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صفحه  10 

در  آتش بس  اجرای  برای  آمریکا  و  روسیه  توافق  درپی 
سوریه از روز شنبه، رهبران جهان از این توافق استقبال 
به  واكنشی  هنوز  سوریه  دولت  كه  درحالی   اما  كردند 
تضمین های  سوریه  مخالفان  نداده،  نشان  توافق  این 

بین المللی را برای اجرای آن خواستار شدند.
گروه های  حال  شامل  آتش بس  این  رویترز،  گزارش  به 
تروریستی ازجمله »جبهه النصره« و »داعش« نمی شود 
سخنگوی  هستند.  مستثنی  آتش  بس  این  از  آنها  و 
سازمان ملل متحد از این توافق به عنوان »نخستین گام 
یاد كرد كه حاصل دیپلماسی  به سوی آتش  بس دایمی« 

میان واشنگتن و مسکوست.
بان كی  مون، دبیركل سازمان ملل متحد از توافق مذكور 
استقبال كرد و گفت: این توافق آتش بس به منزله »بارقه 
شروط  به  شدیدا  باید  درگیر  گروه های  و  است  امید« 
دبیركل  معاون  الیاسون،  یان  باشند.  پایبند  آتش  بس 
نیست.  »بدبین«  وی  كه  گفت  هم  متحد  ملل  سازمان 
امور  در  ملل  سازمان  نماینده  میستورا،  دی   استفان 
سوریه گفت كه این آتش بس اجازه از سرگیری مذاكرات 
به  می توانیم  اكنون  »ما  كرد:  تأكید  وی  می دهد.  را 
سرعت روند سیاسی را كه برای پایان این درگیری الزم 
آنتونی لیک، رئیس اجرایی صندوق  است، آغاز كنیم«.  
)یونیسف(  ملل  سازمان  به  وابسته  كودكان  از  حمایت 
بهترین  را  آن  آتش بس  توافق  این  از  استقبال  نیز ضمن 
به  را  آن دانست و گروه های سوریه  زمان برای اجرای 
به  كمک ها  بی قیدوشرط  انتقال  برای  عملی  اقدامات 
مناطق درگیر دعوت كرد. وی این فرصت فراهم شده را 

برای بازسازی سوریه مهم دانست.
كنستانتین كوساچف، رئیس كمیسیون روابط خارجی 
حمایت  از  مذكور  توافق  گفت:  نیز  روسیه  دومای 
داد:  ادامه  وی  شود.  برخوردار  باید  امنیت  شورای 
از  آتش بس در سوریه بسیار مهم است و مهم تر  توافق 
آمریکاست.  و  دیپلماتیک روسیه  آن موفقیت تالش های 

كوساچف تأكید كرد كه این توافق به خروج تروریست ها 
و گروه هایی كه هیچ ارتباطی با درگیر داخلی این كشور 
ندارند، اجازه می دهد از این كشور بیرون رانده شوند. 
و  روسیه  همکاری  به  منجر  دوجانبه  توافقنامه  این 
آمریکا در زمینه مبارزه با تروریسم خواهد شد. نعمان 
كورتولموش، معاون نخست وزیر تركیه تأكید كرد؛ این 
توافق گامی مثبت است اگر كه اجرا شود، چراكه تركیه با 
موجی از گروه های تروریستی گسترده و سازمان دهی 
شده كه از حمایت اطالعاتی برخوردارند، روبه روست. 
دیده بان حقوق بشر سوریه مستقر در انگلیس هم گفت 
این بستگی دارد كه دوكشور  به  توافق  این  كه موفقیت 
مذكور متحدان خودشان را به تبعیت از آن مجاب كنند.

و  آمریکا  مشترک  بیانیه  كه  كرد  اعالم  نیز  سفید  كاخ 
مهم  فرصتی  سوریه  در  حمالت  توقف  برای  روسیه 
پیشبرد  برای  اصلی  و  سوریه  ملت  رنج  كاهش  برای 
روند مذاكرات با هدف پایان بحران سوریه است. جاش 
تمامی  كه  كرد  تصریح  سفید  كاخ  سخنگوی  ارنست، 
گروه های امضا كننده این بیانیه باید به بندهای آن متعهد 
باشند و باید تأكید كرد كه اجرای آن آسان نخواهد بود. 
گفت  هم  آمریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی  تونر،  مارک 
ازسوی  كه  است  الزم  سوریه  در  خصومت ها  پایان  كه 
تمام گروه ها ازجمله تركیه اجرا شود. جان كری، وزیر 
امورخارجه آمریکا به »چالش های پیش رو« اشاره كرد 
بپذیرند.   را  توافق  این  كه  خواست  طرف ها  تمام  از  و 
نیز  آلمان  امورخارجه  وزیر  اشتاین مایر،  والتر  فرانک 
مخاصمات  قطع  كه  گفت  آتش بس  توافق  از  استقبال  با 
هرگز  كه  است  نزدیک  به حدی  و  است  دسترس  در 
این طور نبوده است  فیلیپ هاموند، وزیرخارجه انگلیس 
این  بیانیه ای گفت:  در  توافق  این  از  استقبال  نیز ضمن 
توافق درصورتی در سوریه موفق خواهد شد كه نظام 
تغییر  روسیه  اول  درجه  در  هم پیمانانش  و  بشاراسد 

ریشه ای در عملکردشان ایجاد كنند. ادامه صفحه 2

استقبال جهان از توافق آتش بس در سوریه 

بارقه امیـدها به 
پایان رنج سوریه
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توافق  كرده اند  اعالم  روسیه  و  آمریکا  كه  شرایطی  در 
اجرا گذاشته  به  نیمه شب 2۷ فوریه  آتش بس در سوریه 
بسیار  را  آتش بس  این  تحلیلگران  برخی  اما  می شود، 
اعالم  روسیه  كه  است  حالی  در  این  می دانند.  شکننده 
نظرمسکو  از  سوریه  به  تركیه  حمالت  تداوم  كرده 
پذیرفتنی نیست و اوالند نیز هشدار داده كه خطر بروز 
دیگر  سوی  از  دارد.  وجود  تركیه  و  روسیه  میان  جنگ 
انفجار در آنکارا فرصت جدیدی برای اردوغان به منظور 
فصل  و  حل  گفته  اسد  اما  كرده  باز  سوریه  در  دخالت 

تنش ها تنها از طریق آتش بس فراهم نمی شود.

طلسم ناكامی فوتسال شکست
سرانجام پس از 6 سال از آخرین قهرمانی، طلسم ناكامی 
تیم ملی فوتسال ایران شکست و ملی پوشان كشورمان با 
پیروزی 2 بر یک در دیدار پایانی جام ملت های فوتسال 
آسیا مقابل ازبکستان یازدهمین قهرمانی خود را در این 
مسابقه ها به دست آوردند. آخرین بار ملی پوشان ایران 
خود  آن  از  را  قهرمانی  ازبکستان  در  و   2010 سال  در 
ویتنام  تایلند،  ازبکستان،  ایران،  تیم های  بودند.  كرده 
تا  اول  رده های  در  گرفتن  قرار  با  ترتیب  به  استرالیا  و 
به  را  كلمبیا   2016 جهانی  جام  به  صعود  جواز  پنجمی 

دست آوردند.

شکنجه سگ شکاری
شکارچیان  از  یکی  آن  در  كه  تلخ  فیلمی  انتشار  پی  در 
خود  دوستان  دیدگان  مقابل  را  شکاری  سگ  بی رحم، 
ماموران  می كند،  شکنجه  توصیف ناپذیر  خشونتی  با 
را  بی رحم  فرد  این  و  شدند  كار  به  دست  محیط زیست 
مجازی  فضای  در  فیلم  این  انتشار  كردند.  بازداشت 
را  حیوانات  حقوق  فعاالن  اعتراض  از  شدیدی  موج  كه 
برانگیخت، موجب شد تا سازمان حفاظت محیط  زیست 
حیوانات  درخصوص  قانونی  عدم مسوولیت  به رغم 
بی سرپرست، ماده واحده قانونی را به منظور جلوگیری 
از آزار و اذیت سگ ها، تدوین و به هیات دولت ارائه كند.

شب بزرگان موسیقی
در  امسال  فجر  موسیقی  جشنواره  یکمین  و  سی 
با حضور گسترده بسیاری  كه  پایان رسید  به  شرایطی 
از موسیقیدانان و خوانندگان ایرانی همراه بود. امسال 
آلبوم  بهترین  كامکار  اردشیر  اثر  گمشده  یقین  آلبوم 
آلبوم  برای  قربانی  علیرضا  و  ایرانی  موسیقی  بخش 
قطره های باران بهترین خواننده بخش موسیقی ایرانی 
اثر  آلبوم نه فرشته ام، نه شیطان  شناخته شد. همچنین 
تهمورس پورناظری و همایون شجریان عنوان بهترین 
كرد  خود  آن  از  را  ایرانی  موسیقی  بخش  كالم  با  آلبوم 
و محمد اصفهانی برای آلبوم »شکوه« بهترین خواننده 

موسیقی پاپ شد.

تحویل اس-300 در ابهام
در شرایطی كه خبر تحویل اولین سامانه موشکی اس-
300 از سوی وزارت دفاع روسیه تکذیب شد، اما رئیس 
سیاست  و  ملی  امنیت  كمیسیون  دفاعی  امور  كمیته 
موشکی  سامانه  محموله  كرده  تاكید  مجلس  خارجی 
درحالی كه  است؛  شده  زده  بار  ایران  سمت  به  اس-300 
آمریکا هرگونه همکاری دفاعی و نظامی ایران و روسیه 
دانسته،  ملل  سازمان  امنیت  شورای  قطعنامه  مغایر  را 
روس ها علت تاخیر در ارسال اس -300 را عدم پرداخت 
هزینه ها از سوی ایران اعالم كرده اند. اما ایران می گوید 

به دنبال نسل جدید اس-300 است.

دور جدید انتخابات آمریکا
وهشتمین  پنجاه  به  مانده  ماه   8 از  بیش  فاصله  به 
رقابت های درون  در  آمریکا،  ریاست جمهوری  انتخابات 
حزبی و مقدماتی كه به طور دوره ای در ایاالت مختلف 
انتخابات  سومین  شنبه  روز  است،  برگزاری  حال  در 
حزب  از  كلینتون  هیالری  آن  در  كه  شد  برگزار  ایالتی 
حزب  از  ترامپ  دونالد  و  نوادا  ایالت  در  دموكرات 
آرا  حداكثر  جنوبی  كارولینای  ایالت  در  جمهوری خواه 
را به دست آوردند. با ادامه رقابت های درون حزبی در 
سه شنبه آینده، نامزدهای جمهوری خواه در ایالت نوادا 

و نامزدهای دموكرات در ایالت كارولینای جنوبی حاضر 
خواهند شد.

فشار نفتی به ایران
از  برخی  سرانجام  سیاه  طالی  قیمت  آزاد  سقوط 
بازیگران جهانی نفت را وادار كرد تا دور هم جمع شوند 
یکدیگر  با  استراتژیک  منبع  این  قیمتی  آینده  درباره  و 
كشورها  از  بسیاری  اقتصاد  كه  منبعی  كنند.  گفت وگو 
آنها  نفتی  درآمدهای  كاهش  و  كرده  وابسته  خود  به  را 
است.سه شنبه  قرارداده  سقوط  و  بحران  مرز  در  را 
یعنی  نفت  تولیدكننده  مهم  كشور  چهار  گذشته  هفته 
عربستان سعودی، روسیه، قطر و ونزوئال با هدف مهار 
سقوط شدید قیمت نفت در دوحه قطر گردهم آمدند تا با 
تصمیمات خود در ین نشست چهارجانبه بازار نفت را به 

تعادل برسانند. در این...

نفع تولید از كاهش نرخ سود؟
نرخ جدید سود بانکی در حالی از روز شنبه به اجرا درآمد 
كه پیش از این رئیس جمهور بر كاهش غیردستوری نرخ 
بود.  كرده  تاكید  بازار  مکانیزم  براساس  و  بانکی  سود 
در شرایطی كه بانک مركزی به عنوان سیاست گذار پولی، 
انتفاع تولید از كاهش نرخ سود تسهیالت را هدف اصلی 
این تصمیم عنوان كرده، اما بررسی ها نشان می دهد در 
بازار  یک  در  وام  تقاضای  و  عرضه  كه  كنونی  شرایط 
اثری  بانکی  نرخ سود  نمی گیرد، كاهش  شفاف صورت 
كوچک  بنگاه های  در  به  خصوص  تسهیالت  دریافت  بر 

نخواهد داشت.

عطش بوئینگ
در   350 ایرباس  هواپیمای  فروند  یک  كه  روزی  در  درست 
هواپیماسازی  شركت  مقامات  نشست،  مهرآباد  فرودگاه 
مذاكرات  آغاز  برای  آمریکا  دولت  از  كردند  اعالم  بوئینگ 
در  این  گرفته اند.  مجوز  ایرانی  ایرالین های  با  تجاری 
نیز  و  فرانسه  »ایرباس«  با  ایران  اخیرا  كه  است  شرایطی 
 150 به  نزدیک  خرید  قرارداد  ایتالیا  »ای تی آر«  شركت 

باورند  این  بر  است.كارشناسان  كرده  امضا  هواپیما  فروند 
دوران  در  كشورمان  بازار  در  حضور  برای  بوئینگ  تالش 
پساتحریم، ناشی از درک موقعیت سوق الجیشی و استثنایی 

ایران در خاورمیانه. است

تاثیر فضای انتخاباتی بر دالر
با وجود اینکه برخی فعاالن بازار بر این باورند كه قیمت دالِر 
كمتر از 3500 تومان، موقتی و زودگذر است اما طی روزهای 
نواری  روی  بر  انتخاباتی  فضای  تاثیر  تحت  دالر  گذشته 
و  حول  كه  دالر  نرخ  تغییرات  داشت.دامنه  قرار  زیگزاگ  از 
معامله گران  شد  باعث  بود  نوسان  در   3500 تا   3450 حوش 
تومان   3490 آستانه  در  و  كرده  خرید  تومان   3450 مرز  در 
بازار  می گویند  كارشناسان  برخی  بفروشند.  را  خود  ارز 
ارز در چند روز اخیر تحتالشعاع دو موضوع اصلی شایعه 

تک نرخی شدن ارز و نیز كنترل دولتی قرار گرفته است.

انقباض معامالت مسکن
با وجود اینکه حجم خرید و فروش واحد مسکونی در تهران 
طی سال 94 حدود 24 درصد افت كرده است، اما وزیر راه 
و شهرسازی وعده داده با توجه به فعالیت های انجام شده 
سرعت   95 سال  در  ملک  فروش  و  خرید  مسکن،  حوزه  در 
گیرد. بخش مسکن همواره با دوره های رونق و ركود مواجه 
بوده، اما دوره  ركودی حاكم بر این بخش طی سال های 92 
تا 94 از عمق بیشتری برخوردار است. برخی پیش بینی ها از 
خروج بخش مسکن از ركود در نیمه دوم سال آینده به شرط 

سرمایه گذاری خارجی و ایجاد اشتغال حکایت می كند.

هجوم دوباره ریزگردها
در شرایطی كه برف و باران برخی از استان های كشور را 
سفید پوش كرد، اما وزش شدید باد یک بار دیگر موجب شد 
و  بیاید  ایران  سمت  به  عراق  هوای  در  موجود  گردوغبار  تا 
آسمان برخی شهرها را خاكستری كند.موج جدید ریزگردها 
از عصر شنبه در خوزستان، لرستان، كردستان، كرمانشاه و 
ایالم هوای این استان ها را آلوده كرد و در وضعیت بحرانی 
قرار داد. بحرانی كه به تعطیلی مدارس و ادارات منجر شد 
البته  گردوغبار  كرد.  متوقف  را  اهواز  فرودگاه  فعالیت  و 
اواسط هفته، استان تهران و البرز را هم بی نصیب نگذاشت.

ادامه از صفحه یک
اجرا شود،  به صورت كامل  اگر  توافق  تأكید كرد:  هاموند 
گامی مهم دركاهش خشونت وحشتناک در سوریه و درپی 
آن راه حل سیاسی طوالنی مدت در این كشور خواهد بود. 
نه  است  عمل  وقت  اكنون  افزود:   انگلیس  وزیرخارجه 
مذاكرات  ایجاد  شرایط  آتش  بس  توافق  امیدوارم  حرف. 
را  سوری  گروه های  تمامی  و  سوریه  دولت  بین  سیاسی 
كه  كرد  اعالم  فرانسه  وزیرخارجه  آیرو،  مارک  ژن  بدهد. 
كشورش بسیار هوشیار خواهد بود تا آتش بس در سوریه 
وی  شود.  اجرا  مربوطه  گروه های  تمامی  حسن نیت  با 
در  ما  و  شود  اجرا  توافق  این  سریع تر  هرچه  باید  افزود: 
قبال اجرای آن با حسن نیت جدا هوشیار خواهیم بود. آیرو 
تأكید  درگیری ها  توقف  بر  همواره  فرانسه  كه  كرد  تأكید 
كمک ها  ثانیا  و  شود  حفظ  غیرنظامیان  جان  اوال  تا  كرده 
انتقال  درباره  مذاكرات  نهایتا  تا  برسد  درگیر  مناطق  به 

سیاسی اجرا شود.
توافق  با  دمشق  كرد:  اعالم  نیز  سوریه  خارجه  وزارت 
آتش بس اعالم شده ازسوی روسیه و واشنگتن موافق است 
و آن را اجرا می كند. در بیانیه وزارت خارجه سوریه آمده 
نظامی  اقدامات  توقف  با  سوریه  عربی  جمهوری  است: 
براساس توافق به دست آمده میان روسیه و آمریکا موافقت 
تروریستی  گروه های  و  تروریسم  با  جنگ  به  اما  می كند 
ازجمله داعش و جبهه النصره و دیگر گروه های تروریستی 
مرتبط با آنها و القاعده ادامه می دهد. بنا بر اعالم وزارت 
امورخارجه سوریه »برای تضمین موفقیت اجرای آتش بس 
آماده است  اعالم می دارد كه  در موعد مقرر دولت سوریه 
گروه های  و  مناطق  مشخص كردن  برای  روسی  طرف  با 
هماهنگی  می شود،  آنها  شامل  آتش بس  توافق  كه  مسلحی 

الزم را انجام دهد.«
حال  درعین  سوریه  دولت  است:  شده  تأكید  بیانیه  این  در 
برخی  حمایت  از  جلوگیری  و  مرزها  از  حفاظت  براهمیت 
قدرت  افزایش  از  ممانعت  و  مسلح  گروه های  از  كشورها 
این گروه ها یا تغییر در مواضع آنها تأكید دارد، چراكه این 
با  را  آمده  دست  به  توافق  اجرای  روند  می تواند  اقدامات 
مشکل مواجه كند. دولت سوریه همچنین تأكید كرده است 

نقض  هرگونه  به  پاسخگویی  برای  را  خود  حق  ارتش  كه 
آتش بس ازسوی گروه های مسلح علیه شهروندان سوری یا 

نیروهای مسلح محفوظ می داند.
مفاد آتش بس

نیمه شب   ١٢ ساعت  از  مخاصمه  ترک  و  آتش بس  اعالم 
براساس  است.   ٢٠١٦ فوریه   ٢٧ تاریخ  در  دمشق  وقت  به 
باید  خصومت آمیز  اقدام  هرگونه  پایان  آتش بس  توافق 
تعهد خود  كه  در سوریه  درگیر  تمامی طرف های  ازسوی 
پذیرفته اند،  را  آن  و  داشته  ابراز  شده،  اعالم  شرایط  به  را 
شورای   ٢٢٥٤ قطعنامه  به  توجه  با  شود.  گرفته  درنظر 
بیانیه های منتشرشده ازسوی گروه  امنیت سازمان ملل و 
داعش،  شامل  مخاصمه  ترک  سوریه،  از  حمایت  بین المللی 
شورای  ازسوی  كه  سازمان هایی  دیگر  و  النصره  جبهه 
شناخته  تروریستی  سازمان  به عنوان  ملل  سازمان  امنیت 
و  داعش  از  غیر  به  دیگری  گروه  هر  نمی شود.  شده اند، 
جبهه النصره و دیگر سازمان های تروریستی شناخته شده 
ازسوی شورای امنیت سازمان ملل كه در اقدامات نظامی و 
شبه نظامی گری در سوریه دست دارند، باید به فدراسیون 
بین المللی حمایت  به عنوان روسای گروه  آمریکا  و  روسیه 
و  آتش بس  شرایط  به  را  خود  پذیرش  و  تعهد  سوریه  از 
ترک مخاصمه تا ساعت ١٢ظهر به وقت دمشق در تاریخ ٢٦ 
تا نیمه شب ٢٧  این دوكشور نیز  فوریه ٢٠١٦ اعالم كنند و 
فوریه باید هماهنگی های الزم برای آغاز آتش بس را انجام 

دهند.
برای  الزم  اقدامات  كه  می شوند  متعهد  دوطرف  همچنین 
حمایت و ممانعت از هرگونه حمله توسط نیروهای ارتش 
روسیه یا نیروهای ائتالف ضدداعش تحت حمایت آمریکا و 
نیروهای مسلح دولت سوریه و دیگر گروه های حامی آنها 
علیه گروه های پذیرنده آتش بس را انجام دهند. اما اقدامات 
جمهوری  مسلح  نیروهای  هوایی  حمالت  ازجمله  نظامی 
ائتالف  نیروهای  و  روسی  مسلح  نیروهای  سوریه،  عربی 
النصره  جبهه  داعش  علیه  آمریکا  رهبری  تحت  ضدداعش 
گروه  امنیت  شورای  ازسوی  كه  سازمان هایی  دیگر  و 

تروریستی شناخته شده اند، ادامه خواهد یافت.

یکه تازی ترامپ
نه چندان محبوب میان سیاستمداران محافظه كار امریکا 
شد. این سومین پیروزی پیاپی دونالد ترامپ در انتخابات 
مقدماتی درون حزبی امریکا در اردوگاه جمهوریخواهان 
پیروزی  یك  به عنوان  آن  از  ترامپ  كه  پیروزی ای  است؛ 
بزرگ نام می برد، چرا كه باعث دلسردی سایر نامزدهای 
می شود.  جمهوریخواهان  مقدماتی  انتخابات  در  حاضر 
آن است كه دونالد  از  نوادا حاكی  انتخابات كاكس  نتیجه 
ترامپ با ٤٦ درصد آرا پیروز مقتدر این ایالت شده و پس 
قرار  دوم  جایگاه  در  آرا  ٢٤درصد  با  روبیو  ماركو  او،  از 
گرفته است. تد كروز هم كه امید بسیار زیادی برای بهبود 
جایگاه خود در انتخابات نوادا داشت تنها با ٢١درصد آرا 
سوم شده. در رده های بعدی نیز بن كارسون با ٥درصد 
از  پس  ترامپ  گرفتند.  قرار  آرا  ٤درصد  با  كسیچ  جان  و 
الس وگاس  در  خود  هواداران  میان  در  پیروزی  اعالم 
گفت من عاشق نوادا هستم. ما اكنون در حال برنده شدن 
پیاپی هستیم و مغی خواهیم برنده، برنده و برنده در این 
كشور شویم و این راه را آغاز كردیم تا در سراسر كشور 
پیروز شویم. ترامپ در ادامه افزود: »تمامی اقشار به من 
رای دادند، جوان ها، پیرها، با تحصیالت عالی و حتی كم 
سوادها به من رای دادند و من عاشق كم سوادها هستم.«

نبرد نزدیك برای نفر دوم
حاكم  امریکا  محافظه كاران  اردوگاه  بر  سردی  فضای 
ماركو  یعنی  جمهوریخواهان،  امید  پر  جوانان  است. 
گذشته  انتخابات  سه  در  كه  آنجایی  از  كروز  تد  و  روبیو 
رقابتی  تنها  نرسیدند،  هم  ترامپ  دونالد  رای  نزدیکی  به 
آرای  حاشیه  زیرا  دارند  یکدیگر  با  دومی  مقام  در  بزرگ 
ترامپ به حدی مطمئن است كه این دو نامزد حتی تصور 
تهدید كردن آرای او را ندارند. در همین حال رقابت روبیو 
و كروز به حدی نزدیك است كه فاصله آرای دو طرف برای 
تعیین رتبه دوم در حد یك درصد است. جمهوریخواهان 
در نوادا سی نماینده درون حزبی دارند كه اكنون با توجه 
كسب  را  نماینده  رای١٤  ترامپ  گفت  می توان  نتایج  به 
كرده، روبیو و كروز نیز هر دو پنج نماینده را به دست 
خود  آن  از  را  نماینده  یك  رای  نیز  كارسون  و  آورده اند 

كرده است.
با این وجود یکی از جنبه های شگفت انگیز این انتخابات 
رای التین زبان های حزب جمهوریخواه در انجمن حزبی 
مواضع  مهاجران  مورد  در  ترامپ  اگرچه  بود.  نوادا 

دادند.  رای  ترامپ  نفع  به  آنها  اما  داشت،  تندی  بسیار 
التین  نوادا  انتخابات  در  حاضر  رای دهندگان  از  ٨درصد 
به  آنها  ٤٥درصد  می دهد  نشان  نتیجه  كه  بودند  زبان 
ترامپ رای داده اند موضوعی كه شاید عجیب ترین جنبه 
گفته  سی ان ان  به  اسپانیایی  یك  باشد.  نوادا  انتخابات 
حتی  و  شد  پیروز  انتخابات  این  در  ترامپ  خوشحالم  كه 
از نقش التین زبان ها  پیروزی خود  ترامپ در سخنرانی 
نوادا  ایالت  در  حال  این  با  كرد.  تشکر  خود  پیروزی  در 
٨٥ درصد از رای دهندگان روزسه شنبه را سفید پوستان 
تشکیل می دادند كه از میان آنها ٤٧ درصد به ترامپ رای 
داده اند و بررسی ها نشان می دهد در جلسات حزبی نیز از 
هر ده سفید پوست به طور معمول ٦ نفر از ترامپ حمایت 
كرده اند از همین رو می توان سفیدپوستان را اصلی ترین 

گروه در پیروزی ترامپ در نوادا  دانست.
نگرانی جمهوریخواهان

اكنون یك نگرانی در جمهوریخواهان سنتی به وجود آمده 
است و آن محبوبیت روز افزون ترامپ و دعوای روبیو و 
كروز برای كسب جایگاه دومی است. روبیو و كروز هیچ 
توانی برای جلوگیری از افزایش محبوبیت ترامپ ندارند 
در صورتی كه این انتظار وجود داشت دو طرف مواضع 
خود را علیه ترامپ تحکیم كنند اما دو طرف كار خود را 
پیش گرفتند و اجازه دادند محبوبیت ترامپ در انتخابات 
ماركو  حال  این  با  یابد.  افزایش  نظرسنجی ها  از  بیش 
روبیو در سخنانی گفت من جایگزین بهتر و قوی تری از 
ترامپ هستم. روبیو تا حد زیادی این روزها تالش می كند 
تا از درگیری مستمر با نامزدهای مقابل خود اجتناب كند 
تا بتواند نامزد قابل توجه جمهوریخواهان شود. او تاكید 
خواهم  جمهوریخواهان  بزرگ  برنده  هفته  این  من  كرد 
شد. او در سخنانی همچنین افزود می دانم همه عصبانی 
و نا امید هستید ولی نباید نامزدی را انتخاب كنید كه از 

همه عصبانی تر به نظر می رسد.
در طول هفته گذشته سی ان ان مصاحبه هایی با ده ها تن از 
رای دهندگان جمهوریخواه در سراسر كشور انجام داده 
رای  روی  بر  پایدار  و  كامل  صورت  به  می دهد  نشان  كه 

خود به ترامپ ایستاده اند و از وی حمایت می كنند.
این حمایت و پشتیبانی نیز در نظرسنجی ها نمایان است. 
درون  آینده  انتخابات  در  حاضران  از  ٧٠درصد  اكنون 
انتخابات  برای  را  خود  تصمیم  كه  كردند  اعالم  حزبی 
گرفته اند و ٣٠درصد هنوز تصمیم نگرفته اند كه این رقم 

می تواند در انتخاب های آینده تعیین كننده باشد.
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این شناسنامه همه ماست

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

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

اصالتی می باشیم. 

بگذار تو را در آغوش گیرم، 
گفت  توان  می  عاقل  انسانهای  برای 
دوره  خوشایند،  نا  مصیبتی  كه، 

آموزشی هوشمندانه ای است. 
هنری ششم، بخش سوم، پرده سوم، صحنه اول. 

Let me embrace thee, 
sour adversity, for wise 
men say it is the wisest 
course. 
Henry VI, Part III, Act III, sc,1.

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

هفته نامه پرشین
 اجتماعی , فرهنگی , هنری

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

نویسنده انتخاب و به چاپ می رسد.
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یک فرهنگ و 
یک زبان  

فارسی  کشورهای  بیشتر  همبستگی 
عمیق  پیوندهای  به  عنایت  با  زبان 
قطعًا  آنها،  میان  تاریخی  و  فرهنگی 
عاملی برای تقویت توانایی درونی این 
است  مسلمات  از  این  است.  کشورها 
ها،  ملت  درونی  و  ذاتی  توانایی  که 
عامل اصلی پیشرفت و اقتدار آنهاست 
از لحاظ  و همبستگی کشورهایی که 
تمدن«،  و  »تاریخ  و  فرهنگ  دین، 
اشتراکات فراوان دارند، باعث افزایش 

توانایی درونی آنها خواهد شد.
از  ناپذیر  جدا  هایی  قطعه  افغانستان  و  تاجیکستان  ایران،   
سه  این  مناسبات  تقویت  و  هستند  ایرانی  و  ایران  فرهنگ 
بعد  باشد.  آنها  باید جزء سیاست های اصولی  با هم  كشور 
از استقالل تاجیکستان، ایران روابط مستحکم و همه جانبه 
یی با این كشور داشته است، و این تهران بود كه در تالشی 
گسترده و با استفاده از نفوذ معنوی خود توانست رهبران 
 199۷ سال  در  و  آورده  هم  گرد  را  تاجیکی  های  گروه  همه 
پای سند  را  آنها  امضای  داخلی،  یک دهه جنگ  به  نزدیک  و 
ها  تاجیک  قول  به  جنگ  به  و  بگذارد  كشور  این  ملی  آشتی 
»شهروندی« خاتمه بدهد و كمک كند به تاجیکستان »صاحب 
استقالل« كه به سرعت بتواند بر مسائل و مشکالت خود فائق 
آید. در ارتباط با افغانستان نیز كمک های ایران به این كشور 
و مردم آن به خصوص در 30 سال اخیر آنقدر گسترده، متنوع 
و حیاتی بوده است كه حتی دشمنان دو كشور هم به آن اذعان 
دارند. یکی از آثار فروپاشی اتحاد شوروی توجه كشورهای 
مشترک المنافع به احیای هویت فرهنگی خود بود و در این 
كشورهای  و  اعم  طور  به  مركزی  آسیای  كشورهای  میان 
فارسی زبان منطقه نظیر تاجیکستان به طور اخص، تالش 

مستمری برای بازسازی زبان فارسی آغاز كردند.

عنصر  یک  عنوان  به  فارسی  زبان  كه  است  این  واقعیت   
از  حراست  و  حفظ  در  مهمی  نقش  همواره  غنی  فرهنگی 
ترفندهای  مقابل  در  زبان  فارسی  ملل  فرهنگی  استقالل 
نمود  مركزی  آسیای  در  مساله  این  و  كرده  ایفا  بیگانگان 
خاصی داشته است. در بررسی تاریخ آسیای مركزی بارها 

برای  شوروی  دولت  سوی  از  متعددی  مشکالت  به  بارها  و 
فارسی زبانان این امپراتوری فروپاشیده بر می خوریم. در 
دوره استالین بسیاری به دلیل تالش برای حفظ زبان فارسی 
زندانی شده و تحت شکنجه و آزار قرار گرفتند. تاجیک های 
خصوص  به  و  منطقه  این  سرتاسر  در  كه  مركزی  آسیای 
اند، در طول  پراكنده  ازبکستان  و  تاجیکستان  در دو كشور 
فارسی  زبان  حفظ  برای  یی  ویژه  اهتمام  دوران،  این  همه 
شاعران  آوردند.  به عمل  فرهنگی خود  از هویت  و حراست 
فارس  نویسندگان  و  رودكی  و  فردوسی  نظیر  گوی  پارسی 
خود  سایه  و...  خوارزمی  بیرونی،  سینا،  ابن  همچون  نگار 
را در آسیای مركزی گسترانده و باعث مباهات تاجیک ها در 
مقابل دیگر اقوام كه هویت فرهنگی معتبر ندارند، شده اند. 
در اصل این پیشینه تاریخی، علت مقاومت فارسی زبانان در 

طول سلطه اتحاد شوروی بر این منطقه بود.

 براساس اسناد تاریخی در استان خوارزم واقع در ازبکستان 
قبر  و  كردند  می  زندگی  زبان  فارسی  افراد   19۷3 سال  تا 
ایرانی كه هنوز  پوریای ولی جوانمرد و شاعر پارسی گوی 
نفوذ  عمق  نشانگر  است،  خطه  این  مردم  زیارتگاه  نیز 
ادبیات فارسی در آسیای مركزی است. امروزه اندیشمندان 
است،  بسیار  نیز  آنها  عده  كه  مركزی  آسیای  روشنفکران  و 
زبان  احیای  در  را  خود  تاریخی  و  ملی  هویت  از  حراست 
های  كتاب  درصد   80 از  بیش  پندارند.  می  ممکن  فارسی 
قدیمی و نسخ خطی موجود در كتابخانه های آسیای مركزی 
زبان  آموزش  بدون  كه  یی  گنجینه  است؛  فارسی  زبان  به 
و  داشت  نخواهد  وجود  آن  از  برداری  بهره  امکان  فارسی، 
شاید به همین دلیل است كه بسیاری از رهبران و دولتمردان 
در  فارسی  زبان  گسترش  به  گذشته  از  بیش  مركزی  آسیای 
كشورهای خود می اندیشند و بی اعتنا به تبلیغات مسموم كه 
این زبان را عاملی برای توسعه نفوذ ایران معرفی می كنند، 
كه  است  واقعیت  این  هستند.  فارسی  زبان  تقویت  خواهان 
مسوولیت متولیان پاسداری از زبان فارسی در ایران را بیش 

از پیش سنگین می كند. 

سیاستگذاران در گسترش زبان فارسی در خارج از كشور به 
خوبی می دانند كه امروزه میلیون ها نفر از مردم كشورهای 
منطقه طالب آموزش زبان فارسی هستند و تغذیه این جمعیت 
امکانات  برنامه ریزی صحیح و توزیع عادالنه  جز در سایه 
موجود نمی تواند ممکن شود. در كنار تقویت فعالیت های 
جاری كه آثار مثبت فراوانی نیز داشته است، تقویت برنامه 
ایران و توجه بیشتر  های صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
رسانه های مکتوب به معرفی منطقه از ابعاد مختلف، نقش 
عمده یی در معرفی این زبان به ویژه همسان سازی گویش 
گویش  وجود  داشت.  خواهد  فارسی  و  تاجیکی  دری،  های 
آنها  تدریجی  بیگانگی  زبانان،  فارسی  بین  در  مختلف  های 
را در پی خواهد داشت و تالش برای یافتن راه های مناسب 
این  این گویش ها ضروری است.  بین  ایجاد همگونی  جهت 
امر در سایه همکاری كلیه دستگاه هایی كه به امر آموزش و 

پژوهش در زبان فارسی اشتغال دارند، محقق خواهد شد.

http://www.facebook.com/pages/Persian-Weekly/120285221359444
http://www.facebook.com/persian.weekly
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تبلیغات خالقانه و عجیب انتخاباتی كاندیداها 

جذب رای 
با رژ صورتی

که  قانونی  زمان  در  انتخاباتی  تبلیغات  انجام 
پخش  است.  عادی  امری  شده  تعیین  آن  برای 
به  کاندیداها  بین همه  ....در  و  تراکت  عکس، 
برخی  گاه  اما  می شود،  انجام  یکسان  طور 
و  شوخی  با  توام  شیوه هایی  از  کاندیداها 
برای  بیشتر  توجه  جلب  منظور  به  خالقیت 
می کنند  استفاده  خود  انتخاباتی  تبلیغات 
هست.  نیز  عجیب  گاه  و  عرف  از  خارج  که 
ثبت نام  برهه  دو  در  انتخابات  از  دوره  هر  در 
این  مشاهده  انتظار  در  مردم  تبلیغات،  و 
دوره های  در  کمااینکه  هستند  تبلیغات   نوع 
چسباندن  با  کاندیداها  برخی  که  دیدیم  قبل 
با  یا  خود  لباس های  به  تبلیغاتی  برنامه های 
فریاد زدن هایی که صرفا برای جلب توجه بوده 
برای  مضحک  و  غیرمتداول  روش های  این  از 
ناگفته  کرده اند.  استفاده  انتخاباتی  تبلیغات 
کاندیداهای  به  می تواند  موارد  این  که  نماند 
رقیب که به دنبال سوتی از طرف رقبای خود 
هستند، کمک کند که به راحتی آن را رسانه ای 
کرده و در جهت تخریب وجهه و کاهش شانس 
موفقیت آنها در عرصه رقابت انتخاباتی از آن 

استفاده کنند. 

