
PERSIAN             WEEKLY
No.435 Friday 4 March 2016 
Published Since 2007 - Registered as a Weekly Paper

هفته نامه پرشین - شماره 435  
جمعه 14 اسفند ماه 1394                            چاپ لندن -  تاریخ تاسیس: 1386
ISSN 2042-213X :شماره سریال بین المللی 

آنچه مردم روز جمعه در پای برگه های رأی شان نوشتند 
سرنوشت خیلی ها را در کشور رقم زد. چه بسیار کسانی 
که با رأی مردم به دهمین دوره مجلس شورای اسالمی و 
نیز پنجمین دوره مجلس خبرگان راه یافتند و چه بسیار 
با  بودند  نماینده  دوره  چند  اینکه  وجود  با  که  کسانی 
صندلی های سبز و قرمز بهارستان و خبرگان خداحافظی 
وزارت  سوی  از  انتخابات  قطعی  نتایج  اعالم  با  کردند. 
کشور آرایش صندلی های سبز و قرمز مشخص شد و به 
چهره های  از  بسیاری  پیش بینی ها  خالف  بر  ترتیب  این 
در  بازماندند.  مجلسین  به  راهیابی  از  شده  شناخته 
طلبان  اصالح  به  منسوب  امید  نفره   30 لیست  تهران 
و  میلیون  یک  از  بیش  با  عارف  محمدرضا  سرلیستی  به 
علی  و  شدند  مجلس  وارد  کامل  به طور  رأی  هزار   608
اصولگرایان  ائتالف  لیست  از  اما  شد.  دوم  نفر  مطهری 
داوطلبان  از  هیچ یک  حدادعادل  غالمعلی  سرلیستی  به 
نتوانستند حمایت مردم تهران را به دست آورند و حتی 
حداد عادل هم از مجلس دهم جاماند. از سوی دیگر در 
به سرلیستی  لیست خبرگان مردم  انتخابات خبرگان هم 
را  خود  اعضای  از  نفر   15 توانست  رفسنجانی  هاشمی 
وارد مجلس کند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در این انتخابات رکورد زد و بیش از 2 میلیون و 300 هزار 
رأی از تهرانی ها گرفت. در این میان برخی از چهره های 
یزدی  و  مصباح  آیات  جمله  از  خبرگان  شده  شناخته 
آیت الله  ماندند.  باز  مجلس  این  پنجم  دور  به  راهیابی  از 
جنتی هم نفر شانزدهم خبرگان تهران شد. هر چند رأی 
نیاوردن برخی آیات و اصولگرایان با واکنش هایی همراه 
شد اما راه یافتگان به هر دو مجلس تاکید کردند که اکنون 
با پایان رسیدن فصل انتخابات، فصل همکاری و همدلی 
تعداد  انتخابات مجلس  از  دوره  این  در  است.  فرارسیده 
زنانی که به بهارستان راه یافتند بیشر از دوره های قبل 

است. 

مهم ترین انتخابات دهه های اخیر
یک  روحانی  نوشت:حسن  گزارشی  در  گاردین  روزنامه 
داده  نشان  ایران  رئیس جمهور  است.  قابل  سیاستمدار 
نه  وی  است.  زیرک  و  سرسخت  عمل کننده  یک  که  است 
تنها با دستیابی به توافق هسته ای به اعتبار خود افزوده، 

بلکه توانسته است با پیروزی در انتخابات اخیر ایران بر 
سیاست های  بزند.  تایید  مهر  محافظه کارانه اش  سیاست 
وی به تقویت روابط با دیگر کشورها و اصالح اقتصادی 
جذب  و  خصوصی  بخش  تقویت  و  افزایش  منظور  به 
سرمایه گذاران خارجی و کاهش کنترل رسانه ها استوار 

است. تغییرات به آهستگی در حال رخ دادن است.
اشتغال  افزایش  پایدار،  رشد  یک  برای  اقتصادی  اصالح 
قطعی  منافع  می تواند  زندگی  استانداردهای  ارتقای  و 
از  که  را  آن هایی  جمله  از  بکشد،  چالش  به  را  کنونی 
اقتصاد بسته سال های گذشته و تحریم ها سود برده اند، 
اما روحانی از لحاظ سیاسی و با نیم نگاهی به انتخابات 
سال 201۷ در این کشور نیازمند حمایت عموم است. وی 
تغییرات  که  دهد  اطمینان  اصولگراها  به  باید  طرفی  از 
از  و  ماند  باقی خواهد  و  نفع جمهوری اسالمی است  به 
بدهد.  امتیازاتی  نیز  اصالح طلبان  به  باید  دیگر  طرفی 
انتخابات  مهم ترین  زیادی  دالیل  به  ایران  اخیر  انتخابات 
در دهه های گذشته بوده است. نتایج این انتخابات تایید 
عمومی توافق هسته ای است. مردم ایران در این دور از 
انتخابات به طور هم زمان اعضای مجلس شورای اسالمی 
و خبرگان رهبری را به ترتیب برای یک دوره چهار ساله 
می دهد  نشان  آن  نتایج  که  کردند  انتخاب  ساله  هشت  و 
برخوردار  انتخاب  برای  بیشتری  اقبال  از  اعتدالیون 
بوده اند. این اولین انتخابات ایران پس از حصول توافق 
هسته ای اش با قدرت های جهانی بود،هر چند اقتصاد یک 
است،  بوده  انتخابات  این  در  شرکت  برای  بزرگ  مساله 
نتایج همچنین نشان دهنده تایید عمومی توافق هسته ای 
این نتایج برای  است که در دولت روحانی به دست آمد. 
رئیس جمهور بسیار مهم است، کسی که توانست یکی از 
رادیکال ها  سوی  از  شدت  به  که  انتخاباتی اش  وعده های 
مورد مخالفت قرار گرفت،  جامه عمل بپوشاند. هم چنین 
روحانی  از  مجلس  نمایندگان  از  بیشتری  تعداد  حمایت 
بود،   داده  وعده  که  آن گونه  تا  داد  خواهد  اجازه  وی  به 

تغییرات داخلی را نیز اعمال کند.
مجلس  در  تهران  کرسی های  توانستند  اصالح طلب   30
یک  که  دهند  اختصاص  خود  به  را  اسالمی  شورای 

پیروزی بزرگ محسوب می شود،...
ادامه صفحه 2

با حضور بیش از 60 درصد از واجدین شرایط در انتخابات 

تمرین دموکراسی
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  در بحبوحه انتخابات هفتم اسفند ماه، رئیس جمهوری 
 40 از  متشکل  عالی رتبه  هیاتی  با  شنبه  صبح  سوئیس 
نخستین  تا  آمد  تهران  به  مختلف  حوزه های  در  شرکت 
به  از سوئیس  از سال 5۷  باشد که پس  رئیس جمهوری 
ایران آمده است. وی ضمن اعالم حمایت از پیوستن ایران 
اقتصادی،  با فعاالن  به سازمان تجارت جهانی  در دیدار 
در دانشگاه تهران هم رهنمودهایی برای تولید ثروت و 
توسعه اقتصادی به سبک این کشور ارائه کرد. همچنین 
سوئیسی  شرکت  سه  با  نفت  شرکت  توافق  براساس 
به زودی بنزین های سوئیسی در باک خودروهای ایرانی 

جا می گیرد. 

فضای مجازی در خدمت انتخابات
انتخابات  در  ایران  سیاسی  چهره  تغییر  بتوان  شاید 
مجازی  شبکه های  مدیون  نوعی  به  را  اسفند  هفتم 
با  که  دلیل  این  به  دانست.  موبایلی  رسان های  پیام  و 
سیاسی  طیف های  همه  انتخاباتی،  فعالیت های  شروع 
سعی کردند به شکلی موثر از امکانات و قابلیت های این 
ببرند.  را  بهره  بیشترین  موبایلی  و  مجازی  شبکه های 
شبکه های  فیلترینگ  بر  مبنی  شایعات  برخی  هرچند 
موبایلی و قطعی اینترنت نیز مطرح شد اما در این میان 
به  کاربران  آسان  دسترسی  در  ارتباطات  وزارت  نقش 

اینترنت طی روزهای انتخابات را نباید نادیده گرفت. 

تحریم تسلیحاتی سعودی ها
سرانجام  یمن،  در  سعودی ها  جنگی  جرائم  ارتکاب 
قطعنامه ای  تصویب  با  تا  داشت  برآن  را  اروپا  پارلمان 
تحقیق  زمان  تا  عربستان  تسلیحاتی  تحریم  خواستار 
درباره نقض قوانین بین المللی در یمن شوند. سعودی ها 
را بگیرند  با البی جلوی تحریم  که پیش تر سعی کردند 
این  در  شده اند.  تحریم ها  در  بازنگری  خواستار  حاال 
و  آلمان  فرانسه،  انگلستان،  از  مشخص  به طور  طرح 
اسپانیا به عنوان صادرکنندگان بزرگ سالح به عربستان 
نام برده شده است. کارشناسان این نگرش اتحادیه اروپا 
را نشانه بازگشت به دیدگاه های ایران یا همان مقابله با 

افراط گرایی می دانند. 

صفوف امید در سراسرکشور
ماه  اسفند  هفتم  انتظار،  مدت ها  از  پس  سرانجام 
و  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  برگزاری  روز 
همان  از  جمعه  و  رسید  فرا  رهبری  خبرگان  مجلس 
مختلف  شهرهای  در  مردم  رای گیری،  آغازین  ساعات 
را  خود  منتخبان  تا  رفتند  رای  صندوق های  پای  به 
رنگ  انتخابات  روز  اما  بار  این  کنند.  مجلسین  راهی 
انتخابات  با  که  از مردم  بسیاری  داشت.  دیگری  بوی  و 
امید  بذر  روحانی  انتخاب  و   92 سال  ریاست جمهوری 
حضوری  با  دیگر  بار  بود  شده  کاشته  دل هایشان  در 
با  تا  شدند  رای گیری  حوزه های  روانه  امید،  پر  و  گرم 
تشکیل صف های چند صد متری نشان دهند که هنوز به 
با دست های خود رقم می زنند.  آینده را  امید زنده اند و 
امسال تهرانی ها حضور پرشورتری نسبت به سال های 
گذشته در انتخابات داشتند. رهبر معظم انقالب پس از 
آنکه آرای خود را به صندوق انداختند فرمودند: توصیه 
من به همه مردم و هر کسی که ایران و شکوه و عظمت 
شرکت  انتخابات  در  که  است  این  دارد،  دوست  را  ملی 
وزارت  مسووالن  گفته  به  بنا  امسال  انتخابات  در  کند. 
با  حوزه ها  از  بسیاری  در  رای گیری  تعرفه های  کشور، 
کمبود مواجه شد و فرمانداری ها مجبور به تامین کسری 
تعرفه و برگ رای شدند. از سوی دیگر به دلیل استقبال 
پرشور مردم حماسه ساز، ساعت رای گیری بارها تمدید 
شد و نهایتا تا ساعت 24 در تهران و برخی شهرها ادامه 
داشت. از مجموع 54 میلیون نفر حائز شرایط رای دادن 
که  کردند  شرکت  انتخابات  در  نفر  میلیون   32 از  بیش 
در این میان مشارکت مردم 62 درصد برآورد شد و در 
رای  صندوق های  پای  به  نفر  میلیون   4 از  بیش  تهران 
رفتند. وزیر کشور برگزاری این دوره از انتخابات را با 

کمترین تخلف عنوان کرد. 

شب جوایز اسکار
برگزار  شرایطی  در  دوره  این  هالیوود  شب  بزرگ ترین 
 6 از  پس  توانست  باالخره  کاپریو  دی  لئوناردو  که  شد 
بارنامزدی اسکار، جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد را 
برای بازی در فیلم »بازگشته« از آن خود کند. درمراسم 
هشتادوهشتمین دوره اسکار فیلم »کانون توجه« برنده 
جایزه بهترین فیلم بلند و الخاندرو گونزالوایناریتو برای 

دریافت  را  کارگردانی  اسکاربهترین  »بازگشته«،  فیلم 
الرسن  بری  هم  زن  اول  نقش  بازیگر  بهترین  کرد. 
هنرمندان  برخی  امسال  شد.  شناخته  »اتاق«  فیلم  برای 

دراعتراض به تبعیض نژادی، اسکار را تحریم کردند. 

صف نشینی در بورس
فضای  تاثیر  تحت  بورس  بازار  گذشته  هفته  اواسط  از 
پرامید  حضور  رفت.  فرو  احتیاطی  الک  در  انتخابات 
به  مثبت  فرکانسی  ارسال  با  گیری،  رأی  روز  در  مردم 
اولین  در  شاخص  رشد  موجب  شیشه ای  تاالر  سوی 
کمبود  چون  عواملی  هفته  ادامه  در  اما  شد.  هفته  روز 
نقدینگی به دلیل پرداخت های پایان سال برخی شرکت ها، 
افت  به  و  کرد  بیشتر  را  حقوقی ها  عرضه  صف های 
شاخص دامن زد. هرچند شاخص با ادامه روند کاهشی 
دوشنبه به میانه کانال ۷۷ هزارواحدی رسید اما به نظر 
می رسد فشار کاهشی وارده بر شاخص مقطعی باشد. 

سکه باز هم میلیونی شد
کاهش  با  همزمان  انتخابات  آستانه  در  اینکه  وجود  با 
اونس  بهای  کاهش  از  متاثر  هم  سکه  بهای  دالر،  قیمت 
روز  اما  بود  یافته  کاهش  داخلی  بازارهای  در  جهانی 
اونس طالی جهانی، سکه  افزایش قیمت هر  با  دوشنبه 
پیش  در  افزایشی  روند  و  شد  داستان  هم  اونس  با  نیز 
گرفت. به این ترتیب سکه که قبال یک باردیگر دو هفته 
پیش، از یک میلیون فراتر رفته بود روز دوشنبه دوباره 
با  تحلیل گران  که  است  درشرایطی  این  شد.  میلیونی 
روند  نیز  و  اونس  چشم انداز  بودن  نامشخص  به  توجه 

نامعلوم نرخ دالر، آینده سکه را هم مبهم می دانند. 

