 
آن  به  که  گردد  می  تشکیل  ها  شریان  دیواره  داخلی  سطح  در 
آترواسکلروز )تصلب شرایین( گفته می شود. آترواسکلروز موجب 
سخت و باریک شدن سرخرگ ها شده و می تواند منتهی به بیماری 
های قلبی از قبیل سکته قلبی و نارسایی قلبی گردد. نکته مهم این 
پیشرونده  آترواسکلروز  دارای  ها  سال  است  ممکن  فرد  که  است 
اهمیت  اینجا  در  و  نگردد  مشاهده  وی  در  عالمتی  هیچ  ولی  باشد، 
منظور  این  برای  گردد.  می  آشکار  زودرس  تشخیص  های  تست 
LDL )کلسترول  ، کلسترول  )توتال(  بایستی میزان کلسترول کلی 
در  خون  گلیسرید  تری  و  خوب(  )کلسترول   HDL کلسترول   ، بد( 
مشکالت  خانوادگی  سابقه  اگر  شود.  گیری  اندازه  ناشتا  وضعیت 
فوق  آزمایش  سالگی   20 سن  از  بایستی  دارد،  وجود  مرد  در  قلبی 
این  منظم  انجام  سالگی   35 سن  از  شودو  انجام  منظم  فواصل  در 

آزمایش در تمامی مردان توصیه می شود.
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 تهران ناامن است، 
ایران را محروم کنید!

می شود  گفته  نکنید  سیاسیون تان  بازیچه  را  خود  آقایان؛   
خالی شدن فوتبال قطر از لژیونرهای ایرانی با ماجراهای اخیر 

ارتباط دارد
فاز  وارد  را  سیاسی  دشمنان  سفارت،  یک  دیوار  از  باالرفتن   
تازه ای از دشمنی ورزشی کرد. حاال هر نبرد ایران و عربستان 
در هر رشته ورزشی با اقدام طرف مقابل در اعدام شیخ نمر و 
اعتراض ایرانی ها مقابل سفارت سعودی در تهران به یاد آورده 
می شود. هنوز ٢٤ساعت از اتفاق شنبه  نگذشته بود که نخستین 

ترکش ها به تن فوتبال اصابت کرد.

میزبانی را از ایران بگیرید!
سعودی ها  که  نشده  شروع  آسیا  قهرمانان  لیگ  هنوز 

را شروع  رفتارهای تحریک آمیزشان  و  حاشیه سازی های خود 
کرده اند تا نشان دهند مثل همیشه با باشگاه های ایرانی مشکل 
مسابقه  میدان  از  بیرون  در  حاشیه سازی  دنبال  به  و  دارند 
هستند. در نخستین اقدام کشور عربستان، نایب رئیس باشگاه 
همگروه  تهران  نفت  تیم  با  تیمش  زیاد  احتمال  به  که  االهلی 
خواهد شد، از باشگاه های عربستانی خواست با ارسال نامه ای 
بازی های  بخواهند  نهاد  این  از  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  به 
نمایندگان عربستان با تیم های ایرانی را در یک زمین بی طرف 
رئیس  مساعد،  بن  عبدالرحمان  راستا،  درهمین  کند.  برگزار 
باشگاه الهالل عربستان، به عنوان یک ضدایرانی مشهور دارای 
همتایش  با  ایرانی  تیم های  علیه  تند  همواره  اظهارات  سابقه 
بیاید  ایران  به  دارد  دوست  نه  گفته  او  شد.  هم صدا  االهلی  در 
را  ایران  او  بگذارند!  پا  کشورش  به  ایرانی ها  است  مایل  نه  و 
دشمن دانسته و با مظلوم نمایی از سایر کشورهای عربی کمک 
خواسته و خواهان تحریم شده است! رئیس باشگاه الهالل ادعا 
بیاورد!  یاد  به  را  ایرانی ها  زشت  رفتارهای  نیست  الزم  کرده 
به  ایران  علیه  عربستان  النصر  و  االتحاد  باشگاه  دو  همچنین 
پاخاسته اند و زیر نامه ای که مدیران االهلی و الهالل علیه ایران 

امضا کرده اند، نام خود را ثبت کرده اند.

بازتاب های فوتبالی
طبعا اتفاق سیاسی تسری یافته به فوتبال آن هم در منطقه غرب 
آسیا، بازتاب جهانی ندارد اما روزنامه های عرب زبان دنیا، آب 

به آسیاب این دشمنی می ریزند. مثال نشریه معتبر
تنها  طوالنی  جمالت  بردن  کار  به  جای  به  االوسط«  »الشرق 
شبی  شنبه  از  پس  ایران  هراسناک  »جو  آنچه  از  بند  یک  در 
وحشتناک« نامید، یاد کرد و هم صدا با سران باشگاه های مطرح 
عربستانی خواستار تحریم میزبانی ایران از عربستان شد. به 
عقیده این روزنامه رفتار خصمانه ایرانی ها در ورزشگاه آزادی 
نظر  به  و  می شود  تکرار  هر سال  نامطلوب،  شعارهای  همراه 
محرومیت های  زمینه،  این  در  باید  آسیا  کنفدراسیون  می رسد 
که  درخبری  »الکاس«  سایت  کند.  ایران  نصیب  را  بلندمدتی 
مدت زیادی روی این سایت قطری باقی نماند، اقدام ایرانی ها 
از  تازه ای  فاز  را  تهران  در  عربستان  سفارت  به  درحمله 
فوتبال  ازجمله  کشور   ٢ شئون  تمام  در  همه جانبه  بحران های 
میزبانی  از  باید  ایران  کردند  ادعا  هم  آنها  این که  جالب  نامید. 
جدال های آسیایی با عربستانی ها در فصل آینده لیگ قهرمانان 

محروم شود چون پایتخت کشور ما از دیدگاه آنها ناامن است!

