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سقوط نفت و دشواری های حکومتداری با نفت ارزان 

پایان رونق نفت
کاهش  زیادی  شیب  با   2014 سال  اواسط  از  نفت  قیمت 
یافت و پس از یک دوره افت و خیز در ابتدای سال 2015 
داد.  ادامه  خود  نزولی  روند  به   2015 سال  پایان  تا  مجدد 
 30 محدوده  در  اوپک  خام  نفت  قیمت  نیز  اخیر  هفته  در 
این  بر  انرژی  حوزه  کارشناسان  گرفت.  قرار  دالر   31 تا 
نفت  قیمت  برجام،  اجرای  شروع  تاریخ  از  پس  باورند 
ممکن است به مقادیری کمتر از قیمت های فعلی نیز برسد 
و برخی گمانه زنی ها قیمت های زیر 20 دالر را نیز محتمل 
دانسته اند. از این رو به نظر می رسد موعد برداشته شدن 
بود.  خواهد  همراه  نفت  قیمت  بیشتر  افت  با  تحریم ها 
سوال اینجاست که آیا همزمانی برداشته شدن تحریم ها و 
قیمت های بسیار پایین نفت نسبت به یک دهه گذشته، تمامًا 

آسیب و بحران برای اقتصاد ایران است؟

عاملی  عنوان  به  را  ارزان  نفت  جهان  که  شرایطی  در 
نفت  ارزانی  است،  داده  تشخیص  اقتصادی  رونق  برای 
حکومتداری در کشورهای صادر کننده نفت را با معضالت 
می دهد  نشان  تجربی  شواهد  است.  کرده  مواجه  جدی 
تولید کننده  کشورهای  در  داخلی  ناخالص  تولید  میزان 
و  خاورمیانه  کشورهای  برخی  روسیه،  جمله  از  نفت 
شمال آفریقا ممکن است از 8  /0 تا 5  /2 واحد درصد در  
یابد.  نفت کاهش  قیمت  10 درصدی  افت  از  سال های پس 
با کاهش قیمت نفت و کاهش حجم فعالیت های اقتصادی، 
مضاعف  به طور  کشورها  این  در  دولت  مالی  وضعیت 
تنزل می یابد. زیرا درآمدهای مالیاتی نیز تحت تاثیر افول 
به سری  قیمت سر  اقتصادی کاهش می یابد.  فعالیت های 
 54 محدوده  در  دولت  مالی  هزینه های  تامین  برای  نفت 
دالر در کویت تا 184 دالر در لیبی به ازای هر بشکه نفت 
این  از  پایین تر  برآورد می شود که قیمت های فعلی بسیار 
محدوده است. در برخی کشورها فشار هزینه های دولتی 
در دوران کاهش قیمت ممکن است با منابع صندوق ثروت 
از  نفتی  صادرکنندگان  از  بسیاری  اما  شود.  جبران  ملی 
مواجه  ارزی  ذخایر  در  جدی  محدودیت  با  ایران  جمله 
در  محدودیت  یا  پولی  ارزش  کاهش  به  ناگزیر  و  هستند 
صادرکننده  کشورهای  میان  در  شد.  خواهند  واردات 
است.  گرفته  قرار  دشواری  بسیار  شرایط  در  ایران  نفت 
تحریم ها هزینه اقتصادی بسیار هنگفتی به اقتصاد ایران 
این دوره به شدت  تحمیل کردند و منابع ارزی کشور در 
ترمیم و شروع  در جهت  انتظارات  که  اکنون  یافت.  تنزل 
شدید  کاهش  است،  گرفته  شکل  اقتصادی  رونق  زودرس 

قیمت در نیمه دوم 2015 خبر بسیار دلسردکننده ای است 
اثر  سرمایه گذاران  اقتصادی  انتظارات  بر  می تواند  و 

نامطلوبی داشته باشد.
54 دالری  نفت  براساس  را  بودجه  گدشته  سال  در  دولت 
قیمت  این  نزدیکی  در  نیز  اول  ماه  شش  در  و  کرد  تنظیم 
تحریم ها  سایه  در  اما  باشد.  داشته  نفت  فروش  توانست 
این  دولت،  سنگین  هزینه های  و  داخلی  تولید  تضعیف  و 
انتظار وجود داشت که با رفع تحریم ها در نیمه دوم 2015 
درآمد نفتی ایران افزایش یابد که متاسفانه این امر محقق 
حوزه  در  اول  هفت ماهه  در  دولت  مالی  عملکرد  نشد. 
دریافت ها و پرداخت ها نکات قابل تاملی را نشان می دهد:

اول  هفت ماهه  در  هزار میلیاردی   43 کسری  با  دولت   -1
سال مواجه شده است زیرا کل دریافت های منابع عمومی 
با 995 هزار میلیارد ریال و کل  این دوره برابر  دولت در 
هزار   1039 با  برابر  دولت  عمومی  مصارف  پرداخت های 
میلیارد ریال بوده است. مصارف عمومی دولت نسبت به 

سال 93 بیش از 10 درصد افزایش یافته است.
منابع  از  درصد   33 حدود  سال  اول  هفت ماهه  در   -2
انتظار  است.  نشده  محقق  بودجه  انتظار  مورد  عمومی 
پایان سال،  تا  نفتی  به کاهش درآمدهای  با توجه  می رود 

میزان عدم تحقق منابع بودجه ای افزایش یابد.
3- در هفت ماهه اول سال مجموع درآمدهای عمومی برابر 
با 557 هزار میلیارد ریال بوده است که بیانگر حدود 36 

درصد عدم تحقق از درآمد مورد انتظار در بودجه است.
ریال  میلیارد  هزار   405 میزان  به  مالیاتی  درآمدهای   -4
درآمد  از  درصد   74 درحدود  رقم  این  که  شده  محقق 
فصل  اتمام  به  توجه  با  احتمااًل  و  است  شده  پیش بینی 
چندانی  تغییر  سال  پایان  تا  مالیاتی  درآمدهای  وصول 

نخواهد داشت.
 152 عملکرد   94 سال  بودجه  درآمدهای  سایر  بخش   -5
هزار میلیارد ریالی داشته که 5  /64 درصد از پیش بینی 

هفت ماهه اول را شامل می شود.
در هفت ماهه سال  مالی  دارایی های  واگذاری  6- عملکرد 
جاری معادل 54 هزار میلیارد ریال بوده که 26 درصد از 

هفت دوازدهم منابع مصوب است.
در هفت ماهه اول با قیمت نفت باالی 50 دالر، منابع حاصل 
از صادرات و فروش داخلی نفت خام و فرآورده های نفتی 
از  درصد   122 و  بوده  ریال  میلیارد  هزار   384 با  برابر 

هفت دوازدهم بودجه 94 را شامل می شود...
ادامه در صفحه 5

به بهانه درگذشت  ؛ هنرمند افسانه ای انگلستان در سن 69 سالگی

دیویدبــوییافسانــــــهای
صفحه  13
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با وجود اینکه عدم شرکت برخی از کاندیداهای خبرگان در آزمون 
اجتهاد به منزله انصراف تلقی شد اما سخنگوی شورای نگهبان 
از  دیگری  راه های  که  گفت  و  کرد  راحت  را  آزمون  غایبان  خیال 
جمله تایید اجتهاد داوطلب از سوی فقهای این شورا برای احراز 
اجتهاد وجود دارد. اگرچه غیبت سید حسن خمینی غایب بزرگ 
آزمون، دستمایه خبرهایی برای انصراف وی از داوطلبی شد، اما 
خیلی زود کانال تلگرامی نوه امام با انتشار خبر تایید صالحیت 
وی  کرد  تاکید  عظام  آیات  برخی  سوی  از  جوان  آیت الله  علمی 

تصمیمی برای انصراف ندارد.

شروع 2016 با انفجار
کره شمالی سال جدید خود را به گونه ای متفاوت آغاز کرد. پس از 
ثبت زمین لرزه ای در مجاورت مرکز اتمی پانگی-ری کره شمالی، 
تلویزیون این کشور در خبری غیرمنتظره از آزمایش موفقیت آمیز 
اولین بمب هیدروژنی خبر داد. کیم جونگ اونگ گفته بود که سال 
شروع  هیدروژنی  بمب  تکان دهنده  انفجار  صدای  با  باید   2016
اتمی  کارشناسان  از  برخی  همچون  آمریکا  دولت  اگرچه  شود. 
دقت ادعای کره شمالی را زیر سوال برده است اما حتی حرف زدن 
درباره آزمایش بمب هیدروژنی موجی از محکومیت بین المللی به 

راه انداخت.

نبرد در زمین دیپلماسی
از روزی که روابط ایران و عربستان قطع شد وزرای خارجه این 
آغاز کردند؛  را  دیپلماتیک خود  بی وقفه  نیز تالش های  دو کشور 
طرف  و  منطقه  در  تنش زدایی  منظور  به  ایرانی  طرف  البته 
که  سعودی  عربستان  مقامات  تنش ها.  تشدید  جهت  در  سعودی 
پیش تر توانسته بودند با کمک دیپلماسی نفت و دالر چند کشور 
بحرین، جیبوتی و سودان را از طریق قطع رابطه با خود همراه 
کنند و کویت، اردن، امارات و قطر را نیز به کاهش روابط خود 
با ایران ترغیب کنند، حاال در پی اضافه کردن کشورهای دیگری 
به شدت  لیست دولت های حامی خود هستند. مقامات ریاض  به 
فشار  تحت  را  ایران  مذاکره  و  رایزنی  طریق  از  تا  تالشند  در 
بیشتری بگذارند و از این رو دیدار با مقامات پاکستان و نیز چند 
کشور آسیایی را در برنامه دیدارهای خود قرار دادند تا بتواننند، 
همتایان خود را به قطع روابط با ایران سوق دهند. از سوی دیگر 
از  حمایت  به  نیز  خلیج فارس  همکاری  شورای  و  عرب  اتحادیه 
با  اما همزمان  این زمینه منتشر کردند.  بیانیه هایی در  عربستان 
نیز  کشورمان  دیپلماسی  اول  مرد  سعودی،  مقامات  تنش  تشدید 

خارجه  وزرای  با  صحبت  قبیل  از  اقداماتی  با  و  ننشست  بیکار 
با وزیر خارجه عراق و عمان  دیدار  اندونزی،  و  انگلیس  آمریکا، 
ملل،  سازمان  دبیرکل  به  جداگانه  نامه های  ارسال  تهران،  در 
کشورهای  خارجه  وزرای  و  اسالمی  همکاری  سازمان  دبیرکل 
عضو سازمان ملل، بیان کرد که ایران هیچ عالقه یا میلی به باال 
گرفتن تنش در همسایگی خود ندارد. در همین حال ظریف طی 
یادداشتی در نیویورک تایمز با اشاره به اجرای زودهنگام برجام 
گفت که ایران، اقدام تالفی جویانه ای علیه عربستان انجام نداده؛ 
ولی صبر و تحمل یکطرفه دوام ندارد. ظریف همچنین در دیدار با 
صدر اعظم پیشین آلمان اعالم کرد که افکار تکفیری تهدید اصلی 

منطقه است که منشأ آن عربستان سعودی است.

آغاز شمارش معکوس
جامع  توافق  براساس  تعهداتش  اتمام  با  ایران  که  شرایطی  در 
بعیدی نژاد  می کند  آماده  برجام  اجرای  برای  را  خود  هسته ای 
رئیس هیات کارشناسی ایران در مذاکرات با 1+5 از آغاز شمارش 
داده  خبر  تحریم ها  لغو  و  اجرا  روز  رسیدن  فرا  برای  معکوس 
است. جان کری نیز که در هفته چندین بار درباره جزئیات اجرای 
نزدیك  از  دارد  تلفنی  رایزنی های  خود  ایرانی  همتای  با  برجام 
روابط  کمیته  همه  این  با  است.  گفته  سخن  اجرا  روز  به  شدن 
دشوار  برای  الیحه ای  تصویب  دنبال  به  آمریکا  مجلس  خارجی 

کردن کار دولت در رفع تحریم های ایران است.

جیبوتی کجایی!؟
در کشاکش قطع روابط دیپلماتیک ایران و سعودی ها، کشور800 
محسوب  عربستان  جیره خوار  نوعی  به  که  جیبوتی  هزارنفری 
ایران  با  خود  دیپلماتیک  روابط  اربابش  از  تاسی  به  می شود 
در  ایرانیان  طنز  دستمایه  سریعا  رابطه  قطع  این  کرد.  قطع  را 
کلیپ،  ساختن  با  بالفاصله  کاربران  و  شد  اجتماعی  شبکه های 
هزار   23 کشور  این  رابطه  قطع  به  نسبت  کاریکاتور  و  آهنگ 
کیلومترمربعی شاخ آفریقا واکنش نشان دادند. جالب آنجا است 
خط  با  احمدی نژاد  دولت  در  کشور  این  مجلس  ساختمان  که 

اعتباری 10 میلیون یورویی ایران ساخته شده بود. 

علیزاده ساز استعفا زد
با استعفای حسین علیزاده آهنگساز، پژوهشگر و نوازنده تار و 
سه تار ایرانی از شورای عالی خانه موسیقی، یک بار دیگر بحث 
با  علیزاده  افتاد.  زبان ها  سر  بر  موسیقی  خانه  عملکرد  درباره 
تشکیل  عدم  از  شورا  این  از  استعفا  اعالم  ضمن  نامه ای  انتشار 

جلسات طی 18 ماه گذشته انتقاد کرد و گفت نقش شورا تشریفاتی 
خانه  منتقدان  باشد.  موسیقی  خانه  مشکالت  بالی  سپر  تا  است 
موسیقی هم چندی پیش در نامه ای با تشکیک در استقالل این نهاد 
صنفی آن را نهادی وابسته به دولت دانستند که به گفته آنها گوش 

شنوایی برای اهالی موسیقی ندارد.

فراز و فرود سکه
همزمان با افزایش قیمت جهانی اونس طال در کنار افزایش قیمت 
دالر در بازار آزاد، سکه طال هم روند افزایشی به خود گرفت و با 
افزایش قیمت روز شنبه 964 هزار تومان معامله  20 هزارتومان 
تحوالت  بود.  تاکنون   94 اردیبهشت  از  قیمت  باالترین  که  شد 
سیاسی در منطقه موجب شد خریداران طال دست به خرید بزنند 
افزایش  را  قیمت طالی جهانی  پیش بینی های کاهشی،  به رغم  و 
دهند. با این همه همزمان با کاهش قیمت دالر در بازار داخل از 
به  دوباره  تمام  سکه  سه شنبه  روز  و  شد  کاسته  هم  سکه  قیمت 

944هزارتومان بازگشت.

هیجان در بازار دالر
تومان   3735 مرز  به  هفته  این  اوایل  در  دالر  اینکه  وجود  با 
مبنی  اخباری  انتشار  البته  و  هیجانات  کاهش  با  اما  رسید  هم 
برنزدیکی به روز اجرای برجام و آغاز لغو تحریم ها، دالر دوباره 
انتشار  با  همزمان  شنبه  بازگشت.روز  تومان   3600 کانال  به 
خبرهایی مبنی بر کاهش سطح روابط سیاسی ایران با امارات به 
دنبال تنش زایی سعودی ها در منطقه، نگرانی های سیاسی جرقه 
افزایش قیمت دالر را دامن زد و با تحریک قیمت ارزهای عربی، 
بر نرخ درهم امارات افزود. این موضوع باعث شد روز شنبه دالر 
تابلوی  بر  تومان   3725 قیمت  و  باشد  داشته  تومانی   25 جهشی 
به   91 سال  اواخر  از  دالر  نرخ  باالترین  که  شود  درج  صرافی ها 
از  نگرانی ها  ادامه  دلیل  به  یکشنبه  روز  هفته  ادامه  در  بود.  بعد 
سمت عرضه دالر که با کاهش قیمت نفت ایجاد شده است در کنار 
معامالت نوسان گیران،نرخ دالر به 3735تومان هم رسید اما در 
پایان معامالت روزانه با افزایش عرضه، نرخ دالر کاهش یافت و 
اما خوش بینی ها  3720 تومان معامله شد. در سومین روز هفته 
را  آینده ای نزدیک،کشش رشد بیشتر  به رفع تحریم ها در  نسبت 
از دالر گرفت و دالر را دوباره به مرز 3700 تومان بازگرداند. از 
در  حدی  تا  نیز  مرکزی  بانک  ارزی  معاون  دیگر  اظهارات  سوی 
از  بعد  که  کرد  اعالم  وی  شد.  واقع  موثر  بازار  انتظارات  تغییر 
اجرای برجام، وضعیت بازار کامال متفاوت خواهد بود.  اظهارات 
برجام  شدن  اجرایی  به  را  معامله گران  توجه  مسوول  مقام  این 

جلب کرد و به تغییر جهت قیمت منجر شد.این در حالی است که 
برخی منتقدان دولت را به رها کردن بازار ارز و کسب درآمد از 
این مجال به واسطه کاهش درآمدهای ارزی متهم می کنند. با این 
همه دالر در ادامه روند خوش بینی به برجام روز سه شنبه 3670 

تومان معامله شد.

لیست سیاه کاالی سعودی
به دنبال تصمیمات تنش زای سعودی ها در منطقه، هیات وزیران 
از  کشور  این  مبدأ  از  یا  عربستان  تولید  کاالهای  ورود  هم  ایران 
کلیه مبادی ورود کاال به ایران را ممنوع اعالم و مصوب کرد که 
سفر عمره هم همچون قبل و تا اطالع بعدی متوقف می ماند. هر 
کارشناسان  اما  است  مثبت  عربستان  با  ایران  تجاری  تراز  چند 
معتقدند قطع روابط تجاری عربستان با ایران بیش از آنکه ایران 
را متضرر کند، خود این کشور را با زیان مواجه خواهد کرد.گفته 
شده ریاض ساالنه 3 میلیارد دالر از توقف اعزام زائران ایرانی به 

حج ضرر می کند.

گشایش قفل 4 ساله ال سی
از  یکی  تخت روانچی  تحریم ها،  لغو  روز  به  نزدیکی  با 
مذاکره کنندگان هسته ای کشورمان به مدیران بانک ها توصیه کرد 
برای گشایش ال سی در چند روز آینده آماده باشند.در همین حال 
نمایندگان بانک مرکزی هم اعالم کرده اند که بعد از اجرایی شدن 
برجام، این بانک با بانک )آی سی بی سی(چین در حوزه فاینانس 
اعتبار  گشایش  برای  مسقط  بانک  نیز  و  خزانه داری  عملیات  و 
اسنادی همکاری خود را آغاز کرده است. ولی الله سیف هم گفت 
نخستین گام بعد از لغو تحریم، بازسازی بانک مرکزی به عنوان 

تنظیم کننده روابط در نظام پولی کشور است.

محکومیت حمله به سفارت
سفارتخانه ها،ائمه  به  تعرض  محکومیت  فراگیری  با  همزمان 
جمعه هم به این موضوع واکنش نشان دادند و در تهران آیت الله 
و  دانست  نفوذی  افراد  کار  را  سفارت  به  حمله  کاشانی  امامی 
باالرفتن،  سفارت  دیوار  از  گفت  درمشهد  هم  علم الهدی  آیت الله 
امنیتی  معاون  برکناری  است.  نظام  مسوولیت  حوزه  به  تجاوز 
تهران  پلیس  ویژه  یگان  رئیس  نیز  و  یکسو  از  تهران  استاندار 
کمیسیون  بود.رئیس  قضیه  نشانگراهمیت  هم  دیگر  سوی  از 
برای  خارجه  وزارت  نامه  از  نیز  تهران  شهر  شورای  نام گذاری 

تثبیت نام بوستان بر خیابان سفارت عربستان خبر داد.
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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
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چالش های داخلی بی سابقه پیش روی سعودی ها

مشکالتعربستان
بزرگترازایراناست

نویسنده: توبین هارشا

دشمنی به وجود آمده میان عربستان سعودی و ایران بر سر 
اعدام روحانی بانفوذ شیعه منجر به گمانه زنی های بسیاری 
است.  شده  خاورمیانه  در  سنی-شیعه  تنش  افزایش  درباره 
 46 که  دانند  می  دارند  تخصص  منطقه  امور  در  که  کسانی 

نفر دیگر که گردن زده شده اند، تقریبًا اهل سنت و متهم به 
تروریسم بودند.

اعدام  که  است  این  دارد  وجود  رابطه  این  در  که  تئوری  یک 
روحانی نمر باقر النمر کمتر مربوط به تحریک شیعیان بوده 
و بیشتر مربوط به خشم داخلی بر سر مرگ تعدادی از سنی 
ها می شود که 85 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند. 
90 سال تشکیل  در مدت  ای  بی سابقه  به طرز  پادشاهی  این 
خود نگران مسائل داخلی شده است. آیا عربستان هم اکنون 

نگران ناآرامی های بیشتر در میان مردم است؟
انگلستان  جدید  پرستان  میهن  و  شمالی  کره  از  غیر  به 
سلطنتی  خاندان  تاریکی  به  که  دارند  وجود  کمی  نهادهایی 
اولین بار در  اما در طول سال گذشته، برای  سعودی باشند. 
وقایع  دچار  کشور  این  ساله،   80 سلمان  ملک  سلطنت  زمان 

تکان دهنده و خطرناکی شده است.
سلمان که 23 ژانویه سال گذشته به جای برادرش ملک عبدالله 
به سلطنت رسید، به طور گسترده ای به عنوان یک سرپرست 
دیده می شود. در عرض چند ماه ولیعهد را عوض کرد و به 
جای وی برادرزاده اش، محمد بن نایف، وزیر کشور با سابقه 
را انتخاب کرد. با این حال وی نفوذ ولیعهد جدید را کاهش 

داده است.
برنده واقعی، پسر جوان پادشاه، محمد بن سلمان، وزیر دفاع 
است که به عنوان جانشین ولیعهد انتخاب شد. این شاهزاده 
که  است  توسعه  امور  و  اقتصادی  جدید  شورای  رئیس 

اختیارات زیادی از وزارت اقتصاد را به دست آورده و کنترل 
شرکت نفتی دولتی آرامکو را در اختیار دارد.

در  که  سلمان  بن  محمد  تجربه  عدم  درباره  بسیاری  سواالت 
اوایل دهه 30 زندگی قرار دارد مطرح می شود. عملکرد محمد 
وی  کند.  می  مطرح  را  زیادی  های  شبهه  و  شک  هم  سلمان 
عامل اصلی مداخله نظامی در یمن است؛ جایی که شورشیان 
حوثی مورد حمایت ایران منجر به سقوط دولت مورد حمایت 
سعودی شده اند. در طول 9 ماه بمباران، یمن ویران شده و 

هزاران شهروند کشته شده اند.
بسیار  عرب  جهان  در  که  دارد  وجود  هایی  گزارش  همچنین 
درباره آن صحبت می شود و آن بسته شدن خیابان به خاطر 
عبور کاروان محمد بن سلمان در منا، در نزدیکی مکه بود که 
منجر به کشته شدن بیش از 2 هزار نفر از مسلمانان در این 
مراسم مذهبی شد. حتی اگر این شاهزاده مقصر نبوده باشد 
نبوده  دخیل  عاملی  رابطه  این  در  خیابان  بستن  اگر  حتی  و 
باشد، شایعه هایی که در این زمینه منتشر شد آسیبی جدی به 

مشروعیت خاندان حاکم وارد کرد.
واکنش سعودی ها به سقوط قیمت نفت در سال 2015 همچنان 
تحت بررسی دقیق است. خودداری شرکت آرامکو از کاهش 
تولید موجب کسری بودجه عظیم و نرخ بیکاری باال در میان 
با مواجه شدن  شهروندان جوان شده است. شاهزاده جوان 
با مشاوره هایی که  با مشکل بودجه خواستار مشاوره شد. 
از سوی شرکت مک کینزی صورت گرفت وی دست به اعمال 
مالیات و حذف میلیاردها یارانه برق، بنزین و آب به ویژه در 
باعث رفع  اقدامات  این  از  کدام  اما هیچ  زد.  ثروتمندان  میان 
از بهار عربی سال 2011 در میان  یا هراس  ترس های حیاتی 

خاندان سلطنتی نشد.
در حالی که اعدام های دسته جمعی این هفته، بزرگترین اعدام 
ها از دهه 1980 است، میزان مجازات اعدام هم افزایش یافته 
ترین  اصلی  عنوان  به  مخدر  مواد  اخیر  های  سال  در  است. 
عامل مجازات اعدام کاهش یافته است. با اعدام این 47 نفر به 
جرم اقدامات تروریستی در روز شنبه وضعیت آماری در سال 

2016 تغییر پیدا می کند.
به  که  بوده،  ها  اختالف  کردن  خفه  ها  اعدام  این  هدف  اگر 
طور کامل موفقیت آمیز نبوده است. از روز شنبه اعتراضات 
گسترده ای در منطقه شیعه نشین قطیف که چاه های نفتی 
پادشاهی در آن قرار دارد، به وجود آمده است. گزارش هایی 
شده  منتشر  آرامکو  شرکت  اتوبوس  زدن  آتش  بر  مبنی  هم 

است.
به  سعودی  عربستان  هم  کنونی  مقطع  در  حتی  حال  این  با 
همچنان  کشور  این  دارد.  را  انقالب  برای  زمینه الزم  سختی 
این  با  حتی  است.  جهان  کشورهای  سرکوبگرترین  از  یکی 
شرایط هم شهروندان این کشور یکی از ثروتمندترین مردم 
برابر یمن  ناخالص داخلی عربستان 12  تولید  جهان هستند. 
است.تردیدی وجود ندارد که پادشاه جدید و پسرش با چالش 
رو  روبه  آنها  با  گذشتگان  که  هستند  رو  روبه  داخلی  های 
نبودند. ایران یک »لولو« مفید است ولی در حال حاضر افراط 
برای  تری  قوی  مراتب  به  تهدید  داعش  قالب  در  سنی  گرایی 
ایران-شیعه  های  طلبی  جاه  با  مقایسه  در  خاورمیانه  ثبات 

است.
منبع: بلومبرگ ویو
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حمله افراطیون دست راستی آلمان به تعدادی از پناه جویان

مرکلونردبان
لرزانپناهجویی

آن طورکه پیداست، تداوم آنچه در همین چند روز اول سال 
گذشته  آلمان،  صدراعظم  مرکل«،  »آنگال  بر  میالدی  نوی 
کفایت می کند تا ستاره بخت او که تا پیش از این به گمان 
بسیاری بر مهم ترین کرسی قدرت اروپایی تکیه زده بود، 
روی  به  مرکل  باز  درهای  سیاست  گذارد.  افول  به  رو 
پناه جویان که درست در بحبوحه مقاومت دولت های شرق 
قاره سبز و البته با نگاهی به نیروی کار بالقوه گریختگان 
از جنگ در خاورمیانه، به یکی از محوری ترین برنامه های 
دولت آلمان بدل شده بود، اکنون به پاشنه آشیل آن بدل شده 

است.

آلمانی  زنان  است.  مبرهن  و  واضح  البته  نیز  آن  دلیل 
نه تنها  میالدی،  نوی  سال  شب  در  واقع شده  موردتعرض 
ورود  دست راستی  مخالفان  برای  مناسب  خوراکی 
وضعیت  بلکه  کرده،  فراهم  اروپا  خاک  به  پناه جویان 
سیاسی صدراعظم آلمان را نیز به شدت متزلزل کرده است؛ 
چنان که اگر ورود بیش از ١,١ میلیون پناه جو به خاک آلمان 
در سال گذشته میالدی، احتمال بروز ناآرامی های اجتماعی 
را به تهدیدی پیش بینی شده بدل کرده بود، اما اکنون آزار و 
اذیت جنسی زنان به دست نزدیک به  هزار مرد در کلن آلمان 
و افزایش شمار شکایت ها به بیش از ٥٠٠ مورد، به بحران 
هنوز  است.  بخشیده  غیرمنتظره  ابعادی  دولت  پیشاروی 
یک روز از برخورد نیروهای ویژه پلیس آلمان با معترضان 
و  مهاجرستیز  جنبش  دست راستی  و  احیاشده  اکنون 
ضداسالمی »پگیدا« نگذشته بود که خبرهای روز یکشنبه 
به  کشور  آن  افراطی  فعاالن  از  گروهی  حمله  از  حکایت 
بیانیه ای  در  آلمان  پلیس  داشت.  خاورمیانه ای  پناه جویان 

عصر  ناشناس  مهاجمان  از  ٢٠نفره  گروهی  کرده  اعالم 
یکشنبه با حمله به شش پناه جوی پاکستانی در شهر کلن، 
آنان را مورد ضرب وشتم قرار داده و دو نفر از پناه جویان 
آلمان، یک  پلیس  به گزارش  بیمارستان کرده اند.   را عازم 
اول،  حمله  از  پس  دقایقی  تنها  حالی  در  نیز  سوری  تبعه 
محلی  روزنامه  که  گرفته  قرار  ناشناس  پنج  موردهجوم 
برنامه ریزی  پیش  از  حمالت  این  شده  مدعی  »اکسپرس« 

از  مهاجمان  محلی،  روزنامه  این  گفته  به  بوده اند.   شده 
طریق فیس بوک با یکدیگر قرار گذاشته بودند با گردهم آیی 
در مرکز شهر کلن، آنچه خود عملیات »شکار« پناه جویان 
خارجی نامیده بودند را آغاز کنند؛ عملیاتی که بنا بر ادعای 
از  نفر  دو  بازداشت  وجود  با  و  آلمان  مهاجرستیز  فعاالن 
و  مجرم  مهاجران  اخراج  تا  کلن،  پلیس  توسط  مهاجمان 
متوقف سازی روند پرشتاب پذیرش پناه جو از سوی برلین، 
ادامه خواهد داشت. این در حالی است که پلیس کلن از ثبت 
٥١٦ شکایت در رابطه با حوادث شب سال نوی میالدی خبر 

داده که حدود ٤٠ درصد از آن مرتبط با پرونده تعرضات 
جنسی و دو مورد آن متوجه اتهام تجاوز جنسی در مألعام 
به شهر کلن  تنها مختص  البته  که  است؛ شکایاتی قضائی 
در  مشابه  شکایت   ١٣٣ از  اگر  است.  نبوده  آلمان  کشور  و 
شهر بندری »هامبورگ« و همچنین موارد مشابه متعدد در 
حکایت  گزارش ها  بگذریم،  نیز  آلمان  »فرانکفورت«  شهر 
سوئد،  »کلمر«  شهرهای  در  مشابه  شکایت  ده ها  ثبت  از 

»هلسینکی«  و  سوئیس  »زوریخ«  اتریش،  »سالزبورگ« 
فنالند دارند؛ شکایاتی که پای ثابت تمامی آنها، مهاجران و 
پناه جویانی هستند که اغلب از خاورمیانه و شمال آفریقا به 

میهمانی اروپاییان آمده اند.

در  نفر   ٣١ علیه  جرم  اعالم  ضمن  شرایطی  در  کلن  پلیس 
رابطه با حوادث شب سال نو، ١٨ نفر از متهمان را به عنوان 
که  کرده  شناسایی  آلمان  خاک  به  تازه وارد  پناه جویانی 
»رالف ژاگر«، وزیر کشور راین وستفالیای شمالی، مدعی 

سال  شب  در  رخ داده  جرائم  تمامی  تقریبا  مسئولیت  شده 
در  او  می گردد.  باز  خارجی  تابعیت  با  افرادی  به  نو، 
اولیه  یافته های  اعالم  ضمن  و  خبرنگاران  با  گفت وگویی 
و  شاهدان  اظهارات  کرده  خاطرنشان  جنایی،  تحقیقات 
تمامی  دارند  آن  از  نشان  محلی  و  فدرال  پلیس  یافته های 
مجرمان حوادث کلن که در جریان جشن سال نوی میالدی 
در مناطق بین ایستگاه راه آهن و کلیسای »گوتیک« آن شهر 
تجمع کرده بودند، اصلیتی خارجی داشته و از شمال آفریقا 
کرده اند؛  مهاجرت  آلمان  به  منطقه  عرب  کشورهای  یا 
مهاجرانی که برخی از آنها سال گذشته میالدی و با موج 

پناه جویان، درخواست تابعیت آلمان را داشته اند.

»هایکو ماس« وزیر دادگستری آلمان نیز در حالی حمالت 
شب سال نو را هماهنگ و از پیش برنامه ریزی شده دانسته 
که »توماس دو مزیر«، وزیر کشور آلمان، خواهان آن شده 
تا وقایع تلخ روی داده در شب سال نو، به بدبینی و سوءظن 
این  به  اذعان  ضمن  او  نزند.  دامن  پناه جویان  به  مردم 
واقعیت که بخش اعظم خشونت های رخ داده در شب سال 
تنظیم  ضرورت  از  بوده،  مهاجران  عملکرد  محصول  نو، 
و  مهاجمان  مجازات  منظور  به  سخت گیرانه تری  قوانین 
نمی تواند  کشورش  کرده  اظهار  و  گفته  سخن  متجاوزان 
تغییر  درباره  تفرقه آمیز  مجادالت  عرصه  این،  از  بیش 
که  است  حالی  در  این  باشد.  مهاجرتی  و  قضائی  قوانین 
و  نو  سال  شب  وقایع  محکوم کردن  وجود  با  مرکل  آنگال 
تأکید بر عزم دولت برای تشدید قوانین اخراج پناه جویان 
خاطی از خاک آلمان، همچنان سرسختانه بر تعهد خود به 
بازنگه داشتن مرزهای آلمان بر روی پناه جویان پافشاری و 
اعالم کرده تحت هیچ شرایطی تن به محدودسازی شمار 
را  تا سقف ٢٠٠ هزار نفر در سال  پناه جویان پذیرش شده 
نخواهد داد؛ موضعی که به گفته بسیاری از کارشناسان، 
»اتحاد  حزب  در  او  هم حزبی های  عاقبت  می رود  احتمال 
مسیحی  سوسیال  »اتحاد  و  آلمان  مسیحی«  دموکرات 
فرد  قدرت،  در  باقی ماندن  برای  تا  کند  ناچار  را  باواریا« 

دیگری را بر کرسی صدراعظمی کشور بنشانند.