کاهش تعرفه واردات خودرو؟
تغییر  عدم  از  پیش تر  مسووالن  برخی  که  شرایطی  در 
تعرفه واردات خودرو در سال آینده خبر داده بودند اما 
درباره  خاصی  سیاست  هنوز  کرده  اعالم  صنعت  وزیر 
دو  تا  یک  است  قرار  ولی  نشده  گذاشته  خودرو  تعرفه 
هفته دیگر کاهش تعرفه واردات خودرو در دولت مطرح 
و بررسی شود. تعیین تعرفه خودرو همیشه موضوعی 
جنجالی برای خودروسازان و واردکنندگان بوده است. 
در حال حاضر این تعرفه برای سال 95 بدون تغییر نسبت 

خودروهای  واردات  که  می باشد  درصد   55 امسال  به 
باالی 2500 سی سی هم همچنان ممنوع است. 

وام 100میلیونی مسکن
تحریک  ضمن  است  تالش  در  یازدهم  دولت  درحالی که 
بانکی  بازارمسکن، تسهیالت  در  تقاضای موثر  منطقی 
افزایش دهد، معاون وزیر راه و شهرسازی خبر  را هم 
داده که بانک مرکزی با پرداخت وام خرید مسکن تا 100 
ترجیح  اما  است  کرده  اصولی  موافقت  تومان  میلیون 
می دهد این اتفاق تا پایان سال جاری رخ ندهد و امسال 
میزان تسهیالت ثابت بماند. درسال های اخیر وام خرید 
با  که  طوری  به  یافت،  افزایش  نوبت  چندین  در  مسکن 
اجرایی شدن طرح صندوق پس انداز یکم سقف این وام 

تا 80 میلیون تومان افزایش یافت. 

تورم در مسیر تک رقمی
آن گونه که برخی آمارهای بانک مرکزی نشان می دهند، 
وعده دولت تدبیر و امید در تک رقمی شدن تورم در حال 
شاخص  گزارش  دو  از  تورمی  آمارهای  و  است  تحقق 
که  می کند  تایید  هم  مصرف کننده  و  تولید کننده  بهای 
تورم در مسیر تک رقمی شدن حرکت می کند. بر اساس 
12 درصد  به 6/   بهمن ماه  در  تورم  نرخ  آمارها  آخرین 
رسیده و همچنین تورم نقطه به نقطه نیز در این ماه رقم 
9/  8 درصد ثبت شده است. با تداوم روند سال جاری 
متوسط  نرخ  آینده،  سال  بهار  اواخر  می شود  پیش بینی 

تورم تک رقمی شود. 

کارت بانکی بین المللی
سرانجام فضای ایجاد شده در پساتحریم، پای کارت های 
و  کرد  باز  ایران  پولی  بازار  به  هم  را  بین المللی  بانکی 
آنگونه که بانک مرکزی خبر داده در آینده ای نزدیک قرار 
شاید  و  چینی  ژاپنی،  بین المللی  بانکی  کارت های  است 
شبکه  وارد  کارت  ویزا  و  مسترکارت  بعدی  گام های  در 
بانک  با  ایران  اقدام،  اولین  در  شوند.  بانکی  کشورمان 
داده و طی 6 ماه  انجام  ژاپنی جی. بی. سی مذاکراتی 
اول سال 95 قرار است این کارت برای مشتریان ایرانی 
صادر شود. کارت های جی. بی. سی در 130 کشور و 30 

میلیون فروشگاه در دنیا پذیرندگی دارد.

تمرین دموکراسی
ادامه از صفحه 1

 هر چند که آنها در بیرون از تهران موفقیت کمتری داشته اند، نتیجه کلی 
هم چنان یک پیروزی مهم محسوب می شود. برگزاری دو انتخابات مجلس 
توجهی  قابل  نکات  دارای  ایران،  در  رهبری  خبرگان  و  اسالمی  شورای 
است.  بوده  توافق هسته ای  و مخالفان  میان حامیان  اولیه  اختالف  است. 
توافق ایران و گروه 1+5 بر سر برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( سبب 
شد تا یک تغییر جهت در ایران به وجود آید. اختالف ابتدایی میان حامیان 
و مخالفان این توافق بود، اما علی الریجانی، رئیس مجلس ایران در جریان 
تصویب برجام در مجلس و اختالف دولت و نمایندگان بر سر این موضوع 
کمک  هسته ای  توافق  تصویب  به  بنابراین  و  گرفت  را  انتقادها  این  جلوی 
کرد. ایران یک کشور بزرگ است، بزرگ تر از عراق، ترکیه و سوریه و هر 
محلی  و  قبیله  ای  قومی-  منطقه ای،  عوامل  از  برآمده  ایران  در  انتخاباتی 
است. رای دهندگان برای انتخابی که انجام می دهند دالیل زیادی دارد، هر 

چند بزرگ ترین مساله در هر انتخاباتی در اغلب کشورها اقتصاد است.

رای  صندوق های  پای  در  ایرانی ها  حضور  و  اسفند   ۷ حماسی  انتخابات 
این  از  تعدادی  است.  جهان  معتبر  رسانه های  توجه  کانون  در  همچنان 
داده اند.  قرار  بررسی  مورد  اقتصادی  منظر  از  را  مساله  این  رسانه ها 
در  گاردین  و  رویترز  بلومبرگ،  ایران،  وریتی  تحلیلی  خبری  وب سایت 
عنوان  با  مقاله ای  در  ایران  وریتی  کرده اند.  منتشر  را  مقاالتی  زمینه  این 
برخی  به  اشاره  از  پس  ایران«  اقتصاد  کنونی  نیاز  ،بزرگ ترین  »اصالح 
پیچیدگی های حقوقی در قوانین ایران، نقش مجلس را دراین رابطه بسیار 

حیاتی می داند.

انتخابات  دو  »نتایج  می نویسد:  گزارشی  در  نیز  رویترز  خبرگزاری 
باز می کند.«  اقتصادی  سیاست های  تغییر  برای  را  راه  ایران  جمعه  روز 
تحلیلگران و بازرگانان بر این باورند که پیروزی نامزدهای اصالح طلب در 
انتخابات اخیر ایران راه را برای تغییرات سیاست اقتصادی که به افزایش 
سرمایه گذاری خارجی و تجارت با غرب منجر می شود، باز خواهد کرد. 

می تواند  انتخابات  این  تاثیرات  اولین  از  یکی  خبرگزاری،  این  گزارش  به 
با شرکت های  برای بستن قراردادهای جدید نفت و گاز  با دولت  موافقت 
بخش  در  تولید  افزایش  برای  دولت  طرح های  از  یکی  که  باشد  خارجی 
بین المللی وضع شده علیه تهران است. در  لغو تحریم های  از  انرژی پس 
همین حال روزنامه گاردین ضمن بیان اینکه حسن روحانی یک سیاستمدار 
این  نوشت:  ایران  انتخابات  نتایج  به  اشاره  با  گزارشی  در  است.  قابل 
رویکرد  تغییر  نشان دهنده  که  داشت  همراه  به  را  درس هایی  انتخابات 
کشورها  دیگر  با  روابط  تقویت  روی  روحانی  سیاست های  است.  ایران 
جذب  و  خصوصی  بخش  تقویت  و  افزایش  به منظور  اقتصادی  اصالح  و 

سرمایه گذاران خارجی و کاهش کنترل رسانه ها استوار است و تغییرات به 
آهستگی در حال رخ دادن است. این اولین انتخابات ایران پس از حصول 
توافق هسته ای اش با قدرت های جهانی بود. این روزنامه حسن روحانی، 
قدرت های  با  کشور  این  هسته ای  توافق  معمار  را  ایران  رئیس جمهوری 
جهانی خوانده و می نویسد اکنون فضای بیش تری برای اصالحات قانونی 
دارد تا اقتصاد کشورش را با شرکت های خارجی جذاب تر کند. مهم ترین 
این  در  انتخابات  اقتصادی  نتایج  مورد  در  جهان  های  رسانه  تحلیل های 

صفحه بازتاب یافته است.
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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. 

پلیدی  انبوه  میان  از  برخی 
و  آیند  می  بیرون  سربلند  ها 
جوانمردیشان  همه  با  بعضی 

محکوم می شوند.

اول،  پرده  است.  سنگ  پاداش  را  انداز  کلوخ 
صحنه اول.

Some rise by sin, and 
some by virtue fall. 
Measure for measure. Act II, sc. 1. /شکسپیر زرین  های  اندیشه  کتاب  از  برگرفته 
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مقابله ایران و عربستان با یکدیگر

ایران بعد از برجام 
مجهزتر شد

نویسنده: کاالم وود

 در خاورمیانه دو کشور قدرتمند مسلمان رودرروی یکدیگر 
اند. در یک گوشه عربستان سعودی و مسلمانان  قرار گفته 
دارد.  قرار  دیگر  گوشه  در  شیعه  ایران  دارند.  قرار  سنی 
ایران با چندین موفقیتی که به دست آورده است هژمونی اش 
افزایش یافته و این باعث حیرت رقبا شده است. متاسفانه این 
قبیل اختلالفات موجب این شده که این دو قدرت در آستانه 

درگیری قرار بگیرند. در صورت وقوع درگیری دو طرف چه 
موضعی خواهند داشت.

مزیت های عربستان
عربستان سعودی در سال های اخیر به شدت بر روی تجهیز 
موسسه  که  هایی  گزارش  اند.  کرده  کار  شان  زرادخانه 
می  نشان  کرده  منتشر  )سیپری(  استکهلم  الملل  بین  صلح 
مرز  به  سعودی  عربستان  توسط  تسلیحات  خرید  که  دهد 
گذشته  سال  پنج  طول  در  است.  رسیده  ای  هشداردهنده 
واردات تسلیحات در مقایسه با سال های 2006 تا 2010، 2۷5 

درصد افزایش یافته است.

با این حال عربستان سعودی تنها نیست. در سال های 2011 
افزایش  درصد   61 خاورمیانه  در  تسلیحات  فروش   ،2015 تا 
ایده را که خاورمیانه در حال  این  این یافته ها  داشته است. 
کند.  می  تایید  را  است  بزرگ  درگیری  یک  برای  شدن  آماده 
همچنین سنی ها در طول پنج سال اخیر از لحاظ نظامی رشد 

داشته اند.
ایاالت متحده بهره  از حمایت متحدانی همچون  سعودی ها 
به  تسلیحات  صادرکننده  رأس  در  متحده  ایاالت  برند.  می 
عربستان در سال های 2011 تا 2015 بوده است. سه مشتری 

اصلی ایاالت متحده در این دوره عربستان سعودی، امارات 
متحده عربی و ترکیه بوده اند. هر سه کشور هم اکنون در 

حال همکاری بر ضد ایران به ویژه در سوریه هستند.

نقاط ضعف سعودی ها مزیت ایران است
ایاالت  عهده  بر  سعودی  عربستان  از  حفاظت  عمده  قسمت 
متحده است. این ترتیبات موجب تامین شدن ثبات در منطقه 
که  شد  مشخص  ای  هسته  مذاکرات  جریان  در  اما  است. 
وضعیت موجود در حال تغییر است. آمریکا دیگر نقش پلیس 
قدرتمند خاورمیانه را ایفا می کند. همان گونه که ولی نصر، 
رئیس دانشکده مطالعات بین الملل دانشگاه جان هاپکینز در 
مصاحبه با بلومبرگ می گوید، سعودی ها به طور تاریخی 
به گونه ای انحصاری از سیاست های خاورمیانه ای ایاالت 
متحده حمایت می کردند. »به مدت چهار دهه ایاالت متحده 
به عربستان سعودی و متحدین نزدیکش تعلق داشت و آنها 
هیچ رابطه ای با ایران نداشتند.« در حال حاضر این موقعیت 
به خاطر تعامل مستقیم رئیس جمهور اوباما با ایران تغییر 

کرده است.
دولت اوباما ظهور ایران به عنوان مخالف عربستان سعودی 
تسلیحات  فروش  طریق  از  اقدام  این  است.  کرده  تسهیل  را 
نبوده بلکه از این طریق اعطای این توانایی به ایران بوده که 

بتواند قدرت خودش را به طور قابل توجهی افزایش دهد.
با اجرایی شدن توافق هسته ای، تهران به راحتی می تواند 
و  شده  برداشته  موانع  و  ها  تحریم  بزند.  تجارت  به  دست 
ایران به 150 میلیارد دالر دارایی های مسدود شده اش دست 
یافته است. در حالی که گزارش سیپری نشان می دهد ایران 
تاریخ  اما  است،  داشته  تسلیحات  واردات  در  حداقلی  نقشی 
این  از  پس  است.  بوده  ژانویه   16 از  قبل  گزارش  این  تهیه 

تاریخ ایران قادر است تسلیحات بخرد.

دیگر مزیت های ایران
زمینه  در  تهران  تسلیحاتی،  تحریم  ماندن  باقی  وجود  با 
تسلیحات به موفقیت هایی هم دست پیدا کرده است. حسین 
دهقان، وزیر دفاع ایران با همتای روس اش در مسکو دیدار 
خرید  برای  دالری  میلیارد   8 قراردادی  وی  است.  داشته 
نشان می  ها  است. گزارش  امضا کرده  با روسیه  تسلیحات 
دهد ایران عالقمند است جنگنده های سوخو-30 و یاک-130، 
کی-300  های  موشک  می-1۷،  میل  و  می-8  هلیکوپترهای 
این لیست شامل  این  از روسیه بخرد. عالوه بر  باستیون را 

زیردریایی و دیگر تجهیزات نظامی هم می شود.