اقتدار تاج
رئیس  تاج،  مهدی  ننشست.  ساکت  هم  ما  فوتبال  و  فدراسیون 
سازمان لیگ برای اقدامات احتمالی رقیب، پادزهری دارد: »در 
نباید  به هیچ عنوان  آمده است که   AFC ٤ اساسنامه  ماده ٣ و 
عربستانی ها  کند.  پیدا  تسری  ورزش  درحوزه  سیاسی  منافع 
اتهام  ما  به  یکبار  بودند.  داده  انجام  را  رفتاری  همچنین  قبال 
ادله  که  شده  داده  سیاسی  شعار  آزادی  ورزشگاه  در  زدند 
خودمان را برای AFC  ارسال کردیم و آنها جوابشان را دادند. 
حتی به ما گفتند می توانید از عربستانی ها شکایت کنید. یکبار 
هم در فوالدشهر گفتند آب ها مسموم است. البته این ادعاها به 
سرانجام هم نرسید.« تاج به سران فوتبال عربستان توصیه کرد 
نباشند  لیگ قهرمانان  میزبانی  از  ایران  محروم کردن  دنبال  به 
چون تیرشان به سنگ می خورد و درواقع با این اقدام خودشان 
می کنند.  کشورمان  سیاسی های  دست  بازیچه  و  مضحکه  را 
یابد،  ادامه  مقابل  و تحریکات طرف  اقدامات  اگر  تاج،  به گفته 
ایران از آنها به کنفدراسیون آسیا شکایت خواهد کرد؛ اتفاقی که 
محرومیت  می تواند  تصمیم گیرندگان  منصف بودن  درصورت 
دراین باره  او  باشد.  داشته  درپی  را  عربستان  فوتبال  سنگین 
حرف آخر را زد: »اتفاقی در تهران نیفتاده اما اگر این مسائل 

آنها  از  می توانیم  شود،  دنبال  جوسازی ها  و  کند  پیدا  ادامه 
شکایت کنیم و به صورت جدی هم مسأله را دنبال خواهیم کرد. 
ارسال می کنیم چراکه عربستان  آسیا  به کنفدراسیون  شکایتی 

سابقه چنین مسائلی را داشته است.«

توطئه علیه ایرانی های قطر
عربی،  دول  به  عربستانی ها  ازسوی  تأکیدشده  همگرایی 
را  فرضیه  این  و  باشد  توطئه  تئوری  یک  دستمایه  می تواند 
قطر  ایرانی  بازیکنان  اخیر  مشکالت  که  می آورد  وجود  به 
آنها به نوعی ناشی از جو منفی به وجود  وحاشیه نشین شدن 
آمده توسط سعودی هاست. تاج حداقل به شکل تلویحی، ماجرا 
نفوذ  به  توجه  با  هم  آن  موضوعی  چنین  طرح  کرد.  تأیید  را 
غیرواقعی  چندان  قطر  مانند  درکشورهایی  عربستان  گسترده 
زمانی  بازه  یک  در  مشکوکی  شکل  به  این که  به ویژه  نیست؛ 
تیم های  ترکیب  در  ایران  ثابت  قبال  جایگاه  همزمان،  و  خاص 
آنها به  با  این بازیکنان  از بین رفت و اعالم شد مربیان  قطری 
سیاسی  بانفوذ  افراد  و  فوتبالی  روسای  برخورده اند!  مشکل 
دارند.  تاثیرگذاری  حضور  قطر  فوتبال  ارکان  در  عربستانی 
در  ایرانی  بازیکنان  نقش  کمرنگ شدن  شرایطی،  درچنین 
تیم هایشان به توصیه سعودی ها چندان هم دور از ذهن به نظر 

نمی رسد!

گذشته سیاه
ریشه  و  نیست  داده  رخ  سیاسی  اتفاقات  نتیجه  فعلی،  فضای 
فصول  در  دارد.  ما  علیه  عرب ها  قبلی  کارشکنی های  در 
آب های  مانند  موضوعاتی  طرح  آسیا،  لیگ قهرمانان  گذشته 
مسموم فوالدشهر درجریان بازی الهالل و سپاهان، شادی گل 
با نشان دادن شیوه سر بریدن یک  النصر  بازیکن  تحریک آمیز 
انسان که با حرکت مشابه طارمی دربازی برگشت پرسپولیس 
رقابت  فضای  دیگر،  مورد  چندین  و  شد  تالفی  تیم  این  مقابل 
عربستانی ها  است.  کرده  مسموم  را  کشور   ٢ بین  فوتبالی 
بدترین  ایران،  تیم های  از  خود  میزبانی های  در  همواره 
به  پایشان  وقت  حتی  و  می گیرند  درنظر  را  ممکن  امکانات 
خودشان  به زعم  میزبانی  از  گله  دارند؛  گله  هم  می رسد  تهران 
نامناسب کشورمان از نماینده کشورشان! به هرحال جدیدترین 
درگیری سیاسی طرفین، آتش زیر خاکستر دشمنی های فوتبال 
نتیجه  آتی، چه  باید دید هر تحول سیاسی  و  را شعله ور کرده 

فوتبالی درپی خواهد داشت.