بین الملل

آیا عمان باز هم می تواند نقش میانجی را ایفا کند؟

مسقطبرسردوراهی
تهرانوریاض

عمان در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس 
همواره بهترین ارتباط را با ایران داشته است. اتحاد مسقط 
با تهران باید در چارچوب رویکرد مستقل عمان به سیاست 

خارجی ذیل رهبری سلطان قابوس درک شود.
از زمانی که سلطان قابوس در سال 1970 قدرت را به دست 
همسایگان  متعارض  منافع  که  است  کرده  تالش  گرفته 
قدرتمند خود را، بدون این که برای خود دشمن تراشی کند، 
متوازن نماید. یکی از مهم ترین مولفه های سیاست خارجی 
جای  به  ایران،  و  عربستان  با  اتحاد  همزمان  حفظ  عمان 

انتخاب کردن یکی از این دو رقیب منطقه ای بوده است.
افزایش تنش ها میان ایران و عربستان در اوایل سال میالدی، 
آزمونی برای عمان در حفظ بی طرفی استراتژیک خود است. 
در شرایط جدید، عربستان درصدد است که متحدان خود را 

مقابل ایران قرار دهد.
در مقطع حساس کنونی نیز که تنش های فرقه ای - مذهبی 
رویکرد  که  است  آن  بر  هم  باز  عمان  رسیده،  خود  اوج  به 
به  حمله  چه  اگر  عمان  رهبران  کند.  حفظ  را  خود  معتدل 
اما  کردند،  محکوم  را  مشهد  و  تهران  در  عربستان  سفارت 
مسقط بر خالف سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس، 
به قطع و یا کاهش روابط دیپلماتیک خود با ایران اقدام نکرد. 
در مقابل، یوسف بن علوی بن عبدالله، وزیر خارجه عمان به 
همراه سعود بن احمد البروانی، سفیر این کشور در تهران با 
گفتگو  به  بحران  این  مورد  در  و  کرده  دیدار  ایرانی  مقامات 

نشستند.
به عقیده مقامات عمان، افزایش تنش ها میان تهران و ریاض 
این کشور در خاورمیانه را در معرض  می تواند منافع ملی 
تهدید قرار دهد. در سال گذشته، مسقط تالش های گسترده 
ای برای پیشبرد گفتگوها در مورد جنگ سوریه و یمن انجام 
داد. در شرایط فعلی، عربستان به همراه 9 متحد خود روابط 
دیپلماتیک خویش را با ایران قطع کرده یا کاهش داده است. 
را  عربستان  طرف  دعوا  این  در  نیز  ترکیه  و  مصر  رهبران 
جدی  شکل  به  تواند  می  دیپلماتیک  بحران  این  اند.  گرفته 
اقدامات کوچک انجام شده برای برقراری صلح در سوریه و 

یمن را از میان ببرد.

منافع ملی عمان
یکدیگر  با  هرمز  استراتژیک  تنگه  مالکیت  در  ایران  و  عمان 
مشترک هستند، بنابراین مشخص است که مسقط از کاهش 
تنش ها میان ایران و شورای همکاری خلیج فارس استقبال 
خواهد کرد. تامین تقاضای انرژی مسقط از جانب ایران نیز 
پروژه  شود.  واقع  غفلت  مورد  نباید  که  دیگریست  موضوع 
انتقال گاز با استفاده از احداث خطوط لوله زیردریایی میان 
ایران و عمان هم اکنون در حال اجرا است. عمان که به اندازه 
سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از منابع 
نفت و گاز بهره مند نیست، واردات گاز ایران را هدفی مهم، به 
لحاظ اقتصادی و ژئوپلتیکی قلمداد می کند. به لحاظ مذهبی 
نیز اکثریت مردم عمان به فرقه اباضیه تعلق دارند و تشدید 
اختالفات مذهبی در منطقه را به نفع جهان اسالم نمی دانند.

خلیج  همکاری  شورای  در  ایران  وفادار  دوست  تنها  عمان: 
فارس

پیوندهای تاریخی مسقط و تهران درک ویژه عمان از ایران 
و نقش آن در نظم ژئوپلتیکی خلیج فارس را شکل می دهد. 
نگاه عمان به ایران به مثابه همسایه ای است که صرفنظر از 
ضروری  آن  با  همکاری  تهران،  در  حاکم  سیاسی  نظام  نوع 

است.
البته این به آن معنی نیست که منافع دو کشور کامال همراستا 
است و تهران و مسقط هیچ گونه مشکلی با یکدیگر ندارند. 
بعد از وقوع انقالب در ایران، نگاه مقامات عمان و ایران به 
بوده  متفاوت  آن  نقش  و  منطقه  در  آمریکا  نظامی  حضور 
است. عمان، به عنوان یکی از متحدان نزدیک غرب، همواره به 
نیروی دریایی غرب برای حفظ منافع امنیتی خود متکی بوده 
حضور  همواره  ایرانی  مقامات  که  است  حالی  در  این  است. 
نظامی آمریکا در منقطه را ریشه بی ثباتی و ناامنی معرفی 

کرده اند.
با همه این اختالفات، مقامات عمان بر این باورند که بهترین 
است.  گفتگو  ایران  و  اعراب  میان  موجود  مشکالت  حل  راه 
با  منطقه  عرب  کشورهای  از  چندی  رابطه  قطع  شک،  بدون 
به معنی شکست تالش های عمان در زمینه  تواند  ایران می 

پیشبرد گفتگوهای سازنده باشد.
بیشتر  عربستان  و  ایران  میان  ها  تنش  افزایش  پیامدهای 
به  عمان  حال،  این  با  شود.  می  تصور  که  است  چیزی  آن  از 
فارس،  خلیج  همکاری  شورای  عضو  و  ایران  متحد  عنوان 
از پتانسیل الزم برای کاهش تنش ها  تنها بازیگری است که 

برخوردار است.
منبع: المانیتور
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سخنرانی ساالنه اوباما در کنگره آمریکا ایراد شد

آخریننطق

باراک اوباما چیزی برای ازدست دادن نداشت، آخرین سخنرانی ساالنه اش در کنگره آمریکا 
او  بازیگر نقش اولش بود. برای  او هفت سال  تئاتر ریاست جمهوری که  بود، آخرین پرده 
نه انتخابات ریاست جمهوری و میان دوره ای دیگری در کار است و نه نبردی طاقت فرسا با 
اوباما توجه کند،  به عملکرد  آنکه  از  آمریکا حاال بیش  اکثریت جمهوری خواه.  با  کنگره ای 
چشمش به دنبال جانشینان احتمالی اوست که با حرکتی حلزون وار در راه رسیدن به کاخ 

سفید  هستند.
او در بخشی از سخنرانی اش، توامان ناتوان و قدرتمند، بدون آنکه اشاره ای به مقصر ماجرا 
بی مباالتی  بلکه  نشده اند  مالی  بحران  موجب  غذا  کوپن  »دریافت کنندگان  گفت:  چنین  کند 

وال استریت مقصر این بحران است«.
همان  می شد؛  تشکیل  پیشرفت  و  برابری  محور  حول  شعارهایی  از  او  متعادل  سخنرانی 
عناصری که شایسته یک رئیس جمهور لیبرال است و همراه با چاشنی بلوف درباره برتری 
نظامی آمریکا که مخصوص یک فرمانده ارشد کل قواست. او از مردمی که به آنها کمک کرده 
و تروریست هایی که کشته، سخن گفت تا به اینجا برسد که »ایاالت متحده آمریکا قوی ترین 

کشور روی زمین است«.
اوباما چیزی برای ازدست دادن نداشت، اما او به رئیس جمهوری محتاط، بادقت و هم زمان 
او  ندهد.  از دست  را  صفت ها  این  به راحتی  که  کرد  را  تالشش  تمام  و  است  شهره  بی پروا 
انتخابات  در  پیشتاز جمهوری خواهان  کاندیدای  ترامپ«،  »دونالد  در سخنانی که مشخصا 
»توهین  گفت:  می رفت،  نشانه  را  او  نژادپرستانه  مواضع  و  آمریکا  ریاست جمهوری 
سیاست مداران به مسلمانان ما را امن تر نمی کند«. او از مردم آمریکا خواست هر سیاستی که 
مردم را به خاطر نژاد یا مذهب شان هدف قرار می دهد، رد کنند. این بخش از سخنرانی اوباما 

با کف زدن های طوالنی مدت مخاطبان مواجه شد؛ هم جمهوری خواهان و هم دموکرات ها.
این  و  نیامد  خوش  ترامپ  مذاق  به  سخنان  این  می رفت  انتظار  که  همان طور  بااین همه 
واقعا  اوباما  »سخنرانی  داد:  نشان  واکنش  اینچنین  توییتی  در  تاجرپیشه  سیاست مدار 

کسل کننده بود و تماشای آن بسیار سخت«.
رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سخنرانی خود مراقبت از امنیت مردم آمریکا و از میان بردن 
شبکه های تروریستی را اولویت شماره یک خواند و گفت: شبکه های تروریستی القاعده و 
داعش، »تهدیدی مستقیم« برای آمریکا و جهان هستند. او گفت که اگر کنگره درباره جنگ 
استفاده  داعش  گروه  علیه  نظامی  نیروی  از  دهد  اجازه  باید  است،  مصمم  تروریسم  علیه 
شود. بااین حال اوباما تأکید کرد نیروهای آمریکایی بدون اقدام کنگره نیز با داعش مبارزه 
خواهند کرد و به این گروه »همان درسی را خواهد داد که پیش از این به القاعده و رهبر آن 
نامید.  را »دورانی خطرناک«  آمریکا دوره کنونی  داده است«. رئیس جمهور  اسامه بن الدن 
او گفت، به عنوان فردی که اشراف اطالعاتی دارد، بر این نظر است که جهان امروز دوران 

خطرناکی را سپری می کند.
به گفته رئیس جمهور آمریکا، جهان امروزی نه از سوی »قدرت های بزرگ شیطانی« بلکه 
از سوی رژیم های درحال شکست تهدید می شود. خاورمیانه در مسیر و روند گذاری قرار 
گرفته که یک نسل طول خواهد کشید. اقتصاد چین در حال تغییر است و نظام بین المللی 
که پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شده با واقعیت های جدیدی روبه روست و باید بازسازی 
شود. رئیس جمهور آمریکا در مورد حل وفصل مناقشه  هسته ای با ایران گفت: »ما ائتالفی 
سالح  به  ایران  دستیابی  از  تا  کردیم  ایجاد  اصولی  دیپلماسی  و  تحریم ها  با  توأم  جهانی 
هسته ای جلوگیری کنیم«. اوباما افزود: »ایران در برنامه هسته ای خود عقب نشینی کرده و 

ذخایر اورانیوم خود را خارج کرده است«.
سخنرانی ساالنه اوباما در آخرین سال ریاست جمهوری اش در حالی ایراد شد که هنوز هم 
بعد از شش سال مسائلی همچنان حل نشده باقی مانده اند، یا به این دلیل که او راهی برای 
رفع آنها نداشته یا به دلیلی ساده تر اراده ای برای حل آن وجود نداشته است. هنوز زندان 
»گوانتانامو« باز است و رئیس جمهوری مترقی آمریکا با ابراز تأسف می گوید که توان بستن 

آن را نداشته است.
کرده،  زیادی  تغییرات  قدرت گرفتنش  آغازین  روزهای  با  مقایسه  در  اوباما  همه  این  با 
مصمم  همچنین  او  اما  شده،  کمرنگ  هم  آرمان گرایی اش  و  شده  خاکستری تر  موهایش 
برای  احتماال  او  که  کلماتی  آخرین  شود.  متمرکز  امیدوارکننده  آینده ای  روی  که  است 
اولین  در  او  سخنرانی های  یادآور  آورد،  زبان  به  گسترده  چنین  مخاطبی  برای  آخرین بار 
دور ریاست جمهوری اش بود: »این آمریکایی است که من می شناسم. این کشوری است که 
عشقی  و  غیرمسلح  حقیقتی  اینکه  درباره  خوشبین  سخاوتمند.  تیزبین.  هستیم.  عاشقش 
بی قیدوشرط حرف آخر را می زند. این چیزی است که مرا درباره آینده امیدوار می کند. به 

خاطر شما. به شما باور دارم«.
سخنرانی اوباما به باور بسیاری خالف همیشه به یاد ماندنی نبود، نه دشمنی جدید ساخت و 
نه دوستی نو. با این همه اوباما تاریخ ساز است؛ حضورش به خودی خود تاریخی است. این 

آخرین سخنرانی ساالنه اولین رئیس جمهوری سیاه پوست آمریکا بود.

ادامه از صفحه یک 

 تحقق 122 درصدی درآمد نفتی در هفت ماهه اول کمک می کند تا حدی اثر 
کاهش قیمت بر بودجه 94 جبران شود. اما با این حال تراز عملیاتی بودجه 
منفی  ریال  میلیارد  هزار   361 حدود  در  حاضر  حال  در   94 سال  در  دولت 
است. مجموع این عوامل نشان می دهد دولت احتمااًل سال جاری را با کسری 

بودجه ای بیش از سال گذشته سپری خواهد کرد. 

برای بودجه سال 95 دولت قیمت نفت را درحدود 40 دالر برآورد کرده است 
بیانگر  اما  نیست  نفت  بازار  شرایط  به  بدبینانه  چندان  رویکردی  اگرچه  که 
بودجه ای انقباضی و به دنبال آن کاهش فعالیت های اقتصادی و درآمدهای 
در  پول  بین المللی  صندوق  که  است  تامل  قابل  نکته  این  است.  مالیاتی 
جدیدترین پیش بینی قیمت نفت احتمال کاهش قیمت ها به سطح 25 دالر را 

مطرح کرده است.
توجه  قابل  منابع  وجود  صورت  در  ایران  اقتصاد  آینده  تصویر  مجموع  در 
در  اقتصادی  سیاستگذاری  پیش فرض  با  و  پساتحریم  دوره  در  نفتی 
چارچوبی مشابه دو سال و نیم گذشته، مطلوب به نظر نمی رسد. بنابراین 

همزمانی دوران پساتحریم با دوره قیمت های بسیار پایین نفت در بستری از 
انبوه مسائل اقتصادی -که برخی در آستانه تبدیل  شدن به بحران هستند- 
سیاستگذاران  که  دهد  قرار  ایران  اقتصاد  پیش روی  را  شانس  این  می تواند 
برای اتخاذ راه حل های اصالحی به اجماع و اتفاق نظر برسند )هر چند که 
نمی توان منکر آسیب های ناشی از کاهش درآمدهای نفتی شد(. اگر هم اکنون 
فشار  شاید  دارد،  وجود  نظر  اتفاق  مسائل  روی  بر  سیاستگذاران  بین  در 
محدودیت بودجه در قیمت های پایین نفت، در کنار انتظارات مردمی از بهبود 
اوضاع اقتصاد در دوران پساتحریم، بتواند سیاستگذاران را بر سر راهکارها 
نیز به اجماع برساند و هزینه فرصت نرسیدن به راه حل مشترک را باال ببرد. 

همچنین در شرایط کمبود منابع تاثیرگذاری توصیه های علم اقتصاد و افراد 
البته در چنین حالتی احتمال طی کردن  یافت.  افزایش خواهد  آن  بر  مسلط 
مساله  اما  دارد.  وجود  آن  بعدی  تبعات  و  مرکزی  بانک  از  استقراض  مسیر 
مقایسه دو وضعیتی است که شانس انتخاب مسیر صحیح در یکی بیشتر از 
دیگری است، هر چند این شانس کم باشد. به نظر می رسد در آینده ای با منابع 
بسیار محدود، شانس انتخاب مسیر اصالحات نهادی و ساختاری در اقتصاد 

ایران بیش از آینده ای با منابع محدود باشد. 



    جمعه 25 دی ماه 1394 -  شماره 428هفته نامه پرشین6

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

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

VAT, CIS and Payroll
Company Formation

Business Plans, Commercial Loans and Mortgages
Specialist Tax Investigations

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

Gas & Oil Engineers and Sub Contractors

FROM BASIC BOOKKEEPING TO
MORE COMPLEX
FINANCIAL NEEDS.

Telephone: 020 8209 1919
Fax:  020 8209 1915
Mobile:  078 5232 8888

ovace@principalaccounting.co.uk

Certified Public Accountants
Time House

56b Crewys Road
Golders Green, NW2 2AD

PRINCIPAL
ACCOUNTINGاویس مدبر و خامن کوچکی www.principalaccounting.co.uk

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

Ovace Modabber FCPA, FMAAT
Licensed & Regulated by AAT

اقتصاد

سال گذشته را می توان برای اقتصاد جهانی سال خاطره انگیزی دانست. عملکرد 
در  گسترده ای  تغییرات  ولی  بود؛  ناامیدکننده  و  ضعیف  بسیار  جهانی  اقتصاد 
نظام و ساختار اقتصاد جهانی، چه در جهت مثبت و چه مخرب و منفی، رخ داد. 
مهم ترین مورد از چنین تغییراتی موافقت نامه  محیط زیستی پاریس در ماه گذشته 
کردن  محدود  و  کردن  متوقف  برای  زیادی  مسیر  هنوز  موافقت نامه  این  بود. 
افزایش 2 درجه ای گرمایش کره زمین نسبت به متوسط دمای سال های پیش از 
صنعتی شدن جهان دارد، ولی این موافقت نامه توجه همگان را به خود جلب کرد: 
جهان در مسیر حتمی و محتوم اقتصاد سبز در حال حرکت است. باالخره روزی 
خواهد آمد و چه بسا در آینده ای نه چندان دور، که سوخت های فسیلی به تاریخ 
توجه  با  فعلی  دوره  در  زغال سنگ  در صنایع  بنابراین سرمایه گذاری  بپیوندند. 
به چشم انداز ظهور جریان اقتصاد سبز، خطرپذیری باالیی می طلبد. با افزایش 
امید  باید  سبز(  )صنایع  زیست  محیط  دوستدار  صنایع  در  سرمایه گذاری  روند 
داشت که سرمایه گذاران این بخش بتوانند در مذاکره با سرمایه گذاران پرقدرت و 
صاحب نفوذ در صنایع زغال سنگ، سرمایه دارانی که با در نظر گرفتن سود خود 
تنها در افق کوتاه مدت جهان را در معرض خطر قرار می دهند، به نتیجه ای برسند 

و تعادلی در بازار برقرار کنند.

غلبه  )یعنی  کربن محور  اقتصاد  از  گرفتن  فاصله   و  اقتصادی جهان  نظام  تغییر 
و سلطه نفت و گاز طبیعی در ساختار اقتصاد( تنها یکی از تغییرات اساسی در 
تحوالت اقتصاد زیست محیطی است. با در نظر داشتن سهم کاهشی اقتصاد چین 
در تولید و تقاضای جهانی، دیگر تغییرات فراروی اقتصاد جهانی اجتناب ناپذیر 

چین  هند،  روسیه،  برزیل،  یعنی  بریکس  عضو  کشورهای  می رسند.  نظر  به 
کردند،  تاسیس  را  توسعه«  نوین  »بانک  یکدیگر  همکاری  با  جنوبی  آفریقای  و 
بین المللی که توسط کشورهای در حال توسعه مدیریت  مالی  نخستین موسسه 
و سازمان دهی می شود. کشور چین، از طرف دیگر، برخالف مخالفت های باراک 
را  آسیایی«  اقتصادی کشورهای  زیرساخت های  در  بانک »سرمایه گذاری  اوباما 

تاسیس کرد. این بانک در ماه جاری شروع به فعالیت خواهد کرد.

در زمانی که ارزش پول چین در معرض خطر قرار داشت، ایاالت متحده با تدبیر 
دارایی های  ذخیره  سبد  به  چین(  ملی  )پول  یوآن  ورود  با  کرد:  عمل  بیشتری 
صندوق بین المللی پول و به خصوص مشمول شدن آن در حق برداشت مخصوص 
)SDR( از صندوق، مخالفتی نکرد. به عالوه، پس از گذشت نیم دهه از موافقت 
اقتصادهای  دیگر  و  چین  رای  حق  در  تغییر  درباره  اوباما  باراک  دولت  رسمی 
جهانی(  اقتصاد  نوظهور  و  نوین  واقعیات  حیطه  در  جزئی  )موافقتی  نوظهور 
مهم ترین  کرد.  موافقت  اصالحات  این  با  باالخره   ،2015 سال  در  آمریکا،  کنگره  
تصمیمات اقتصاد زیست محیطی در سال قبل درباره مباحث تجارت بین الملل بود. 
مذاکرات غیرعلنی سازمان تجارت جهانی، دور دوحه، پس از سال ها باالخره به 
پایان رسید. این مذاکرات در پی اصالح عدم توازن ها در موافقت نامه های تجاری 
آمریکا  بودند.  شده  تنظیم  یافته  توسعه  کشورهای  منفعت  به  غالبا  که  بودند 
کشاورزی  محصوالت  سنگین  یارانه های  ولی  است،  آزاد  تجارت  مدعی  هرچند 
مانند پنبه را قطع نمی کند. این تظاهر و دورویی دولت آمریکا مسبب اصلی دوام 
ایجاد  نتیجه،  موانع غلبه ناپذیر در سری مذاکرات اجالس دوحه بوده است. در 

نظام تجارت آزاد جهانی که هدف اصلی کشورها بوده است محقق نشده و در 
مقابل، نظام تجارت مدیریت شده جای آن را گرفته است. این مجموعه  نظام ها 
با یکدیگر ناهماهنگ و ناهمساز بوده اند. تجارت در غالب نواحی اقیانوس آرام 
و اطلس به واسطه همین موافقت نامه ها اجرا می شود. موافقت نامه هایی که گاه 
هزاران صفحه از ماده ها و تبصره ها را شامل می شود و غالبا اصول اولیه و منطق 
پنهان در پس این قوانین معارض و متناقض با اصول اولیه کارآیی بازار و جریان 

آزاد کاالها است.

موافقت نامه  موضوع  با  را  پنهانی  و  غیرعلنی  مذاکراتی  ایاالت متحده 
موافقت نامه  این  است؛  کرده  آغاز   »)TPP( آرام  اقیانوس  تجاری  »همکاری های 
آنجا  از  دانسته اند.  آمریکا  برای  اخیر  دهه های  طی  نمونه  خسارت بارترین  را 
کاندیداهای  غالب  اکثریت  و  ریاست جمهوری  کاندیداهای  تمامی  تقریبا  که 
آن  تصویب  داده اند،  نشان  شدید  مخالفت  موافقت نامه  این  با  جمهوری خواه 
قوانین  مجموعه  مفاد  اصلی  مسأله  بود.  خواهد  روبه رو  سختی  موانع  با  قطعًا 
با سرمایه گذاری در  قوانین مرتبط  اساسی  بلکه مشکل  نیست؛  این موافقت نامه 
اقتصاد است. این قوانین، اثرگذاری متغیرهای کالن اقتصادی، قوانین و مقررات 
مالی، ایمنی، سالمتی و محیطی را به شدت محدود می کند. این دسته از مقررات 
که در موافقت نامه »همکاری های تجاری دو سوی اقیانوس آرام« به تفصیل و در 
6 هزار صفحه نوشته شده است به سرمایه گذاران خارجی این حق را می دهد که 
بتوانند در دادگاه های بین المللی  این قوانین،  در صورت تخلف دولت در اجرای 
از وی شکایت کنند. در گذشته چنین دادگاه هایی رفتاری منصفانه و عادالنه در 
مقابل سرمایه گذاران نشان داده اند و همین امر باعث شده تا قوانین جدید دولتی 
دادگاه ها  این  اگر  حتی  شود.  روبه رو  محدودیت  با  تجاری  مقررات  اصالح  در 
منصفانه قضاوت نکنند و سنجه قضاوت به نفع شهروندان و حمایت از آنان در 
تصویب  برابر  در  موانع  باز  بچربد  اقتصادی-تجاری  برجسته  مخاطرات  برابر 

قوانین جدید دولتی وجود خواهد داشت.

از آنجا که ادبیات این مذاکرات در دادگاه ها غامض و پیچیده است، نیاز به وکالیی 
با توانایی و سطح دستمزد باال وجود دارد. دولت هایی که منابع مالی کمتری در 
دسترس دارند در برابر شرکت های با درآمد و جریان نقدینگی بسیار باال مغلوب 
کره  از  حفاظت  برابر  در  دولت ها  قوانین  حتی  شرایطی  چنین  در  شد.  خواهند 
زمین و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای با امکان الغا روبه رو هستند. تنها قوانین 
مربوط به سیگار در امنیت کامل قرار دارند. فعالیت وکیل ها در زمینه کاهش تولید 
مختلف  گروه  های  طرف  از  را  منفی  واکنش های  استرالیا  و  اروگوئه  در  سیگار 
در سطح جهان به همراه داشته است. ولی قدرت و گستره فعالیت این وکیل ها، 
متخصص در موافقت نامه  های تجاری، در بسیاری موضوعات تجاری دیگر قابل 
ردیابی است. عالوه بر این ها، شرکت های خصوصی بهترین و کارآترین عملکرد 
در ارائه پیشنهاد به کشورهای طرف تجاری را دارند. آحاد اقتصادی در جوامع 
بیشتر  دولت ها  با  مقایسه  در  موافقت نامه ها  نوشتن  برای  شرکت ها  این  به  نیز 
بیشتر بخش خصوصی نسبت  کارآیی  به  باور مردم  این واقعیت،  دارند.  اعتماد 
به دولت در نگارش مقررات تجاری، رقابتی را شکل می دهد که مسیر نزولی را 
در پیش خواهد گرفت؛ و این دقیقا برخالف قولی است که باراک اوباما داده بود. 
برای سال 2016 باید امیدوار باشیم که موافقت نامه همکاری های تجاری دو سوی 
اقیانوس آرام منسوخ شود و عصری نوین در موافقت نامه های تجاری به وجود 
بیاید، دوره ای که در آن تجارت صرفا به منفعت کشورهای پیشرفته و قدرتمند 
پاریس  زیست محیطی  موافقت نامه  نشود.  تمام  ضعیف  کشورهای  ضرر  به  و 
به  آینده که نشانه  از  نمادی روشن بینانه  تلقی شود.  نماد  به عنوان یک  می تواند 
همکاری های  و  روابط  گسترش  مسیر  در  جدید  نگرشی  و  بینش  آمدن  وجود 

جهانی است.

جهاندرمسیر
اقتصـــــــادسبز

جوزف استیگلیتز- برنده نوبل اقتصاد سال 2001
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اکتشاف معدن در عمق دریا هم نماد اقتصاد جدید اقیانوسی و 
هم ممنوع است و البته بیانگر نویدی است که در کنار خطرات 
نخستین  می شود.  نامیده  آبی«  »اقتصاد  ضعف اش  نقاط  و 
شد،  نخواهد  آغاز   2018 سال  تا  معدن  حفر  تجاری  عملیات 
از  را  مس   Nautilus Minerals کانادایی  شرکت  که  زمانی 
بهره برداری  حق  داشتن  با  و  دریا  بستر  در  1600 متری  عمق 
این  وجود  با  می کند.  شروع  گینه نو  در  پاپوآ  از   1-Solwara
حفر معدن نماد تنش بین رشد و محافظه گرایی در موضوع 
دلیل  به  جدید  منابع  و  مشاغل  یافتن  به  نیاز  بین  دریاست؛  
نبودن فرصت های زمینی و در عین حال متوقف کردن روند 

کاهش سالمت اکوسیستم ها در اقیانوس.
و  جدید  اقتصادی  حوزه  یک  عنوان  به  اقیانوس  از  صحبت 
در  دریاها،  صنعتی سازی  از  جدیدی  مرحله  از  گفتن  سخن 
از قبل سهم خود را در  اقیانوس  سال 2016 فراگیر می شود. 
اقیانوس،  زیر  کابل های  کشتیرانی،  است:  کرده  پیدا  صنعت 
نفت و گاز دریا، ماهیگیری، گردشگری و... به استثنای حق 
ماهیگیری که بهبود ذخایر جهانی در آن به دامنه وسیعی از 
تغییرات نیاز دارد، از بیشتر دیگر حوزه ها انتظار می رود در 
دهه های آتی به سرعت، و به موازات افزایش درآمد، مصرف 
مثاًل  برآوردها،  برخی  طبق  کنند.  رشد  جهان،  جمعیت  و 
ماهیگیری می تواند تا سال 2030 تا دو یا سه برابر رشد کند؛ 
استخراج نفت از دریا می تواند از 40 درصد تا تقریبًا 50 درصد 

کل تولید را تشکیل دهد.

آبی نو
به این مورد، مجموعه ای از صنایع نوظهور را نیز بیفزایید. 
است:  کرده  مشخص  را  رشد  حوزه  پنج  اروپا  کمیته 
دریایی،  زیستی  فناوری  ساحلی،  گردشگری  آبزی پروری، 
گفته می شود  دریا.  بستر  در  حفر معدن  و  اقیانوسی  انرژی 
شغل  میلیون   106 معادل   2020 سال  تا  می توانند  موارد  این 
کشورهای  و  اندونزی  هند،  آمریکا،  چین،  کنند.  ایجاد  جدید 
از  گسترش  حال  در  فهرست  به  همگی  کوچک  جزیره ای 
کشورهایی افزوده می شوند که به صنعت اقیانوس به عنوان 
رشد،  این  می آورند.  روی  کسب وکار  و  رشد  فرصت  منبع 
»آبی« در نظر گرفته می شود، که از ایده رشد سبز و اقتصاد 
سبز گرفته است. در طرح های اقتصاد آبی چین بر »توسعه و 
محافظت پایدار« تاکید می شود؛ در دیگر کشورها نیز به طور 
مشابه رشد اقتصادی با پایداری سالمت فضای اقیانوسی شان 

گره می خورد.
بودن  فرد  منحصربه  از  کمتر  آبی  رشد  نوید  این،  وجود  با 
معیار  فقدان  نیز  آن  دلیل  است،  محسوس  اقیانوس  اقتصاد 
داخلی  ناخالص  »تولید  کشورها  تمام  است.  سنجش  دقیق 
اقیانوسی« )Ocean GDP( خود را محاسبه نمی کنند. مقایسه 
یافته های کشورهایی که آن را اندازه می گیرند به دلیل وجود 
تعریف  بین  مبهم  مرز  و  مختلف  اندازه گیری  سیستم های 
برآورد  بنابراین  است.  پیچیده  اقیانوسی،  و  ساحلی  فعالیت 

اقیانوس  جهانی  اقتصاد  در  خدمات  و  کاالها  جریان  اندازه 
بسیار دشوار است. گروه محیط زیستی WWF در سال 2015 
گزارشی در این زمینه منتشر کرد که می گوید »تولید ناخالص 

دریایی« ساالنه جهان 5 /2 تریلیون دالر است.
اقیانوس  که  غیربازاری  خدمات  و  کاالها  درباره  هم  هنوز 
اختیار ما قرار می دهد، مانند ارزش حفاظت صخره های  در 
کف اقیانوس در برابر امواج توفان یا ظرفیت اقیانوس برای 
 WWF گروه  داریم.  اندکی  دانش  کربن،  دی اکسید  حبس 
اقیانوسی 24 تریلیون دالر باشد.  برآورد می کند پایه دارایی 
در نخستین »ارزیابی دریایی جهانی« سازمان ملل متحد که 
فرسایش  میزان  است  شده  نوشته  شد،  منتشر   2015 سال  در 
سود  میزان  و  بشر  فعالیت  دلیل  به  طبیعی  سرمایه  این 
بهره برداری شده از آن، چه به طور عمومی و چه خصوصی 

همچنان شکافی عمیق و مانعی برای تصمیم گیری است.
شده  اعالم  اروپا  دریایی  هیات  سوی  از  دیگر  هشدار  یک 
آبی  اقتصاد  خطرات  مورد  در  آنها  اخیر  گزارش  در  است. 
می شود.  تاکید  است،  نوظهور  که  متر   200 از  بیش  عمق  در 
فناوری های جدید دنیای آب ها را که تاکنون دور از دسترس 
بود به روی ما می گشاید، در حالی که علم، سیاست و نظارت 
درهم آمیخته اند تا سرعت آن را کنترل کنند. ترس این است که 
شناخته  خوبی  به  آنکه  از  پیش  دریا  عمق  اکوسیستم های  به 
شوند آسیب وارد شود. تنها از یک ده هزارم درصد از دریای 

عمیق نمونه برداری انجام شده است.

استراتژی  روی  بر  اروپا  پارلمان  در  انجام شده  مطالعه  در 
با  سیاست  اجرای  چگونگی  درباره  پرسش هایی  آبی  رشد 
توجه به شکاف های دانشی موجود در مورد زندگی دریایی، 
منابع بستر دریا، و ریسک ها و فرصت های فعالیت اقتصادی 
گرفتن  شدت  با  شد.  مطرح  اروپا  قاره  دریاهای  در  آتی 
با  )که  ضعف  نقاط  همین  اقیانوسی،  فضای  سر  بر  رقابت 
بدان  بدتر می شود(  نهادی  و  وجود محدودیت های مقرراتی 
معناست که برای بیشتر کشورها رسیدن به توازن بین تشویق 
اقیانوس و تقویت سالمت اکوسیستم های  اقتصادی در  رشد 
احتیاج  زیاد  زمان  به  آنها  اجرای  و  است  پیچیده  اقیانوسی 
تامل برانگیز  گزارش های  بی تردید  رو  پیش  سال  دارد.در 
اقیانوس ها و درباره خطرات  جدیدی درباره کاهش سالمت 
از  ناشی  تهدیدهای  می شود.  منتشر  حد  از  بیش  توسعه 
بیش  ماهیگیری  و  زمین  آلودگی  دریاها،  بر  اقلیمی  تغییرات 
از حد همچنان غالب خواهند بود. اقتصاد آبی همچنان نوپا، 
مشغولیت  یک  حتی  منتقدان  گفته  به  بنا  و  آرمان خواهانه، 
باشد،  »آبی«  آنکه  جای  به  بیشتر  -که  ماند  خواهد  باقی 
است  »آبی شویی«  مفهوم  دربرگیرنده  و  است  »اقتصادی« 
که مشابه اصطالح »سبزشویی« است.هنوز زود است آنقدر 
درست  برنامه ریزی  در  باید  دولت ها  اما  باشیم.  سختگیر 
اتخاذ  بزرگ تری  هدف  خود  اقیانوسی  فضاهای  مدیریت  و 
کنند، اگر می خواهند در موج جدید فعالیت ها پیشرو باشند، و 
انتخاب های آگاهانه در زمینه حفاظت، و حتی احیای سالمت 
اقیانوس اتخاذ کنند و کسب و کارها اگر می خواهند سبزها )یا 
آبی ها( ی مشکوک را ترغیب کنند، باید کارهایی در سال 2016 
باشد،  آسیب زننده  آنکه  از  بیش  طرح هایشان  تا  دهند  انجام 

مفید واقع شود.