نیروی  فرمانده  جانشین  حیدری،  کیومرث  سرتیپ  امیر 
خرید  قصد  کشورش  که  کرده  اعالم  ایران  ارتش  زمینی 
تودی  راشا  دولتی  دارد. شبکه  را  تی-90 روسیه  تانک های 
دنبال کمک روس ها  به  ایرانی ها  داده است که  هم گزارش 
برای تعمیر جنگنده های میگ-29 و سوخو سو-24 به همراه 
زیردریایی هایش است. همچنین سامانه دفاع موشکی اس-

300 هم به زودی تحویل ایران داده خواهد شد.
منبع: ترامپت

http://www.facebook.com/pages/Persian-Weekly/120285221359444
http://www.facebook.com/persian.weekly
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فرقه گرایی وهابی عامل ناامنی در منطقه است

آینده عربستان در 
هاله ای از ابهام

نویسنده: توبی متیسن 

تا  کرده  تالش  دیگری  بازیگر  هر  از  بیش  که  است  کشوری  سعودی  عربستان   
برای سرکوب  را  نیروهای خود  را سرنگون کند. عربستان  بهار عربی  تحوالت 
معترضین در مارس 2011 به بحرین فرستاد، به دیکتاتور مخلوع تونس بن علی 
پناهندگی داد و به کودتای مصر در 2013 نیز کمک کرد. عربستان به طور کلی 
عربستان  که  کشوری  تنها  کند.  می  حمایت  منطقه  در  پادشاهی  های  رژیم  از 
مردم  بخاطر  نه  هم  آن  بود.  سوریه  کرد،  حمایت  آن  در  دموکراتیک  تحوالت  از 
سوریه، بلکه به خاطر مخالفت با دولت اسد و حامی اصلی آن یعنی ایران بود. 
به  فارس که  مالی و نظامی عربستان و کشورهای خلیج  از کمک های  بسیاری 
سوی سوریه روانه شده در نهایت در دست نیروهای افراطی نظیر داعش قرار 
گرفته است.از زمان پیروزی انقالب ایران، دولت عربستان رویکردی ضد شیعی 
پالودن  هدف  با  و  هجدهم  قرن  در  وهابیسم  دکترین  است.  گرفته  پیش  در  را 
رویه های اسالمی بوجود آمد. این فرقه ابزاری برای تضعیف ایران بود. بدین 
ترتیب آل سعود وجوه بسیاری را برای حمایت از موسسات اسالمی این گرایش 
و شخصیت های تاثیر گذار آن تخصیص داد و تا حدودی نیز توانست در متحد 
با  ایران و عراق- موفق باشد.  ایران - بویژه در دوران جنگ  کردن جهان علیه 
شروع بهار عربی در 2011 عربستان به الگوی قدیمی حمایت از متحدان قدیمی 
و گسترش فرقه گرایی روی آورد. در سال های اولیه آغاز تحوالت جهان عرب 
ملک عبدالله و اطرافیان آن در مورد چگونگی مواجهه با چالش های منطقه ای و 

داخلی تصمیم گیری می کردند.
سیاست  سلمان،  ملک  رسیدن  قدرت  به  زمان  از  و  اخیر  سال  یک  طی  اما 
هیچ  اول،  وهله  در  کند.  می  طی  را  بینی  پیش  قابل  غیر  روندی  عربستان  های 

مقام  قائم  و  پادشاه  ساله  سی  پسر   ( سلمان  بن  محمد  که  کرد  نمی  تصور  کس 
ولیعهد( بتواند به رده های باالی قدرت دست پیدا کند. در این دوران عربستان 
گسترده  جنگی  و  کشیده  دست  نفتی  دالرهای  دیپلماسی  دیرین  استراتژی  از 
به راه  را در یمن علیه نیروهای حوثی و متحد پیشین خود، علی عبدالله صالح 
انداخته است. هدف عربستان از این جنگ نشان دادن جایگاه عربستان به عنوان 
رهبر جهان اسالم بود، در حالی که صنعا همچنان در کنترل نیروهای حوثی و 
عبدالله صالح است و تنها وضعیت برای مردم وخیم شده و حمالت به مرزهای 
در  نفت  قیمت  افزایش  از جمله  از تحوالت  یافته است. برخی  افزایش  عربستان 
ایجاد آشوب در کشورهای مهمی نظیر مصر، عراق  و  بهار عربی  آغاز تحوالت 
و سوریه این انگاره را در میان رهبران آل سعود بویژه رهبران جدید آن تقویت 
کرد که عربستان می تواند آینده منطقه را شکل دهد. عربستان مذاکره آمریکا با 
ایران و توافق با این کشور را به مثابه خیانت علیه خود تلقی کرده و از این رو 
همه فعالیت های منطقه ای خود را در چارچوب کنترل ایران هدایت کرده است. 

از همین دریچه می توان تمایل عربستان به مداخله در یمن را توضیح داد.
دمیدن در آتش فرقه گرایی و صدور ایدئولوژی ضدشیعی به منزله فراهم کردن 
بنیان های ایدئولوژیکی برای خیزش گروه هایی مانند داعش است. سخنان اخیر 
عادل الجبیر نیز اولویت های عربستان را در منطقه به خوبی نشان می دهد. وی 
حزب الله را مهم ترین گروه تروریستی در منطقه خوانده و تاکید کرده است که 
در صورت عدم برکناری اسد با رویه های سیاسی، عربستان راسا برای خلع آن 

وارد میدان خواهد شد.
را  داعش  مواضع  بمباران   ،2015 بهار  در  یمن  بمباران  آغاز  با  عربستان  دولت 
پایان داد. هم اکنون نیز که سخن از فرستادن نیروی زمینی به سوریه را به میان 
آورده، هدفش مبارزه همزمان با نیروهای حزب الله، ارتش سوریه و داعش است. 
عربستان به خوبی می داند که به تنهایی از عهده چنین جنگی بر نخواهد آمد. از 
این رو همه تالش خود را می کند که آمریکا و کشورهای اروپایی را در این جنگ 
درگیر کند.عربستان و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس خواهان برکناری اسد 
از قدرت در سوریه هستند، زیرا می خواهند نقش فعال خود را در جنگ داخلی 

سوریه حفظ کنند، اما کنترل این جنگ هم اکنون در توان آنها نیست.
در  طلب  جاه  و  جوان  های  چهره  گرفتن  قدرت  سوریه،  در  جنگ  گسترش  با 
عربستان و رشد فزاینده فرقه گرایی در منطقه، آینده عربستان و منطقه بیش از 

همیشه در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

بین الملل
ژنرال فیلیپ بردالو: داعش مثل سرطان پخش می شود

سخنرانی فرمانده 
ناتو در سنای آمریکا

سیل مهاجرت مردمان خاورمیانه و شمال آفریقا 
به اروپا، رهبران قاره سبز را به شدت نگران کرده 
است. آنها از این بیم دارند که نیروهای داعش در 
جامه مهاجران وارد اروپا شده و امنیت قاره سبز 
حقیقت  به  اما  بیم  این  کنند.  مواجه  چالش  با  را 
تبدیل شد. ژنرال فیلیپ بردالو، فرمانده ارشد ناتو، 
می گوید نیروهای داعش خود را در میان مهاجران 
پنهان کرده و به اروپا سرازیر شده اند. به گزارش 
گاردین، این فرمانده ارشد ناتو اعالم کرد با وجود 
که  بشری  حقوق  گروه های  و  نهادها  اعتراضات 
به  مجبور  ترس  دلیل  به  آوارگان  این  می گویند 
چهره  تغییر  با  تروریست ها  اما  شدند  مهاجرت 
و پنهان شدن در میان مهاجران در حال ورود به 

اروپا هستند.

نیروهای مسلح سنا  ناتو که در کمیته  ارشد  این مقام    
به ارائه توضیحات پرداخته بود، اعالم کرد که نیروهای 
داعش در میان مهاجران »همچون سرطان در حال پخش 
شدن هستند«. او افزود: »آنها با بهره گیری از موقعیت 
می کنند.«  تهدید  را  ما  و  اروپایی  کشورهای  آمده  پیش 
بردالو بخشی از تقصیر را به گردن روسیه انداخت. او 
کرده  بدتر  شدت  به  را  »اوضاع  روسیه  بمباران  افزود 
درگیری ها  افزود:  سنا  کمیته  در  ناتو  مقام  این  است«. 
مواضع  بمباران  و  سوری  مختلف  گروه های  میان 
شده  باعث  مسکو  دمشق-  سوی  از  شورشی  گروه های 
کشورهای  سوی  به  حرکت  مسیر  »در  سوریه  مردم 
اسد-  او می گوید دوگانه  قرار گیرند«.  اروپا  و  همسایه 
پوتین تالش دارند تا از مهاجرت به عنوان ابزاری برای 
استفاده کنند.  اروپا  انسجام و زیرساخت های  تضعیف 
این ژنرال عالی رتبه افزود: گروه های ملی گرای اروپایی 
تضعیف  را  قاره  این  نیز  هستند  مهاجرت  مخالف  که 
خشونت  تهدید کننده  می توانند  خودشان  و  می کنند 

باشند.

بردالو که از سال 2013 به فرماندهی ناتو رسید خواستار 
تقویت جدی اروپا شده و روسیه را »تهدیِد موجودیتی 
آمریکا  و  اروپا  به  و  نامیده  آمریکا  برای  بلندمدت« 
اسد  برابر  در  سخت تری  واکنش  که  بود  داده  پیشنهاد 
خواسته  او  از  وقتی  کنند.  اتخاذ  سوریه  در  داعش  و 
داعش  نیروهای  یا  مهاجران  تعداد  از  دقیق  آماری  شد 
بدهد، او افزود: »نمی توانم آمار دقیقی از سیل مهاجران 
ناتو میان »جنایت، تروریست و  این مقام ارشد  بدهم.« 
دیده  گزارش هایی  افزود  و  نهاد  تمایز  خارجی«  مبارز 
مبنی بر اینکه بیش از 1500 مبارز به اروپا بازگشته اند. 
آمارهای  اندیشکده ها، گزارش های کنگره و  از  بسیاری 
اطالعاتی در مورد تعداد مبارزان خارجی که به سوریه 
رفته اند با یکدیگر اختالف دارند. این آمارها از 1500 نفر 
تا چند هزار مبارز خارجی را شامل می شود که براساس 
به  بازگشته و  اکنون به کشورهای غربی  این گزارش ها 

منشأ تهدید برای قاره سبز تبدیل شده اند.

13نوامبر  حمالت  از  ترس  یادآور  بردالو  فیلیپ  سخنان 
ملیت  تروریستی  اقدام  این  عامالن  که  بود  پاریس 
حقوق  فعاالن  حال،  این  با  داشتند.  فرانسوی  بلژیکی- 
اندکی  اقلیت  تنها  می گویند  مدنی  نهادهای  و  بشر 
گروه های  با  پیوندهایی  است  ممکن  مهاجران  این  از 
تروریستی داشته باشند. فعاالن حقوق بشری معتقدند 
پیشبرد  برای  و  است  اغراق آمیز  دولتی  مقام های  آمار 
فرلیک«، مدیر  »بیل  است.  تنظیم شده  اهداف خودشان 
برنامه دفاع از حقوق مهاجران در دیده بان حقوق بشر 
می گوییم.  سخن  کاه  انبار  در  سوزن  از  »ما  می گوید: 
انبار  این  در  خطرناک  سوزن های  بگوییم  نمی خواهیم 
از مردمی صحبت می کنیم که در  بلکه  کاه وجود ندارد 
جست و جوی حمایت هستند و سوءظنی به آنها نیست. 
من از تمام کسانی که به آنها کمک می کنند سپاسگزاری 
مورد  در  بردالو  اظهارنظر  می گوید  فرلیک  می کنم.« 

بحران آوارگان »از نظر نظامی است«.

حلبی آبادی که زیر بولدوز رفت

تراژدی جنگل 
آوارگان در فرانسه

نویسنده: الکس مک دونالد

 روز دوشنبه درگیری هایی میان نیروهای پلیس ضد شورش فرانسه و آوارگان به 

وجود آمد و بولدوزرها به حلبی آباد به وجود آمده در منطقه کاله که به »جنگل« 
معروف است برای تخریب پناهگاه های موقتی صدها آواره حمله کردند. پلیس 
با استفاده از گاز اشک آور به افرادی که به فعالیت دو بولدوزر و 20 کارگری که 
مشغول به تخریب اتاقک ها بودند، حمله کردند. حداقل یک مهاجر و یک فعال 

بریتانیایی در جریان این اعتراضات بازداشت شدند.
آن زندگی  اکنون حدود 4 هزار نفر در  اردوگاه که هم  این  تخریب نیمه جنوبی 
از آن صورت گرفت که شکایت گروه های خیریه برای توقف این  می کنند پس 
قبیل اقدامات، هفته گذشته رد شد. مایا کونفورتی از یک گروه خیریه می گوید: 
»ما فکر نمی کردیم این اتفاق با تعداد زیادی پلیس رخ دهد. این بسیار ناراحت 

کننده بود که دیدیم بسیاری از اقداماتی که در چند ماه اخیر انجام داده بودیم به 
هدر رفت.«

میچ میچل، یکی از فعاالن کمپ کاله درباره تخریب های روز دوشنبه می گوید 
پلیس ها امکانات و تجهیزاتی که به سختی با پول های خیریه ساخته شده بودند 
به کمرشان بسته بودند و  آور  نابود کردند. »پلیس ها قوطی های گاز اشک  را 
همانند آدم آهنی دور مجموعه راه می رفتند. آنها بدترین پلیس هایی بودند که 

تا حاال دیده ام.«
کردند،  می  فعالیت  کمپ  این  در  که  خیریه  های  گروه  از  یکی  گزارش  براساس 
پلیس مانع از دسترسی فعاالن به این کمپ شد. در توییتی که آنها منتشر کرده اند 
آمده است: »هیچ فعالی حق ورود نداشت. مردم از خانه هایشان بیرون انداخته 
عنوان  به  آن  از  که  است  چیزی  آن  این  شد.  ما  دسترسی  از  مانع  پلیس  شدند. 