سوشا معلول است،
 ما علت 

نقل  مکانی  سوشا  رفتن  زندان  به  موضوع  که  روزها  این  در 
محافل شده، عده ای بی توجه به حقیقت ماجرا، مدام اظهارنظر 
دورمانده  نظرها  از  نکته  یک  بین  این  در  می کنند.  قضاوت  و 
فوتبال  تاریخ سازان  از  یکی  کالنی،  حسین  الگوسازی.  است؛ 
ایران و اسطوره تحصیلکرده پرسپولیس، بیش از هر شخص 
ابعاد  اظهارنظر درباره  باشگاه، صالحیت  اطراف  دیگری در 

روانی- اجتماعی زندانی شدن سوشا دارد.

تفاوت امروز با دیروز
آسیا،  فوتبال  افتخارات  تاالر  در  حاضر  ستاره های  از  یکی 
الگونداشتن را عامل ناهنجاری های نسل فعلی می داند. حسین 
کالنی می گوید: »به هرحال دوره و زمانه عوض شده و نباید 
کنند.  زندگی  اسالفشان  مانند  بازیکنان  باشیم،  داشته  انتظار 
مرحوم  اکرامی،  دکتر  مرحوم  مانند  بزرگانی  ما  دوران  در 
دکتر برومند، مرحوم دهداری، مرحوم رایکوف، راجرز و... 
حاضر  نسل  برای  خوبی  الگوی  فعلی،  جامعه  اما  بودند  الگو 
کالنی  دارد؟  مسائلی  درچه  ریشه  تفاوت  این  است.«  نساخته 
روی نقطه حساسی دست گذاشت: »تفاوت در تربیت فرهنگی، 
تفاوت رفتاری در نسل ها را رقم می زند. این نسل، تحت تأثیر 
و  کرد  تحمل  را  زیادی  فشار  تحریم ها،  و  جنگ  مانند  اتفاقات 
ناچار شد اولویت های اساسی را جایگزین فرهنگ سازی برای 
اطرافیانش کند. درچنین شرایطی، تالش برای رفع مشکالت، 
نتیجه  در  نمی آورد.  وجود  به  فرهنگی  آموزش  جهت  مجالی 
جوانان نسل فعلی از راه خود خارج شدند. وقتی پای مشکالت 
گذشته،  در  می بازد.  رنگ  فرهنگ  شود،  کشیده  وسط  مالی 
با  می کردیم  سعی  و  می دانستیم  وارداتی  ورزشی  را  فوتبال 
تزریق فرهنگ خودمان به بدنه این میهمان از اصل خودمان و 

فرهنگ جوانمردی دور نشویم.«
لزوم وجود دانشگاه فرهنگی

یکی از بهترین بازیکنان فوتبال ایران در دهه٥٠ با فالش بکی به 
گذشته، ایده ای را مطرح کرد: »در دهه های ٤٠ و ٥٠ شمسی ما 
چیزی به نام دانشسرای ورزش داشتیم که اصول فرهنگی را 

آموزش می داد. برخالف روزگار فعلی، آن زمان زنگ ورزش، 
از  جلوگیری  راه  شاید  نبود.«  تعطیالت  و  تفریح  برای  جایی 
این اتفاق، همان موردی باشد که در فوتبال اروپا کامال رعایت 
از  باشگاه ها  برخی  هرچند  روانشناس!  استخدام  می شود؛ 
کامال  قضیه  کالنی،  نظر  از  اما  می کنند  استفاده  روانشناس 
بسیاری  ما،  ورزش  و  فوتبال  در  »متاسفانه  است:  تزیینی 
فقط  هم  روانشناس  استخدام  و  دارد  تزیینی  جنبه  اصول  از 
از  یکی  یا  بازیکن  یک  وقت  هر  داریم  عادت  ما  است.  شو  یک 
عوامل فوتبالی به دردسری حقوقی دچار می شود، تازه یادمان 

می افتد باید برای اخالق و فرهنگ کاری صورت دهیم!«
مواظب بدخواهان باشیم

کالنی به سوشا توصیه می کند از این به بعد بهانه ای به دست 
را  به قول خودش، سوشا  او  ندهد.  برخی دشمنان دوست نما 
یک معلول و جامعه ما را علت می داند: »درجامعه ما، به ظاهر 
ضررها  بزرگترین  عامل  همیشه  که  دارند  وجود  دوستانی 
هستند. گاهی مشورت چنین افرادی، امثال سوشا را به دردسر 
هستیم،  هرجا  چون  باشیم  خودمان  مواظب  باید  می اندازد. 
برمان  و  دور  زیادی  بدخواهان  شهرت،  و  اعتبار  درجه  هر  با 

وجود دارند.«
حمله نامزد سوشا به مردم

ادامه  همچنان  مکانی  سوشا  دستگیری  به  مربوط  حواشی 
دارد. پس از انتقال دروازه بان تیم پرسپولیس به زندان اوین، 
بهنام  دادند.  انجام  مردم  به  را  تندی  حمالت  او  اطرافیان 
علی محمدی، وکیل مکانی اینطور واکنش نشان داد: »متاسفانه 
است  موکلم  تلگرام  هک شدن  دلیل  به  منتشرشده  عکس های 
مطرح  خصوصی  شاکی  داشتن  بر  مبنی  که  موضوعی  اما 
عکس ها  این  این که  ضمن  ندارد.  صحت  هیچ عنوان  به  شده، 
می دهد.  نشان  نامزدش  درکنار  را  موکلم  و  بوده  خانوادگی 
سایر عکس هایی که وجود دارد، ساختگی است و هیچ ارتباطی 
اکثر  در  که  دختری  صحبت ها  این  از  بعد  ندارد.«  سوشا  به 
عکس ها و فیلم های منتشرشده با مکانی است، خود را نامزد 
او معرفی کرد و در اینستاگرامش حمالت تندی را به مردمی 
»به  او نوشت:  داد.  انجام  که عکس ها را دست به دست کردند، 
شرافت خانوادگی ام قسم اگر کوچک ترین مشکلی برای سوشا 
مکانی، نامزدم )همسر آینده ام( در هر زمینه ای، چه شغلی و 
چه روحی پیش بیاید، از گناه هیچ  کدامتان نمی گذرم. تک تک 
شما را به خدا واگذار می کنم تا بدترین بالهایی که لیاقتش را 