1+2تاثیرتنش
ایرانوعربستان

کلیوف ماسدا
تحلیلگر ارشد گلف نیوز

بر اساس تحقیقات اخیر، نه تنها تنش های بین عربستان 
تحت تاثیر  را  کشور  دو  هر  اقتصاد  می تواند  ایران  و 
ومنطقه  میانه  خاور  اقتصاد  می تواند  بلکه  دهد،  قرار 
ریسک  می تواند  مساله  این  کند.  متاثر  نیز  را  آفریقا 
سرمایه گذاری را باال ببرد و در بازار های مالی بی ثباتی 
ایجاد کند و از طرف دیگر به بهای نفت فشار آورد و آن 

را بیش از پیش کاهش دهد.

خصوص  این  در  مانیتور  یورو  تحلیلگر  چبیب«  »کیندا 
نفت،  مانند  اقتصاد  کلیدی  بخش های  بر  اختالفات  گفت:»این 
تنها  تاثیرات  این  اما  می گذارد،  تاثیر  گردشگری  و  تجارت 
گریبان گیر ایران نیست بلکه شامل منطقه خاورمیانه و آفریقا 
که اقتصادی شکننده دارند نیز می شود.« وی همچنین خاطر 
نشان می کند دو کشور روابط تجاری دارند که ارزش مبادالت 
است.  بوده  دالر  میلیون   266  ،2014 سال  در  کشور  دو  این 
به  عربستان  صادرات  ارزش   2014 سال  انتهای  در  همچنین 
این در حالی است که  ایران به 102 میلیون دالر رسیده بود و 
واردات از ایران 181 میلیون دالر بود. قطع شدن روابط این دو 

کشور نه تنها باعث شد تا تجارت بین دو کشور متوقف شود 
و  تاثیر خواهد گذاشت  اقتصاد جهان  این وضعیت روی  بلکه 

ناحیه ای که بیشترین آسیب را خواهد دید، نفت است.

گردشگری
گردشگری هم حوزه ای است که قطع روابط دو کشور می تواند 
دو  روابط  قطع  از  پس  بالفاصله  دهد.  قرار  تحت تاثیر  را  آن 
کشور 150 پرواز بین دو کشور متوقف شدند. تحلیلگر یورو 
مانیتور در این خصوص می گوید: » این وضعیت برای صنعت 

گردشگری بسیار مخرب است چرا که 100هزار ایرانی هر سال 

این  برای مراسم حج مسافرت می کنند.  به عربستان سعودی 
نکته را باید به خاطر داشته باشید که ازاین پس صدور روادید 
در  وی  داشت.«  خواهد  همراه  به  سختی هایی  ایرانیان  برای 
کشور  دو  هر  در  بحران  »تشدید  می کند:  نشان  خاطر  ادامه 
می تواند به سرمایه گذاری در این دو کشور آسیب بزند چراکه 
تولیدات نفت عربستان عمدتا در استان های شرقی این کشور 
جدید  میالدی  سال  هستند.«  شیعه نشین  که  می گیرد  صورت 
آمار  ضعف  به  توجه  با  سهام  بازار  داشت.  دراماتیک  آغازی 
ایران  و  عربستان  دیپلماتیک  روابط  قطع  و  چین  تولید  رشد 

همکاری  شورای  اعضای  کرد.  تجربه  را  بی سابقه ای  افت 
به  و  دادند  پاسخ  سعودی  عربستان  حرکت  به  خلیج فارس 
دنبال آن بحرین قطع روابط دیپلماتیک خود با تهران را اعالم 
با  روابطش  نیز  عربی  امارات متحده  دیگر  سویی  از  کرد. 
که کویت سفیر خود  است  در حالی   داد.این  کاهش  را  تهران 
را از تهران فراخواند و قطر و عمان نیز از ایران انتقاد کردند.
این تنش ها اضطراب سرمایه گذاران را بیشتر کرد به طوری که 
شاخص سهام »اس اندپی« بیش از 2 درصد و شاخص سهام 

یورو استاکس بیش از 3 درصد ریزش داشت.

و  ایران  تنش های  کرد  اعالم  رابطه  این  در  بانک ها  از  یکی 
بازارهای  عربستان عالوه بر ریسک های ژئوپلیتیک می تواند 
و  اقتصادی  عواقب  و  کند  آشفتگی  دچار  را  جهان  مالی 
سیاسی گسترده تری به همراه داشته باشد. تنش ها به نگرانی 
برای  می کند  تالش  عربستان  و  است  افزوده  سرمایه گذاران 
جبران کسری بودجه خود در بازارهای جهانی اوراق قرضه، 
عرضه کند. دولت اوراق قرضه متداول خزانه و اوراق قرضه 
اسالمی بیشتری را منتشر خواهد کرد تا کسری بودجه خود 
در  دالر  میلیارد   130 پول  بین المللی  صندوق  سوی  از  که  را 
ریسک  تنش ها  این  با  کند.  جبران  شده،  ارزیابی  جاری  سال 
سرمایه گذاری در این کشور ها باال می رود و ارزش بازار سهام 
افت می کند. بنابر گزارش تحلیلی بانک  ای بی ان امرو هلندی 

در 5 ژانویه، سقوط بازار سهام چین، تنش های ژئوپلیتیک و 
تلخی  شربت  مانند  درست  جهانی  تولید  از  ضعیف  آمار های 
کور  سرمایه گذاری  برای  را  سرمایه گذاران  اشتهای  که  است 

می کند.

منشأ ریسک
بر اساس تحقیقات موسسه مریل لینچ، تنش ها بین عربستان 
خاور  در  سرمایه گذاری  ریسک  اصلی  منشأ  ایران  و  سعودی 
ماه ژوئیه حاصل شد و  ایران در  توافق هسته ای  میانه است. 
تیره تر  به  می تواند  که  شد  نگرانی  عامل  عربستان  برای  این 
شدن روابط دو کشور در بخش های مختلف منطقه نیز منجر 
از دیگر سو، تحقیقات دیگری نشان می دهد که روابط  شود. 
بر  زیادی  تاثیرات  نمی تواند  کشور  دو  این  بین  دوجانبه  تلخ 
بازار  اقتصاد چین و  اقتصاد داشته باشد. عوامل دیگری مثل 
اقتصاد  سهام آسیا که نشانه هایی از ضعف بروز داده اند، در 
بانک ملی  ارشد  تحلیلگر  اکه«  »الپ  تاثیرگذار هستند.  جهانی 
نوسانی  تنش ها  این  دلیل  به  نفت  »قیمت  اشاره کرد:  ابوظبی 
بوده است. یک جهش کوتاه مدت پس از این اتفاقات در بهای 
نفت اتفاق افتاد اما کوتاه مدت بود. این مساله عمدتا به خاطر 
ریسک ژئوپلیتیک است که با چند مساله از جمله افت تقاضای 
کاهش  و  اسیایی  سهام  بازار های  سقوط  آسیایی،  بازار های 
می آورد  وجود  به  را  واقعیت  این  و  شده  ترکیب  چین  تولید 
است.«  بیشتر  بسیار  آن  تقاضای  میزان  از  نفت  عرضه  که 
از  سرمایه گذاران  و  تحلیلگران  من،  نظر  »به  می افزاید:  وی 
تحلیلگر  «این  هستند.  آگاه  عربستان  و  ایران  بین  تنش های 
تاکید می کند: »وقایع جدید )حادثه منا و اعدام شیخ نمر( بر 
قیمت نفت تاثیر زیادی نمی گذارند.این دو کشور در گذشته هم 

روابط سردی داشته اند.«

سرنوشت نفت
»اکه« درخصوص سرنوشت نفت معتقد است: »معضل بهای 
ایران و  این حقیقت که  به  با توجه  نفت در جایی دیگر است. 
که  راهی  یافتن  هستند،  اوپک  اعضای  قدرتمند ترین  عربستان 
این دو کشور تولید نفت خود را کم کنند، بسیار دشوار است.« 
یک  به  که  است  بعید  حاضر  می افزاید:»درحال  تحلیلگر  این 
ایران  و  اوپک برسیم. در گذشته ونزوئال  در  سیاست واحدی 
خود  تولید  که  می کردند  درخواست  اوپک  دیگر  ازاعضای 
فراوان  نفتی  ذخایر  به  باتوجه  عربستان  اما  دهند  کاهش  را 
»اکه«  ادامه  در  می دارد.«  نگه  یکسان  را  تولید  سطح  خود، 
درخصوص ایران توضیح می دهد: » ایران از تحریم ها، سوء 
دولت  پوپولیستی  سیاست های  و  دولت  کم  درآمد  مدیریت، 
قبل بسیار آسیب دیده است که در نهایت منجر به کاهش رشد 
اقتصادی این کشور شده است. با اجرای برجام و لغو تحریم ها 
ایران می تواند در طی یک سال سطح تولید نفت خود را افزایش 
دهد. ایران در حال حاضر روزانه 2.9 میلیون بشکه نفت تولید 
نیم  کوتاهی  زمان  مدت  در  مقدار  این  به  می تواند  و  می کند 
میلیون بشکه در روز نیز بیفزاید که منجر به افزایش عرضه 
هسته ای  توافق  مخالف  سعودی  عربستان  می شود.  بازار  در 

ایران بود و تمایل ندارد تا ایران به جامعه جهانی بپیوندد.«
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بورلی  هتل  در  دیروز  بامداد  حالی  در  گلوب  گلدن  ساالنه  جوایز  دوره  سومین  و  هفتاد 
رقبای  کمدی  و  درام  بخش  دو  هر  در  که  شد  برگزار  کالیفرنیا  هیلز،  بورلی  در  هیلتن 
مطرحی حضور داشتند. مراسم گلدن گلوب و اسکار از جذاب ترین مراسم  سینمایی در 
تمام دنیا هستند و تولیدات سینمایی هالیوود و فیلم های مختلفی از سراسر جهان در طول 
این مراسم مورد  این مراسم ها مورد قضاوت قرار می گیرند و در تمام جهان  یکسال در 
توجه است. اگر بخواهیم این دو مراسم را با یکدیگر بسنجیم و بر اساس میزان اهمیت 
یک جایزه سینمایی به آنها بها بدهیم، هر دو در یک کفه ترازو می گنجند، اما شاید مراسم 

اسکار در ایران اهمیت بیشتری داشته باشد و فیلمی که جایزه اسکار را دریافت می کند 
برای مخاطبان جدی سینما حائز اهمیت باشد. گلدن گلوب زمانی یک شاخص مهم برای 
اسکار بود، اما در سال های اخیر متفاوت با آکادمی علوم و هنرهای سینمایی عمل کرده 
است. از 1991 تا 2001 در 87 درصد موارد یکی از دو فیلم برنده جایزه اصلی گلدن گلوب 
جایزه اسکار بهترین فیلم را هم می برد. از 2002 تاکنون این درصد خیلی کم شده است. 
 85 حدود  شامل  گلوب  گلدن  جوایز  بانی   ،)HFPA( هالیوود  خارجی  مطبوعات  انجمن 

خبرنگار و روزنامه نگار آزاد است.

فصل جوایز سینمایی
جایزه  ایناریتو،  گونزالس  آلخاندرو  تازه  فیلم  درخشش  با  سینمایی  جوایز  فصل  آغاز 
بهترین بازیگر مرد برای لئوناردو دی کاپریو پس از سال ها پشت خط ماندن و همچنین 
هر  سینمایی  )بدترین های  طالیی  تمشک  جوایز  رکورددار  برای  شگفت انگیز  جایزه  یک 
سال( همراه بود. در این مراسم فیلم »از گور برگشته« به کارگردانی آلخاندرو گونزالس 
ایناریتو با سه جایزه بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر مرد با دست پر این 

مراسم را ترک کرد.

ایناریتو در بخشی از سخنرانی خود بعد از دریافت جایزه اش گفت: »درد و رنج موقت 
است، اما سینما ابدی.« »مریخی« به کارگردانی ریدلی اسکات دیگر فیلمی بود که در این 

دوره جوایز گلدن گلوب بیش از یک جایزه دریافت کرد. این فیلم برنده جایزه گلدن گلوب 
بهترین فیلم موزیکال یا کمدی شد و مت دیمن نیز جایزه بهترین بازیگر مرد موزیکال یا 
کمدی را گرفت. او بعد از دریافت جایزه از خانواده خود تشکر ویژه کرد و از بچه های 

خود خواست زودتر بخوابند!
مت دیمن گفت: »مریخی« یک فیلم موزیکال است نه کمدی! اما عجیب تر اینکه در ادامه 
و  کرد  دفاع  چاپو  ال  با  مصاحبه اش  و  پن  شان  از  مراسم  صحنه  پشت  در  حرف هایش 
دست  این  از  مالقات هایی  دنبال  همیشه  بازیگرها  نیست،  تازه ای  اتفاق  »ببینید  گفت: 
هستند. بخشی از شغل ما است و شان هم با خودش حساب کرده بود قصه زندگی این 
آدم مخاطبان خودش را خواهد داشت.«دیمن در »مریخی« نقش فضانوردی به نام مارک 

واتنی را بازی می کند که پس از یک حادثه در مریخ به حال خود رها می شود و باید برای 
بقا مبارزه کند. »مریخی« با بودجه ای حدود 108 میلیون دالر ساخته شده است.

جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر زن درام به بری الرسن برای فیلم »اتاق« رسید. »اتاق« 
به کارگردانی لنی آبراهامسن تولید مشترک ایرلند و کانادا است و از روی رمانی به همین 
به  »جوی«  فیلم  در  بازی  برای  الرنس  جنیفر  است.  شده  ساخته  داناهیو  اما  نوشته  نام 
از  را  یا کمدی  بازیگر زن موزیکال  اوراسل جایزه گلدن گلوب بهترین  کارگردانی دیوید 
از این در دو فیلم »کتاب بارقه امید« و »حقه بازی  آن خود کرد. او راسل و الرنس پیش 
او  گلدن گلوب شد.  برنده جایزه  فیلم  دو  برای هر  آمریکایی« همکاری کرده اند. الرنس 
همچنین برای فیلم اول برنده اسکار بهترین بازیگر زن شد و برای فیلم دوم نامزد اسکار 

بود.

غافلگیری برنده
به  جابز«  »استیو  فیلم  در  بازی  برای  وینسلت  کیت  به  مکمل  زن  بازیگر  بهترین  جایزه 
کارگردانی دنی بویل رسید. او در این فیلم نقش جونا هافمن رئیس پیشین بخش بازاریابی 
مدیر  و  موسس  فاسبندر(  میشائل  بازی  )با  جابز  استیو  اعتماد  قابل  مشاور  و  مکینتاش 
اجرایی پیشین شرکت اپل را بازی می کند. کیت وینسلت که ظاهرا خودش بیشتر از همه 
از شنیدن اسمش غافلگیر شده، حتی در پشت صحنه مراسم شگفتی اش را پنهان نکرد و 
گفت: من هنوز اینجا ایستاده ام و هی دارم فکر می کنم احتماال خواب دیدم. وینسلت این 
را هم گفت که یادش رفت از بعضی ها تشکر کند چون اصال فکرش را هم نمی کرد برنده 
بود!»استیو  آماده نکرده  قبل  از  را  از سخنرانی اش  نتیجه اصال هیچ بخشی  بشود و در 
جابز« جایزه گلدن گلوب بهترین فیلمنامه را نیز دریافت کرد. آرون سورکین فیلمنامه را 
از روی کتاب زندگینامه ای پرفروش والتر آیزاکسن درباره استیو جابز نوشته است. آرون 
سورکین که حسابی از دریافت جایزه اش شوکه شده بود گفت: »االن به قدری بی حس و 

ِسر شده ام که می توانید رویم عمل جراحی انجام بدهید.«

رکورددار تمشک طالیی
سیلوستر استالونه برای فیلم »کرید« به کارگردانی رایان کوگلر جایزه گلدن گلوب بهترین 
ساخته  »راکی«  فیلم های  سری  از  الهام  با  که  فیلم  این  در  او  برد.  را  مکمل  مرد  بازیگر 
بار  این  است.  شده  ظاهر  فیالدلفیایی  مشت زن  بالبوا  راکی  نقش  در  دیگر  بار  می شود، 
سال ها  که  استالونه  می شود.  بوکس  قهرمان  کرید  آپولو  پسر  جانسن  آدونیس  مربی  او 
از  بعد  بود  آمریکا رکورددار جوایز تمشک طالیی  بازیگر مرد سینمای  بدترین  به عنوان 
دریافت جایزه گفت: »همین جا می خواهم از دوست خیالی ام، راکی بالبوا تشکر ویژه کنم 
که همه عمر بهترین دوستم بوده.« انیو موریکونه آهنگساز افسانه ای برای فیلم »هشت 
اولین  این  برد.  را  موسیقی  بهترین  جایزه  تارانتینو  کوئنتین  کارگردانی  به  نفرت انگیز« 
وسترن موریکونه بعد از 40 سال است. آهنگساز ایتالیایی بیش از همه به خاطر ساخت 
موسیقی متن وسترن های اسپاگتی سرجیو لئونه کارگردان ایتالیایی شامل »به خاطر یک 
مشت دالر«، »به خاطر چند دالر بیشتر«، »خوب، بد، زشت« و »روزی روزگاری در غرب« 

مشهور است.

بهترین فیلم خارجی  زبان
گلوب  گلدن  جایزه  برنده  مجارستان  از  لمس  الشلو  کارگردانی  به  شائول«  »پسر  فیلم 
پیکسار  تولید  رو«  »پشت  انیمیشن  فیلم  حال،  همین  در  شد.  خارجی  زبان  فیلم  بهترین 
این فیلم به کارگردانی  انیمیشن را دریافت کرد. داستان  جایزه گلدن گلوب بهترین فیلم 
پیت داکتر در ذهن یک دختر جوان به نام رایلی اتفاق می افتد. پنج احساس – خشم، ترس، 
نفرت، غم و شادی – می کوشند هدایت او را در زندگی به عهده بگیرند. »پشت رو« اولین بار 
در بخش خارج از مسابقه شصت و هشتمین جشنواره فیلم کن به نمایش درآمد. این فیلم 
در چهل و سومین دوره جوایز انی در 14 بخش نامزد است. دنزل واشنگتن بازیگر برنده 

دو جایزه اسکار در این دوره جوایز گلدن گلوب جایزه سسیل ب. دمیل را دریافت کرد.
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ماجرای عجیب مصاحبه 7 ساعته »شان پن« با»ال چاپو« 

مصاحبهبدون
کاغذ،قلموضبط!

تعقیب ترین  با تحت  اعماق مکزیک  در  در جنگلی  اسکار  برنده جایزه  بازیگر   
قاچاقچی مکزیک مصاحبه کرده بود.

اولین  تعجب آور  اقدامی  در  رولینگ استون  مجله  آسوشیتدپرس،  از  نقل  به 
چاپو  ِال  لقب  با  که  جهان  قاچاقچی  بدنام ترین  گوزمان  حوآکین  با  مصاحبه 
جز  نبود  کسی  هم  مصاحبه کننده  و  کرد  منتشر  را  می شود  شناخته  )کوتوله( 
شان پن! ای بی سی نیوز شب شنبه گزارش داد که پن حاال به خاطر این مصاحبه 

مورد سوال قرار گرفته چون او چند ماه با گوزمان در ارتباط بوده و ظاهرا 
مسئوالن می خواهند ببینند چرا او زودتر در این باره صحبتی نکرده است. به 

گفته اسوشیتدپرس، مصاحبه پن به مسئوالن کمک کرد تا به گوزمان برسند و 
روز جمعه او را دستگیر کرده و به زندان بازگردانند.

مصاحبه ای که عصر روز شنبه منتشر شد در ماه اکتبر و در حالی انجام شده 
بود که این قاچاقچی از دست مسئوالن مکزیکی و آمریکایی در حال فرار بود. 
به محلی فوق  آن ها  و  بود  پن همراه  با  بازیگر مکزیکی هم  کیت دل کاستیلو 
سری در اعماق جنگل های مکزیک برده شدند. حاال کاستیلو هم در داستانی 
که مسلما از هر داستان خیالی دیگر عجیب تر به نظر می رسد، مورد بررسی 

قرار گرفته است.
با ال چاپو، رولینگ استون حتی ویدیویی دو دقیقه ای  برای معرفی مصاحبه 
از نشست او با پن را منتشر کرد. در این ویدیو، در حالیکه آن ها دارند تاکو و 
تکیال صرف می کنند، ال چاپو می گوید: »نمی خواهم من را مثل یک راهبه نشان 

دهند«. پن گفت بعد از سفر به موقعیتی ناشناخته در چند ماشین اس یو وی، 
هم  دیگر  سرباز   100 و  کرده  محاصره  را  آن ها  مسلح  سرباز  تا 35   30 حدود 
انگلیسی صحبت  ال چاپو  از سربازان  در مکانی نزدیک حضور داشتند. هیچ 
نمی کردند برای همین کاستیلو حرف های آن ها را ترجمه کرد. در یک حرکت 
رادیکال و متفاوت، تمام مقاله رولینگ استون برای تایید به ال چاپو فرستاده 

شده و پن می گوید این قاچاقچی نخواست تغییری در آن ایجاد شود.
از  فیلمی  به پن گفت می خواهد  ال چاپو  این دو نکات جالبی داشت؛  مصاحبه 
داستان زندگی او ساخته شود و اضافه کرد: »من بیشتر از هر کس دیگری در 
دنیا هرویین، متامفتامین، کوکایین و ماریجوانا توزیع می کنم. من ناوگانی از 
زیردریایی، هواپیما، کامیون و قایق دارم«. او همچنین اقرار کرد که یک بار 
بار  او را یک  »بله من  را دیده بوده است.  پابلو اسکوبار سلطان قاچاق مواد 
وقتی  و  گذشته  تابستان  گفت  ال چاپو  بود«.  بزرگی  خانه  دیدم.  خانه اش  در 
از زندان امنیتی مکزیکی فرار کرد، مهندسان آلمانی را استخدام کرده بود تا 
تونلی زیر زندان برایش بکنند. پن می نویسد: »مهندسان را به مدت سه ماه 
تونلی  کنند.  تمرین  تونل  کندن  برای  تا  بودند  برده  آلمان  به  گذشته  سال  در 
که به ال چاپو اجازه داد از سوراخی در کف زمین دوش سلولش پایین بپرد و 

آزاد شود«.
رکوردر  یا  کاغذ  و  قلم  از  نداشت  اجازه  ساعته  هفت  مصاحبه  این  طی  پن 

انجام شود  استفاده کند و قرار بود هشت روز بعد یک مصاحبه رسمی دیگر 
که ال چاپو دستگیر شد. نقطه نظر پن درباره جنگ با مواد مخدر آمریکا مثبت 
مالیات دهندگان  پول  سال  در  دالر  میلیارد   25 بهای  »به  می نویسد:  او  نیست. 
آمریکایی، سیاست های این جنگ تا حدود زیادی باعث کشته شدن کودکان ما، 
خشک شدن اقتصادهای مان و پر کردن زندان های مان شده است«. ال چاپو فکر 
تنها کاری که من می کنم دفاع  »ببین،  باشد و می گوید:  انسان خشنی  نمی کند 
او  هرگز«.  می کنم؟  درست  دردسر  خودم  اما  بیشتر.  چیزی  نه  است،  خود  از 
همچنین می گوید دوست دارد به مرگ طبیعی بمیرد، بر خالف پابلو اسکوبار: 
از  پن  وقتی  باشد«.  طبیعی  مرگ  از  امیدوارم  مرد.  خواهم  روزی  »می دانم 
جمهوری خواه  حزب  ریاست جمهوری  کاندیدای  ترامپ  دونالد  درباره  ال چاپو 

هم پرسید او با خنده و طعنه آمیز گفت: »می آمیگو!«.
پن عالقه خود به این قانون شکن را توضیح داد و در مقاله نوشت: »من از اینکه 
رازهایی نگه داشتم که ممکن است به عنوان حمایت از جنایت کاران دیده شود 
افتخار نمی  کنم و هیچ تکبری هم برای سلفی گرفتن با آدم های ناشناس تفنگ 
به دست ندارم. اما من در ریتم خودم هستم و هر چیزی که به هرکسی می گویم 
رییس  میان  در  ال چاپو  اعتبار  خاص  جنبه  از  من  باشد.  داشته  حقیقت  باید 

کارتل های مواد مکزیک کمی آرام شدم: اینکه او بر خالف بسیاری از همتایان 
اول یک  ال چاپو در درجه  انجام نمی دهد،  آدم ربایی و قتل های مجانی  خودش 
تاجر است. به عنوان یک شهروند آمریکایی، من به سمت این کشیده می شوم که 
نمایش دولت و رسانه ما از دشمنان شان تا چه حد ممکن است غیر واقعی باشد. 
از زمان اسامه بن الدن تا به حال، دنبال کردن یک فرد فراری تا این حد توجه 
مردم را به خود جلب نکرده است. اما بر خالف بن الدن که این حرف مسخره را 
می زد که تمام جمعیت یک کشور توسط سیاست های رهبرانش تعریف می شود 
و در نتیجه در آن ها دست دارد، پس در رویارویی با تحت تعقیب ترین قاچاقچی 
را شیطانی جلوه می دهیم دست  آن  که  در چیزی  آمریکا هم  ما مردم  آیا  دنیا، 

نداریم؟«
در اولین حضور عمومی بعد از انتشار مصاحبه ال چاپو، شان پن شنبه شب در 
مراسم خیریه خودش که در بورلی هیلز برگزار شد حضور داشت اما اشاره ای 
به ال چاپو نکرد. خیریه »شان پن و دوستان: به هاییتی کمک کنید« طبق برنامه 
برگزار شد و بیش از 7 میلیون دالر سرمایه در آن جمع آوری شد. از چهره های 
مارک  دی کاپریو،  لئوناردو  مدونا،  به  می توان  مراسم  در  حاضر  شده  شناخته 

روفالو، پاتریشیا آرکت، امیل هرش، پامال اندرسون و النا دل ری اشاره کرد.
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ســـــــال2016با
کتابهایجدید

انتظار طرفداران آثار »جولیان بارنز« به زودی به اتمام می رسد و »صدای 
این  می آید.  بازار  به  ژانویه  ماه  در  نویسنده  این  رمان  دوازدهمین  زمان«، 
اولین کتاب وی پس از »حس یک پایان« که برنده جایزه »من بوکر« سال 2011 
شده بود، است. داستان کتاب جدید که در روسیه رخ می دهد درباره زندگی 
نوازنده روس »شوستاکویچ« است. پیش از این، رمان »حس یک پایان« این 
نویسنده در ایران توسط »نورا موسوی نیا« ترجمه و با همکاری نشر »نگاه« 

منتشر شده است.
خبرها حاکی از حضور کتابی جدید از »یان مارتل« برنده سابق جایزه »من 
بوکر« دارد. وی قصد دارد موفقیت کتاب خود »زندگی پی« را تکرار کند. 
باستانی گمشده ای است  اثر  بلند پرتقال« درباره  کتاب جدید وی »کوه های 
تا آمریکای شمالی  از آفریقای سال 1600 میالدی  که سبب می شود خواننده 

کنونی کشیده شود.
باشد.»جسی  زن   نویسندگان  برای  خوبی  سال   2016 سال  می آید  نظر  به 
برتون« با کتاب جدیدی به دنیای کتاب بازگشته است و قول داده کتابش بین 
مخاطبان بسیار محبوب شود. اما آیا کتاب جدید می تواند محبوبیت چشمگیر 
کتاب پیشین وی، »مینیاتوریست« را تکرار کند؟ داستان جدید او »منبع الهام« 
در دوره جنگ های داخلی اسپانیا و سی سال پس از آن در لندن رخ می دهد. 

داستان قصه مهاجر کارائیبی و هنرمند بوهمیان را روایت می کند.
»ایمیر مک براید« نیز در سپتامبر سال آینده با کتابی جدید برمی گردد. کتاب 
رمان   جایزه  برنده  است«  یافته  نیمه شکل  چیز  یک  »دختر  نام  به  او  قبلی 

اولی ها شده بود.
»علی اسمیت«، »تریسی شوالیه«، »رز ترمین«، »مارگارت درابل« نویسندگانی 
شنید.  خواهیم  جدیدی  خبرهای   2016 سال  در  آنها  از  که  هستند  دیگری 
ساله ای   60 زن  داستان  »درابل«  نوشته  می خیزد«  پا  به  سیاه  »سیل  داستان 

که در یک خانه سالمندان مشغول به کار است در سال 2016 منتشر می شود.
رمان دیگری از »استال گیبونز«، نویسنده »مزرعه سرد آرام بخش« در ژانویه 
منتشر می شود. وی داستان ژولیت را در سال 1960 نوشت اما در قفسه ای آن 
را از یاد برده بود تا اینکه دخترش این دست نوشته را در سال 2014 پیدا کرد. 
از دنیایی که والدینش برای او در نظر  این کتاب داستان نوجوانی است که 

گرفته اند فرار می کند.
در بین رمان  اولی ها شاعر، نمایشنامه نویس، و خواننده رپ که برنده جایزه 
را  خود  داستان  اولین  است  هم  موسیقی  اجرای  بهترین  برای  »مرکوری« 
روانه بازار کتاب کرده است. کتاب داستان چهار دوست در دنیای جدید است 

و هدف کشف زندگی و اتفاقات عصر حاضر است.
انتظارها برای انتشار کتاب جدید »جی مک اینرنی« نیز به پایان رسید. وی از 

سال 2006 تا کنون کتاب جدیدی منتشر نکرده بود.
شایعات جدیدی درباره کتاب جدید »کورمک مک کارتی« نیز در بازار نشر به 
گوش می رسد   لحظه بزرگی در انتظار طرفداران »جفری آرچر« است. وی 
اولین داستان  را منتشر کند. وی  آخر هفت گانه خود  دارد دو داستان  قصد 
این مجموعه را در 70 سالگی خود آغاز کرد و قصه درباره خانواده ای اهل 
»بریستول« است. همه کتاب های دیگر این هفت گانه جزو آثار پرفروش بازار 
منتشر  »نیستان«  انتشارات  در  ایران  در  او  آثار  از  دنیا شدند. بعضی  کتاب 
شده است.»سامانتا شانون« فقط 24 سال سن دارد اما با کتاب سوم خود در 
سری »فصل استخوان« -که حدود 300هزار نسخه فقط به زبان انگلیسی به 
فروش رفته است- بار دیگر به بازار کتاب می آید. »فصل استخوان« در ایران 
در انتشارات »کتابسرای تندیس« و با ترجمه »حسین شهرابی« منتشر شده 
است.چهارصدمین سالگرد »ویلیام شکسپیر« با چاپ چندین کتاب تفسیر و 
توضیح سه نمایشنامه او همراه خواهد بود. »هاوارد یاکوبسن«، »آن تیلر«، و 
»مارگارت آتوود« نویسنده این سه کتاب خواهند بود. البته »مارگارت آتوود« 
خواهد  بازار  وارد  هم  را  گربه-پرنده«  »فرشته  نام  به  خود  تصویری  رمان 
کرد. کتاب داستان قهرمان عظیم الجثه ای است که نیمی از بدنش گربه و نیمی 
این کتاب که برای گروه های سنی مختلف مناسب  دیگر پرنده خواهد بود. 

است در پاییز سال 2016 روانه بازار کتاب خواهد شد.
در بخش غیر داستانی کتاب بیوگرافی »پل مک کارتنی« با اجازه خود وی و 
دسترسی به اعضای خانواده او نگاشته می شود. نگارش کتاب »زندگی پل 

مک کارتی« به عهده »فیلیپ نورمن« خواهد بود.
»تونل کبوتر: داستان های زندگی من« نیز نوشته رمان نویس آثار جاسوسی 

»جان کار« است که قصد دارد برای اولین بار خاطرات خود را منتشر کند.
و در نهایت کتاب » لئونارد، بازیگری ماندگار« که در واقع قدردانی شخصی 
»ویلیام شانتر« از »لئونارد نیمونی« دوست 50 ساله و همکار خود در سریال 

»پیشتازان فضا « است که در فوریه سال 2015 از دنیا رفت.
را  یکدیگر  ای.«  ال.  سی.  یو.  از  »مردی  فیلم  صحنه  در  بار  اولین  دو  این 
آنها  به  که  بعدی  سریال  که  موضوع  این  از  هم  روحشان  و  کردند  مالقات 

پیشنهاد می شود زندگی آنان را برای همیشه تغییر خواهد داد نداشتند.
با سرانه چاپ 3000 نسخه کتاب جدید در هفته ممکن است کتاب هایی وارد 
بازار کتاب شوند که حتی پیش بینی آن غیرممکن باشد. منتظر باشید. سال 

2016 پر از کتاب هایی خواهد بود که در انتظارشان هستید.