تخریب نرم یاد می کنند.«
با این حال گروه همبستگی کاله می گوید مردم هنوز در مقابل تخریب در حال 
به دور منطقه جنوبی  اند: »پلیس  این گروه در توییتر نوشته  مقاومت هستند. 
جنگل کاله، سیم خاردار کشیده است. مردم برای مقاومت در برابر این اقدامات 

بر روی سقف خانه هایشان نشسته اند.«
میچل می گوید یک مرد می گفت حاضر است به جای اخراج از کمپ، بمیرد. هم 
اکنون پلیس مانع از ورود کسانی می شود که از خط قرنطینه پلیس خارج شده 
بودند. وی در ادامه می گوید: »برخی از ساکنین کمپ بسیار عصبانی هستند، اما 
باز می گردند و از این که خانه شان را از دست بدهند بسیار مقاومت می کنند. 
برخی از آنها به شدت عصبانی هستند، برخی ترسیدند و عده ای هم گیج شده 

اند.«
باید  افراد  این  زندگی  که مکان های  داد  پنجشنبه حکم  فرانسوی روز  دادگاهی 
تخریب شود اما این تخریب شامل مکان های عمومی همانند مساجد، مدارس و 
کتابخانه ها نمی شود. براساس گزارش لوموند قاضی والری کوئمنر گفته است 

فرآیند اخراج باید با دقت انجام شود چون اقدامی ضروری است.
اسکان  از سال 2009 محل  دارد که حدودًا  قرار  کاله  بندری  در شهر  کاله  جنگل 
آوارگان و مهاجران از سوریه، ایران، افغانستان، اریتره، سومالی و کشورهای 
دیگر شده است. اما نارضایتی فزاینده ای در میان افراد محلی و ملی فرانسوی 
از جمله ظهور نیروهای راست گرای جبهه ملی به وجود آمده و باعث افزایش 

فشارها برای برچیده شدن این کمپ به وجود آمده است.
افراد اخراج شده از این کمپ از سوی مقامات فرانسوی با چندین گزینه روبرو 
شده اند. نقل مکان به اردوگاهی در شمال این منطقه یا نقل مکان به هر مکان 
این  ساکنین  از  بسیاری  پناهندگی.  درخواست  یا  و  کشور  سراسر  در  مشابهی 
اردوگاه تمایلی به درخواست پناهندگی ندارند و ترجیح می دهند به بریتانیا که 
اعضای خانواده شان در آن سکونت دارند، نقل مکان کنند، جایی که چشم انداز 

شغلی و اجتماعی بهتری در مقابلشان در مقایسه با فرانسه دارد.
منبع: میدل ایست آی
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قطار ترامپ نمی ایستد
حاتم بازیان -مدرس مطالعات خاورمیانه

در دانشگاه کالیفرنیا

غیرقابل  مساله ای  بزرگ«  »سه شنبه  مقدماتی  انتخابات  نتایج 
تصور را برای جمهوری خواهان به ارمغان آورد: احتمال نامزدی 
دونالد ترامپ در اردوگاه جمهوری خواهان برای انتخابات 2016. 
است  روشن  اما  بپردازیم  اظهارنظر  به  اکنون  است  زود  هرچند 
می توان  نیست.  ترامپ  قطار  کردن  متوقف  یارای  را  کسی  که 
جناح  دوباره  ظهور  و  تعصب  پیروزی  نماینده  ترامپ  گفت 
مقابل،  در  است.  ایاالت متحده  سیاست های  در  »بیگانه هراس« 
هیالری هم احتماال نامزد دموکرات ها خواهد بود. پدیده ترامپ از 
سال ها پیش در حال شکل گیری بود. خشمی که پس از انتخابات 
آمد،نیروی  وجود  به  پارتی  تی  در   2008 سال  در  اوباما  باراک 
واقع،  در  است.  ترامپ  نامزدی  از  جدی  حمایت  پس  در  محرکی 
را جبران و  ترامپ شکست خود  نامزدی  با  پارتی می خواهد  تی 

»اوباماییسم« را پایان بخشد.
پارتی باعث شکاف در حزب  این نکته مهم است که تی  یادآوری 
شد.  آغاز   2008 انتخابات  از  شکاف  این  و  شد  جمهوری خواه 
ظهور  برای  مساعدی  زمین  اوباما  با  جمهوری خواهان  مخالفت 
افراطی گری و نژادپرستی در این حزب فراهم کرد و به همین دلیل، 
براساس بیگانه هراسی و برنامه کاری پوپولیستی به پیش رفت. 
بزرگ  کمک دهندگان  و  کرد  تامین  را  منابع  جمهوری خواه  حزب 
در پس فعاالن تی پارتی صف کشیدند تا یک پایگاه سفید پوست 
و طبقه متوسط ناراضی را به وجود آورند که در بحران مالی از 
عرصه کنار زده شده بود. آنها بر تاکتیک های مختل کننده متمرکز 
بزرگ  کمک دهندگان  بود.  گرفته  هدف  را  اوباما  دولت  که  بودند 
و  مالی شوند  بحران  از  واقعی پس  مانع اصالحات  می خواستند 
در  اجرا  به  موثر  کارهای  و  ساز  که  بودند  این  تضمین  دنبال  به 
سال  به  می توان  را  ترامپ  نامزدی  و  فعلی  تحوالت  ریشه  نیاید. 
2008 بازگرداند. در واقع، ترامپ نامزدی حزبی است که به دنبال 

دهن کجی به میراث اوباما و جبران شکست سال 2008 است.
و  سفیدپوست  متوسط  طبقه  سوی  از  ترامپ  از  اصلی  حمایت 
کارگران یقه آبی است که شاهد افت پیوسته در درآمد و ثروت شان 

گذشته  دهه  در  که  بود  شده  شروع   ۷0 دهه  اواسط  از  که  بودند 
سرعت گرفت آن گاه که ایجاد شغل کمتر شد و بخش صنعتی آب 
رفت و باعث شد آنها بیکار شوند. ترامپ در حال بازی با توده ای 
خشمگین است؛ درست همان گونه که در شوهای تلویزیونی این 
کار را انجام می داد. ترامپ بخشی ازصنعت برون سپاری است و 
با  با میل مدیران اجرایی برای ارسال مشاغل به خارج از کشور 

پایین ترین هزینه ممکن نیروی کار اشتراک نظر دارد.
آفریقایی-  می رود،  نشانه  چین  سوی  به  را  اتهام  انگشت  ترامپ 
را  مسلمان  و  مکزیکی  مهاجران  می کند،  محکوم  را  آمریکایی 
تقبیح می کند و هیچ راه حلی ندارد جز مشتعل کردن آتش تعصب. 
سیاستمداران پوپولیست از زمان های قدیم از استراتژی »مقصر 
این  نتیجه  و  کرده اند  استفاده  بارها  و  بارها  دیگران«  دانستن 
رویکرد خونریزی و تخریب و در نهایت شکاف در جامعه است. 
پیروزی ترامپ اشاره ای جدی به سوی فاشیسم است و پاسخ های 
کالن ها  کوکالکس  رهبر  نکردن  محکوم  و  او  بند  و  بی قید 
شده ایم:  خطرناک  بسیار  دورانی  وارد  ما  که  هستند  نشانه هایی 
فاشیسم آمریکایی. فاشیسم همیشه سوار بر موج پوپولیسم است 
ارائه می دهد. فاشیسم وعده  پیام ساختگی در مورد رفاه  و یک 
به شکوه گذشته  را می دهد، می خواهد  اصالح مشکالت موجود 
بازگردد و در مقابل دشمنان متعدد به زور متوسل می شود: هم 

زور داخلی و هم خارجی.
خاموش  منتقد  صداهای  شود،  مسلط  فاشیسم  اینکه  محض  به 
روی  و  می کند  استفاده  مخالفان  علیه  خشونت  از  می شوند، 
خارجی  ماجراجویی  و  داخلی  سرکوب  برای  نظامی گری 
سرمایه گذاری می کند. خواه ترامپ نامزد نهایی جمهوری خواهان 
شود خواه نشود اما حزب جمهوری خواه از میوه تلخ پوپولیسم 
نژادپرستانه که علیه اوباما راه انداخته بود میوه می چیند. هشت 
استفاده  با  نژادپرستی  گفتمان  عادی سازی  شاهد  گذشته  سال 
به دنبال  که  بودیم در عین حالی  به عنوان سیبل  اوباما  از تصویر 
دولت  در عملکرد  اختالل  امید  به  برانگیختن خشم سفیدپوستان 
اکنون سوار  ترامپ  به سوی اسب قدرت است.  و حرکت دوباره 
بر موج نژادپرستی است و حتی در فرآیند ایجاد شکاف در میان 
خود  زشت  سر  نژادپرستی  دارد.  قرار  هم  جمهوری خواهان 
ائتالف  یک  باید  امروز  است.  داده  نشان  آمریکا  سراسر  در  را 
مقابله  به  ترامپیسم  و  ترامپ  با  که  دهیم  تشکیل  ضدنژادپرستی 

برخیزد و آنها را به موزه تاریخ بسپارد.

انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا سه شنبه بزرگ را نیز پشت  سر 
گذاشت

 سه شنبه بزرگ

اگر انتظار داشتید نتایج انتخابات مقدماتی سه شنبه بزرگ تا حدود زیادی 
پرده از آرایش رقابت های ماه نوامبر برای تصاحب کرسی ریاست جمهوری 
و متعاقب آن، چشم انداز سیاسی و بین المللی ایاالت متحده در دست کم پنج 
خطا  بر  خود  انتظارات  از  نیمی  در  بدانید  باید  اکنون  بردارد،  آینده  سال 

بوده اید. 
چهره  دیگر  باری  بزرگ  سه شنبه  آرای  شمارش  اولیه  نتایج  است؛  درست 
پیشتازان هر دو اردوی دموکرات و جمهوری خواه را به عنوان نامزد احتمالی 
این دو حزب در انتخابات نهایی ماه نوامبر پررنگ تر از پیش کرد؛ پیشتازانی 
که شاید الزم باشد تنها دو هفته دیگر صبر کنند تا بلکه با تکرار پیروزی 
از  برای جمهوری خواهان،  ایالت   ١٣ و  برای دموکرات ها  ایالت   ١١ در  خود 

حضور در دور نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اطمینان یابند. 
اما درست همین رقابت دونفره است که آینده سیاسی ایاالت متحده را در 

پیشتاز  نامزد  ترامپ«  »دونالد  سو،  یک  از  می برد.  فرو  بی سابقه  ابهامی 
فاشیست  دیکتاتور  موسولینی«  »بنیتو  از  که  داریم  را  جمهوری خواهان 
کوکالکس  رهبران  حمایت  رد  یا  پذیرش  در  می آورد،  نقل قول  ایتالیایی 
به  را  خارجه  سیاست  است،  مردد  افراطی  نژادپرستی  جنبش  این  کالن، 
برای  ترفندی  هیچ  از  تقریبا  و  می دهد  تقلیل  مرزی  دیوارهای  برافراشتن 
نابودی رقبا و مخالفان خود، چه در استودیوهای تلویزیونی و در جایگاه 
او  تا در خیابان ها  نامزد ریاست جمهوری نشسته باشند یا چه آمده باشند 
»هیالری  با  نیز  دیگر  سوی  از  نمی کند.  فروگذار  بجویند،  هماوردی  به  را 
فروخورده  میراث  که  روبه روییم  دموکرات ها  پیشتاز  نامزد  کلینتون« 
سیاسی و کارنامه پرآسیب اجرائی اش احتماال چنان به مذاق رأی دهندگان 
آمریکایی ناخوش خواهد آمد که می تواند سناریوی ریاست جمهوری ترامپ، 
این شومن تلویزیونی را از مضحکه ای خیالی به واقعیتی هولناک بدل کند. 