استفاده از بذر درخت 
مجلس  انتخابات  دوره  دهمین  كاندیداهای  از  یکی 
شورای اسالمی برای تبلیغات دست به اقدام عجیبی زده 
است. وی به جای اینکه از كاغذ برای معرفی برنامه های 
انتخاباتی كه  خود استفاده كند در جهت معرفی شعار 
همانا حفظ محیط زیست است بسته های كوچکی تهیه 
كرده و در آن بذر درخت قرار داده و آنها را به درختان 
كه  آورده  نیز  اقدام  این  شرح  در  و  است  كرده  آویزان 
»برای چاپ تبلیغات چند درخت قطع شده است؟ برای 
جبران این آسیب به محیط زیست بذر درون بسته را در 

دل خاک بکارید. تغییر را از خودمان آغاز كنیم.«

نصیحت پدرانه
انتخابات  از  این دوره  در  كه  كاندیداهای جوان  از  یکی 
شركت كرده است فرزند نماینده قبلی این حوزه انتخابیه 
است. وی برای تبلیغات انتخاباتی خود ایده جالبی را به 
كار گرفته كه ضمن یادآوری ارثی بودن تفکرات سیاسی 
را در عرصه  اینکه موفقیت خود  برای  این خانواده  در 
عکس  عکسش،  كنار  در  كند  تضمین  انتخاباتی  رقابت 
قرار  خود  نصیحت كردن  و  تذكر دادن  حالت  در  را  پدر 
آورده  پدرش  از  نقل  به  نیز  آن  شرح  در  و  است  داده 

است:»همیشه خاک پای مردم باش.«

ناز تبلیغاتی
تبلیغاتی  پوستر  یک  عکس  سایت  ها  از  یکی  قبل  چندی 
را  غیرمتعارف  حالتی  با  اما  چادر  پوشش  با  خانمی  از 
كاندیدای عضو جریان اصولگرایی در حوزه  به عنوان 
كازرون منتشر كرد كه این پوستر موجب جنجال خبری 
حالی  در  این  شد.  اجتماعی  شبکه های  و  رسانه ها  در 
در  خبری  در  مشرق نیوز  اصولگرای  سایت  كه  است 
واكنش به انتشار این عکس مدعی شده است: »این فردی 
كه به عنوان كاندیدای حوزه كازرون معرفی شده وجود 
خارجی و هویت حقیقی ندارد و فردی كه در این عکس 
مشاهده می شود یک مدلینگ است كه ژست خاص وی 

نیز در همین راستا بوده است.« 

استفاده از ریتم یک شعار ملی
انتخابات  دوره  دهمین  انتخاباتی  كاندیداهای  از  یکی 
ملی  شعار  ریتم  از  استفاده  با  اسالمی  شورای  مجلس 
»نه شرقی نه غربی جمهوری اسالمی« شعار »نه شرقی 
نه غربی فقط آقای برقی« را برای خود برگزیده است. 
در عکسی از ستاد تبلیغاتی یکی از كاندیداها نیز وعده 
یک سال اینترنت رایگان به حامیان این كاندیدا داده شده 

است.

استفاده از اسکیت سواران در سطح شهر
انتخابات  از  دوره  این  كاندیداهای  از  یکی  هواداران 
اسکیت سوار  تیم  یک  از  هم  اسالمی  شورای  مجلس 
استفاده كرده كه لباس منقش به نام این كاندیدا را بر تن 

كرده و در سطح شهر اسکیت سواری می كنند.

رژلب و عینک صورتی انتخاباتی!
یکی از كاندیداهای انتخاباتی مجلس در حوزه انتخابیه 
را  تبلیغاتی ام  ستاد  نظر  مورد  »رنگ  است:  گفته  خود 
رنگ  این  از  نمادی  كس  هر  و  كرده ام  انتخاب  صورتی 
طرفدار  اگر  و  است  من  طرفدار  یعنی  باشد،  داشته 
عینک  قاب  و  خانم ها  برای  صورتی  رژلب  باشید،  من 
دوران  كرد.  خواهم  توزیع  آقایان  میان  در  صورتی 
در  چون  است  آمده  سر  به  طایفه گرایی  و  دادن  شام 
صورت طایفه بازی، كوتوله پروری در جامعه رواج پیدا 

می كند.«

تبلیغات با ساخت ترانه محلی
یکی از كاندیداهای خراسان شمالی كه در دهمین دوره 
برای  دارد  حضور  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات 
محلی  خواننده  از  استفاده  با  خود  انتخاباتی  تبلیغات 
انتخابات  مضمون  با  ترانه ای  قوشمه  ساز  و  كرمانج 
صوتی  فایل  انتشار  با  آن  محلی  خواننده  و  ساخته 
)قوشمه(  كرمانجی  محلی  موسیقی  نوای  با  تبلیغاتی 
پرداخته  خود  عالقه  مورد  انتخاباتی  كاندید  معرفی  به 
بدهند.  رای  وی  به  می خواهد  مردم  از  ترانه  این  در  و 
به  را  مردم  محلی  شاد  ترانه  این  در  خواننده  همچنین 
مورد  نامزد  از  حمایت  و  انتخابات  در  گسترده  شركت 
در  كه  تبلیغاتی  صوتی  فایل  این  می خواند.  فرا  نظر 
یافته  انتشار  شهرستان  این  انتخاباتی  مجازی  فضای 
است.  شده  مواجه  مجازی  فضای  كاربران  استقبال  با 
گفتنی است موسیقی كرمانجی از موسیقی شاد، سنتی 
و پرطرفدار شهرستان های خراسان شمالی است كه پای 

ثابت مراسم های شادی و عروسی در این استان است.

تبلیغات به روایت صورتحساب
یکی از نمایندگان كنونی مجلس كه كاندیدای دهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی نیز شده در حوزه انتخابیه خود 
با توزیع بروشوری به تشریح ریزمخارجی كه در طول 

فعالیت در مجلس برای این حوزه انتخابیه هزینه شده، 
پرداخته و مواردی را ذكر كرده كه باور آن سخت است! 
»دانشگاه  است:  شرح  بدین  بروشور  این  در  آمده  متن 
پیام نور شهرستان ... به عنوان یک دانشگاه فراگیر و در 
دسترس برای همه اقشار جامعه مورد توجه ویژه آقای 
... قرار دارد و طی 3 سال اخیر فعالیت های زیادی برای 
توسعه این واحد صورت پذیرفته است از جمله تجهیز 
 ،13.000.000.000 بودجه  با  دانشگاه  اجتماعات  سالن 
خیابان  آسفالت  و  زیرسازی  احداث،  نیز  روستاها  در 
در   44.340.000.000 بر  بالغ  اعتباری  با  متری   14
خیابان  آسفالت  و  زیرسازی  احداث،  روستای...، 

در   31.140.000.000 بر  بالغ  اعتباری  با  متری   14
 14 خیابان  آسفالت  و  زیرسازی  احداث،  روستای....، 
متری با اعتباری بالغ بر 40.380.000.000 در روستای، 
احداث، زیرسازی و آسفالت خیابان 14 متری با اعتباری 
احداث،  روستای....،  در   24.190.000.000 بر  بالغ 
بالغ  اعتباری  با  متری   25 خیابان  آسفالت  و  زیرسازی 
كانال  طرح  روستای...،ادامه  12.640.000.000در  بر 
معادل.  بودجه  اختصاص  با  امسال   9-1 آبرسانی 
12.000.000.000، پل میدان ... : این پل 600 متری دهانه 
ساخت  حال  در  ریال   180.000.000.000 اعتبار  با  باز 
بوده و پیش بینی می شود تا سال آینده به اتمام برسد.«

تبلیغات با پختن نان!
انتخابات  از  دوره  این  انتخاباتی  كاندیداهای  از  یکی 
مجلس شورای اسالمی نیز با حضور در یک نانوایی در 
حوزه انتخابیه خود به صورت نمادین اقدام به پختن نان 

كرده است.

استفاده از جناب خان
یکی دیگر از كاندیداهای دهمین دوره انتخابات مجلس 
خان  جناب  حضور  از  تبلیغات  برای  اسالمی  شورای 
ستاد  در  خندوانه  پرطرفدار  برنامه  محبوب  عروسک 
عروسک  این  مردم  كه  كرده  استفاده  خود  انتخاباتی 
تلویزیونی  چهره های  بی پرواترین  از  یکی  عنوان  به  را 
سیاستمداران  با  خندوانه  برنامه  در  كه  می شناسند 
شیرین  لهجه  با  حدادعادل  غالمعلی  جمله  از  متعددی 
آبادانی پیرامون مسایل سیاسی روز به گفت وگو نشسته 

بود.

فوق لیسانس مقاومت!
در  را  جالبی  نکات  نیز  خراسانی  كاندیداهای  از  یکی 
كه  حالی  در  است.  كرده  مطرح  خود  تبلیغاتی  تراكت 
می دهیم  یاری  را،  سبزوار  می نشانیم  قله  بام  »بر  شعر 
نابغه سربدار را« بر روی این تراكت نقش بسته است، در 
پشت آن و در معرفی این كاندیدا، وی دارای تحصیالت 
در  همچنین  است!  شده  معرفی  مقاومت  لیسانس  فوق 
مجلس  انتخابات  كاندیدای  این  رزومه  از  دیگری  بند 
ساخت مسجدی توسط پسرعمو و برادر وی آورده شده 

است!
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دموكراسی یا تندیس 
نیم تنه در اروپا

یانیس واروفاكیس٭

 »اروپا یا دموكراتیزه می شود یا از هم می پاشد« ؛  این عبارتی از مانیفست 
جنبش دموكراسی در اروپا DiEM٢٥ است، گروهی كه من فقط به راه اندازی 
فروپاشی  است.  شده  شناخته  واقعیت  یك  این  كردم.  كمك  برلین  در  آن 
جدید  بخش های  كه  می رسد  نظر  به  جا  همه  است.  واقعی  اروپا  در  فعلی 
ظاهر می شوند: در امتداد مرزها، در جوامع و اقتصاد های ما و در اذهان 

شهروندان اروپا. از دست دادن صداقت در اروپا آخرین بار به نوبه خود در 
بحران پناهندگان به شکل دردناكی آشکار شد. رهبران اروپا از رجب طیب 
اردوغان، رییس جمهور تركیه خواستند كه مرزهای كشور خود را به روی 
پناهندگان جنگ زده سوریه كه از حلب می آمدند، باز كند؛ در همان زمان، 
آنها یونان را برای اجازه دادن به ورود همان پناهندگان به » قلمرو اروپا « 
تنبیه كردند و حتی تهدید كردند در امتداد مرزهای یونان با بقیه اروپا نرده 

اگر  دید.  مالی  امور  قلمرو  در  می توان  را  مشابه  فروپاشی  می گذارند.  كار 
كه  كند  انتخاب  می تواند  او  شود،  كشی  قرعه  برنده  امریکایی  شهروند  یك 
آیا دالرهایی را كه جایزه برده در یك بانك مستقر در نوادا یا نیویورك حفظ 
ارزش های  یورو  نیست. همان  یورو حاكم  قانون در منطقه  این  نه.  یا  كند 
بانکی  حساب  یا  هلندی،  یونانی،  ایتالیایی،  پرتغالی،  بانك های  در  متفاوتی 
آلمانی دارد، زیرا بانك ها در كشورهای عضو ضعیف متکی به كمك های مالی 
دولت هستند. این یك نشانه مطمئن از فروپاشی پول واحد است. در همین 
مركزی  منطقه  در  )تشدید(  ضرب  و  تقسیم  حال  در  سیاسی  شکاف  حال، 
اتحادیه اروپا است. انگلستان در حال تصمیم گیری برای خروج از اتحادیه 
اروپا یا باقی ماندن در آن است. این یك بازتابی از عدم تمایل مزمن سیاسی 
این كشور در هر دو مورد دفاع از اتحادیه اروپا یا مقابله با استبداد آن است. 
اروپا  اتحادیه  قدرت  تامین  محور  آلمان،  فرانسه-  محور  آنکه  بدتر  همه  از 
شکسته شده است. امانوئل ماكرون، وزیر اقتصاد فرانسه، نمی تواند آن را 
بیشتر تکان دهد، وقتی می گوید دو كشور در آستانه یك ورژن مدرن از جنگ 

٣٠ ساله كاتولیك در مقابل پروتستان هستند.

در همین حال، كشورهای جنوب كه در حالت ركود دایمی هستند از سوی 
اروپای شمالی شماتت می شوند. اما چنانچه اگر این دلیل كافی نیست، یکی 
وسیله  به  می شود،  ظاهر  آهن  سابق  پرده  امتداد  در  دیگر  شوم  گسل  خط 
روح  هجوم  معرض  در  آشکارا  كه  كمونیستی  سابقا  كشورهای  دولت های 
همبستگی هستند، برای توصیف موقعیت آنها در پروژه اروپا  )حداقل در 

تئوری(.
اما چرا اروپا از هم می پاشد و چه كار می توانید در مورد آن انجام دهید؟

پاسخ این سوال در ریشه های اتحادیه اروپا قرار گرفته است. اتحادیه اروپا 
به عنوان یك كارتل صنایع سنگین آغاز به كار كرد كه مصمم به تنظیم قیمت 
و توزیع مجدد سود انحصاری آن از طریق یك بروكراسی در بروكسل بود. 

تبادل  نرخ  تثبیت  نیازمند  همچنین  اروپا  مرزهای  سراسر  در  قیمت  تعیین 
ارز بود. در دوران برتون وودز، ایاالت متحد این خدمت را ارایه می كرد اما 
به محض آنکه امریکا در تابستان سال ١٩٧١ برتون وودز را كنار گذاشت، 
یك  طراحی  به  شروع  بود،  شده  مستقر  بروكسل  در  كه  كارتلی  مدیران 
سیستم تثبیت نرخ تبادل ارز اروپایی كردند. پس از تجربه یك سری شکست، 
یورو برای تثبیت نرخ تبادل ارز به دنیا آمد. همان طور هم مدیران كارتل، 
اروپایی  پان  واقعی  دموكراسی  كه  كردند  تلقی  اروپا  اتحادیه  تکنوكرات 
یك تهدید است. با صبر و حوصله و متد خاص، یك فرآیند از تصمیم گیری 
سیاسی آغاز شد. سیاستمداران ملی سخاوتمندانه این تصمیم ها را پذیرفتند، 
در حالی كه هر كسی مخالف رویکرد تکنوكراتیك كارتل اروپای متحد بود، 
به عنوان یك خارجی شناخته می شد. بنابراین، هر چند كشورهای اروپایی 
آن  به  كه  جایی  اروپا،  اتحادیه  نهادهای  ماندند،  باقی  دموكراتیك  ظاهرا 
حاكمیت بر تصمیم گیری های حیاتی منتقل شده بود، آزاد و دموكراتیك باقی 
ماندند. چنانچه مارگارت تاچر در طول آخرین حضور خود در پارلمان به 
عنوان نخست وزیر بریتانیا، توضیخ داد كه او كنترل پول و منافع این كشور 
را از سیاست های اروپا خارج می كند. توزیع پول و سیاست اروپا به دولت 
كارتل نه تنها به دموكراسی اروپا پایان داد  بلکه همچنین به یك دور باطل از 
استبداد و نتایج ضعیف اقتصادی دامن زد. استقرار هر چه بیشتر قدرت در 
اروپا، دموكراسی را تحت فشار قرار داد و منجر به آن شد كه رهبران اروپا 
اقتصادی،  ركورد  هنگام  در  خود  خورده  شکست  سیاست های  اثبات  برای 
استبداد را دو برابر كنند. این دلیل آن است كه چرا اروپا تنها اقتصاد جهان 
است كه هنوز پس از بحران ٢٠٠٨، شکست خورده است. از طریق این چرخه 
معیوب بحران اروپا، در مردم منطقه وطن پرستی با آمیزه ای از تعصب و 
بیگانه ستیزی تقویت شده است. كاری كه ما در حال حاضر باید انجام دهیم 
این است كه باید یك ائتالف پان اروپایی از دموكرات های رادیکال، اجتماعی، 
سبز، و لیبرال، برای بازگرداندن » دمویDemos «به دموكراسی ایجاد كنیم؛ 
با اتحادیه اروپایی كه قدرت مردم را به عنوان تهدیدی برای  برای مبارزه 
اقتدار خود می بیند. این همان دلیل برای ایجاد گروه DiEM٢٥ است. آیا ما 
آرمان گرا هستیم؟ »شاید«. اما این واقع بینانه تر از تالشی است كه اتحادیه 
ما  پروژه  اگر  انجام می دهد.  ما  پاشیدن  از هم  برای  دموكراتیك  اروپا ضد 
تخیلی است، این تنها جایگزین یك ناكجاآبادی است كه در حال ساخته شدن 
از حد بزرگ و خام است.  ما بیش  این نیست كه هدف  است. خطر واقعی 
خطر واقعی این است كه اروپایی ها یاد می گیرند چشم خود را روی پرتگاه 

و در نهایت سقوط ببندند. ٭ وزیر مالی سابق یونان
 منبع: پروژكت   سندیکت

بین الملل

 نخست وزیر 
علیه مخالفان آتش كرد

 صفحه یک روزنامه های بریتانیایی درگیر توافقات این كشور و 
اتحادیه اروپا و حواشی آن است. ازجمله روزنامه گاردین كه در 
از حمله دیوید كامرون به كمپین خروج و هوادارانش  تیتر یک 

یک  تیتر  در  می دهد.  خبر 
هواداران  از  یکی  گاردین 
شهردار  خروج،  كمپین 
جانسون  بوریس  لندن، 
پیش  است.  شده  معرفی 
بروكسل  نشست  آغاز  از 
خواسته های  بررسی  و 
با  توافق  برای  بریتانیا 
شهردار  اروپا،  اتحادیه 
به  را  تالشش  تمام  لندن 
خواسته های  گرفت  كار 
مطرح  اتحادیه  در  بریتانیا 

اما  شود،  سیاسی  جدال  این  وارد  پر  دست  با  كامرون  دیوید  و 
مجاب  را  اتحادیه  كرد  اعالم  بریتانیا  نخست وزیر  اینکه  از  بعد 
به  و اصطالحا طرفین  بپذیرد  را  این كشور  كرده خواسته های 
دست  كابینه  اعضای  از  دیگر  برخی  و  شهردار  برسند،  توافق 
لندن  شهردار  شده اند.  خروج  خواستار  و  زده اند  مخالفت  به 
كمپین ترک از اتحادیه تشکیل داده و از مردم می خواهد در روز 
رفراندوم حتما به گزینه خروج رأی دهند. روزنامه گاردین در 
و  مخالفان  علیه  آتشینی  نطق  نخست وزیر  نوشته  خود  گزارش 
نزدیکان سیاسی خود انجام داده و گفته من فکر می كنم كاری 
انجام می دهند،  اتحادیه  از  بقیه موافقان جدایی  و  كه جانسون 
شبیه زن وشوهرهایی است كه می خواهند از هم جدا شوند، اما 
درست در زمان طالق، به تجدید خطبه عقد و ازدواج مجدد فکر 
گاردین،  روزنامه  یک  صفحه  بخش  انتهایی ترین  در  می كنند! 
است.  شده  منتشر  بریتانیا  در  زندان ها  وضعیت  از  گزارشی 
گزارشگر گاردین سراغ یکی از زندان های این كشور رفته و از 
انواع واقسام خالف ها كه در چهاردیواری سلول های زندان رخ 

می دهد، گزارش نوشته است.

نکته: مدتی است مسائل داخلی بریتانیا صفحه یک گاردین را به 
خود مشغول كرده است.

مرزهای بسته مقدونیه و 
سرگردانی بیشتر مهاجران

برخی  دست  به  اتحادیه  از  خروج  كمپین  تشکیل  از  بعد 
صاحبان  و  تاجران  از  تعدادی  بریتانیا،  كابینه  اعضای  از 
و  توافق  موافقان  صف  به  بریتانیا  بزرگ   كارخانه های 
مخالفان خروج پیوسته اند و از نخست وزیر حمایت كرده اند. 
مهم ترین  از  یکی  در  اروپا  ژورنال  وال استریت  روزنامه 
هرچه  است.  كرده  منتشر  را  خبر  این  یک  صفحه  تیترهای 
می كنند  استدالل  دست چپی  و  دست راستی  سیاست مداران 
مخالفان  است،  كشور  این  نفع  به  اتحادیه  در  بریتانیا  ماندن 
ژوئن  ماه  رفراندوم  در  پیروزی  برای  و  نمی كنند  باور 
تالش می كنند. كامرون قرار است در ماه ژوئن، نظرسنجی 
سراسری خروج یا ماندن را اجرا كند. روزنامه وال استریت 
از مهاجران  اروپا، در عکس یک، بالتکلیفی تعدادی  ژورنال 
بسته  مرزهای  پشت  در  خاورمیانه ای  آوارگان  و  غیرقانونی 
می دهد  خبر  روزنامه  این  است.  كشیده  تصویر  به  را  اروپا 
كند.  قبل  از  محدودتر  را  مرزها  گرفته  تصمیم  هم  مقدونیه 
از مهاجران در جزایر یونان و  بااین حساب، جمعیت بزرگی 
در  سرنوشتی  چه  نمی دانند  و  می شوند  ماندگار  كمپ ها  در 
درباره  اروپا  ژورنال  وال استریت  یک  تیتر  آنهاست.  انتظار 
مواضع  به  حمله  برای  آمریکا  با  ایتالیا  همکاری  افزایش 
داعش در لیبی است. وال استریت ژورنال خبر می دهد ایتالیا 
اجازه  بیش ازپیش  آمریکایی  سرنشین  بدون  هواپیماهای  به 
داده از سمت سیسیل به مواضع داعش در لیبی حمله كنند. 
»والسا« جاسوس بود، تیتر یک مطلب دیگر در صفحه یک این 
روزنامه است. دولت لهستان فاش كرده لخ والسا پیش از دهه 
برای  و  گرفته  پول  پلیس مخفی،  به  اطالعات  دادن  بابت   ،۷0

دولت كمونیستی وقت جاسوسی كرده است.

در  خود  حضور  آخرین  طول  در  تاچر  مارگارت 
پارلمان به عنوان نخست وزیر بریتانیا، توضیخ داد 
که او کنترل پول و منافع این کشور را از سیاست های 
به  اروپا  پول و سیاست  توزیع  اروپا خارج می کند. 
داد   پایان  اروپا  دموکراسی  به  تنها  نه  کارتل  دولت 
نتایج  و  استبداد  از  باطل  دور  یك  به  همچنین  بلکه 

ضعیف اقتصادی دامن زد.
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انقالب صنعتی چهارم، 
مفهوم و نحوه رویارویی با 

آن عصر جدید 
كالوس شواب/بنیانگذار مجمع جهانی اقتصاد-  ترجمه: ایما موسی زاده

ما در آستانه انقالبی تکنولوژیک قرار داریم كه روش زندگی، كار و حتی نوع 
ارتباط مان با یکدیگر را از اساس تغییر می دهد. این تغییرات، از نظر شدت، 
بود.  نخواهد  بشری  قبلی  تجربه های  از  یک  هیچ  شبیه  پیچیدگی،  و  وسعت 
اگرچه هنوز نمی دانیم كه این تغییرات چگونه خود را نشان خواهند داد اما 
یک چیز روشن است: نحوه برخورد با آن باید یکپارچه و جامع باشد، روشی 
كه در تعیین آن همه ذی نفعان عرصه سیاست در جهان باید مشاركت داشته 
باشند. تفاوتی ندارد كه این ذی نفعان در بخش خصوصی فعال باشند یا در 

بخش عمومی و دانشگاه ها یا به عنوان فعاالن جامعه مدنی مطرح باشند.
انقالب صنعتی اول از آب و نیروی بخار برای مکانیزه  كردن تولید استفاده 
انبوه استفاده شد و  الکتریسیته برای تولید  از نیروی  كرد. در انقالب دوم، 
با انقالب سوم صنعتی، فناوری های اطالعاتی و الکترونیکی برای اتوماتیک 
صنعتی  چهارم  انقالب  با  حاال  شدند.  گرفته  كار  به  تولید  كردن  خودكار  و 
است. وجه  استوار  انقالب سوم  بر  آن  پایه های  نوعی  به  كه  روبه رو هستیم 
است،  شده  آغاز  گذشته  قرن  اواسط  از  كه  دیجیتال،  انقالب  این  مشخصه 
ایجاد تلفیق هایی از فناوری های مختلف است به طوری كه مرزهای علم در 
یا  كمرنگ  آنها  در  كامپیوتر  و  فیزیک  و  بیولوژی  مانند  متفاوت  حوزه هایی 

حتی محو می شود.
سه دلیل عمده وجود دارد كه چرا این فناوری های جدید را نه ادامه ای برای 
انقالب سوم، كه باید دورانی جدید و چهارمین انقالب بدانیم. این سه دلیل به 
اختصار عبارتند از: شدت پیشرفت، وسعت قلمرو و اثرات آن بر سیستم ها. 
سرعت پیشرفت های اخیر، با هیچ دوره دیگری در تاریخ بشری قابل مقایسه 
نیست. اگر سرعت پیشرفت در انقالب صنعتی سوم را خطی فرض كنیم، به 
نظر می رسد این انقالب جدید در مقایسه با همتای قبلی خود، در حال رشد با 
سرعتی نمایی است. عالوه بر این، پیشرفت های اخیر تقریبًا همه صنایع در 
همه كشورها را تحت تاثیر قرار می دهند. وسعت و عمق این تغییرات، حکایت 
از این دارد كه به زودی شاهد تغییراتی در كل سیستم های مدیریت، تولید و 

كشورداری جهان خواهیم بود.
امکاناتی كه میلیاردها نفر در سراسر جهان با گوشی های تلفن همراه خود به 
آن دسترسی دارند نامحدود است. تلفن های همراهی با سرعت های پردازش 
این  اطالعات.  به  آنالین  دسترسی  و  زیاد  ذخیره سازی  ظرفیت  بی نهایت، 
امکانات، با ظهور فناوری های پیشرفته ای مانند هوش مصنوعی، روباتیک، 
بدون  اتومبیل های  اطالعات،  تبادل  برای  اینترنت  به  روزمره  وسایل  اتصال 
راننده، نانو و بیوتکنولوژی، چاپگرهای سه بعدی، علم مواد، امکانات جدید 
برابر خواهد شد. در حال حاضر، هوش مصنوعی  انرژی و... چند  ذخیره 
بدون  و هواپیماهای  راننده  بدون  از خودروهای  دارد.  ما وجود  اطراف  در 
یا  متون  ترجمه  در  كه  مجازی  دستیارهای  و  نرم افزارها  تا  گرفته  سرنشین 

مصنوعی  هوش  زمینه  در  پیشرفت ها  می كنند.  كمک  شما  به  سرمایه گذاری 
در سال های اخیر به مدد پیشرفت روزافزون قدرت محاسباتی و در دسترس 
قرار گرفتن داده های فراوان، سرعت گرفته است. این داده ها از نرم افزارهایی 
حاصل شده كه ممکن است برای دستیابی به یک داروی جدید مورد استفاده 
قرار گرفته باشد یا الگوریتمی كه برای پیش بینی عالیق فرهنگی مردم به كار 
رفته است. همزمان، فناوری ساخت دیجیتال به طور روزانه در حال تعامل 
تركیب  حال  در  معماران  و  طراحان  و  مهندسان  است.  بیولوژیکی  جهان  با 
طراحی محاسباتی )Computational Design(، تکنولوژی ساخت افزودنی 
)Additive Manufacturing( مهندسی مواد و زیست هستند با این هدف كه 
ما،  بدن  میکروارگانیسم ها،  میان  متقابل  رابطه ای  و  همکاری  ایجاد  پیشگام 

مواد مصرفی مان و حتی ساختمان هایی كه در آنها زندگی می كنیم، باشند.

چالش ها و فرصت ها
انقالب صنعتی چهارم، همانند همتایان قبلی خود این قابلیت را دارد كه درآمد 
سرانه و كیفیت زندگی همه مردم جهان را افزایش دهد. فعاًل، بیشترین سود 
امکان  و  هزینه ها  پرداخت  مالی  توانایی  كه  شده  مصرف كنندگانی  نصیب 
خدمات  و  محصوالت  تکنولوژی،  داشته اند.  را  دیجیتال  دنیای  به  دسترسی 
از زندگی را افزایش  افراد  جدیدی را تولید كرده است كه كارایی و رضایت 
می دهد. درخواست آژانس، رزرو صندلی هواپیما، خرید آنالین كاال، پرداخت 
بازی  از یک  یا استفاده  فیلم  به موسیقی، دیدن  صورتحساب ها، گوش دادن 
به محلی خاص و  از راه دور و بدون مراجعه  كامپیوتری، همگی می توانند 

تنها از راه امکانات دنیای دیجیتال انجام شوند.

و  كارایی  در  بلندمدت  بهبودی  ایجاد  با  تکنولوژی  نوآوری های  آینده،  در 
بهره وری، باعث شکل گیری معجزه ای در طرف عرضه بازار هم خواهد شد. 
هزینه ارتباطات و حمل و نقل كاهش یافته و زنجیره های تداركات و عرضه در 
سطح جهان بسیار موثر و مفیدتر خواهد بود و هزینه مبادله كاهش خواهد 
یافت. همه این عوامل، باعث ایجاد بازارهای جدید و در نتیجه افزایش رفاه 

خواهد شد.
همزمان با این بحث ها، دو اقتصاددان با نام های اریک برینجلفسون و اندرو 
شود.  نابرابری  افزایش  باعث  می تواند  انقالب،  این  دادند  نشان  مک كافی 
علت این است كه انقالب چهارم امکان و توانایی بالقوه ای برای مختل كردن 
بازار نیروی كار دارد. به كارگیری دستگاه های خودكار به جای نیروی كار 

باعث  به جای كارگرها، می تواند  از ماشین ها  استفاده  افزایش  و  اقتصاد  در 
امکان هم  این  البته  بازدهی سرمایه و نیروی كار شود.  افزایش شکاف بین 
افزایش  باعث  مجموع  در  ماشین  با  كار  نیروی  جایگزینی  كه  دارد  وجود 

مشاغل امن و درآمد آنها شود.
ما هنوز نمی توانیم پیش بینی كنیم كه كدام یک از این اتفاق ها در جهان واقع 
رخ خواهد داد. اما بر اساس تجربه های قبلی می توان حدس زد نتیجه نهایی 
تركیبی از هر دو سناریو خواهد بود. اما من از یک موضوع مطمئنم، در آینده 
بخش كلیدی تولید نه سرمایه، كه توانایی و استعداد خواهد بود. این موضوع 
در نهایت باعث می شود بازار نیروی كار به دو بخش تفکیک شود، »نیروی 
كار ساده با درآمد كم« و »نیروی كار ماهر با درآمد باال«، این تفکیک هم به 

نوبه خود می تواند به تنش های اجتماعی دامن بزند.
عالوه بر جنبه اقتصادی بحث، نابرابری بزرگ ترین نگرانی اجتماعی در بحث 
انقالب صنعتی چهارم است. این انقالب بیشترین سود را نصیب ارائه دهندگان 
سرمایه های فیزیکی و فکری )سرمایه گذاران، نوآوران و سهامداران( خواهد 
كرد كه به معنی افزایش شکاف ثروت میان دارندگان سرمایه و نیروی كار 
خواهد بود. بنابراین می توان گفت تکنولوژی مهم ترین عامل ثابت ماندن یا 
كشورهای  از  بسیاری  در  جمعیت  اكثریت  دستمزد  كاهش  مواردی  در  حتی 
در  ماهر  كار  نیروی  برای  تقاضا  باالست:  متوسط  درآمد  با  و  یافته  توسعه 
حال افزایش و تقاضا برای نیروی كار با تحصیالت و مهارت اندک در حال 
در  كارگران  از  بسیاری  چرا  كه  می دهد  توضیح  موضوع  این  است.  كاهش 
نتیجه  در  و  فرزندان شان  و  آنها  خود  درآمد  كه  دارند  اعتقاد  جهان  سراسر 
همچنین  یافت.  خواهد  كاهش  مرتبًا  پیش رو  سال های  در  آنها  زندگی  سطح 
با استناد به همین تحلیل می توان توضیح داد چرا طبقه متوسط در جهان با 

شدت فزاینده ای احساس نارضایتی از شرایط و بی عدالتی را تجربه می كند.