ازسوسیستا
فضیلتدانش

 به نقل از گاردین، »جولیان بارنز«، برنده جایزه بهترین نویسنده برای کتاب »طوطی 
سالگی   70 وارد  امسال  است،  فرانسوی  بنام  نویسنده  »فلوبر«،  درباره  که  فلوبر«، 
می شود. رمان جدید او درباره »شوستاکوویچ« این ماه وارد بازار کتاب خواهد شد و 

خوانندگان می دانند باید در انتظار داستان غیرمنتظره ای باشند.
»جولیان بارنز« در سال 1989 و در صفحات پایانی رمانش »تاریخچه دنیا« دوست داشت 
می نویسد.  ایده آل  جامعه ای  درباره  را  خود  نظر  وی  دارد!  شمایلی  چه  بهشت  بداند 
درست مانند »افالطون« که در کتاب »جمهوری« شرایط یک جامعه آرمانی را نوشت. 
اما خواسته های »بارنز« با خواسته های فیلسوف یونان قدیم هیچ تناسبی ندارد! وی  در 
کل کتاب به فکر تیم فوتبال موردعالقه خود است. او می نویسد: »لسترسیتی تیم خوبی 
تنها  نه  در بهشت  اما  نمی شود.«  بزرگی  تورنمنت  یا  برنده جایزه  اما هیچ وقت  است. 
تیم »لسترسیتی« قهرمان جام حذفی انگلستان بلکه همه بازیکنان به تیم ملی انگلستان 

دعوت می شوند و پیش به سوی پیروزی به جام جهانی می روند.
داستان ممکن است تأثیری بر زندگی واقعی نداشته باشد اما لسترسیتی در این راه قدم 
گذاشت و این موضوع لزومًا ربطی به حمایت »بارنز« از این تیم ندارد. این نویسنده در 
»لستر« به دنیا آمد و با اینکه خانواده اش به »لندن« نقل مکان کردند اما همچنان طرفدار 
این تیم باقی مانده است. البته نویسنده مشغله دیگری جز »جیمی واردی« و »ریاض 
محرز«-بازیکنان »لسترسیتی«- نیز دارد. ماه ژانویه امسال شاهد انتشار دوازدهمین 
رمان وی تحت عنوان »صدای زمان« خواهیم بود که اولین کتاب پس از رمان »حس یک 

پایان« است که برنده جایزه »من بوکر« سال 2011 شده بود.
»صدای زمان« روایتگر داستان »دیمیتری شوستاکوویچ«، آهنگساز روسی است که در 
این موضوع  نویسنده  قرار گرفت؛ هر چند  احترام و در عین حال عتاب  روسیه مورد 
را مستقیمًا به گوش مخاطب نمی رساند. او معتقد است که حقایق در زندگی و تجربه 
فرد بسیار حیاتی است و اهمیت آن چنان است که تاریخ و سیاست را نیز دربرمی گیرد. 
»شوستاکویچ راوی چندگانه زندگی خود است.« »بارنز« در »توضیح نویسنده درباره 
کتاب« در صفحات اول اثرش می گوید: »این نوع روایت شاید برای یک داستان نویس 

جذاب باشد اما نویسنده بیوگرافی را آزار می دهد.«

از  را  خود  روایت  »بارنز«  است،  صفحه   200 از  کمتر  زمان«  »صدای  اینکه  وجود  با 
زندگینامه این هنرمند که شامل فشار زیاد حکومت و ترس و وحشت فراوان از طرف 
درباره  تعمق  به  دعوت مخاطب  با  واقع  در  و  داد  سوق  دیگری  به سمت  بود  حکومت 
قدرت، محدودیت های آن، و پایداری هنر تالش کرد از جزئیات زندگی یک فرد خاص 
نتیجه کلی بگیرد. »هنر به همه تعلق دارد و به هیچ کس تعلق ندارد.« »بارنز« انگار در 
خودآگاه »شوستاکویچ« با نویسنده صحبت می کند. »هنر صدای تاریخ است که ورای 
اما  است.  مردم  برای  بلکه  نیست  هنر  برای  هنر  می رسد.  بشر  گوش  به  زمان  صدای 
این و  آثار هنری را توصیف می کند؟« سؤال های بسیاری مانند  چه آدم ها و چه کسی 
اخالق  و  مسئولیت  تجارت  نزدیک،  روابط  راز  حافظه،  به  اعتماد  مانند  دیگر  بسیاری 
هستند  موضوعاتی  مرگ  چشم انداز  و  عشق  قدرت  درباره  تفکر  چگونگی  شخصی، 
اثر نویسنده ذهن مخاطب را مشغول می کند. اگر چه این موضوعات برای  که در این 

داستان نویسان بسیار عجیب است »بارنز« با ابتکار فراوان این کار را انجام می دهد.
لحن او در این کتاب صمیمی و در بعضی موارد جدی است. هم موضوعاتی جدی را 
موردبحث قرار می دهد و هم موضوعاتی ناچیز را بیان می کند. مثاًل در این کتاب هم 
درباره دانش و فضیلت طبقه باالی جامعه و هم درباره سوسیس سخن می گوید. اگر 

بخواهید خواننده کتاب خود را سرگرم کنید این تکنیک بسیار کارساز است.

پیش از نگارش اتفاقات درباره بهشت در کتاب »تاریخچه دنیا« درباره داستان کشتی 
آن  راوی  و  می کند  تعریف  را  زوجی  داستان  دیگر  فصلی  در  و  می گوید  سخن  نوح 
داستان، درباره لزوم عشق در زندگی سخن می گوید. »تنها امید ما در زندگی همین است 
حتی اگر نابودمان کند، اگرچه نابودمان کند، چون نابودمان می کند...عشق و حقیقت 

حلقه اتصال انسان به دنیای واقعی است.«
»آرتور  کتاب  در   2005 سال  در  و  دیگر  بار  نویسندگان  دیگر  زندگی  به  »بارنز«  عالقه 
آثار  و جورج« ظهور کرده بود. »منظور از آرتور همان آرتور کانون دویل« نویسنده 
هنرمند  زندگی  داستان  دیگر  کتابی  نگارش  با  دیگر  بار  حاال  است.  هولمز«  »شرلوک 
و نویسنده ای دیگر را نشانه رفته است. این بار مردی را در نظر گرفته که در ترکیب 

تخیالت و حجم واقعیت ذهنی او تأثیر بسیاری دارد.
درباره  وی  نگرانی  می شود  شامل  را  آثارش  از  اعظمی  از  بخش  که  دیگری  مساله 
واقعیت های تلخ زندگی و گذر ناجوانمردانه زمان است. در کتاب » دلیلی برای ترس 
میان  در  خواننده  با  را  مرگ  به  خود  دیدگاه  درباره  خود  نظرات  وی  ندارد«  وجود 
دنیا رفتند، توضیح  از  پیش  را که چند سال  و مادرش  پدر  با  و روابط خود  می گذارد 
می دهد و واکنش های خود پس از مرگ والدینش را با »جاناتان« که استاد فلسفه است 

مقایسه می کند.
کمی بعدتر در همان سال همسر »بارنز« پس از 30 سال زندگی زناشویی بر اثر بیماری 
دار فانی را وداع گفت. همسر وی نماینده بسیاری از نویسندگان در بازار کتاب بود و 
مرگ او باعث تأسف جامعه ادبیات و نشر و سبب همدردی آنان با »جولیان« بارنز شد. 
»هرمیون لی« ناشر در مراسم ختم او گفت: » زندگی این دو با هم بسیار دوست داشتنی 
کتاب  به  است  اشاره ای  که  بود.«  را ساخته  این زوج  دنیای  تاریخچه  از  و بخشی  بود 

»تایخچه دنیا« نوشته خود »بارنز«.

خود نویسنده در کتاب »سطوح زندگی« غم خود بر اثر از دست دادن همسرش را بیان 
بالن سواری  به زندگی  اندوه خود همزمان  از خالل الیه های مختلف  و موفق شد  کرد 
معروف در قرن 19 به نام »گاسپارد فلیکس« اشاره کند که اولین عکس هوایی از زمین 

را گرفته بود.
وی پس از چاپ کتاب در مصاحبه ای با »اما براکز« این عکس ها را بسیار مهم و تأثیر گذار 
دانست و گفت: »نگاه به خود از باال همه چیز را تغییر می دهد و انسان که همیشه همه 
چیز را از زاویه دید خود می بیند امکان این را پیدا می کند که از باال و از زاویه ای متفاوت 
از خود همه چیز را بنگرد. انسان دچار شوک می شود و این شوک را خوانندگان »بارنز« 
سال هاست که تجربه کرده اند چون آثار او به مثابه همان بالن است که سبب می شود بشر 

از زاویه باالتر از خود موضوعات را نظاره و بررسی کند.

ادبیات
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یادی از محمد قاضی، مترجم نامی ایران، به مناسبت سالمرگش؛

مترجمیکهناجی
آناتولفرانسشد

دن کیشوت، زوربای یونانی، شازده کوچولو، سپید دندان، شاهزاده 
با کدام  را  ادبی دنیا  آثار  از  و گدا، مادام بوواری، مادر و خیلی دیگر 
آثار  این  مترجم  بهترین  معتقدند  نظران  صاحب  خواندید؟  ترجمه 

محمد قاضی است.
4 دی ماه سالگرد درگذشت محمد قاضی مترجم شهیر ایران است که نامی آشنا 
برای فرهنگ دوستان این سرزمین به شمار می رود. در دی ماه سال 76 بود که 
محمد قاضی کتاب "نوحه درون" را به همراه احمد قاضی ترجمه و 48 ساعت 
بعد از پاک نویس آن، در بامداد بیست و چهارم دی 1376 روی در نقاب خاک 
کشید.به گزارش هنرآنالین، به نقل از عرفان قانعی فرد؛ محمد قاضی همیشه 
می گفت: "مرگ من آن روز خواهد بود که نتوانم ترجمه کنم و امیدوارم که آن 

روز به این زودی ها فرا نرسد.«

محمد قاضی کیست؟
محمد قاضی در 12 مرداد 1292 در شهر مهاباد استان آذربایجان غربی دیده 
به جهان گشود. پدر او میرزاعبدالخالق امام جمعه مهاباد بود. محمد قاضی 
آموختن زبان فرانسه را در مهاباد آغاز کرد. او در سال 1308 با کمک عموی 
وزارت  در  و  بود  گرفته  حقوق  دیپلم  آلمان  از  که  قاضی  میرزاجواد  خود 
دادگستری کار می کرد، به تهران آمد و در سال 1315 از دارالفنون در رشته ادبی 
دیپلم گرفت. در سال 1318 دوره دانشکده حقوق دانشگاه تهران را در رشته 
قضایی به پایان برد.»کلود ولگرد« اثر ویکتور هوگو و “دن کیشوت” نوشته ی 
سروانتس نخستین آثاری بودند که این مترجم، در جوانی از زبان فرانسه به 
فارسی ترجمه کرد. محمد قاضی پس از به پایان رساندن تحصیالتش، مدت 
کوتاهی در وزارت خارجه کار کرد، سپس در وزارت دارایی استخدام شد و 
تا سال 1355 که از خدمت دولتی بازنشسته شد، در این وزارتخانه کار کرد. 
داشت.  همکاری  تهران  در  نوجوانان  و  کودکان  پرورش  کانون  با  هم  مدتی 
حاصل این همکاری، ترجمه  “باخانمان” از هکتور مالو، “ماجراجوی جوان” 
بود.محمد  کازانتزاکیس  نیکوس  یونانی” نوشته   و “زوربای  ژاک ژروند  اثر 
قاضی در سال 1354 به بیماری سرطان حنجره مبتال شد و توانایی تکلم خود 

را از دست داد، اما تا پایان عمر از ترجمه دست نکشید.

قاضی به روایت نجف دریابندری
اگرچه شهرت محمد قاضی از دنیای ادبی او برمی خیزد؛ اما نجف دریابندری 
به  قاضی  محمد  شهرت  دارد.  آن  هنگام  زود  کسب  در  بدیلی  بی  نقش  هم 
در  فرانس  آناتول  نوشته  پنگوئن ها”  “جزیره  کتاب  ترجمه  از  مترجم  عنوان 
اوایل دهه 30 آغاز شد، هرچند که تا آن زمان او سه کتاب "دن کیشوت" نوشته 
میگل سروانتس، "کلود ولگرد" نوشته ویکتور هوگو، "سپیددندان" نوشته جک 
"جزیره  کتاب  ترجمه  از  خوانندگان  که  استقبالی  بود.  کرده  ترجمه  را  لندن 
پنگوئن ها" به عمل آوردند موجب شد تا نجف دریابندری مقاله ای در تقریظ 
از این کتاب در روزنامه اطالعات تحت عنوان "مترجمی که آناتول فرانس را 

بود  بی بازاری  نویسندگان  از  آن زمان  آناتول فرانس در  بنویسند.  داد"  نجات 
اثر  این  انتشار  با  می خورد.  خاک  ایران  کتاب فروشی های  انبار  در  آثارش  که 
محمد قاضی به شهرت رسید و بعد از آن مرتب به کار ترجمه ادامه داد.نجف 
دریابندری که در میان مترجمین، هم نسل محمد قاضی به حساب می آید، قاضی 
را “ تنها مترجم کاردرست ایران می داند.” او می گوید: “قاضی در واقع کاری 
که کرده این است که رمانس های فارسی مثل “امیرارسالن نامدار” را خوانده 
و یک همچین لحنی را به ترجمه داده و کیفیت خاص رمان را هم رعایت کرده 
خیال  من  که  فارسی  زبان  در  آورده  وجود  به  اثری  یک  این که  خالصه  است. 
به گور”،  آثاری چون “گور  در  که  است.«دریابندری  مانده  و  می کنم می ماند 
بازمانده روز” و… از لحن های خاصی برای ترجمه استفاده کرده است، پیدا 
“باید  می گوید:  و  می داند  قاضی  شیوه  را  کتاب  هر  برای  خاص  زبان  کردن 

بگویم که ]این کار را[ از قاضی یاد گرفتم.«

محمد قاضی شاعری که زیر سایه ترجمه گم شد
اما محمد قاضی استعداد شاعری و نویسندگی هم داشت و اشعار زیادی هم 
سرود اما به گفته خودش چون استعدادش را در مترجمی بیشتر  دید دنباله شعر 
و شاعری را نگرفت. البته قاضی مطالعات زیادی در متون کهن فارسی و دیوان 
شاعران کرده بود. به گفته خودش در سال های 1326 و 1327 بیش از 50 هزار 
بیت را از حفظ داشت و این امر تاثیر خود را در ترجمه های قاضی نشان داد.
او در مصاحبه با عرفان قانعی فرد می گوید: “یک شب با عده ای از دوستان در 
سال 1326 شام را در هتل دربند خوردیم و ساعت 9 شب که از هتل بیرون آمدیم 
تا به شهر برگردیم. به پیشنهاد یکی از دوستان قرار شد پیاده بیاییم. گفتند 
هر کس حکایت یا قصه ای نقل کند تا در حین راه گرم شویم. گفتم که نیازی به 
این کار نیست چون می خواهم برایتان شعر بخوانم. باورشان نمی شد، ولی در 
ساعت 9 که از هتل بیرون آمدیم و پیاده به سمت شهر حرکت کردیم تا ساعت 12 
شب که به جلوی کاخ مرمر رسیدیم همچنان از شاعران مختلف شعر خواندم 
و همه را غرق در تعجب کرده بودم. باری، مطالعه آثار کالسیک فارسی و به 
ویژه از بر کردن اشعار شاعران کالسبک به تسلط یافتن بر زیان فارسی بسیار 
کمک می کند و مترجم را با ریزه کاری های زبان آشنا می سازد.«در همین رابطه 
و در مورد وضعیت و کیفیت ترجمه در ایران این گونه نظر می دهد: “به جز 
چند تایی از مترجمان خوب که می شود فهمید چه می نویسند و چه می گویند 
با مقیاس های سنتی و معیارهای اصیل زبان فارسی تطبیق  نوشته های بقیه 
نمی کند و به زحمت می توان آن ها را درک کرد. علت این امر به نظرم تنها همین 
آن است که آن چند مترجم معدود و خوب زبان شیرین فارسی را از استادانی 
چون ابوالفضل بیهقی، نصرالله منشی، فردوسی، عنصری، منوچهری، خیام، 
نمی دانند  فارسی  اکثر مترجمان خلق الساعه  آموخته اند ولی  سعدی، و حافظ 
و می نویسند و آن را هم از فرهنگ های لغات خارجی به فارسی مانند فرهنگ 
نفیسی، حییم و... آموخته اند و الجرم ثمره کارشان همین ترجمه های غلط و 
نامفهوم است که می بینیم.«او به دانشجویان رشته مترجمی توصیه می کند: 
متن  تا  بکوشند  فارسی  زبان  در  تبحر  در  خارجی  زبان  در  تبحر  بر  “عالوه 

ترجمه آن ها به فارسی درست، شیوا و مطابق با قواعد دستوری انجام شود.«

آیا محمد قاضی به توصیه هایش عمل می کرد؟ 
او  است.  کیشوت”  “دن  ترجمه  قاضی  محمد  ترجمه های  مهم ترین  از  یکی 
دارای  اصلی  متن  داد.  نشان  بی نظیری  پشتکار  و  چیره دستی  ترجمه  این  در 
ضرب المثل ها و اشعار متعددی است که او برای پیدا کردن معانی آن ها بار ها به 
کلیسای کاتولیک ها رفت و با مراجعه به کشیشان معانی آن اشعار را پیدا کرد. 

همچنین برای ترجمه ضرب المثل ها سعی کرد معادل آن ها را در زبان فارسی 
پیدا کند و اصل آن ها را در پای صفحه قید نماید.دکتر زرین کوب در مقاله ای 
در مجله سخن در باب ترجمه دن کیشوت نوشت که “مترجم زبان مناسب با 
ترجمه این اثر را پیدا کرده است.«جمال زاده نیز در مجله راهنمای کتاب نوشته 
که “اگر سروانتس فارسی می دانست و می خواست دن کیشوت را به فارسی 

بنویسد از این بهتر نمی شد.«

محمد قاضی از نگاه کوثری
که  بوده  این  قاضی  کارهای  مهم ترین  از  یکی  است؛  معتقد  عبدالله  کوثری 
را  قاضی  ویژگی  مهم ترین  او  کرد.  کتاب خوان  و  آشنا  کتاب  با  را  نسل  چند 
قاضی  که  زمانی  “در  می داند:  اصلی  زبان  در  کتاب  هوای  و  حال  دریافتن 
ترجمه می کرد، از نقد ترجمه و شیوه ها و تئوری های ترجمه خبری نبود؛ اما 
در  این  کند.  پیدا  را  ترجمه  زبان  می توانست  خوبی  به  داشت،  که  شمی  با  او 
و  گورکی  ماکسیم  از  ترجمه هایش  تا  اوست،  شاهکار  که  کیشوت  دن  ترجمه 
نیکوس کازانتزاکیس وجود دارد.«به عقیده کوثری، از جمله علت های استقبال 
مخاطبان از ترجمه های قاضی، هم خوانی زباِن او با متن اصلی است. “قاضی 
نه تنها زبان فارسی را به خوبی می دانست؛ بلکه شم نویسندگی هم داشت. او 
آفرینش بود، زبان خشکی نبود و خیلی راحت خودش  زبانی داشت که زبان 
را از تاثیر نحو زبان مبدا رها می کرد و فارسی می شد.«کوثری یکی دیگر از 
ویژگی های قاضی و نسل مترجمان او را “فارسی دانی و فارسی خوانی به دلیل 
تربیت سنتی” می داند و می گوید: “همه آن ها فارسی را به خوبی می دانستند. 
بدیهی است که مترجم باید زبان خارجی را خوب بداند؛ اما آنچه در آفرینش 
ترجمه اثر دارد و ترجمه را از کاری مکانیکی به هنر تبدیل می کند، این است 
که مترجم بتواند در زبان خودش آفرینش کند. این عنصر اصلی، یعنی احاطه 
به زبان فارسی و توانایی آفرینش زبان که ترجمه را از سایه زبان مبدا بیرون 
بیاورد و در زبان مقصد به آن هویت ببخشد، در اکثر کارهای جوانان ما غایب 
است و این راز موفقیت قاضی بود.«کوثری می گوید، قاضی با انتخاب دایره 
اثرگذار  ایران  ادبیات  بر  برای ترجمه، مستقیما  آثار  و  نویسندگان  از  وسیعی 
بوده است. او درباره اثرگذاری کار قاضی بر شیوه کاری برخی از مترجمان 
از جمله خود می گوید: “وقتی شما کار درجه دو بخوانید، کارتان افت می کند 
و من خوشبخت هستم که بگویم در شانزده سالگی می فهمیدم اثری در ترجمه 

خوب است یا نه. این ها به برکت نوشته های قاضی و به آذین بود.«

نگاهی به کارنامه قاضی
اگرچه قالب زبان ترجمه های محمد قاضی از فرانسه بود اما دنیای ترجمه او 
پراکندگی بسیاری دارد و او از نویسندگانی با ملیت های فرانسوی،  آمریکایی ، 
روس ،  اتریشی ،  اسپانیایی ،  یونانی ،  انگلیسی ،  دانمارکی ،  ایتالیایی ،  چک ، 
سروانتس،  میگل  کیشوت”  “دن  است.  کرده  ترجمه  اثر  لهستانی،  و  برزیلی 
پنگوئن ها”  “جزیره  لندن،  جک  “سپیددندان”  هوگو،  ویکتور  ولگرد”  “کلود 
دو  آنتوان  کوچولو”  “شازده  تواین،  مارک  گدا”  و  “شاهزاده  فرانس،  آناتول 
سنت اگزوپری، “ساده دل” ولتر، “نیه توچکا” فئودور داستایوسکی، “مادام 
کوچک”  “دوریت  روالن،  رومن  گاندی”  “مهاتما  فلوبر،  گوستاو  بوواری” 
چارلز دیکنز، “داستان کودکی من” چارلی چاپلین، “زوربای یونانی” نیکوس 
کازانتزاکیس، “در نبردی مشکوک” جان اشتاین بک، “مادر” ماکسیم گورکی 
آثار محمد قاضی در  و “خداحافظ گری کوپر” رومن گاری از درخشان ترین 

خیل ترجمه هایش هستند.
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به بهانه درگذشت  ؛ هنرمند افسانه ای انگلستان در سن ۶۹ سالگی

دیویدبــویی
افسانــــــهای

جودی تامپسن / مترجم : کامران معتمدی  /منبع: بی بی سی
به  ابتال  دلیل  به  سالگی   69 سن  در  انگلستان؛  افسانه ای  هنرمند  بویی؛  دیوید 

سرطان درگذشت. 
سال ها بود که درباره بیماری دیوید بووی شایعاتی وجود داشت. در بیانیه ای 
بووی  "دیوید  آمده:  کرده اند؛  منتشر  اجتماعی  رسانه های  در  او  خانواده  که 
امروز درحالیکه خانواده اش در کنار او بودند، پس از 18 ماه مبارزه شجاعانه 

با سرطان در آرامش درگذشت."
آخرین آلبوم او با عنوان Blackstar جمعه پیش در روز تولدش منتشر شد. این 
آلبوم با هفت ترانه با استقبال منتقدان روبه رو شد. او آخرین بار در سال 2006 

در یک کنسرت خیریه در نیویورک روی صحنه رفت.
موسیقی دان،  او  آمد.  دنیا  به  لندن  جنوب  در   1947 ژانویه   8 در  بویی  دیوید 
او  مداوم  باوجود حضور  بود.  انگلیسی  بازیگر مشهور  و  آهنگساز  خواننده، 
آثار دهه  در طی چند دهه اخیر در دنیای موسیقی راک، وی بیشتر به خاطر 
هفتادش شهرت دارد. بویی کار خود را در اوایل دهه 1960آغاز کرد و در 15 

سالگی گروه کان-ردز را پایه گذاشت.
 100" انتخاب  برای  و  بی بی سی  توسط  که   2002 سال  در  نظرسنجی  یک  در 
قرار  29ام  جایگاه  در  بویی  دیوید  گرفت،  صورت  تاریخ"  بزرگ  بریتانیایی 
گرفت. بویی در رده بندی مجله رولینگ استون در رده 39ام جدول "100 هنرمند 
بزرگ تاریخ موسیقی راک" و همچنین در رده 23ام جدول "بهترین خوانندگان 

تمام دوران ها" ایستاده است.
در دهه هفتاد میالدی دیوید بویی؛ یکی از سرشناس ترین چهره های موسیقی 
و  مو  آرایش  می رفت.  صحنه  روی  متفاوت  ظاهری  با  بار  هر  و  بود  جهان 

لباس های متفاوت او الهام بخش بسیاری در دنیای موسیقی و مد بود.

● کودکی
( در هشتم ژانویه 1947 در بریگستون  ) دیوید رابرت جونز  1( دیوید بووی 

لندن متولد شد. سالروز تولد او مطابق با سالروز تولد الویس پریسلی است. 
نقل  براملی  به منطقه  او شش سال داشت  2( دیوید و خانواده اش زمانی که 

مکان کردند. 
او در دبیرستان فنی براملی تحصیل کرد، که امروزه نامش به رانوز وود   )3

تغییر پیدا کرده است. 
4( پیتر فرامتون، نوازنده راک گیتار، از دوستان دیوید در مدرسه بود و پدرش 
نیز رئیس بخش هنر. اینگونه بود که پیتر و دیوید بارها در دوران تحصیل به 

نوازندگی گیتار با یکدیگر پرداختند. 
5( در یکی از روزها جورج آندروود که از دوستان بووی بود و با هم بر سر 
دوستی با دختری در مدرسه رقابت می کردند، مشت محکمی به چشم بووی 
می زند و به خاطر همین مشت، مردمک چشم راست دیوید بووی برای همیشه 

کمی گشادتر می شود. 
6( دوستی آندروود و بووی ادامه پیدا کرد و بعدها نیز بووی برای طراحی جلد 

آلبوم های اولیه اش از آندروود استفاده کرد. 
7( بووی هنگامی که 12 سال داشت، نوازندگی ساکسفون را آغاز کرد. 

● پیش از شهرت
8( بووی در سال 1964 اولین تک آهنگ خود را )در قالب دو تک آهنگ( به نام 
»لیزا جونز« و »لویی لویی برو خونه« زمانی که در گروه دیوید جونز و پادشاه 

زنبورها بود، ارائه کرد. 
جونز«  »دیوی  با  تا  داد  تغییر  »بووی«  به  را  خود  خانوادگی  نام  بعدها  او   )9

گـــروه پاپ راک امریکایی The Monkees اشتباه گرفته نشود. 
10( فامیل »بووی« )Bowie( بر وزن »جووی« )Joey( است و مانند آن تلفظ 

می شود. 
قبال  در  بی عدالتی  از  پیگیری  از »جمعیت  دفاع  در مقام  او در 17سالگی   )11
موبلندها« با تلویزیون بی بی سی مصاحبه کرد و از اینکه »مردانی که تو را در 

خیابان می بینند و همچون یک زن با تو برخورد می کنند« شکایت کرد. 
12( حدود سال 1967 بووی آهنگی برای پل نیکولز که در سریال کمدی »فقط 
دوستان خوب« به کارگردانی »جان سولیوان« بازی می کرد، نوشت. نیکولز 

بعدها این آهنگ را تحت نام مستعار »اسکار« ضبط کرد. 
13( او بعد از مدتی نوازندگی در کلوب های شبانه و گروه های مختلف اولین 

آلبوم خود با نام دیوید بووی را در سال 1967 روانه بازار کرد. 
14( او همچنین در سال 1967 تک آهنگ »خنده های کوتوله« را روانه بازار کرد 
که بسیاری از طرفداران او معتقدند بدترین آهنگی است که تا به حال خوانده. 
15( هنگامی که وی برای تور جهانی خود در سال 1990 از طرفدارانش خواست 
تا آهنگ هایی را که دوست دارند در کنسرت بشنوند از طریق تلفن اعالم کنند، 
اجرا  را  آن  بووی  البته  که  داشت  را  بیشترین درخواست  کوتوله«  »خنده های 

نکرد. 

● دوران ستاره شدن
16( آلبوم »عجایب فضایی« اولین آلبوم او بود که در انگلستان منتشر شد و بی 

بی سی از این آلبوم برای فرود در ماه استفاده کرد. 
»عجایب  های  نام  به  وی  آلبوم  سه  در  تام«  »میجر  داستانی  شخصیت   )17
فضایی« )1969(، »خاکستر به خاکستر« )1980( و »سالم مرد فضایی« )1996( 

دیده می شود. 
18( اولین آهنگ بووی که در امریکا به رتبه یک دست یافت، آهنگ »شهرت« بود 

که با همکاری جان لنون آن را نوشته بود. 
19( در سال 1973 و بر روی جلد آلبوم »پین آپس« عکس دیوید بووی را در کنار 

مدل معروف آن زمان توئیبلی )لزلی هنربی ( مشاهده می کنیم. 
جوان«  های  »امریکایی  آلبوم  روی  بر  بووی  دیوید  که  زمانی  حوالی  در   )20
کار می کرد، مبدع گروه »چیک« )نایل راجر( برای نوازندگی گیتار به بووی 

بر روی هیچ قطعه  او  و  آنها قطع شد  آن زمان همکاری  در  البته  که  پیوست، 
ای کار نکرد. 

21( راجر اما بعدها، در سال 1893، تهیه کننده پرفروش ترین آلبوم تمام دوران 
کاری دیوید بووی یعنی آلبوم »بیا برقصیم« شد.

جهان  در  بووی  دیوید  های  آلبوم  از  نسخه  میلیون   140 حدود  حال  به  تا   )22
فروش رفته است. 

تلویزیون بی بی سی در مقام  اخیر شوی فرهنگی  23( بووی در نظرسنجی 
چهارم بزرگترین نمادهای زندگی در بریتانیا شناخته شد. در باالی سر او به 

ترتیب از اول سر دیوید آتنبرو، موریسی و سر پل مک کارتنی قرار دارند. 

● کارهای نمایشی
24( در سال 2004 و در کنسرتی که بووی در اسلو برگزار کرد آب نباتی را به 
سمتش پرتاب کردند و به چشم او اصابت کرد. وی در آن زمان به تماشاگران به 

تندی پرخاش کرد، ولی بعد معذرت خواست. 
25( »تونی بزیل« طراح گروه بود که دیوید بووی برای تور »سگ های الماس« 
در سال 1974 از او استفاده کرد. وی بعدها نیز و در تور »عنکبوت شیشه ای« 

بووی در سال 1987 با او همکاری کرد. 
26( در 1970، وقتی که بووی گروه »هایپ« را تشکیل داد، اعضای گروه لباس 
قهرمانان داستان ها را بر تن می کردند و به هر کجا که برای کنسرت می رفتند 

با جمالت و رفتار خود مردم را متعجب می کردند. 
27( نیکوالس روگ کسی بود که اولین نقش اول سینمایی را به بووی پیشنهاد 
کرد. اینگونه بود که بووی در سال 1976 نقش غریبه ای مستاصل و آواره را در 

فیلم »مردی که به زمین سقوط کرد« بازی کرد. 
28( بووی در یکی از اپیزودهای سال جاری به عنوان گوینده مهمان در سریال 

انیمیشن کمدی »اسپانچ باب اسکوئر پنتس« حرف می زند. 
29( بووی همچنین در فیلم البیرنت جیم هنسن در نقش جرت پادشاه جن زده 

ایفای نقش کرد. 
زیبای  اثر   )The Prestige( حیثیت  فیلم  در  گذشته  سال  همچنین  او   )30

کریستوفر نوالن، در کنار هوگ جکمن و اسکارلت یوهانسن ظاهر شد. 
31( بووی در سال 1969 گروه میم خود به نام فدرز )Feathers( را راه اندازی 

کرد و به اجرای کارهای تجربی دسته جمعی پرداخت. 
32( بووی همچنین در فیلم آخرین وسوسه مسیح اثر مارتین اسکورسیزی در 

موسیقی
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دیده می شود. 
18( اولین آهنگ بووی که در امریکا به رتبه یک دست یافت، آهنگ »شهرت« بود 

که با همکاری جان لنون آن را نوشته بود. 
19( در سال 1973 و بر روی جلد آلبوم »پین آپس« عکس دیوید بووی را در کنار 

مدل معروف آن زمان توئیبلی )لزلی هنربی ( مشاهده می کنیم. 
جوان«  های  »امریکایی  آلبوم  روی  بر  بووی  دیوید  که  زمانی  حوالی  در   )20
کار می کرد، مبدع گروه »چیک« )نایل راجر( برای نوازندگی گیتار به بووی 

بر روی هیچ قطعه  او  و  آنها قطع شد  آن زمان همکاری  در  البته  که  پیوست، 
ای کار نکرد. 

21( راجر اما بعدها، در سال 1893، تهیه کننده پرفروش ترین آلبوم تمام دوران 
کاری دیوید بووی یعنی آلبوم »بیا برقصیم« شد.

جهان  در  بووی  دیوید  های  آلبوم  از  نسخه  میلیون   140 حدود  حال  به  تا   )22
فروش رفته است. 

تلویزیون بی بی سی در مقام  اخیر شوی فرهنگی  23( بووی در نظرسنجی 
چهارم بزرگترین نمادهای زندگی در بریتانیا شناخته شد. در باالی سر او به 

ترتیب از اول سر دیوید آتنبرو، موریسی و سر پل مک کارتنی قرار دارند. 

● کارهای نمایشی
24( در سال 2004 و در کنسرتی که بووی در اسلو برگزار کرد آب نباتی را به 
سمتش پرتاب کردند و به چشم او اصابت کرد. وی در آن زمان به تماشاگران به 

تندی پرخاش کرد، ولی بعد معذرت خواست. 
25( »تونی بزیل« طراح گروه بود که دیوید بووی برای تور »سگ های الماس« 
در سال 1974 از او استفاده کرد. وی بعدها نیز و در تور »عنکبوت شیشه ای« 

بووی در سال 1987 با او همکاری کرد. 
26( در 1970، وقتی که بووی گروه »هایپ« را تشکیل داد، اعضای گروه لباس 
قهرمانان داستان ها را بر تن می کردند و به هر کجا که برای کنسرت می رفتند 

با جمالت و رفتار خود مردم را متعجب می کردند. 
27( نیکوالس روگ کسی بود که اولین نقش اول سینمایی را به بووی پیشنهاد 
کرد. اینگونه بود که بووی در سال 1976 نقش غریبه ای مستاصل و آواره را در 

فیلم »مردی که به زمین سقوط کرد« بازی کرد. 
28( بووی در یکی از اپیزودهای سال جاری به عنوان گوینده مهمان در سریال 

انیمیشن کمدی »اسپانچ باب اسکوئر پنتس« حرف می زند. 
29( بووی همچنین در فیلم البیرنت جیم هنسن در نقش جرت پادشاه جن زده 

ایفای نقش کرد. 
زیبای  اثر   )The Prestige( حیثیت  فیلم  در  گذشته  سال  همچنین  او   )30

کریستوفر نوالن، در کنار هوگ جکمن و اسکارلت یوهانسن ظاهر شد. 
31( بووی در سال 1969 گروه میم خود به نام فدرز )Feathers( را راه اندازی 

کرد و به اجرای کارهای تجربی دسته جمعی پرداخت. 
32( بووی همچنین در فیلم آخرین وسوسه مسیح اثر مارتین اسکورسیزی در 

نقش فرمانده رومی جولیا ظاهر شد. 
33( در میان بدترین نقش های سینمایی وی می توان به نقش شارک در کمدی 
»ریش زرد« اثر »مل دمسکی« و کارآگاه مرموز اف بی آی با نام فیلیپ جفری در 

فیلم تویین پیکز؛ آتش با من قدم بزن اثر دیوید لینچ اشاره کرد. 