دارید، سرتان بیاید.«
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در سالی که گذشت، با هم اندیشی و هم افزایی شما همراهان وفادار، کوشیدیم تا با پرداختن به بهترین 
ها، نشریه ای در خور شأن و منزلت خانواده ایرانیان  را فراهم آوریم و برگستره دانسته ها بیافزاییم، 
به برخی پرسش های ذهنی پاسخ گوییم و شما گرامیان را در منظومه خبرها، رویدادها و دستاوردهای 
ایران و جهان قرار دهیم و در این راه لحظه ای از شما جدا نبودیم و خوش بختانه شما نیز ما را تنها 
نگذاشتید، چرا که، تلفنها، ایمیل ها و ابراز  خرسندی شما در برخوردهای حضوری تأییدی بر نشریه 

ی خودتان بود که دوستش دارید و به آن اعتماد می ورزید. 
بی گمان در راهی که در این یک سال پیموده ایم، خالی از کاستی هایی هم نبوده ایم و در بضاعت این 
هفته نامه شاید تمامی انتظارات و تمایالت هموطنان را برآورده نکرده ایم، اما این کاستی ها هرگز از 
انگیزه و اراده مان نکاست، زیرا برای آفرینش ارزش ها به آموخته ها، تجربه ها و توانمندی های شما 

شایستگان متکی بودیم و باور داریم دنیای واقع، چرخش و ترکیب آموخته ها و تجربه هاست.
از این رو برای فراهم آوری مقاله ها، اخبار، گفت و گوها  و دیگر نوشتارها از چالش ها، دشواری ها و 
دلواپسی هایی که ذاتی کار تولید نشریه است رها بودیم زیرا مشارکت شما و تعدادی همکاران  همواره 

پشتوانه وچراغ راهمان بوده است که جا دارد از یکایک آن عزیزان قدردانی و سپاسگزاری نماییم.
امید، این نشریه که برتافته از مشارکت تعدادی از همکاران مطبوعاتی کارآزموده می باشد، در آینده ای 

نه چندان دور با صفحاتی افزونتر و با شمارگانی بیشتر تقدیم تان شود.
نامه پرشین در وب  انتشار هفته  آوریست که آرشیو تمامی شمارگان هفت سال  یاد  به  پایان الزم  در 

سایت رسمی این هفته نامه قابل دسترس می باشد.
سردبیر

سالی که گذشت ...
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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.«

گــــزارش
www.iran-newspaper.comeditorial@iran-newspaper.com
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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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ميسنمهابهرابود1

رادايرددنتسما2

سدسابركروتتن3

يدجرييوشراوگ4

داينبتمصعامن5

يشحوزويفالويه6

وتويمارتشيكد7

ونوسرمالكياما8

ناانديبالباي9

هدوساوكابرتيت10

مركلاوسلوكره11

شكدودهنروروا12

بشلوهنديزگلش13

انيرادليياكيم14

نيستينژلوسميتي15

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! این اواخر به شدت کار 
از  اید، پس  اید و خیلی کم خوابیده  کرده 
خودتان  به  و  کنید  استفاده  تولدتان  روز 
بدهید  حسابی  و  درست  استراحت  یک 
خودتان  به  را  دارید  نیاز  که  چیزهایی  و 
هدیه بدهید: خواب و استراحت! بد نیست 
گران  هدیه  خودتان  برای  این  بر  عالوه 
نیستید  حاضر  عادی  حالت  در  که  قیمتی 
برای خودتان بخرید را نیز بخرید. امسال 
خانه و خانواده تأثیر زیادی روی زندگی 
شما خواهند داشت. دیدگاه خود را نسبت 
عملگرا  و  منطقی  باید  مسائل  برخی  به 
دست  دارنده  باز  های  خیال  از  و  کنید 
ریزی  برنامه  با  صورت  این  در  بردارید. 
خواهید توانست به هر چه که می خواهید 
ماه  بهمن  در  که  کاری  فرصت  برسید. 
برایتان پیش می آید را جدی نگیرید، چرا 
که ممکن است به آن خوبی که شما فکر می 

کنید نباشد، جانب احتیاط را رعایت کنید. 
ماه های آخر سال سرشار از فعالیت های 
خواهد  شیرین  های  دوستی  و  اجتماعی 
نیز در راه  بود.حتی شاید عشقی شیرین 

باشد!