آثار انقالب چهارم بر كسب و كار
بر  انقالب صنعتی چهارم  تاثیرات  از بزرگ ترین  ندارد كه یکی  شکی وجود 
اقتصاد و فضای كسب و كار خواهد بود. این اثرات هم در طرف عرضه و هم 
تقاضا وجود دارد و در نهایت می تواند به فروپاشی ساختار قدیمی صنایع و 
بنگاه ها و ایجاد ساختاری جدید منطبق با جهان جدید منجر شود. در مجموع 
انتظارات  داشت:  خواهد  كار  و  كسب  بر  عمده  و  مهم  اثر  چهار  انقالب  این 
همچنین  می یابد.  افزایش  كاالها  كیفیت  شده،  تغییر  دچار  مصرف كنندگان 
دگرگونی  دچار  صنایع  بین  مشترک  نوآوری های  و  سازمانی  ساختارهای 
مصرف كننده  كار،  و  كسب  دنیای  در  زلزله  این  مركز  مسلمًا  شد.  خواهد 
است. مصرف كننده ای كه به مركز این جهان تبدیل خواهد شد و همه تالش ها 
معطوف به برآورده كردن نیازهای وی به بهترین حالت است. تنها چیزی كه 
در این میان ثابت مانده، خط مقدم رویارویی با این انقالب جدید در اقتصاد و 
فضای كسب و كار است. همانند انقالب های قبلی و هر تحول اقتصادی دیگر، 
كار هستند كه  و  دنیای كسب  و رهبران  اجرایی  خط مقدم همچنان مدیران 
باید تغییر فضا را متوجه شده و خود و تیم های اجرایی شان را با این تغییرات 

هماهنگ كرده و به طور مداوم به دنبال نوآوری های جدید باشند. 
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چشم انداز مثبت 
برای وال استریت

بازیگران عمده وال استریت نگاهی متفاوت به ماه های 
 »500 پی  »اس اند  شاخص  روی  آنها  دارند.  رو  پیش 
و  سطح  به  توجه  با  دارند  باور  و  شده اند  متمركز 
تا   ۷ بین  افزایش هایی  اقتصادی،  رشد  فعلی  سرعت 
خواهد  خود  به  كنونی  سطوح  به  نسبت  را  درصد   11
در  ارشد  استراتژیست  یک  امانوئل،  جولیان  دید.  
بانک یو بی اس سوئیس در این خصوص گفته است: 
پیشرو  حالت  در  مدت ها  كه  »اس اند پی500«  شاخص 
)Bullish( قرار داشت، از حدود 81 ماه پیش در مسیر 
نزولی گام برداشته بود، اما پس از آن با تصحیح روند 
به  نسبت  را  درصد   200 معادل  چشمگیری  رشد  خود 
مارس  ماه  در  خود  برای  شده  تجربه  میزان  كمترین 
2009 میالدی به ثبت رسانده است.  این رشد به عنوان 
میالدی   1932 سال  از  طوالنی  صعودی  روند  سومین 
تا كنون به شمار می رود و با فاصله بسیاری از روند 
به  این  از  بار پیش  138 درصدی قرار دارد كه آخرین 

ثبت رسیده بود. 
پتانسیل  عنوان  به  می توان  صعودی،  روند  همین  از 
بالقوه بازار سهام ایاالت متحده برای تجربه رشدهای 
بیشتر نام برد كه در صورت تبدیل شدن به ظرفیت های 
بازارهای  تمام  بر  آن  توجه  قابل  تاثیر  شاهد  بالفعل، 
چشم انداز  است:  افزوده  وی  بود.  خواهیم  جهانی 
از  میالدی   2016 سال  در  متحده  ایاالت  سهام  بازار 
دیگر  كارشناسان  آنچه  با  متفاوت  روندی  ما  دیدگاه 
كه  است  این  ما  پیش بینی  داشت.  خواهد  داشته اند، 
شاخص »اس اند پی500« سال 2016 میالدی با توجه به 
با آهنگ مالیم درآمدها و نیز افزایش  رشد متوسط و 
كنونی  رقم  از  باالتر  درصد   11 سطح  در  بهره  نرخ 
می كنید  مشاهده  كه  همان طور  داد:  ادامه  وی  باشد. 
رقم پیش بینی شده، آن قدر باال و مثبت هست كه بتواند 
میان  در  انگیزش  ایجاد  برای  محركی  عامل  به عنوان 
سرمایه گذاران و سهامداران ایفای نقش كند؛ كما اینکه 
پتانسیل های  از  این چشم انداز، بسیاری  از تحقق  پس 
نهفته و شاید سركوب شده مجددا فرصتی برای بروز 

و ظهور خواهند یافت.
حاصله  سودهای  میزان  به  می توانند  منتقدان  اگرچه 
برای  تالش  دوره  طول  همچون  را  آن  و  كرده  اشاره 
احیای بازار از سال 2009 تاكنون در كانون نقاط ضعف 

این پیش بینی قرار دهند؛ اما پاسخ كافی و منطقی برای 
سایر  برخالف  فعلی  صعودی  روند  كه  است  این  آنان 
شاخصه  دو  هر  در  موازی  به طور  پیشین،  روندهای 
زمان و قیمت افزایش یافته است كه در نهایت آن را به 
زمان  از  بزرگ  صعود  پنجمین  و  سومین رشد طوالنی 

رشد  است.  ساخته  مبدل   2008 سال  در  بزرگ  ركود 
نقطه  مهم ترین  هم  دوشادوش  فاكتور  دو  هر  موزون 
اتکا برای كارشناسانی است كه به روزهای روشن برای 
آتی  سال  و  هستند  امیدوار  متحده  ایاالت  سهام  بازار 
میالدی را با رونق و رشد پیش بینی می كنند. هیچ بازار 
گاوی از زمان قبل از دهه 19۷0 میالدی تا كنون، بدون 
ركود اقتصادی خاتمه نیافته است و در حال حاضر تیم 
اقتصادی ایاالت متحده و تیم استراتژی آن، انتظار بروز 
ندارند. وی  بازه كوتاه مدت  در  را  اقتصادی  یک ركود 
افزود: به عبارت ساده، در صورت وارد آمدن یک شوک 
خارجی پیش بینی نشده یک ركود اقتصادی، اگر چنانچه 
روند رشد درآمدها به روند بهبود خود ادامه دهد، سال 
2016 میالدی باید یک سال مثبت برای بازارهای سهام 
انتظار  باید  همچنان  ما  وجود،  این  با  باشد.  آمریکا 
نوسانات بیشتر كه در اصل به معنی خطرات بزرگ تری 
نزولی،  خواه  و  باشد  صعودی  حركت  خواه  است، 
بیندیشیم.  تمهیداتی  آنها  برای  پیش  از  و  باشیم  داشته 
نوسانات نرخ بهره در پی تصمیمات فدرال رزرو، افت 
و خیز ارزش دالر در مقایسه با سایر ارزهای مهم، نرخ 
خام  نفت  بهای  نوسان  متحده،  ایاالت  رسمی  بیکاری 
تولید  با  مقایسه  در  شركت ها  سودآوری  میزان  نیز  و 
ناخالص داخلی از جمله مهم ترین متغیرهایی هستند كه 
پتانسیل ایجاد نوسان در بازار سهام و بازارهای كاالیی 

ایاالت متحده را دارند.

آمریکایی ها با فیات 
به ایران میروند؟

گره  آمریکا  با  ایران  خودرو  صنعت  انقالب  از  پیش 
است  شرایطی  در  این  بود،  كرده  پیدا  ناگسستنی 
آمریکایی  خودروسازان  زنجیره  انقالب  از  پس  كه 
هم  هنوز  چند  هر  شد.  خارج  ایران  از  كل  به طور 
آمریکایی  قدیمی  از خودروهای  برخی  شاهد حضور 
خیابان های  و  كوچه  در  شورولت  و  بیوک  همچون 
زنجیره  از  آمریکایی ها  خروج  با  اما  هستیم  شهر 
جانشین  سرعت  به  اروپایی ها  كشور،  خودروسازی 
باید  نیز  را  چینی  خودروسازان  اما ورود  آنها شدند. 
نقطه عطفی در صنعت خودروی كشورمان بخوانیم، 
تولیدكنندگان  خروج  و  تحریم ها  تشدید  با  كه  چرا 
در  را  خود  پای  جای  چینی  خودروسازان  اروپایی، 
كه  می رسد  نظر  به  حال  كردند.  محکم  ایران  بازار 
این  تحریم ها  لغو  آن  دنبال  به  و  هسته ای  توافق  با 

كه  به خود گرفته است چرا  پروسه حركت معکوسی 
در  اروپایی  خودروسازان  حضور  شاهد  اكنون  هم 
كشور هستیم و حتی پیش بینی می شود كه چینی ها با 
بازگشت تولیدكنندگان اروپایی به كشور نقش كمتری 
در بازار خودروی كشور ایفا كنند. در این بین برخی 
خودروسازان  كه  می كنند  بینی  پیش  كارشناسان  از 
خود  همراه  نیز  را  آمریکایی ها  حتم  طور  به  اروپایی 
خواهند آورد. در حال حاضر به رغم لغو تحریم های 
بنا  آمریکایی  خودروسازان  ایران،  علیه  بین المللی 
پیدا  حضور  ایران  در  نمی توانند  كنگره،  مقررات  بر 
را  ثانویه  تحریم های  تنها  آمریکا  اساس  این  بر  كنند. 
به همراه تحریم های مربوط به صنعت هواپیما و غذا 
سیاه  لیست  در  همچنان  خودرو  و  برداشته  دارو  و 
است.  نشده  لغو  آن  تحریم  و  دارد  قرار  ایاالت متحده 
این یعنی شركت های خودروساز آمریکایی نمی توانند 
ایرانی ها وارد مشاركت و معامله شوند و همچنان  با 

پشت چراغ قرمز تحریم ها خواهند ماند.

حضور  حالی  در  آمریکا  خزانه داری  وزارت 
اعالم  ممنوع  را  ایران  در  آمریکایی  خودروسازان 
عالقه مندی  از  اخبار  برخی  این  از  پیش  كه  كرده 
موتورز،  جنرال  همچون  كشور  این  خودروسازان 
صنعت  غول  چهار  به عنوان  تسال  و  فورد  كرایسلر، 
ابراز  ایران  در  حضور  برای  ایاالت متحده  خودروی 
عالقه كرده بودند. اما ظاهرا هم اكنون امکان حضور 
به  صرفا  محدودیت ها  این  اما  نیست.  ایران  در  آنها 
و  می شود  مربوط  آمریکا  در  مستقر  خودروسازان 
نیست.  ممنوع  ایران  با  آنها  زیرشاخه های  تجارت 
كرد  ارائه  گزارشی  مورد  این  در  رویترز  پیش  چندی 
مبنی بر اینکه شعب جهانی صنایع آمریکا تا سال 2012 
محدودیتی برای فعالیت در ایران نداشته اند، اما بعد از 
و وزارت  كنگره  قوانین سخت گیرانه  به دلیل  این سال 

ممنوع  ایران  در  آنها  فعالیت  كشور،  این  خزانه داری 
اعالم شد و حاال با توجه به لغو تحریم ها، ایاالت متحده 
دوباره این ممنوعیت را برداشته است. با این حساب، 
می توانند  پس  این  از  آمریکایی  خودروسازان  شعب 
را  ایرانی  خودروسازان  با  خود  مشاركت  و  فعالیت 
حال  در  یابند.  حضور  ایران  بازار  در  و  زده  استارت 
یعنی  آلمان  در  موتورز  جنرال  اروپایی  شاخه   حاضر 
اوپل و كرایسلر نیز با فیات ایتالیا شریک شده و فورد 
است؛  فعالیت  مشغول  مستقل  به طور  و  اروپا  در  نیز 
بنابراین در شرایطی كه خودروسازان آمریکایی امکان 
حضور در بازار ایران را ندارند، اما زیرشاخه های آنها 
محدودیتی برای آمدن به این بازار بزرگ نداشته و با 
توجه به لغو تحریم ها می توانند سهمی از آن را برای 
خود بردارند. در حوزه واردات نیز هرچند آمریکایی ها 
نمی توانند به طور مستقیم خودرو به ایران صادر كنند، 
اما شعب جهانی آنها ممنوعیتی در این مورد ندارند و 
برندهای معتبر خودروسازی  از  یکی  تازگی  به  حتی 
ایاالت متحده، مجوز ورود به بازار خودروی كشور را 
كسب كرده است. مقررات كنگره آمریکا در شرایطی 
معتبر،  خبرگزاری های  اخبار  از  برخی  طبق  كه  است 

بسیاری از صاحبان صنایع این كشور از جمله خودرو 
با انتقاد از سیاست های دولت خود بر كاهش سهم آنها 
در بازار ایران تاكید كرده اند. در واقع با این شرایط، 
لغو تحریم ها اكنون به نفع اروپایی ها و آسیایی ها تمام 
ایران  خودروی  بازار  از  سهمی  آمریکایی ها  و  شده 
از  خیلی  برای  نیز  كشورمان  بزرگ  بازار  اما  ندارند. 
برندهای معتبر جهانی وسوسه انگیز است چرا كه این 
حجم  همچنین  و  استراتژیک  موقعیت  لحاظ  از  بازار 
تقاضا می تواند نقش اساسی در موفقیت شركت های 
حاضر در ایران ایفا كنند. در هر صورت حضور فیات 
می تواند  نیز  خودرو  ایران  چهارم  شریک  به عنوان 
در  آمریکایی  شركت های  از  برخی  حضور  راهگشای 

ایران باشد.

فیات  گروه  تاسیس  پی  در   2014 ژانویه   2۷ تاریخ  از 
به همراه  كرایسلر،  و  فیات  شركت  اتومبیلز،  كرایسلر 
كلیه شركت های تابعه، زیرمجموعه و فرعی آنها، زیر 
چتر این گروه خودروسازی، كه توسط فیات مدیریت 
این  حاضر  حال  در  بنابراین  گرفتند.  قرار  می شود، 
تصور وجود دارد كه شراكت با فیات می تواند منجر به 
حضور خودروسازان آمریکایی در ایران باشد. اما این 
شركت بلندپرواز زیر مجموعه های زیادی را در اختیار 
دارد چرا كه سرجیو مارچیونه، مدیرعامل شركت فیات 
در سال 2009 اعالم كرد این شركت تمایل دارد بخش 
خودروسازی  غول  سومین  موتورز،  جنرال  اروپایی 
این خرید قصد دارد  با  جهان را خریداری كند. فیات 
یکی از بزرگ ترین شركت های خودروسازی را ایجاد 
كند. در این زمینه برخی از كارشناسان عنوان می كنند 
در  عطفی  نقطه  می تواند  ایران  در  فیات  حضور  كه 

صنعت خودروی كشور باشد.
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 نامه هایی از جنگ
و  المللی  بین  فستیوال  مسابقه  بخش  فیلم   19 از  یکی 
معتبر برلین که در حد فاصل روزهای 22 بهمن تا 2 اسفند 
برگزار شد. کاری از سینمای پرتغال به نام »نامه هایی از 
جنگ« است که آن را ایوو ام فری یرا ساخته و در سومین 
فیلم بلندش در مقام یک کارگردان به حد و حدودی رسیده 

که هیچ یک از دو فیلم قبلی وی به آن نایل نشده بودند.

فری یرا كه ساخت فیلم »رگبارهای ماه آوریل« را نیز در كارنامه اش دارد، در 
آنتونیو لوبو  فیلم جدیدش روی نامه های واقعی یک سرباز كشورش به نام 
آنتونس تمركز كرده و وجه تفاوت این سرباز با سایر نظامی های كشورش در 
این است كه وی بعدًا به یکی از ُرمان نویس های معروف كشورش تبدیل شد. 
در فیلم فری یرا تفاوت هایی نیز با اصل ماجرا اعمال شده و به جای تمركز 
و تکیه بر اصل شهرت سال های بعدی آنتونس او به صورت یک سرباز عادی 
به تصویر كشیده شده است و نه موجودی فراتر از بقیه. او به واقع سرباز 
جوانی است كه غصه همسر باردارش را می خورد كه طبعًا در پرتغال تنها 
مانده و باید به وضع حمل خود بیاندیشد و در كنار آن از عالیق سیاسی اش 
این سرباز در فیلم جدید فری یرا مردی است كه هر چقدر  هم غافل نماند. 

جنگ های استعمارجویانه و زیاده خواهانه پرتغال در اینجا و آن جای جهان 
فزون تری  دوری  كشورش  دولت  از  نیز  او  سالیق  و  عقاید  می شود،  بیشتر 
می یابد و وی بیش از پیش به یک مرد صاحب ایده های »چپی« تبدیل می شود 

و نظراتش جامع تر و مفصل تر و كارهای سیاسی اش وسیع تر می شود.

از برلین تا برلین
این فیلم در لوكیشن های حقیقی در خاک كشور آفریقایی انگوال گرفته شده 
یرا  فری  همکار  و  هموطن  گومز،  میگل  كه  را  فیلمی  »تابو«  ناخواه  خواه  و 
ساخته است، به یاد می آورد و از قضا آن فیلم نیز مثل كار فعلی فری یرا اولین 
با  بود.  كرده  تجربه  برلین  المللی  بین  فستیوال  در  را  المللی اش  بین   نمایش 
این حال در مقام قیاس، فیلم فعلی فری یرا بیشتر از »تابو«، یک كار هنری 
این  در  ما  و  می آید  حساب  به  اروپا  روشنفکرانه  و  هنری  مجامع  مختص  و 
فیلم هم متن نامه های آنتونس را كه به صورت Voiceover می آید، می شنویم 
و هم داستان زندگی یک پزشک پرتغالی مرتبط با ارتش كشورش را كه در 
معنا  بدین  اینها  همه  می بینیم.  چشم  به  است،  وظیفه  انجام  مشغول  آفریقا 
هنگام  به  و  برلین  جشنواره  از  خروج  از  پس  جنگ«  از  »نامه هایی  كه  است 
لزومًا  آنها،  اكران  عادی  برنامه های  در  و  مختلف  كشورهای  در  پخش 
سرنوشت اقتصادی روشنی نخواهد داشت زیرا آنتونیو لوبو آنتونز كه فیلم 
فری یرا براساس دستاوردهای او ساخته شده، در خارج از مرزهای پرتغال 
چندان شناخته شده نیست و یک هنرمند )نویسنده( مشهور به شمار نمی آید 
و بدیهی است كه بینندگان و هنردوستان سایر كشورها تمایلی به برقراری 

ارتباط وسیع با وی و پیگیری كارهای او نداشته باشند.

یکی مثل صدها نفر
آنتونیو )با بازی میگل نونز( اولین بار در زمانی مشاهده می شود كه راهی 
صدها  بین  از  تا  می دهد  طول  مدتی  مخصوصًا  كارگردان  ولی  است  انگوال 

سرباز حاضر در فریم تصاویر او مشخص كند وی كدامیک از سربازان راهی 
آن كشور آفریقایی است و تصاویر اولیه نشانگر صریح این موضوع نیست. 
شاید هم فری یرا با این نوع كار و روش ترسیم می خواهد بگوید این سربازان 
سرنوشت  اما  دارند  مجزا  داستانی  كدام  هر  چند  هر  و  یکسان اند  همگی 
همگی شان تقریبًا یکی است و هزاران انسان با یک ماموریت مشترک و برنامه 

یکسان هستند.

با صدای یک زن
زنانه  صدای  یک  با  آنتونیو  نامه های  تمامی  پایانی  و  آغازین  نمای  دو  بجز 
قرائت می شود و این شاید صدای همسر باردار و تنهای او به نام ماریا خوزه 
باشد كه ایفا كننده رل او مارگاریدا ویالنووا است كه از قضا همسر كارگردان 
در زندگی حقیقی وی نیز هست. در اغلب اوقات به نظر می رسد حضور و 
حرف های همسر آنتونیو بیشتر محصول خیال های صرف او باشد و ارتباطی 
با حقیقت نداشته باشد. هر چه هست، این فیلم در تضاد با »كرانه زمزمه گر« 
و  مدت  طوالنی  حضور  براساس  كه  كاردوسو  مارگاریدا   2004 سال  فیلم 
لیدیا خورگه ساخته  از  استعمارگرایانه پرتغالی ها در موزامبیک و داستانی 
شده، اثری از یک آرمان خواهی زنانه را در بطن خود ندارد و فری یرا بیشتر 
می كوشد دید آنتونس را نسبت به مسایل موجود شرح بدهد و نه دیدگاههای 

زنانه موجود در خصوص زمانه و مشکالت آن را.

ادیت به جای نگارش
سناریوی فیلم به ادگار مدینا نسبت داده شده كه خودش یک كارگردان مجرب 
است. تحت هر شرایطی وظیفه مدینا در نگارش این فیلمنامه نیز بیشتر در 
حد یک تدوینگر بوده زیرا او قسمت هایی از نامه ها را حذف و برخی را عمده 

نامه ها  به  از خودش خلق و  تا منظور رسانی كند و چیز زیادی  كرده است 
اضافه نکرده است و فقط مسایل موجود را ریتم و آهنگ بخشیده و به آن سر 

و سامان و شکل و قالب داده و آنها را منظم ساخته است.
از وطن و وابستگان  بابت دوری اش  آنتونس  این نکته تردیدی نیست كه  در 
خود ناراحت است و در عین حال به این نتیجه می رسد كه بدون آگاهی های 
جنگ  در  مشاركت  بدون  و  زمان  اجتماعی  شرایط  از  شدن  مطلع  و  سیاسی 
نمی تواند زندگی كند. او همان طور كه با یک مقام ارشد در ارتش )ژائو پدرو 
از او درس های سیاسی هم می گیرد و تمایالت  واز( شطرنج بازی می كند، 
اجتماعی اش را شکل می دهد. این چنین است كه حضور در عرصه جنگ از 
یک سرباز ساده چیزی حتی فراتر از تئوریسین های سیاسی و مردی دیگر 

می سازد و زندگی او را دستخوش تغییراتی غیرقابل بازگشت می كند.

مشخصات فیلم
عنوان: »نامه هایی از جنگ«

محصول: كمپانی های O Som ea furia و شورت كاتز پرتغال
تهیه كنندگان: لوییس اوربانو و ساندرو اگیالر

سناریست ها: ایوو ام فری یرا و ادگار مدینا
كارگردان: ایوو ام فری یرا

مدیر فیلمبرداری: ژائو ریبی یرو
تدوینگر: ساندرو اگیالر

طراح صحنه: نونو جی ملو
طول مدت: 105 دقیقه

بازیگران: میگل نونز، مارگاریدا ویالنووا، ریکاردو پری یرا، ژائو پدرو واز، 
سیمائو كایات، ایزاک گراسا و فرانسیسکو هستنس فری یرا.

Variety :منبع

در ورای شک غیرمعقول!

 فیلم »۱۷ ساله بودن«
یکی از وقایع مهم شصت و ششمین دوره فستیوال بین المللی فیلم برلین كه از 22 بهمن تا 
2 اسفندماه برگزار شد، پخش شدن فیلم تازه ای از آندره تچین كارگردان معروف فرانسوی 

در بخش مسابقه جشنواره بود.
این فیلم »1۷ ساله بودن« نام دارد و همان طور كه عنوان آن نشان می دهد، درباره ورود 
نوجوان ها به چارچوب های سنی جوانان و بزرگساالن و شریک شدن هر چه بیشتر آنها در 

زندگی اجتماعی و تاثیر آن بر این افراد و نزدیکان آنان است.

سختی ها و خشونت ها
»1۷ ساله بودن« از سختی ها و محبت ها و خشونت های این گونه سنین سخن می گوید و 
قیاس  می كند.  یاد  جوانان  زندگی  روند  در  مختلف  مسایل  رفتن  هدر  یا  و  دستاوردها  از 
تچین  شخصی  بسیار  و  معروف  كارهای  از  دیگر  یکی   »Wid Reed« با  فیلم  این  نکردن 
غیرممکن است و در آن فیلم در پس زمینه جنگی در دوردست می شد رویکردهای نوجوانان 
و آرزوهای گاه بدست نیامده آنها را رویت كرد و در محیط های بیرون شهری اشتیاق نسلی 
را دید كه خودشان هم نمی دانند چه می خواهند. یک وجه بارز فیلم جدید تچین این است 
درباره  بارها  كه  است  كسی  همان  او  و  شده  نوشته  شیاما  سلین  توسط  آن  سناریوی  كه 
اجتماعی شان  وضعیت  تغییر  حساس  سنین  در  و  اتفاقات  تیز  لبه  در  حاضر  و  نوجوانان 
این زمینه خاص و خطیر نگاشته است و  را در  قصه نوشته و سناریوهای مورد نظرش 
حال  این  با  و  است   »Girlhood« و   »Tom boy« آبی«،  »گلهای  چون  فیلم هایی  آن  حاصل 
»1۷ ساله بودن« در روند و حوزه ای كه گفتیم، دارای حساسیت ها و ابعاد باالتری است و 
فیلمی كه ذره ذره بر وجوه و چارچوب های خود می افزاید تا در بخش پایانی خود به نتیجه 

گیری های الزم بپردازد.

دو همکار همسو
ابتدا  زیرا  ندارد  تعجب  جای  كنند،  عمل  موفق  و  هماهنگ  قدر  این  شیاما  و  تچین  كه  این 
آثار  ارائه آن، كاراكترهای  به قصه گویی می اندیشند و نه به مکانیزم ها و شرایط اجرا و 
با  قوی  حسی  و  می زنند  را  خود  حرف  برشان  و  دور  دشوار  شرایط  در  آنها  سینمایی 
البته در برخی فیلم های اخیر تچین  آمیخته شده است.  آنها  داستان نویسی و كارگردانی 
این حساسیت ها و مهارت ها كمتر رویت شده بود و اگر مثالی در این زمینه الزم باشد، فیلم 
به »نام دختر من« كار سال 2014 تچین به یاد می آید كه پیرامون یک ماجرای واقعی قتل 
بود. اینجا و در فیلم »1۷ ساله بودن« همه چیز سر جایش نشسته و تچین زمان و مکان را 
به درستی به خدمت گرفته است. در كوهپایه های پیره نه فرانسه اتفاقات در پی هم شکل 
می گیرند و امکان ندارد كه منظره های زیبا و كوههای پر برف و هوای ناب منطقه بر متن 
رویدادها تاثیرگذار نباشد. كاراكترهای فیلم به تدریج و به نوبت در مسیر حوادث سر بر 
می آورند و با این كه اصل ماجراها متمركز بر سه نفر است اما فیلم تا قبل از تمركز كامل بر 

این سه شخصیت از كل ماجراها و آدم ها می گوید.

پا به پای كوهها
با  بینندگان  او  با تصویر برداری  با جولی ین هرش است و  فیلمبرداری »1۷ ساله بودن« 
محیط های كوهستانی منطقه كامال آشنا می شوند و پا به پای این هنرمند تا ارتفاعات بلند 
سفیدتر  و  ضخیم تر  برف ها  می روند،  باالتر  سمت  به  چه  هر  و  می روند  پیش  به  منطقه 
می شوند. از این نقطه به بعد كاراكترها چهره می نمایانند و یکی از آنها توماس )با بازی 
و  فارنرود(  )ژان  ژاک  كوچک  نام های  با  او  مادر  و  پدر  دیگران  و  است  فیال(  كورنتین 
كریستین )ماما پراسینوس( هستند. محیط شهر كوچک و بهتر بگوییم روستای واقع در 
كوهپایه ها سرشار از مزارع و چراگاههای مختلف است اما ظهور كارخانه ها و یا مزارع 
بزرگ و دسته جمعی و گروهی به جای مزارع كوچک محسوس و از هر جهت قابل رویت 
است. عزلت گرایی تام نشان می دهد چرا مربیان تیم بسکتبال مدرسه او اشتیاق چندانی 

برای به كارگیری وی ندارند و او همیشه آخرین كسی است كه دعوت می شود.

بازی منفوریت
عدم  بازی  در  كه  است  كالین(  موتت  )كیسی  ین  دیمی  نام  به  دیگر  آموز  دانش  یک  فقط 
محبوبیت تام را پشت سر می گذارد. او اشعار رمبو را می خواند و حتی تام نیز سر به سر 
وی می گذارد اما همراهی و در عین حال تقابل این دو كاراكتر در متن قصه جاری و ساری 
می ماند. تچین، پدر و مادر كاراكتر دیمی ین با بازی الکسیس لورت و ساندرین كیبرلین 
را نیز به بینندگان معرفی می كند تا وقتی مادر تام در بیمارستان بستری می شود، اقامت 
موقتی تام در خانه پدری دیمی ین قابل فهم باشد و این اقامت و ارتباط نزدیک تام با این 
اینها وسایل و نشانه ها و موارد الزم برای شکافتن  خانواده هرگز خاتمه نمی یابد و همه 
نوجوانی ها و جوانی هایی است كه هنوز به اسلحه تجربه مجهز نشده اند و برای بررسی 
شرایط گذرا و ناپایدار این سنین است. دیمی ین حتی شک دارد كه نکند تام از مراوده قطع 
نشدنی اش با خانواده او چیزهایی ورای آنچه را كه می بینیم تعقیب می كند اما این تچین 
و فیلمنامه نویس او هستند كه در ورای این شک های معقول و غیر معقول قصه اجتماعی 
در  را  آن  خطرناک  و  غیرماندگار  خصلت های  و  جوانی ها  درباره  موردنظرشان  فردی  و 
آن در سطح جهان پیش  اكران عمومی  به سوی  »برلیناله 2016« شرح می دهند )و سپس 

خواهند تاخت.

مشخصات فیلم
 عنوان: »1۷ ساله بودن«

 محصول: كمپانی های فیده لیتی و وایلد بانچ
 تهیه كنندگان: اولیویه دل بوسک و مارک میسونی یر

 سناریست ها: آندره تچین و سلین شیاما
 كارگردان: آندره تچین

 مدیر فیلمبرداری: جولی ین هرش
 تدوینگر: البرتین السترا

 طراح صحنه: اولیویه رادوت
 موسیقی متن: الکسیس رائولت

 طول مدت: 114 دقیقه
ژان  كیبرلین،  ساندرین  لورت،  الکسیس  كالین،  موتت  كیسی  فیال،  كورنتین  بازیگران:   

Movie.Line :منبع .فورنرود، ماما پراسینوس و ژان كورسو
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سامورایی ها 
جهانی شدند

سینمای ژاپن در آسیا و جهان اهمیت ویژه ای دارد و فیلمسازان آن از 
تاثیر بسزایی در  انیمیشن  مانند هایائو میازاكی  تا بزرگان  كوروساوا 

سینمای دنیا داشته و نام سینمای ژاپن را پرآوازه كرده اند.

خصوصیت خاص هنر ژاپنی از همان ابتدا در سینمای این كشور نمود 
داشته است به عنوان مثال »هایکو« به عنوان فرمی از شعرسرایی در 
دوران فیلم های صامت روی آثار فیلمسازان اثر گذاشت. این تاثیر در 
ازو  یاسوجیرو  یا  میزوگوچی  كنجی  مانند  هایی  كارگردان  های  فیلم 
ویژه  و  متمایز  هویتی  همواره  ژاپن  سینمای  بنابراین  است  مشهود 

داشته است.
طلوع  شد،  رونمایی   189۷ سال  در  كه  لومیر  برادران  سینماتوگراف 
سینمای ژاپن را هم نوید داد. نخستین دوربین فیلمبرداری كه به ژاپن 
وارد شد دوربین مدل گومان بود كه در مراسم های مختلف از گیشاها 
ها  فیلم  این  كرد.  می  فیلمبرداری  شیمباشی  سنتی  های  رستوران  در 
مخاطب گسترده ای داشتند. فیلم هایی كه براساس این تصاویر ساخته 
شد نخستین فیلم های سرگرم كننده ای در نظر گرفته می شود كه در 

تاریخ سینمای ژاپن به تولید رسیده است.
در سال 1899 تکنسین فیلمبرداری به نام تسونیکیچی شیباتا نخستین 
فیلم سینمایی ژاپن را كه بن مایه تئاتر كابوكی داشت به نام »چشم انداز 
درخت افرا« كارگردانی كرد ولی به مرور با ورود تجهیزات فرانسوی 

خیلی زود سینمای ژاپن تاثیرات ابتدایی خود را از فرانسه گرفت.
و  بود  مرموز  های  درام  یا   jidaigeki ژاپن  سینمای  در  اصلی  گرایش 
كمی بعد درام های مدرن ساخته شدند. سه گانه »خاطرات سفرهای 
جیدایگکی  مدل  درام  هایی  فیلم  اوج  ایتو؛192۷(  )دایسوكه  شوجی« 
)تینوسوكه  دیوانگی«  صفحه  »یک  ژاپن  سینمای  تاریخ  در  بود. 

كینوگاسا؛1926( را پیشگام درام های معاصر می دانند.
در سال های 1930 سادائو یاماناكا روی به كارگردانی آورد. متاسفانه او 
برای خدمت سربازی فراخوانده شد و در سن 29 سالگی در خط مقدم 
نبرد با چین به دلیل بیماری درگذشت. تنها سه فیلم از او باقی مانده 
فیلمی  و   )1936( سوشون  كوچیاما   ،)1935( ریو  كوزه  میلیون  است: 
بادبادک  كاغذ  و  انسانیت  نام  به  درآمد؛  نمایش  به  او  مرگ  از  پس  كه 
)193۷(. فیلم های یاماناكا به عنوان نمونه های فیلم های ژاپنی پیش 

از جنگ باارزش هستند.
كشور  مردم  و  خورد  شکست  جنگ  در   1945 اوت  پانزدهم  روز  ژاپن 
دوران سختی را پشت سرگذاشت. آنها كه دنبال مفری می گشتند بیش 
از گذشته رو به سینما آوردند. بسیاری از فیلم های غربی در ژاپن به 

نمایش درمی آمد و ژاپنی ها شیفته سبک فیلمسازی آنها شدند.
دوران طالیی سینمای ژاپن در سال های 1950 به خصوص نیمه نخست 
تاریخ  در  شد  ساخته  ها  سال  این  در  كه  هایی  فیلم  هاست.  سال  این 
آكیرا  اند به ویژه فیلم های كارگردان هایی مانند  سینما ماندگار شده 
كینوگاسا،  تینوسکه  ازو،  یاسوجیرو  میزوگوچی،  كنجی  كورساوا، 

كایسوكه كینوشیتا، میکیو ناروسه و كانتو شینده.
كانتو شینده در سن 98 سالگی در سال 2010 فیلم »یک كارت پستال« را 

ساخت كه مضمونی ضدجنگ داشت.

نخستین  كی«  اچ  »ان  ژاپن  مشهور  تلویزیونی  شبکه   1953 سال  در 
برنامه تلویزیونی خود را پخش كرد و رفته رفته از تماشاگران سینما 
كم شد. در سال های 1960 فیلمسازان جوانی وارد عرصه فیلمسازی 
پایه  را  گرایشی  آنها  نبودند.  راضی  ژاپن  سینمای  روند  از  كه  شدند 
نام  شوچیکو  شد.  مشهور  شوچیکو  نوی  موج  به  كه  كردند  گذاری 
فیلم قصه بی رحم جوانی  این سال ها  بود.در  فیلم  تولید  یک كمپانی 
)1960ناگیسا اوشیما( به یک پدیده اجتماعی تبدیل شد. در ضمن پیوند 
مانند  فیلمسازانی  مدیون  كن  مانند  های  جشنواره  با  ژاپن  سینمای 
اوشیما، شوهی ایمامورا است كه دوبار نخل طال را برای سینمای ژاپن 
به ارمغان آوردند. كورساوا نیز در سال 1980 برای »كاگه موشا« برنده 

نخل طال شد.
سامورایی یک ژانر در سینمای ژاپن و مترادف »وسترن« در هالیوود 
است كه شخصیت ها بجای هقت تیركشی از »كاتانا« )نوعی شمشیر( 
با افتخار و احترام استفاده می كنند. انتقام ساختار دیالوگ ها را غنا 
به  ژانر مختص  این  و كدهای  ها مخصوص هستند  لباس  می بخشد. 