● زندگی شخصی
34( بووی بر اساس بیشترین منابع گزارش شده 178 سانتیمتر قد دارد. 

35( بووی در سال 2000 مقام ارشد اعطایی از جانب ارتش بریتانیا و همچنین 
مقام شوالیه در سال 2003 را رد کرد.

ازدواج کرد و  آیمان  نام  به  با یک سوپرمدل سومالیایی  او در سال 1992   )36
صاحب دختری به نام آلکساندریا زهرا جونز است که در سال 2000 به دنیا آمده 

است. 
آیمــان برای احترام به بووی یک خنجــر )Bowie knife( را بر روی   )37

قوزک پایش تتو کرده است. 
38( برادر ناتنی بووی به نام تری که به بیماری روانی نیز مبتال بود در سال 

1985 خودکشی کرد. 
39( شخصیت تری الهام بخش آهنگ های »عالءالدین عاقل«، »تمام دیوانه ها«، 

»برادران بیوًلی« و »اونها می گن بپر« بود. 
40( در سال 2004 بووی به خاطر گرفتگی سرخرگ متحمل یک عمل جراحی 

قلب در آلمان شد. 

● بووی موسیقیدان
41( بووی تهیه کننده )یکی از دو تهیه کننده( بهترین آهنگ های آلبوم »مبدل« 

اثر »لو رید« )موزیسین امریکایی سبک راک( در سال 1972 بود. 
اند  42( آهنگ »زیگی اسرادوس« بووی درباره »وینس تیلور« )خواننده راک 
رول انگلیسی( بود، که آهنگ معروف »کادیالک مدل جدید« را نوشته است که 

بعدها نیز توسط گروه The Clash بازخوانی شد. 
43( بووی در سال 1969 نسخه ای از آلبوم »عجایب فضایی« خود را تحت نام 

»پسر تنها، دختر تنها« در ایتالیا منتشر کرد. 
44( آلبوم »مستاجر« بووی که در سال 1979 ارائه شد، دوباره نویسی وارونه 

ای از »تمام شیک پوش های جوان« خودش بود. 
 The Konrads, The Hooker 45ـ او تا به حال در 10 گروه موسیقی به نام های
 Brothers, The King Bees, The Manish Boys, The Lower Third, The
 Buzz, The Riot Squad, The Hype, Tin Machine and Tao Jones Index

فعالیت کرده است که در بعضی از آنها نام مستعار داشته است.
46( آهنگ »مردی که دنیا را فروخت« توسط Lulu و نیروانا بازخوانی شده 

است. 
47( »بینگ کرازبی« )بازیگر و خواننده سرشناس امریکایی( آخرین تک آهنگ 
خود را در سال 1977 که آهنگی مخصوص جشن های کریسمس بود، به نام 

»پسربچه درام نواز« در یک همکاری دونفره با بووی منتشر کرد.
48( بووی در سال 1993 موسیقی سریال تلویزیونی »بودای حومه شهر« که بر 

اساس رمانی از حنیف قریشی ساخته شده بود را نوشت. 
49( دیوید در سال 1974 نوازندگی ساکسفون )به عنوان نوازنده مهمان( آهنگ 
»شناختن او دوست داشتن اوست« از آلبوم »االن ما شش ساله هستیم« اثر گروه 

»استیلی اسپن« را انتخاب کرد. 
50( او در گروه دیامون داگز تقریبًا هر سازی می زد، به عنوان مثال ریف های 

مشهور قطعه »ربل ربل« را بووی نواخته است. 

● فعالیت های متفرقه
»مارک  مستقل  تلویزیون  موسیقی  شوی  برنامه  مهمانان  از  یکی  بووی   )51
نوازنده  ترانه سرا و  بالن )خواننده،  البته مارک  بالن« در سال 1977 بود. که 
گیتار انگلیسی( چندی پس از آن در یک تصادف رانندگی در جنوب غربی لندن 

درگذشت.
52( »استیو استرنج« )خواننده پاپ انگلیسی( که اخیرًا در برنامه تلویزیونی 
ویدیوی  موزیک  در  کند  می  شرکت  خیریه(  )برنامه  سیسورهند«  »سلبریتی 

»خاکستر به خاکستر« بووی در سال 1980 شرکت کرد.
53( دو گــروه محبوب بووی از گروه های موسیقی که در حال حاضر مشغول 
 TV On« و »Arcade Fire« به کار هستند، گروه های راک کانادایی و امریکایی

The Radio« هستند. 
54( بووی به عنوان خواننده پس زمینه در آهنگ »چیزهایی که قباًل جور دیگر 

بودند« اثر »مری هاپکین« با تهیه کنندگی سر پل مک کارتنی شرکت کرد. 
55( حدود یک دهه پیش از گروه تاثیرگذار و پرکار آلترناتیو راک و اسکاتلندی 
1976(از یک زبان   Low( بووی در آلبوم ،)دوقلو های کوکتو« )1997-1982«

کاماًل خودساخته استفاده کرده بود. 
حومه  »بودای  آلبوم  جز  به  هایش  آلبوم  تمام  جلد  روی  بر  بووی  چهره   )56

شهر« که در انگلستان منتشر شد دیده می شود. 
57( از دیوید بووی در دو آهنگ نام برده می شود. اول، در آلبوم »قطار سریع 
السیر اروپا« اثر گروه »کرفت ورک« )مالقات دیوید بووی و ایگی پاپ( و دومی 
در »بکساید« اثر »استرابز« )پسری بر روی عرشه شعله ور کشتی، پشت به دکل 
ایستاده است، چرا که به اندازه کافی جرات ندارد تا زمانی که دیوید بووی رد 

نشده، رویش را برگرداند.(
58( در سال 1977 دیوید بووی گروه جدید خود را منحل کرد )هنوز هم منحل 
است( و تک آهنگ »دروغ گفتن ها« را به صورت اینترنتی و از طریق وب سایت 

شخصی اش منتشر کرد و در سال بعد ISP بووی نت را راه اندازی کرد. 
59( نقاشی، حجاری کردن و نوشتن از فعالیت های بووی در زمان فراغت است 
ایتالیایی(،  نقاش معروف  »تینتورتو« )1518-1594،  و هنرمندان محبوب وی 
»جان بالنی« )نقاش اسکاتلندی(، »اریک هکل« )1983-1970، نقاش آلمانی(، 

پیکاسو و »مایکل ری چارلز« )1967، نقاش آفریقایی - امریکایی( است.
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در  برایتان  سورپرایزی  چه  زندگی  نمی دانید  شما  هرگز 
نظر دارد و ممکن است در حین حرکت در جریان عادی 
در  را  شما  که  شوید  مواجه  نشانه هایی  با  زندگیتان 
 Bill Corbett دهد.  همانند  قرار  متفاوت  کامال  مسیری 
او  با ماجراهایی روبه رو شد که  که در مسیر زندگی اش 
»اشتراک پذیری  نام  به  سمیناری  برگزاری  سمت  به  را 
هاتفیلد  شهر   در  ساله   57  Corbett.داد سوق  کودکان« 
ایالت ماساچوست بزرگ شد. او و خواهران و برادرانش 
در سراسر دوران زندگیشان با رفتاری از طرف پدرشان 
قوی  انضباط  و  »نظم  را  آن  کوربت  که  بودند  مواجه 
انضباطی  »رفتار  یادآورمی شود:  او  می نامد.  فیزیکی« 
سختگیرانه ای در خانه ما حکمفرما بود که البته در دهه 
1960 این رسم در بسیاری از خانواده ها وجود داشت، ولی 

مخفی نگه داشته می شد.«
رفتار  »وقتی  گفت:  شد،  فرزند  صاحب  کوربت  که  زمانی 
می توانم  می کنم،  مشاهده  فرزندانم  جانب  از  نامناسبی 
عصبانیت پدرم را نسبت به رفتارهای خودم درک کنم اما چون 
مهارت های  یادگیری  به  باشم،  پدرم  نمی خواستم  همانند  هرگز 

و  والدین  به  مربوط  کالس های  در  و  پرداختم  متقابل«  »رفتار 
تا راهکارهای جدیدی برای نحوه  تربیت فرزندان شرکت کردم 
نهایت  در  و  بیاموزم  فرزندانم  رفتارهای  مقابل  در  برخوردم 
موفق به اخذ مدرکی در همین زمینه شدم و برای کمک به پدران 
فرزندپروری  کالس های  در  تدریس  به  شروع  دیگر  مادران  و 
بیاموزم.«تا پیش  آنها  به  آنچه را خودم فراگرفته بودم  تا  کردم 
از آن وی به عنوان »مدیر تکنولوژی اطالعات« مشغول به کار بود 
و  هرگز به کار آموزش به عنوان یک کسب و کار جدید فکر نکرده 
وجود  با  و  کرد  رها  را  مدیریت  کار   2008 سال  در  اینکه  تا  بود 
تمام مشکالت، خانواده اش را به تنسی - ماساچوست برد. شش 
به خوبی  آن  درباره  را  که  همه چیز  کاری رفت  دنبال  به  بعد  ماه 
به  آنجا  در  و  دیگر«  والدین  به  کمک  و  بودن  »پدر  می دانست: 
تدریس در کالس های والدین و تربیت فرزندان پرداخت. کوربت 
می گوید: »حاال متوجه شدم که سرانجام، آن رفتار خشنی را که 
امروز  که  کاری  سمت  به  مرا  کردم،  تجربه  کودکی ام  دوران  در 
انجام می دهم سوق داده است و می خواهم از موقعیتی که برایم 

پیش آمده، بهترین بهره را ببرم.«

شروع کار جدید
مدیر  به عنوان  که هنوز  زمانی  پیش  سال  ده  حدود  کوربت 
در  فعالیت  و  تجربه  سال  بیست  از  »بعد  گفت:  می کرد،  فعالیت 
زمینه IT، متوجه شدم که اصال به این شغل عالقه ای ندارم. در 
پیش بینی  را  این  من  و  داد  انجام  نیرو  تعدیل  شرکت   2006 سال 
می کردم.«عاقبت کوربت هم مشمول تعدیل نیرو شد و این اتفاق 
نقطه عطفی در زندگی او پدید آورد. او مدرک خود را در زمینه 
»روانشناسی بالینی« گرفت و ابتدا برای اقوام و اطرافیان خود 
که با کودکان و نوجوانانشان مشکل داشتند، کالس هایی برگزار 
کرد. در سال 2008، رئیس واحد روانشناسی یک سازمان که در 
به عنوان  را  بود، کوربت  زمینه رفتارشناسی کودکان متخصص 
پیمانکار استخدام کرد. او با والدین و نوجوانانی که در این مرکز 
این باره  در  کوربت  می کرد.  کار  می گرفتند  قرار  درمان  تحت 
گفت: »این استخدام نقطه عطف زندگی ام بود و من اولین کتابم 

حضور  موجب  که  کردم  ایجاد  بازاریابی  طرح  یک  و  نوشتم  را 
بیشتر والدین در کالس هایم شده و باعث استخدام من به عنوان 

سخنران کنفرانس شد.«

کسب وکار جدید
برای  راهکار  و  ابزار  ارائه  کوربت،  جدید  کسب وکار  خدمات 
والدین و مددکاران اجتماعی در برخورد با کودکان و نوجوانان 
و  کالس  خدمات،  این  کنار  در  و هم اکنون  است  مساله دار 
پدر و  برای  نام »عشق، محدودیت و درس«  هم  به  سمینارهایی 
مادرها برگزار می کند و حتی برای این دوره گواهینامه نیز صادر 

می کند و اکثر مشتریان آن، مدارس و بیمارستان ها  هستند.

مقیاس موفقیت
نقطه  باالترین  در  یک سال  درآمد  کوربت،  سازمان  در  امروز 
درآمد  به  کامال  اول  سال  »در  می گوید:  او  است.  دالر   100.000
حاصل از این کسب وکار تکیه داشتیم که حدود 20.000 دالر بود. 
 این مقدار هر ساله در حدود 5000 دالر افزایش داشت. باالخره آن 
جهشی که انتظارش را داشتیم، در سال 2015 اتفاق افتاد. با توجه 
محصوالت  و  مشارکتی  آموزشی،  جدید  برنامه های  برخی  به 
رقمی   6 درآمدی   ،2015 سال  پایان  تا  انتظارداریم  دیگر،  جدید 
از  تمام وقت  نشد،  برآورده  انتظار  این  اگر هم  اما  باشیم،  داشته 
این   2016 سال  در  که  می کنیم  پیش بینی  و  می بریم  لذت  کارمان 

مقدار به دوبرابر برسد!«

پیشنهادهایی به کارآفرینان مشتاق
افراد  باشید.  اطرافتان  هستند،  افرادی که در  1 - »کامال مراقب 
من  کنار  در  دوست  به عنوان  که  کسانی  دیگر  و  اقوام  خانواده، 
ناامید  داشتم،  را  آن  انجام  قصد  که  کاری  از  مرا  گاهی  بودند، 
می کردند و چندین بار سعی کردند من را متقاعد کنند که فکر من 
به عنوان یک کارآفرین اشتباه است. من و همسرم تصمیم گرفتیم 
به همین  و  کنیم  کمرنگ  زندگی مان  در  را  افرادی  چنین  حضور 
دلیل لیستی از این گونه افراد را تهیه کرده و رابطه مان را با آنها 

کم کردیم.«

2 - »همچنان که در جایی مشغول به کار هستید، یک کسب وکار 
جدید را در کنار آن شروع کنید. انجام این کار اجازه می دهد تا 
شما به آرامی اجزای مهم آن را در جای مناسب بگذارید و در عین 
حساب  دارید،  خود  برای  که  دیگری  درآمد  روی  می توانید  حال 

کنید.«

برای  را  مناسبی  »افراد  کنید.  جست وجو  را  خبره  افراد   –3
که  وقتی  کنید.  پیدا  دارید  را  انجام شان  آرزوی  که  ایده هایی 
می خواستم یک برنامه رادیویی بسازم... به دنبال شخصیت های 
کنم،  صحبت  آنها  با همه  کردم  سعی  و  گشتم  خاص  رادیویی 
به همین دلیل از آنها خواستم تا یک قهوه مهمان من باشند.«اگر 
چیزی که االن می دانم را قبال می دانستم.....»من قصد دارم یک 
طرح جامع برای کسب وکارم ایجاد کنم و در رسانه های اجتماعی 
نمی توانید  شما هرگز  بپردازم.  آن  بازاریابی  به  جدی  به طور 
مشتریان را صرفا با قرار دادن عالمت تجاری تان در یک خیابان 

جلب کنید.«

قدم بعدی چیست؟
زمان  در  صرفه جویی  و  سریع  دسترسی  برای  مناسب  حل  راه  
دیجیتال  محصوالت  ایجاد  مشتریان،  به  محصوالت  ارائه  برای 

مانند کتاب ها، فایل های تصویری و دوره های آنالین است.
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ریسکهای
حسابشده
کارآفرینی بدون ریسک پذیری معنایی ندارد؛ چراکه غیرممکن 

 بدون ریسک های قابل توجه موفقیت بزرگی در دنیای کسب و کار 
به دست آید. البته ریسک ها ترساننده هستند، اما این نکته ای است 
که قسمت بزرگ جمعیت را از کارآفرینان سخت کوش و باانگیزه  
جدا می کند. کسانی که بیشترین تالش شان را برای موفقیت یک 
ریسک ها  برخی  نیستند؛  یکسان  کسب و کارها  می کنند.همه  ایده 
اهداف  به دنبال  کارآفرینان  همه  که  بدانید  باید  هستند.  اختیاری 

یکسان نیستند و برخی موقعیت ها نیز اجتناب  ناپذیرند. 

هنوز تعدادی از ریسک ها وجود دارند که همه کارآفرین ها مجبور 
بترسانند.  را  شما  ریسک ها  ندهید  اجازه  هستند.  آنها  اتخاذ  به 
یکی از این ریسک ها، ریسک شکست خوردن است، اما هیچ دلیل 
منطقی برای ترس از شکست وجود ندارد. شکست تنها مقدمه ای 
موفق ترین  از  برخی  حقیقت،  در  است.  دوباره  شروع  برای 
به  می توانند  موقت،  شکست های  تجربه  از  پس  تنها  کارآفرینان 
جلو پیش بروند. اگر واقعا قصد دارید یک کارآفرین باشید، این 
ریسک ها را بپذیرید و به عقب برنگردید.یک جهش بزرگ به عنوان 
یک حرکت ناگهانی و عظیم تعریف می شود. در کسب و کار، این 
نوعی جهش است که در یک نمودار رشد به صورت بزرگ برجسته 
 5 به دنبال  محافظه کارانه  که  نیست  رشد  از  نوعی  این  می شود. 
یا  نقطه ای  تعادل  این  باشید.  بعد  سال  درآمد  در  افزایش  درصد 
عکس یکنواختی است، یعنی همان چیزی که رویاپردازان به دنبال 
آن هستند.جهش بزرگ هرگز آسان نیست و هرگز تصادفی اتفاق 
نمی افتد. اگر ماموریت سال 2016 شما بزرگ است، در اینجا 8 راه 

برای تحقق آن آورده شده است.

1- ریسک حساب شده انجام دهید
همه ما این اصل سرمایه گذاری را می دانیم که ریسک های بزرگ تر 
که  بنگاهی  هر  است.  موفقیت  برای  بزرگ تر  پتانسیل  مساوی 

تکنولوژیکی  یا  فیزیکی  محدودیت های  در  کردن  کار  به دنبال 
رهبران  بهترین  گرچه،  می شود.  متحمل  را  ریسکی  است، 
سازمانی، تفاوت بین یک ریسک حساب شده و یک ریسک ابلهانه 
را می فهمند. هیچ کس بی گدار به آب نمی زند. همان طور که جیم 
کالینز در »انتخاب بهترین بودن« بیان می کند )گلوله ها را آتش و 
اولین  در  را  باروت تان  همه  ساده،  طور  به  کنید(.  حرکت  سپس 
هدف  تا  دهید  انجام  آزمایشی  شلیک  یک  نکنید.  استفاده  شلیک 
شروع  را  سریع السیر  حرکت  یک  سپس  کنید.  تنظیم  را  درست 

کنید. خرد مغایر ریسک نیست. 

2- برنامه ریزی داشته باشید

شجاعت محض موقتا به یک تیم انرژی خواهد داد؛ اما یک برنامه 
قوی ذهن ها را برنده خواهد کرد نه فقط قلب ها را. توسعه یک 
استراتژی سنجیده به شما کمک می کند تا موفقیت آینده خود را 
بهترین  و  آماده  اجتناب ناپذیر  چالش های  برای  را  خود  مجسم، 
استراتژیک  برنامه   اگر  کنید.  پیدا  موفقیت  سوی  به  را  مسیر 
درستی  برنامه  اگر  نیستید.  ناگهانی  رشد  آماده  باشید،  نداشته 

دارید، می توانید شروع کنید.

3- شخصا رشد کنید
به  بیشتری  مشتریان  و  عرضه کنندگان  پرسنل،  ناگهانی،  رشد 
همراه دارد. همه اینها به معنی فشار اضافی بر صاحب کسب و کار 
باید مجموعه مهارت های خودتان  است. برای یک جهش بزرگ، 
را رشد و افزایش دهید. سازمان خود را دو برابر اندازه فعلی آن 
یا شاید حتی بزرگ تر  تصور کنید و بدانید که چالش ها متناسب 
خواهند بود. تیم شما به اندازه قدرت شما توانایی خواهد داشت؛ 

بنابراین سعی کنید قدرت شخصی خود را باال ببرید.

4- کل تیم باید با رشد سریع کار کنند
تنهایی  به  که  بدانید  باید  هستید،  قوی  چقدر  که  نیست  مهم 

نخواهید توانست کارها را به طور عالی انجام دهید. همواره به 
با  رشد  استراتژی  و  برنامه  مورد  در  داشت.  خواهید  نیاز  کمک 
را  آنها  رهبران سازمانی خود بحث کنید. دریابید که چه چیزی 
اندازه شما  به  می ترساند و در مورد آن صحبت کنید. هیچ کس 
نیاز  آنها  اما  بود،  خواهد  مفید  برنامه هایتان  که  نیست  مطمئن 
تاثیر  تیم  باقی  بر  شکی  هیچ  دارند.  موضوع  این  از  اطمینان  به 

نخواهد گذاشت و اعتماد کلی را نابود نخواهد کرد.

5- تمرکز خود را محدود کنید
اگر در فکر این موضوع هستید که چگونه یک جهش بزرگ داشته 
ایده های بسیاری دارید که معتقدید می توانند بر  باشید، احتماال 
کسب و کارتان تاثیر بگذارند. گرچه حتی بزرگ ترین شرکت ها با 
از  بسیاری  به  فوری  رسیدن  برای  جدال  در  نیز  منابع  بیشترین 
استفاده  بدون  امر  این  که  بدانید  را  حقیقت  این  هستند.  اهداف 
از فرصت های دیگر نمی تواند تحقق یابد. به جای آن، دو پرسش 
چه  سرمایه گذاری  دو  یا  یک  تاثیر  بزرگ ترین  بپرسید؛  ساده 
متناسب  من  کسب و کار  با  سرمایه گذاری ها  این  آیا  بود؟  خواهد 

است؟

6- با نتایج سال گذشته خود را محدود نکنید
نمودارهای درآمد و رشد همیشه یک مسیر آرام را دنبال نمی کنند 
و همواره باال و پایین دارند. ممکن است سایرین به شما بگویند 
که برای رشد بزرگ آماده نیستید؛ اما به آنها اعتنایی نکنید. شما 
بهتر از هر کس دیگری کسب و کارتان را می شناسید. اگر احساس 
می کنید که زمان درستی است و برنامه مناسبی دارید، پس دست 

به کار شوید.

7- به یاد داشته باشید که شتاب حرکت به زمان نیاز خواهد داشت
خودتان را از نظر روحی برای مواجهه با مشکالت و ایجاد تعهد 
برای ماندن در مسیر بدون توجه به آنچه پیش خواهد آمد، آماده 

کنید. موانع همواره وجود دارند و این بخشی از کار است.

8- بپذیرید که برنامه ریزی زمانی کاملی وجود نخواهد داشت 
یک  ایجاد  برای  شما  سال   2016 سال  که  می کنید  پیش بینی  اگر 
جدول  یا  برنامه  هیچ  که  باشید  مطمئن  است،  بزرگ  جهش 
زمان بندی کامل نخواهد بود. این گفته قدیمی کامال درست است 
که » یک برنامه خوب برای امروز بهتر از یک برنامه کامل برای 
فرداست«. این برای کسانی است که کارهای بزرگ را شجاعانه و 
جسورانه انجام می دهند.شاید بزرگ ترین عوامل در جهش بزرگ، 
آنهایی هستند که نمی توان به آسانی اندازه گیری کرد. سرسختی، 
هستند  ویژگی  چندین  درونی،  قدرت  و  انطباق پذیری  تصمیم، 
آنها نیاز خواهید داشت. ویژگی هایی که احتیاجی به  که شما به 
که  است  چیزی  این  نیست.  آنها  توسعه  برای  کسب و کار  مدرسه 

رویاپردازان را از کارآفرینان بزرگ متمایز می کند.
مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد

ruenerp ertne :منبع

مشاغل
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برگزاریصیغهعقدوطالق
مورد تائید سفارت ایران

تهیه و تنظیم وصیت نامه
 شرعی و قانونی و مراسم تدفین 

مشاوره خانواده با تعیین وقت قبلی

 محمد حسین متقی 07402090987

زندگیدر
سردرگمی

 میترا فری نژاد فتحی )دریا حقی(
محقق، نویسنده، مربی خودشناسی

شاید شما هم بگویید: » نمی دانم برای چه زندگی می کنم! 
عالقه ام  نمی دانم  می خواهم!  چه  زندگی  از  نمی دانم 
افراد  از  بسیاری  از  روزها  این  که  جمالتی  چیست!« 
بحران  نقطه  ما  کنونی  جامعه   گفت  می توان  می شنویم. 
از  گذشت  با  است  قرار  که  تحولی  نقطه   می کند.  طی  را 
و  رسیده  جمعی  خواسته های  از  برآیندی  به  مرحله  این 
یا  )خودآگاه  جامعه  خود  توسط  انتخاب شده  مسیر  وارد 
تاثیر  آیندگان  سرنوشت  بر  که  مسیری  بشود.  ناخودآگاه( 
عمیقی دارد. در دورانی هستیم که شاید به نظر برسد خیلی 
چیزها در جای خود نیستند، خیلی خرابی ها هست، اما اگر 
فکر و خرد را به کار ببندیم پس از این خرابی شاهد آبادانی 

خواهیم بود. 

با بحران مواجه شده اند، عده ای در  دورانی که جوانان ما 
میهمانی ها، عده ای در اتاق های عمل جراحی زیبایی، عده ای 
مهاجرت،  حال  در  عده ای  کامپیوتری،  بازی های  سرگرم 
عده ای در دانشگاه ها، عده ای در فعالیت های کاری، عده ای 
از  بسیاری  از  نهایت  در  اما  و...  اجتماعی  فعالیت های  در 
جوانان نارضایتی و شکایت از وضع را می بینیم و می شنویم 
گوناگون  بیماری های  به  آن ها  از  عظیمی  شمار  همچنین 
دچارند. شاهد این هستیم که شمار معتادان رو به افزایش 
است. »تقلید« و »مدگرایی« جمعیت عظیمی را در شهرهای 
بزرگ فراگرفته است و این یعنی مرگ خالقیت. کودکان ما 
دوره  از  گذر  بدون  ما  نوجوانان  و  نمی کنند  کودکی  گویی 
و  می شوند  جوانی  وارد  سریعا  نوجوانی  ساده  و  لطیف 
غالبا  کهنساالن مان  کرده اند.  پیدا  پیری  عالئم  ما  جوانان 
نشسته اند  مرگ  انتظار  در  بازنشسته  یا  و  هستند  بیمار 
از  پر  دانشگاه ها  جوانانشان.  آینده  جوش  و  حرص  در  یا 
دوست  را  خود  تحصیلی  رشته  یا  که  است  دانشجویانی 
ندارند، یا اصال نمی دانند که چه چیزی را دوست دارند، یا 
یا فارغ التحصیالنی هستند  دلزده از درس خواندن شده اند 
به دلیل  یا  این  که در رشته خود نمی توانند فعالیت کنند و 

علم یا مهارت کم است یا به دلیل نبود فضای شغلی کافی.

روابط زناشویی به وضع اسفباری رسیده است و هر روز 
شاهد افزایش میزان طالق یا خیانت در میان زوج ها هستیم. 
زنان و مردان ما گویی در یک سردرگمی بزرگ در رابطه با 
یکدیگر گرفتار شده اند و به کلی چرایی ازدواج را فراموش 
کرده اند. نه کوچکترها مانند گذشته به بزرگ ترها احترام 
به هر  را می فهمند.  بزرگ ترها کوچکترها  نه  و  می گذارند 
شدن«  جمع  هم  دور   « که  هدف  می شویم  وارد  که  جمعی 
بود فراموش شده و هر کسی دنیای خود را در شبکه های 

اجتماعی دنبال می کند. در کنار هم هستیم اما اغلب تنهاییم. 
این  تبادل اطالعات در شبکه های مجازی و  علی رغم سیل 
سیل جمعیت حاضر در شبکه های اجتماعی، مردم ما تنها 
هستند. با وجود این  همه اطالعات در حوزه خودشناسی، 
هم  باز  و...  موفقیت  سالمتی،  زیستن،  شاد  روانشناسی، 
مردم ما دچار بیماری ها و ناراحتی های گوناگون هستند و 
تنها و جدا از هم بودن را ترجیح می دهند. ناامیدی از تغییر 

گریبانگیر مردم شده است. افسردگی و سرطان بی داد می 
کند و مطب ها و بیمارستان های ما میزبان خیل عظیمی از 
مردم شده اند. چه بر سر ما آمده است که به چنین وضعی 
دچار شده ایم؟ اشتباه یک نسل؟ اشتباه نسل ها؟ در نهایت 
آن چیزی که سرنوشت یک ملت را رقم می زند، » خواست 
و انتخاب فرد به فرد آن جامعه، سپس، خواست و انتخاب 
جمعی یک جامعه )برآورد کلی خواست افراد جامعه( برای 
نوع زندگی است«. از ماست که بر ماست. ما به آیندگانمان 
ادامه  به همین شیوه  انتخاب کنیم که  اگر  مدیون می شویم 

دهیم. 

راه حل چیست؟ 
گردن  بر  را  شرایط  این  تقصیر  مردم  اول  نگاه  در  شاید 
که زندگی  آید  به نظر  اول  نگاه  در  بیندازند، شاید  دیگران 
مانند  شاید  یا  آن،  به  هستیم  محکوم  ما  و  است  همین 
سپید  اسب  با  مردی  که  باشیم  داشته  امید  جوان  دختران 

از راه برسد و ما را از خانه دیو نجات دهد! یا جادویی و 
معجزه ای اتفاق بیفتد و ما نجات یابیم. همه موارد نشان از 
این دارد که »ما نمی خواهیم مسوولیت خود و زندگی خود 
بدی  فرار هستیم«. خبرهای  فکر  به  و  بگیریم  بر عهده  را 
داریم! خبر بد اول این است که شاید در به وجود آمدن این 
شرایط عوامل مختلفی موثر باشند، اما در نهایت، این »من« 
انتخاب می کنم و سرنوشت خود را می نویسم و  هستم که 

مسوولیت صد در صد آن نیز با خود »من« است. این مردم 
یک جامعه هستند که فرد به فرد آن ها نوع زندگی خود را 
از  یکی  متاسفانه  می کنند.  انتخاب  را  خود  جامعه  نوع  و 
نقص های فکری و رفتاری ما »فرافکنی« شده است. آنچه 
را که خود مسوول آن هستیم و درخود داریم  دائما فرافکنی 
مسوولیت پذیر  مسوول  نمی خواهیم  چون  چرا؟  می کنیم. 
باشیم.« شاید بتوان گفت که یکی از بزرگ ترین نقص های 
جامعه ما »عدم مسوولیت پذیری« باشد. خبر دوم این است 
که: ما نجات دهندگان خود هستیم. هیچ کسی قرار نیست 
بیاید و خرابی های ما را به عهده بگیرد. این خود ما هستیم 
که خرابی های ایجاد شده را باید آباد کنیم. این »من« )تک 
تک افراد جامعه( هستم که باید بیدار شوم، زندگی و خود 
طبق  من  راه  که  بدانم  و  کنم  انتخاب  را  راه  و  بشناسم  را 
قانون »تاثیر متقابل« و قانون »پیوستگی« در جهان هستی، 
هستم  »من«  این  گذاشت.  خواهد  تاثیر  »جمع«  یک  راه  بر 
از  را  خود  و  برسم  بلوغ  و  شخصیتی  استقالل  به  باید  که 

مرداب نجات دهم. داستان از کجا شروع می شود؟ »من«.
این است که: هیچ جادو و معجزه ای در کار  خبر بد سوم 
نیست. هیچ راهی برای فرار نیست. هیچ راهی برای ادامه 
مسوولیت ناپذیری نیست. این چرخه آنقدر ادامه می یابد تا 

باالخره ما درس هایمان را بگیریم و به کار ببندیم.« 

و اما خبر خوش اینکه: 

* راهی پهناور برای نجات ما وجود دارد. 
* زندگی همینی نیست که تو داری! »تو« می توانی زندگی 
ابدی  محکوم  یک  تو  بسازی.  نو  از  و  دهی  تغییر  را  خود 
باورت  و  ذهن  در  را  خودت  تو  خود  اینکه  مگر  نیستی 
محکوم کرده باشی. این یک شوخی نیست! یک واقعیت و 

یک حقیقت است.
* انتخاب های ماست که زندگی ما را می سازد. چه بپذیریم، 
انتخاب هایی روشن و تقویت کننده  نپذیریم. می توانیم  چه 

داشته باشیم.
عصر  این  معجزه  هستیم.  معجزه  یک  ما،  از  کدام  هر   *
»معجزه درون« است؛ معجزه تغییر و تحول، معجزه ای که 
با آن انسان در می یابد که چرا گفته شده او »اشرف مخلوقات 
و جانشین خالق« است. معجزه ای که مدد آن انسان خود را 
می شناسد و به نیروی درون خود پی می برد. معجزه ای که 
با آن می فهمیم چرا گفته شده همه چیز را برای او آفریدم 

معجزه ای  درآوردم.  او  تسخیر  به  را  چیز  همه  و 

اجارهآپارتمانبسیارشیک
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
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که انسان فلسفه خلقت خود را می فهمد... منتظر معجزه نباشید، معجزه 
در دست و در قلب شماست. شاید در این عصر، همه مردم یک معجزه گر 

باشند. در این جهان، فقط »غیر ممکن« است که »غیر ممکن« است. 
* می توانیم با خود مواجه شویم. با بی مسوولیتی ها، انتخاب ها، اشتباهات، 

نادانی ها و... خود را از مردابی که در آن گرفتار شده ایم نجات دهیم.
* می توانیم بیاموزیم که چطور مسوولیت پذیر باشیم.