متولد فروردین )بره(:
هایتان  برنامه  و  ها  نقشه  درگیر  آنقدر 
هایتان  طلبی  جاه  است  ممکن  که  هستید 
و  توجه  ضروریتان  نیازهای  به  نگذارند 
می  افراط  همیشه  شما  کنید.  رسیدگی 
تعادل  باید  ای  زمینه  هر  در  ولی  کنید 
روی  زیاده  از  دست  و  کرده  حفظ  را 
هیجان  به  زیادی  تمایل  امروز  بردارید. 
طلبی  هیجان  این  و  دارید  ماجراجویی  و 
خواهد  دست  در  را  شما  منطق  کنترل 
را  احتیاط  کنید  می  که  کاری  هر  گرفت. 
فراموش نکنید و این مسئله را به یاد داشته 
باشید که به حریم شخصی دیگران تجاوز 
نکنید. برای پیدا کردن کسی که قلبتان را 
بلرزاند همه جا دارید می گردید، ولی بهتر 
را  باز کرده و اطرافتان  را  است چشمتان 
یک  در  عشق  شاید  بیندازید،  نگاهی  هم 

قدمیتان باشد.
متولدین اردیبهشت )گاو(:

و  باشید  تنها  خانه  در  است  ممکن  امروز 
فرصت  این  باشند.  بیرون  خانه  اهل  همه 
خیلی خوبی است برای آن که از تنهاییتان 
استفاده کرده و کارهایی که نیمه کاره رها 

کرده اید را به انجام برسانید. شاید سعی 
بر این داشته باشید که سر به سر دیگران 
بگذارید، ولی این کار باعث خواهد شد که 
خودتان در تنگنا قرار بگیرید، پس اگر از 
ندارید  را  کافی  آمادگی  احساسی  لحاظ 
بهتر است مواظب رفتارتان باشید. این که 
بدانید چه می خواهید واقعا قابل ستایش 
است، ولی نباید تنها روی یک چیز تمرکز 
کرده و جنبه های دیگر زندگیتان را نادیده 
بگیرید. شما به صبوری معروف هستید، 
اگر در جستجوی نیمه گمشده تان هستید 
باید کمی دیگر هم حوصله به خرج دهید.

متولدین خرداد )دوقلوها(:
قانع  برای  تالش  در  است  ممکن  امروز 
آن  پذیرش  به  اطرافیانتان  از  یکی  کردن 
چه که خودتان فکر می کنید درست است 
حتی  کنید.  روی  زیاده  اندازه  از  بیش 
خود  های  توانایی  از  که  کنید  فکر  اگر 
استفاده  درستی  به  دارید  کردن  بحث  در 
خودتان  برای  سریع  خیلی  هم  کنید  می 
دردسر درست خواهید کرد. شما برخی از 
و  ندارید  دست  در  را  نیاز  مورد  اطالعات 
بهتر است تا زمانی که تمام اطالعات الزم 
ندهید.  انجام  کاری  ندارید  اختیار  در  را 
دست  به  برای  است  ها  مدت  که  هدفی 
به  هنوز  کنید  می  تالش  دارید  آن  آوردن 
و  آید  می  دسترس  از  دور  خیلی  نظرتان 
همین باعث شده است که امروز امید خود 

را نسبت به تحقق یافتن آن از دست بدهید، 
ولی نا امید نشوید هنوز وقت هست.

متولدین تیر )خرچنگ(:
که  گوید  به شما می  درونیتان  انرژی  اگر 
درونتان  ندای  به  نیست  درست  چیزی 
اطمینان کنید. احتمال دارد یکی از اعضای 
شما  و  باشد  داشته  مشکلی  تان  خانواده 
احساس کنید که باید در خانه بمانید و به 
او کمک کنید. از طرفی نیز در محل کارتان 
کارهای زیادی برای انجام دادن دارید که 
از اولویت نسبتا باالیی برخوردار هستند 
و نسبت به این که در خانه بمانید و یا به 
اید.  شده  تردید  دچار  برسید  کارهایتان 
خواهد  شما  از  زیاد  احتمال  به  او  ولی 
اگر  برسید.  کارهایتان  به  که  خواست 
کارهایتان  به  نیست  ضروری  ماندنتان 
دوست  که  کسی  و  شما  بین  اگر  برسید. 
دلیل  بی  است  آمده  پیش  مشکلی  دارید 
را  مسئله  و  نکنید  تمرکز  جزئیات  روی 

بیهوده بزرگ نکنید.

متولدین مرداد )شیر(:
کارهای  در  توانید  می  که  جایی  تا  امروز 
اگر  حتی  زیرا  نکنید،  دخالت  دیگران 
باعث  شما  کار  این  هم  باشد  خیر  نیتتان 
خواهد شد که آنها فکر کنند قصدتان کمک 
آنها  به  نسبت  و می خواهید  نیست  کردن 
اعمال قدرت کرده و کنترل آنها را در دست 

بگیرید. اگر چیزی در زندگیتان آن طوری 
رود،  نمی  پیش  دارید  را  انتظارش  که 
امکان دارد این بدان نشانه باشد که باید آن 
را از زندگیتان حذف کنید و برای کارهای 
بعدیتان آماده شوید. امروز کارها در محل 
همین  به  و  اند  شده  پیچیده  کمی  کارتان 
دلیل ممکن است خودتان را گم کنید و فکر 
کنید نمی توانید از پس آنها بربیایید. کافی 
است نگران نشوید و اعتماد به نفستان را 

از دست ندهید.

متولدین شهریور )سنبله(:
می  انجام  دارید  آنچه  از  اگر  حتی  امروز 
دهید مطمئن باشید هم طریقه بیان کردن 
حرف هایتان باعث خواهد شد که دیگران 
دچار  شما  صمیمیت  و  صداقت  به  نسبت 
دارید  که  است  این  حقیقت  شوند.  تردید 
می  مخفی  دیگران  از  را  چیزها  برخی 
کنید و این رازها باعث می شوند در ظاهر 
دارید  که سعی  برسد  نظر  به  اینطور  امر 
دیگران را گمراه کنید. شاید فکر کنید که 
گرفتن  نادیده  با  توانید  می  را  بحران  این 
آن حل کنید، ولی بهترین کار این است که 
حقیقت را به طور کامل به زبان بیاورید. 
امکان دارد مجبور شوید سفری که برای 
به تعویق  آن برنامه ریزی کرده بودید را 
بیندازید و به احتمال زیاد دلیل این تاخیر 
مسائل مالی خواهد، نگران نباشید، دیر یا 

زود به این سفر خواهید رفت.