خودش است.
آكیرا كورساوا است. یوجیمبو )1961(  فیلم های سامورایی  سردمدار 
فرهیخته  شاید  هستند.  او  معروف  های  فیلم  از   )1962( سانجورو  و 
ترین فیلم سامورایی »هارا گیری« )ماساكی كوبایاشی،1962( باشد كه 
ساختار روایی آن متاثر از راشومون )آكیرا كورساوا،1950( است و از 

روایت های درهم تنیده استفاده می كند.
وقتی سینمای ژاپن مرور می شود از مضامین ضد جنگ فیلم های كن 
ایچیکاوا نمی توان چشم پوشید. داستان های قوی و اجتماعی آثار او، 
یک كالس درس است. مانند چنگ برمه ای )1956(. در میان آثار ضد 
جنگ به فیلم هایی با مضامین ضد بمب اتمی هم می توان اشاره كردكه 

سردمدار آن ایشیرو هوندا و مخلوق او »گودزیال« )1954( است.
ژانر دیگری كه از سال های 1950 در ژاپن شکل گرفته گونه فیلم هایی 
هالیوود  گانگستری  فیلم های  به  كه  ها  فیلم  این مدل  است.  یاكوزایی 
پهلو می زنند، سنت های مافیای ژاپن را به تصویر می كشند. یاكوزا 
لحن  گونه  این  مضامین  ها  سال  گذر  در  كه  است  اجتماعی  پدیده  یک 
تاكاشی  مانند  فیلمسازانی  به عنوان مثال  خشن تری هم گرفته است. 
می  نمایش  به  را  خشونت  نهایت   )2003( گازو  مانند  فیلمی  با  میکه 
گذارد. تاكشی كیتانو یکی دیگر از فیلمسازان معاصر و مشهور ژاپنی 

است كه فیلم های خشنی در این گونه داشته است.
سینمای  پیشگام  درگذشت،   2001 سال  در  كه  تشیگاهارا  هیروشی 
سوررئال در ژاپن بود. فیلم هایی مانند زن در تپه های شنی )1964( 
انسان  تاریک  از فیلم هایی هستند كه به سویه  و چهره دیگر )1966( 
)كانتو  كورونکو  و  كوبایاشی،1964(  )ماساكی  كوایدان  پردازند.  می 

شیندو،1968( از مشهورترین فیلم های این ژانر به حساب می آیند.
نبوهیوكو اوبایاشی با فیلم خانه )19۷۷( روش جدیدی در فیلمسازی 
را به نمایش گذاشت و هنر عامه را با وحشت در هم آمیخت. از سوی 
معاصر  های  فیلم  بر  زیادی  تاثیر   )1998( حلقه  با  ناكاتا  هیدئو  دیگر 
وحشت گذاشت. جو آن )تاكاشی شیمیزوز2000( همراه با »حلقه« در 
سینمای تجاری دنیا نام ژاپن را دوباره بر سر زبان ها انداختند. ناكاتا 
و شیمیزو هر دو به هالیوود مهاجرت كردند. در حال حاضر كیوشی 

كوروساوا را وارث این ژانر می دانند.
آثاری مانند مجموعه فیلم های  العاده خشن با ساختن  فیلم های فوق 
»خوک گینه « عرضه شد. این گونه فیلم ها معموال فاقد بن مایه محکم 
می  غنا  خونریزی  و  خون  نمایش  با  را  خود  های  داستان  اما  بودند 
بخشیدند. مخاطب ژاپنی چنین فیلم هایی خشونت بیشتری را از این 
آثار می خواست طوری كه فیلمسازانی مانند تاكاشی میکه )آزمون( و 
سیون سونو )دایره خودكشی( به ساختن این نوع فیلم ها روی آوردند.
فیلم های انیمیشن ژاپن فصل جداگانه ای را می طلبد. بی شک استاد 
مسلم این حیطه هایائو میازاكی است كه آثارش ارزش های انسانی را 
با تکنیک های منحصر بفرد به نمایش می گذارد و با مخاطب ارتباط 
برقرار می كند. شاهزاده خانم مونونوكه )199۷(، یکی از آثار بسیار 
)پاپریکا(  و ساتوشی كن  )آكیرا(  اوتومو  كاتسوهیرو  اوست.  مشهور 

دو فیلمساز دیگر این ژانر هستند كه محبوبیت خاص خود را دارند.
جزیره  این  مرزهای  از  خارج  ژاپنی  محبوب  فیلمسازان  از  یکی 
نائومی كاواسه است كه محبوب جشنواره فیلم كن نیز به حساب می 
یکی  حاضر  حال  در  پسر(  مانند  پدر  )مانند  ادا  كوره  هیروكازو  آید. 
روابط  از  زیبایی  تصویر  او  است.  ژاپنی  فیلمسازان  مشهورترین  از 
انسانی را در فیلم هایش به نمایش می گذارد. هر دو فیلمساز می توانند 
نبض احساسی تماشاگر را با روایت داستان های خود در دست بگیرند.
سازمان  ژاپن  در  است.  بفرد  منحصر  بسیار  ژاپن  سینمای  موقعیت 
حامی سینما مانند مركز ملی سینمای فرانسه cnc كه به فیلم ها كمک 
بر  امروز حاكم  و مدیریت و سیاست های  ندارد  مالی می دهد وجود 

سینمای ژاپن به روز نیست.
ندارد.  وجود  ژاپن  در  دولتی  سینمایی  مدرسه  یک  حاضر  حال  در 
تمام  دوم  جهانی  جنگ  از  پس  چراكه  ندارند  امتیازی  ها  كارگردان 
امتیازها به كمپانی های تهیه فیلم داده می شود. تولید فیلم های تجربی 
ژاپنی 1.3  میانگین در سال هر  به طور  مانده است.  ابتر  و هنری هم 

بار به سینما می رود كه یعنی سه بار از یک كره ای و فرانسوی كمتر.
در سال 2010 فروش ساالنه سینمای ژاپن 220 میلیارد ین )2.42 میلیارد 
دالر( بوده است. بدین ترتیب ژاپن پس از آمریکا دومین بازار فیلم را 
دارد. در شهر های توكیو و اوزاكا بلیت سینما تا 1800 ین هم می رسد 
و برای دانشجویان و كهنسال ها )باالی شصت سال( تخفیف قایل می 
شوند. هرسال در ژاپن جشنواره مشهور فیلم توكیو برگزار می شود.
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 سردبیر بخش ادبی »ایندیپندنت« پاسخ می دهد

جنسیت كتابخانه شخصی 
شما چیست؟

»ایندیپندنت«  نشریه  ادبی  بخش  سردبیر  و  كارشناس  اكبر«،  »اریفا 
مقاله ای را منتشر كرد كه در آن مدعی شده است كه كتابخانه های شخصی 
نیز جنسیت دارند و از روی آن ها می توان به زن یا مرد بودن صاحب آن 

پی برد. »اكبر« در مقاله خود آورده است: »آیا می توانید از روی كتابخانه 
این كار به اشیاء پیرامون  او پی ببرید؟ برای  شخصی فردی به جنسیت 
قرار دهید.  توجه  را مورد  كتاب ها  عناوین  فقط  و  نکنید  توجه  كتابخانه 
این پرسشی است این روزها به بحثی داغ در انجمن های ادبی بدل شده 
پاسخ  این پرسش  به  تا  نویسندگان بسیاری تالش كرده اند  است و حتی 
دهند: »جنسیت كتابخانه شما چیست؟« وی می افزاید: »برای بار نخست، 
این پرسش پیچیده و غیرقابل پاسخ به نظر می رسد؛ به ویژه این كه فقط 
در روزهایی خاص چون روز جهانی زنان مطرح و سپس به فراموشی 
كنندگان  انتخاب  جنسیت  درباره  پرسشی  چنین  گویا  می شود.  سپرده 

كتاب فقط باید هنگام جشن های ادبی مطرح شود. اما پرسش مهم تر این 
است »اگر كتابخانه من زن یا مرد باشد چه معنایی دارد؟« آیا منظور وجود 

كتاب هایی است كه قهرمانان زن دارند یا توسط زنان نوشته شده اند؟«
 »اكبر« در ادامه پاسخ می دهد: »اجازه دهید درباره كتاب های كتابخانه 
كالسیک  آثار  و  دانشگاهی  كتاب های  زیرین  قفسه  در  بزنم.  مثال  خودم 
دوران مستعمره ای قرار دارند. در طبقه میانی كتاب هایی هستند متعلق 
به استادان فمینیست های فرانسوی كه به هنگامه هیاهوهای این گروه های 
اجتماعی مربوط می شوند. در حقیقت این بخش با پرسش ما بی ارتباط 
قائل  تفاوت  جسم  و  ذهن  درباره  كارشناسان  كه  آن گونه  اگر  نیست: 
فلسفه دكارتی جداسازی ذهن و جسم یک  از منظر  كنیم  نگاه  می شوند 
تفکر مردانه است و تفاوت های زیست شناسی زنان به نوع دیگری از تفکر 
 )Ecriture Feminine( »و نوشتن فکر می كنند؛ بنابراین، »نوشتار زنانه
دقیقًا آن چیزی است كه جنس مؤنث به خواندن آن تمایل دارد. و این كه 

تمایل زنان به خواندن آثار مکتوب به طور كامل با مردان تفاوت دارد.«
منظر  از  اگر  دیگر  سوی  »از  می افزاید:  »ایندیپندنت«  ادبی  سردبیر   
پس  باشید  داشته  عالقه  پست مدرن  تصویرسازی های  به  جنسیتی 
كتابخانه شما به یقین زن است حتی اگر شما مرد باشید و البته برعکس آن 
نیز صادق است. به عنوان مثال »آنتونی كویین« )نویسنده ایرلندی و خالق 
تفاوت  آمریکایی  بازیگر مکزیکی  كویین،  آنتونی  با  ناپدید شده؛ وی  اثر 
دارد( با تمركز بر شخصیت های قوی زن و جنبش های زنانه در كتابخانه 
و به ویژه در آثار متأخر خود چون »فره یا« )Freya( باید در طبقه بندی 
آخر قرار گیرد.« وی تصریح می كند: »و در آخر طبقه فوقانی كتابخانه 
من می ماند كه ترجمه هایی از قرآن )كریم( به زبان عربی و ترجمه های آن 
به زبان های كره ای، انگلیسی و اردو و نیز كتابچه های هنری قرار دارند 
كه بسیار بزرگ و حجیم هستند. خب حاال جنسیت كتابخانه من در كدام 
برایم  اصاًل  و  نیستم  مطمئن  خیلی  من  خود  می گیرد؟  قرار  طبقه بندی 
مهم هم نیست. ظاهر یک كتاب به سادگی می تواند به عنوان دكوراسیون 
و  به میهمانانمان  را  ذائقه خود  ما  این وسیله  به   – داخلی محسوب شود 
خودمان نشان می دهیم؛ حتی اگر برخی از آن ها ناشی از سست عنصری 
تمایل  ما  می دهد  نشان  كه  دارد  وجود  زیادی  )مطالعات  باشد  انسانی 
وجود  با  داریم(.  نخوانده مان  كالسیک  آثار  گذاشتن  نمایش  به  زیادی 
من  كتابخانه  هستند.  ویژه  طاووس  نوعی  ما  كتابخانه  كتاب های  این، 
تمامی  هوس ها.  و  تغییرات  تمامی  با  است  من  گذشته  از  ای  صندوقچه 
»اكبر« می افزاید: »قفسه های  آن رشد كرده ام.«  آن چیزی كه من درون 
كتاب های من ممکن است به این دلیل كه كتاب های بسیاری از نویسندگان 
بزرگ زن چون خواهران »برونته« در آن قرار دارد مؤنث به نظر برسد اما 
این دلیل نمی شود كه من »فیلیپ راث« را به دلیل ضد زنانگی اش دوست 
نداشته باشم؛ شاید كتابخانه من ملغمه ای از هر دو جنس به نظر بیاید.« 
به عناوین  »البته جنسیت كتابخانه فقط  ادبی می نویسد:  این كارشناس 
قفسه های  است.  مهم  نیز  آن  چیدمان  و  شمایل  و  نمی شود  محدود  آن 
كتاب های من بسیار مرتب اما به شدت نامنظم هستند. كتاب ها همگی به 
خود  ندارد.  وجود  ها  آن  در  الفبایی  ترتیب  هیچ  اما  شده اند  چیده  دقت 
گرفتم  تصمیم  سالگی   ۷0 سن  در  تا  بودم  نکرده  دقت  آن  به  هیچ گاه  من 
آن را به ترتیب حروف الفبا بچینم. حاال این به چه معنی است؟ زنانگی؟ 

مردانگی؟ یا هرج ومرج؟«

به بهانه  سالروز درگذشت علی اكبر دهخدا

مردی كه از سیاست نگذشت، 
سیاست از او گذشت

محمد دهقانی

علی اكبر دهخدا مرد سیاست بود؛ برآمده از نسلی كه آرمان های سیاسی 
خویش را در دوره محدودیت و فشار رضاخانی رها نکرد. نسلی كه عالم 
سیاست آنها را به گوشه ای راند، اما آنها آرمان های خویش را رها نکردند و 
با تغییر فعالیت سیاسی به فرهنگی، آرمان های بزرگ خود برای پیشرفت 
ایران را پیگیری كردند و آثاری به جا گذاشتند و تغییراتی ایجاد كردند 

كه همچنان از مهم ترین اتفاق های فرهنگی تاریخ ایران است. دهخدا در 
دوره پهلوی اول و بعد از ممنوعیت از فعالیت سیاسی، به نوشتن روی 
آورد. مقاالت »چرند و پرند او، تحت الشعاع نگاه سیاسی اش بود و همین 
است.  ایران  در  سیاسی  طنز  بنیانگذار  بگوییم؛  می توانیم  حاال  كه  شد 
او بسیار زیاد بود و هرچند حاال  این نوشته ها در دوره  اهمیت سیاسی 
دیگر این اهمیت با تغییر زمانه از بین رفته است و تنها ارزش ادبی این 
نوشته ها باقی مانده. اما بعد از نگارش »چرند و پرند« بود كه مجله هایی 
مثل »توفیق« و »گل آقا« این مسیر را ادامه دادند و حاال طنزسیاسی داریم. 
نقطه ای  در  را  آرمان هایش  هیچ وقت  كه  بود  ادیب  سیاستمداری  دهخدا 
متوقف نکرد و در هر شکل و در هر شرایطی، مسیر حركت در راستای 
بخوانیم،  را  دهخدا«  »لغت نامه  مقدمه  اگر  داد.  ادامه  را  آرمان هایش 
پیشرفت  و  ایران  به  عالقه اش  و  عشق  به  مقدمه  همان  در  كه  می بینیم 
سرزمین اشاره می كند. آرمانی كه از دوران مشروطه دنبال كرده و در 
شرایط محدودیت با تاسیس بنیاد لغت نامه دهخدا، میراثی ارزشمند برای 
مردم این سرزمین به جا گذاشت یا با گردآوری »امثال و حکم«، فرهنگ 
عامه و فولکلور ایرانی را ثبت و معرفی كرد. خدمات ادبی دهخدا، میراثی 
آرمان هایش  هیچ گاه  كه  مردی  میراث  است.  جاودانه  و  ارزشمند  بسیار 
را فراموش نکرد و برای دنبال كردن آنها، مسیرهای مختلفی را امتحان 
كه  بعدی  نسل های  و  خود  نسل  چهره های مهم  اكثر  شبیه  كرد. درست 
هركجا، اجازه فعالیت و پیگیری  آرمان های خود را نداشتند، در مسیری 
به  شبیه  دهخدا  سرنوشت  گذاشتند.  جا  به  ارزشمند  یادگار های  دیگر، 
تاثیرگذاری در  به  دنیای سیاست  از  با جدایی  بهار و فروغی  سرنوشت 
ممنوع القلم  وقتی  هدایت  صادق  بعدتر  كه  همان طور  شد.  ختم  فرهنگ 
نظیر  یا  كرد  ایران  ادبیات  به  بزرگ  خدمتی  پهلوی،  آثار  ترجمه  با  شد 
ادیبان و دلسوزان وطنی بودند كه  این چهره ها همه  بزرگ علوی و.... 
تالش  و  نبردند  یاد  از  را  خویش  اصلی  آرمان  و  اصلی  وظیفه  هیچ گاه، 
تاثیرگذاری  برای  دیگری  راه  سختی ها،  و  همان محدودیت ها  در  كردند 
پیدا كنند. در این میان دهخدا با به جا گذاشتن میراثی بزرگ و ارزشمند، 
دینش را به سرزمینی كه عاشقانه دوستش داشت و نگرانش بود، ادا كرد. 
ببرد،  سیاست  از  كه  نبود  مردی  دهخدا  بگوییم  می توانیم  ترتیب  این  به 
سیاستمداری بود كه سیاست از او برید و منفعت این اتفاق به فرهنگ این 

سرزمین رسید و در نهایت ردپای تاثیرگذار دهخدا برای ما باقی ماند.

ادبیات
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جشنواره موسیقی فجر پایان یافت

جایزه »باربد« در دستان 
همایون شجریان

تهمورس  كه  رسید  پایان  به  درحالی  فجر  موسیقی  جشنواره  سی ویکمین 
پورناظری انصراف خود از حضور در جایزه باربد را اعالم كرد.

مراسم اختتامیه سی ویکمین جشنواره موسیقی فجر عصر شنبه، اول اسفند 
در تاالر وحدت آغاز شد. علی جنتی، وزیر ارشاد، در بخشی از این مراسم به 
لغو كنسرت های موسیقی اشاره كرد: »متأسفانه طی ماه های گذشته باوجود 
كنسرت ها  لغو  شاهد  دولتی  نهادهای  سوی  از  قانونی  مجوزهای  صدور 
این ماجرا را  از امکانات مختلف تالش می كنند  با استفاده  هستیم و عده ای 
اطمینان  دارند  به كسانی كه دغدغه دینی  ما  عملی خالف شرع عنوان كنند. 
می دهیم كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ضمن پاسخ گویی به شئون دینی، 
مرادخانی،  است«.علی  موافق  قانونمند  و  سالم  فضای  یک  ایجاد  با  كامال 
سال  در  موسیقی  بودجه  دوبرابرشدن  از  هم  ارشاد،  وزارت  هنری  معاون 
»باربد«  كه  را  جوایزشان  دوره،  این  برگزیدگان  ادامه  در  و  داد  خبر  آینده 
نام گرفته است، دریافت كردند. در بخش موسیقی كالسیک جایزه بهترین 
آلبوم  بهترین  و  آلبوم »شکوه های بی كالم«  برای  امین هنرمند  به  آهنگ ساز 
تلفیقی  موسیقی  بخش  در  و  ایرانی«  »باغ  آلبوم  برای  روحانی  شهرداد  به 
نصیری  همایون  سرپرستی  به  داركوب  گروه  به  آهنگ ساز  بهترین  جایزه 
برای آلبوم »نوكوب« و بهترین آلبوم به »ماه و ماهی« اثر حجت اشرف زاده 
و امین و آرش بیاتر رسید. همچنین در بخش بهترین آلبوم موسیقی فیوژن 
پاپ  در بخش موسیقی  اثر سیاوش روشن جایزه گرفت.   »گذر«  آلبوم  نیز 
جایزه  »شکوه«،  آلبوم  برای  اصفهانی  محمد  به  خواننده  بهترین  جایزه 
بهترین آهنگ ساز به گروه چارتار برای آلبوم »باران تویی« و جایزه بهترین 
آلبوم به »عشق یعنی« اثر فریدون آسرایی و بهروز صفاریان اهدا شد. قبل از 
اهدای جوایز بخش موسیقی نواحی، سهراب پورناظری و گروهش لحظاتی 
به  پیش  »سه سال  گفت:  سخنانی  در  البته  او  پرداختند.  موسیقی  اجرای  به 
هنگام برگزاری جشن »موسیقی ما« از رئیس جمهور محترم خواستم كه راه 
حوزه موسیقی را باز كند اما ظاهرا كاری از دستشان برنیامده اما از دست 
من برمی آید كه اجرای امشب را به محمدرضا شجریان تقدیم كنم«.در بخش 
موسیقی نواحی جایزه بهترین آلبوم به سهراب محمدی برای آلبوم »شمال 
خراسان« رسید. در بخش ایران فرهنگی، سهراب پورناظری برای »شبگرد 
فیروز  و  نامور  افشار  و  روم«  تا  »ری  برای  نائب محمدی  سعید  باد«،  كولی 
ایرانی  ویسانلو برای »هزارتوی قفقاز« برگزیده شدند. در بخش موسیقی 
گمشده«،  »یقین  آلبوم  برای  كامکار  اردشیر  به  سازی  آلبوِم   بهترین  جایزه 
جایزه بهترین خواننده به علیرضا قربانی برای »قطره های باران« و جایزه 
تعلق  بنفشه ها«  »كوچ  آلبوم  برای  كامکار  هوشنگ  به  آهنگ ساز  بهترین 
جلسات  »در  گفت:  چنین  جایزه اش  دریافت  از  بعد  كامکار  هوشنگ  گرفت. 
هم گفتم كه بهتر است ما را تشویق كنید اما جوایز را به جوان ها بدهید. به 
هر صورت امیدوارم این مهم در سال های بعد محقق شود«.علیرضا قربانی 
روزها  »این  كرد:  اشاره  موسیقی  خانه  مورد  در  پیش آمده  مسائل  به  هم 
مشکلی میان خانه موسیقی و برخی از منتقدان به وجود آمده است. من از 
شکایت  طرح  به جای  شنوا  گوش  با  می خواهم  موسیقی  خانه  بزرگان  همه 
خود در محاكم قضائی شکایت خود را پس بگیرند و با گفت وگو مشکل را 
حل كنند«.در بخش بهترین آلبوم باكالم )جایزه ویژه جشنواره( آلبوم »نه 
جایزه  شجریان  همایون  و  پورناظری  تهمورس  اثر  شیطان«  نه  فرشته ام 
گرفت. همایون شجریان پس از دریافت این جایزه گفت: »از علیرضا قربانی 
من  كه  عزیز  پورناظری  سهراب  و  سپاسگزارم  خوبش  حرف های  به خاطر 
آلبوم نه فرشته ام نه شیطان را مدیون  با اجرایشان شرمنده كرد.  و پدر را 
با تصنیف چرا رفتی روی  آهنگ سازی خوب تهمورس پورناظری هستم و 
خردسال  كودكان  كه  كردیم  پیدا  را  مخاطبانی  بهبهانی،  سیمین  از  شعری 
دوره  این  مشاور  و  آهنگ ساز  پورناظری،  تهمورس  بودند.«.درهمین حال 
جشنواره، انصراف خود از حضور در جایزه باربد را اعالم كرد: »به جهت 
جلوگیری از هرگونه شائبه ای در زمینه مخدوش بودن آرا و داوری،  انصراف 

خود را از حضور در جایزه باربد اعالم می دارم«.

موسیقی
چی كسی را می فریبیم؟

زنان، جدا نشدنی های موسیقی
میدیا فرج نژاد:

 موسیقی دارای گستره ی صوتی بسیار وسیعی است كه بشر در طول سالیان 
گوناگون  ادوات  و ساختن  اصوات  تقلید  و  از طبیعت  الهام بخشی  به  دراز،  
شروع به تولید اصوات با گستره های گوناگون و رنگ های صوتی متفاوت 
كرد، از سازهای بدوی باقی مانده نیز این تالش مشهود است. چرا كه مشاهده 
می شود كه ابتدایی ترین سازها نیز گاها در چند گستره ساخته می شدند به 
عنوان مثال در استفاده از شاخ كه سازی بود بادی، بشر از روی تجربه متوجه 
شد كه با افزایش و یا كاهش طول و قطر شاخی كه از آن برای تولید صوت 

استفاده می شود، می توان صدا را بم تر و یا زیر تر كرد.
در طول سالیان دراز و با پیشرفت دانش بشری در ساخت سازهای پیشرفته 
تر،  لزوم استفاده از گستره ی صوتی متفاوت بیشتر احساس شد و این مهم 

باعث ایجان گستره های وصیع تر شد.
درگستره  سازها  ساخت  در  انگیزه  ایجاد  باعث  كه  دالیلی  ترین  مهم  از  یکی 
صدای  طبیعی  طور  به  كه  چرا  بود  انسان  صدای  شد  گوناگون  صوتی  های 
انسان ها برای اجرای یک قطعه ی موسیقی نه تنها دارای رنگ متفاوت است 
بلکه دارای گستره ی صوتی مختلف نیز می باشد. عیان ترین این تفاوت در 
طور  به  كه  دید  ها  زن  و  مردها  صوتی  ی  گستره  در  توان  می  را  بشر  نسل 

طبیعی صدای زن ها از مردان، زیرتر است.
های  گستره  كنیم،  مشخص  ساكن  به  ابتدا  كه  بود  این  برای  توضیح  لزوم 
جدا  قاعده  این  از  نیز  بشر  و  است  مشهود  طبیعت  در  كامال  مختلف  صوتی 

نبوده و این اصل در تفاوت خلقت صدای زن و مرد نمود پیدا كرده
و اگر بنا بر این می بود كه در جهان صرفا صدای مرد شنیده شود پس لزوم 

آفرینش صدای زن در گستره ی صوتی متفاوت چه می توانست باشد؟
در طول  ادوار مختلف تاریخ در سراسر جهان، محدودیت هایی برای فعالیت 
هنری زنان هنرمند وجود داشته است كه این محدودیت ها در چند قرن گذشته 
به تدریج و با درک لزوم این فعالیت، در بسیاری از كشورها بر داشته شد و یا 
به حداقل رسید و بشر اندک اندک این را درک كرد كه زنان هنرمند تاثیر بسیار 
عمیقی بر جامعه  دارند و برای داشتن جامعه ای آرام تر باید از این داشته ی 

گرانقدر استفاده كرد.
تاثیرگذاری به روشنی  این  نیز كه مورد بحث است  ایران زمین  در موسیقی 
دیده می شود و این را به سادگی از بررسی تاریخ موسیقی اصیل ایرانی می 
و  موسیقی  پیشرفت  در  اندازه  چه  تا  ایران  موسیقی  زنان  كه  دریافت  توان 

فرهنگ ایران زمین تاثیر داشته اند.
نگاهی به پیشینه ی فعالیت بانوان موسیقی ایران به ما نشان خواهد داد كه چه 

آثار ارزنده ای را این عزیزان به گنجینه ی موسیقی ایران افزوده اند.
متاسفانه در سالیان گذشته و با بی توجهی زیاد به فعالیت هنری بانوان در 
كشور، تعداد زنانی كه به طور حرفه ای  در موسیقی اصیل ایرانی مشغول به 
كار هستند كم شد و كار به جایی رسیده كه گروه های مطرح موسیقی ایران 
یا خواننده زن )آن هم به شکل هم خوان( وحشت  از نوازنده و  در استفاده 
موسیقی  بانوان  حضور  با  مجوزها  گرفتن  برای  كار  سختی  كه  چرا  دارند، 
با  و  ها  ارزش  تمام  حفظ  با  كه  بانوانی  شود.  می  برابر  جند  ایرانی  اصیل 
ایرانی كه یکی از نمادهای شناخته شده فرهنگ  موضوعیت موسیقی اصیل 
خود  فعالیت  به  یادگیری،  برای  سختی های موجود  تمام  با  و  است  ایرانیان 

ادامه می دهند.
برای یک هنرمند دشوارترین شرایط آن است كه نتواند هنر خود را از هیچ 
راهی به نماشی بگذارد و نتواند برخودرد مخاطب را با هنرش بررسی كند و 
این دقیقا حالتیست كه برای بانوان موسیقی ایران كامال شناخته شده است ، 

چرا كه سالهاست، با این رنج به فعالیت خود ادامه می دهند.
جای پرسش است كه آیا فساد در موسیقی، خاص زنان است؟ و یا زنان ما در 
موسیقی اصیل ایرانی كه واالترین ارزش های اخالقی را به دوش می كشد، 
بیشتر میل به فساد دارند؟ مخاطبین موسیقی اصیل ایرانی كه جایگاه اشعار 
سعدی ها و حافظ ها و مولوی هاست، با حضور بانوان موسیقی ایرانی چه 
فرهنگیان  این  به  كه  نیست  ظلمی  این  آیا  كنند؟!؟!؟  پیدا  توانند  می  مشکلی 

عزیز روا داشته می شود؟
هر كجا نیاز به محبت و خلوص هست، رد پای زنان دیده می شود. بیشترین 
شمرده  بر  تحصیلی  مقطع  ترین  مهم  كه  ابتدایی  ی  پایه  های  معلم  جمعیت 
می شود را زنان به تشکیل می دهند. اولین ندایی كه گوش انسان را تربیت 

شنوایی می كند صدای مادران است …
آن نیز  ایرانی، كه خواستگاه  حال چه روی داده است كه در موسیقی اصیل 

ایران است برای فعالی هنرمند “زن”، اینچنین محدودیت هست؟
در دنیایی زندگی می كنیم كه وسایل ارتباط جمعی آنقدر پیشرفت كرده است 

كه نتوانیم مردم را در نشیندن هنر موسیقی دانان زن، محدود كنیم….
پس چی كسی را می فریبیم؟؟؟
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استفاده كرد؟ 

پهپادها وارد آسمان 
طب می شوند

بری مندلو
استاد ممتاز آسیب شناسی دانشگاه ویتواترسراند آفریقای 

جنوبی

امتیازات  بیشتر  سرنشین دار  هواپیماهای  كه  همان طور 
سالح های  به عنوان  به كارگیری شان  از  را  خود  تکنولوژیک 
جنگی به دست آوردند، هواپیماهای بدون سرنشین یا پهپادها 
روبات های  یا  پهپادها  كرده اند.  پیدا  مشابهی  سرنوشت  هم 
به طور  یا  دور  راه  از  است  ممکن  كه  سرنشین  بدون  پرنده 
از  تركیبی  از  را  پروازشان  دستورات  شوند،  كنترل  خودكار 
نرم افزارها و سخت افزارهای درون خودشان دریافت می كنند. 

اندازه آنها از بال رس )فاصله نوک بال( چند سانتی متر تا ده ها 
متر متفاوت است. پهپادها در هر 2 جنگ جهانی اول و دوم به 

 سرعت برای مقاصد گوناگون توسعه یافتند:
یا  زمینی  سالح های  برای  هدف گیری  تمرین  به عنوان  استفاده 
هوایی؛ برای پایش و مراقبت و همچنین به عنوان سالح تهاجمی 
كه مواد منفجره حمل می كند. این روند از آن هنگام حفظ شده، 
اما استفاده از پهپادها برای موقعیت های نظامی به  سرعت در 
حال تطبیق داده شدن برای مقاصد صلح آمیز است. امید بر این 
است كه این استفاده های سازنده در آینده بیشترین كاربردهای 

پهپادها را تشکیل دهد.

كامال  به طور  جهان  سراسر  در  بهداشتی  مراقبت های  توزیع    
سهم  روستایی  دورافتاده  مناطق  است.  نابرابر  مشخصی 
از منابع را دریافت نمی كنند. تالش ها برای جذب  منصفانه ای 
مناطق  در  كردن  كار  برای  بهداشتی  مراقبت های  متخصصان 
روستایی برای برطرف كردن این بی تعادلی فقط تا حد نسبی 
موفق بوده و یک رویکرد جایگزین برای حل این مشکل مورد 

نیاز است.
 كاروزی پزشکی با پیشرفت های تکنولوژیکی تقویت شده كه 
بهداشتی،  مراقبت  كاركنان  استقرار  تغییر  از  راحت تر  بسیار 
خودشان را در اختیار كاربر در مناطق روستایی قرار می دهند. 
مانند  تشخیصی  تکنولوژی های  از  فزاینده  استفاده  مثال،  یک 
برای  نه تنها  تکنولوژی  این  است.  مولکولی  آزمایش های 
درمانی  گزینه های  برای  راهنمایی  به عنوان  بلکه  تشخیص 
سل،  تشخیص  برای  آزمایش  در  می رود.  كار  به  موثر  احتماال 
هم  و  قطعی  تشخیص  هم   DNA براساس  ساده  آزمایش  یک 
فراهم  را  آنتی بیوتیک ها  به  میکروب  حساسیت  مشخصات 
می كند و به  اصطالح با یک تیر 2 هدف را می زند. این موضوع 
نیاز بیمار برای دیدن دكتر برای تشخیص بیماری پیش از اینکه 
درمان را بتوان شروع كرد، برطرف می كند و همچنین دیگر به 

امتحان كردن بی ثمر چند داروی در نهایت غیرموثر برای درمان 
همراه  تلفن های  شبکه های  ایجاد  بود.  نخواهد  نیازی  بیماران 
درمانگاه  به  آزمایشگاه  از  نتایج  انتقال  به  قابل توجهی  به طور 
كمک كرده اما واضح است از آنها نمی توان برای انتقال فیزیکی 
نمونه ها استفاده كرد. پهپادها بالقوه راه حلی برای این مشکل 

لجستیک هستند.
یک سرویس پهپاد برای انتقال محموله ها می تواند برای حمایت 
از مناطق دورافتاده با ملزومات پزشکی، مانند مواد الزم برای 
آزمایش كردن در نقطه مراقبت و عوامل درمانی شامل داروها، 
كه  بررسی  چند  شود.  گرفته  كار  به  هم  واكسن  و  سرم  خون، 
دی ان ای  نمونه های  داده اند  نشان  شده،  انجام  ما  به  وسیله 

هستند.  حامل  پهپادهای  برای  ایده آل  محموله  احتماال  خلط 
علت این است كه این نمونه ها سبک وزن هستند، فضای بسیار 
به  این  ندارند.  هم  تجاری  ارزش  و  می كنند  اشغال  را  اندكی 
همچنین  بود.  نخواهند  احتمالی  دزدهای  برای  هدفی   ترتیب 
پهپادها وسایل ضروری ماموریت برای مراقبت بهداشتی موثر 
مواد  از  و  كرد  ضدعفونی  را  آنها  می توان  به  آسانی  و  هستند 
خطرناک زیستی زدود. دی ان ای همچنین آنقدر قوی هست كه 
در مقابل تجزیه شدن به  وسیله روش های شیمیایی یا فیزیکی 
تکیه  كند.  مقاومت  می كنند،  غیرفعال  را  آسیب رسان  مواد  كه 
نواحی  در  موثر  بهداشتی  مراقبت  برای  جدید  تکنولوژی  بر 
دورافتاده هنوز به  شدت به حمایت موثر لجستیک برای انتقال 
آن  انجام  امکانات  دارای  آزمایشگاه  نزدیک ترین  به  نمونه ها 

آزمایش و بازگرداندن نتایج به درمانگاه وابسته است.
  دو جایگزین برای پهپادها وجود دارد؛ امکانات حمل ونقل از 
راه زمین به شکل موتورسیکلت یا ماشین و امکانات حمل ونقل 
بسیار  بالگرد  به  وسیله  انتقال  بالگردها.  مانند  هوا  راه  از 
گرانقیمت و خطرناک است و حمل ونقل زمینی نیز به وضعیت 
جاده ها بستگی دارد كه عبور از آنها اغلب در كشورهای در حال 

 توسعه با دشواری هایی مواجه است.
آزمایش    یک جایگزین مفهومی برای مشکل لجستیک، مراكز 
نقطه مراقبت به  اصطالح نزدیک بیمار هستند. تجهیزات برای 
و  شده  داده  قرار  روستایی  درمانگاه  خود  در  آزمایش  انجام 
و  گرانقیمت  شیوه  این  به كارگیری  اما  می شود،  گرفته  كار  به 

اجرایی كردن آن مشکل است.
كه  است  قانون گذاری  چارچوب  یک  ایجاد  چالش،  نخستین   
سازمان هواپیمایی كشور آفریقای جنوبی را قادر كند تا انتقال 
محموله ها به  وسیله پهپادها را مجاز بشمارد. چالش دوم جذب 
و تعلیم اپراتورهای مناسب برای پهپادها، ترجیحا از اجتماعات 
هواپیمایی  سازمان  كه  دارد  وجود  شواهدی  است.  محلی 
به خصوص  ضروری-  كامال  موارد  برای  است  ممکن  كشوری 
سخت ترین  از  برخی  در  استثنائاتی  باشند-  اندک  خطرات  اگر 
مقرراتش قائل شود. در مورد پهپادهای منتقل كننده نمونه های 
كه  روستایی  دورافتاده  مناطق  در  دی ان ای  سبک  فوق العاده 
تراكم جمعیت كم و حجم ترافیک هوایی و زمینی پایینی دارند، 

این خطرات بسیار اندک هستند.
 مقامات هواپیمایی كشوری در كشورهای توسعه یافته در حال 
هستند.  پهپادها  بر  سختی  قانونی  محدودیت های  اعمال كردن 
این مقررات برای كاهش خطر سوانح و جلوگیری از استفاده 

از پهپادها برای مقاصد شرورانه است.
     پهپادها در این كشورها عمدتا برای مقاصد نظامی استفاده 
انتقال دهنده  پهپادهای  از  بسیاری  نمونه های  اما  می شوند، 
محموله غیرنظامی هم وجود دارند كه برای مقاصد گوناگونی 
راه  از  پایش  كشاورزی،  هوایی،  عکسبرداری  نظارت،  مانند 
اهداف  سایر  و  پزشکی  كاركردهای  جرائم،  از  پیشگیری  دور، 
بیشتری  نیاز  حال  توسعه  در  كشورهای  می روند.  كار  به 
روی  از  جهیدن  برای  عملی  وسایلی  به عنوان  پهپادها  به 
كمبودهای زیرساختاری دارند. این كار شکاف میان كشورهای 

توسعه یافته و در حال  توسعه را كمتر خواهد كرد.

خودروهای خفاش  
جایگزین پهپادها

و  ساوت همپتون  دانشگاه  دانشمندان  از  تیمی 
امپریال كالج لندن با الهام از خفاش ها با موفقیت 
منحصربه فرد  غشای  دارای  بال های  توانسته اند 
در  مصنوعی  عضالت  مانند  كه  كنند  آزمایش  را 
زمان پرواز عمل كرده و راه را برای نسل جدیدی 
است.  كرده  هموار  كوچک  هوایی  پهپادهای  از 
خودروهای هوایی بدون سرنشین الهام گرفته از 
آیرودینامیکی  یافته  ارتقا  ویژگی های  از  خفاش 
برخوردار بوده، می توانند در مسافت های طوالنی 
پرواز كنند و اجرایی كردن آنها بسیار اقتصادی تر 
است. بال های این پهپادها مانند خفاش در واكنش 
به نیروهایی كه تجربه می كنند، تغییر شکل داده 
و از هیچ بخش مکانیکی برخوردار نیست كه این 

امر، نگهداری از پهپاد را ساده تر می كند.
پلیمرهای  شامل  بال ها  منحصربه فرد  طراحی 
در  می دهد  اجازه  آنها  به  كه  هستند  الکتروفعال 
منبسط  و  منقبض  شده،  اعمال  ولتاژ  به  واكنش 

ارتقا  بیشتر  را  عملکردشان  رو،  این  از  و  شوند 
غشای  شکل  ولتاژ،  ورودی  تغییر  با  بخشند. 
الکتروفعال و در نتیجه، ویژگی های ایرودینامیکی 
می توانند در زمان پرواز تغییر كنند. بال طراحی 
شده در نهایت به پرواز در مسافت های طوالنی تر 
از آنچه در حال حاضر ممکن است، منجر خواهد 
اكنون  سانتی متر   15 مساحت  با  پهپادهایی  شد. 
به طور فزاینده ای در كاربردهای گسترده نظامی 
و  دورافتاده  مناطق  بررسی  مانند  غیرنظامی  و 

خطرناک مورد استفاده قرار گرفته اند.

سازندگان  میان  در  نوظهور  گرایشات  از  یکی 
پهپادها، الهام گیری از جهان طبیعی برای طراحی 
را  بهتری  پرواز  می توانند  كه  است  خودروهایی 
هواپیماهای  روی  كنترل  مشابه  سطوح  همراه  به 
ارائه شده توسط  بازدهی  از  و  ارائه كنند  كوچک 
گام  ببرند.  بهره  بیشتر  بسیار  پرواز  برای  بال 
بعدی محققان، ادغام این بال های فعال با یک پهپاد 
جهان  كاربردهای  در  آن  استقرار  و  است  عادی 

واقعی تا پنج سال آینده محقق خواهد شد.