* می توانیم بیاموزیم که چطور سرنوشت خود را از سر بنویسیم. 
با »  اینها تنها  * می توانیم هدف سازی و متعهد بودن را بیاموزیم. و تمام 
هستی،  جهان  )من،  خود  خدا(،  مردم،  هستی،  جهان  )من،  خود  بر  تفکر 
به کار بستن اطالعات، میسر می شود. اطالعات  و  را شناختن  مردم، خدا( 
می آیند و می روند، به روز می شوند و می سوزند؛ و تباهی )فساد( است اگر 
نسبت به این همه اطالعات و رفت و آمدشان بی تفاوت و بی میل باشیم. فلسفه 
حضور این اطالعات این است که راهنمایی برای طی مسیر باشند و با به کار 
بستن آن ها به راه حل برسیم و پاسخی را برای سه سوال اساسی خلقت که 
» از کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می روم؟ « بیابیم. نه شوخی ای 
در کار است و نه ما را سر کار گذاشته اند! تمام اتفاقات و اطالعات، هدفمند 
و برنامه ریزی شده و تابع قانون هستند. اراده الهی، همان » قوانین « وضع 
بااراده ترین وجود در هستی است.  شده در جهان هستی است و خالق ما 
اذن و اراده که می کند، قانون وضع می شود و متعهد به آن قانون می ماند. ای 
کاش که ما هم این اراده، قاطعیت و تعهدپذیری را از خالقمان بیاموزیم و 
زندگی  مان را به کمک آموزه ها و نشانه های او بسازیم؛ مگر نه این است که » 

جهان هستی کتاب آشکار راهنمایی الهی برای زندگی انسان است« ؟

تمام این سردرگمی ها که منجر به تباهی و فساد شده اند از »ندانستن« ما به 
معنای آگاه نبودن ما می آیند. چون جوابی پیدا نکرده ایم تنبلی و راحت ترین 
راه را پیشه کرده ایم؛ که بنشینیم و نگاه کنیم و به گردن یکدیگر یا به گردن 
تقدیر بیندازیم و بگوییم که زندگی همین است و ما محکوم به گذراندن آن 
و محکوم به بی هدف گشتن، هستیم؛ یا به پوچی و بی اعتقادی برسیم. اما، 
ما با یقین به شما می گوییم که: » زندگی همین نیست! ما محکوم نیستیم. 
ما معشوق خالق هستیم و خلقت ما هدف داشته است. قرار نبوده که بیاییم 
و درد بکشیم و در درد و جهل بمیریم. قرار بر این بوده که بعد از هبوط 
که  «زمانی  شویم.  خالق  و  خالق  کنیم،  رشد  شویم،  زنده  دوباره  مرگ،  و 
گفتند » ما جانشین هستیم و تن ما بیت الله است و اشرف مخلوقات هستیم 
« شوخی نکردند. شاید ما انسان ها حرفی بزنیم و به آن متعهد نمانیم اما 
خالق ما متعهدترین و وفادارترین وجود است، این را می توانیم از قوانین 

و  درد  و  بیماری  این همه  بفهمیم.  است  حاکم  هستی  جهان  بر  که  قاطعی 
سردرگمی از »جهل ما از چرایی و چگونگی زندگی« است و این همه بیماری 
رها  خود  حال  به  اینجا  در  تنها  و  تک  ما  دارد.  درمان  سردرگمی  و  درد  و 

نشده ایم. 

پاسخ به سواالت: تا چه حد در قبال اطرافیانم مسوول هستم؟ 
از خود  که  باشیم  باید  آن ها  و شادی  راحتی  دیگران،  در حدی مسوول  آیا 
بودن«  خود  فکر  »به  ما  جامعه  در  شاید  خیر.  بگذریم؟  خود  زندگی  از  و 
خودخواهی  زمانی  بودن  خود  فکر  به  اما  شود.  محسوب  خودخواهی 
برای  نشناسیم،  رسمیت  به  خود  جز  را  هیچ کسی  ما  که  می شود  محسوب 
رسیدن  برای  ابزاری  فقط  را  دیگران  بزنیم،  آسیب  دیگران  به  خود  منافع 
به اهدافمان بدانیم، انعطاف پذیر نباشیم و حاضر نشویم قدمی برای کمک 
ببریم  به سر  قلعه وجود خود  در  از هر چیزی  بیش  و  برداریم  به دیگران 
و بگوییم که »من مرکز جهان هستم و همه چیز در جهان مال من و فقط 
برای من است و دیگران اهمیتی ندارند!«انسان هایی که عزت نفس باالیی 
تعادل  به  عبارتی،  به  دیگران.  فکر  به  هم  و  هستند  خود  فکر  به  هم  دارند 
می رسند؛ نه آنقدر درگیر دیگران می شوند که از خود باز بمانند و نه آنقدر 
گرفتار خود می شوند که به خودخواهی برسند. در مقاالت پیشین درباره 
بیماری مهرطلبی توضیح بسیاری دادیم. یکی از باورهای جالبی که برای 
هستی  جهان  ناجی  و  مرکز  »من  که  است  این  می آید  به وجود  مهرطلب ها 
هستم و دیگران بدون من نمی توانند به زندگی شان برسند و مشکالت خود 
دیگران  احساسات  و  مشکالت  و  زندگی  در  غرق  آنقدر  پس  کنند«  حل  را 
می شوند که بار سنگینی از مسوولیت هایی که مربوط به خود آن ها نیست 
را بر دوش می کشند و از زندگی خود باز می مانند. اینکه ما ابتدا به زندگی 
خود برسیم و بعد به دیگران کمک کنیم خودخواهی یا اشتباه نیست. چقدر 
خوب است که به جای قربانی کردن خود یا دیگران، شرایطی را فراهم کنیم 
برنده«.  ـ  »برنده  قانون  یعنی  این  و  دیگران  هم  و  کنیم  رشد  خود  هم  که 
باشد.  مفید  خود  برای  ابتدا  که  باشد  مفید  دیگران  برای  می تواند  انسانی 
اگر من در زندگی خود فرد موفقی نباشم و به رضایت درونی و به اهداف 
خود نرسم، زندگی را تباه کرده ام. پس طریق سالم و صحیح این است که 
را  خود  زندگی  امورات  هم  دیگران.  برای  نیمی  و  باشید  خود  برای  نیمی 
سر و سامان می دهید و هم به دیگران کمک می کنید. نیاز خود به مسوول 
بودن و قربانی بودن را رها کنید و باور کنید که تمامی انسان ها می توانند 
از پس زندگی خود برآیند و شما هم مسوول و پاسخگوی زندگی و آینده تان 

هستید. 

اضطراببیماریقرن
  

اضطراب از اختالالت روحی روانی است که به دلیل شیوع و گسترش آن در اشکال 
اساس  بر  است.  شده  شناخته  قرن  بیماری  عنوان  با  سنین،  همه  میان  مختلف 
روابط  در  روزه  هر  که  است  مواردی  از  اضطراب  و  دلهره  ساینس،  در  گزارشی 
موضوعات  با  ارتباط  در  خانوادگی  زندگی  در  حتی  و  تحصیلی  اجتماعی،  کاری، 
و  تالش  باعث  و  زندگی  الزمه  روانشناسان  عقیده  به  می کنیم،  تجربه  متفاوت 
تکاپو در امور روزمره انسان است. بر همین اساس روانشناسان می گویند، وجود 
با  باشد  داشته  فکر  که  موجودی  هر  و  است  شعور  و  فهم  وجود  نشانه  استرس 
استرس و اضطراب نیز آشناست زیرا وجود اضطراب زیانی برای انسان ندارد بلکه 
الوقوع است که مشکالتی را به همراه دارد.  آینده و خطرهای قریب  از  این ترس 
هنگام  است  ممکن  ما  همه  است.  مدرن  انسان  روزانه  زندگی  از  بخشی  اضطراب 
مواجه با مشکالت کاری یا خانوادگی، در زمان آزمون مدرسه یا دانشگاه، یا زمانی 
اما  اتخاذ تصمیم های مهم در زندگی هستیم دچار اضطراب شویم.  به  که مجبور 
بیماری اضطراب چیزی بیش از این دلواپسی ها و ترس های گاه و بیگاه است. برای 
فرد مبتال به این بیماری، اضطراب از بین نمی رود و نه تنها در اکثر ساعات شبانه 
روز در ذهن او وجود دارد، بلکه به مروز زمان بر میزان آن افزوده می شود. این 
اضطراب و ترس اغلب باعث کند شدن روال عادی زندگی برای فرد بیمار می شود و 

عملکرد وی را در کار، درس و روابط شخصی تحت تاثیر قرار می دهد.

عالئم اضطراب
موسسه ملی سالمت روانی آمریکا در تعریف حاالت افراد مبتال به بیماری اضطراب 
مضطرب کننده  افکار  شر  از  را  خودشان  نمی توانند  معموال  آنها  که  می گوید 
آنها  است.  معمول  حد  از  بیشتر  آنها  اضطراب  که  می دانند  وقتی  حتی  کنند،  رها 
نمی توانند استراحت کنند، به راحتی وحشت زده می شوند و نمی توانند تمرکزشان 
را حفظ کنند. اغلب آنها نمی توانند به راحتی بخوابند و در طول شب بار ها از خواب 
بیدار می شوند. عالئم فیزیکی بیماری اضطراب می تواند شامل سرگیجه، سردرد، 
انقباض  بدن،  لرزش  غذا،  خوردن  در  سختی  عضالنی،  درد  عضالت،  گرفتگی 
حد  از  بیش  ادرار  و  تهوع  حالت  معمول،  حد  از  بیش  کردن  عرق  عضله،  ناگهانی 
معمول، نفس تنگی و گر گرفتگی باشد. بیماری اضطراب اغلب به آهستگی برای 
افراد به وجود می آید و در طول زمان میزان آن افزایش پیدا می کند. این عالئم ممکن 
است در طول زمان بهتر یا بد تر شوند، اما اغلب استرس آن را شدید تر می کند. وقتی 
یا  از نظر اجتماعی  بیماری اضطراب هنوز وخیم نشده، مبتالیان به آن می توانند 
کاری فعال باشند، اما مبتالیان به نوع وخیم اضطراب اغلب در انجام کوچك ترین 

کارهای روزمره ناتوان هستند.
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کنند  می  نرم  وپنجه  دست  دیابت  با  ایرانی  میلیون  پنج 
از  100نفر  هر  از  نفر  یک  فقط  گویند  می  پژوهشگران  اما 
که  درحالی  آیند.  برمی  دیابت  های  نشانه  شناسایی  پس 
متخصصان کم شدن ناگهانی وزن، خستگی همیشگی، دیر 
خوب شدن زخم ها، تاری دید، تشنگی مداوم و تکرر ادرار 
دیابت معرفی  به  ابتال  ترین نشانه های  به عنوان اصلی  را 

دیابت  نشانه  را  چاقی  اشتباه  به  عادی  های  آدم  کنند،  می 
گرفتن می دانند.

دهد  می  نشان  شده،  انجام  سال2014  در  که  هایی  بررسی 
که 9 درصد بزرگساالن سراسر دنیا با دیابت درگیر هستند 
نابینایی، قطع  و در صورت پیشرفت بیماری، عواقبی مثل 
و  پوستی  مشکالت  کلیه،  های  آسیب  عصبی،  آسیب  عضو، 
حتی آلزایمر به این بیماران رحم نخواهد کرد. اگر شما هم 
دیابت  بیماری  قربانی  ها  میلیون  از  یکی  به  خواهید  نمی 
مطرح  ادامه  در  محققان  که  هایی  توصیه  به  شوید،  تبدیل 
بسیار  های  تغییر  ایجاد  آنها  نظر  از  کنید.  توجه  اند  کرده 
در  را  شما  تواند  می  تان  زندگی  سبک  در  کوچک  و  ساده 

برابر این بیماری واکسینه کند.

با کافئین آشتی کنید
یکی از کارهایی که به محض بیدار شدن از خواب باید انجام 
دهید، نوشیدن یک فنجان قهوه است. شما با کمک قهوه، نه 
تنها هوشیاری تان را در ابتدای روز باال می برید و بهتر می 
توانید به کارهای تان برسید، بلکه خطر ابتالی تان به دیابت 

نوع دو را هم کمتر می کنید.
اند،  داده  انجام  پژوهشگران  که  هایی  بررسی  از  یکی  در 
بیشتر  یا  فنجان  چهار  روز  هر  که  کسانی  شده  مشخص 
از کسانی که اصال قهوه  قهوه می نوشند، 25درصد کمتر 
نمی خورند یا کمتر از دو فنجان در روز قهوه می نوشند با 
خطر ابتال به دیابت نوع دو روبه رو هستند. پس این توصیه 
ساده را هر روز عملی کنید و به جای خوردن آبمیوه ای که 

احتمال دیابتی شدن تان را بیشتر هم می کند، سراغ قهوه 
بروید. البته گروهی دیگر از محققان می گویند با نوشیدن 
احتمال  و  کنید  ایجاد  را  تاثیری  چنین  توانید  می  هم  چای 

ابتال به دیابت را پایین بیاورید.

خوب بخوابید
انگار خواب کافی و به موقع بر هر درد بی درمان دواست. 
می  تختخواب  به  موقع  به  که  کسانی  گویند  می  محققان 
به  ابتال  با خطر  روند و 7ساعت متوالی می خوابند، کمتر 
آنها،  های  بررسی  به  توجه  با  شوند.  می  رو  روبه  دیابت 
خواب ناکافی یکی از عوامل خطری است که احتمال دیابتی 
شدن را بیشتر می کند، چراکه به دلیل کافی نبودن خواب 
نوسان  با  و  گیرند  می  قرار  تاثیر  تحت  بدن  های  هورمون 
هایی که پیدا می کنند، خطر ابتال به این بیماری را باال می 

برند.
یکی از این هورمون ها، کورتیزول یا هورمون استرس است 
که وقتی زیاد ترشح می شود، در بدن به انسولین مقاومت 
نشان می دهد. تصور نکنید که اگر در ساعت پنج صبح به 

احتمال  بخوابید،  متوالی  ساعت  هفت  و  بروید  تختخواب 
دیابتی شدن تان را پایین آورده اید. شما برای رسیدن به این 
هدف، نه تنها به خواب کافی، بلکه به خواب به موقع نیاز 
دارید. وقتی شب ها به موقع می خوابید، به هورمون های 
کافی  اندازه  به  و  مناسب  زمان  در  که  دهید  می  اجازه  تان 
ترشح شوند و به همین سادگی احتمال دچار شدن تان به 

دیابت را کم می کنید.

آفتاب بگیرید

مستقیم  نور  درمعرض  گرفتن  قرار  با  که   D ویتامین 
را  استخوان های شما  تنها  تان می رسد،  بدن  به  خورشید 
قوی نمی کند و در برابر ابتال به افسردگی و برخی دیگر از 
تان نمی کند. محققان می گویند  بیمه  بیماری های روانی 
نور  معرض  در  گرفتن  قرار  با  توانید  می  که  ویتامین  این 
مستقیم خورشید دریافتش کنید، خطر دیابتی شدن تان را 
هم پایین می آورد. پس حداقل نیم تا یک ساعت در روز را 
زیر آفتاب قدم بزنید و به اندازه کافی در بدن تان ویتامین 

D ذخیره کنید.

هیچ وعده ای را حذف نکنید
شاید تصور کنید گرسنه ماندن تنها راه کم کردن وزن است 
پایین  را  تان  وزن  شیوه  این  به  اگر  گویند  می  محققان  اما 
می  باال  دیابت  بیماری  به  تان  شدن  دچار  احتمال  بیاورید، 
رود. از نظر آنها گرسنگی طوالنی مدت و حذف هر یک از 
سه وعده ضروری غذایی، می تواند خطر بروز دیابت را باال 
ببرد. وقتی بعد از ساعت ها گرسنگی یکدفعه ماده غذایی 
را به بدن تان وارد می کنید، ناگهان قند خون تان را باال می 
برید و بدن تان را در تنظیم قند خون ناتوان می کنید. شاید 
بهتر  دیابت،  به  ابتال  از  البته پیشگیری  و  برای کنترل وزن 
باشد فیبر و چربی های اشباع نشده بیشتری در غذای تان 
بگنجانید. گذشته از این، سعی کنید نان و ماکارونی که تهیه 

می کنید را از جنس سبوس دار انتخاب کنید.

ادویه دوست شوید
توانند  می  هم  زنید  می  تان  غذای  به  که  هایی  ادویه  حتی 
سرنوشت سالمت شما را زیر و رو کنند. محققان می گویند 
با مصرف برخی ادویه ها می توانید احتمال ابتالی تان به 
این بیماری را کمتر کنید. برای مثال اگر هر روز به غذاهای 
تان دارچین یا کاری اضافه کنید، نه تنها غذای خوش عطر 
تری را میل می کنید که احتمال بروز دیابت را هم پایین می 
دهنده  طعم  و  ها  ادویه  مورد  در  همچنان  محققان  آورید. 
های طبیعی دیگری که می توانند خطر بروز دیابت را کم 

کنند، در حال تحقیق هستند.

حواس تان به منیزیم باشد
اگر از همین امروز در آشپزی تان سهم بیشتری به مغزها، 
غالت  اسفناج،  و  کلم  مثل  شکل  برگی  سبزیجات  آجیل، 
سبوس دار و حبوبات مثل لوبیا و سویا اختصاص دهید، قدم 

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

نگذاریددستاین
بیماریبهشمابرسد

آسا ابراهیمی

خسته اید؟ تشنه اید؟ همیشه دنبال توالت می گردید؟ شاید شما 
هم یکی از صدها نفری هستید که به دیابت پنهان دچارند.
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دردم از یارست و درمان نیز هم       دل فدای او شد و جان نیز هم
دوره تفسیر ابیات لسان الغیب حافظ شیرازی

از منظر حکمت، فلسفه، عرفان

و

کنفراس استرس و راه درمان استرس
توسط استاد: محمد حسین متقی

زمان : پنج شنبه  ها 
ساعت 18 تا 19/30
هردوهفتهیکبار
5 نوامبر 2015

Imam Khoei Foundation :مکان 
Chevening Road NW6 6TN  - Hall 4

تلفن تماس: 07402090987
به قدم از دیابت نوع دو فاصله می گیرید. پژوهشگران می گویند 
وقتی ذخیره منیزیم در بدن تان بیشتر شود، دیابت هم از شما دور 
می شود و با خوردن این خوراکی های سرشار از منیزیم، چنین 
تاثیری در بدن تان ایجاد می شود. از آنجا که منیزیم بر متابولیسم 
و روند سوخت و ساز بدن شما تاثیر می گذارد، طبیعی است که 
می  ایجاد  بیماری  این  به  ابتال  برای  مانعی  هم  کردنش  مصرف 
کند. محققان بر این باورند در افرادی که به اندازه کافی منیزیم 

مصرف می کنند، خطر ابتال به دیابت 37درصد کمتر می شود.

ماست خور شوید
روزه  هر  خوردن  تا  بگیرید  هفته  در  مرغ  تخم  چهار  خوردن  از 
پایین  را  دو  نوع  دیابت  به  ابتال  احتمال  توانند  می  همه  پسته، 
اما محققان می گویند یک ماده غذایی محبوب دیگر هم  بیاورند 

می تواند در صف اول دیابت ستیزی جا بگیرد. به گفته آنها صرف 
کمتر  را  شدن  دیابتی  احتمال  هفته  در  ماست  وعده  پنج  یا  چهار 

می کند.
و  است  پروبیوتیک  های  باکتری  از  سرشار  که  ماست  مصرف 
سالمت روده ها را تضمین می کند، باعث می شود خطر ابتال به 
دیابت نوع دو، 24 درصد کمتر شود. پزشکان در جریان بررسی 
جای  به  ماست  وعده  یک  کردن  جایگزین  کردند  اعالم  شان  های 
یک وعده چیپس یا تنقالت می تواند خطر ابتال به دیابت را تا 47 
درصد کاهش دهد و حتی اگر اهل مصرف چنین هله هوله هایی 
نباشید، باز هم با کمک ماست می توانید خطر ابتالی تان به دیابت 

را پایین بیاورید.

پدر تان دیابتی است؟
نداشتن ارث دچار شدن به این بیماری را فراموش کنید و نگاهی به 
زندگی تان بیندازید تا بفهمید ابتال به دیابت چقدر به شما نزدیک 
است. بررسی ها نشان می دهد 80 درصد بیماران دیابتی به خاطر 
اشتباهاتی که در سبک زندگی شان خانه کرده به این بیماری دچار 
می شوند، درحالی که تا همین چند سال قبل می توانستند با ایجاد 
تغییرات کوچک در سبک زندگی شان خود را در برابر این بیماری 
بیمه کنند.دیابت، بیماری خاموشی است که اگر مهمان خانه تان 
محض  به  دیابتی  بیماران  بندد.  نمی  را  بارش  وقت  هیچ  شود، 
دچار شدن به آن، تنها می توانند برای کنترل بیماری و کم کردن 
آسیب های ناشی از آن تالش کنند و با توجه به پیشرفت هایی که 
تا کنون عمل پزشکی به آنها دست پیدا کرده، امکان درمان کامل 
بیماری برای شان وجود ندارد. حاال خودتان قضاوت کنید. دیابت 

تا امروز چقدر به شما نزدیک شده است؟

نوشابه های انرژی زا نخورید
چند سالی است که نوشابه های انرژی زا بازار مصرف بزرگی را 
در سراسر جهان پیدا کرده اند و محققان می گویند با وارد شدن 
شان به زندگی افراد، آمار مبتالیان بیماری دیابت را هم باالتر برده 
فراوانی  قند  با  زا،  انرژی  های  نوشابه  که  است  این  واقعیت  اند. 
که دارند می توانند انرژی فوق العاده ای را در کوتاه ترین زمان 
اما  بدهند،  شما  به  کباب  چلو  پرس  یک  خوردن  به  نیاز  بدون  و 
درحالی که در ابتدای مصرف قند خون تان را ناگهان باال برده اند، 
مدتی پس از مصرف آنها، دچار افت شدید قند خون می شوید و 
همین نوسانی که در بدن تان ایجاد می شود، زمینه را برای ابتالی 

شما به دیابت فراهم می کند.

خودتان حساب و کتاب کنید
ابتال به  از هر سه نفر یک نفر به اشتباه باال رفتن وزن را نشانه 
دیابت می داند و این افراد ارتباط چاقی و ابتال به دیابت را با چاقی 
به عنوان نشانه این بیماری اشتباه می گیرند.اما واقعیت این است 

که چاقی دیابت می آورد و دیابت الغری.
از مردان و دو سوم  نیمی  المللی نشان می دهد که  بین  آمارهای 
زنان درمعرض ابتال به این بیماری قرار دارند و اغلب این افراد تا 
زمان پیشرفته شدن بیماری و شدت گرفتن نشانه های گفته شده، 
از مبتال بودن شان به دیابت بی خبر می مانند. محققان می گویند 
50درصد از این بیماران هفت سال بعد از شروع بیماری شان از 

این موضوع با خبر می شوند.

خریدموادغذاییوکاهشوزن
  

اضافه وزن و چاقی یکی از معضالت انسان امروزی است. تغییر 
شیوه زندگی از یك سو و تغییر عادات غذایی و تمایل به مصرف 
غذاهای آماده و فوری )فست فودها(،  غذاهای خیابانی و پرکالری 
روند اضافه وزن و چاقی و به موازات آن بیماری های ناشی از 
چاقی و اضافه وزن مانند دیابت، فشار خون، بیماری های قلبی و 
عروقی و ... در کشور روند رو به افزایشی دارد و بر این اساس 
هزینه های درمان و مراقبت از این بیماری ها بار مالی زیادی را 
به دوش دولت و خانواده ها خواهد گذاشت. یکی از راهکارهای 
مبارزه با چاقی و اضافه وزن انتخاب درست مواد غذایی است. 
به این ترتیب الزم است با چند نکته مهم قبل از خرید مواد غذایی 

آشنا شویم.
هنگامی که گرسنه هستید خرید نکنید؛ چرا که ممکن است مواد 
که  هنگامی  همچنین  بخرید.  پرکالری  یا  و  غیرضروری  غذایی 
خسته هستید خرید نکنید؛ چرا که ممکن است توان طی مسافت 
برنامه  با  باشید.  نداشته  را  مناسب  غذایی  اقالم  خرید  برای 
لیست  اندازه  به  پول  از منزل خارج شوید.  برای خرید  و هدف 
خرید و نه بیشتر همراه داشته باشید. فریب ظاهر و بسته بندی 
برخی اقالم غذایی پرکالری را نخورید. هنگام خرید مواد غذایی 
درمان  بهداشت،   وزارت  از  ساخت  پروانه  به  شده  بندی  بسته 
به  کنید.  توجه  آن  انقضای  و  تولید  تاریخ  پزشکی،  آموزش  و 

ترکیبات و میزان کالری ماده غذایی خریداری شده توجه کنید. 
همیشه به اندازه نیاز خرید کنید و از انبار کردن مواد غذایی در 
منزل خودداری کنید. هنگام خرید اقدام به خوردن مواد غذایی 
بویژه انواع اسنك ها و سایر تنقالت بی ارزش ماند چیپس و پفك 
نکنید. اگر مدت زمان خرید شما به طول انجامید حتما مقداری 
با  احساس تشنگی  که بعضا  بنوشید؛ چرا  بهداشتی  و  آب سالم 
اینکه  به تصور  اشتباه گرفته می شود و شما  احساس گرسنگی 
غذایی  مواد  کنید  سعی  می خورید.  غذا  زیادی  مقدار  گرسنه اید 
تازه خریداری کنید و از خرید مواد غذایی کنسرو شده و غذاهای 
بیشتری  سهم  کنید.  اجتناب  دارند،  باال  کالری  معموال  که  آماده 
حجم های  دهید.  اختصاص  سبزی  و  میوه  به  را  خود  خرید  از 
کوچك مواد غذایی را خرید کنید. برای مثال غذاهای نیم پرس و 

یا ساندویچ های کوچك را انتخاب کنید.
انواع سس ها، روغن ها، نوشابه های گازدار  گروه متفرقه شامل 
از  برخورداری  دلیل  به  که  و... هستند  میوه های صنعتی  آب  و 
کرد.  رعایت  را  احتیاط  جوانب  آن  مصرف  در  باید  باال  کالری 
و  کنید  خریداری  کم  روغن ها  انواع  از  االمکان  حتی  کنید  سعی 
باشد  متفاوت  مختلف  مصارف  برای  شده  خریداری  روغن های 
زیتون،  .روغن   )... و  زیتون  روغن  کردنی،  سرخ  مایع  )روغن 
روغن هسته انگور و ... مانند سایر روغن ها دارای انرژی باالیی 
خواص  روغن ها  سایر  با  مقایسه  در  روغن ها  این  اگرچه  است. 
بیشتری دارند اما در مصرف این روغن ها نیز باید احتیاط کرد؛ 

چرا که از نظر میزان کالری با سایر روغن ها تفاوتی ندارند.
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پرتو جغتایی

با  که  اروپا  قاره  د  ر  المپیک  انتخابی  والیبال  مسابقات 
را  خود    کار  برلین  د  ر  ژانویه  پنجم  از  تیم  هشت  حضور 
پایان  به  روسیه ای  قهرمانی  با  نهایت  د  ر  بود  ،  کرد  ه  آغاز 
رسید   که المپیک 2012 لند  ن را با سکوی قهرمانی و مد  ال 
سال  روسیه  والیبال  ملی  تیم  بود  .  گذاشته  سر  پشت  طال 
2015 را با د  و رقابت د  ر سطح جهان سپری کرد  . جایی که 
ابتد  ا با سرمربی پیشین خود    »آند  ری وورونکوف« د  ر لیگ 
جهانی ضعیف ترین نتایج تاریخ خود   را رقم زد   و پس از 
آن با تغییر سرمربی خود   و حضور »والد  یمیر آلکنو« د  ر 
جام جهانی ژاپن حضور پید  ا کرد  . روس ها د  ر مسابقات 
جام جهانی با هشت پیروزی و سه شکست پس از آمریکا 
و ایتالیا و لهستان د  ر رد  ه چهارم قرار گرفتند  . عملکرد  ی 
د  رخشان  روزها  به  روسیه  مجد  د    بازگشت  از  نشان  که 
قبل خود   می د  اد  . شاگرد  ان آلکنو د  ر نهایت با قهرمانی د  ر 
مسابقات انتخابی المپیک اروپا توانستند   بار د  یگر برتری 
خود   را به تیم های اروپایی د  یکته کرد  ه تا زهر چشمی از 

حریفان احتمالی خود   د  ر مسابقات المپیک 2016 بگیرند  .

  روسیه ای که با آلکنو احیا شد  
تیم ملی والیبال روسیه د  ر گروه د  وم رقابت های انتخابی 
فرانسه هم گروه  و  فنالند    بلغارستان،   تیم های  با  المپیک 
فرانسه  گروه،   این  د  ر  حاضر  تیم های  بین  د  ر  بود  . 
خطری  می شد  .  محسوب  روس ها  برای  خطر  بیشترین 
که با شکست سه بر یک روسیه مقابل فرانسه نمود   عینی 
پید  ا کرد  . روس ها مسابقات را با یک پیروزی سه بر صفر 

از شکست مقابل فرانسه  آغاز کرد  ند   و پس  مقابل فنالند   
، بلغارستان را سه بر صفر شکست د  اد  ه و به عنوان تیم 
که  جایی  شد  ند  .  مسابقات  نیمه نهایی  مرحله  راهی  د  وم 
ملی  تیم  روسیه  می رفتند  .  میزبان  آلمان  مصاف  به  باید   
و  د  اد    شکست  یک  بر  سه  نتیجه  با  هم  را  آلمان  والیبال 
فرانسه  و  نبرد   روسیه  تکرار  که  فینالی  فینال شد  .  راهی 
د  ر مرحله گروهی این رقابت ها بود  . فرانسوی ها د  ر حالی 
راهی د  ید  ار نهایی این مسابقات شد  ند   که با اعتماد   به نفس 

به  امید  وار  نیمه نهایی،  د  ر  لهستان  شکست  از  ناشی  باال 
د  ر  خود    حضور  نخستین  و  مسابقات  طالی  مد  ال  کسب 
رقابت های المپیک بود  ند  . اعتماد   به نفسی که د  ر ست اول 
موفق  تیم  این  که  جایی  تا  بود    مشهود    کامال  فینال  د  ید  ار 
شد   اولین ست این د  ید  ار را به راحتی و با امتیاز 14 بر 25 

به سود   خود   تمام کند  . اما این پایان ماجرا نبود  . روس ها 
که د  وست ند  اشتند   با از د  ست د  اد  ن قهرمانی این مسابقات 
کار خود   برای حضور د  ر ریو را به اما و اگر بکشانند  ، با 
 ، نگاپته«  »اروین  مهار  و  خود    تاکتیکی  کار  د  ر  تغییراتی 
با   ، آلکنو  والد  یمیر  شاگرد  ان  د  اد  ند  .  تغییر  را  بازی  روند   
برتری مقابل فرانسه و د  فاع روی تور کم نقص خود   د  ر سه 
ست پیاپی فرانسه را مغلوب کرد  ه و مد  ال طالی مسابقات 
انتخابی المپیک را از آن خود   کرد  ند  . مد  ال طالیی که بلیت 

مسابقات المپیک ریو 2016 را هم به همراه د  اشت. روس ها 
که د  ر سال 2015 نتوانسته بود  ند   به آنچه انتظار می رفت 
د  ست پید  ا کنند  ، آغاز شیرینی د  ر سال 2016 د  اشتند  . تیمی 
که با حضور آلکنو بار د  یگر احیا شد   و توانست به جایگاه 

قبلی خود   د  ست پید  ا کند  . 
 

 باز هم لهستان ، باز هم سکوی سوم
جام  رقابت های  پایانی  روز  تا  لهستان  والیبال  ملی  تیم 
با  را  خود    رقابت های  تمام  که  حالی  د  ر  و    2015 جهانی 
سهمیه  کسب  شانس  بود  ،  گذاشته  سر  پشت  پیروزی 
»استفان  شاگرد  ان  شکست  تنها  اما  د  اشت.  را  المپیک 
رقم  ایتالیایی  مقابل  مسابقات  آن  روز  آخرین  د  ر  آنتیگا« 
خورد   که با اکتفا به همین پیروزی، جای لهستان د  ر رد  ه 
د  ر حالی  آن هم  المپیکی شد  .  و  تیم گرفت  این  از  را  د  وم 
که د  و تیم لهستان و ایتالیا از لحاظ امتیاز و تعد  اد   برد   با 
هم برابر بود  ند   و تنها به د  لیل ست برد  ه بیشتر این سهمیه 
اما  لهستانی ها  بد  شانسی  رسید  .  الجورد  ی پوشان  به 
شد  .  تکرار  د  یگر  بار  اروپا  المپیک  انتخابی  مسابقات  د  ر 
برلین  آغاز رقابت های  از  لهستان پیش  تیم ملی  سرمربی 
فیزیکی  به شرایط  توجه  با  تیمش  که  بود    امید  وار  بسیار 
و تکنیکی بازیکنانش، روی سکوی نخست مسابقات قرار 
اما  کند  .  جبران  را   2015 جهانی  جام  د  ر  ناکامی  و  گرفته 
د  رخشش فرانسه د  ر د  ید  ار نیمه نهایی تمام نقشه های این 
تیم را نقش برآب کرد   و قهرمانی د  ر این مسابقات هم از 
د  ست لهستانی ها پرید  . تیم ملی والیبال لهستان د  ر هر د  و 
تورنمنت آخر خود   به مقام سوم د  ست پید  ا کرد  ه است و 
المپیک  انتخابی  نبرد    د  ر  اگر  که  باشد    امید  وار  باید    حاال 
ژاپن هم بتواند   روی سکوی سوم قرار گیرد  ،  این بار د  یگر 
به  توجه  با  که  اتفاقی  آورد  .  چنگ  به  را  المپیک  سهمیه 
از د  سترس نخواهد   بود    این تیم، چند  ان هم د  ور  حریفان 
قد  رتمند    تیم  این  گریبانگیر  بد  شانسی  هم  باز  اگر  البته 

اروپایی نشود  .
  