باوجود تمامی این اما و اگرها، آنچه مسلم است، نگاهی به نظرسنجی های 
مقدماتی  انتخابات  پیشتاز  نامزدهای  محبوبیت  میزان  درباره  عمومی 
وضعیت  بر  هرچیز  از  بیش  نمی آیند،  باالتر  ٤٠درصدی  نرخ  از  دو  هر  که 
کنونی رقابت های انتخابات ریاست جمهوری در ایاالت متحده داللت دارند: 
نامزدهای احتمالی ماه نوامبر، چه با علم دموکرات خود درصدد یکپارچگی 
و جذب نیروهای تحول خواه در صفوف سیاست جریان رسمی باشند و چه 
با تیغ جمهوری خواهی خود، افتراق در صفوف حزبی را به موتور محرکه 
کارزار نارضایتی و اعتراض، البته از نوع وال استریتی آن بدل کرده باشند، 

منفورترین چهره های سیاسی در انتخابات جاری خواهند بود. 
در جبهه دموکرات ها

بانوی اسبق و وزیر خارجه سابق ایاالت متحده موفق شد سه شنبه گذشته 
با پیروزی در انتخابات هفت ایالت از مجموع ١١ انتخابات ایالتی برگزارشده 
و البته کسب اکثریت آرا در منطقه ساموآی آمریکایی، نزدیک به نیمی از راه 
پیش روی خود برای کسب نامزدی نهایی حزب متبوعش را بپیماید؛ توفیقی 
او در جلوگیری  راهبرد  تغییر  نتیجه  از کارشناسان،  اذعان بسیاری  به  که 
از ایجاد دوقطبی پیش بینی شده با »برنی سندرز« رقیب سوسیالیستش در 
رقابت های مقدماتی امسال بوده است. شاهد این مدعا نیز سخنان پیروزی 
در  طعنه آمیزی  طرز  به  که  فلوریداست  ایالت  در  هوادارانش  جمع  در  او 
قبال  در  او  پیشین  حمایتی  سیاست های  و  عدالت محور  گفتمان  راستای 
به تمامی شهروندان  آمریکایی، باری دیگر کشور را متعلق  طبقه متوسط 
آمریکایی و نه صرفا اصحاب قدرت دانست و وعده داد از ظهور نیروهایی 
نژادی، قومی و عقیدتی هستند، جلوگیری کند.  که درصدد همگون سازی 
در نتیجه دیگر جای تعجب نیست اگر در شرایطی که رقیب سوسیالیست 

او، اکنون بیش از هر زمان دیگری آرای جوانان و سفید پوستان دموکرات را 
به خود اختصاص داده، این نماینده ای از طبقه نخبگان سیاسی باشد که با 
اتکا به آرای اقلیت های التین و سیاه پوست، دست کم هیچ نگرانی ای نسبت به 
پیروزی در ایالت های جنوبی نداشته باشد؛ وضعیتی تناقض آمیز که نتایج 
انتخابات سه شنبه بزرگ نیز سندی دیگر بر آن بود. با تمام این اوصاف البته 
سندرز که جدای از آرای اقلیت ها، باید بر وزنه پرزور ابرنمایندگان دموکرات 
نیز فائق  آید، هنوز از ادامه مبارزه صحبت می کند. او در سخنرانی پیروزی 
خود در ورمونت، یعنی همان ایالتی که حرفه سیاسی خود را از آنجا آغاز 
خود  مبارزه  پیام  که  کرد  تأکید  باقی مانده،  ایالت   ٣٥ به  اشاره  ضمن  کرد، 
برای عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی، امنیت زیست محیطی و صلح جهانی 
پیامی  همان  این  کرد؛  خواهد  منتقل  ایالت ها  آن  رأی دهندگان  تمامی  به  را 
است که حاال اگر از جانب سخنگویش، یک انقالب سیاسی نیز خوانده شود، 
اما در نبود برنامه های عینی و از همه مهم تر، شانس پیروزی، می تواند منشأ 
تهدیدات فراوانی از جانب جوانان غیرسیاسی آمریکایی باشد؛ جوانانی که 
شاید از خواب سیاسی بیدار شده باشند، اما به گفته برخی کارشناسان، در 
صورت حذف سندرز، چه بسا برای تخلیه خشم و نارضایتی خود به دامان 

بیلیونر نیویورکی جمهوری خواهان بغلتند. 
در جبهه جمهوری خواهان

دموکراتشان  همتایان  از  پیچیده تر  جمهوری خواهان  اردوی  در  اوضاع 
است. ترامپ شاید با پیروزی در هفت ایالت، فاصله خود را با نزدیک ترین 
رقیب خود به شدت زیاد کرده باشد، اما آرای او در ایالت های پیروز گاه تا 
امید دیگر جمهوری خواهان  امری که  پیدا کرده است؛  نیز نزول  ٣٥درصد 
برای توقف این تانک انتخاباتی را هنوز زنده نگه داشته است. اما این درست 
همان  جایی است که تمامی دردسرها آغاز می شود. در شرایطی که رهبران 
جمهوری خواه بر سر حمایت از »مارکو روبیو« سناتور فلوریدا، به توافقی 
انتخاباتی نیازمند کناره گیری  حداکثری دست یافته اند، رشد او در جداول 
سه  در  پیروزی  با  که  است  جمهوری خواهان  اردوی  دوم  نفر  کروز«  »تد 
کناره گیری  برای  دلیلی  هیچ   دیگر  اکنون  بزرگ،  سه شنبه  ایالتی  انتخابات 
نمی بیند. در حقیقت این سناتور تگزاسی است که اکنون خود را تنها نسخه 
غیرافراطی  آزردگان  و  سنتی  محافظه کاران  آالم  مداوای  برای  موجود 
عرصه  در  جاری  افتراق  است  کرده  خاطرنشان  و  دانسته  جمهوری خواه 
شرایطی  در  دید  باید  حال  ترامپ.  دارد:  برنده  یک  تنها  جمهوری خواهی 
دیگر  کناره گیری  و  کروز  تد  از  حمایت  در  بیشتری  صداهای  اکنون  که 
رقبا به نفع او بلند شده است، آیا رقابت پنج طرفه جمهوری خواهان نیز به 

سرنوشت نمونه دموکرات آن بدل خواهد شد یا خیر. 
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سقوط سهام بانک ها 

تندباد وحشت 
بانک های اروپایی در معرض یک توفان مالی جدید هستند.

اگر آغاز سال جدید برای بازارهای سرمایه جهان ناامیدکننده بود، برای 
 19 تا  آمریکا  در  مالی  سهام  است.  بوده  فاجعه آمیز  کاماًل  بانک ها  سهام 
درصد سقوط کرد. این سقوط در کشورهای دیگر شدیدتر نیز بود. سهام 
بانک های ژاپن از اول ژانویه 36 درصد، سهام بانک های ایتالیا 31 درصد 
این  تا میزان وحشتناک 60 درصد سقوط کرد.  یونان  بانک های  و سهام 
سقوط با میانگین 24 درصد در اروپا به پایین ترین حد سقوط در تابستان 
2012 رسید، زمانی که حوزه یورو در آستانه تجزیه قرار گرفت تا اینکه 
ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا، قول داد »هرآنچه الزم است انجام 

می دهد« تا حوزه یورو را حفظ کند.
کوچک  بانک های  مانند  نیز  را  بزرگ  بانک های  اروپا  در  گرفتاری  این 
گرفتار می کند؛ و غول هایی چون سوسیته جنرال و دویچه بانک در اروپا، 
که هر دوی آنها این هفته در چند ساعت شاهد سقوط 10 درصدی بودند، 
و غول هایی در خارج اروپا مانند بارکلیز )مستقر در بریتانیا( و کردیت 

سوئیس )سوئیس( را تحت تاثیر قرار داده است. 
با وجود تالش های سال های اخیر برای قوی تر کردن بانک های اروپایی، 
از طریق افزایش سرمایه و مقررات سختگیرانه تر، شکنندگی آشکار آنها 
ناامیدکننده است. بانک های حوزه اروپا بین سال 200۷، زمان آغاز بحران 
مالی جهانی، و 2014، زمانی که بانک مرکزی اروپا مسوولیت نظارت بر 
آنها را بر عهده گرفت، بیش از 250 میلیارد یورو )280 میلیارد دالر( سهام 
جدید منتشر کردند. پیش از قبول این کار، بانک مرکزی اروپا حساب های 
تنها نقص هایی که  بانک مهم حوزه یورو را به دقت بررسی کرد و   130

یافت کمبود اندک سرمایه بود.
بعضی از ضعف های اخیر در سهام بانک های اروپا ناشی از نگرانی های 
گسترده نسبت به اقتصاد جهان است که سبب سقوط سهام مالی در سایر 
کشورها نیز شده است. سقوط رشد جهانی یک تهدید است. تهدید دیگر 
این است که نرخ های منفی بهره که بانک های مرکزی در پیش گرفته اند 
می برد.  تحلیل  بیشتر  را  آنها  سود  بدمند  اقتصادها  به  تازه ای  جان  تا 
عقبگرد سهام بانک های ژاپن در پی چنین تصمیمی در اواخر ژانویه به 
نه تنها  اروپا  بانک های  در  سرمایه گذاران  شد.  تبدیل  محض  شکست  یک 
نسبت به رشد اندک بلکه احتمال حرکتی از سوی بانک مرکزی اروپا در 
ماه مارس نگران اند که آنها را به سمت رشد منفی می برد. در 11 فوریه 
بانک مرکزی سوئد نرخ مرجع خود را از منفی 35 /0 درصد به منفی 5 /0 

درصد کاهش داد که سبب سقوط سهام بانک های سوئد می شود.
اما بیماری سهام بانک های اروپا ریشه های عمیق تری دارد. مشکل اساسی 
آنها در دو مورد است؛ یکی تعداد زیاد بانک ها در اروپا و دیگری سودده 
کار.  و  کسب  ناقص  مدل های  از  استفاده  دلیل  به  آنها  از  بسیاری  نبودن 
بانک های سرمایه اروپا فاقد بازارهای سرمایه داخلی عمیق هستند که به 

رقبای آمریکایی شان مزیت رقابتی می دهد. 
مثاًل دویچه Deutsche به تازگی تصمیم گرفته تا در رویارویی با مقررات 
نظارتی کمتر خوشانید پس از بحران مالی از بانک سرمایه خود حمایت 

کند.
در  ضعیف  عملکرد  با  کوچک تر  بانک های  زیادی  تعداد  هم  هنوز  و 
بازارهای داخلی وجود دارد. اگرچه امسال سقوط قیمت سهام در یونان 
تنش های  شدن  زنده  نشان دهنده  زیادی  حد  تا  امر  این  اما  بود،  بیشتر 
سیاسی بر سر سومین بسته حمایت مالی این کشور است. گرفتاری های 

بانک های ایتالیا که از توان شان فراتر رفته نگرانی های تازه ایجاد می کند. 
این  بزرگ  بانک  سومین  اسفبار  وضعیت  به  نسبت  ویژه  به  نگرانی  یک 
 Monte ( کشور و قدیمی ترین بانک جهان یعنی مونته دی پاچی دی سینا
dei Paschi di Siena ( است که مدت ها در وضعیت بحرانی بوده و امسال 
قیمت سهام آن 56 درصد سقوط کرد. گرفتاری های این بانک نشان دهنده 
در  بیشترشان  که  را  ایتالیا  بانک های  که  مشکلی  است،  مدیریت  ضعف 
مالکیت مشترک بنیادهای محلی با ارتباطات سیاسی هستند، مبتال کرده 

است.
یک نگرانی کلی تر این است که کل بخش بانکداری ایتالیا گرفتار وام های 
بدی بشود که در سال های اخیر گرفته است. اگرچه رشد GDP ایتالیا از 
سال 2015 آغاز شد، اما همچنان حدود 9 درصد کمتر از اوج خود در دوران 
پیش از بحران در اوایل سال 2008 است. این امر به شرکت های ایتالیایی 

منتقل  وام دهنده  بانک های  به  مشکل  این  فشار  و  می کند،  وارد  زیان 
درصد   18( یورو  میلیارد   360 بر  بالغ  ناخالص  معوق  وام های  می شود. 
گرفتاری  دچار  به خصوص  آن  یورو  میلیون   200 که  است  آنها(  مجموع 

است.

ایتالیا موضوع جدیدی نیست؛ اگر  وجود میزان باالی وام های معوق در 
برگشت مطالبات حفظ شود، میزان آنها سرانجام رو به کاهش می گذارد. 
به عالوه، برای بیش از نیمی از افتضاح ترین وام ها ذخیره گرفته می شود 

از  بیشتر  میلیارد یورویی   90 صورتحساب  که  معناست  بدان  این  و 
تغییر  امسال  آنچه  قابل مدیریت است.  200 میلیارد یورویی  صورتحساب 
کرده رویکرد جدید اروپا برای پرداختن به مشکل این بانک هاست، که بار 

بسته های حمایت مالی 
قرار  اعتباردهندگانی  دوش  بر  و  برداشته  مالیات دهندگان  دوش  از  را 
دریافت  مالکیت«  »نجات  بسته  بزرگ،  زیان های  دوران  در  که  می دهد 
آنها  کشور  )چند  می شوند  اجرایی  امسال  همگی  که  قوانین،  این  کردند. 
را در سال 2015 اجرا کردند(، بدان معناست که اگر بانک ها منحل شوند 
دارندگان عمده اوراق قرضه و سپرده گذاران با ترازهای باالی 100 هزار 

یورو متضرر می شوند.
اوراق قرضه بانکی عمومًا در اختیار سرمایه گذاران نهادی است که تنها به 
سود خود چشم دارند، اما در ایتالیا حدود 200 میلیارد یورو از آن در دست 
قابل  مالیاتی  دلیل معافیت  به   2011 تا سال  مشتریان خرده پایی است که 

توجه به سرمایه گذاری در این بانک ها وسوسه شدند.
این خطر اواخر سال پیش پررنگ تر شد، زمانی که در تالش برای جلوگیری 
از مقررات سختگیرانه تر نجات مالکیت، بانک های کوچک را نجات دادند. 
داشتن  با  که  را گرفتار کرد  اوراق قرضه  دارندگان خرده پای  فرآیند  این 
قرار  مالکیت  نجات  طرح  تحت  قبلی  قوانین  طبق  باید  موخر  بدهی های 
می گرفتند. یکی از این افراد دست به خودکشی زد. این جنون ایتالیایی ها 
را عصبی کرده است. ایگنازیو ویسکو رئیس بانک مرکزی ایتالیا گفت که 

بهتر است گذار به نظام جدید نجات مالکیت آرام تر صورت گیرد.
این قوانین سختگیرانه توانایی دولت ایتالیا به نخست وزیری ماتئو رنزی 
را در آرام کردن این هیجانات از طریق حذف وام های بد از نظام بانکی 
پشتوانه  به  بد«  »بانک  یک  ایجاد  جای  به  رنزی  آقای  می کند.  محدود 
در  که  کند  اتخاذ  ضعیف تر  رویکردی  شد  ناچار  آنها،  حذف  برای  دولت 
را تضمین  بهادار  اوراق  به  تبدیل شده  بد  آن دولت طبقات مقدم وام های 
کند. سرمایه گذاران با قضاوت عملکرد سهام بانک های ایتالیا تردید دارند 
تالش  بر  اروپا  محدودیت های  از  ناامیدی  بکند.  چندانی  کمک  طرح  این 
است  دالیلی  از  یکی  خود  بانک های  مشکالت  فصل  و  حل  برای  ایتالیا 
کرده  یورو  حوزه  اداره  در  آلمان  روش  به  تندی  حمالت  رنزی  آقای  که 
سهام  می افزاید.  ایتالیا  بانک های  از  وحشت  به  سیاسی  تنش  این  است. 
بانک های پرتغال نیز سقوط کرده است که تا حدی به دلیل دولت ائتالفی 
جدید و متمایل به چپ این کشور است که تصمیمات سال پیش از آن برای 
هشداری  مقدم  بانکی  قرضه  اوراق  بعضی  بر  سنگین  زیان های  تحمیل 
برای  تالش  در  اروپا  سیاستگذاران  بود.  بین المللی  سرمایه گذاران  برای 
انتقال ریسک بانک های شکست خورده از دوش مالیات دهندگان بر دوش 
سیاست زدایی  بانک ها  از  باشند  کرده  گمان  است  ممکن  اعتباردهندگان، 

کرده اند. در حاشیه حوزه یورو سیاست هرگز در حاشیه نبوده است.
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سرگیجه چندعاملی 
در بازار ارز

در پنجمین روز هفته،  دالر مانند روز سه شنبه نوسانات 
چندانی را تجربه نکرد و در مدار 3 هزار و 4۷0 تومان 
باقی ماند. شاخص بازار ارز که روز سه شنبه تنها 3 
تومان رشد کرده بود، چهارشنبه با 3 تومان کاهش به 
قیمت 3 هزار و 4۷5 تومان بازگشت. به گفته فعاالن،  
بازار،  در  کاهشی  و  افزایشی  متضاد  عوامل  برخورد 
برای  را  ارز  فروش  یا  خرید  مورد  در  تصمیم گیری 
معامله گران دشوار کرده است. این امر موجب شده که 
با  ارزی  بازیگران  و  بازار کم شود  حجم معامالت در 
احتیاط بیشتری به معامله بپردازند. این احتیاط در دو 
ارزی  شاخص  نوسانات  دامنه  کاهش  در  گذشته  روز 
انعکاس یافته است. چهارشنبه همسو با کاهش دالر، 
سکه تمام بهار آزادی نیز 3 هزار تومان از ارزش خود 
را از دست داد و به قیمت یک میلیون و 4 هزار تومان 

رسید.