فیبر نوری دردسر 
تازه گوگل

آستین  در  نوری  فیبر  كابل های  نصب 
را  سریع  فوق  اینترنت  چه  اگر  تگزاس 
برای مردم این بخش از امریکا به ارمغان 
و  خسارت ها  حال  عین  در  اما  آورده، 
كه  آورده  وجود  به  هم  هایی  اختالل 

موجب نارضایتی مردم شده است.

با  همزمان  ها،  خبرگزاری  گزارش  به 
تعدادی  نوری  فیبر  كابل های  این  نصب 
گوگل  به  بشدت  محلی  ساكنان  از 
كه گوگل  داشتند  اظهار  و  كرده  اعتراض 
خسارت  آنها  به  خود  بی توجهی های  با 
 Lambs ساكنان  جمله  است.از  زده 
مدعی  آستین  شرقی  جنوب  در   Lane
پیمانکارانش الشه های  و  كه گوگل  شدند 
ساختمانی را بعد از پایان فعالیت در محل 
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نگاه به تولید و مصرف انرژی در چهارگوشه جهان

علم در خدمت 
محیط زیست

مینو زمانی

امروز  شهروندان  همه  دغدغه های  از  یکی  اطمینان  قابل  و  ارزان  پاک،  انرژی 
به  دسترسی  امکان،  حد  تا  فکرند  در  سیاست مداران  دلیل  همین  به  است  جهان 
از جهان  و منطقه ای  امروزه هر كشور  كنند.  را تضمین  این خواسته شهروندان 
برای دستیابی به این هدف، با توجه به وضعیت و امکانات خود، راهی برای تأمین 
انرژی های پاک تر و ارزان تر در پیش گرفته است. برای مثال كشور آمریکا به عنوان 
بخشی از تعهدات خود برای مهار تأثیرات ناشی از تغییرات آب وهوایی، به دنبال 
دوبرابركردن سرمایه گذاری در بخش تحقیقات و توسعه انرژی پاک و رساندن آن 
به ١٢,٨ میلیارد دالر تا سال ٢٠٢١ است. دولت آمریکا خواستار ٧.٧ میلیارد دالر در 
بودجه اختیاری سال مالی ٢٠١٧ به منظور افزایش منابع مالی تحقیقات در زمینه 
انرژی  تحقیقات  زمینه  در  است. سرمایه گذاری  فدرال  ١٢ سازمان  در  پاک  انرژی 
پاک، حاصل تعهد آمریکا و سایر كشورهای جهان در مذاكرات آذر گذشته درباره 
تغییرات اقلیمی در پاریس است. حدود ٨٠ درصد از این منابع مالی، صرف حمایت 
از تالش های وزارت انرژی در زمینه توسعه فناوری های مربوط به وسایل نقلیه 
پاک، ذخیره سازی انرژی و تحقیقات مربوط به رآكتورهای هسته ای خواهد شد. 
از طرف دیگر اروپا همیشه یادآور تالش در زمینه حفاظت از طبیعت و خالقیت 
در زمینه كشف و بهره برداری از انرژی های نو بوده است. اروپا نیز در نظر دارد 
تا ١٥ سال آینده، نصف برق خود را از انرژی های پاک تأمین كند. در صورت انجام 
تعهدات درنظرگرفته شده برای همه كشورهای اتحادیه اروپا، در دهه آینده بیش 
از منابع تجدیدپذیر به دست می آید. یک گزارش  اروپا  الکتریکی  انرژی  از نصف 
منتشرشده در گاردین، تأكید كرده است تحقق برنامه قاره سبز، نیازمند همکاری 
اهداف  به  دستیابی  برای  اروپا  اتحادیه  است.  اروپا  اتحادیه  كشورهای  تمامی 
از  الکتریسیته  تولید  به  گلخانه ای  گازهای  انتشار  كاهش  و  جوی  تغییرات  كاهش 
انرژی پاک اقدام كرده است، ولی برای تحقق همه اهداف خود در سال ٢٠٣٠ باید 
به فرایند نصب و بهره برداری از مولدهایی كه كربن تولید نمی كنند، سرعت دهد. 
آغاز كرده  از سال ١٩٩٠  از منابع پاک را  اروپا هدف تولید ٥٠ درصد برق  اتحادیه 
)از قبیل حمل ونقل، كشاورزی  باید در تمامی شاخه های صنعت  این هدف  است. 
و ساختمان سازی( نیز رعایت شود. درحال حاضر یک چهارم )٢٥ درصد( از برق 

اروپا، از انرژی های تجدیدپذیر و پاک تهیه می شود.
می گوید:   ٢٠٣٠ سال  اهداف  درباره  باد  انرژی  انجمن  سخنگوی  جوی،  اولیور 
برخی كشورها از زمان برنامه ریزی عقب افتاده اند )به عنوان مثال كشورهای هلند، 
فرانسه و انگلستان( و برخی نیز پیش افتاده اند. برای رسیدن به هدف خود، باید 
راه اندازی  پروژه ها  انجام  در  كشورها  سرعت  مدیریت  و  كنترل  برای  سیستمی 
تجدیدپذیر  انرژی های  از  اروپا  كل  انرژی  از  درصد   ٥٠ تولید  برنامه  مزیت  كرد. 
این است كه انرژی بین كشورهای اتحادیه اروپا انتقال پیدا می كند و دیگر نیازی 
به باتری برای ذخیره انرژی های اضافی نیست. البته این موضوع بخشی دیگر از 
زمینه  در  آلمان  اروپایی،  كشورهای  بین  می آید.  به حساب  اروپا  آینده  برنامه های 
استفاده از انرژی های جدید، بیش از دیگر كشورها تالش كرده است. این كشور 
هم اكنون می خواهد انرژی قطارهای برقی خود را با استفاده از انرژی باد تأمین 
كند. به گفته مسئوالن این كشور، انرژی قطارهای برقی آلمان تا سال ٢٠١٨ میالدی 
هدف  با  كرد  اعالم  آلمان  راه آهن  شد.   خواهد  تأمین  بادی  نیروگاه های  طریق  از 
را  انرژی خود  تا سال ٢٠١٨،  این كشور  انرژی، قطارهای برقی  از  استفاده بهینه 
از نیروگاه های بادی تأمین خواهند كرد. آلمانی ها در نظر دارند در سه سال آینده، 
به تدریج نیاز خود به انرژی الکتریکی تأمین شده از دیگر منابع را كاهش دهند و 
كم كم مقدار آن را به صفر برسانند، از جمله قطارهای برقی كه تمامی نیروی خود 
را از نیروگاه های بادی تأمین می كنند. هلند نیز یکی دیگر از كشورهایی است كه 
الکتریکی قطارهای  انرژی  از ٥٠ درصد  آغاز كرده است. بیش  را  چنین پروژه ای 
برقی هلند از باد تأمین می شود. گزارش ها نشان می دهد در سال های ٢٠١٦، ٢٠١٧ و 
٢٠١٨ میالدی، به ترتیب ٧٠، ٩٥ و ١٠٠ درصد انرژی قطارهای آلمانی از نیروگاه های 
بادی تأمین می شود. قطارهای برقی روزانه در حدود ٢,١ میلیون مسافر را در آلمان 
جابه جا می كنند. نیمی از نیروی بادی مورد نیاز این پروژه از نیروگاه های آلمانی 
و نیمی دیگر نیز از نیروگاه های موجود در كشورهای اسکاندیناوی و بلژیک تأمین 
خواهد شد. اما آفریقا نیز كه از قدیم نماد فقر بود، تصمیم گرفته است با اجرای 
به  را  قاره  این  انرژی های تجدیدپذیر،  از  برنامه ٥٠٠ میلیارد دالری و استفاده  یک 

پاک ترین قاره جهان تبدیل كند.
 ١٥ تا  جدید،  ابتکار  یک  از  حمایت  با  گرفته اند  تصمیم  آفریقا  قاره  سران  به تازگی 
سال دیگر استفاده از انرژی های تجدیدپذیر را در این قاره به شدت افزایش دهند. 
سازمان انرژی های تجدید پذیر آفریقا درنظر دارد تا سال ٢٠٢٠ مقدار انرژی های 
تجدیدپذیر را حداقل ١٠ گیگاوات و تا سال ٢٠٣٠، حداقل ٣٠٠ گیگاوات افزایش دهد، 
سرعت  افزایش  طرح  شد.  خواهد  تبدیل  زمین  قاره  پاک ترین  به  آفریقا  یعنی  این 
استفاده از انرژی های خورشیدی، آبی، بادی و انرژی های زمین گرمایی می تواند 
كاری كند كه این قاره به سرعت از بقیه قاره ها پیشی بگیرد. قرار است در این قاره 

 هزاران نیروگاه كوچک ساخته شود.

هستند.  حامل  پهپادهای  برای  ایده آل  محموله  احتماال  خلط 
علت این است كه این نمونه ها سبک وزن هستند، فضای بسیار 
به  این  ندارند.  هم  تجاری  ارزش  و  می كنند  اشغال  را  اندكی 
همچنین  بود.  نخواهند  احتمالی  دزدهای  برای  هدفی   ترتیب 
پهپادها وسایل ضروری ماموریت برای مراقبت بهداشتی موثر 
مواد  از  و  كرد  ضدعفونی  را  آنها  می توان  به  آسانی  و  هستند 
خطرناک زیستی زدود. دی ان ای همچنین آنقدر قوی هست كه 
در مقابل تجزیه شدن به  وسیله روش های شیمیایی یا فیزیکی 
تکیه  كند.  مقاومت  می كنند،  غیرفعال  را  آسیب رسان  مواد  كه 
نواحی  در  موثر  بهداشتی  مراقبت  برای  جدید  تکنولوژی  بر 
دورافتاده هنوز به  شدت به حمایت موثر لجستیک برای انتقال 
آن  انجام  امکانات  دارای  آزمایشگاه  نزدیک ترین  به  نمونه ها 

آزمایش و بازگرداندن نتایج به درمانگاه وابسته است.
  دو جایگزین برای پهپادها وجود دارد؛ امکانات حمل ونقل از 
راه زمین به شکل موتورسیکلت یا ماشین و امکانات حمل ونقل 
بسیار  بالگرد  به  وسیله  انتقال  بالگردها.  مانند  هوا  راه  از 
گرانقیمت و خطرناک است و حمل ونقل زمینی نیز به وضعیت 
جاده ها بستگی دارد كه عبور از آنها اغلب در كشورهای در حال 

 توسعه با دشواری هایی مواجه است.
آزمایش    یک جایگزین مفهومی برای مشکل لجستیک، مراكز 
نقطه مراقبت به  اصطالح نزدیک بیمار هستند. تجهیزات برای 
و  شده  داده  قرار  روستایی  درمانگاه  خود  در  آزمایش  انجام 
و  گرانقیمت  شیوه  این  به كارگیری  اما  می شود،  گرفته  كار  به 

اجرایی كردن آن مشکل است.
كه  است  قانون گذاری  چارچوب  یک  ایجاد  چالش،  نخستین   
سازمان هواپیمایی كشور آفریقای جنوبی را قادر كند تا انتقال 
محموله ها به  وسیله پهپادها را مجاز بشمارد. چالش دوم جذب 
و تعلیم اپراتورهای مناسب برای پهپادها، ترجیحا از اجتماعات 
هواپیمایی  سازمان  كه  دارد  وجود  شواهدی  است.  محلی 
به خصوص  ضروری-  كامال  موارد  برای  است  ممکن  كشوری 
سخت ترین  از  برخی  در  استثنائاتی  باشند-  اندک  خطرات  اگر 
مقرراتش قائل شود. در مورد پهپادهای منتقل كننده نمونه های 
كه  روستایی  دورافتاده  مناطق  در  دی ان ای  سبک  فوق العاده 
تراكم جمعیت كم و حجم ترافیک هوایی و زمینی پایینی دارند، 

این خطرات بسیار اندک هستند.
 مقامات هواپیمایی كشوری در كشورهای توسعه یافته در حال 
هستند.  پهپادها  بر  سختی  قانونی  محدودیت های  اعمال كردن 
این مقررات برای كاهش خطر سوانح و جلوگیری از استفاده 

از پهپادها برای مقاصد شرورانه است.
     پهپادها در این كشورها عمدتا برای مقاصد نظامی استفاده 
انتقال دهنده  پهپادهای  از  بسیاری  نمونه های  اما  می شوند، 
محموله غیرنظامی هم وجود دارند كه برای مقاصد گوناگونی 
راه  از  پایش  كشاورزی،  هوایی،  عکسبرداری  نظارت،  مانند 
اهداف  سایر  و  پزشکی  كاركردهای  جرائم،  از  پیشگیری  دور، 
بیشتری  نیاز  حال  توسعه  در  كشورهای  می روند.  كار  به 
روی  از  جهیدن  برای  عملی  وسایلی  به عنوان  پهپادها  به 
كمبودهای زیرساختاری دارند. این كار شکاف میان كشورهای 

توسعه یافته و در حال  توسعه را كمتر خواهد كرد.

فیبر نوری دردسر 
تازه گوگل

آستین  در  نوری  فیبر  كابل های  نصب 
را  سریع  فوق  اینترنت  چه  اگر  تگزاس 
برای مردم این بخش از امریکا به ارمغان 
و  خسارت ها  حال  عین  در  اما  آورده، 
كه  آورده  وجود  به  هم  هایی  اختالل 

موجب نارضایتی مردم شده است.

با  همزمان  ها،  خبرگزاری  گزارش  به 
تعدادی  نوری  فیبر  كابل های  این  نصب 
گوگل  به  بشدت  محلی  ساكنان  از 
كه گوگل  داشتند  اظهار  و  كرده  اعتراض 
خسارت  آنها  به  خود  بی توجهی های  با 
 Lambs ساكنان  جمله  است.از  زده 
مدعی  آستین  شرقی  جنوب  در   Lane
پیمانکارانش الشه های  و  كه گوگل  شدند 
ساختمانی را بعد از پایان فعالیت در محل 

باقی گذارده اند. این الشه های ساختمانی 
جریان  برای  شده  زهکشی  مسیرهای 
یافتن آب را مسدود كرده اند و در نتیجه با 
ریزش باران، سیل در منطقه جاری شده 
اكتبر  در  می گویند  محلی  است.ساكنان 
سمت  به  آب  زیادی  حجم  گذشته  سال 
خرابی  موجب  و  شده  جاری  آنها  منازل 
متعلقات آنها شده است. این افراد به علت 
آسیب های وارده از گوگل شکایت كرده و 
خواستار پرداخت خسارت نقدی شده اند. 
همین  به  شکایت   254 مجموعًا  تاكنون 

علت از گوگل انجام شده است.

گوگل در آوریل سال 2013 از برنامه خود 
ارائه خدمات فیبرنوری فوق سریع  برای 
در نقاط مختلف امریکا و از جمله آستین 
تگزاس خبر داد. با استفاده از این خدمات 
سه  در  تلویزیونی  برنامه  یک  بارگذاری 
با  سینمایی  فیلم  یک  بارگذاری  و  ثانیه 

كیفیت باال در 36 ثانیه ممکن می شود.
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مصرف  كنندگان به عنوان سازندگان نام تجاری، نه فقط 
كاربران آن

ظهـــور نسل 
جــــدیدی از 
كارآفرینـــــان

switchandshift :مترجم: فریبا ولیزاده - منبع

ما در عصری هیجان انگیز و در عین حال پرچالش زندگی 
می كنیم. در این میان گاهی ارائه برخی آمار و ارقام اهالی 
بازنشسته  مدیرعامل  می برد:  فرو  فکر  به  را  كسب وكار 
كه  است  اظهار كرده  اخیرا  شركت سیسکو، جان چمبرز، 
به باور وی 40 درصد از شركت هایی كه این روزها مورد 
نخواهد  وجود  آینده  سال   10 تا  هستند  همگان  تحسین 
كه  می گویند  مصرانه  استراتژیست  مشاوران  داشت. 
شود.  دیجیتالی  و  متحول  باید  كسب وكار  از  جنبه  هر 
اكوسیستم  در  موجود  كارآفرینی  شتاب  سر  بر  روز  هر 
و  می شود  نظرهایی  اظهار  ولی  سیلیکون  منحصربه فرد 
متصدیان كسب وكارهای فعال در این منطقه برای ساخت 

فرهنگی كارآفرینانه تالش های قابل توجهی می كنند.

این استراتژی ها به روشنی برای مقابله با تغییرات نمایی 
تجاری  نام های  از  بسیاری  حال،  این  با  است.  ضروری 
نویدبخش  مسیرهای  مهم ترین  از  یکی  به  شدن  وارد  از 
حالی  در  این  می مانند،  باز  جدید  عصر  برای  بازآفرینی 
است كه بسیار به فرصتی به نام كارآفرینی خارجی نزدیک 
 - هستند  آشنا  كارآفرینی  اصطالح  با  بسیاری  هستند. 
و  برنامه ریزی  توسعه،  برای  نیاز  مورد  توان  و  ظرفیت 
نظر  در  با  كسب وكار  یک  برای  سرمایه گذاری  مدیریت 
كارآفرینی  سودآوری-  به منظور  خطرات  تمامی  گرفتن 

یک  در  كارآفرینی  عملی  تجربه  به عنوان  نیز  سازمانی 
تعریف  بوروكراسی  موانع  گذاشتن  سر  پشت  و  سازمان 
و  تعاریف  این  سازمانی  رهبران  حال،  این  با  می شود. 
مناسب  خود  سازمان  برای  شرایطی  هر  در  را  پاسخ ها 
نسل  ظهور  برای  است  دلیلی  خود  این  و  نمی كنند  تلقی 
 extrapreneurs اصطالح  با  كه  كارآفرینان  از  جدیدی 
در  كارآفرینی  ذهنیت  اتخاذ  جای  به  می شوند.  شناخته 
افرادی خارج  میان مرزهای سازمان، كارآفرینان خارجی 
تجاری  نام  مراقب  و  نگران  بسیار  كه  هستند  سازمان  از 
انجام  برای شما  را  كارآفرینانه  فعالیت های  و  شما هستند 

می دهند.

مصرف كنندگان سازندگان نام تجاری، نه فقط كاربران آن
روش های  به  تجاری  نام های  از  همواره  مصرف كنندگان 
افزوده  به  منجر  روش  این  و  كرده اند  استفاده  غیرمجاز 
شدن كاربردهای بیشتر و موقعیت جدید مصرف به برندها 
كسب وكارها  از  بسیاری  كه  است  تعجب  جای  است.  شده 
محور  مصرف كننده  نوآوری های  پذیرای  سختی  به 
هستند و مصرف كنندگان را صرفا به عنوان مصرف كننده 
بالقوه  نقش آفرینان  نه  و  می كنند  تلقی  خود  محصوالت 
مصرف كننده  به  نگاه  وجود،  این  با  خود.  برند  آینده 
به عنوان یک كارآفرین خارجی به دالیل متعدد برای نام های 
تجاری مفید است. دلیل نخست اینکه، كارآفرینان خارجی 
چشم اندازی  از  نظری  بعد  از  و  كارآفرینان  با  مقایسه  در 
بیرونی به موضوع می نگرند و واقعیت را از جوانب مختلف 
پیوندهایی  ایجاد  با  خارجی  می كنند.كارآفرینان  بررسی 
راه  و  ایده ها  می توانند  تجاری  نام های  و  شركت ها  میان 
از  اینکه،  دوم  بگذارند.  اشتراک  به  را  بیشتری  حل های 
شناسایی  در  شدت  به  خارجی  كارآفرینان  كه  آنجایی 
برندهایی كه توان كمک به آنها را دارند، قدرتمند هستند، 
در این راستا بسیار مفید هستند. تخصص این افراد، آنان را 
در درک نحوه ایجاد ارتباط با مشتری از هر شخص دیگری 
متمایزتر می سازد. نکته آخر اینکه، كارآفرینان خارجی از 
نام های  برای  كه  هستند  برخوردار  مثبت  تعصب  نوعی 
تجاری بسیار مفید است. عشق آنان به برند متضمن سطح 
كه  است  انرژی  و  انگیزه  درونی،  تعهد  از  توجهی  قابل 

تمایزاتی واقعی به ارمغان می آورد.

االن وقتش است
روزافزون  آزادی  شاهد  گذشته،  دهه  طول  در 
صرفا  موقعیتی  چنین  و  بوده ایم  مصرف كنندگان 
صدای  شدن  )بلندتر  اجتماعی  رسانه های  ظهور  نتیجه 
بیشتر  )آشنایی  اشیا  اینترنت  مصرف كنندگان(، 
كه  محصوالتی  البته  و  نیازهایشان  با  مصرف كنندگان 
جذب  جمعی)توان  سرمایه گذاری های  می كنند(،  مصرف 
اقتصاد  و  كنندگان(  مصرف  ناب  ایده های  برای  سرمایه 
مشاركتی )امکان استفاده از محصوالتی كه مصرف كننده 
و  ندارد(  آنها  دائمی  مالکیت  داشتن  اختیار  در  به  نیازی 
فضای مشاركت )امکان مشاركت مصرف كننده در طراحی 
قدرت های  به  اشاره  با  است.  بوده  دارد(  نیاز  هرآنچه 
به زودی  اند،  بوده  مصرف كنندگان  اختیار  در  كه  جدید 
بود.  خواهیم  خارجی  كارآفرینان  فعالیت  افزایش  شاهد 
خارجی  كارآفرین  كه  كرد  فراموش  نباید  این  عالوه بر 
توان پاسخگویی به برخی اصطکاک های موجود را دارد، 
شروع  طالب  كه  است  روبه رو  جوانی  نسل  با  سویی  از 
منابع  مشکل  با  و  هستند  پرخطر  و  جدید  كسب وكارهای 
محدود دست و پنجه نرم می كند و از سوی دیگر سازمان ها 
و كسب وكارهایی را می بیند كه نیاز به بازآفرینی را درک 
هستند.  آن  تحقق  شرایط  و  الزم  ذهنیت  فاقد  اما  كرده اند 
این موقعیت برنده – برنده حاصل مذاكره با این دو گروه 
توجه  با  اینکه،  آخر  نکته  است.  اساس مدلی مشاركتی  بر 
به اینکه موضوع از بین رفتن۷3 درصد از برندهای معتبر 
نیست،  مهم  چندان  جهان  جمعیت  اكثریت  برای  امروز 
ادعا  كه  هستند  نیروهایی  پی  در  تجاری  نام های  بنابراین 
حركت  درحالی كه  باشد.  آینده  در  آنان  ثبات  بر  اثباتی  و 
با  اما  است  امیدواركننده  سازمانی  كارآفرینی  مسیر  در 
 Gallup محدودیت هایی روبه رو است، بر اساس تحقیقات
به طور  شركت ها  كاركنان  13درصد  تنها  میانگین  به طور 

فعاالنه در فرآیندهای شغلی مشاركت واقعی دارند.

شركت هایی در نقطه آغاز
است  شركت هایی  همین  از  یکی   )TechShop( شاپ  تک 
آن  با  ولی  سیلیکون  به  خود  دوره ای  سفر  در  اخیرا  كه 
از  جهانی  نوآوری  افزایش  شركت  این  هدف  شدم.  آشنا 
عمومی  بهره برداری  برای  نیاز  مورد  فضای  ایجاد  طریق 
ابزارهای  از  )افراد باالی هشت سال( از طیف گسترده ای 

هرچیزی  تولید  و  طراحی  به منظور  گران قیمت  و  پیچیده 
اعضا  دسترسی  به منظور   TechShop درحالی كه  است. 
اشتراک  بر  مبتنی  قیمت گذاری  مدل  یک  از  امکانات،  به 
كه  است  این  مدل  این  كارآفرینانه  جنبه  می كند،  استفاده 
دولت ها و شركت هایی نظیر جنرال الکتریک، بی ام دابلیو، 
Made. .فوجیتسو یا اینتل از جمله حامیان مالی آن هستند
»طراحی  شعار  با  شركت  این  است.  دیگر  نمونه ای   com
و  می كند  فعالیت  مصرف كننده«  درخواست  به  بنا  برتر 
برجسته ای  طراحان  با  را  مصرف كننده  هزار   10 حدود 
 Alison Cork و Damien Hirst، James Harrison نظیر
پیوند داده است كه در نقش یک كارآفرین خارجی طراحی 
لوكس داخلی را با قیمت های مناسب به خانه های مشتریان 
سعی  همواره  نیز  وحش  حیات  جهانی  صندوق  می برند. 
و  توریسم  حوزه  در  خارجی  كارآفرینی  فرهنگ  رواج  در 
حفاظت های  ترتیب  این  به  تا  است  داشته  علمی  سفرهای 

الزم از مکان ها مورد بازدید مراجعان صورت بگیرد.

راهی بس طوالنی در پیش است
ایجاد  معنی  به  خارجی  كارآفرینی  فرهنگ  از  استقبال 
تولید مشاركتی  نیاز برای طراحی مشاركتی،  فضای مور 
سازمان  از  خارج  در  ذی نفعانی  با  مشاركتی  مالکیت  و 
تعاملی  شکاف های  برداشتن  میان  از  اول  شرط  است. 
همکاری  آماده  خارجی  كارآفرینان  اینکه  باوجود  است. 
شركت ها  از  محدودی  تعداد  اما  هستند  تجاری  نام های  با 
نام های  دوم،  شرط  می كنند.  همکاری  به  دعوت  آنان  از 
برای همکاری  تاكتیکی  از دالیل  فراتر  باید دالیلی  تجاری 
عوض  در  باشند.  داشته  سازمان  از  خارج  گروه هایی  با 
به عنوان مهره ای  از كارآفرینان خارجی  باید  كسب وكار ها 
استراتژیک برای كسب وكار خود بهره برداری كنند یا حتی 
آنان را به عنوان سهامداران و ذی نفعان واقعی پذیرا باشند. 
منافع  به  بیشتر  هرچه  باید  تجاری  نام های  سوم،  شرط 
به  دسترسی  بیندیشند:  خارجی  كارآفرینان  با  همکاری 
محصوالت و خدمات منحصربه فرد؟ منافع اطالعاتی؟ به 
اشتراک گذاری درآمدها؟ اشتراک گذاشتن سهام شركت؟ به 
یاد داشته باشید كه كارآفرینان خارجی، با اتخاذ نیروهای 
نیاز  از  منحصربه فرد و فوق العاده می توانند چیزی فراتر 

برندتان را برایتان به ارمغان آورند.
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نگـــــــــرش های 
كـاری در دنیا در 
حال تغییــر است

Lydia Dishman :نویسنده
Fast Company :مترجم: مریم رضایی - منبع

آن  با  همراه  و  است  تغییر  حال  در  سرعت  به  كار  دنیای 
رویکرد كارمندان نسبت به شغل قابل قبولشان نیز تغییر 
می كند. خیلی از افراد این روزها اخراج خود از محل كار 
اینکه  به  خود  قراردادهای  در  یا  می كنند  مخفی  را  قبلی 
اشاره ای  ندارند،  حرفه ای  اجتماعی  شبکه  پروفایل  یک 
نمی كنند.  گروه تحقیقاتی لینکداین در نظرسنجی جدید 
كارمند   ۷5 و  هزار   15 از   New Norms به  موسوم  خود 
تمام وقت بین 18 تا 66 ساله در 19 كشور، این رویکردهای 
است.  داده  قرار  تمركز  مورد  را  كار  مورد  در  نوظهور 
كاركنان  عقاید  اشتراک گذاری  به  نحوه  نظرسنجی  این 
آنها در محیط  تمام وقت، گذشته كاری و ظاهر  حرفه ای 
كار را به عنوان ابزارهایی كه برندهای حرفه ای كارمندان 
نمایش  به  می دهد،  شکل  كار  محل  در  و  اینترنت  در  را 

می گذارد. 

گفتن واقعیت در كار 
نظرسنجی  این  در  كه  كارمندانی  كل  درصد   46  /8 تنها 
شركت  كرده اند گفته اند كه در صورت اخراج شدن از محل 
كار قبلی خود، این موضوع را با صداقت عنوان می كنند. 
اخراج  اگر  گفته اند  نیز  وقت  تمام  كارمندان  از  درصد   12
پروفایل های  یا  رزومه  در  را  موضوع  این  باشند،  شده 
كارمندان  صداقت  میزان  نمی كنند.  عنوان  خود  لینکداین 

از كشوری به كشور دیگر متفاوت است. به عنوان مثال، 
كاری  از  اگر  كه  گفته اند  آمریکایی  كارمندان  درصد   56
كنند.  پنهان  را  این موضوع  اخراج شوند، تالش می كنند 
این موضوع بین آمریکایی های 25 تا 34 ساله بیشتر است، 
به طوری كه ۷0 درصد كارمندان این دامنه سنی گفته اند 
در مورد سابقه اخراج خود صداقت نخواهند نداشت. در 
مساله  مورد  در  درصد(   69  /۷( كارمندان  اكثر  برزیل، 

این  اخراج خود كامال شفاف رفتار می كنند، در حالی كه 
رقم در هنگ كنگ تنها 1/ 24 درصد است. 

اشتراک در شغل
كار  محیط  در  نزدیک  دوست  یک  حمایت  كه  می دانیم 
توانایی  اما  كند،  كمک  ما  بیشتر  بهره وری  به  می تواند 
برای  نیز  كار  محیط  در  دیگران  موفقیت های  از  حمایت 
درصد   26 از  بیش  است.  انگیزه بخش  افراد  از  بسیاری 
همکاران  با  گفت وگو  گفته اند  جهان  سطح  در  كارمندان 

این در حالی  انگیزه می دهد.  آنها  به  در مورد موفقیت ها 
گفت وگویی  چنین  كارمندان  درصد   ۷  /5 تنها  كه  است 
در  اطالعات  اشتراک گذاری  به  دانسته اند.  آزاردهنده  را 
رسانه های اجتماعی ظاهرا این روند را دنبال می كند. یک 
چهارم كارمندان در سطح دنیا گفته اند كه صحبت كردن 
در مورد پیشرفت هایشان در رسانه های اجتماعی برایشان 
مختلف  كشورهای  در  هم  موضوع  این  است.  راحت تر 

ژاپنی ها  اكثر  مثال،  عنوان  به  دارد.  متفاوتی  بسیار  روند 
)۷4 درصد( به عمومی كردن كارهای خود در رسانه های 
اجتماعی اعتقاد دارند، در حالی كه این تعداد در هند تنها 
افراد در كل  به طور كلی، 16 درصد  10 درصد است.   /۷
كاریشان  عقاید  اشتراک گذاری  به  می كنند  احساس  دنیا 
 10 از هر  دارد.  اهمیت  اجتماعی  در سایت های شبکه های 
را  خود  كاری  نظرات  وقتی  است  معتقد  نفر  یک  كارمند 
همکارانش  می گذارد،  اشتراک  به  اجتماعی  كانال های  در 

احترام بیشتری برای او قائل هستند. 

اظهار نظر علنی 
هرچقدر سابقه كاری داشته باشید، با این حس آشنا هستید 
كه اكثر افراد دوست دارند علیه رئیس شان یا كارمندی كه 
كنند.  صحبت  می دهد،  انجام  اشتباهی  كار  می كنند  فکر 
مواجه  تند  عکس العمل های  با  اینکه  ترس  از  ما  بیشتر 
شویم، از بیان نظرات خودمان امتناع می كنیم؛ البته گاهی 
اقدام باشد. سن  اوقات سکوت كردن ممکن است بهترین 
و تجربه این رویکرد افراد را تغییر می دهد و هر چه سن 
كارمندان بیشتر باشد، تمایل آنها به ابراز نظر علنی بیشتر 
می شود. در رده سنی 18 تا 24 سال، 8/ 5۷ درصد افراد 
علنی  نظر  اظهار  و  هستند  موافق  چیز  همه  با  معموال 
نمی كنند. با این حال، نظرسنجی New Norms نشان داده 
بیش از نیمی از كل شركت كنندگان )56 درصد(، با اظهار 
نظر علنی و به اشتراک گذاری عقاید، همکاران خود را به 
این كار را در مورد  چالش می كشند و 8/ 53 درصد نیز 
رئیس خود انجام می دهند كه البته در ابتدای سابقه كاری 
نظرسنجی  این  همچنین  نمی كردند.  كاری  چنین  خود 
دریافته كه افراد هنوز به ایده لباس متناسب با شغلی كه 
می خواهند معتقدند. نزدیک به 30 درصد شركت كنندگان 
در  كه  می پوشند  لباس  طوری  گفته اند  نظرسنجی  در 
محیط كار اثرگذار باشند. تنها درصد اندكی از افراد )9/ 
11 درصد( گفته  اند كه كارمندان بدون پروفایل لینکدین را 
استخدام نمی كنند. تعجبی ندارد كه پروفایل های حرفه ای 

طبق سه مولفه زیر رتبه بندی می شوند: 

1( تجربه كاری )4/ 56 درصد(
2( سوابق تحصیلی )6/ 28 درصد( 

3( تجربه كار داوطلبانه )6/ 16 درصد(
یک سوم كارمندان در كل دنیا با این موضوع موافقند كه 
اگر از شغلی راضی نیستند بهتر است در همان ماه اول آن 
را ترک كنند، در حالی كه دو سوم آنها معتقدند بهتر است 
یک سال صبر كنند تا این اقدام تاثیر منفی بر سابقه شغلی 

آنها نداشته باشد. 
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برگزاری صیغه عقد و طالق
مورد تائید سفارت ایران

تهیه و تنظیم وصیت نامه
 شرعی و قانونی و مراسم تدفین 

مشاوره خانواده با تعیین وقت قبلی

 محمد حسین متقی 0۷40209098۷

پروپا  طرفداران  از  مطلب،  این  نویسنده  كوپر،  بث  بله. 
است  معتقد  و  است  سخت تر  نه  و  هوشمندتر  كار  قرص 
روش هایی  باید  بیشتر،  بهره وری  با  كار  انجام  برای 
كوچک و معمولی پیدا كرد. او سال گذشته تجربیات خوبی 
این  از  و  داشته  ساده  و  جدید  عادت های  ایجاد  مورد  در 
عادت های كوچک برای رسیدن به نتایج بزرگ و بلندمدت 
اساسی  اصل  چهار  به  مسیر  این  در  كوپر  است.  استفاده 
رسیده كه به كاربردپذیری آنها در مورد هر عادت جدیدی 
كه در زندگی امتحان كرده، پی برده است. او در ادامه این 

چهار اصل را معرفی كرده و تجربیاتش را بیان می كند:

در مقیاس كوچک شروع كنید: هر روز یک عادت كوچک

چند سال پیش، وقتی تمركز بر ایجاد عادت های سالم تر را 
این  از بزرگ ترین اشتباهاتم  در زندگی شروع كردم، یکی 

بود كه از خودم انتظارات بسیار زیادی داشتم. می خواستم 
آنقدر مطالعه كنم كه در هر هفته یک كتاب بخوانم یا سعی 
كنم ناگهان به جای ساعت 9، هر روز صبح قبل از ساعت 6 

صبح از رختخواب بیرون بیایم.

كه  نقطه ای  و  بودم  كرده  شروع  كه  نقطه ای  بین  فاصله 
آنقدر زیاد بود كه اكثر مواقع در  می خواستم به آن برسم 
برنامه هایم شکست می خوردم و هر شکستی باعث می شد 
پیروزی من در روز بعد سخت تر باشد. همان طور كه جیمز 
كه  چیزی  روتین.  كار  یعنی  عادت  می دهد،  توضیح  كلیر 
پیشرفت های  و  كوچک  پیروزی های  داشتم  نیاز  واقعا  من 
كه  كنم  ایجاد  جدیدی  روتین های  بتوانم  تا  بود  محسوس 
هر روز آنها را دنبال كنم. در نهایت، به این ایده رسیدم كه 
با كارهای كوچک شروع كنم. مساله اینجا بود كه من هر 
روز یک عادت را تکرار می كردم و نگران بازدهی آن عادت 

اولویت  را  كمیت  كیفیت،  جای  به  دیگر،  عبارت  به  نبودم. 
و  موثر  بسیار  كوچک  كارهای  شروع  اما  می دادم.  قرار 
پربازده است و تقریبا مثل یک ابرنیرو عمل می كند. اگر با 
عادت های كوچک شروع كنید، رفتارتان اتوماتیک می شود 
با  بزرگ  كارهایی  شوید،  متوجه  خودتان  اینکه  از  قبل  و 
یانگ  اسکات  كه  همان طور  می دهید.  انجام  مفید  بازدهی 
انجام  كه  كاری  حجم  مورد  در  داریم  تمایل  ما  می گوید، 
به خصوص وقتی وارد  كنیم،  اغراق  از حد  بیش  می دهیم، 
طوری  می گوید  اسکات  می شویم.  ناشناخته  عرصه های 
درصد   20 به  می توانید  تنها  گویی  كه  كنید  برنامه ریزی 
زمان و انرژی مورد نظرتان متعهد بمانید. در این صورت، 
با  »شروع  فرآیند  از  مثال  دو  بود.  خواهید  واقع گراتر 
قابل  موفقیت های  به  گذشته  سال  كه  كوچک«  كارهای 

توجهی انجامید بیان می كنم:

مطالعه: هر شب یک صفحه
و  شب  هر  در  كتاب  صفحه  یک  مطالعه  با  را  فرآیند  این 
قبل از خواب شروع كردم. البته اغلب اوقات بیشتر از یک 
صفحه مطالعه می كردم، اما چون هدفم را یک صفحه قرار 
دادم، مدیریت موفق همین یک صفحه برای من یک پیروزی 

محسوب می شد.