متولدین مهر )ترازو(:
اگر کسی به شما فشار بیاورد و در تنگنا 
قرارتان بدهد ممکن است ناگهان عصبانی 
شده و حرف هایی را به زبان بیاورید که 
در حالت عادی قصد گفتن آنها را نداشته 
به  و  هستند  اوج  در  شما  احساسات  اید. 
زبانتان  روی  که  هایی  حرف  دلیل  همی 
آید حتی خود شما را نیز شگفت زده  می 
که  دانید  می  خوب  شما  کرد.  خواهند 
کاری  هر  انجام  قدرت  و  خواهید  می  چه 
است  الزم  آن  آوردن  دست  به  برای  که 
یاد  به  نیز  را  موضوع  این  ولی  دارید.  را 
یک  وقتی  سفر  همیشه  که  باشید  داشته 
پس  است،  راحتتر  باشید  داشته  همسفر 
کنید  انتخاب  بیشتری  دقت  با  را  کلماتتان 
بعدا  که  نزنید  که حرفی  باشید  و مواظب 
احساس  و  حال  این  زیرا  شوید  پشیمان 

فعلیتان پایدار نیست.

متولدین آبان )عقرب(:
امروز در مورد این که با موقعیت پیچیده 
ای که پیش رو دارید چه کاری باید بکنید 
حتی  اید.  شده  بسیاری  تردیدهای  دچار 
اگر در حالت عادی نسبت به توانایی های 
هم  باشید  داشته  کامل  اطمینان  خودتان 
باری  کنید  احساس  است  ممکن  امروز 
اید.  کرده  بلند  توانتان  حد  از  تر  سنگین 
قدم  و  باشد  کارهایتان  به  حواستان  اگر 
خواهید  کنید  انتخاب  درست  را  هایتان 
تر  نزدیک  و  نزدیک  اهدافتان  به  توانست 
اگر حساب نشده پیش بروید  شوید. ولی 
در انجام کارهایی که به عهده گرفته اید به 
عشقتان  امروز  خورد.  برخواهید  مشکل 
ای سرشار  ندارد و لحظه  ثبات احساسی 
ناراحت  دیگر  ای  لحظه  و  خوشحالی  از 
را  شما  موضوع  این  و  است  دلخور  و 
عصبانی کرده است، کمی با او کنار بیایید، 

این حالت همیشگی نیست.

متولدین آذر )کمان(:
هیچ  امروز  که  کنید  فکر  اشتباه  به  شاید 
بگیرد،  را  شما  جلوی  تواند  نمی  کسی 

رفتار  چطور  بدانید  خودتان  که  این  مگر 
دارید  شما  بیایید.  کوتاه  وقت  چه  و  کنید 
بهترین عملکرد ممکن را از خودتان نشان 
قدرت  حاضر  حال  در  ولی  دهید،  می 
باید  وقت  چه  که  ندارید  را  این  تشخیص 
متوقف شوید. این موضوع باعث می شود 
ناراحت  خودتان  از  را  دیگران  ناخواسته 
به  دارید  کنند  فکر  که  کنید  کاری  و  کرده 
آنها حمله می کنید. حتی اگر فکر می کنید 
می  پیش  خوب  دارند  خیلی  کارهایتان 
روند و فرد خیلی موفقی هستید به خاطر 
قربانی  است  بهتر  شده  که  هم  خودتان 
اعتماد به نفس کاذب نشوید. کمی تواضع 
و فروتنی می تواند به موفقیت بیشتر شما 

کمک کند.

متولدین دی )بز(:
خودتان  درونی  قدرت  از  کامال  شما 
را  کارهایتان  دارید  سعی  و  هستید  آگاه 
اگر  حال  این  با  ببرید.  پیش  تنهایی  به 
دیگران  به  کار  این  انجام  در  بخواهید 
زور بگویید و حرف خودتان را به کرسی 
خواهید  مواجه  آنها  مقاومت  با  بنشانید 
وجود  به  مشکالتی  خودتان  برای  و  شد 
باشید که خودرای  آورد. مطمئن  خواهید 
کردن  ثابت  برای  کردن  مبارزه  و  بودن 
هیچ  دیگران  بر  خودتان  تسلط  و  قدرت 
داشت.  نخواهد  شما  برای  مثبتی  نتیجه 
نظرتان  مورد  نتیجه  به  خواهید  می  اگر 
دست پیدا کنید بهتر است رفتار خودتان را 
خوب کنید و به جای رئیس بازی درآوردن 

با دیگران با مالیمت برخورد کنید.

متولدین بهمن )ظرف آب(:
امروز بی آن که دلیلش را بدانید به نظرتان 
آید و هر چقدر تالش می  کمی دلگیر می 
نمی  موفق  کنید  پیدا  را  آن  دلیل  کنید 
خاصی  دلیل  هیچ  زیاد  احتمال  به  شوید. 
و  ندارد  وجود  شما  احساس  این  برای 
است.  پایین  انرژیتان  سطح  کمی  تنها 
برطرف  بعدازظهر  تا  وضعیت  این  ولی 
خواهد شد و حتی دلتان می خواهد بیرون 
بپردازید.  سرگرمی  و  تفریح  به  و  رفته 
رفتارهای  به  امروز  که  شدیدی  تمایل 
احساس  خودتان  وجود  در  طغیانگرانه 
برای شما دردسرهای  تواند  کنید می  می 
جدی ایجاد کند. چیزی که در ابتدا تجربه 
ممکن  رسد  می  نظر  به  انگیز  هیجان  ای 
است به یک گره کور تبدیل شود. محتاط 
باشید و خوب ببینید که قدم در چه راهی 

می خواهید بگذارید.