 چند دقیقه رهایی
را  چندانی  نوسانات  ارز  بازار  شاخص  چهارشنبه، 
تجربه نکرد و تنها در مقطع زمانی کوتاهی توانست 
از مدار 3 هزار و 4۷0 تومان خارج شود. در پنجمین 
و  هزار   3 قیمت  با  را  خود  معامالت  دالر  هفته،  روز 
4۷8 تومان آغاز کرد که تغییری نسبت به قیمت بسته 
دالر  قیمت  روز،  ادامه  در  نداشت.  سه شنبه  روز  شده 
توانست  ظهر   12 ساعت  به  نزدیک  کوتاهی  مقطع  در 
از محدوده 3 هزار و 4۷0 تومان عبور کند و تا قیمت 3 
هزار و 482 تومان باال رود؛ با این حال، این پایان کار 
نبود و قیمت دالر در ادامه روز تا 3 هزار و 4۷5 تومان 
پایین آمد تا شاخص ارزی همچنان در بند 3 هزار 4۷0 

تومان محبوس بماند.

االکلنگ دالر و اونس
فعاالن بازار ارز اعتقاد دارند که معامله گران سکه در 
بازار ارز روزهای سه شنبه و چهارشنبه تاثیر مستقیم 
داشته اند. به گفته آنها، افزایش و کاهش قیمت اونس 
سکه  معامله گران  که  شد  موجب  گذشته  روز  دو  در 
بازار  به  داخلی  بازار  با  قیمت جهانی  برای هماهنگی 
دالر متوسل شوند و سعی کنند با خرید یا فروش ارز 
متناسب  جهانی  اونس  با  را  سکه  قیمت  بازار،  این  در 

نوسانات  کردن  محدود  عمل،  این  از  آنها  هدف  کنند. 
فضا،  این  در  بود.  احتمالی  ضرر  از  جلوگیری  و  سکه 
افزایش  تحت تاثیر  سکه  معامله گران  سه شنبه  روز 

آنکه  بیشتر فروشنده شدند، حال  بازار دالر  در  اونس، 
روز چهارشنبه سکه بازان به دلیل کاهش طالی جهانی، 
قابل توجه  نکته  حال  این  با  بودند.  ارز  خریدار  بیشتر 
سه شنبه  روزهای  در  سکه  معامله گران  که  است  این 
ارز  بازار  نهایی  قیمت  نتوانستند  نهایتا  چهارشنبه  و 
که  بود  آن  موضوع  این  علت  دهند.  قرار  تحت تاثیر  را 
تحرکات  برابر  در  مثال  به عنوان  چهارشنبه  روز  در 
قرار  کاهشی  عامل  چند  سکه،   معامله گران  افزایشی 
داشت. اولین عامل کاهشی، پایین بودن ارزش دالر در 
این  ارز در  ارزش  پایین بودن  بود.  کشورهای همسایه 
مناطق موجب می شد که حجم ارز در بازار داخلی باال 
بماند و زمینه ای برای نوسان زیاد دالر به وجود نیاید. 
دیگر نیروی کاهشی، انتظارات برخی معامله گران ارزی 
بود که اعتقاد دارند شاخص ارزی در روزهای انتهایی 
سال کاهش بیشتری را تجربه می کند. به گفته فعاالن،  
در مسیر کاهشی  اسفندماه عمدتا  و  ماه  بهمن  در  دالر 
انتظارات  که  شده  موجب  موضوع  این  و  داشته  قرار 

برخی معامله گران برای انتهای سال 94 کاهشی شود.

متضادی  عوامل  چنین  برخورد  می رسد،  به نظر 
و  برده  باال  را  بازار  در  ارز  معامله گران  سردرگمی 
را  خود  فروش های  و  خرید  دسته  این  که  شده  موجب 
محدود و با احتیاط انجام دهند. در واقع، در روزهای 
گذشته استراتژی معامله گران ارزی این بوده که دالری 
را که خریداری می کنند، به سرعت و با کمی حاشیه سود 

به فروش برسانند.

اقتصاد نیازمند 
ثبات و آرامش

روحانی  دولت  برای  دیگری  از  پس  یکی  موفقیت ها 
سیاسی  تاثیر  ازنظر  دهم  مجلس  اما  می خورند،  رقم 
نسبت به توسعه و ثبات اقتصاد ایران بسیار پر اهمیت 
شد،  خواهد  موجب  مناسب  سیاسی  روند  این  است. 
به  نسبت  مثبتی  احساس  بین المللی  سرمایه گذاران  و 
سرمایه گذاران  اما  باشند،  داشته  ایران  اقتصاد  آینده 
با گذشت زمان بیشتر از وضعیت پیچیده حقوقی که 
خواهند  مواجه  آن  با  تحریم ها  شدن  برداشته  از  بعد 
شد، باخبر می شوند. اجرای اصالحات اقتصادی برای 
سرمایه گذاران  اعتماد  جلب  و  شفاف سازی  افزایش 

مساله ای حیاتی است.

نیازهای سرمایه گذاری ایران قابل توجه هستند. برای 
افت رشد چند سال  و توسعه سریع تر و جبران  رشد 
توجهی  قابل  مقدار  به  باید  سرمایه گذاری ها  اخیر، 
این مهم، دولت  برای عملی ساختن  اما  یابند،  افزایش 
عمده  بخش  کردن  هزینه  وسوسه  بر  باید  مجلس  و 
پیش  تا  کنند.  غلبه  مصرف  در  غیرمترقبه  درآمدهای 
دالر  میلیارد   4 ساالنه  متوسط  به طور   ،2011 سال  از 
در  سرمایه گذاری  به صورت  خارجی  سرمایه گذاری 
پروژه های جدید به اقتصاد ایران وارد می شد. بخش 
بودند  تولید دو بخش عمده ای  و  نفت وگاز  استخراج 
این  از  می کردند.  دریافت  را  سرمایه ها  این  عمده  که 
میان، صنایع نفت و گاز بیش از نیمی از سرمایه گذاری 
و  می دادند  اختصاص  خود  به  را  شده  وارد  خارجی 
پس از آنها، بخش های فلزات و تولید در جایگاه بعدی 

قرار داشتند.

شده  وارد  سرمایه  بر  بین المللی،  تحریم های  تشدید 
به ایران و به ویژه در صنعت نفت تبعات منفی داشته 
است. با وجود افت شدید سرمایه وارد شده به ایران 
حدود   2010 سال  در  ایران   ،2008 مالی  بحران  از  پس 
4 میلیارد دالر عمدتا برای بخش ها تولید و نفت خود 
ورود  که  است  آن  از  حاکی  تخمین ها  کرد.  دریافت 
پروژه های  جهت  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری 
سال2012  در  تحریم ها  تشدید  از  پس  ایران  به  جدید 
شدند.  سرگرفته  از  اندکی   2015 در  و  متوقف  کامال 
پساتحریم  دوران  ابتدای  در  را  خود  کار  دهم  مجلس 
و در شرایطی شروع می کند که اقتصاد ایران قریب به 
سوی  از  است.  شده  داشته  دورنگه  جهان  از  سال   12

بدتر  مانند  ایران  اقتصادی  وضعیت  شدن  بدتر  دیگر 
شدن وضعیت دیگر اقتصادهای وابسته به نفت در 12 
ماه گذشته بوده است. این شوک نفتی بر این کشورها 
بسیار سهمگین بوده؛ چراکه دالیل به وجود آمدن آن تا 
مدت ها آثار خود را نشان خواهد داد. انتظار می رود از 
روزهای آتی به صورت تدریجی یک میلیون بشکه در 
روز، تولید نفت ایران افزایش یابد. افت سرمایه گذاری 
آسیب  نفت  صنعت  به  همه چیز  از  بیشتر  خارجی 
به  ایران  دسترسی  مانع  تحریم ها  زیرا  می رساند؛ 
ظرفیت  شدند  سرمایه گذاری  و  فنی  دانش  فن آوری، 

تولید میدان های نفت و گاز محدود شد.

تشدید  از  پس  که  می دهند  نشان  کلی  تخمین های 
در  سرمایه گذاری  دالر  میلیاردها  ایران  در  تحریم ها 
آن بخش را از دست داد چون شرکت های بین المللی از 
برخی پروژه های ایران خارج شدند و از سرمایه گذاری 
بیشتر خودداری ورزیده یا سرمایه گذاری های موجود 

برای  ایران  فروختند.  دیگر  شرکت های  به  را  خود 
توسعه میادین نفتی خود به شرکت های داخلی و تعداد 
محدودی شرکت آسیایی متکی شد. شرکت های چینی 
مستقیم  به طور  که  بودند  شرکت هایی  تنها  روسی  و 
یا غیرمستقیم در توسعه میادین نفتی شرکت کردند، 
در  موجود  محدودیت های  به خاطر  کشورها  این  اما 
دادند.  کاهش  را  خود  سرمایه گذاری  ایران  با  تجارت 
موجود  محدودیت های  و  موانع  کاهش  نفت،  از  پس 
توسعه  و  ایران  بازرگانی  و  تجاری  مالی،  مبادالت  بر 
آزادی  همراه  به  تجاری  هزینه های  کاهش  و  تجارت 
دارایی های مسدود شده در خارج از کشور مهمترین 
ایران  اقتصاد  است.  هسته ای  توافق  های  دستاورد 
تحریم  سالیان  طول  در  رشد  سرعت  کاهش  عالوه بر 
نفت،  صنایع  و  شد  بنیادی  جابه جایی  یک  دچار 
و  ساخت و ساز  تسلیحات،  و  فن آوری  خودروسازی، 

مالی کشور بیش از سایر بخش ها افت کردند.

پول  بین المللی  صندوق  هیات  گزارش  قبل  ماه  چند 
اول سال 1394  نیمه  بود که در  آن  از  تهران حاکی  از 
آمار  باشد.  شده  کوچک تر  اقتصاد  حجم  است  ممکن 
ارائه شده توسط مرکز آمار ایران نشان داد که در سه 
اول سال 2015 میزان تولیدات صنعتی 2 درصد  ماهه 
کاهش یافت و این نظر صندوق بین المللی پول را تایید 
برای  ایران  خصوصی  بخش  حاضر  حال  در  می کند. 
حضور در اقتصاد داخلی نیازمند ثبات و آرامش است 
و بخش عمده این ثبات از فضای انتخابات و سیاست 
شاید  انقالب  از  پس  دوران  تمام  در  می گیرد.  نشات 
اقتصاد  ایران  مجلس  برای  که  باشد  نخستین  بار  این 
در اولویت اول قرار  گیرد و سیاست داخلی و سیاست 

خارجی تا حد زیادی به حاشیه رانده شود.
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هنرهای  و  علوم  آکادمی  ساالنه  جوایز  دوره  هشتمین  و  هشتاد 
سینمایی با معرفی برندگان 24 بخش جوایز اسکار به کار خود پایان 

داد.

 »مرکز توجه« )Spotlight( به کارگردانی تام مکارتی در حالی در این 
دوره جوایز آکادمی جایزه اسکار بهترین فیلم را برد که برای دریافت 
این جایزه رقابت سختی با دو فیلم »بازگشته« )The Revenant( به 
 The Big( »کارگردانی آلخاندرو گونزالس ایناریتو و »کسری بزرگ

Short( به کارگردانی آدام مکی داشت.
 )DGA( انجمن کارگردانان آمریکا ،)SAG( انجمن بازیگران آمریکا
یک  آن ها  از  یک  هر  رای  که   )PGA( آمریکا  تهیه کنندگان  انجمن  و 
شاخص قابل اطمینان برای پیش بینی برنده اسکار بهترین فیلم است، 
بازیگران،  انجمن  که  حالی  در  داشتند.  متفاوتی  انتخاب های  امسال 
»مرکز توجه« را به عنوان برنده جایزه گروه بازیگری انتخاب کرد، 
انجمن تهیه کنندگان، »کسری بزرگ« را به عنوان برنده جایزه داریل 
اف. زانوک بهترین تهیه کننده سال و انجمن کارگردانان، »بازگشته« 
معرفی  کارگردانی  چشمگیر  دستاورد  جایزه  برنده  عنوان  به  را 

کردند.
رقیب  دو  از  اسکار  جوایز  در  توانست  توجه«  »مرکز  حال،  این  با 
سرسخت دیگر خود همین طور فیلم های »پل جاسوس ها«، »بروکلین«، 
»مکس دیوانه: جاده خشم«، »مریخی« و »اتاق« پیشی بگیرد و جایزه 

اسکار بهترین فیلم را از آن خود کند.