بردم،  پیش  خوبی  به  را  عادت  این  وقتی  مدتی  از  بعد 
دقیقه   15 روی  را  آن  و  گذاشتم  خودم  سر  باالی  تایمری 
تنظیم كردم. در نهایت به 30 دقیقه مطالعه در هر شب و 
گاهی اوقات 30 دقیقه در اول صبح رسیدم. همین شروع 
كل  در  برد.  باال  را  من  مطالعه  حجم  صفحه،  یک  شبی  با 
سال 2013 هفت كتاب خوانده بودم. در سال 2014 این تعداد 
به 22 كتاب رسید و در سال 2015 نهایتا 33 كتاب خواندم؛ 
یعنی پنج برابر سال 2013.من حدود یک سال و نیم روی 
از  را  بازدهی  بیشترین  تا  كردم  كار  خواندن  كتاب  عادت 
آن به دست آورم. وقتی به عادت مطالعه می پردازم، همه 
چیزی كه به آن فکر می كنم این است كه امروز چقدر باید 

مطالعه كنم. این همیشه یک تالش كوچک و روزمره است 
كه بر آن متمركز می شوم. اما وقتی برمی گردم و پیشرفتم 
عادت های كوچک  را مرور می كنم، متوجه می شوم همین 

روزانه چطور به 
دستاوردهای بزرگ منجر شده اند.

زبان فرانسه: هر روز صبح یک درس
در گذشته به صورت سرسری سعی می كردم زبان فرانسه 
یاد بگیرم، اما پیشرفت قابل توجهی در آن نداشتم. وقتی 
به  فرانسه  زبان  یادگیری  در  گرفتم  تصمیم  جدی  به طور 
نوشیدن  هنگام  صبح  روز  هر  كردم  سعی  برسم،  جایی 
یاد  را   Duolingo زبان  آموزش  سایت  از  درس  یک  قهوه 
بگیرم و این روند را به یک عادت روزمره تبدیل كنم. هر 
بنابراین  و  می برد  زمان  دقیقه   5 حدود  سایت  این  درس 
یک عادت كوچک و آسان هنگام نوشیدن قهوه صبحگاهی 
است. به تدریج تعداد درس ها را هر روز بیشتر كردم و به 
دو، سه و حتی گاهی چهار یا پنج درس در روز رساندم. 
كه  لذتی  و  وقتم  به  توجه  با  روز  هر  را  درس ها  تعداد 
هنگام یادگیری می بردم افزایش می دادم، اما هدفم حداقل 
یادگیری یک درس در روز بود و اگر روزی نمی توانستم دو 
یا سه درس را بخوانم، باز هم به هدفم رسیده بودم و این 

یک پیروزی برای من محسوب می شد.

در حال حاضر، طبق اعالم سایت Duolingo، فرانسه را تا 
41 درصد یاد گرفته ام و این دستاورد تنها با روزی 5 دقیقه 

به دست آمد.

همزمان تنها بر یک عادت متمركز شوید
یکی  می آید،  میان  به  جدید  عادت های  ایجاد  پای  وقتی 
كه  است  این  دهم  انجام  باید  كه  كارهایی  سخت ترین  از 
چندین كار را همزمان انجام ندهم. من همیشه برنامه های 
بزرگی دارم كه باید انجام دهم و هنگام شروع آنها چنان 
به  همزمان  را  كار  چندین  می خواهم  كه  دارم  اشتیاقی 

چگونه در یک سال 
سحرخیز شوید كتاب 

زیاد بخوانید و یک زبان 
یاد بگیرید
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امتحان  را  رویکردی  چنین  زمان  هر  برسانم.  سرانجام 
چند  می خواهید  وقتی  شدم.  مواجه  شکست  با  كردم، 
را  فضاها  باید  دائم  مغزتان  دهید،  انجام  همزمان  را  كار 
تغییر دهد، چون همزمان نمی توانید بر چند كار متمركز 
باشید. بنابراین قانون جدید من این است كه در یک زمان 
این  وقتی  شوم.  متمركز  خاص  عادت  یک  بر  تنها  خاص 
عادت به یک كار روتین و اتوماتیک تبدیل شد كه به تمركز 
كار و عادت  نداشت، خیلی راحت سراغ یک  نیاز  چندانی 

جدید می روم. در مورد مثال های باال می توانم بگویم شبی 
یک صفحه مطالعه را قبل از شروع آموختن زبان فرانسه 
شروع كرده بودم و یادگیری زبان را قبل از تصمیم برای 
زودتر بیدار شدن انجام دادم. گاهی اوقات ایجاد یک عادت 
می برد.  زیادی  زمان  روتین  كار  یک  به  آن  شدن  تبدیل  و 
مثال صبح زود بیدار شدن یکی از كارهایی بود كه برای 
این عادت چهار  انجام مداوم آن در تقال بودم. تمركز بر 
رویکردهای  مسیر  این  در  و  كشید  طول  من  برای  ماه 
مختلفی را امتحان كردم؛ مثل ثبت روند پیشرفتم. هدفم 

این بود كه سحرخیزی را به یک عادت دائمی تبدیل كنم، اما 
این كار نیازمند آن بود كه تا چند ماه بر ایجاد هیچ عادت 
اینکه مدت ها  از  این روزها  جدید دیگری متمركز نشوم. 
است توانسته ام به این عادت پایبند بمانم خوشحالم، چون 
هر روز تقریبا بدون هیچ تالش و مشکلی زود از خواب 
بیدار می شوم. اوایل اصال كار ساده ای نبود، اما تالشی كه 
كردم ارزشش را داشتمدت زمانی كه برای ایجاد یک عادت 
صرف می كنید متفاوت است. بنابراین چهار ماهی كه من 

طوالنی تر  شما  برای  است  ممکن  كردم  عادت  این  صرف 
كه  می شنویم  ایده  این  مورد  در  اغلب  باشد.  كوتاه تر  یا 
ایجاد یک عادت 21 روز طول می كشد، اما مطالعات نشان 
داده اند این موضوع برای افراد مختلف فرق دارد.درسی 
كه یاد گرفته ام این است كه با هر عادتی، بسته به سخت 
یا آسان بودن تکرار مداوم آن، متفاوت رفتار كنم و البته 
و  توجه  تمام  تا  شوم  متمركز  عادت  یک  بر  تنها  همزمان 

انرژی خودم را معطوف آن كنم.
موانع را بردارید: از هر چیزی كه در دست دارید استفاده 

كنید

دارم در دسترس من هستند،  نیاز  را كه  وقتی تجهیزاتی 
مثال،  به عنوان  می شود.  آسان  خیلی  عادت هایم  تکمیل 
را  تلفنم  گوشی  صبحگاهی  قهوه  نوشیدن  هنگام  وقتی 
راحت تر  فرانسه  درس  یادگیری  عادت  دارم،  دست  در 
عادت  می گذارم،  تختم  كنار  را  كتاب هایم  وقتی  می شود. 
مطالعه هر شب یک صفحه و قبل از خواب، خیلی راحت تر 
تغییر  نقطه  را  مساله  این  گلدول  مالکوم  می شود.  انجام 
می نامد. همین تغییر كوچک است كه باعث می شود برای 
خوب  مثال  یک  نکنید.  بهانه جویی  كار،  انجام  به  اقدام 
در  آموزش  حول  كه  است  تحقیقی  نتیجه  تغییر،  نقطه 

مورد بیماری كزاز در یک دانشگاه 
انجام شده است. آزمایشی كه این تحقیق انجام داد طرح 
عواقب  از  ترس  القای  برای  تالش  آیا  كه  بود  سوال  این 
تشویق  واكسن  دریافت  به  را  دانشجویان  كزاز  بیماری 
برنامه  این  در  شده  ایجاد  ترس  میزان  نه.  یا  می كند 
تغییر  یک  اما  نداشت،  دانشجویان  بر  اثری  آموزشی 
مركز  شدن  اضافه  كرد:  عوض  را  شرایط  شگفت آور 
بهداشت در كمپ دانشگاه و اجرای برنامه واكسن كزاز، 
میزان واكسیناسیون را از 3 درصد به 28 درصد افزایش 
داد. نقطه تغییر هر تغییر كوچکی است كه دسترسی به 
موضوع  این  من  می كند.  آسان  را  هستید  آن  دنبال  آنچه 
می كنم.  توصیف  عادت هایم  راه  سر  موانع  برداشتن  را 
یکی از عادت هایی كه می خواهم در سال 2016 ایجاد كنم 
این است كه بیشتر پیانو بنوازم. در حال حاضر هر وقت 
حوصله نواختن پیانو را داشته باشم، سراغ آن می روم كه 
این موضوع كمتر اتفاق می افتد. اما متوجه شده ام وقتی 
می روم.  آن  نواختن  سراغ  بیشتر  باشد،  دست  دم  پیانو 
شوم  متمركز  آن  بر  می خواهم  امسال  كه  دیگری  عادت 
وقتی  كه  برده ام  پی  موضوع  این  به  است.  مرتب  ورزش 
مطمئنا  می گذارم،  دسترس  در  را  ورزشی ام  لباس های 
برای پیاده روی و دویدن بیرون می روم. اما وقتی لباس ها 
را جمع می كنم و در كمد می گذارم، برای بیرون رفتن و 

نرمش كردن بهانه می آورم.

عادت ها را انباشته كنید: روتین های جدید را اضافه كنید

یکی از روش های مطلوب من برای ایجاد عادت های جدید 
این است كه آنها را به عادت های قبلی اضافه كنم. این كار 
باعث می شود چندین عادت با هم جمع شود و به یک روتین 

تبدیل شود و هر عادتی محرک عادت بعدی می شود.

آن است كه مجموعه عادت های  این موضوع  بخش جالب 
نداشته  اطالع  آنها  از  حتی  است  ممکن  كه  دارید  زیادی 
باشید. مسواک زدن قبل از خواب، صبح زود بیدار شدن، 
موجود  عادت های  همه  اینها  كردن،  درست  صبحانه 
هستند. وقتی همزمان با این عادت های روزانه كار دیگری 
انجام دهید بدون اینکه به آن فکر كنید، همان عادتی است 

كه به
عادت  یک  تکمیل  از  بعد  اگر  می افزایید.  قبلی  عادت های 
قدرت  به  می توانید  دهید،  انجام  را  جدید  عادت  موجود، 
مثال  كنید.  تکیه  مسیر  این  ادامه  برای  فعلی  عادت های 
وقتی من از خواب بیدار می شوم، اولین كاری كه می كنم 
است.  صبحانه  كردن  درست  برای  آشپزخانه  به  رفتن 
وقتی صبحانه درست شد، درس فرانسه را شروع می كنم. 
عادت موجود درست كردن صبحانه محرک تکمیل كردن 
كار  كلید  داده  نشان  تحقیقات  است.  فرانسه  زبان  درس 
بودن  پایبند  برای  راه  موثرترین  عادت ها،  روی  كردن 
را  جدیدی  عادت  وقتی  است.  عادت  آن  به  مدت  طوالنی 
اضافه می كنید، از عادت های موجود به عنوان كلید انجام 
استفاده  كنید،  ایجاد  می خواهید  كه  جدیدی  عادت های 
می كنید. در طول زمان می توانید این عادت های جدید را 
به عادت های موجود كه به رفتار اتوماتیک تبدیل شده اند، 

تبدیل كنید.

به این ترتیب، ایجاد عادت های جدید به یک سرگرمی برای 
شما تبدیل می شود و می توانید مهارت های كاری وزندگی 

خود را در طول زمان توسعه دهید.
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كه  دوانده  ریشه  فکرمان  و  ذهن  در  آنقدر  باورها  برخی 
گاهی شنیدن اینکه اشتباه است، شوكه مان می كند! بارها 
نداشته  جنسی  رابطه  بارداری  دوران  در  كه  ایم  شنیده 
جنسی  میل  افزایش  برای  را  گیاهی  داروی  فالن  باشید، 
بخورید، با فرزندان تان در رابطه با مسائل جنسی صحبت 
های  شنیده  از  بسیاری  كه  بدانید  است  جالب   .  . و.  نکنید 
ما در رابطه با این مسائل، علمی نیستند و كارشناسان این 
حوزه آن را تکذیب می كنند. دكتر سیدعلی آذین، متخصص 
پزشکی اجتماعی و فلوشیپ سالمت جنسی به شما می گوید 

كه بسیاری از این باورها اشتباه هستند.

پیچیده  بسیار  باطن  در  اما  ساده  ظاهر  به  جنسی،  رابطه 
است

بسیاری از زوج ها بعد از اولین رابطه شان در آغاز زندگی، 
نمی  مواجه  كردند  می  تصور  همیشه  كه  چیزی  با  وقتی 
شوند دچار سرخوردگی جنسی یا حتی نگرانی می شوند و 
شاید این ضرب المثل به ذهن شان بیاید كه سالی كه نکوست 

از بهارش پیداست! اما این تصور كامال اشتباه است؛ چراكه 
برقراری ارتباط جنسی اگرچه به ظاهر ممکن است مساله 

ای ساده به نظر برسد اما بسیار پیچیده است.

سالمت  و  دانش  توانایی،  مهارت،  نیازمند  جنسی  ارتباط 
روان حتی به شکل نسبی است. به همین خاطر مثل بسیاری 
از مسائل مهارتی دیگر اصال توقع نداشته باشید كه اولین 
رابطه جنسی تان پس از ازدواج، بهترین هم باشد. مثل این 
می ماند كه بخواهید برای اولین بار پشت ماشین بنشینید و 
رانندگی كنید. حتی اگر به صورت تئوری و عملی رانندگی 
با ماشین را بلد باشید اما در طی ساعات اولیه كه اقدام به 
رانندگی می كنید باز هم دچار دغدغه و اضطراب هستید كه 

نکند چیزی را فراموش كنید.

درحالی كه ممکن است 5 سال بعد از اینکه گواهینامه گرفتید 
با اعتمادبه نفس سوار خودرو بشوید، رانندگی كنید و در 
طول مسیر هم لذت ببرید و موسیقی گوش كنید. در ضمن 
وجود تجربه قبلی نه می تواند الزاما به نفع رابطه باشد و 
نه به ضرر آن. حتی افرادی كه سابقه ازدواج دارند و تجربه 
جنسی داشته اند در ازدواج مجدد با فردی با خصوصیات 
با یک دستگاه  این است كه  متفاوت مواجه می شوند؛ مثل 
جدید كه مشخصات و طرز كار خاص خودش را دارد روبه 

رو می شوند.
رفتند،  سقف  یک  زیر  متعهدانه  كه  زمانی  شوهر  و  زن 
جنسینگی  لحاظ  به  جدید  دستگاه  یک  با  كه  بپذیرند  باید 
كردن  كار  مهارت  باید  كه  هستند  رو  روبه   )Sexuality(
با آن را یاد بگیرند و شناخت كافی نسبت به آن پیدا كنند. 
ترجیحات انتظارات، پاسخ ها و مدل نیازهای جنسی كامال 
خاص هستند؛ بنابراین حتی فردی كه 3 بار ازدواج كرده، 
شود.  می  مواجه  جدید  ای  تجربه  با  چهارم  ازدواج  در 
ویژگی های جنسی انسان ها تقریبا به پیچیدگی اثرانگشت 

ژنتیک  عموما  را  ها  آدم  اثرانگشت  كه  تفاوت  این  با  است، 
جنسیت  به  مربوط  خصوصیات  و  كند  می  مشخص  آنها 
شان را عوامل مختلف ژنتیکی، محیطی، تربیتی، اجتماعی 
كند؛  تر می  پیچیده  را  به مراتب موضوع  و روان شناختی 
بهترین  مواقع  از  بسیاری  در  اولیه  بنابراین روابط جنسی 
تجارب جنسی زوجین نخواهد بود و به تدریج با شناخت و 

یادگیری، تجربه های بهتری در آینده در انتظارشان است.

بالمانع  معمول  طور  به  بارداری  دوران  در  جنسی  روابط 
است

خیلی از زوج ها بدون آنکه پزشک به آنها توصیه ای كرده 
می  كنار  بارداری  دوران  در  را  رابطه  این  متاسفانه  باشد، 
گذارند. البته در این دوران در خانم و آقا تغییراتی در میل 

و عملکرد جنسی ایجاد می شود كه در سه ماهه اول، دوم و 

سوم بارداری این تغییرات متفاوت و كامال طبیعی هستند؛ 
اما نباید باعث شوند كه زن و شوهر زندگی جنسی خود را 

كنار بگذارند. تقریبا اگر با بارداری پرخطر مواجه نباشیم 

و از طرف متخصص زنان ممنوعیتی در نظر گرفته نشده 
باشد، زن و شوهر می توانند تا آخرین هفته بارداری با هم 

ارتباط جنسی داشته باشند.
تا هفته  شواهد پژوهشی نشان می دهند كه رابطه جنسی 
جنسی  رابطه  اگرچه  شود  نمی  زودرس  زایمان  باعث   ،38
در دوران بارداری مثل سایر مواقع، نیازی نیست به صورت 
مقاربت انجام شود؛ بنابراین اگر پزشک متخصص زنان هم 
ممنوعیتی اعالم كرد باید حدود آن مشخص شود. بسیاری 
از تعامالت جنسی حتی زمانی كه ممنوعیت برای مقاربت 
وجود دارد، مجاز است و زوج ها نباید در طول این 9 ماه 

كامال تعامل جنسی خود را كنار بگذارند.

داروهای گیاهی هم عوارض دارند
از باورهای غلطی كه نه تنها در مورد مسائل جنسی  یکی 
بلکه اصوال در موضوع سالمت مطرح است، پذیرفتن چشم 
بسته توصیه ها و درمان های گیاهی یا سنتی است. باوری 
مصرف  بودن  خطر  بی  است،  رایج  هم  مردم  بین  در  كه 
محصوالت با منشاء گیاهی و تاثیر شگرف آنهاست. عموما 
هم در رسانه های مختلفی مثل شبکه های مجازی، ماهواره 
صددرصد  ما  پیشنهادی  داروی  مثل  شعارهایی  با   .  . و. 
اصال  و  شویم.  می  مواجه  است  عوارض  بدون  و  گیاهی 

تصور درستی نیست كه داروی گیاهی بدون عارضه است.
باشید كه هر داروی گیاهی  را هم در نظر داشته  این  البته 
تولید  شیمیایی  های  روش  با  آزمایشگاه  در  كه  دارویی  یا 
اثرات  تواند مفید باشد و در عین حال یک سری  شده، می 
از مواد شیمیایی  یکی  از  باشد. شاید  داشته  ناخواسته هم 
ماده   50 طریق  از  كه  درحالی  ببرید  بهره  گیاه  در  موجود 
دیگری كه در این گیاه وجود دارد، مواد زیان باری را وارد 
بدن تان می كنید. دارویی قابل تجویز و استفاده است كه 
مراحل كارآزمایی بالینی را طی كرده باشد و بی خطری یا 
به صرفه بودن منافع آن به نسبت عوارضی كه ایجاد می كند 
تایید شده و مجوز داشته باشد. مراقب این باورها باشید؛ 

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 كنسول هیپنوتراپی لندن

برگزار كنند ه سمینارهای تجربی و روانکاوی
www.advancehypnotherapy.com

روابط جنسی به پیچیدگی 
اثرانگشت آدم هاست!

ویژگی های جنسی انسان ها تقریبا به پیچیدگی اثرانگشت است، با این تفاوت كه اثرانگشت آدم ها را عموما 
ژنتیک آنها مشخص می كند و خصوصیات مربوط به جنسیت شان را عوامل مختلف ژنتیکی، محیطی، تربیتی 

و ... به مراتب موضوع را پیچیده تر می كند.



19جمعه 7 اسفند ماه 1394 -  شماره 434 هفته نامه پرشین
Visit us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly

ناكرده  خدای  هم  و  شود  می  خالی  تان  جیب  هم  گاهی  چراكه 
سالمت تان به خطر می افتد.

آموزش به موقع، نوجوانان را برای شروع فعالیت های جنسی 
حریص تر نمی كند

یکی دیگر از باورها و دغدغه های اشتباهی كه مردم دارند این 
به  نوجوانان  شود  می  باعث  جنسی  تربیت  و  آموزش  كه  است 
قابل بحث  اینجا  لحاظ جنسی زودتر فعال شوند. دو مساله در 
سنین  برای  كه  نیست  مفهومی  جنسی  آموزش  اینکه  اول  است؛ 
جنسی  آموزش  بنابراین  باشد؛  داشته  یکسانی  معنای  مختلف 
برای یک كودک پیش دبستانی شامل مواردی می شود كه هیچ 

ربطی به آموزش جنسی در یک فرد بزرگسال ندارد.

و  را بشناسد  بدن خودش  نقاط خصوصی  باید  مثال یک كودک 
بداند چه كسانی حق دارند به بدن او دست بزنند. به این ترتیب 
شود،  جنسی  اذیت  و  آزار  دچار  كودک  ناكرده  خدای  اینکه  از 
پیشگیری می شود. قرار نیست برای كودک زیر سن مدرسه، در 
رابطه با روابط جنسی زن و مرد توضیحی داده شود؛ فقط كافی 
است خیالش را راحت كنید كه پسرها و دخترها تفاوت هایی به 
لحاظ بدنی دارند. در دوران دبستان كه كنجکاوی های بچه ها 
بیشتر است این آموزش ها باید كمی وسیع تر شود و به سواالت 

آنها به موقع پاسخ داده شود.

و  بدن  بیولوژی  در  اساسی  تغییرات  كه  هم  بلوغ  دوران  در 
ادراكات روان شناختی ایجاد می شود، آموزش ها باید یک سطح 
كامل تر شده و به مسائل خاص همین دوران پرداخته شود. در 
های  كالس  قالب  در  دارد  را  ازدواج  آمادگی  جوان  كه  هم  سنی 
پیش از ازدواج یا در دوران دانشگاه و. . . باید آموزش های الزم 
داده شود تا در آینده زندگی زناشویی موفقی را تجربه كند؛ البته 
الزاما به لحاظ  نباید فراموش شود كه همه افراد ازدواج نکرده 
جنسی فعال نیستند لذا نمی توان از آسیب شناسی رفتار جنسی 

آنها به سادگی گذشت و آنها را مشمول آموزش ندانست.

برای هر سنی متناسب با نیازهای آن باید آموزش های متناسبی 
وجود داشته باشد. گاهی این نگرانی وجود دارد كه شاید جوان 
ها تشویق بشوند به این سمت كه زودتر فعالیت های جنسی را 
تجربه كنند. تقریبا تمام مطالعاتی كه در كشورها، فرهنگ ها، 
قومیت، نژاد و سطوح اقتصادی  اجتماعی مختلف انجام شده، 
نشان می دهند كه آموزش به موقع نه تنها نوجوانان و جوانان 
از  چون  بلکه  كند  نمی  جنسی  های  كنجکاوی  به  تشویق  را 
باعث می شود خویشتن  كند،  آگاه شان می  نامناسب  پیامدهای 
داری بیشتری داشته باشند. در مطالعات مختلف مشخص شده 
نوجوانانی كه از این پیامدها آگاهی دارند، شروع رابطه جنسی 

را به تعویق می اندازند.

رابطه جنسی شما را الغر نمی كند!
باور اشتباه دیگر این است كه فعالیت های جنسی بسیار انرژی 
بر هستند و فرد باید به لحاظ سالمتی در وضعیت بسیار خوبی 
كالری  صرف  به  نیازی  جنسی  رابطه  اصوال  باشد.  داشته  قرار 
باال ندارد؛ یک رابطه جنسی به شکل نزدیکی به طور معمول بین 
نیاز دارد. در نظر بگیرید كه یک  انرژی  تا 250 كیلوكالری   150
این  دارد.  انرژی  كیلوكالری   350 حدود  لیوانی  كوچک  بستنی 

باور غلط باید تصحیح شود.
آن چیزی كه از طرف زوج ها در كلینیک بیان می شود این است 
كه چرا بعد از یک رابطه جنسی آنقدر احساس خواب آلودگی و 
مصرف  كه  زیادی  كالری  موضوع  این  دلیل  كنیم.  می  خستگی 
روابط  متعاقب  كه  است  ای  شیمیایی  مواد  بلکه  نیست؛  شده 
جنسی ترشح می شود. مثل این می ماند كه فرد مورفین مصرف 
كند؛ چون موادی شبیه مورفین توسط بدن ترشح می شود كه 
این  كند.  آلودگی  خواب  و  رخوت  احساس  فرد  شود  می  باعث 
بدنی شدید نیست،  از فعالیت  ناشی  به خاطر خستگی  احساس 
از همان مواد شیمیایی است كه در بدن ترشح شده  بلکه ناشی 

است.
بنابراین برای فعالیت های جنسی به هیچ عنوان به قدرت بدنی 
خاصی نیاز نیست، به رژیم غذایی پركالری هم احتیاجی نیست. 
چند دهه پیش ممکن بود برای ورزشکاران حرفه ای در رابطه 
با فعالیت جنسی محدودیت هایی را در نظر بگیرند و تا نزدیک 
مسابقات برای حفظ بنیه، روابط جنسی نداشته باشند. ولی این 
موضوع امروزه اصال پذیرفته نیست. حتی مصرف كالری هنگام 
روابط جنسی آنقدر باال نیست كه به فرض تعدد رابطه، منجر به 

الغری شود.

سطح نیاز جنسی ربطی به جنسیت ندارد
تصوری وجود دارد كه چون میزان تستوسترون در آقایان بسیار 
بیشتر از خانم هاست، به همین خاطر طبیعی است كه تمایالت 
هم  باور  این  باشد.  ها  خانم  برابر  چند  و  چندین  آقایان  جنسی 
نادرست است و تمایل جنسی موضوعی پیچیده است كه عوامل 
مختلف زیست شناختی، روان شناختی، تربیتی، همچنین تعامل 
زن و شوهر و رضایت آنها از آنچه در روابط جنسی اتفاق می 

افتد بر آن اثرگذار است.
افزایش می  را  به زندگی  امید  باكیفیت، شاخص  زندگی جنسی 

دهد
یکی دیگر از باورهای نادرست این است كه هر كسی پا به سن 
گذاشت، دیگر خیلی دغدغه مسائل جنسی ندارد، حتی تمایلی هم 
كند.  نمی  هم  فکر  آن  به  و  باشد  فعال  جنسی  نظر  از  كه  ندارد 
رضایت  از  برخورداری  اینکه  یکی  دارد؛  وجود  مساله  تا  دو 
هر  بنابراین  است  افراد  جنسی  حقوق  جزء  جنسی،  سالمت  و 
و  فعال  جنسی  روابط  دارد  حق  است  زنده  كه  زمانی  تا  فردی 
رضایت بخشی داشته باشد. در درجه بعد مطالعات متفاوت در 
كشورهای مختلف نشان داده كه درواقع اغلب سالمندان )افراد 
باالی 65 سال( چه خانم و چه آقا تمایل دارند كه به لحاظ جنسی 

فعال باشند.

عموم مردم فکر می كنند كه چون افراد سالمند كمتر راجع به این 
موضوع صحبت می كنند، احتماال نیازی وجود ندارد كه این باور 
اشتباهی است. نکته دیگر اینکه خوشبختانه پیشرفت در حوزه 
بالقوه رضایتمندی  بتوان  باعث شده كه  روانشناسی و پزشکی 
جنسی را تا سنین باال حفظ كرد. پس حتی اگر در گذشته ای نه 
چندان دور در برابر محدودیت های طبیعی كار زیادی از ما بر 
می  كمک  جنسی  سالمت  خدمات  از  برخورداری  االن  آمد،  نمی 
كند كه زوج ها كماكان سال های سال روابط جنسی خوشایندی 
به لحاظ جنسی فعال  را تجربه كنند. حتی مردان سالمندی كه 
باقی مانده اند، شاخص امید به زندگی شان هم بیشتر شده است. 
بخشی  رضایت  جنسی  روابط  از  كه  زنانی  در  شاخص  همین 

برخوردار بوده اند افزایش نشان می دهد.
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راهــــــی جز 
»اعتصــــاب« 
هســــــــت؟

بازیکنان  اعتصاب  هفته،  این  غافلگیركننده  خبر 
پرسپولیس بود. اگرچه مدیران باشگاه و حتی برانکو 
افتاده  اتفاق  را  آنچه  تا  هستند  صدد  در  ایوانکوویچ 
رسانه های  حال  هر  به  اما  نکنند،  قلمداد  »اعتصاب« 
مختلف لغو تمرینات روز دوشنبه سرخ ها را با چنین 
روشن  موضوع  داده اند.  قرار  اشاره  مورد  عنوانی 
نکردن  دریافت  به    پرسپولیس  بازیکنان  است؛ 
مناسبت  همین  به  و  دارند  اعتراض  مطالبات شان 
با  مذاكره  به  كردن،  تمرین  جای  به  داده اند  ترجیح 
زیادی  تبعات  قرمزها  رفتار  این  بپردازند.  مدیرعامل 
هم داشته است. درگیری مهدی طارمی با خبرنگاران 
معرفی  پرسپولیس«  »بزرگ تر  را  خودش  او  اینکه  و 
كرده، برایش گران تمام شده و ظرف تنها چند ساعت 
او را به عذرخواهی واداشته است. به هر حال مدیران 
باشگاه در صدد هستند موضوع را جمع كنند، اما اصل 
با مشکالت  ایران  باقی است. فوتبال  داستان همچنان 
ابعاد  این موضوع هر روز  و  است  مالی مواجه  شدید 

تازه تری پیدا می كند. 

سومین اعتصاب
برتری  لیگ  باشگاه های  از  بسیاری  حاضر  حال  در 
چنان  وضع  این  هستند.  اقتصادی  مشکالت  درگیر 
اعتصاب  به خاطر  تیم  به حال تمرینات سه  تا  است كه 
نظر  از  كه  سپاهانی ها  است.  شده  مختل  بازیکنان 
را  اخیرشان  دهه  یك  دوران  بدترین  نتیجه گیری 

مالی  مطالبات  وصول  عدم  دلیل  به  می كنند،  سپری 
در  هم  استقاللی ها  همچنین  نکردند.  تمرین  روز  یك 
و  دخالت  با  كه  گرفتند  اعتصاب  به  تصمیم  مقطعی 
جلسه  مظلومی،  پرویز  و  باشگاه  مدیران  پادرمیانی 
تمرینی آبی پوشان با یك ساعت تاخیر برگزار شد. در 
پرسپولیس اما اعتصاب یك روز كامل تمرین را تعطیل 
مشابهی  شرایط  هم  دیگر  باشگاه های  از  خیلی  كرد. 
دارند، اگرچه ممکن است در مورد آنها كار به اعتصاب 
حذف  از  بعد  پیش  هفته  دو  همین  باشد.  نکشیده 
برابر  آسیا  لیگ قهرمانان  پلی آف  بازی  نفت تهران در 
الجیش، مدیرعامل نفت ادعا كرد بازیکنان این تیم حتی 

پول شام شان را هم از جیب خودشان داده اند! آن شب 
می كرد  آرزو  منصوریان  كه  بود  وخیم  چنان  وضع 
متوجه  ورزشگاه  در  حاضر  عرب زبان  خبرنگاران 
نماینده  نفتی ها نشوند. ذوب آهن هم دیگر  حرف های 
ایران در آسیا محسوب می شود و از قضا این تیم نیز 

حال و روز خوشی ندارد. 

منابع كور مالی
وضعیتی  در  امروز  ایران  فوتبال  اقتصادی،  نظر  از 
را  آن  انتظار  روشنی  آینده  هیچ  كه  شده  گرفتار 
حرفه ای  باشگاهداری  برای  دنیا  همه جای  نمی كشد. 
منابع مالی روشنی وجود دارد كه باید مورد استفاده 
تقریبا  ما  كشور  در  كه  اینجاست  مساله  بگیرد.  قرار 
در  و  شده اند  بی استفاده  و  كور  منابع  این  همه 
بتوانند  می رود  انتظار  باشگاه ها  از  وضعیتی  چنین 
بین  دنیا  سراسر  در  كنند.  رعایت  را  حرفه ای  موازین 

پخش  حق  محل  از  باشگاه ها  هزینه  ۷0درصد  تا   50
تکرار  به  نیازی  دیگر  البد  می شود.  تامین  تلویزیونی 
از تغییرات مدیریتی  این منبع، به ویژه بعد  نیست كه 
جام جم به طور كامل كور شده و صداوسیما تحت هیچ 
شرایطی حاضر به دادن حق پخش فوتبال نیست. در 

موارد  و  بعدی  اولویت های  به  باید  البد  وضعیت،  این 
آنها  از  كه  اینجاست  مشکل  اما  كرد،  فکر  جایگزین 
با  پیش  سال  دو  لیگ  سازمان  نمی شود.  گرم  آبی  هم 
ورزشگاه ها  محیطی  تبلیغات  امتیاز  زیاد  سروصدای 
واگذار  تومانی  میلیارد  چندده  قراردادی  ازای  در  را 
كرد، اما از قرار معلوم طرف قرارداد موفق به اجرای 
آن  كامل  عدد  روی  حداقل  نباید  و  نشده  تعهداتش 
حساب كرد. حتی اسپانسرهای مجزای باشگاه ها هم 
به  زیادی دست  با مشکالت  تعهدات شان  اجرای  برای 
ابتدای  كه  نکرده ایم  فراموش  هنوز  هستند.  گریبان 
و  خورد  به هم  اسپانسرش  با  استقالل  قرارداد  فصل 
سر  بر  می تواند  همیشه  كابوس،  این  سایه  كه  البته 
تیم های ما باقی بماند. در مورد فروش پیراهن و بقیه 
اقالم و اجناس هواداری هم اگر بحث كنیم، می رسیم به 
همان جمع بندی های همیشگی؛ داستان های مربوط به 
فقدان كپی رایت در ایران و تحركات سودجویانه ای كه 
از رقبای غیررسمی سر می زند. در چنین چارچوبی، 
با توجه به منع دولت از هزینه كرد در ورزش قهرمانی، 
جز  آیا  شوند؟  اداره  باید  چطور  ایران  باشگاه های 
و  شکایت  و  تنش  و  درگیری  و  اعتصاب  كه  است  این 
دلخوری، به اجزای همیشگی این مدل از باشگاهداری 

تبدیل می شود؟

یك سوال از مدیران
در وضعیت نه چندان سامان فعلی، شاید باید از مدیران 
و  می دانند  تجربه  به  كه  آنها  كرد؛  گله  هم  باشگاه ها 
چه  به  ایران  در  فوتبال  اقتصادی  شرایط  می فهمند 
قراردادهای  امضای  بار  زیر  باز  اما  است،  ترتیب 
ابتدای فصل تعهداتی می دهند كه  آنچنانی می روند و 
در  دوراندیشی  و  درایت  كمی  اگر  شاید  نیست.  عملی 
»سقف  مثل  زیانباری  و  كاذب  طرح های  می بود،  كار 
دستمزد  نرخ  و  نمی یافتند  ضرورت  اصال  قرارداد« 
بازیکنان ایرانی خود به خود پایین می آمد، اما افسوس 
فقط  ایران  فوتبال  در  باشگاه ها  مدیران  از  خیلی  كه 
گاهی  و  هستند  رسم  و  پراسم  تیم  یك  بستن  فکر  به 

هزینه هایی می پردازند كه اصال ضرورت ندارد. 

پایان طالیی آزادكاران در تایلند؛

5 طال برای 
شروع راه ریو 

از 8 مدال  با كسب ۷ مدال  ایران  آزاد   تیم ملی كشتی 
موجود در قهرمانی آسیا، آمادگی خود را برای ریو به 

رخ كشید.