متولدین اسفند )ماهی(:
کنید  جور  و  جمع  را  خودتان  باید  امروز 
و آن قدرت جادویی که همه در وجودتان 
چقدر  هر  بگیرید.  کار  به  را  بینند  می 
انکار  خودتان  وجود  در  را  قدرت  این 
انتظارتان  در  بیشتری  های  چالش  کنید 
و  کردن  فرار  جای  به  اگر  بود.  خواهند 
ترس  با  ممکن  راه  ترین  آسان  جستجوی 
بسیاری  چیزهای  شوید  مواجه  هایتان 
در مورد خودتان و تغییراتی که پیش رو 
دارید فرا خواهید گرفت و برای شرایطی 
خواهید  آماده  هستند  انتظارتان  در  که 
با  شد  خواهید  موفق  باالخره  امروز  شد. 
کسی که دوست دارید بعد از مدتی نسبتا 
این  و  کنید  دیدار  و  گذاشته  قرار  طوالنی 
خواهد  خوب  حسابی  را  حالتان  موضوع 
گفتن  برای  زیادی  های  حرف  شما  کرد. 
لحظه  دیدار  ساعت  رسیدن  برای  و  دارید 

شماری می کنید.

جدول و سرگرمی

چاپ آگهی در هفته نامه پرشین 
 بازار کار را وسیع تر و مشتریان 

شما را  بیشتر می کند!
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فروش عکس قاتل
نام  به  عکاسی  که  دگرگونه  و  جالب  تبلیغاتی  آگهی  یک 
 ١٣٠٦ اسفند   ٥ تاریخ  به  اطالعات  روزنامه  در  رنجبر  علی 
از رهاوردهای  با یکی  را  ما  خورشیدی منتشر کرده است، 
جذاب فرنگ به ایران در عصر قاجار پیوند می دهد »فروش 

عکس قاتل ...

عکس بدار زدن حسن مشکین آبادی که این جانب برداشته ام و نمونة آن را آقایان 
در جراید محترم ایران و اقدام مالحظه نموده اند بقیمت مناسب بفروش میرسد 
طالبین بعکاسخانه روشنائی واقع در خیابان ناصریه روبروی دواخانه شورین 
رجوع فرمایند«. این آگهی شاید نخستین بازاریابی برای فروش یک قطعه عکس 

خبری در تاریخ ایران باشد.

فن عکاسی و ابزار آن که دوربین نامیده می شد، چگونه به ایران وارد شد؟
عمل  و  علم  »ترویج  اآلثار«،  و  »المآثر  کتاب  در  اعتمادالسلطنه  خان  محمدحسن 
مواهب  از  دیگر  بسیاری  همچون  ایران  در  را  »فوتوگرافی«  رواج  و  عکس« 
می دهد  نسبت  قاجار  شاه  ناصرالدین  حکومت  جاوید«  »عهد  به  مدرن،  دنیای 
و  گرفت  رواج  مهد  جاوید  عهد  این  در  است  طبیعی  علوم  شعب  از  که  فن  »این 
انتشار یافت. اگر نمونة آن در اواخر سلطنت شاهنشاه مرحوم محمدشاه غازی 
ارائه  غیره  و  انگلیس  و  فرانسه  زبان  معلم  سرتیپ  خان  ریشار  مسیو  دست  به 
شد، اما اصل شیاع و رواج و تکمیل صنعت و انتشار عمل عکس که »فوتوگرافی« 
می نامند از خصایص بزرگ این دولت است و اسباب عکس را که مسیو ریشارخان 
آورده بر روی صفحة نقره می انداختند اسمش را »داگئروتیپ« می گفتند به اسم 
شخصی که مخترع آن بود. و اینک شمارة استید عکاسین و مواقع عکاسخانها در 

دارالخالفة طهران و سایر بالد معظمة ایران صعوبت و اشکالی به کمال دارد«.
هنر عکاسی، پس از پیدایش در فرانسه در میانه های سده نوزدهم میالدی، اوایل 
دوره قاجار به ایران آمد. نخستین دستگاه های عکس برداری به درخواست محمد 

شاه قاجار از روسیه به ایران رسید.

 ملک قاسم میرزا شاهزاده ایرانی و ژول ریشار فرانسوی آنگونه که گواهی های 
داده اند.  انجام  ایران  در  را  عکس برداری ها  نخستین  می کنند،  بیان  تاریخی 
که  یافت. شاه تجددخواه  قاجار گسترش  ناصرالدین شاه  اما در دوره  این هنر 
عالقه مند بود پیشرفت های ایران به نام او نوشته شود، همچون بسیاری دیگر از 

پدیده های نوظهور، به عکاسی نیز عالقه فراوان نشان داد. آقا رضا عکاس باشی، 
همواره در موکب شاه در سفرها و آیین های رسمی می کوشید رخدادهای شاهانه 
را با عکس ثبت کند. عکاس خانه ای که شاه در ارگ سلطنتی پدید آورد، توانست 
عکس هایی فراوان از دوره حکم رانی او برای آیندگان به یادگار بگذارد. در کنار 
ایران  در  پدیده  این  گسترش  با  نیز  عکاس  فرنگی  هنرمند  چند  ایرانی،  عکسان 
آلمانی  عکاس  هولتسر،  ارنست  یافتند.  عکاسی  منظومه  در  چشم گیر  حضوری 
و آنتوان سوروگین، عکاس چند ملیتی با حضور بلندمدت در ایران و راه اندازی 
روزگار  در  مردم  زندگی  از  ناب  تصویرهای  توانستند  پرآوازه  عکاس خانه هایی 