ناکامی از نوع ژرمن ها و خد  احافظی ستاره
اصلی  ناکام  باید    شک  بد  ون  را  آلمان  والیبال  ملی  تیم 
از  که  تیمی  د  انست.  اروپا  المپیک  انتخابی  مسابقات 

این مسابقات کرد  ه  د  ر  آماد  ه حضور  را  قبل خود    مد  ت ها 
بود   و حتی برای آماد  گی هر چه بیشتر و بهتر،  از حضور 
د  اد  . ژرمن ها که  د  ر مسابقات لیگ جهانی 2015 انصراف 
با بهره مند  ی از امتیاز میزبانی رقابت های انتخابی اروپا، 
امید  وار بود  ند   بتوانند   سهمیه المپیک را از آن خود   کنند  ، د  ر 
مرحله گروهی این مسابقات سه پیروزی مقتد  رانه مقابل 
لهستان، بلژیک و صربستان بد  ست آورد  ند  ،  اما با شکست 
د  ر د  و د  ید  ار نیمه نهایی و رد  ه بند  ی مقابل روسیه و لهستان 
چهارم شد  ند  ، تا نه تنها قهرمانی را از د  ست د  اد  ه باشند  ، 
بین  المپیک  انتخابی  مسابقات  د  ر   حضور  شانس  بلکه 
قاره ای را هم از د  ست بد  هند  . »ویتال هنین« سرمربی تیم 
ملی آلمان مهم ترین د  لیل این ناکامی را مصد  ومیت »یوخن 
عنوان  مسابقات  این  آستانه  د  ر  تیمش  کاپیتان   ، شوپس« 
تیم ملی  ترکیب  د  ر  بازیکن  این  یاد  آور شد   حضور  و  کرد   
شرایط  فینال  و  رد  ه بند  ی  د  ید  ار  د  و  د  ر  می توانست  آلمان 
برنامه  که  آلمان  ملی  تیم  کند  .  متفاوت  ژرمن ها  برای  را 
انتخابی  رقابت های  د  ر  نتیجه گرفتن  برای  اساسی  ریزی 
المپیک ترتیب د  اد  ه بود  ، د  ر نهایت نتوانست به هد  ف خود   
د  ست پید  ا کند   و شانس تجربه سومین المپیک خود   را از 
تیم   ساله   31 پشت خط زن   ، گروزر«  »گئورک  د  اد  .  د  ست 
ملی آلمان که به واسطه سرویس های ویران کنند  ه اش د  ر 
د  ید  ار با تیم ملی کشورمان، د  ر بین والیبال د  وستان ایران 
شناخته شد  ه است، د  ر پایان این رقابت ها و پس از ناکامی 

تیمش  از تیم ملی آلمان خد  احافظی کرد  . 
 

 کار سخت بلند  قامتان و حریفانی که مشخص شد  ند  
رقابت های والیبال انتخابی المپیک اروپا به مد  ت پنج روز 
تیم  به جز  نهایت  د  ر  تا  پیگیری شد    آلمان  برلین  د  ر شهر 
ملی والیبال روسیه که با قهرمانی د  ر این رقابت ها موفق 
به کسب سهمیه المپیک شد  ، تیم های فرانسه و لهستان هم 
به آخرین مسابقات انتخابی المپیک د  ر ژاپن راه پید  ا کنند  . 
مسابقاتی که تا کنون10 تیم  شرکت کنند  ه د  ر آن مشخص 
این  مسابقات  از  پس  هم  آفریقا  سوم  و  د  وم  تیم  و  شد  ند   
والیبال  ملی  تیم  می پیوند  ند  .  تیم  د  وازد  ه  جمع  به  قاره 
کشورمان هم یکی از د  وازد  ه تیم حاضر د  ر این رقابت ها 
استرالیا،  با  مسابقات  این  تیمی  هشت  گروه  د  ر  که  است 
، ونزوئال، کاناد  ا، لهستان و فرانسه هم گروه  چین، ژاپن 
شد  ه است. گروهی که از آن سه تیم به اضافه بهترین تیم 

آسیایی راهی المپیک ریو خواهند   شد  .
د  ر گروه چهار تیمی رقابت های انتخابی ژاپن هم تیم های 
مکزیک، شیلی و تیم های د  وم و سوم منطقه آفریقا برای 
یک سهمیه که قهرمان این رقابت ها خواهد   بود  ، به مصاف 

یکد  یگر می روند  .
المپیک  انتخابی  مسابقات  د  ر  کشورمان  والیبال  ملی  تیم 
که د  ر ماه می سال 2016 به میزبانی ژاپن برگزار می شود  ، 
آسیایی  تیم های  د  اشت.  خواهد    رو  پیش  سختی  کار 
آماد  گی کامل راهی آن مسابقات  با  این رقابت،  حاضر د  ر 
تیم  بهترین  عنوان  بود    خواهند    تالش  د  ر  و  شد    خواهند   
آسیایی مسابقات را از آن خود   کرد  ه و مسافر ریو شوند  . 
آسیایی ها که با نتایج ضعیف تیم ملی ایران د  ر جام جهانی 
المپیکی  نبرد    د  ر  کشورمان  تیم  د  اد  ن  شکست  به   2015
شد  ن، بیش از قبل  امید  وار شد  ه اند  ، به ژاپن خواهند   آمد   
از  را  ورزش  جهان  نبرد    معتبرترین  د  ر  حضور  جواز  تا 
تغییرات  با  روزها  این  هم  ایران  ملی  تیم  کنند  .  خود    آن 
اساسی د  ر کاد  ر فنی خود   و به خد  مت گرفتن رائول لوزانو 
آرژانتینی ، انگیزه مضاعف برای د  رخشش د  ر توکیو پید  ا 
کار  که  می د  انند    خوبی  به  ایران  بلند  قامتان  است.  کرد  ه 
ساد  ه ای د  ر این نبرد   د  شوار،  نخواهند   د  اشت،  اما پر کرد  ن 
جای خالی»حضور د  ر المپیک« د  ر کارنامه د  رخشان شان 
بلیت  به  د  ستیابی  برای  تالشی  هیچ  از  شد    خواهد    سبب 
المپیک  والیبال  رقابت های  نکنند  .  فروگذار  ریود  وژانیرو 
را کسب  آن  د  ر  افتخار حضور  تا کنون  ایران  تیم ملی  که 
نکرد  ه است با حضور 12 تیم برگزار خواهد   شد  . تا کنون 
و  روسیه  کوبا،  آرژانتین،  ایتالیا،   آمریکا،  تیم های  حضور 

برزیل د  ر المپیک 2016 ریو قطعی شد  ه است.

بهیادداشتهباشیدفقطازصرافی
هایمعتبرجهتنقلوانتقالپول

خوداستفادهنمائید



21جمعه 25 دی ماه 1394 -  شماره 428 هفته نامه پرشین
Visit us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly

لئوطال
شد    برگزار  شب  د  وشنبه   2015 سال  طالی  توپ  مراسم 
لیونل  به  بار  بازیکن برای پنجمین  و توپ طالی بهترین 
 ،2009 سال های  د  ر  این  از  پیش  که  مسی  رسید  .   مسی 
کرد  ه،  خود    آن  از  را  عنوان  این  نیز   2012 و   2011  ،2010
از جمله اللیگا،  سال گذشته به همراه بارسلونا پنج جام 
لیگ قهرمانان اروپا، جام حذفی اسپانیا، سوپرجام اروپا 
رقبای  بود  .  آورد  ه  د  ست  به  را  جهان  باشگاه های  جام  و 
وی  برزیلی  تیمی  هم  نیمار  عنوان  این  کسب  برای  مسی 
ماد  رید    رئال  تیم  پرتغالی  ستاره  رونالد  و  کریستیانو  و 

بود  ند  .
تیم منتخب فیفا د  ر سال 2015:

د  روازه بان: مانوئل نویر )بایرن مونیخ – آلمان(
مد  افعان:  تیاگو سیلوا )پاری سن ژرمن - برزیل(، مارسلو 
)رئال ماد  رید   - برزیل(، سرخیو راموس )رئال ماد  رید   - 

اسپانیا( و د  نی آلوز )بارسلونا – برزیل(
لوکا  اسپانیا(،   - )بارسلونا  اینیستا  آند  رس  هافبک ها: 
مود  ریچ )رئال ماد  رید   - کرواسی( و پل پوگبا )یوونتوس 

– فرانسه(
)رئال  رونالد  و  آرژانتین(،   - )بارسلونا  مسی  مهاجمان: 

ماد  رید   - پرتغال( و نیمار )بارسلونا – برزیل(
برند  گان سایر جوایز فیفا به این شرح بود  

عنوان  به  آمریکا  بانوان  ملی  تیم  سرمربی  الیس،  جیل 
شد  .  انتخاب   2015 سال  د  ر  زنان  فوتبال  مربی  بهترین 
یک  د  ر  عضویت  گفت:  جایزه اش  د  ریافت  از  پس  الیس 
خانواد  ه حیرت آور از د  نیای فوتبال فوق العاد  ه است. این 
بازیکنان،  تمام  مرد  م،  تمام  برای  پاد  اشی  مسلمًا  جایزه 

آمریکاست و  تیم ملی  د  ر  ما  کاپیتان و اعضای کاد  ر فنی 
من صمیمانه از آنها به خاطر تالش ها و از شما به خاطر 
به  را  جایزه  این  می کنم.  تشکر  تیم  این  به  اعتماد   تان 
مراسم  این  د  ر  امشب  که  والد  ینم  و  خانواد  ه ام  د  وستانم، 
به  را  جایزه  این  همچنین  می کنم،  تقد  یم  د  ارند  ،  حضور 
فیفا،  از  می کنم.  تقد  یم  بود    من  سرمربی  اولین  که  پد  رم 
فد  راسیون  )رئیس  گوالتی  سونیل  از  فد  راسیون مان،  از 

و  د  اشتند    باور  را  ما  که  آنهایی  همه  و  آمریکا(  فوتبال 
سرمایه گذاری کرد  ند  ، تشکر می کنم.

بهترین  عنوان  به  بارسلونا  سرمربی  انریکه،  لوئیس    
مربی سال 2015 انتخاب شد  .

تمام  به  نماد  ین  صورت  به  امسال،  مالی  فرپلی  جایزه    
مالی  کمک های  پناهند  گان،  به  که  شد    اعطا  باشگاه هایی 

تیم  سابق  مهاجم  آساموا،  جرالد    د  اد  ند  .  اختصاص 
به  را  جایزه  این  بود  ه،  پناهند  ه  یک  پد  رش  که  آلمان  ملی 
باره  این  د  ر  فیفا  کرد  .  د  ریافت  باشگاه ها  از  نمایند  گی 
جوانمرد  انه  بازی  »جایزه  کرد  :  منتشر  هم  را  ای  بیانیه 
فیفا به پاسد  اشت رفتار های الگومانند  ی که برای ترویج 
سازمان هایی  به  گرفت  صورت  جوانمرد  انه  بازی  روح 
به  پناهند  گی  بحران  د  ر  گذشته  سال  که  می گیرد    تعلق 

شد  ه  خانه هایشان  ترک  به  مجبور  که  بی گناهی  مرد  م 
اما  بود  یم،  تلخی  شرایط  شاهد    ما  کرد  ند  .  کمک  بود  ند  ، 

جامعه فوتبال واکنش خوبی به این حاد  ثه نشان د  اد  «.
  رونالد  و د  ر معرفی نامزد  های توپ طال روی استیج رفت 
و گفت:» من یک بچه هستم، یک بچه  بزرگ. وظیفه من 
این است که با گلزنی هایم به تیم کمک کنم جام ببرد  . این 

کاری است که عاشق انجام د  اد  ن آن هستم. د  وست د  ارم 
را  د  ارد    د  وست  را  من  که  کس  هر  یا  و  هواد  اران   ، مرد  م 
خوشحال کنم. احساس خیلی خوبی د  ارم و خوشحالم. 

هنوز جوان هستم و چند   سال د  یگر پیش رو د  ارم.«
جایزه  برند  ه  برزیل  نووا  ویال  تیم  مهاجم  لیرا،  وند  ل    

پوشکاش شد  .
لیرا پس از د  ریافت جایزه پوشکاش گفت:» د  ر ابتد  ا خد  ا 
را به خاطر این جایزه شکرگزارم. از خانواد  ه ام و آنهایی 
که به من رای د  اد  ند   ممنونم. از همسرم، پسرم و د  خترم 
بخوانم.  را  انجیل  از  ای  آیه  می کنم.می خواهم  تشکر 
»وقتی جالوت به مید  ان آمد  ، همه به او نگاه می کرد  ند   و 
ولی  د  هد    شکست  را  او  نمی تواند    هیچکس  که  می گفتند   
پس  است  بزرگ  خیلی  او  گفت:»  )ع(  د  اوود    حضرت 
این  به  زند  گی  د  ر  من  باشم.«  د  اشته  خطایی  نمی توانم 
شما  همه  از  می د  هم.  نشان  واکنش  موضوعات  به  شکل 

بسیار ممنونم.«
عنوان  به  آمریکا  بانوان  ملی  تیم  ستاره  لوید  ،  کارلی 

بهترین بازیکن فوتبال بانوان د  ر سال 2015 انتخاب شد  .
لوید   د  ر رابطه با انتخابش به عنوان بهترین بازیکن سال 
فوتبال بانوان گفت:» این یک افتخار بزرگ برای من است. 
راه طوالنی را برای رسید  ن به اینجا رفتم. می خواهم از 
جیل الیس ، کاد  ر فنی  و هم تیمی هایم که بد  ون آنها اینجا 
نایستاد  ه بود  م، تشکر کنم. 23 بازیکن برای قهرمانی د  ر 

جام جهانی تالش کرد  ند   بنابراین از همه آنها ممنونم.« 
لیونل مسی، برند  ه جایزه توپ طال سال 2015 میالد  ی    
شد  . مسی پس از کسب توپ طالی پنجم گفت:» عصر به 
خیر. بازگشت به این صحنه و کسب یک توپ طالی د  یگر  
کرد  ،  کسب  را  آن  متوالی  سال  د  و  رونالد  و  اینکه  از  پس 
برای من لحظه ویژه ای است. فوق العاد  ه است، پنجمین 
را  رویایش  کود  کی  د  ر  آنچه  از  فراتر  خیلی  طال.  توپ 
د  اشتم. می خواهم از هم تیمی هایم که بد  ون آنها رسید  ن به 
این د  ستاورد   غیرممکن بود   تشکر کنم. می خواهم از نفس 

فوتبال تشکر کنم، چه خوبی هایش و چه بد  ی هایش.«



    جمعه 25 دی ماه 1394 -  شماره 428هفته نامه پرشین22

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

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

9  سال بیستم  شماره 5707 
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 بر خالف قوانين پارك ملي  
12  س�ال اس�ت ك�ه از 
مع�دن خ�اك در وس�ط پ�ارك 
بهره برداري صورت می گيرد و اين 
معدن كه فلدسپات و آهن دارد با 
پوكه هاي باريت و فلوسپات و آهن 
و كائولن ك�ه از زير زمين به روي 
زمين پارك ملي مي ريزد و با تردد  
متعدد كاميون ها فضاي پارك را به 
شدت آلوده و تخريب مي كند، اين 
در حالي است كه اين معدن فاقد 
مرغوبيت است و صرفه  اقتصادي 

آنچناني هم دربرندارد

گزارش ايران از وضعيت نابسامان پارك ملي سياهكوه

در زيستگاه يوز ايراني 
چه مي گذرد؟

 شيرين مهاجري

 يكي از رخداد هاي عجيب 
كه سال هاس�ت در پارك 
ملي سياهكوه در حال وقوع است 
و هيچ يك از مس�ئوالن دلسوز، 
فكري به حال�ش نكرده اند،  رها 
ش�دن 250 شتر براي تعليف در 
منطق�ه س�بزه چاه اس�ت و اين 
ش�ترها تنها منبع آب دائمي اين 
پ�ارك را ب�ه تصاح�ب خ�ود در 

آورده اند

 افقي:
گون��ه اي   – ك��رم  1-بخش��ش، 

خوراك ساده
2- پرن��ده كش��تزار – پيراه��ن 
بافتني جلو بس��ته – فدراسيون 

جهاني شنا
3- ميوه اي در خدمت ترش��ي و 
مرب��ا – ميانج��ي – نوعي پارچه 

ابريشمي
4- درخت��ي پ��ر ش��اخ و برگ – 

دشمن سخت – راننده
5- چاشني گوجه اي – راه و نحو 

– ديد و نظر – آقاي آلماني
6- جناح لش��كر – قطعي، قاطع 

– جغد
7- شكوه گر – ترسانيدن – نوعي 

نوشيدني
 – چلچ��راغ   – پ��روردگار   -8

حبل الوريد
9- كتاب نظامي – نوعي سرودن 

شعر – نهي كننده
10- ماه فوتبالي – وطن – گازي بي رنگ و بي بو

11- هرگز نه – نرم خنديدن – جماعت – مخفف شوم
12- كشور آسيايي – سرخ كم رنگ – عروس مي گيرد

13- شاعر از آنان چشم ياري داشته – پاسخ داده شده – همراه عروس
14- سمت راست – مرض كمبود ويتامين B – رهن

15- يكي از انواع ش��يريني هاي سنتي ايراني كه معمواًل براي تزئين روي آن 
از پسته استفاده مي شود – دو دل

 عمودي:
1-چند پالن – لقب ابن سينا

2- برخي در خواب مي كشند – امتحان – با دريا جيحون شود!
3- نام مردانه – هماهنگ، جور – زشت و ناپسند
4- سريالي به كارگرداني مسعود آب پرور – قادر

5- صداي فرو افتادن – جد – آشكاركننده
6- س��مت و س��و – واحد فش��ار ب��رق – نمره ش��اگرد زرن��گ – نيم صداي 

گوسفند
7- شقايق – عدد ترتيبي – مخترع تلگراف

8- شهري در استان يزد – ايوانش آئينه عبرت شاعر شد – خشك ميوه
9- نام پيامبري – فرزند نتيجه – ميوه مخروطي

10- نوعي ش��يريني – فن 
– سگ بيمار - آغوش

11- دو قلو – شيوه – دريا
12- كفن – شهر پرجمعيت 

چين
دلي��ل   – مج��ازات   -13
و حج��ت – فع��ل ام��ر از 

نگريستن
ترمز  براي  وس��يله اي   -14
در خودرو – پرنده اي گردن 
دراز با پاهاي تقريبًا بلند – 
كس��ي كه وردست ديگري 

كار مي كند
15- خسوف – ديده شده

 افقي:
1-فرمان مغولي – نابود كردن

2- حدي��ث مع��روف نبوي – 
ارمغان – درجه درجه

3- چهره و رخس��ار – تاراج – 
نوعي غذاي فرنگي

4- جويدن��ي تمام نش��دني – 
حرف يوناني – پاره و بخش

5- مقابل آري – انديشه – گل 
شهيد – يك لنگه بار

6- گ��روه و جمعي��ت – ض��د 
متحرك – بي آغازي

7- مركز كش��ور چك – خط 
باستاني – رب النوع عشق

8- كشور آسيايي – اردوگاه – 
بازسازي

9- بيه��وده – ب��اد و ب��اران – 
كنكاش

10- ناخن خش��ك – روان – 
محكم

11- پارچه شلواري – ايستاده 
– داخل شدن – نفس دردمند

12- شهري در استان استروبوسنياي شمالي فنالند – داغ كردن – دهكده
13- نادر – درس تمرين نويسندگي – صفت حضرت موسي)ع(

14- پول چين – كميسر – و اگرچه
15- نقاش پل نارمي – گونه اي خودروي سواري ايراني

 عمودي:
1-برابر – مطب بزرگ

2- قابل خوردن – خداشناس – نغمه
3- نوعي شتر – انس گرفته – دوران

4- نشانه تير – بيمار روحي
5- آواز قورباغه – نقره – درخور توجه

6- به طور مس��تمر و پياپي – حاجت خواس��تن – مركز كشور آذربايجان – 
حشره اي انگلي

7- باغ كوچك! – حد نصاب ورزشي – سرآغاز گفت و شنود تلفني
8- شهرت جالل الدين محمد بلخي – گوساله كش معروف – درخت سدر

9- انديشه ها – چراغ نفتي – خداي هندي
10- مثل و مانند – صفا، خلوص – پخش كردن – اسب آذري

س��نجش  مقي��اس   -11
مايعات – بعيد – نوعي از 

موسيقي غربي
12- نفس سركش – لقب 

شاهزادگان اتريش
نوع��ي   – نوك��ري   -13
طالش  در  اس��ت  ام��رود 
ب��ا ميوه ه��اي درش��ت – 

پيمودن راه
14- س��بزي غ��ده اي – 

حيله  - پادشاه هون ها
محمدعل��ي  اث��ر   -15

كشميري – دشت
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بچه ه��ا يك��ي يك��ي وارد ميدان 
می ش��وند، اول نكونام و پشت سرش 
باق��ي بچه ها. تصوير مبهم و محو يوز، 
روي پيراه��ن سفيدش��ان سوس��وي 
بي جاني مي زند ام��ا چندان هم مهم 
نيس��ت چون حاال همه مي دانند اين 
تصوي��ر كمرنگ و مبه��م،  يوز ايراني 
است. يوز ايراني... همين كه نامش را 
مي برند، همين كه مجري فالن شبكه 
معروف و ورزشي نويس فالن روزنامه 
معتب��ر مي گويد جگوار ه��اي ايراني، 

مي شود قانع شد.
حاال هرك��دام از بچه ها حكم  يك 
يوز را دارند. همان تصوير كمرنگ كه 
ب��ا هزار حرف و حدي��ث و چانه زني و 
ماجراي عجيب و غريب آمده بود روي 
پيراهن تي��م ملي، كافي بود تا قدرت 
نامرئ��ي اش را در عض��الت جگواره��ا 
بدواند و  نام يوزپلنگ  ايراني را س��ر 

زبان ها بيندازد. 
يوزهاي��ي كه ه��م خودم��ان هم 
ديگ��ران مي دانن��د ك��ه چه ارزش��ي 
دارن��د و ح��اال همه دانس��تند كه ما 
اينج��ا چه گنجينه اي داري��م. اما اين 
گنجينه روزگار را چگونه سر مي كند؟ 
يوزي كه اين همه برايش سرودس��ت 
شكس��تند فقط تصويري بود تجاري 
ي��ا خودش هم ب��ه ان��دازه تصويرش 
ارزشمند اس��ت؟ براي دانستن ماجرا 
بايد رفت و ديد كه در زيس��تگاه يوز 

ايراني چه مي گذرد؟ 
حاال كه مي خواهيم س��ري بزنيم 
ب��ه زيس��تگاه يوز ها باي��د راه منطقه 
حفاظت ش��ده س��ياهكوه ي��زد را در 
پيش بگيريم؛ منطقه اي حفاظت شده 
با وس��عت 120 هزار هكتاري كه 80  
هزار هكتار آن، پارك ملي س��ياهكوه 
است و در مجاورت يكي از وسيع ترين 
عرصه ه��اي بياباني كش��ور ب��ا كوير، 
اس��تپ و نمكزار همزيستي مسالمت 

آميزي دارد. 
منطقه اي كه انواع و اقسام گونه ها 
ازجمله گونه هاي نادر و كمياب را در 
خود جاي داده و مي تواند كلكس��يون 
كامل��ي از حيات وحش ايران باش��د. 
يوز ها در اين منطقه بياباني به عنوان 
يكي از زيستگاه هاي اصلي شان روزگار 
را س��پري مي كنند و عالوه بر آن كل 
و ب��ز، قوچ و مي��ش، جبي��ر، پلنگ، 
روباه، كارال، تش��ي، خرگوش و انواع 

جوندگان هم اينجا هستند.
  كل و بزها در ارتفاعات سياهكوه 
و قوچ و ميش ها بيشتر در ارتفاعات 
و دامنه هاي قاس��م وزي��ر و يارعلي 
زندگ��ي مي كنند و البته س��ياهكوه 
ب��راي پرندگان هم مأم��ن و پناهگاه 

است. 
 ب��راي 34 گونه پرن��ده اي كه در 
پارك ملي سياهكوه شناسايي شده اند 
و 11گون��ه از آنها هم نادر هس��تند و 
در مع��رض خطر انقراض ق��رار دارند 
و نيازمند حفاظت هاي ويژه هس��تند. 
گونه هايي مانند عقاب شاهي، باالبان، 

شاهين، بحري و هوبره و... 
ش��رايط طبيعي حاكم ب��ر پارك 
موج��ب ايجاد ش��رايط مطلوب براي 
ادام��ه حي��ات خزن��دگان ارزش��مند 
بياباني شده و بزمجه بياباني، سوسمار 
خادم ايراني، جكوي، آگاماي سروزغي 
خاكس��تري، آگام��اي چاب��ك، م��ار 
شاخدار، شترمار شيرازي، الك پشت 
مهميزدار و جكوي دم پخ كايزرلينگ 
از جمله خزندگان شناس��ايي ش��ده 

منطقه هستند.
براي رسيدن به اين پهنه ارزشمند 
باي��د راه ج��اده آس��فالته اردكان – 
چوپان��ان را در پي��ش گرف��ت. جاده 
م��ي رود تا خ��ود پارك مل��ي و پارك 
ملي آن طور ك��ه از تعاريف بر مي آيد  
 يعن��ي جايي كه  ش��امل ي��ك يا چند 
اكوسيس��تم اس��ت و از س��وي بش��ر 
چندان صدمه اي نديده يا كاماًل سالم 
مانده و ص��ورت طبيعي خود را حفظ 
كرده اس��ت و هر نوع استفاده و دست 
درازي مانند اس��تخراج معدن، شكار، 
ايجاد س��اختمان مس��كوني، تعليف، 
اس��تخراج آب ه��اي زيرزمين��ي و هر 

عملی ك��ه باعث تغيير ي��ا برهم زدن 
تعادل اكولوژيك در اين مناطق ش��ود 

غير مجاز و غير قانوني است.

ë تنها 4  محيط بان براي منطقه اي 
120هزار هكتاري

پارك ملي سياهكوه به عنوان تنها 
پ��ارك ملي اس��تان يزد و زيس��تگاه 
گونه ه��اي ن��ادر جان��وري و گياهي 
اس��ت اما آن طور ك��ه از صحبت هاي 
مهن�دس نرگ�س روحان�ي، عضو 
انجم��ن ارزيابي محيط زيس��ت ايران 
و كميت��ه حيات وح��ش برمي آيد،  به 
دليل بي توجهي مس��ئوالن اس��تاني 
و كش��وري محي��ط زيس��ت و منابع 
طبيعي اين منطقه در معرض تهديد 
ق��رار گرفته ان��د: »120هزار  ج��دي 
هكتار منطقه حفاظت شده سياهكوه 
است و بر اساس مصوبه شماره  293  
ش��وراي عالي محيط زيست وقت در 
تاريخ  دوازدهم بهمن ماه س��ال 86،  
80  ه��زار هكت��ار از آن پ��ارك ملي 
عنوان گرفت، ام��ا فقط 4  محيط بان 
زحمتكش و عاشق و كوشا، مسئوليت 
حفاظ��ت اين مس��احت وس��يع را به 
دوش مي كش��ند كه البته به تنهايي 
نمي توانند در مقابل ش��كارچيان غير 
مجازي كه به منطقه وارد مي ش��وند 
مقاومت كنن��د و اين موض��وع بارها 

تجربه شده است.« 
اين فعال محيط زيست در بازديد 
از اي��ن منطقه حفاظت ش��ده و رصد 
مش��كالتي كه به دلي��ل ورود ممنوع 
ب��ودن اي��ن مناط��ق، دور از چش��م 
مانده به اي��ران مي گويد: »پارك ملي 
سياهكوه در محدوده بين استان هاي 
ي��زد و اصفه��ان واقع ش��ده اما تمام 
پ��ارك تحت مديريت محيط زيس��ت 
يزد و باالخص شهر اردكان قرار دارد و 
در حفاظت هيچ همكاري بين ادارات 
اصفه��ان و يزد ص��ورت نمي گيرد كه 
اي��ن مس��أله صدمات زي��ادي به اين 
پارك مل��ي خواهد زد و اين مس��أله 
همين ح��اال هم به وضوح قابل رؤيت 

است.«

ë فعالي�ت غيرقانون�ي معدن در 
وسط پارك ملي 

روحان��ي در مش��اهدات خ��ود به 

معدن��ي ب��ر مي خورد ك��ه  بر خالف 
قواني��ن پارك ملي،  در وس��ط پارك 
سبز شده و آس��يب هاي زيادي براي 
گونه ه��اي جانوري، بوي��ژه گونه هاي 
ن��ادري كه در پ��ارك مل��ي زندگي 
مي كنن��د خواهد داش��ت و خطرات 
زي��ادي ب��ه دنب��ال دارد: » بر خالف 
قواني��ن پارك ملي، 12س��ال اس��ت 
ك��ه مع��دن خ��اك در وس��ط پارك 
بهره برداري مي شود و اين معدن كه 
فلدس��پات و آهن دارد ب��ا پوكه هاي 
باريت و فلوسپات و آهن و كائولن كه 
از زير زمين به روي زمين پارك ملي 
مي ريزد و با ت��ردد  متعدد كاميون ها 
فض��اي پ��ارك را به ش��دت آلوده و 
تخريب مي كند، اين در حالي اس��ت 
ك��ه اين معدن فاقد مرغوبيت اس��ت 
و صرف��ه  اقتص��ادي آنچناني هم در 
بر ندارد اما همچنان س��ال هاست با 
پراكنش  خاك صنعتي  و خاك  آهن 
در محيط پارك باعث به هم خوردن 
تعادل طبيعي زيستگاه و اكوسيستم 
پارك ش��ده و اين بر خ��الف قوانين 

پارك ملي است.«

ë تعلي�ف دام ه�ا در زيس�تگاه 
يوزها

يك��ي از رخداد ه��اي عجي��ب كه 
سال هاس��ت در پارك ملي سياهكوه 
در ح��ال وقوع اس��ت و هي��چ يك از 
مس��ئوالن دلس��وز، فكري به حالش 
نكرده اند،  رها ش��دن 250 شتر براي 
تعليف در منطقه سبزه چاه است و به 
گفته روحاني اين ش��ترها تنها منبع 
آب دائم��ي اين پ��ارك را به تصاحب 
خود در آورده اند: »اين دامدار آنقدر 
از حفاظت دام هايش مطمئن اس��ت 
كه حتي زحمت گرفتن س��اربان  را 
ه��م به خ��ود نداده و ه��ر چند وقت 
يك بار هم با ده ها خودروي شاس��ي 
بلن��د  بدون نياز به اج��ازه از محيط 
زيس��ت اردكان، وارد پارك شده و به 
بهانه سركشي به بنايي كه باالي تنها 
منبع آب دائمي پارك ملي سياهكوه  
با آن همه جمعيت و تنوع گونه هاي 

جانوري ساخته، مي آيد.«
آن ط��ور كه اي��ن فع��ال محيط 
زيست از مش��اهداتش مي گويد، اين 
مسأله جانوران اين منطقه را به شدت 
با مشكل آب رو به رو كرده: »كنار تنها 
چاه آب دائم منطقه آبش��خوري قرار 
دارد كه بايد  داراي شيب كافي براي 
اس��تفاده انواع جانوران منطقه اعم از 
پرنده و پستاندار باشد، اما اين آبشخور 
طوري دس��تكاري شده كه فقط شتر 
از آن استفاده كند و گودالش غرقاب 

پرندگان پارك شده است.«

ë شترهايي كه آب پارك ملي را 
به باد مي دهند

ش��تر در يك نوشيدن 200  ليتر 
آب را ي��ك جا مي نوش��د و از طرفي  
اي��ن منطقه ك��ه متوس��ط بارندگي 
ساالنه آن  48  ميلي متر برآورد شده،  
از م��اه خرداد به بعد با افزايش  دما و 
بحران آب روبه رو مي ش��ود. به گفته 
روحاني، محيط زيست يزد براي رفع 

مشكل كم آبي با ايجاد آبخوان و آب 
انبار كنار دره هاي سياهكوه به دنبال 
جم��ع آوري آب هاي ج��اري منطقه 
اس��ت كه تنها زم��ان  ب��ارش باران  
فصل��ي با گنجايش  100  مترمكعب 
پر مي ش��ود و به ص��ورت قطره قطره 
وارد آبش��خور شده تا جانوران تشنه، 
خ��ود را س��يراب كن��د اما ب��ا وجود 
گله هاي رها ش��ده  دام آن هم از نوع 
ش��تر، اميدي براي باق��ي ماندن آب 
در فص��ل گرما براي س��اير جانوران 
نمي ماند: »حج��م هر آب انبار  120 
هزار  متر مكعب اس��ت و تانكر اداره 
يزد  12 ه��زار  متر مكعب گنجايش 
دارد. اي��ن يعني تانكر براي پر كردن 
اين آب انبار بايد 10  بار يعني  هزارو 
ص��د  كيلومتر برود تا اين آب انبار پر 

شود.«
اي��ن فعال محيط زيس��ت، از چاه 
آبي مي گويد كه صاحبان آن به دليل 
شيفتگي ش��ان به طبيعت آن را  به 
پ��ارك ملي هديه كردن��د تا جانوران 
اين پاك آب كافي داش��ته باشند اما 
بي توجهي ها استفاده از اين آب انبار 
را هم غي��ر ممكن كرده: »در منطقه 
كوه قاس��م وزير، چاه آب��ي قرار دارد 
كه ش��يفتگان طبيعت آن را هديه به 
پارك ملي كرده اند اما آب انبار آن نياز 
به تعمي��ر دارد و اين كار هنوز انجام 
نش��ده اس��ت. در منطقه چهل تغار 
آب انبار قبر مجيد  نيز مدت هاس��ت 
بدون تعمير بي مصرف مانده اس��ت و 
كمبود بودجه مالي كافي براي توجه 
و رسيدگی به اين پارك ملي بشدت  
مش��هود اس��ت. تمليك چاه  آب هاي 
موج��ود در منطقه از چنگ دامداران 
محلي، تعمير آب انبارهاي قاسم وزير 
و قب��ر مجيد در منطق��ه چهل تغار،  
ساخت آب بند در دره هاي مشرف به 
پاس��گاه و تعمير تلمبه بادي چاه آب 
شور در منطقه رودخانه چهل تغار از 
كارهاي واجب  براي نياز آبي جانوران 
پ��ارك ملي س��ياهكوه  در تابس��تان 
امس��ال اس��ت اما  كمبود مالي اداره 
محيط زيست يزد اين تعميرات را به 
تعويق انداخته و اين منطقه ارزشمند 
با اين وضعيت به حال خود رها شده 