رقابت های كشتی آزاد قهرمانی آسیا در بانکوک تایلند 
با  شدند  موفق  ایران  گیران  كشتی  و  رسید  پایان  به 
این  قهرمان  برنز  یک  و  نقره  یک  طال،  مدال   5 كسب 
خانی،  حسین  مصطفی  نصیری،  میثم  شدند.  رقابتها 
احسان لشگری، رضا یزدانی و پرویز هادی در اوزان 
كاروان  كیلوگرم طالیی های  و 125   9۷ ،86 ،۷4 ،65
ایران بودند و بهنام احسان پور در وزن 61 كیلوگرم 
مدال  كیلوگرم   ۷0 وزن  در  نادری  محمد  و  طال  مدال 
 5۷ وزن  در  سرمستی  یونس  كردند.  كسب  را  برنز 
كیلوگرم تنها كشتی گیر كاروان ایران بود كه موفق به 
ایران  آزاد  كسب مدال نشد و در نهایت كاروان كشتی 
با كسب ۷3 امتیاز عنوان قهرمانی را از آن خود كرد.
از مغولستان  باالتر  امتیاز  با 36  ایران  اول  پایان روز 
نهایت  در  ایران موفق شد  اما  قرار گرفت  امتیازی   30
با كسب ۷3 امتیاز قهرمانی آسیا را به نام خود كند و 
از 8 مدال موجود ۷ مدال را برای خود كرد. عملکرد 

آزادكاران ایرانی در این رقابت ها این گونه بود:
* در وزن 5۷ كیلوگرم یونس سرمستی در دور اول با 
نتیجه 11 بر صفر مرتموحامت آتایف از تركمنستان را 
شکست داد وی در مرحله یک چهارم نهایی نیز مقابل 
برتری  به   2 بر   13 نتیجه  با  ژاپن  از  كاوانو  یوسوكه 

سرمستی  یافت.  راه  نهایی  نیمه  مرحله  به  و  رسید 
نتیجه  با  هند  از  تومار  ساندپ  مقابل  مرحله  این  در 
شد.  بندی  رده  دیدار  راهی  و  خورد  شکست   8 بر   10
سرمستی در این دیدار با نتیجه 16 بر 8 مغلوب باتبولد 
سودنومداش از مغولستان شد و به عنوان پنجم بسنده 

كرد.
* بهنام احسان پور در وزن 61 كیلوگرم در دور اول با 
را شکست  ژاپن  از  اوتوگورو  4 كیسوكه  بر   15 نتیجه 
داد و در دور دوم نیز با نتیجه 10 بر صفر از سد راهول 
از هند گذشت و گام به نیمه نهایی گذاشت. وی  آواره 
از  با نتیجه 2 بر یک زا سد تومن بیلگ  این مرحله  در 
برای  احسان پور  شد.  فینالیست  و  گذشت  مغولستان 
كسب مدال طال با دولت نیازبیکوف از قزاقستان دیدار 

خواهد كرد. در این وزن 11 نفر وزن كشی كردند.
با  اول  دور  در  نصیری  میثم  كیلوگرم   65 وزن  *در 
نتیجه 10 بر صفر یامسام جیراوات از تایلند را مغلوب 
از  از  یف  نوراله  معروف  مقابل  بعد  دور  در  وی  كرد 
به  و  رسید  پیروزی  به   2 بر   12 نتیجه  با  ازبکستان 
این  در  نصیری  یافت.  راه  نهایی  چهارم  یک  مرحله 
مرحله نیز با نتیجه 13 بر 2 از سد باتماگنی باتچولون 
از مغولستان گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. 
ژاپن  از  كاموی  ماساكازو  مقابل  مرحله  این  در  وی 
دیدار  راهی  و  رسید  پیروزی  به  صفر  بر   11 نتیجه  با 
از  بکژانوف  نورالن  دیدار  این  در  نصیری  شد.  فینال 
قزاقستان را با نتیجه 13 بر صفر شکست داد و به اولین 
مدال طالی تیم ملی كشتی آزاد ایران در این رقابت ها 

دست یافت.
* در وزن ۷0 كیلوگرم محمد نادری پس از استراحت در 
دور اول، در دور دوم با نتیجه 10 بر صفر مقابل واتنا 
وانگ از تایلند به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد، 
اما در این مرحله با نتیجه ۷ بر 2 مغلوب آدام باتیروف 
كشتی گیر روسی االصل بحرین شد و شانس حضور در 

فینال را از دست داد. نادری برای كسب مدال برنز در 
دیدار رده بندی به میدان خواهد رفت. در این وزن 13 

نفر حضور دارند.
در  خانی  حسین  مصطفی  كیلوگرم   ۷4 وزن  در   *
از   3 بر   4 نتیجه  با  نزدیک  كشتی  یک  در  و  اول  دور 
بعد  دور  در  وی  گذشت  ژاپن  از  كیتامورا  كوهی  سد 
مقابل سایاكبای یوسوپوف از قرقیزستان با نتیجه 12 
راه  نهایی  نیمه  مرحله  به  و  رسید  پیروزی  به  یک  بر 
یافت. حریف وی در این مرحله نیز با نتیجه ۷ بر صفر 
كرد  مغلوب  را  مغولستان  از  گامبودورج  دورجخاند 
قزاقستانی  ذكیراف  ژیگر  یافت.  راه  فینال  دیدار  به  و 
حریف حسین خانی در دیدار فینال به دلیل مصدومیت 
این  قهرمان  خانی  حسین  و  نگرفت  كشتی  وی  مقابل 

وزن شد.
اول  دور  در  كیلوگرم   86 وزن  در  لشکری  احسان   *
از سد اصالن كاخیدزه، نفر پنجم  با نتیجه 5بر صفر 
آسیا   2014 قهرمان  نایب  و   2014 جهانی  مسابقات 
ماسائو  نیز  دوم  دور  در  وی  گذشت.  قزاقستان  از 
و  داد  بر 2 شکست   10 نتیجه  با  را  ژاپن  از  ماتسوماكا 
مرحله  این  در  لشگری  گذاشت.  نیمه نهایی  به  گام 
از هند گذشت و  از سد سام ویر  با نتیجه 10 بر صفر 
فینالیست شد. وی برای كسب مدال طال با ُارگوُدل از 
مغولستان دیدار خواهد كرد. در این وزن 15 نفر وزن 

كشی كردند.
* در وزن 125 كیلوگرم پرویز هادی در دور اول زولبو 
10 بر صفر  نتیجه  با  را  از مغولستان  ناتسانگ سورن 
شکست داد و در دور دوم نیز زمان انور از پاكستان را 
10 بر صفر مغلوب كرد و راهی نیمه نهایی شد. وی در 
این مرحله با نتیجه 12 بر 6 كان جین نام از كره جنوبی 
را شکست داد و فینالیست شد. هادی برای كسب مدال 
با  و  كرد  مبارزه  قزاقستان  از  شابانبای  دولت  با  طال 
طالی  پنجمین  تا  داد  شکست  را  او  صفر  بر   3 نتیجه 

كاروان ایران را به دست بیاورد.

رده بندی انفرادی
جونگ   -2 )هند(  تومار  ساندپ   -1 كیلوگرم:   5۷
باتبولد  3-سودنومداش  شمالی(  )كره  جین  هاک 
)قرقیزستان(  ژولدوشبکوف  اولولبک  و  )مغولستان( 

5- یونس سرمستی )ایران(
 -2 )قزاقستان(  نیازبیکوف  دولت   -1 كیلوگرم:   61
بوالداوروجی  ژانگ   -3 )ایران(  پور  احسان  بهنام 

)چین( و توشینتولگا تومنبیلگ )مغولستان(
نورالن   -2 )ایران(  نصیری  میثم   -1 كیلوگرم:   65
و  )چین(  گونجون  ما   -3 )قزاقستان(  بکجانوف 

باتمانگی باتچولون )مغولستان(
وینود   -2 )بحرین(  باتیروف  آدام   -1 كیلوگرم:   ۷0
باتزورک  و  )زنجان(  نادری  محمد   -3 )هند(  كومار 

بویانجاو )مغولستان(
 -2 )ایران(  خانی  حسین  مصطفی   -1 كیلوگرم:   ۷4
یوسوپوف  3-سایاكبای  )قزاقستان(  ذكیراف  ژیگر 

)قرقیزستان( و عظمت سوفیف )تاجیکستان(
86 كیلوگرم: 1- احسان لشگری )ایران( 2- اویوتمون 
)كره  گون  بئون  3-هیوک  )مغولستان(  اروگودول 

جنوبی( و اصالن كاخیدزه )قزاقستان(
ماگومد   -2 )ایران(  یزدانی  رضا   -1 كیلوگرم:   9۷
آلمنتای  3-باخدولت  )قرقیزستان(  یف  موسی 

)قزاقستان( و خودربولگا دورجخاند )مغولستان(
دولت   -2 )ایران(  هادی  پرویز   -1 كیلوگرم:   125
)قرقیزستان(  الزاریف  آیال   -3 )قزاقستان(  شابانبای 

و زولبو ناتساگسورن )مغولستان(
رده بندی تیمی

 -3 امتیاز   63 مغولستان   -2 امتیاز   ۷3 ایران   -1
قزاقستان 56 امتیاز 4- هند 41 امتیاز 5- قرقیزستان 

40 امتیاز 6- ژاپن 35 امتیاز ۷- چین 31 امتیاز
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مقایسه عملکرد لیگ برتری ها؛ قبل و بعد از تغییر كادرفنی

خودكشی از 
تــــرس مرگ!

با  سرمربی  دو  همکاری  قطع  خبر  گذشته  هفته  یک  در 
تیم های لیگ برتری را شنیده ایم؛ استیلی از ملوان رفته و 
تارتار از راه آهن جدا شده است. با فرا رسیدن ثلث آخر لیگ 
برتر، عجیب نیست که چنین تحوالتی روی نیمکت تیم های 
ناکام شتاب بگیرد. سوال مهم اما این است که آیا واقعا این 
قبیل تغییرات منجر به خروج از بحران و رسیدن تیم ها به 
ساحل آرامش می شود؟ بررسی »دنیای اقتصاد« حداقل در 
مورد تغییرات رخ داده در لیگ پانزدهم واقعیتی جز این را 

بر مال می کند.

كدام 5 سال؟
وقتی فرهاد كاظمی به دالیل كامال نامشخص ناچار به ترک نیمکت راه آهن 
شد، مسووالن این باشگاه مهدی تارتار را به عنوان سرمربی جدید معرفی 
كردند و بعد از كسب یکی، دو نتیجه خوب از سوی این مربی، قرارداد او 
بود  روشن  هم  ابتدا  همان  از  وجود  این  با  كردند!  تمدید   1400 سال  تا  را 
ابتدا خود  نیست.  ناشیانه  از یک شوخی  بیشتر  قرارداد 5ساله چیزی  كه 
علیرضا رحیمی، مدیرعامل وقت راه آهن از كار بركنار شد و سپس تارتار 
مجبور شد نیمکت را به شخص دیگری واگذار كند. كسی كه ضمانت 5سال 
تا  این باشگاه نماند  حضور در راه آهن را داشت، در مجموع 5ماه هم در 

اصل »ثبات« در فوتبال ایران به متفاوت ترین شکل ممکن به چالش كشیده 
شود. كاظمی در پایان هفته ششم اخراج شد. راه آهن در آن زمان سیزدهم 

بود و حاال در پایان هفته بیست ویکم روی پله پانزدهم قرار گرفته است!

روزگار سیاه طالیی پوشان
نتیجه تغییرات در هیچکدام از تیم های لیگ برتری به اندازه سپاهان اسفبار 
نبوده است. حسین فركی از ابتدای امسال با مشکالت بسیار زیادی دست 
به گریبان بود. مصاحبه های او این اواخر، حتی این احتمال را هم به ذهن 
روی  او  نداشتند  دوست  اصفهان  در  برخی ها  كه  می كند  متبادر  مخاطب 
نیمکت سپاهان باقی بماند. به هر حال زاویه پیدا كردن با بازیکن محبوبی 
مثل محرم نویدكیا و نیز كسب نتایج ضعیف باعث شد بعد از باخت سنگین 
سه بر صفر برابر استقالل، فركی و سپاهان قطع همکاری كنند. مدیران 
بود.  ناامیدكننده  نتیجه  اما  را جایگزین فركی كردند،  اسکوچیچ  سپاهان 
مربی كروات در 11بازی حضورش در سپاهان فقط یک پیروزی به دست 
آورده و البته زحمت حذف طالیی پوشان از جام حذفی را هم كشیده است. 
سپاهان در پایان هفته دهم، یعنی هنگام قطع همکاری با فركی چهارم بود 

و حاال یازدهم است!

واقعا بهتر شد؟
امیر قلعه نویی به جای تونی اولیورا؛ این هم یکی دیگر از تغییرات انجام 
شده روی نیمکت  تیم های لیگ برتری بود كه در مورد مفید بودنش شک 
هفته  در  استقالل  با  بازی  از  پیش  تونی  دارد.  وجود  زیادی  شبهه های  و 
چهاردهم از كار بركنار شد. در پایان هفته سیزدهم، تراكتورسازی روی 
پله نهم قرار داشت و حاال در انتهای هفته بیست ویکم، این تیم به لطف دو 
رده صعود، هفتم شده است؛ آنچه به لطف همین پیروزی دقیقه نودی اخیر 
برابر سپاهان بحران زده به دست آمد. حذف تراكتور از جام حذفی هم در 

زمان قلعه نویی رخ داده تا به تردیدها در مورد انتخاب امیر دامن بزند. 

بازگشت به عقب تاریخی
اهواز  استقالل  در  اما  ایران  برتر  لیگ  تاریخ  اتفاقات  عجیب ترین  از  یکی 
سیاوش  فصل  از  مقطعی  در  بی مهره،  و  كم بضاعت  تیم  این  داد.  رخ 
بختیاری زاده را بركنار كرد و علی حنطه را به جایش نشاند، اما با تداوم 

ناكامی ها، حنطه هم رفتنی شد تا در كمال تعجب خود بختیاری زاده دوباره 
به كار دعوت شود! برای مقایسه تطبیقی جدول در مورد استقالل اهواز 
بختیاری زاده  اخراج  زمان  در  آنها  اینکه  چه  نداریم؛  دشواری  چندان  كار 
آخر بودند، با حنطه آخر ماندند و همین امروز هم آخر هستند! تنها نکته 
امیدواركننده در مورد این تیم در نیم فصل دوم، اعتماد به جوانان شایسته 
به  رو  پذیرفته اند،  را  سقوط  واقعیت  گویا  كه  استقاللی ها  است.  بومی 
كرده  پشتوانه سازی  حداقل  تا  آورده اند  داخلی  استعدادهای  از  استفاده 

باشند.

مورد عجیب سیاه جامگان
تیم  است.  مبهم  و  عجیب  البته  و  متفاوت  كمی  اما  سیاه جامگان  داستان 
از  اما بعد  با رسول خطیبی استارت زد،  را  پانزدهم كار  لیگ  مشهدی در 
تنها 4بازی، خطیبی به دالیل نامعلوم از این تیم جدا شد. در شرایطی كه 
انتقادات بسیار زیادی از شیوه یارگیری رسول برای سیاه جامگان وجود 
داشت، برای مدت كوتاهی سعید رمضانی هدایت این تیم را بر عهده گرفت. 
این  از راه آهن جدا شده بود روی نیمکت  در نهایت هم فرهاد كاظمی كه 
تیم مشهدی  ادامه دارد.  با سیاه جامگان هنوز  او  تیم نشست كه همکاری 
در پایان هفته چهارم، یعنی زمان وقوع اولین تغییر در رده پانزدهم قرار 
پله چهاردهم است؛ یعنی تقریبا هیچ چیز هیچ فرقی  داشت و حاال روی 

نکرده!

معجزه پرسپولیس
پرسپولیس در پایان هفته چهارم درست در قعر جدول رده بندی و روی 
پله شانزدهم قرار داشت. با این وجود مدیران باشگاه پای برانکو ایستادند 
كیفیتی  چنان  ایوانکوویچ  تیم  امروز  بسازد.  را  تیمش  او  دادند  اجازه  و 
دارد كه تا آخر فصل هر اتفاقی بیفتد، منتقدان به او نمره قبولی خواهند 
داد. طعم این ثبات را پارسال هم ذوب آهنی ها با یحیی گل محمدی چشیده 
بودند. حتی می شود به وضع رو به بهبود فوالد و اسکوچیچ در نیم فصل 
دوم هم اشاره كرد. در مجموع اینطور به نظر می رسد كه خیلی از مواقع 
می گیرند  شتابزده ای  تصمیمات  كادرفنی  مورد  در  ایران  فوتبال  مدیران 
كه غیر از تحمیل هزینه های مضاعف به باشگاه و كاهش شانس موفقیت، 

پیامد دیگری ندارد.
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دغدغه هاي سالمندي و قصه تلخ و تكراري تنهايي

اين خانه دور است!
 مريم طالشي

 افقي:
1-عه��د و پيم��ان بس��تن- ايال��ت 

چمن زار
2- كم خوني- قابله- با هم نس��بت 

داشتن
3- پول��ي كه هنگام دي��دن عروس 

بدهند- مسيحي- فرياد بلند
4- گ��ودال عميق- حرف اس��تثنا- 

فراوان- فرمان دادن
5- درخ��ت جدول��ي- رم��زدار- نام 

گلي
6- پرنده اي خوش آواز- مژده- لعاب

7- گري��زان- كار خالف ورزش��كار- 
بي درنگ

8- شناساننده- شتر باركش- مسابقه 
اتومبيلراني

9- تصديق بي ادب- ايزد خورشيد- 
ساز س��يمي كه 46 س��يم دارد و با 

دست نواخته مي شود
فيلس��وف  مفعول��ي-  ح��رف   -10

فرانسوي- سبزي خوشبو
11- ميوه كرك دار- پياپي رسيدن- 

ضد خشك
12- نغمه- ديگر- شماي خودماني- پايان شب... سپيد است

13- ابزاري در منزل براي پاكيزگي- پيمان ناقال- سقز امروزي
14- كلمه تأييد- تخته نازك- يار همايون

15- غذاي ملي ايراني- محلي نزديك تخت جمشيد كه در آن تعدادي آثار برجسته 
از زمان ساسانيان بر جاي مانده است

 عمودي:
1-اين گياه به عنوان يك سبزي خوراكي به صورت خام يا پخته استفاده مي شود- از 

شهرهاي استان فارس كه در فاصله 120 كيلومتري شمال شرقي شيراز قرار دارد
2- لقب – فرماندهان- بلندمرتبه

3- مادر پيامبر اكرم)ص(- تكه كاغذ يا چيزي كه توس��ط آن س��هم و نصيب كسي 
معين شود- كاغذ كپي

4- سرپرست- كرسي وعظ- چهار من تبريز- حق گردن كلفتي
5- روا كردن امري- چراغ دريايي- جستن گلوله

6- به همان شكل و ترتيب- نوعي جواهر- سرانجام
7- اسب آذري- از سازها- نوعي نارنگي

8- روزي كه در آنيم- حالل برخي مشكل ها!- پشت سر هم
9- قانون چنگيز- زيبا- شبكه رايانه اي

10- س��حر- اه��داف- مركز 
ايالت بروتاين فرانسه

11- هنوز بيگانه- صفار- دعوا 
براي خيرات آن نيست

12- مادر ب��زرگ- مانع آب- 
خطاب بي ادب- بخشش

ش��هرك  بزرگتري��ن   -13
اسالمش��هر- در اي��ن وق��ت- 

افسانه سرا
14- سمت چپ- نانخورشي از 
شير گاو و گوسفند- چرم اعال

15- مهارت- نوعي دس��ر كه 
براي م��زه دار ك��ردن آن را با 

شكر شيرين مي كنند

 افقي:
1-رياكاري- بناي تاريخي ماكو

2- رس��وم- بازيچ��ه كودكان��ه- 
سيارات بسيار كوچك

3- مارك��ي ب��ر خ��ودرو- دزد- 
جزيره اي در فاصله 8 كيلومتري 

بندرعباس
4- پندار،تصور- ماه سرياني- شاد 
و خرم- پايتخت جهاني موسيقي

5- كلمه شگفتي- ناگوار بودن- 
جوان

6- از وس��ايل هندسي- قطعه اي 
الكترونيكي- بزرگ

7- آهس��ته- چيرگ��ي، برتري- 
انديشه

8- ش��كيبا- پس��وند ش��باهت- 
احتياج

9- پس��وند نگاه دارنده- شتردار- 
نزديك بين

10- دلير- گل هميشه بهار- در 
حال شيون

11- نوعي از فيات- ثالثه مصر- شهري در غرب فرانسه
12- فربه و گوشتالو- نشاني- دوستي- گارسه و جعبه حروف سربي

13- از لوازم التحرير- منجم، متخصص ژئوفيزيك، رياضيدان، هواشناس و فيزيكدان 
انگليسي- فيلمي از جالل فاطمي

14- حوله- جست وجو – از سازمان هاي بين المللي كه در زمينه توسعه كشاورزي فعاليت دارد
15- مركز نپال- قسمت مركزي اتم

 عمودي:
1-حركتي در كاراته- آوازي در دستگاه شور

2- مالي كه امانت نزد كسي بگذارند- پيوستن- هراس
3- رسم كننده- كشور آفريقايي- بي عيبي، تندرستي

4- بيماري مسري- جودوي چيني- افزوني برنج پخته- سوريه قديم
5- استخوان سرانگشت- جسم هادي الكتريسيته- ميان چيزي
6- حرفي براي دهان كجي- دربايست- شهري در استان فارس

7- همان بس است- از مهاجمان بازنشسته ايتاليا و ميالن- بي حركت
8- مرض قند- پيچ و شكن- نژاد روسي

9- همراه پلو- در صنعت حمل و نقل، خس��ارت ديركرد در تخليه وس��يله باركش 
است- قمر مشتري

10- فرزند حضرت آدم)ع(- 
حقه- مشك دريده

11- آخري��ن نازي- ش��هر 
خاقاني- گلي زينتي

12- همان سياه است- مثل و 
مانند- كبوتر دشتي- پستي

13- ناشايس��ت- شهري در 
اس��تان كرمان با آبش��اري 

باصفا- سبد ميوه
14- جايزه موس��يقي- بين 
آرن��ج و ش��انه- از وس��ايل 

ارتباط جمعي
از  داس��تاني  عن��وان   -15 
پاس��ان«-  م��و  دو  »گ��ي 

مهمانخانه ماهانه
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در ح�ال حاض�ر ارتباط 
بيماري ه�ا و مش�كالت 
رواني با احساس رضايتمندي از 
زندگ�ي ثاب�ت ش�ده اس�ت و 
س�المنداني ك�ه از زندگي خود 
رضايت داش�ته باش�ند كمتر با 
مواج�ه  روان�ي  بيماري ه�اي 

مي شوند

 سال بیستم  شماره 5713 
 یکشنبه  19 مرداد 1393

» هر روز همين جا مي نشست. روي 
همين صندلي؛ رو به كوچه. طرف هاي 
عصر كه آفتاب مي رفت. مي نشس��ت 
روي ت��راس و نگاهش را مي دوخت به 
كوچه. دلش را خوش مي كرد به رفت 
و آمدها و ب��ازي گاه و بي گاه بچه ها. 
يك جورهايي ش��ده بود آشناي همه. 
مانند يك مادر ي��ا مادربزرگ مهربان 
و آرام. حواس��ش به هم��ه جا بود. اگر 
همسايه اي مسافرت مي رفت، خيال اش 
راحت بود كه امينه خانوم مراقب است 
و اگر ب��ه رفت و آمدي اط��راف خانه 
مش��كوك ش��ود، فوراً به همس��ايه ها 
خب��ر مي ده��د. خريدي چي��زي هم 
اگر داش��ت، اهل كوچ��ه برايش انجام 
مي دادند. يك سبد كوچك هم داشت 
كه به آن طناب بس��ته بود. از آن باال 
مي انداخت پايين و اجناس خريداري 
ش��ده را مي گذاش��تند داخلش و بعد 
آرام آرام ب��اال مي كش��يدش. پولش را 
ه��م مي گذاش��ت در هم��ان س��بد و 
هميش��ه يك نقلي، ش��كالتي چيزي 
را هم چاش��ني اش مي كرد. زن خوب 
و مهربان��ي بود اما افس��وس كه حاال 
ديگر نيس��ت. تا وقتي ك��ه بود، آنقدر 
به بودنش ع��ادت كرده بوديم كه فكر 
نمي كرديم ممكن است روزي نباشد. 
اص��اًل يكي دو روز كه پيدايش نش��د، 
همس��ايه ها ش��ك كردند ك��ه ممكن 
اس��ت اتفاقي برايش افتاده باش��د. به 
دختر خواهرش خب��ر داديم و منتظر 
شديم تا با كليد سر برسد. حدس مان 
درس��ت بود. امينه خانوم روي تختش 
آرام دراز كشيده بود. چشمانش بسته 
بود و صورتش سفيد. انگار سال ها بود 

كه مرده است. «
زن ب��ه اينجاي قصه كه مي رس��د، 
قطره اش��كي از گوش��ه چشمش سر 
مي خ��ورد و آرام ف��رو مي افتد. قصه، 
قص��ه اي تل��خ و تكراري اس��ت. قصه 
س��المنداني كه روزه��ا را در تنهايي 
مي گذرانن��د و گاه در خ��الل همي��ن 
تنهاي��ي مطلق، به آغ��وش مرگ فرو 

مي روند. 
م��ادران و پدران��ي كه عم��ري را 
گذرانده اند تا فرزندان شان قد بكشند 
و براي خودش��ان كس��ي شوند و حاال 
كه گذر روزها، گرد پيري را بر س��ر و 
روي والدين شان نشانده است، به هزار 
و ي��ك بهانه از نگه��داري و حتي يك 
سرزدن ساده به آن ها طفره مي روند. 

بحث خانه سالمندان هم كه پيش 
مي آيد، ديگر مي شود نور علي نور و تو 
تصور مي كني كه بعد از سال ها تالش، 
چگونه ممكن است روزي سر و كارت 

به آنجا بيفتد. 
» خانه س��المندان اصاًل جاي بدي 
نيس��ت. من ك��ه از خدايم اس��ت به 
آنجا ب��روم. بچه هايم قبول نمي كنند. 
مي گوين��د جواب حرف م��ردم را چه 
بدهيم. اما به نظ��رم حرف مردم مهم 
نيست. يك عمر به خاطر حرف مردم 
زندگ��ي كرديم، چه ش��د؟! آنجا بروم 
الاق��ل با همس��ن و س��ال هاي خودم 

هستم و تنها نيستم.
 در خان��ه خودم البت��ه همه چيز 
برايم فراهم است اما چقدر بايد منتظر 
بمانم تا دو هفته اي ماهي يك بار يكي 
از بچه ها به من س��ر بزند. دو تا بيشتر 
نيس��تند البته؛ يكي ديگرشان خارج 
اس��ت و چند سال يك بار مي آيد. دلم 
خوش اس��ت كه تلفني صدايش��ان را 
مي شنوم و از احوال شان خبر دارم. اما 

تنهايي خيلي سخت است.
 تا ش��وهرم زنده ب��ود، مونس هم 
بودي��م ام��ا ح��اال خيلي روزه��ا كند 
مي گ��ذرد. صبح كله س��حر بيدارم تا 

آخر ش��ب. پيرها خواب زيادي ندارند. 
اگر اين كانال س��ريال نب��ود كه ديگر 
دق مي كردم. اسمش چه بود؟... حاال... 
اما باز هم دي��ر مي گذرد. توقع زيادي 
نمي توان��م از بچه ه��ا و نوه ها داش��ته 
باشم. سرشان شلوغ است ديگر. اما اگر 
خانه سالمندان باش��م، دو تا همكالم 

پيدا مي كنم براي خودم.«
مادربزرگ پير به اينجا كه مي رسد، 
گويي كه ياد روزهاي گذش��ته افتاده 
باشد، آهي مي كشد و مي گويد: »يك 
روز اين خانه براي خودش برو و بيايي 
داش��ت. آن وقت ها ك��ه بچه ها هنوز 
مجرد بودند و پدرش��ان هم زنده بود. 
چه ش��ور و حالي بود. من هم سرحال 
بودم و اينقدر بي رمق نشده بودم. يك 
لب بوديم و هزار خنده. روزگار اس��ت 

ديگر؛ چه مي شود كرد. «
نشس��ته اند روي نيمك��ت، وس��ط 
ميداني كه به حوض هاي آبش معروف 
اس��ت. كمي مان��ده به ظه��ر. آفتاب 
مرداد، جسورانه خودش را به هرگوشه 
و كناري مي كشاند تا عرقت را دربياورد 
و طاقتت را طاق كند. صداي موسيقي 
از بلندگويي پخش مي شود: » بگو بازم 
هوامو داري و منو تنها نمي ذاري... « با 
روي باز پذيرايم مي ش��وند. مي پرسم: 
»همه ت��ان پدربزرگ هس��تيد ديگر!« 

يكي شان كه بذله گو و خوش مشرب 
به نظر مي رس��د، با خن��ده مي گويد: 
»نه خان��وم. بنده هنوز ازدواج نكرده ام 
كه بچه داش��ته باش��م، چه برس��د به 
اين ك��ه پدربزرگ باش��م! عزب اوغلي 
كه مي گوين��د خود خودم هس��تم!« 
»واقعًا؟!!« با همان لحن ادامه مي دهد: 
» بله ديگر. قسمت مان نشد. مادر خدا 
بيامرزم بيش��تر از 100 تا دختر برايم 

نشان كرده بود. 
روي هركدام ش��ان ي��ك اي��رادي 
گذاش��تم و آخر هم نش��د كه نش��د! 
خالصه كه بخت ما هنوز باز نشده. اگر 
مورد مناسبي را س��راغ داريد، معرفي 
كني��د. « و بعد همگ��ي مي زنند زير 

خنده. 
يكي ديگرش��ان كه از بقيه مسن تر 
به نظر مي رس��د، مي گويد: »از دست 
تو رضا! دس��ت از شوخي برنمي داري 
هي��چ وقت. آخر بنده خدا، كس��ي كه 
س��ن و س��الش به تو بخورد، يا مانند 
خودت ي��ك پايش لب گور اس��ت يا 
س��ينه قبرس��تان خوابيده! ديگر از تو 
گذش��ته برادر من! البته ما هم كه زن 
گرفتيم و بچه دار شديم فكر نكن كه 

گلي به س��رمان زده ايم. هركدام شان 
يك گوش��ه دنيا هستند. كجا يادشان 

مي آيد كه پدر دارند!«
يكي ديگر كه به سبك قديم، كاله 
شاپو بر سر دارد، مي گويد: »خدا برايت 
زنده نگه دارد حاج خانم را! ما كه عيال 
مان را هم از دست داده ايم، چه كنيم؟! 
تو حداقل كس��ي را در خانه داري كه 

يك ليوان چاي دستت بدهد. « 
آق��ا رض��ا در جواب��ش مي گوي��د: 
»ناش��كري نك��ن حاج��ي! ت��و ه��م 
دورت  پروان��ه  مث��ل  عروس��ت  ك��ه 

مي چرخد.«
آق��اي كاله ش��اپويي صداي��ش را 
كمي پايين مي آورد و مي گويد: »دور 
و برم مي چرخند چ��ون خانه و مغازه 
به اس��مم اس��ت. اگر همه را بهش��ان 
واگ��ذار مي كردم كه جايم يكراس��ت 
خانه س��المندان ب��ود! آدم وقتي پير 
مي شود بايد اندوخته مالي و خانه براي 
خودش داشته باشد. اگر جز اين باشد، 
كالهش پس معركه اس��ت! بعضي ها 
را مي شناس��م ك��ه س��ر پي��ري تمام 
اموال شان را بين بچه ها تقسيم كردند 
و خودشان ماندند ويالن و سيالن! آدم 
بايد عزتش حفظ شود. خدا آن روز را 
ني��اورد كه بخواهم از ع��روس و داماد 

حرف بشنوم.«

» فكر تجديد فراش نيستيد؟« آقا 
رضا با همان ش��وخ طبع��ي مي گويد: 
»بگذاريد م��ا اول فراش كنيم، بعد به 

فكر تجديد ش هم مي افتيم. «
حاجي كاله شاپويي با لحني جدي 
مي گويد: »آنقدرها هم راحت نيس��ت. 
حاال بيا و بگرد يك كس��ي را پيدا كن 
كه مناسب حالت باشد. تازه فقط يك 
نفر كه نيست. رضايت يك خاندان بايد 
جلب ش��ود. پس��ر و دختر و عروس و 
داماد و... خالصه به دردسر ش نمي ارزد. 
بچه ها هم تمايلي نشان نمي دهند به 
اين كار. ترجيح مي دهند خودشان از 
پدر پيرش��ان مراقبت كنند تا اين كه 

يك ارث خور اضافه شود!«
» ش��ما هم ديگر خيل��ي بدبيني 
حاجي! بيا خودم يك زن خوب و بساز 
برايت پيدا مي كنم. خرج عروسي هم با 
من!« با اين حرف، همگي مي خندند و 
حتي لبخند روي لب حاجي جدي هم 
مي نشيند. كم كم قصد رفتن مي كنند. 
ديگر وقت ناهار نزديك مي شود. كنار 
هم كه راه مي روند، مانند درخت هاي 
قديمي باغ به نظر مي رس��ند؛ اندكي 

خميده اما با ابهت. 

س�كه  روي  آن  افس�ردگي،   
سالمندي!