قاجار بگیرند و به یادگار بگذارند.
موجب  به  خورشیدی   ١٣٠١ سال  در  دوره گرد  عکاس   ٢ و  عکاسی  دکان   ٢٣
سرشماری این سال در پایتخت فعالیت می کرده اند. این مساله نشان می دهد پدیده 
عکاسی در سال های پایانی حکومت قاجار توانسته بود به خوبی جایگاه خود را 

در میانه جامعه سنتی ایران بیابد.

یک عکاس ایرانی در میانه جنبش مشروطیت ایران با ٦١٨ قطعه عکس که در یک 
در روزگار  نام خود، هنر عکاسی  است،  کتاب منحصربه فرد خطی منتشر شده 
ماندگار  آیندگان  برای  را  ایران  تاریخ معاصر  بزرگ  این جنبش  یاد  نیز  و  قاجار 
کرده است. این هنرمند، غالمرضا عکاس نام دارد. »واقعات اتفاقیه در روزگار« 
دربرگرفته  را  ایران  مشروطیت  جنبش  رخدادهای  که  است  خطی  کتابی  نام 
است. محمدمهدی شریف کاشانی، مولف و کاتب این نسخه خطی، از فعاالن این 
جنبش سیاسی اجتماعی به شمار می آمد که هم زمان، رخدادهای آن را به شیوه ای 
هنرمندانه نگاشت. او البته در کنار خود از هنر غالمرضا عکاس نیز بهره گرفت و 
تصویرهایی را که عکاس از این جنبش گرفته بود، البه الی گزارش خود گنجاند. 
تصویرهایی که گاه منحصربه فرد می نماید. این ٦١٨ عکس، در بخش مربوطه بر 
برگ های کتاب چسبانده شده اند. از خود غالمرضا عکاس نیز تصویری در کتاب 

گذاشته شده است.
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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.

گذاشتن و
 برداشتن مهربانی 

از مشهد تا شیراز و تهران و از تهران تا شوش و اردبیل، دیوار مهربانی 
دراندک زمانی سرتاسر ایران را فراگرفت. گفته می شود اجرای این طرح، 
خانه  یک  دیوار  هم  آذرماه  اواخر  است.  بوده  مشهدی  نیکوکاران  ابتکار 
در شیراز توسط افرادی ناشناس به محلی برای عرضه لباس های مازاد 
این دیوار را »دیوار مهربانی« نهادند  نام  تبدیل شد.  نیازمندان  به  مردم 
و آوازه آن از طریق شبکه های اجتماعی در کشور پیچید. روی دیوارهای 
»نیاز  می خورد:  چشم  به  شعار  این  برافراشته اند،  ایرانیان  که  مهربانی 
که  دارد  اشاره  لباسی  چوب  به  پیام  این  بردار«  داری  نیاز  بذار،  نداری 
مصرف  بر  مازاد  لباس های  که  کسانی  و  شده  آویخته  دیوارها  این  روی 
در خانه دارند، می توانند، روی این چوب لباسی ها بیاویزند تا کسانی که 
به این لباس ها نیاز دارند، بدون هیچ واسطه ای آنها را بردارند. این طرح، 
و  گذاشته شده  اجرا  به  و منطقه  در هر شهر  اجتماعی  فعاالن  از طریق 
البته شبکه های اجتماعی نیز نقش پررنگی در ترویج آن ایفا کرده است. 
در زمستان سال جاری، این تنها کمپین نیکوکارانه ایرانیان نبوده است؛ 
به  دست  بی بضاعت  افراد  به  کمک  برای  مردم  شده  سبب  زمستان  سوز 

ابتکارهای جالبی بزنند.
 مانند آنچه با عنوان کمپین پایان کارتن خوابی در برخی شهرهای کشور 
برای  را  آنها  کارتن خواب ها،  به  امکانات  برخی  ارائه  با  و  گرفت  شکل 
بازگشت به زندگی کمک کرده اند. اما این حرکت فراگیر برای رسانه های 
انگلیس  ترکیه،  در  رسانه هایی  که  چنان  است.  توجه  جالب  نیز  خارجی 
مثال،  برای  پرداخته اند.  باره  این  در  گزارش هایی  نگارش  به  ایتالیا  و 
برپایی  با  »ایرانی ها  است:  نوشته  گزارشی  در  تلگراف  دیلی  روزنامه 
دیوارهای مهربانی در سراسر ایران از جمله در شهرهای شیراز، مشهد و 
اصفهان به کمک هموطنان بی بضاعت و بی خانمان شان در ماه های فصل 
سرد زمستان شتافتند.« به گزارش پایگاه خبری عصر ایران، سی ان ان نیز 
نوشته  گزارشی  انتشار  با  و  پرداخته  ایران  در  کمپین  این  شکل گیری  به 
است: »در زمستان سرد ایران مردم این کشور ابتکاری جالب برای گرم 
کردن بی خانمان ها پیدا کرده اند. دیوار مهربانی که مردم در آن می توانند 
حال  در  بگذارند،  اشتراک  به  دیگران  با  ندارند  نیاز  که  را  لباس هایی 

گسترش در سراسر کشور است.«
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