»مرکز توجه« بر مبنای داستانی واقعی ساخته شده و نشان می دهد 
سوء  عظیم  رسوایی  چگونه  گلوب  بوستون  روزنامه  خبرنگاران 
کیتن،  مایکل  کردند.  فاش  را  کاتولیک  کلیسای  در  جنسی  استفاده 

در  و…  توچی  استنلی  شرایبر،  لیو  روفالو،  مارک  مک آدامز،  ریچل 
این فیلم بازی می کنند که اولین بار سپتامبر پیش در بخش خارج از 

مسابقه جشنواره فیلم ونیز نمایش داده شد.
نیز  را  غیراقتباسی  فیلمنامه  بهترین  اسکار  جایزه  توجه«  »مرکز 
از  بعد  فیلم  بهترین  اسکار  برنده  اولین  توجه«  »مرکز  کرد.  خود  آن 
اسکار  جایزه  یک  تنها  که  است   1952 در  زمین«  نمایش  »بزرگ ترین 

دیگر برده است. این فیلم در شش بخش نامزد جایزه اسکار بود.
بخش   12 در  نامزدی  با  که  ایناریتو  »بازگشته«  حال،  همین  در 
بهترین  بود، جوایز سه بخش  اسکار 2016  نامزدهای جوایز  پیشتاز 
بهترین  و  دی کاپریو(  )لئوناردو  مرد  بازیگر  بهترین  کارگردانی، 
فیلمبرداری )امانوئل لوبزکی( را از آن خود کرد. داستان »بازگشته« 
نام هیو گالس  به  در قرن نوزدهم روی می دهد و درباره یک صیاد 
)دی کاپریو( است که مورد حمله یک خرس قهوه ای قرار می گیرد و به 
شدت مجروح می شود. مردانی که در این شکار همراه گالس بودند، 
او را مورد سرقت قرار می دهند و در سرما به حال خود رها می کنند. 
انتقام  او جان سالم به در می برد و راهی سفری پرخطر می شود تا 

خود را بگیرد.
اسکار  جایزه   9 نامزد  گذشته  سال  ایناریتو  کارگردانی  به  »بردمن«  

در هشتادوهشتمین مراسم اسکار چه گذشت؟

 از شکست طلسم دی کاپریو 
تا بخت بلند افشاگر
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بهترین  فیلم،  بهترین  اسکار  جایزه  چهار  نهایت  در  و  شد 
بهترین  و  غیراقتباسی  فیلمنامه  بهترین  کارگردانی، 
مقام  در  پارسال  ایناریتو  کرد.  دریافت  را  فیلمبرداری 
کارگردان، نویسنده و تهیه کننده به تنهایی برنده سه جایزه 
ال.  جوزف  از  پس  سال   60 از  بیش  ایناریتو  شد.  اسکار 
منکه ویتس، اولین کارگردانی است که دو سال پیاپی برنده 

اسکار این بخش شده است.
دیگر فیلم پیروز جوایز اسکار امسال »مکس دیوانه: 

بهترین فیلمنامه غیراقتباسی: »مرکز توجه«، تام مکارتی و 
جاش سینگر.

دیگر نامزدها: »پل جاسوس ها«، مت چارمن و ایتن و جوئل 
جاش  رو«،  »پشت   / گارلند  الکس  ماکینا«،  »اکس   / کوئن 
پیت  از  داستانی  مبنای  بر  لوفو  مگ  و  داکتر  پیت  کولی، 
 Straight( »داکتر، رانی دل کارمن / »یک  راست از کامپتن

Outta Compton(، جاناتان هرمن و آندرا برلوف بر مبنای 
داستان از اس. لی سویج، آلن ونکوس و آندرا برلوف.

بهترین فیلمنامه اقتباسی: »کسری بزرگ«، چارلز راندولف 
و آدام مکی بر مبنای کتاب مایکل لوییس.

دیگر نامزدها: »مریخی«، درو گادارد بر مبنای رمان اندی 
 / هورنبی  نیک  »بروکلین«،   / داناهی  اما  »اتاق«،   / ویر 
»کارول«، فیلیس ناجی بر مبنای رمان »بهای نمک« نوشته 

پاتریشیا های اسمیت.
بهترین فیلم بلند انیمیشن: »پشت رو«، پیت داکتر، جوناس 

ریورا )دیزنی-پیکسار(.
کافمن،  چارلی  جانسن،  دوک  »آنومالیزا«،  نامزدها:  دیگر 
رزا تران )پارامونت( / »پسر و دنیا«، آله آبرو / »فیلمشان 
گوسفنده«، مارک برتن و ریچارد استارزاک )الینزگیت( / 
»وقتی مارنی آنجا بود«، هیروماسا یونه بایاشی و یوشیاکی 

نیشیمورا.
بهترین فیلمبرداری: »بازگشته« امانوئل لوبزکی.

»هشت   / الخمان  ادوارد  »کارول«،  نامزدها:  دیگر 

جاده  دیوانه:  »مکس   / ریچاردسن  رابرت  نفرت انگیز«، 
راجر   ،)Sicario( حرفه ای«  »قاتل   / سیل  جان  خشم«، 

دیکنز.
جنی  خشم«،  جاده  دیوانه:  »مکس  لباس:  طراحی  بهترین 

بیون.
گی- جیمز  و  کاپادیا  آصف  »ایمی«،  بلند:  مستند  بهترین 

.)A24( ریس
بهای  رودخانه:  در  »دختری  کوتاه:  مستند  بهترین 

بخشش«، شرمین عبید چنائی )اس او سی فیلمز(.
مارگارت  خشم«،  جاده  دیوانه:  »مکس  تدوین:  بهترین 

سیکسل.
لمس  الشلو  شائول«،  »پسر  خارجی زبان:  فیلم  بهترین 

)مجارستان(
خشم«،  جاده  دیوانه:  »مکس  مو:  و  چهره پردازی  بهترین 

لسلی فاندروالت، دامین مارتین و الکا واردگا.
بهترین موسیقی: »هشت نفرت انگیز«، انیو موریکونه.

»اسپکتر«،  فیلم  از  دیوار«  روی  »نوشتن  ترانه:  بهترین 
موسیقی و شعر از جیمی نیپس و سام اسمیت.

بهترین طراحی صحنه: »مکس دیوانه: جاده خشم«، طراح 
صحنه: کالین گیبسن؛ طراح دکور: لیسا تامپسن.

گابریل  خرس«،  »داستان  انیمیشن:  کوتاه  فیلم  بهترین 
)پانک روبات  تهیه کننده  اسکاال  پاتو  و  کارگردان  اوزاریو 

انیمیشن استودیو(.
 ،)Stutterer( »بهترین فیلم کوتاه زنده: »دچار لکنت زبان

بنجامین کلیری کارگردان )بر گالی فیلمز(.
بن  خشم«،  جاده  دیوانه:  »مکس  صداگذاری:  بهترین 

اوسمو، کریس جنکینز، گرگ رودولف.
اندرو  ماکینا«،  »اکس  تصویری:  جلوه های  بهترین 

وایت هرست، پل نوریس، مارک آردینگتن و سارا بنت.

سخنرانی دی کاپریو برای افزایش آگاهی زیست محیطی

گفت  جایزه اش  دریافت  سخنرانی  در  دی کاپریو  لئوناردو 
تغییرات جوی حقیقی است و فوری ترین تهدیدی است که 
روی ما تأثیر می گذارد.به نقل از تلگراف، دی کاپریو که بعد 
از 6 بار نامزدی دریافت جایزه اسکار این جایزه سینمایی 
آن خود کرد، در سخنرانی دریافت جایزه اش، گفت:  از  را 
از همه شما خیلی ممنونم! از آکادمی و تمام کسانی که در 
محصول  »بازگشته«  فیلم  می کنم.  تشکر  هستند  اتاق  این 
از  باورنکردنی  مجموعه ای  خستگی ناپذیر  تالش های 
دست اندرکاران بود. من باید از همه از همان ابتدای مسیر 
از  دی کاپریو  حال  این  کنم.با  تشکر  بازیگری ام  حرفه ای 
استفاده  کردن  تشکر  برای  تنها  داشت  که  محدودی  وقت 
کرد.  جلب  دیگری  مهم  مسئله  به  را  حضار  توجه  و  نکرد 
انسان  ارتباط  درباره  »بازگشته«  فیلم  ساختن  گفت:  او 
که  کردیم  احساس   2015 سال  در  ما  بود.  طبیعی  دنیای  با 
این گرم ترین سال سیاره مان است. تغییرات جوی حقیقی 
تهدیدی  فوری ترین  می افتد،  اتفاق  االن  همین  دارد  است، 
است که روی ما تاثیر می گذارد و باید همین االن دست به 

کار شویم و به تعویق انداختن آن را متوقف کنیم.

طعنه آدام مک کی
به »میلیاردرهای عجیب و غریب« و هیالری کلینتون

بزرگ«  »کسری  کارگردان  و  فیلمنامه نویس  کی  مک  آدام 
سخنانی  اقتباسی  فیلمنامه  برای  اسکار  دریافت  از  پس 
مطرح  مالی  سیستم  و  آمریکا  پیش روی  انتخابات  درباره 
کرد.به گزارش هالیوود ریپورتر، آدام مک کی کارگردان و 
از  فیلمنامه نویس در سخنرانی دریافت جایزه اسکار خود 
درباره  آمریکایی  رای دهندگان  به  تا  کرد  استفاده  فرصت 
کاندیداهایی اخطار دهد که از منابع سوال برانگیز از جمله 

»میلیاردرهای عجیب و غریب« پول می گیرند.
رندولف  چارلز  و  مک کی  توسط  که  بزرگ«  »کسری  فیلم 
نوشته  لوییس  مایکل  پرفروش  رمان  از  اقتباس  با  و 
جایزه  برنده  اسکار  جوایز  هشتمین  و  هشتاد  در  شده 
روی  حضور  با  مک کی  شد.  اقتباسی  فیلمنامه  بهترین 
درباره  فیلمی  در  کردن  خطر  خاطر  به  »پارامونت  از  سن 
موضوع های مرموز اقتصادی و باور داشتن به آن« تشکر 
کرد.این کارگردان در سخنرانی دریافت جایزه اش سیاسی 
هم شد و سعی کرد پیغام فیلم »کسری بزرگ« را گسترش 
دهد؛ یک درام کمدی که می خواهد درباره بانک های بزرگ 
و سیستم های مالی فاسد اخطار دهد. مک کی به حضار و 
بینندگان گفت: اگر نمی خواهید سیستم پول بزرگ، دولت را 
کنترل کند به کاندیداهایی رای ندهید که از بانک های بزرگ، 

نفت و میلیاردرهای عجیب و غریب پول می گیرند.
به  کلینتون  هیالری  به  ظریف  ضربه ای  او،  صحبت  این 
می شود  گفته  بود.  سرمایه اش  جمع آوری  گذشته  خاطر 
کلینتون برای کمپین ریاست جمهوری اش بیش از 20 میلیون 
دالر از بانک ها و سازمان های مالی گرفته و رای دهندگان را 
نگران کرده که در صورت انتخاب شدن، ممکن است بیش 
مورد  باشد.در  نزدیک  مالی  فاسد  سازمان های  به  حد  از 
به  احتماال داشته  »میلیاردرهای عجیب و غریب« هم مک کی 
زیاد روی  به خاطر خرج کردن  که  بزرگی  اهداکننده  چند 
انتخابات شناخته می شوند، اشاره می کرده است. از چنین 
افرادی می توان به صنعتگران بزرگ چارلز و دیوید کوک، 
شلدون ادلسون مدیر عامل کمپانی سندز الس وگاس و کن 
در  کرد.وقتی  اشاره  دیپو  هوم  کمپانی  عامل  مدیر  النگان 
کاندیدای  به  که  پرسیدند  مک کی  از  مراسم  صحنه  پشت 
خاصی اشاره داشته یا خیر، او در پاسخ گفت: نه این طور 
او رایلی  این فیلم است. بیل  نبود. همین نکته خارق العاده 
یا  فیلم حمایت می کنند. چپ  این  از  و برنی سندرز هر دو 
راست نیست. پول بزرگ این دولت را تحت کنترل خودش 
کاندیداها  ببینید  می توانید  کنید.  گوگلش  است.  آورده  در 

چقدر پول گرفتند.