است.«

ë سازمان محيط زيست و  بي تفاوتي 
به يوزها

خوب اس��ت بدانيد كه دره انجير 
خران��ق 60 درص��د جمعي��ت ي��وز 
ايراني را در خود ج��اي داده و اينجا 
يك��ي از 3 س��ايت اصلي زيس��تگاه 
يوزهاس��ت. اين فعال محيط زيست 
كه مشكالت اين منطقه را از نزديك 
لمس كرده  ب��ا ديدن بي مهري هايي 
ك��ه به اين گنجينه مي رود س��ر درد 
دل و گاليه اش باز مي شود و  سازمان 
حفاظت از محيط زيس��ت را با توجه 
به ن��ام و وظيف��ه اش، مس��ئول اين 
بي مهري ه��ا مي داند: »س��ازماني كه 
ادعاي حفاظ��ت از گونه روبه انقراض 
يوزپلن��گ را دارد با اين كه در س��ال  
86 و 88 و 90  تصوي��ر  يوزپلن��گ  
ماده همراه  3  توله اش در اين پارك 

ملي ثبت ش��ده اما هيچ توجه قابلي 
به اين پارك ملي بكر ندارد. از طرفي  
حيات وحش مرز سياسي نمي شناسد 
اما محيط زيس��ت اصفهان كه نصف 
اين پارك در استان شان قرار دارد نيم 
نگاه��ي هم به پارك ملي س��ياهكوه  
نمي كند. اداره  منابع طبيعي اصفهان 
و شهرس��تان  نايين هم  به يك خان 
ب��ا نفوذ اجازه تعلي��ف و چراي دام ها 
در پ��ارك ملي س��ياهكوه  را داده اند. 
چگونه است كه اين فرد مي تواند 13 
س��ال با خيال آسوده گله هاي شتر را 
در اي��ن پارك ملي ره��ا كند و حتي 
تنها چاه آب دائ��م اين پارك را قفل 
بزند و س��ازمان محيط زيس��ت با آن 
همه توان قانون��ي از پس  خريد اين 
تنها چ��اه آب دائم پارك ب��ر نيايد و 
هن��وز ادع��اي حفاظ��ت از تنها باقي 
مانده يوزپلنگ در منطقه را داش��ته 

باشد؟« 

مناب�ع طبيع�ي  اداره  پاس�خ   ë
نايين

لوح��ي روي ديوار س��اختماني در 
پارك ملي سياهكوه است كه روي آن 

نام مالك نوشته شده با پالك ثبتي....
گويا اين فرد اج��ازه تعليف 250 نفر 
شتر را در سال 80  از اداره مرتعداري 
نايي��ن درياف��ت ك��رده. ام��ا چگونه 
مي شود كه اين اتفاق در يك منطقه 
حفاظت ش��ده بيفتد و چه كسي بايد 

پاسخگوي اين وضع باشد؟ 
كيوان لوكي اناركي، رئيس اداره 
منابع طبيعي و آبخيزداري نايين در 
گفت وگو با ايران، دادن مجوز به اين 
دام��دار را  مربوط ب��ه زماني مي داند 
ك��ه اي��ن منطق��ه هنوز پ��ارك ملي 
نشده بود و مي شد به دامداران اجازه 
تعليف داد: »اين پروانه ها زماني صادر 
ش��د كه اين منطقه ن��ه جزو مناطق 
حفاظت ش��ده به شمار مي رفت و نه 
پارك ملي. اين منطقه در س��ال 82 
به عن��وان منطقه حفاظت ش��ده در 
سال 86 هم به عنوان پارك ملي،  اما 
پروانه ها مربوط به س��ال 80 است.« 
اما راه حل مش��كل چيست؟ اناركي 
تنه��ا راه را در گ��رو هم��كاري اداره 
محيط زيست اردكان و پرداخت حق 
و حقوق دامداران مي داند كه البته تا 
به حال اين همكاري ها وجود نداشته 

است: »قانون مي گويد محيط زيست 
موظف است با پرداخت هزينه ها اين 
منطقه را آزاد كند،  حتي در سال 89  
از اداره محيط زيست يزد خواستيم تا 
مستندات را به ما ارائه كنند تا ما هم 
نقش��ه كامل محدوده همراه با نقشه 
كامل مرات��ع و پروانه هاي تعليف و... 
را به آنها تحويل دهيم اما با گذش��ت 
چند س��ال به تازگي پاس��خ اين نامه 
را براي ما ارس��ال كردند. به هر حال 
اي��ن همكاري بايد زودتر از اين پيش 

مي آمد.«

ë امي�د ب�راي ح�ذف تعارضات 
انساني

اكب�ري، معاون محي��ط طبيعي 
اداره كل محيط زيس��ت اس��تان يزد 
اما پ��ارك ملي س��ياهكوه را يكي از 
بالمعارض ترين مناطق تحت مديريت 
س��ازمان محي��ط زيس��ت در حوزه 
اس��تان يزد مي داند: »امي��د مي رود 
حذف معدود تعارضات انساني، زمينه 
مديريت پارك ملي را بهتر از گذشته 
هموار س��ازد بويژه اين ك��ه موقعيت 
پارك و نبود عرصه در مسير توسعه ، 

طبيع��ت دوس��تان را در مديري��ت و 
حفاظت آينده منطقه اميدوارتر كرده 

است.«
مع��اون محيط طبيع��ي اداره كل 
محيط زيست اس��تان يزد همچنين 
درب��اره مش��كالت كم آب��ي منطقه 
مي گويد: »براي رفع مش��كل  كم آبي 
در س��ال هاي اخير ش��ماري آب انبار 
توسط اداره كل محيط زيست استان 
يزد در منطقه ساخته شده كه هنگام  
خشكس��الي ها نقش بسيار مهمي در 
ماندگاري حيات وح��ش منطقه ايفا 
كرده اند كه از جمل��ه اين آب انبارها 
مي توان ب��ه آب انبار الي معدن، ريز 
آب خرما، چهل تغار، قاسم وزير و آب 

انبار حوض ابريشم اشاره كرد.«
منطقه اي ارزشمند كه گنجينه اي 
بي نظي��ر از حيات وح��ش را در خود 
جاي داده با انواع و اقس��ام مشكالت 
دس��ت به گريبان اس��ت؛ مشكالتي 
كه حيات بس��ياري از گونه هاي نادر 
از جمل��ه يوز ها را ب��ه خطر مي اندازد 
و اين س��ؤال م��دام با ذه��ن كلنجار 
مي رود كه آيا يوزها ارزش بيش��تري 

دارند يا تصاويرشان؟

طالعبینی
هفتـــــگی

چند کلمه برای آنهایی که این هفته تولدشان است
ای،  آمده  دنیا  به  هفته  این  که  عزیزی  دوست 
تاخیر  به  کمی  را  تولدتان  جشن  مبارک!  تولدت 
کار  را روی  انرژی خود  و  توان  تمام  و  بیندازید 
خوبی  به  چیز  همه  اگر  کنید.  متمرکز  تجارت  و 
آینده چیزهای مهمتری  ماه  برود طی چند  پیش 
باید  گاهی  داشت.  خواهید  گرفتن  جشن  برای 
جشن گرفتن را کمی به تعویق بیندازیم تا بتوانیم 
خودتان  با  انتخاب  باشیم.  داشته  بهتر  جشنی 
اولویت  را در  این هفته کارهایتان  اگر  است ولی 
خواهید  دست  به  بهتری  بسیار  نتایج  دهید  قرار 
که  کاری  و  بدهید  قورت  را  تان  قورباغه  آورد. 
با خودتان  امسال   . انجام دهید.  را  دارد  اولویت 
قرار بگذارید که اگر بیشتر از دیگران به خودتان 
آنها در  به  اهمیت نمی دهید و خودتان را نسبت 
برابر  را  خودتان  حداقل  دهید  نمی  قرار  اولویت 
اهمیت  خود  نیازهای  به  بگیرید.  نظر  در  آنها  با 
برای همه  بتوانید  و  باشید  قوی  و  تا شاد  بدهید 
هاست،  نزدیکی  همین  عشق  باشید.  آماده  چیز 
با  آن  دیدن  برای  هایتان  چشم  که  نزدیک  آنقدر 

مشکل مواجه شده اند!

متولد فروردین )بره(:
حتی اگر کارهای بسیاری برای انجام دادن داشته 
باشید هم این هفته از توانایی خود در انجام غیر 

ممکن ها اطمینان دارید. با وجود این که اعتماد به 
نفس فعلیتان به شما انرژی خواهد بخشید، ولی 
به احتمال زیاد دلیل خاصی برای آن وجود ندارد. 
شما متوجه این هستید که باید مسئولیت هایتان 
را بیشتر جدی بگیرید، ولی چیزی در درونتان به 
شما اطمینان می دهد که همه چیز همان طور که 
شما می خواهید پیش خواهد رفت. خوشبختانه 
به احتمال خیلی زیاد حس ششمتان به شما راست 
می گوید و به صورت معجزه آمیزی کارهایتان با 
موفقیت همراه خواهند بود. این هفته ممکن است 
به همکار جدیدی معرفی شوید که احساس بدی 
در شما ایجاد می کند، کمی صبور باشید و زود 

قضاوت نکنید.

متولدین اردیبهشت )گاو(:

زیاده  و  مبالغه  به  زیادی  بسیار  تمایل  هفته  این 
این کارتان موضوع کوچکی را  با  گویی دارید و 
اگر  کرد.  خواهید  تبدیل  اساسی  مشکل  یک  به 
که  کند  کاری  یا  و  بگذارید  سرتان  به  سر  کسی 
نباشد خیلی صریح احساس خود را  باب میلتان 
به زبان خواهید آورد و برایتان مهم نیست که آنها 
نتیجه  خوشبختانه  حال  این  با  بشوند.  ناراحت 
خواهد  دارید  را  انتظارش  آنچه  از  بهتر  کار  این 
فهمید  خواهند  دیگران  که  است  این  حداقل  بود، 
است  بهتر  حال  این  با  چیست.  موضعتان  که 
محض احتیاط افکارتان را با مالیمت بیشتری به 
زبان بیاورید. شاید بهتر باشد این هفته کمی از 
او  زیاد  احتمال  به  زیرا  بگیرید،  نامزدتان فاصله 
درگیر مسائل شخصی و خانوادگی است و حال و 
حوصله زیادی برای وقت گذراندن با شما ندارد.

متولدین خرداد )دوقلوها(:
و  است  مختلف  افکار  از  مملو  سرتان  هفته  این 

هر چقدر هم که سعی کنید در مکالمات خودتان 
احتیاط کرده و کم حرف بزنید، نخواهید توانست 
سرتان  در  که  زیادی  اطالعات  حجم  انتقال  از 
کند  می  حکم  منطق  ولی  کنید.  جلوگیری  است 
چه  که  بدانید  و  باشید  هایتان  حرف  مواظب  که 
هفته  این  بگیرید.  را  دهانتان  جلوی  باید  وقت 
می خواهید به کارهایی که خودتان دوست دارید 
بپردازید، ولی اعضای خانواده تان از شما انتظار 
که  بگویید  آنها  به  آنها همراه شوید،  با  که  دارند 
مطمئن  و  دارد  اهمیت  برایتان  چقدر  کار  این 
روزها  این  کرد.  خواهند  درک  را  شما  که  باشید 
خیال  با  بتوانید  حاال  که  اید  کرده  تالش  آنقدر 

راحت به خودتان کمی »وقت« هدیه کنید.

متولدین تیر )خرچنگ(:
می  حکم  احتیاط  که  بدانید  اگر  حتی  هفته  این 
برای  افکارتان  داشتن  نگه  کنید،  سکوت  کند 
بخشی  بود.  خواهد  سخت  بسیار  کاری  خودتان 
از وجودتان احساس می کند که مسئولیت دارید 
آنچه می دانید را با دیگران به اشتراک بگذارید. با 
وجود این که فکر می کنید شاید بهتر باشد چیزی 
را  شما  است  ممکن  دوستانتان  از  یکی  نگویید 
راضی کند آنچه دارید مخفی می کنید را به زبان 
بیاورید و وقتی هم که شروع به حرف زدن کنید 
ولی  گرفت.  نخواهد  را  جلویتان  چیز  هیچ  دیگر 
یادتان باشد راجع به چیزهایی که از آنها اطمینان 
به  گذشته  خاطرات  نزنید.  حرفی  هیچ  ندارید 
سویتان هجوم آورده اند و دارید خودتان را برای 
گذشته  کنید،  می  سرزنش  تان  گذشته  اشتباهات 

را رها کنید تا آینده ای بهتر برای خود بسازید.

متولدین مرداد )شیر(:
ندارید  را  انتظارش  که  منابعی  از  هفته  این 
رسید.  خواهند  شما  گوش  به  خوبی  خبرهای 

خوشبختانه چیزی یاد خواهید گرفت که ذهنتان 
شرایط  به  نسبت  را  شما  نگرش  و  کرده  باز  را 
موجود به طور کلی تغییر خواهد داد. حتی اگر 
قبلیتان  برنامه  اساس  بر  باید  که  کنید  می  فکر 
پیش بروید هم کمی انعطاف پذیری داشته باشید 
و نگرش خود را تغییر داده و کاری را انجام دهید 
ممکن  کار  بهترین  همه  برای  کنید  می  فکر  که 
نگرشی  داشتن  و  گذشتگی  خود  از  کمی  است. 
هموارتر  موفقیت  سوی  به  را  شما  راه  معنوی 
بسیار  برایتان  که  چیزی  هفته  این  کرد.  خواهد 
ارزشمند است را گم کرده اید، ولی به هیچ عنوان 
همین  جایی  زیاد  احتمال  به  نباشید،  آن  نگران 

نزدیکی هاست و دیر یا زود پیدا خواهد شد.

متولدین شهریور )سنبله(:
شناخته  خود  انتقادی  تفکر  خاطر  به  شما  شاید 
شده باشید، ولی این هفته افکارتان شما را فراتر 
از محدودیت های همیشگیتان خواهند برد. شما 
کاربردی  خیلی  رویکردتان  در  همیشه  برخالف 
فلسفی  افکار  درگیر  بیشتر  و  نیستید  منطقی  و 
هستید. در حال حاضر لزومی ندارد که افکارتان 
کنید  یادداشت  را  آنها  است  کافی  کنید،  عملی  را 
منطقتان  و  عقل  وقتی  و  فرصت  سر  بعدا  و 
سرجایش باز می گردد افکارتان را مجددا مورد 
گم  را  چیزی  هفته  این  اگر  دهید.  قرار  بررسی 
گردید  می  چیزی  دنبال  به  دارید  یا  و  اید  کرده 
الزم نیست در جستجویتان به جاهای دور دست 
زیاد  احتمال  به  هستید  دنبالش  به  آنچه  بروید، 
هایتان  چشم  است  کافی  است  ها  نزدیکی  همین 

را باز کنید.

متولدین مهر )ترازو(:
به  کنند،  که دوستانتان درکتان  شما می خواهید 
عاطفی  لحاظ  از  اخیر  روزهای  طی  اگر  ویژه 

حال  این  با  باشد.  شده  ایجاد  فاصله  شما  بین 
برای شما کار دشواری  افکار و احساستان  بیان 
این همه  دلیل  توانند  نمی  دیگران  و  بود،  خواهد 
به  کنند.  درک  را  وجودتان  در  هیجان  و  شور 
همین دلیل ترجیح می دهید در مورد موضوعات 
مورد  در  بحث  و  کرده  صحبت  آنها  با  مختلفی 
احساستان را برای موقع دیگری بگذارید. در هر 
صورت مواظب باشید احساسات خود را بیش از 
اندازه سرکوب نکنید. نگرانی هایی که در مورد 
اند،  آشفته کرده  را کمی  دارید شما  مسائل مالی 
پیچیده  کنید  می  فکر  شما  که  آنقدر  اوضاع  ولی 
نیست. ترس هایتان را کنار گذاشته و موقعیت را 
به صورت منطقی بررسی کنید تا خیالتان راحت 

شود.

متولدین آبان )عقرب(:
روابطی که با دوستان و همکارانتان دارید اعتماد 
به  را  هستید  دنبالش  به  روزها  این  که  نفسی  به 
خیلی  خبرهای  حتی  شاید  بخشید.  خواهد  شما 
خوبی بشنوید که استرس شما را در مورد مسائل 
فرصت  داد.  خواهند  کاهش  زندگیتان  دیگر 
را  شما  شوند  می  ایجاد  برایتان  دارند  که  هایی 
کنید  بیشتری  تالش  و  کار  که  کنند  می  مجبور 
شاید  بگذارید؛  کارهایتان  برای  بیشتری  وقت  و 
که  ای  نتیجه  کنید  فکر  شود  باعث  موضوع  این 
ندارد.  را  این همه کار و تالش  ارزش  می گیرید 
بهتر است قبل از هر اقدامی فکرهایتان را بکنید و 
بهترین انتخاب ممکن را انجام دهید. به نظرتان 
می رسد که ناگهان همه انتظارشان از شما چند 
برابر شده و یک دنیا کار برای شما دارند، لزومی 

ندارد به خودتان فشار بیاورید.

متولدین آذر )کمان(:
شخصیتان  زندگی  در  موجود  فعلی  وضعیت 
دالیل محکمی برای احساس تردید و نگرانی در 
شما به وجود آورده است، ولی شما می توانید از 
این  وجود  با  بربیایید.  موجود  های  سختی  پس 
دانید  نمی  و  نیستید  مطمئن  بعدیتان  قدم  از  که 
شانس  خوش  آنقدر  بکنید،  باید  چکار  دقیقا  که 
هستید که از فردی مورد اطمینان راهنمایی های 
موجود  کیهانی  وضعیت  کنید.  دریافت  مفیدی 
اهداف و خواسته  به  زمینه نزدیک تر شدن شما 
هایتان را فراهم کرده است. بجای این که نگران 
چیزهایی باشید که ممکن است طبق نقشه هایتان 
فکر  هستند  روبراه  که  چیزهایی  به  نروند  پیش 
به  رفتن  پیش  برای  مثبت  تفکر  قدرت  از  و  کنید 

سوی مقصد مطلوبتان استفاده کنید.

متولدین دی )بز(:

خودتان  که  هایی  نقشه  کنید  می  فکر  هفته  این 
به  و  هستند  ممکن  های  گزینه  بهترین  دارید 
همین دلیل دلتان می خواهد که دست به کار شده 
بگیرید. شما  را خودتان در دست  امور  کنترل  و 
می دانید که اگر عوامل خارجی برنامه هایتان را 
تحت تاثیر قرار ندهند و بتوانید طبق برنامه پیش 
پیش  خواهید  می  که  همانطور  چیز  همه  بروید 
به  که  ای  ویژه  توجه  خوشبختانه  رفت.  خواهد 
جزئیات دارید عملکرد کلی شما را بهبود خواهد 
بخشید. شما عالقه زیادی به نشان دادن توانایی 
زیاد  احتمال  به  و  دارید  خود  های  مهارت  و  ها 
عاطفی  پذیری  آسیب  از  خودنمایی  به  نیاز  این 
شما سرچشمه می گیرد. با فردی مورد اطمینان، 
ترس  مورد  در  باشد،  نیز  عشقتان  تواند  می  که 

هایتان حرف بزنید.

متولدین بهمن )ظرف آب(:
این هفته شانس به سراغتان آمده است و فرصت 
فراهم  شما  برای  خالقیتتان  و  نبوغ  دادن  نشان 
خوب  را  حواستان  باید  حال  این  با  است.  شده 
جمع کنید و هر پیشنهادی که به شما می شود را 
بالفاصله و بدون تحقیق و بررسی نپذیرید. این 
پیشنهاد ویژه به احتمال زیاد به آن خوبی که شما 
فکر می کنید نیست. ولی پذیرفتن آن هم مشکلی 
آن  شرط  به  داشت،  نخواهد  همراه  به  شما  برای 
به  انتخاب کنید و  که قدم هایتان را حساب شده 
یک باره خودتان را به وسط ماجرا پرتاب نکنید 
و احتماالت را نیز در نظر بگیرید. ترکیب کردن 
شما  فردی  رشد  به  منجر  رویاهایتان  با  منطق 
با حرف های خود شما  خواهد شد.اگر عشقتان 
را آزرده کرد او را ببخشید، زیرا روزهای سختی 

را دارد پشت سر می گذارد.

متولدین اسفند )ماهی(:
و  رویاها  مورد  در  دوستانتان  از  یکی  هفته  این 
موفقیت  به  رسیدن  با  رابطه  در  خود  های  ایده 
به  ها  حرف  این  و  کرد  خواهد  صحبت  شما  با 
کردن  دنبال  برای  دوباره  ای  انگیزه  و  امید  شما 
باشید  مواظب  ولی  بخشید.  خواهند  رویاهایتان 
برنامه ریزی هایی  فعلیتان  تاثیر هیجانات  تحت 
نکنید که شما را متعهد به انجام کارهایی کنند که 
در آینده از انجام آنها پشیمان شوید. ترکیب این 
شور و اشتیاق با عمل گرایی به شما این فرصت 
طور  به  را  هایتان  اولویت  که  بخشید  خواهد  را 
نمی  برسید.  اهدافتان  به  و  کنید  انتخاب  منطقی 
دانید کدام یک از گزینه های پیش رویتان را باید 
انتخاب کنید، فکر نکنید که همین حاال باید دست 
به کار شوید، صبور باشید و به خودتان فرصت 

بدهید.

جدول و سرگرمی

استخدام رسمی وفوری 
  حقوق پایه و مزایا

شرکت فنی و مهندسی آرتین در لندن برای  تکمیل  کادر 
دفتری خود در بخش فروش پنجرهای سقفی  به فردی 

با شرایط زیر نیازمند است  در صورت تمایل لطفآ  
سریعا  با ما تماس بگیرید

 1 - تسلط کامل گفتاری و نوشتاری به زبان انگلیسی  با 
      لهجه صحیح در سطح باال

IT-2- تجربه کافی در بخش فروش آ ن الین  و ایمیل 
 3-تجربه کافی برای مدیرت تیمهای اجرایی و خدما ت  

     فروش مشتریان
 4- داشتن تجربه و سابقه ساختمانی,مهندسی , قابل 

      اهمیت است 
 5-حضور  تمام وقت در دفتر کارمنطقه 

KEW GARDEN     
        

لطفآ رزو مه خود را  به ایمیل زیر ارسال کنید و برای 
اطالعات بیشتر

با  تلفن زیر با آقای محمدی تماس بگیرید 

07754555871
ALI@ARTINLTD.COM

WWW.SKYLIGHTFITTERS.COM





آثار اجتماعی کاهش قیمت نفت چه خواهد بود؟ 

سفرهبینفت
 

ندا گنجی

باید  حاال  و  شده  مانوس  افیون  نشئگی  طعم  با  سال  سالیان  که  معتادی  مانند 
ایران  اقتصاد  کنونی  وضعیت  بشوید.  دست  دیرینه،  سرخوشی  این  از  یک شبه 

و دولتی که پول نفت در رگ ها و نسوج آن جریان دارد، به این معتاد بی شباهت 
اکنون  است،  نفتی خو گرفته  با درآمدهای  که در طول چند دهه  نهادی  نیست. 
باید به یمن سقوط بی سابقه قیمت نفت در کیسه را محکم کند و به ریاضت تن 
به سایر  اقتصاد  از حوزه  تعب بالدرنگ  و  این رنج  که  نیست  تردیدی  در دهد. 

عرصه ها، به سیاست، جامعه و فرهنگ نیز نفوذ خواهد کرد.
بر اساس آنچه وعده داده شده است، دولت در روزهای آینده، الیحه بودجه سال 
1395 را به مجلس تقدیم می کند و قیمت هر بشکه نفت در آن 35 دالر پیش بینی 
درآمد  نرخ،  این  با  نفت،  صادرات  شرط  به  می شود  گفته  آنکه  حال  است.  شده 

دولت از این محل فراتر از 22 میلیارد دالر نخواهد رفت. چنانچه، صادرات نفت با 
همین سناریو در سال آینده به پیش برود، درآمدهای نفتی ایران در سال 1395 به 
یک دوم درآمدها در سال 1392 خواهد رسید. درآمد ایران از محل فروش نفت در 
سال 1392 به روایت بیژن نامدارزنگنه حدود 44 میلیارد و 610 میلیون دالر برآورد 
نوید  حتی  بین المللی  بازارهای  از  تحلیل ها  که  شرایطی  در  و  این  وجود  با  شد. 
افزایش قیمت در سال های آتی را نمی دهد، دولت چگونه به جبران کسری بودجه 
خود خواهد پرداخت؟ آیا دولت با کاهش درآمدهای نفتی به کاهش کیفیت خدمات 
درآمدهای  کاهش  اجتماعی  آثار  صورت،  این  در  می شود؟  ناگزیر  خود  عمومی 

نفتی چه خواهد بود؟
دولت  عمومی  خدمات  بر  نفتی،  درآمدهای  کاهش  اثر  می رسد،  نظر  به  اگرچه 
منابع  پایداری  عدم  که  بس  همین  آن،  نشانه های  از  است.  شدن  نمایان  حال  در 
اجرای طرح بزرگ دولت در حوزه سالمت را با کندی مواجه کرده است. حسن 
چرا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  تازگی  به  بهداشت  وزیر  قاضی زاده هاشمی، 
بسته های جدیدی از طرح تحول سالمت به اجرا درنمی آید گفته است: »اگر منابع 
نمی شود.«  آغاز  سالمت  نظام  تحول  طرح  در  جدیدی  اقدام  دیگر  نشود،  تامین 
اعتبارات وزارتخانه  آن است که  انتظار  از دیگرسو، وزیر آموزش و پرورش در 
متبوعش تامین شود تا بتواند سرانه دانش آموزان و منابع مورد نیاز مدارس را 
اما  نرسیده  فرا  دولت  بودجه ای  ریاضت  سال   ،1395 سال  هنوز  دهد.  تخصیص 
به نظر می رسد، کشمکش های مالل آور دولت و شهرداری در سال های گذشته، 
بر سر میزان توجه دولت به حمل و نقل عمومی در این دولت نیز آغاز شده است. 
در  را  نتواند نقش خود  درآمدهایش،  به واسطه کاهش  دولت  اگر  این  از  گذشته 
رونق بخشیدن به تولید، سرمایه گذاری در زیرساخت ها، ایجاد اشتغال و متعاقب 
آن افزایش درآمد سرانه مردم و نیز افزایش سطح رفاه ایفا کند، بدون تردید قادر 
نخواهد بود در مقابل گسترش ناامنی های اجتماعی بایستد. با این وصف، شاید 
پیش بینی اثرات کاهش درآمدهای نفتی بر کیفیت خدمات دولتی چندان پیچیده و 

دشوار نباشد.
باره  این  در  کشور  برجسته  اقتصاددانان  از  یکی  عنوان  به  نیلی،  مسعود  دکتر   
می گوید: »اگر نسبت بودجه سرانه را به قیمت ثابت مورد بررسی قرار دهیم، این 
نسبت در شرایط فعلی معادل بدترین سال های دوره جنگ است. این نسبت چه 
معنایی دارد؟ این بدان معناست که سبد رفاهی مردم، مدام در حال نحیف تر شدن 
است. اگر فکر کنیم، مهم ترین وظیفه دولت ایجاد زیرساخت ها و خدمات رسانی 
کیفیت  که  می کنیم  مشاهده  است،  بهداشت  و  آموزش  امنیت،  حوزه  سه  در 
او  می شود.«  نازل تر  قبل  سال  به  نسبت  هرسال  حوزه ها  این  در  خدمات رسانی 
ادامه می دهد: »وقتی دولت در شرایط وفور منابع به شکل صحیح منابع را هزینه 
نکند، نتایج نگران کننده ای خواهد داشت و زمانی که تنگنای مالی گریبان دولت 
را بگیرد و در قالب ریاضت بودجه ای خود را نشان دهد، آثار اجتماعی و سیاسی 

خود را خواهد داشت.«
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غزلی از حافظ 
ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کرد
تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد

آن چه سعی است من اندر طلبت بنمایم
این قدر هست که تغییر قضا نتوان کرد

دامن دوست به صد خون دل افتاد به دست
به فسوسی که کند خصم رها نتوان کرد
عارضش را به مثل ماه فلک نتوان گفت

نسبت دوست به هر بی سر و پا نتوان کرد
سروباالی من آن گه که درآید به سماع

چه محل جامه جان را که قبا نتوان کرد
نظر پاک تواند رخ جانان دیدن

که در آیینه نظر جز به صفا نتوان کرد
مشکل عشق نه در حوصله دانش ماست

حل این نکته بدین فکر خطا نتوان کرد
غیرتم کشت که محبوب جهانی لیکن

روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد
من چه گویم که تو را نازکی طبع لطیف

تا به حدیست که آهسته دعا نتوان کرد
بجز ابروی تو محراب دل حافظ نیست

طاعت غیر تو در مذهب ما نتوان کرد

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

Into the curve of that doubled tress, the hand one cannot put:
Reliance on Thy covenant and the morning breeze, one cannot make.
Whatever is effort, I do in search of Thee:
This is the extent that alteration of Fate, one cannot make.
With a hundred of the heart’s blood the Beloved’s skirt fell to my hand:
For the great reproach that the enemy maketh, release one cannot make.
One cannot call His cheek-for instance the moon of the sky:
Likening of the Beloved to every headless and footless one-one cannot make.
That moment when my lofty cypress cometh into Sama,
What place is it where the soul’s garment, rent one cannot make?
Only one of pure vision can behold the Beloved’s face:
For save with purity in the mirror, glance one cannot make.
The difficulty of love is not in the capacity of our knowledge:
With this thought, the loosening of this subtlety, mistake one cannot make.
Jealousy became mine that Thou art the Beloved of the world. But
Day and night, conflict with the creatures of God, one cannot make.
What shall I say? For delicacy of gentle disposition, Thine
Is to such a degree that, slowly, a prayer one cannot make.
Save Thy eye-brow, naught is the prayer-arch of Hafez’s heart:
In our religious order, save to Thee, devotion one cannot make.

حریممجازی
مانلی فخریان روزنامه نگار

از روزی که اینترنت پایش را در سفره خانواده های ایرانی باز کرد، تا به امروز آمار 
باال  چشمگیری  شکل  به  مجازی  دنیای  این  کاربران  میان  در  تلخ  و  عجیب  حوادث 
تا اورکات و فیس بوک و وایبر و تلگرام  از زمان چت روم های یاهو مسنجر  رفت. 
و سایر برنامه ها همه و همه در دلشان هزاران داستان و اتفاق داشتند که به لطف 
هم وطنان ما روزبه روز بیشتر نمایان شدند. روزهای اول دوستی ها و ازدواج های 
سرکار  از  شد.  فاجعه  یک  به  تبدیل  که  کرد  داغ  آن قدر  را  بازار  و  شد  مد  اینترنتی 

گذاشتن همدیگر بگیر تا سرانجام ها ی
تلخ و پرحادثه، از کسانی که عشق خارج رفتن بودند و از این راه تن به زندگی های 
شدند.  گرفتار  فضا ها  این  حوادث  دل  در  جا  همین  که  کسانی  تا  دادند  دردناکی 
فیلم و عکس  و دزدیدن  نزدیک تر شد  دنیا  و  بیشتر شدند  کم کم شبکه های مجازی 
برای  اقداماتی  به  دست  شبکه ها  مدیران  که  حدی  تا  شد  باب  افراد  خصوصی 
باالبردن سطح امنیت شبکه ها زدند. جالب اینجاست که سرمنشأ تمام این حوادث 
به  دیگر  کشورهای  از  اذیت  و  آزار  این گونه  بر  مبنی  خبری  کمتر  بود.  ایران  در 
گوش رسید. کم کم دنیای مجازی آن قدر بزرگ شد که هرکس هر کجای دنیا نفس 
می کشید، خبرش در کسری از ثانیه دست به دست می شد. بماند جوک هایی که برای 
هرحادثه ای ساختیم و خندیدیم و عمق فجایع را فراموش کردیم اما بد ترین قسمت 
ماجرا آنجایی است که دستمان را در زندگی خصوصی دیگران فرو می کنیم. قطعا 
جاهایی  در  خیلی ها  شاید  داشت.  خواهیم  و  داشتیم  خطاهایی  زندگی  در  ما  همه 
کارهایی  افراد  از  خیلی  باشد.  شرم آور  هم  گفتنش  حتی  که  باشند  داشته  حضور 
درنهایت  اما  نیست  دیگران خوشایند  برای  که  در جمع های خصوصیشان می کنند 
از یک  این که ما دوربین به دست بگیریم و  رفتار هیچ کس به دیگری ربطی ندارد. 
چهره سر شناس فیلمبرداری کنیم و درحالی  که ادعای رفاقتمان با او گوش فلک را 
کر می کند، در لحظه آبروی او را در صفحات مجازی پخش کنیم منتهای بی رحمی 
است. این که آن فرد و افراد سر شناس دیگر رفتارشان درست یا غلط بوده از حوزه 
باشیم.  جوابگو  خودمان  رفتار  برای  می توانیم  فقط  ما  است،  خارج  ما  اختیارات 
آن کسی که  نامتعارف جرم است،  اگر حضور در یک میهمانی  اینجاست که  سوال 
فیلم را گرفته و منتشر کرده مجرم نیست؟ درحقیقت مجرم اصلی کسی است که به 
راحتی به خودش اجازه می دهد با زندگی یک نفر جوری بازی کند که تا مدت ها ننگ 
یک فاجعه بر پیشانی اش بماند و سوژه جوک و نقل محافل شبکه های ماهواره ای 
شود. بعید می دانم اگر درکشورهای توسعه یافته چنین فاجعه ای رخ دهد، تنها به 
آن چهره سر شناس تذکر بدهند، بلکه کسی که باعث این اتفاق شده هم باید جوابگو 
باشد اما متاسفانه این داستان و مشابه آن زیاد تکرار شده و خیلی ها زندگیشان از 
این طریق از هم پاشید و سرگردان و بی سرزمین شدند و هیچ کس مسبب این قضایا 
بیاییم و فکر کنیم اگر کسی هرکاری در  را پیدا نکرد. بهتر است کمی به خودمان 
هرجمعی می کند، برای خندیدن و سوژه کردنش از هم پیشی نگیریم و بدانیم زندگی 

خصوصی هرکس متعلق به خود اوست نه ما.