روزگاري در گذشته، سالخوردگان 
را برك��ت مي دانس��تند؛ آن وقت ها كه 
زندگي ها هنوز به اين س��ختي نبود و 
ارتباط��ات هم ب��ه اس ام اس و وايبر و 
الين محدود نمي ش��د. آن وقت ها كه 
دلم��ان غنج مي زد ب��راي اين كه آخر 
هفته ش��ود و مهم��ان خانه پدربزرگ 
و مادربزرگ ش��ويم. ش��ب يلدا و روز 
اول عيد را هم كه نگو! حاال ش��نيدن 
ص��داي آدم ه��ا از پش��ت تلفن حتي، 
حكايتي شده براي خودش. مكالمات 
گاه خالصه مي ش��وند در فينگيليش 
نوشت هاي وايبري و شكلك هاي خنده 
و دلتنگي. حاال حس��اب مادربزرگ و 
پدربزرگ هايي ك��ه تلفن همراه هنوز 
هم به نظرش��ان غريب اس��ت و فوق 
ف��وق اش با آن ش��ماره عزيزش��ان را 
مي گيرند و گاهي هم جواب آش��ناي 
آن س��وي خط را مي دهند؛ البته اگر 
گذرش به خط غير رند بزرگ خانواده 

بيفتد، ديگر جداست.
تمام اين ها، به عالوه ديگر مشكالت 
اين دوران، گاه مي ش��ود گره كوري بر 
اعصاب و روان سالمندان كه ظاهراً بايد 
دوران��ي آرام و دور از تنش را س��پري 

كنند اما در عمل اين طور نيست. 
دكتر آذرخش مكري، روانپزشك 
وعض��و هيأت علم��ي دانش��گاه علوم 
پزشكي تهران در اين رابطه مي گويد: 
»اخت��الالت اضطراب��ي، افس��ردگي و 
اخت��الالت ش��ناختي و حافظ��ه جزو 
مهمترين اختالالت عمده روانپزشكي 
در س��المندان محس��وب مي ش��ود و 
3درصد سالمندان باالي 65 سال نيز 

از بيماري افسردگي رنج مي برند.«
او ادامه مي ده��د: »در حال حاضر 
ارتباط بيماري ها و مش��كالت رواني با 
احس��اس رضايتمندي از زندگي ثابت 
ش��ده است و سالمنداني كه از زندگي 
خود رضايت داش��ته باش��ند كمتر با 

بيماري هاي رواني مواجه مي شوند. «
به گفته اين روانپزش��ك، استرس، 
شرايط دوران كودكي، اتصال عاطفي و 
حمايت اجتماعي، كار و شغل، اعتياد، 
تغذي��ه و فعالي��ت فيزيك��ي از عوامل 
دخيل در اختالالت سالمندان به شمار 
مي رود و سالمت روان يك سالمند با 
كم تحركي، س��ن، افسردگي، مصرف 
مواد مخدر و الكل، طردش��دگي، نبود 
يك رابطه عاطفي و اختالالت جنسي 

در ارتباط است. 
دكتر عباسعلي ناصحي، رئيس 
اداره سالمت روان وزارت بهداشت هم 
معتقد اس��ت كه يكي از مس��ائل مهم 
در دوران س��المندي بهداش��ت روان 
اس��ت به طوري كه مشكالت جسمي 
س��المندان قاب��ل توج��ه اس��ت ولي 
مش��كالت رواني در اغلب موارد مورد 
غفلت قرار مي گي��رد كه به علت عدم 

مراجعه است. 
 او ادام��ه مي ده��د: » باي��د توجه 
داشت كه س��المندي بيماري نيست 
بلك��ه مرحل��ه اي از چرخ��ه زندگ��ي 
طبيعي است و اين باور كه سالمندي 
با مشكالت جسمي همراه است درست 
نيست و نوع نگرش فرد سالمند نسبت 
به دوران سالمندي خود مي تواند نقش 

مؤثري در زندگي او داشته باشد. «
»اخت��الالت  مي گوي��د:  ناصح��ي 
روانپزشكي در افراد سالمند بخصوص 
افس��ردگي ش��ايع اس��ت و آمار نشان 
مي ده��د ك��ه 25 درصد س��المندان 
دچار اختالالت رواني هس��تند كه در 
رأس آن افسردگي و بعد از آن آلزايمر 
قرار دارد. اضطراب، بي قراري، كاهش 

اعتماد به نف��س و اختالالت خواب، از 
ديگر مشكالت دوران سالمندي است 
و برخي از افراد س��المند براي اين كه 
برخ��ي از مش��كالت جس��مي خود را 
تسكين دهند به س��مت مصرف مواد 
مخدر و ال��كل مي رون��د همچنين به 
خاط��ر بيماري هاي زي��ادي كه به آن 
مبت��ال هس��تند داروه��اي متع��ددي 
مص��رف مي كنن��د كه همي��ن داروها 
مي تواند ع��وارض زي��ادي روي آن ها 

داشته باشد.«
او تأكيد مي كند: » انجام فعاليت هاي 
ارتباطات اجتماعي،  ذهني، برق��راري 
فعاليت جس��مي و انجام فعاليت هاي 
تفريحي مي تواند به سالمتي سالمندان 

كمك شاياني كند. 
 سياس��تگذاري در حيطه سالمت 
روان سالمندان هم در اين رابطه بسيار 
با اهميت است و ارائه خدمات سالمت 
روان، در دس��ترس بودن اين خدمات، 
ايج��اد  مناس��ب،  بيم��ه اي  پوش��ش 
تسهيالت رفاهي، امكان ايجاد اشتغال 
براي س��المندان بعد از بازنشس��تگي، 
فراهم كردن مسكن مناسب و رسيدگي 
ب��ه وضعيت آسايش��گاه ها مي تواند در 
ارتقاي سالمت سالمندان نقش مؤثري 

داشته باشد. «
 زنگ خطر پيري اجتناب ناپذير 

جمعيت ايران
در ش��رايطي كه در ح��ال گذر به 
س��مت جمعيت س��المندي به دليل 
پيشرفت هاي پزشكي و كاهش مواليد 
هستيم، ش��ايد توجه بيش��تر به امور 
اين قش��ر ضروري تر از هميشه به نظر 
مي رسد. س��المندان حاال، همان هايي 
كه گاه آنقدر تنها هس��تند كه روزها و 
ش��ب هاي زيادي را در خانه به تنهايي 
س��ر مي كنند و گاه س��ر از خانه هاي 
س��المندان درم��ي آورن��د، روزي در 
گذش��ته براي خودش��ان كيا و بيايي 
داش��تند با چندين و چند س��ر عائله. 
تع��داد فرزندان هم ديگ��ر 4 و 5  كه 
ع��ادي بود و كمتر از آن افت داش��ت. 
ب��ا وجود اي��ن حاال هرك��دام از همان 
بچه هايي كه گاه عددش��ان به 10 هم 
مي رسيد، آنقدر براي خودشان مشغله 
دارند كه سر زدن و رسيدگي به پدر و 

مادر پير، ديگر پيشكش شان!
حاال حس��ابش را بكني��د كه با اين 
روند كاهش��ي جمعيت و خانواده هايي 
ك��ه فوق��ش و در بهتري��ن حالت، دو 
تا بچ��ه دارند، حال و روز س��المندان 
آينده چه مي ش��ود؟ آن وقت است كه 
ديگر دل بس��تن به ته تغ��اري خانه و 
خدمات��ش هم چي��زي دور از ذهن به 

نظر مي رسد. 
 پيش بيني ه��اي ص��ورت گرفت��ه 
در خصوص وضعي��ت جمعيت جوان 
جه��ان، حاكي از آن اس��ت كه س��هم 
جمعي��ت ج��وان اي��ران از 25 درصد 
كل جمعي��ت در س��ال 2013، به 14 
درصد در س��ال 2050 كاهش خواهد 
يافت. پيش از اين نيز يورومانيتور طي 
تحليلي از رشد 108 درصدي جمعيت 
باالي 40 س��ال ايران در سال 2030 

خبر داده بود. 
طبق پيش بيني هاي صورت گرفته 
جمعيت جوان در سال 2050 ميالدي 
در ايران به 11/6 ميليون نفر مي رسد 

كه اين رق��م 14 درصد جمعيت را به 
خود اختصاص خواهد داد. پيش از اين 
نيز بانك جهان��ي پيش بيني كرده بود 
كه نمره ايران در ش��اخص وابس��تگي 
سالخوردگي تا س��ال 2050 پنج برابر 
خواهد ش��د. اين به آن معنا است كه 
نس��بت جمعي��ت غيرفعال اي��ران به 
جمعيت فعال در س��ال 2050 حدود 

5 برابر مي شود. 
يورومانيتور نيز تحليلي از تغييرات 
جمعيتي اي��ران تا س��ال 2030 ارائه 
داده ب��ود ك��ه برمبناي اي��ن تحليل، 
جمعيت ايران در س��ال م��ورد نظر به 
89/9 ميلي��ون نف��ر مي رس��د كه اين 
ميزان نس��بت به س��ال 2010 با رشد 

19/8 درصدي همراه مي ش��ود، اما در 
عي��ن حال مهمترين جنبه اين رش��د 
جمعيتي انفجار جمعيت 40 س��ال به 

باال تا 108 درصد خواهد بود. 
طبق اين گزارش؛ در س��ال 2030 
تعداد 26/2 ميليون نفر از مردم ايران 
بين 35 تا 50 سال سن خواهند داشت 
كه تقريبًا يك نفر از هر سه نفر ايراني 

را شامل مي شود.
 در سال 2030 تعداد افراد صفر تا 
7 ساله و نيز 16 تا 34 ساله نسبت به 
سال 2010 كاهش چشمگيري خواهد 

داشت. 
همچني��ن انتظار م��ي رود كه نرخ 
رش��د جمعيت در هر دهه نس��بت به 
دهه قبل بش��دت كاهش ياب��د كه با 
پايين رفتن نرخ تولد تعداد ايرانياني كه 
بين صفر تا 7 سال سن خواهند داشت 
بين سال هاي 2010 تا 2030 به طرز 

چشمگيري پايين خواهد رفت. 
يورومانيتور پيش بيني كرده بود كه 
تعداد افراد 16 تا 34 س��اله در 2030 
نسبت به سال 2010 به دليل كاهش 
زاد و ول��د در دهه 90 بش��دت پايين 
مي آيد و در عين حال تمامي گروه هاي 
سني باالتر از 34 سال در بين سال هاي 
2010 تا 2030 افزايش خواهند يافت 
كه بيش��ترين افزايش را در افراد 40 تا 

50 ساله مشاهده خواهيم كرد. 
براين اس��اس؛ افراد باالي 65 سال 
در س��ال 2030 نسبت به سال 2010 
به مق��دار 125 درصد افزايش خواهند 
داش��ت. گروه افراد باالتر از 80 درصد 
نيز 59/1 درصد افزايش نشان خواهد 
داد. س��ازمان ملل نيز در اين خصوص 
گزارش داده بود كه ايران ش��ديدترين 
كاه��ش ن��رخ زاد و ول��د را در مي��ان 
كش��ورهاي جهان به خ��ود اختصاص 
داده اس��ت كه اين ام��ر نتيجه برنامه 
ملي كاهش جمعيت و تنظيم خانواده 

بوده است. 
با اي��ن ش��رايط بايد از ح��اال فكر 
روزهاي��ي را كرد كه تعداد پيرمردان و 
پيرزنان خيلي بيشتر از امروز مي شود 
و دغدغه هايش��ان ه��م متفاوت ت��ر از 
حاال. كس��ي چ��ه مي داند، ش��ايد آن 
روز، همي��ن ش��بكه هاي اجتماعي كه 
در ح��ال حاض��ر، مخالف��ان س��فت و 
س��ختي هم دارد، به كمك سالمندان 
تنها بيايد و س��اعات تنهايي شان را پر 
كند؛ س��المنداني كه به احتمال زياد، 
تفريحاتي مانند پارك نشيني ديگر در 
دايره سرگرمي هاي شان جايي نخواهد 

داشت. 

باي�د توجه داش�ت كه س�المندي بيماري نيس�ت بلكه 
مرحل�ه اي از چرخ�ه زندگي طبيعي اس�ت و اين باور كه 
سالمندي با مشكالت جسمي همراه است درست نيست و نوع 
نگرش فرد سالمند نسبت به دوران سالمندي خود مي تواند نقش 

مؤثري در زندگي او داشته باشد

 طالع بینی 
هفتـــــگی

تولدشان  هفته  این  كه  آنهایی  برای  كلمه  چند 
است

ای،  آمده  دنیا  به  هفته  این  كه  عزیزی  دوست 
امکان  برایتان  اگر  كنید  سعی  مبارک!  تولدت 
باز  فضای  و  طبیعت  در  را  تولدتان  روز  دارد 
بگذرانید، حتی اگر مجبور هستید كار كنید هم 
بعد از كار می توانید همراه با عشقتان به پارک 
تاثیر بسیاری  این كار  ها و فضای سبز بروید. 
روی باال بردن سطح انرژی شما خواهد داشت 
برای  بیشتری  توان  با  كند  می  كمک  شما  به  و 
رسیدن به برنامه هایتان تالش كنید. ماه هاست 
كه در فکر سرمایه گذاری روی چیزی بوده اید، 
ولی به طور جدی و مصمم به آن فکر نکرده اید 
اید.  نداشته  را  كار  این  برای  كافی  جسارت  یا 
را  انتخابتان  و  شده  كار  به  دست  حاال  همین 
كرده و به مناسبت روز تولدتان این نقشه خود 
را عملی كنید. این هفته ستاره ها از شما حمایت 
خواهند كرد و روز خوبی برای سرمایه گذاری 
كردن خواهد بود. آگاهانه انتخاب كنید ولی به 
شانس خود نیز اطمینان داشته باشید. سرمایه 
گذاری هایی كه اكنون انجام دهید تا تابستان به 

ثمر خواهند نشست.

متولد فروردین )بره(:

و  غیرمنتظره  رفتارهای  به  شما  ذاتی  تمایل 
می  باعث  مقدمه  بی  صورت  به  كارها  انجام 
كارهایتان  برای  باشید  نداشته  دوست  كه  شود 
برنامه ریزی كنید. وقتی هر طوری كه خودتان 
می خواهید كارها را انجام می دهید و از كاری 
هستید.  راحتتر  خیلی  پرید  می  دیگر  كار  به 
این  این رفتار شما باعث می شود كه  متاسفانه 
برسانید.  انجام  به  چندانی  كار  نتوانید  هفته 
حتی اگر خودتان نپذیرید هم داشتن یک برنامه 
حساب شده به شما كمک خواهد كرد در رسیدن 
باشید.  داشته  بیشتری  موفقیت  اهدافتان  به 
بهتری  درک  ای  منتظره  غیر  طور  به  هفته  این 
شریک  های  انگیزه  و  ها  نگرش  احساسات،  از 
باعث  كار  این  و  كرد  خواهید  پیدا  خود  زندگی 

محکم تر شدن رابطه عاطفی شما خواهد شد.

متولدین اردیبهشت )گاو(:
این هفته فکر می كنید كه وقتش رسیده كه كمی 
و  كنید  ریلکس  و  بدهید  استراحت  خودتان  به 
به همین دلیل هم دوست ندارید مسئولیت های 
به  كارتان  محل  در  حال  این  با  بپذیرید.  زیادی 
نیاز شدیدی احساس  فعالیت های شما  و  كمک 
شما  با  مورد  این  در  همکارانتان  و  شود  می 
موافق نیستند. اگر این هفته را هم تحمل كنید، 
چقدر  هر  توانید  می  و  است  راه  در  هفته  آخر 
می خواهید استراحت كنید. آخر وقت این هفته 
وقتی نتیجه كارتان را ببینید احساس رضایتتان 
این  كرد.  خواهد  بیرون  شما  تن  از  را  خستگی 
هفته احساسات و كارهایتان با یکدیگر متناسب 
نیستند، ولی خیلی خوب می توانید این وضعیت 
این  متوجه  نیز  اطرافیانتان  و  كنید  كنترل  را 

موضوع نخواهند شد، اصال نگران نباشید.

متولدین خرداد )دوقلوها(:
شد  خواهید  مجبور  زیاد  احتمال  به  هفته  این 
روزتان  برای  كه  شوید  هایی  برنامه  بیخیال 
خانوادگیتان  های  مسئولیت  زیرا  اید،  داشته 
به توجه ویژه شما نیاز دارند و وقت زیادی از 
حواستان  باید  حال  این  با  گرفت.  خواهند  شما 
كنید،  رعایت  را  اعتدال  كاری  هر  در  كه  باشد 
روی  حد  از  بیش  تمركز  صورت  این  غیر  در 
كارتان  روی  منفی  اثراتی  شخصیتان  مسائل 
خواهد گذاشت. حاال دیگر وقت آن رسیده است 
كار  به  نهایی كرده و دست  را  كه نقشه هایتان 
در  را  جدیدی  راه  گرفتن  پیش  رویای  شوید. 
باشید  مواظب  باید  فقط  پرورانید،  می  سرتان 
كه ایده هایتان را به اندازه كافی مورد پردازش 
كافی  پختگی  به  هایتان  ایده  تا  و  دهید  قرار 

نرسیده اند از آنها حرفی نزنید.

متولدین تیر )خرچنگ(:
مشکلی  به  پرداختن  از  دارید  سعی  هفته  این 
ولی  بزنید،  باز  سر  دارد  نیاز  شما  توجه  به  كه 
بدتر  باعث  تنها  كارها  از  كردن  خالی  شانه 
مواجه  مشکلتان  با  شد.  خواهد  اوضاع  شدن 
شده و آن را هر چه زودتر حل كنید. آنقدر در 
اید كه نگرش  تان هیجان زده شده  آینده  مورد 
اطرافتان  مسائل  و  خودتان  مورد  در  صحیحی 
ندارید. متاسفانه این افزایش ناگهانی و بی دلیل 
اعتماد به نفستان ممکن است این هفته برایتان 
دردسرساز شود. صد البته كه داشتن اعتماد به 
نفس خیلی خوب است، ولی باید مواظب باشید 
كه دچار اعتماد به نفس كاذب نشوید. نظرات و 
فرضیات خود را مورد بررسی قرار دهید و اگر 
دیگران آنها را زیر سوال بردند گارد دفاعی به 
خودتان نگیرید و به حرف هایشان گوش كنید.

متولدین مرداد )شیر(:
نسبت  عمیقی  خیلی  دید  توانید  می  هفته  این 
این  باشید.  داشته  مشکالت  و  مسائل  همه  به 
به  را  خود  های  ایده  شود  می  باعث  مسئله 
خوبی پردازش كرده و در نتیجه با بیان كردن 
آنها با استقبال زیادی روبرو شوید. همه حرف 
پیروی خواهند  از شما  و  قبول كرده  را  هایتان 
موفقیت  كنید؛  جمع  خوب  را  حواستان  كرد. 
در نظر گرفته شوند خیلی  منافع جمعی  وقتی 
راحتتر و سریعتر به دست خواهد آمد، پس فقط 
كنید  فکر  كه  این  نگیرید.  نظر  در  را  خودتان 
مشکالت موجود در رابطه عاطفیتان با گذشت 
می  درست  حدودی  تا  شوند  می  درست  زمان 
این مثبت نگری نباید مانع آن  تواند باشد، ولی 
مشکلی  هیچ  بپردازید،  مسائل  این  به  كه  شود 

خودبخود حل نخواهد شد.

متولدین شهریور )سنبله(:
بعضی روزها روز برنامه ریزی و بعضی دیگر 
روز اجرای آنها هستند. شاید این هفته عملکرد 
قدرت  ولی  باشید،  نداشته  توجهی  قابل  چندان 
های تحلیلی و استداللی شما در اوج خود قرار 
دارند. كمبودی كه این هفته در انرژی فیزیکی 
های  مهارت  پركاری  با  كنید  می  احساس  خود 
به  شد.  خواهد  جبران  كاربردیتان  سازمانی 
كنید  تمركز  كمبودهایتان  روی  كه  این  جای 
از  آنچه  به  پرداختن  صرف  را  خود  قدرت 
كه  هرچقدر  هفته  كنید.این  آید  می  بر  دستتان 
كنید  تمركز  عاطفیتان  مسائل  روی  توانید  می 
مشکالتتان  توانید  می  چقدر  هر  كنید  سعی  و 
را حل كنید، زیرا هر چه سریعتر گذشته ها را 
رها كنید برای در آغوش گرفتن آینده ای روشن 

آماده تر خواهید بود.

متولدین مهر )ترازو(:
برای  ممکن  راه  بهترین  كردن  پیدا  در  كه  این 
شوید  مشکل  دچار  بهتر  ای  آینده  به  رسیدن 
این كار  اولین قدم برای  قابل درک است.  كامال 
تان  عالقه  مورد  زندگی  رویای  كه  است  این 
انتظاراتی  چه  ببینید  و  بپرورانید  سر  در  را 
قدم  اولین  تنها  این  البته  دارید.  زندگیتان  از 
این مرحله گیر كنید و فقط به  است و نباید در 
رویاپردازی مشغول باشید. از واقعیت ها فرار 
نکنید و ببینید برای رسیدن به خواسته هایتان 
چه باید بکنید و دست به كار شوید. اگر رابطه 
با  رابطه  در  است  شده  چالش  دچار  عاطفیتان 
واقعیت های رابطه تان منطقی برخورد كنید تا 
این كه چه  بتوانید تصمیماتی عاقالنه در مورد 
مشکلتان  سریعتر  چه  هر  و  بگیرید  بکنید  باید 

را حل كنید.

متولدین آبان )عقرب(:
این هفته باید تصمیمتان را در مورد این كه یک 
نفر را از برنامه هایتان حذف كنید بگیرید. شما 
از روی عمد نمی خواهید رفتاری غیر دوستانه 
به كمی  كه  است  این  باشید، مسئله فقط  داشته 
و  دارید  نیاز  كارهایتان  و  خودتان  برای  زمان 
نمی توانید وقتتان را صرف دیگران كنید. با این 
حال مواظب باشید كه رفتارتان طوری نباشد كه 
كنند  فکر  شود  باعث  و  كند  ناراحت  را  دیگران 
خصومتی با آنها دارید. شانس وقتی كه در خانه 
آدم را زد تا ابد پشت در منتظر نمی ماند و اگر 
خواهد  ترک  را  شما  نکنید  باز  رویش  به  را  در 
بمانید،  خانه  در  ندارید  دوست  هفته  این  كرد. 
ندارید  را  دیگری  كار  هیچ  حوصله  اگر  حتی 

همراه با عشقتان كمی خیابان گردی كنید.

متولدین آذر )كمان(:
یا  و  همکاران  از  یکی  با  است  ممکن  هفته  این 
را  شما  خواهد  می  كه  تان  خانواده  اعضای 
بکند،  ندارید  دوست  كه  كاری  انجام  به  مجبور 
درگیری لفظی پیدا كنید. سعی كنید به جای این 
كه تند برخورد كنید همان كاری كه خودتان می 
كه  هستید  این  نگران  دهید.  انجام  را  خواهید 
و  باشند  اشتباهی  جهت  در  هایتان  تالش  مبادا 
به نتیجه دلخواهتان نرسید، با این حال از درون 
احساس قدرت می كنید. نباید حاضر شوید كه 
رضایت  احساس  سریع  آوردن  دست  به  برای 
تسلیم شده و توانایی ها و استعدادهای خودتان 
زمان  رسیدن  برای  كردن  صبر  كنید.  تلف  را 
موفقیت  به  رسیدن  برای  الزم  شرط  مناسب 
كه  باشید  داشته  خاطر  به  را  جمله  این  است. 

صبر تلخ است ولی میوه آن شیرین است.

متولدین دی )بز(:
عاطفی  لحاظ  از  معموال  شما  كه  این  وجود  با 
تنها  را  خود  احساسات  و  هستید  توداری  فرد 
در صورت لزوم بیان می كنید، این هفته آنقدر 
تحمل فشارهای موجود برایتان سخت می شود 
كه زبان باز كرده و آنچه در ذهنتان است را به 
زبان می آورید. متاسفانه از كوره در رفتن این 
هفتهتان ممکن است باعث شود ناخواسته كسی 
ناراحت  خودتان  دست  از  را  دارید  دوست  كه 
آرامش،  با  را  هایتان  حرف  كنید  سعی  كنید. 
نباشید  مجبور  تا  كنید  بیان  مهربانی  و  احترام 
كنید.  عذرخواهی  رفتارتان  خاطر  به  بعدا 
مسیرتان  در  است  الزم  كه  كردید  احساس  اگر 
ها  وابستگی  ندهید  اجازه  بدهید  جهت  تغییر 
دلتان  چه  بگیرند.  را  شما  جلوی  تعصباتتان  و 
روبرو  تغییرات  با  باید  نخواهد  چه  و  بخواهد 

شوید.

متولدین بهمن )ظرف آب(:
دیگران  به  هایتان  ایده  دادن  انتقال  هفته  این 
و  بود  خواهد  ای  ساده  نسبتا  كار  شما  برای 
اگر  حتی  را  منظورتان  توانید  می  راحت  خیلی 
این  متاسفانه  ولی  كنید.  بیان  پیچیده  بسیار 
بیان كردن احساستان صدق  موضوع در مورد 
این  توانید كلمات مناسب برای  نمی كند و نمی 
كار را پیدا كنید. اجازه ندهید این مسئله باعث 
بد  و  شده  تردید  دچار  خودتان  به  نسبت  شود 
بهترین  و  كشیده  عمیق  نفس  كنید،  قضاوت 
كاری كه از دستتان بر می آید را انجام دهید. با 
وجود این كه معموال آدم ایده آل گرایی نیستید، 
در حال حاضر به جزئیات اهمیت بسیار زیادی 
می دهید و نمی خواهید هیچ كاری را نیمه كاره 
رها كنید. این خیلی كار خوبی است، ولی اجازه 
ندهید وسواس بیش از اندازه سرعت عملتان را 

كاهش دهد.

متولدین اسفند )ماهی(:
شما این هفته از لحاظ احساسی هر لحظه حالی 
دارید و حاالتتان خیلی سریع عوض می شوند. 
نکنید،  سرزنش  وضعیت  این  برای  را  خودتان 
گونه  این  گاهی  از  هر  اگر  ندارد  اشکالی  هیچ 
خواهد  برطرف  زود  خیلی  حالت  این  و  باشید 
دارید  عشقتان  با  صبح  كه  هایی  درگیری  شد. 
اوضاع  و  رفت  خواهند  بین  از  تقریبا  غروب  تا 
فعلیتان  روحی  وضعیت  در  شد.  خواهد  آرام 
مهم  مسائل  مورد  در  كه  نیست  صالحتان  به 
تصمیم گیری كنید و بهتر است این كار را برای 
كارهای  كه  است  درست  بگذارید.  دیگری  روز 
كه  كسی  ولی  دارید،  دادن  انجام  برای  بسیاری 
دوست دارید كامال آماده است كه در هر زمینه 
سرعت  به  كارهایتان  تا  كند  كمک  شما  به  ای 

انجام شود، پس از حمایت او استفاده كنید.

جدول و سرگرمی





فکرنو ، سازنده یا تخریب كننده
حمید میرزاآقایی

آیا تا به حال لحظه ای فرارسیده كه در حالی كه آرام در گوشه ای نشسته و در 
دریای تفکرات خویش شنا می كنید ، فکرنویی به ذهن شما خطور كند؟ 

این جرقه های فکری ممکن است در ذهن هركسی با هر جایگاهی و در هر زمانی 
و در هر شغلی رخ دهد و برای لحظه ای انسان را هیجان زده كرده و گویی انسان 

نمودی از خالقیت را تجربه می كند. 
حال با این سوال روبرو می شویم كه انسان باید با این افکار نو چگونه روبرو 

شود؟ 
، ممکن است تصمیمات  هنگامی كه انسان ها چنین لحظاتی را تجربه می كنند 

مختلفی اتخاذ كنند: 
عده ای ممکن است به این میهمان تازه از راه رسیده از سرزمین تفکر، خوشامد 
گفته اما پس از مدت زمان كوتاهی با او خداحافظی كرده و برای همیشه آن را 

فراموش كنند و بار دیگر آرامش را به ذهن خود بازگردانند. 
گاهی چنین افکار نویی ممکن است وجود آدمی را به تکاپو وا داشته كه این خود 
زنجیره ای از اقدامات را طلبیده و در نهایت انسان را در مسیر جدیدی هدایت می 
كند به همین خاطر عده ای عالقه ای به روبرو شدن با افکارنو را ندارند زیرا نمی 

خواهند به دنبال تغییر و دگرگونی و تبعات ناشی از آن باشند. 
را  اما گویی شرایط حال  دانند  باارزشی می  را چیز  نو  افکار  این  ای دیگر  عده 
دانند ولی بیشتر  با اهمیت می  را  آن  اگرچه  دانند  آن نمی  از  مساعد بهره بردن 
عالقمندند كه آن را درون یک صندوقچه در داخل ذهن خود قرار داده و قفلی بر 
آن آویزان كنند و همچنین تمایلی برای ارائه آن به دیگران نیز ندارند . به امید آنکه 
روزی آن را از بایگانی ذهن خارج كرده و از آن بهره ببرند.چه بسا هزاران انسان 
كه روزانه از این دنیا می روند در حالی كه صندوقچه ذهن آنها دارای افکارنو 

ارزشمندی است كه به خاک سپرده می شود. 
عده ای دیگر با به دست آوردن این فکرنو چنان هیجان زده می شوند كه مشتاقند 
هر چه سریعتر آن را عملی كنند و اگر نتوانند ، دوست دارند آن را به كسی هدیه 
كنند. این فکرنو تبدیل به پرنده ای می شود كه به دنبال آزادی از فضای بسته 
ذهن است و بطور دائم خود را به دیواره های این قفس می زند تا آزاد شود و آن 
قدر جنب و جوش می كند تا در نهایت صاحب ذهن را خسته كرده تا او تصمیم 

می گیرد آن را به كسی هدیه كند ، چون خود قادر به استفاده از آن نیست . 
ـ اما این فرد چه كسی است ؟ 

بعضی از انسان ها دوست دارند چیزهای باارزش خود را به كسی هدیه بدهند كه 
آن شخص ، فرد باگذشت و بخشنده ای است و بارها از جانب او مورد لطف واقع 

بایگانی  نیابند ترجیح می دهند فکرنو خود را  اند و اگر چنین شخصی را  شده 
كنند تا شاید روزی آن شخص دلخواه را بیابند. 

در جوامعی كه افراد دارای گذشت بوده و كمتر به فکر منفعت شخصی هستند 
بروز  ساز  زمینه  نهایت  در  كه  افتاد  خواهد  جریان  به  زیادی  بسیار  نو  افکار   ،
به  جامعه  برای  را  فراوانی  ثمرات  خود  این  كه  بود  خواهد  جامعه  در  خالقیت 

ارمغان خواهد آورد. 
عده ای دیگر همچون جستجو گرانی هستند كه هر لحظه به دنبال آنند تا فکرنویی 
را به دست آورند و به چنگ آوردن یک فکرنو را اتفاقی با ارزش می پندارند و آن 
چنان شوق عملی كردن آن را در سر دارند كه تصمیم می گیرند به هر صورتی كه 
شده آن را عملی كنند و از طرفی ممکن است فرصت تعمق و تفکر در مورد آن را 

نداشته باشند. 
 ، از خرد جمعی عملی شوند  گیری  بهره  و  تحقیق  و  بدون مطالعه  افکارنو  اگر 
گاهی زمینه ساز اتفاقاتی می شوند كه می توانند تاثیرات زیانباری را به همراه 
پذیرا شدن  در  ، همین عده  آینده  در  كه  این خود سبب می شود  و  باشند  داشته 
افکار نو بی عالقه شده و در رویارویی با افکارنو دچار نگرانی و اضطراب شوند. 
در برخورد با افکارنو ، ابتدا الزم است با تفکر و تعمق و بهره گیری از مشورت 
كافی دیگران به تحلیل آن بپردازیم و آنگاه با آینده نگری نتایج آن را بررسی كرده 
نتیجه  به  كه  صورتی  در  و  ببریم  بکار  را  ،آن  كافی  مزایای  داشتن  در صورت  و 
رسیدیم عواقب ناخوشایندی به همراه دارد ، با مستند سازی و انتشار آن ، دیگران 
را از تبعات عملی كردن آن مطلع سازیم تا اگر بار دیگر چنین فکرنویی به ذهن 

كسی رسید با بهره گیری از این نتایج ، كمتر دچار خسارت و زیان گردد . 

در صورتی كه ما در برخورد با افکار نو با اندیشه عمل نکنیم ، یک فکرنو كه اولین 
تبلور ظهور خالقیت در ذهن آدمی است در اثر این نسنجیدگی تبدیل به تیشه ای 
می شود كه بر تنه خالقیت فرود می آید و آن را مجروح می سازد.به خصوص 
در جوامعی نظیر جوامع ما كه اندیشگاهها به صورت علمی و نهادینه شده شکل 
نگرفته اند تا به یاری اشخاص، سازمان ها و كلیه نهادهای اجتماعی برای تصمیم 
گیری درست بشتابند، كم كم سبب خواهد شد كه مردم از پذیرش افکارنو و عملی 

كردن آنها دچار نگرانی شده و از آن دوری جویند .
 

ـ پس فکر نو می تواند هم مخرب و هم سازنده باشد. 
هر روزه میلیونها فکر در ذهن انسانها شکل می گیرد و ضروری است كه جامعه 
از آموزش های الزم برخوردارشوند  افکار  این  با  در خصوص نحوه رویارویی 
ارتقاء  در  تواند  می  خود  این  كه  شوند  مند  بهره  افکارنو  ثمرات  از  خوبی  به  تا 
میزان  افزایش  از  ایم  توانسته  ما  ،چراكه  باشد  موثر  نیز  جامعه  روانی  بهداشت 
بخاطر  آنها  رضایتمندی  بر  و  نماییم  پیشگیری  انسانها  وجود  در  ها  پشیمانی 

تصمیم گیری درست بیفزاییم.
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غزلی از حافظ 
ترجمه: هنری ویلبرفورس كالرک

گردآوری و ویرایش: دكتر بهروز همایون فر

كسی كه حسن و خط دوست در نظر دارد
محقق است كه او حاصل بصر دارد
چو خامه در ره فرمان او سر طاعت

نهاده ایم مگر او به تیغ بردارد
كسی به وصل تو چون شمع یافت پروانه

كه زیر تیغ تو هر دم سری دگر دارد
به پای بوس تو دست كسی رسید كه او

چو آستانه بدین در همیشه سر دارد
ز زهد خشک ملولم كجاست باده ناب

كه بوی باده مدامم دماغ تر دارد
ز باده هیچت اگر نیست این نه بس كه تو را

دمی ز وسوسه عقل بی خبر دارد
كسی كه از ره تقوا قدم برون ننهاد

به عزم میکده اكنون ره سفر دارد
دل شکسته حافظ به خاک خواهد برد

چو الله داغ هوایی كه بر جگر دارد

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

That one that, in his vision, the beauty of the line of the Beloved hath;
Certain it is that the acquisition of vision he hath.
Like the reed, on the writing of His order, the head of obedience,
We have placed. Perchance, with His sword, uplifted He hath.
In union with Thee, like the candle found the order that one
Who, beneath Thy sword, momently another head hath.
Attained to foot-kissing, the hand of that one, who
Ever his head, like the threshold, on this door, hath.
I am vexed with dry austerity. Bring pure wine:
For, my brain ever fresh, wine’s perfume keepeth.
If from wine, thine is no good quality, is not this enough that, thee,
A moment, without news of the temptation of reason, it keepeth?
That one, who planted not his foot outside the door of piety,
Now, with the intention of visiting the wine-house, desire for travel, hath.
To the dust, Hafez’s shattered heart will take
The stain of desire that. like the tulip, on the liver, it hath.

مروری بر زندگی و سرنوشت حاج حبیب الله القانیان 

حاجی كه حاجی نبود
قسمت دوم

حاج حبیب القانیان در کنار برادرانش / عکس ها از آرشیو مرکز 
اسناد مطالعات تاریخ معاصر ایران

ال قانا: صاحب طالع نیکو
القانیان از كلمه »ال قانا« نام پدر شموئیل نبی مشتق می شود. حنا مادر 
شموئیل خداوندگار را برای طالع خوبی كه برای فرزندش در نظر گرفته 
بود، سپاس گذاشت، »اوست كه بلند می كند بیچارگان را از خاک مذلت و 

گدایان را از مزبله ها تا با شاهزادگان همدم شوند«.
حبیب الله القانیان در سال 1291 خورشیدی در محله عودالجان تهران، در 
خانواده ای یهودی چشم به جهان گشود. پدرش حاج بابایی، در دكانی در 

محله عودالجان خیاط بود و مادرش از خانواده سرشناس القانیان.
حاج حبیب پس از پایان مدرسه آلیانس با سمت مدیریت هتلی كه دایی اش 
حاج عزیز القانیان در خیابان فردوسی داشت، كار خود را شروع كرد و 
متعلق  كه  را  الله زار  خیابان  در  انصاف  مغازه  امور  اداره  چندی  از  پس 
به یکی دیگر از اقوامش بود، بر عهده گرفت. در سال 1316 خورشیدی، 
برادرانش  شراكت  با  بازار،  اسماعیل  حاج  سرای  در  را  تجارتخانه ای 
خیاطی،  ماشین  رادیو،  پارچه،  ساعت،  واردات  به  اقدام  و  كرد  تاسیس 
چینی آالت و دیگر كاالهای ضروری از اروپا و آمریکا كرد و در سال 1328، 
با دختر یکی دیگر از دایی های خود، حاج میرزا آقا القانیان به نام نیکخواه 
یک  و  پسر  سه  ازدواج،  این  یادگار  بست.  زناشویی  پیوند  سلطان(  )ماه 

دختر بود.
 

ستاره ارتش متفقین بر دوش القانیان
ستاره اقبال برادران القانیان، پس از جنگ جهانی دوم طلوع كرد. هنگامی 
كه آنان با خرید مازاد لباس های ارتش متفقین و فروش آن، به ثروتی انبوه 
صیون،  نام  به  القانیان،  برادران  از  یکی  سال ها،  همان  در  یافتند.  دست 
سفری به آمریکا داشت و همین آغاز تحول تجارت القانیان بود. او كه در 
این سفر، صنعت پالستیک را كشف كرده بود، برادرانش را متقاعد كرد كه 
اغلب  ایران، كارخانه ای احداث كنند. حاج حبیب  برای تولید پالستیک در 
شانه ای پالستیکی را در جیب خود داشت تا یادآوری باشد كه ثروت خود 
را از كجا آغاز كرده است. صیون همچنین در این سفر دریافت آمریکایی ها 
مقادیر عظیمی لباس را به كشورهای جنگ زده اهدا می كنند. او با خرید 
این لباس ها و صادرات آنها به ایران، توانست سود كالنی را نصیب خود 
و  بود  شده  منجر  كاال  انواع  جدی  كمبود  به  جنگ  سازد.  برادرانش  و 
القانیان ها هر كاالیی را كه سود داشت، می خریدند و در بازار می فروختند. 
یهودیان به خوبی می دانند چگونه باید از هر موقعیتی استفاده كنند و به 
قابل توجهی  به ثروت های  اكثرشان  همین دلیل در طول سال های جنگ، 
كشتی  تا  گرفته  سوزن  از  چیز،  همه  كه  می دانستند  آنها  یافتند.  دست 
جنگی، مورد نیاز بازار آن روزهاست و از طرفی عده زیادی از آنها رونق 
بازار ملک را درک كرده و از این راه ثروت فراوانی به دست آورده بودند. 

القانیان ها نیز در این راه فعالیت چشمگیری داشتند.
 ادامه دارد