معاون رییس جمهور آمریکا
سینماگران را به کنش اجتماعی فراخواند

در بخشی از مراسم اسکار که ساعتی پیش به پایان رسید، 
او  مواضع  از  بایدن  جو  تشویِق  با  و  ایستادند  سینماگران 

برابر خشونت جنسی حمایت کردند.
به گزارش ورایتی، جو بایدن از حضار و بینندگان هشتاد 
به  دادن  پایان  برای  تا  خواست  اسکار  جوایز  هشتمین  و 
حمالت جنسی در محیط های دانشگاهی عهد ببندند. بایدن 
که برای معرفی کردن آهنگ فیلم مستند »شکارگاه« که به 
تشویق  با  بود،  رفته  صحنه  روی  می پردازد  تجاوز  مساله 
ایستاده حضار مواجه شد و به آن ها گفت: من اینجا کمترین 

شایستگی را دارم.
معاون رییس جمهوری آمریکا در حالی که برای یک وبسایت 

به  آگاهی سازی نسبت  تبلیغ می کرد که در زمینه  اجتماعی 
بیایید  ببندید.  عهد  گفت:  می کند،  فعالیت  جنسی  تجاوز 
فرهنگ را تغییر دهیم. ما می توانیم فرهنگ را تغییر دهیم 
تا هیچ زن و مردی که مورد سوء استفاده قرار گرفته، مثل 
مجبور  هرگز  دیگر  می بینید،  اینجا  امشب  که  بازماندگانی 
کار  هیچ  آن ها  کردم؟«  کار  چه  »من  بپرسد  خود  از  نباشد 
واقعا  را  این  هستند.  قربانی  آنها  ندادند.  انجام  اشتباهی 

می گویم.
لیدی گاگا نیز در این مراسم ترانه ای را با عنوان »تا وقتی 
از  خود  که  خواننده  این  کرد.  اجرا  بیفتد«  اتفاق  تو  برای 
بازماندگان حمله جنسی است، شماری از دیگر بازماندگان 
او،رایان  اجرای  از  بعد  آورد.  صحنه  روی  خود  با  هم  را 
سیکِرست در توییتر خود نوشت: کلمه ای برای توصیفش 
ندارم. براوو. جسی تایلر فرگوسن هم نوشت: این ترانه به 

شدت قدرتمند بود.
این نوع خشونت ها، اخیرا پرونده  با  در موضوعی مرتبط 
وی  است.  شده  پرسروصدا  نیز  ِکشا  نام  به  خواننده ای 
تهیه کننده،  لوک  دکتر  مقابل  قضایی  پرونده  یک  در  اخیرا 
شکست خورد. در صورت پیروزی، او می توانست خارج از 
قراردادش با کمپانی سونی و دکتر لوک، برای خودش آهنگ 
ضبط کند. کشا می خواهد از قرارداد با این تهیه کننده خارج 
به صورت »جنسی، فیزیکی،  لوک  شود و گفته است دکتر 

شفاهی و احساسی« از او سوء استفاده کرده است.

کریس راک مجری سیاه پوست
مراسم اسکار را کامال سیاسی کلید زد

اسکار  مراسم  اجرای  که  سیاه پوست  کمدین  راک  کریس 
2106 را برعهده داشت به مسایل تبعیض نژادی و موضوع 
داغ این روزها یعنی سفید بودن اسکار اشارات تندی داشت.
 2106 اسکار  مراسم  مجری  راک  کرس  ورایتی،  گزارش  به 
مراسم  اول  همان  از  شد  برگزار  فوریه   28 تاریخ  در  که 
سر  پشت  و  رفت  »اسکار خیلی سفید  است«  بحث  سراغ 
گوناگونی  نبود  بحران  به  مراسم  ابتدایی   مونولوگ  در  هم 
نژادی در نامزدهای آکادمی علوم و هنرهای فیلم و هالیوود 

پرداخت.
او در سخنانی گفت: اینجا در مراسم اسکار هستم که عنوان 

دیگرش جوایز منتخب سفیدپوستان است.
البته او بعدا در کمال تعجب از جادا پینکت اسمیت به خاطر 
کرد.راک  انتقاد  اسکار  کردن  بایکوت  بر  مبنی  تصمیمش 
همچنین گفت اطرافیانش به او فشار می آوردند تا میزبانی 
مراسم را بر عهده نگیرد و او به فکر کنار کشیدن افتاد، اما 
در نهایت به این نتیجه رسید که به عنوان میزبان می تواند 
تاثیر بیشتری بگذارد. او در حالی که بلند بلند با خودش فکر 
می کرد گفت: چرا صنعت فیلم تصمیم گرفته امسال اسکار 
آفریقایی- آمریکایی ها  حالی که  در  هم  آن  کند،  بایکوت  را 
مراسم  این  در  کم رنگ تری  حضور  دیگر«  بار   ۷1 »حداقل 
دهه های  در  سیاه پوستان  گفت  او  حال  این  داشته اند.با 
1950 و 1960 چیزهای واقعی دیگری برای اعتراض کردن 
مشغول  حد  از  بیش  ها  سال  آن  در  کرد:  اشاره  و  داشتند 
مورد تجاوز قرار گرفتن و اعدام بدون محاکمه شدن بودیم 
و دیگر وقتی نداشتیم که به این موضوع بپردازیم چه کسی 
جایزه بهترین فیلمبرداری را می برد. وقتی مادربزرگ تان 
بهترین  به  که  است  سخت  واقعا  است،  آویزان  درخت  از 
پیغام  ادامه  بدهید.در  اهمیت  کوتاه  خارجی  مستند  فیلم 
جنبش»جان سیاه پوستان  اهمیت  روی  و  شد  سیاسی تر  او 

 دارد« تمرکز کرد.
فقط  است  قرار  یادبود  کلیپ های  امسال  کرد:  اضافه  او 
سیاه پوستانی را نشان دهد که در راه سینما پلیس به آن ها 
نکته ای  به  اشاره  با  را  مونولوگش  است.راک  کرده  شلیک 
تغییر  دارد  اوضاع  گفت:  و  برد  پایان  به  امیدوارکننده 
می کند. امسال یک راکی سیاه پوست داریم. بعضی ها بهش 

می گویند »کرید« ولی من می گویم راکی سیاه پوست.

اندازه  به  باید  سیاه پوست  بازیگران  گفت:  کمدین  این 
گفت:  او  باشند.  داشته  موقعیت  سفیدپوست  بازیگران 
می خواهیم.  فرصت  فقط  ما  ندارد.  چیزی  کردن  بایکوت 
بازیگران سیاه پوست همان فرصت ها را می خواهند. همین. 
)دی کاپریو( هر سال یک نقش خیلی  لئو  بار.  یک  نه فقط 
خوب می گیرد اما بازیگران سیاه پوست چی؟ جیمی فاکس 
را نگاه کنید. جیمی فاکس در »ِری« تا حدی خوب بود که 
آن ها رفتند بیمارستان و ری چارلز واقعی را از دستگاه جدا 

کردند. با خودشان می گفتند »دو تا از اینا الزم نداریم«.
راک در اولین میزبانی مراسم اسکار خود در سال 2005 هم 
به این مسئله اشاره کرده بود که مراسم اسکار تا چه حد با 

مخاطبان آفریقایی- آمریکایی خود فاصله دارد.

سینما
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تصویری دیگر از خالق 
»شرلوک هلمز« در کتاب 

جدید »مایک اشلی«
 

زندگینامه های مختلفی از »آرتور کانون دویل« نویسنده داستان های 
»شرلوک هلمز« منتشر شده است. اخیرًا »مایک اشلی«، ویراستار 
انگلیسی کتابی جدید درباره زندگی این نویسنده منتشر کرده است 

که تالش می کند به نکاتی جدید درباره »دویل« اشاره کند.

به نقل از گاردین، اگر کسی تصمیم بگیرد درباره خالق داستان های »شرلوک 
بر  منتقدان  اینکه  اول  می شود  روبه رو  چالش  دو  با  بنویسد  مطلبی  هلمز« 

روی همه جنبه های زندگی »کانون دویل« تحقیق کرده اند و رد پای آنان در 
همه جا یافت می شود. دوم اینکه در کنار هم قرار دادن تکه های زندگی این 

نویسنده و دریافت یک تصویر منطقی از او بسیار مشکل است.

دکتر »واتسون« در داستان »تشخیص هویت« به »هلمز« می گوید: »چطور 
این موضوع را فهمیدی؟ این مدرک به نظر من که نامرئی بود.« و »هلمز« 
در پاسخ می گوید: »این طور نیست. مساله ظریفی بود اما نه اینکه نامرئی 
چیزهایی  همه  به  خوانندگان  می شود  سبب  داستانی  شخصیت  این  باشد.« 
که تاکنون بی توجه بودند دقت کنند. تصور این که خود نویسنده تاکنون از 
کسی فریب خورده باشد بسیار دور از ذهن است. به همین دلیل زندگینامه 
 نویسان بیشتر به شرح حال شخصیت »واتسون« در داستان های این نویسنده 

می پردازند.

هلمز«  »شرلوک  خالق  زندگینامه نویسان  دیگر  با  اشلی«  »مایک  هدف  اما 
کرده اند  بررسی  را  »دویل«  زندگی  که  افرادی  همه  تاکنون  است.  متفاوت 
دیگر  با  و  بپردازند  او  داستان های  اصلی  شخصیت  به  که  بودند  آن  پی  در 
کلی  نگاهی  »اشلی«  اما  می کردند.  رفتار  لشگر  سیاهی  مانند  شخصیت ها 
به حرفه او به عنوان یک نویسنده داد. در این کتاب زندگی »دویل« از آغاز 
دوره نویسندگی اش که کاغذهای زیادی را سیاه می کرد و مجالت مختلف از 
انتشارش سرباز می زدند تا زمانی که به شهرت رسید و به زعم بسیاری از 
صاحب نظران احساس دوگانه ای از تنفر و عالقه به بهترین شخصیت داستانی 
که خلق کرده بود داشت، بررسی می کند. مانند بسیاری از نویسندگان که در 
دل جامعه جا باز کردند به نظر از موفقیت زیاد خود شگفت زده شده بود و 
بعد از آن تمام عمر خود را صرف اثبات این موضوع کرد که موفقیت او در 

خلق اولین اثر خود و موفقیت آن اتفاقی نبوده است.

اگر بخواهیم مرکزی برای شکوفایی استعدادهای دویل انتخاب کنیم بی شک 
مجله Strand را که در سال 1891 شکل گرفت و بیشتر آثار او در آن منتشر 
شد باید نام برد. »دویل« پس از چهل سال همکاری با »جورج نونز«، ناشر و 
»هربرت اسمیت«، ویراستار خود حدود 250 مطلب برای این مجله انجام داد 
که شامل 120 داستان کوتاه، 9 رمان اپیزودی و بسیاری کارهای دیگر بود. 
شاید جدا از دو بار ازدواج وی و رابطه های شخصی وی با دو همسری که 
اختیار کرد رابطه وی با این مجله برای او از اهمیت بسیاری برخوردار بود 

چون سبب جذب خوانندگان بسیار برای او و خود مجله شد.

»اشلی« معتقد است این موضوع »درست مانند منشور حرفه ای این نویسنده 
خود  عالیق  از  او  شد  سبب  که  طیفی  کرد.  تقسیم  مختلفی  طیف های  به  را 
اسکی،  کند.«  احیا  خود  زندگی  در  دیگر  بار  را  آن ها  سپس  و  شود  باخبر 
ورزش بوکس بدون دستکش، جنگ جهانی اول، داستان های دزدان دریایی 
و داستان های تخیلی بخشی از این عالیق بودند که در داستان هایش به آنها 
ادبی دیگر برای  از دیگر گونه های  اگر نویسنده ماهری بود  البته  پرداخت. 
از  نشان  وی  داستان های  از  بسیاری  می برد.  بهره  خود  عالیق  دیگر  بیان 
تصور  خود  داستان های  از  یکی  در  مثاًل  دارد.  شکنجه  به  وی  شدید  عالقه 
او به  با ریختن سه سطل پر آب در گلویش را بیان می کند.  شکنجه یک زن 
کریکت نیز عالقه ویژه ای داشت و به همبازی بودن با »وی گریس« در دوره 

بازی خود در تیم MCC بسیار غره بود.

قسمت اعظم این کتاب زندگی وی در کتابخانه های دانشگاه را پوشش می دهد 
و »اشلی« برای آگاه کردن مخاطبان از این بخش زندگی خصوصی »دویل« 
تالش بسیاری می کند. در مقدمه کتاب ادعا می کند با خلق شخصیت »شرلوک 
هلمز« »زمین تکان خورد« و با مرگ این شخصیت در سال 1893 »غمی بر 
البته شاید هم حق با  جهان فروریخت که گویی پایان آن فرا رسیده است.« 

او باشد.

تاکنون مورد توجه قرار نگرفته  از زندگی »دویل« که  به جنبه های  »اشلی« 
بود نیز می پردازد؛ مثاًل سادگی افراطی وی درباره اعتقاد وی به احضار روح 
یا امپریالیسم. موضوع جالب دیگر درباره »شرلوک هلمز« از دیدگاه »اشلی« 
دو  عکس  اینکه   از  پس  مثاًل  و  بود  معتقد  پریان  دنیای  به  وی  که  است  این 
دختر را دیده بود که با سنجاق های کوچکی که تصویر چند پری روی آن بود 
کاله خود را به سر کرده بودند عقیده خود به این موضوع را بیان کرد و از 

انقراض قشر ضعیف تر دنیا اظهار تأسف کرده بود!«

»اشلی«  که  نیست  دنیای گمشده« عجیب  به رمان هایی »چون  با توجه  البته 
چنین برداشتی از شخصیت »دویل« کرده باشد. وی برای طرح رفتار او از 
جزئیات ریز زندگی او بهره می گیرد و حتی استفاده او از یک پیپ خاص در 

داستان را نیز نشانه ای برای گشودن رازهای مخفی ذهن او می داند.

حال سؤال اینجاست که آیا این کتاب موج جدیدی از خوانندگان را به سوی 
آثار خالق »شرلوک هلمز« جذب خواهد کرد یا خیر؟! با وجود اینکه »اشلی« 
تالش بسیاری در پررنگ کردن داستان های کمتر شناخته شده این نویسنده 
پایین است. وقتی در نهایت  این موضوع بسیار  اما همچنان احتمال  می کند 
مشخص شد که »شرلوک هلمز« کشته نشده است بسیاری از خوانندگان از 
این خبر شادمان شدند اما هیچ کس از شنیدن آن شگفت زده نشد. شاید به این 
دلیل که همگان می دانستند »شرلوک هلمز« مهم ترین شخصیت داستانی است 
که »دویل« تاکنون خلق کرده است و مهم ترین شخصیت یک داستان راز بقا و 
ماندگاری آن است و هیچ گاه نمی میرد. به نظر ایجاد تصویر جدید از »دویل« 
و تالش برای جلب توجه خوانندگان به آثار دیگر این نویسنده بیهوده است. 
را  کارنامه »دویل« است و می توان همین نقطه  »شرلوک هلمز« نقطه قوت 
تقویت کرد. همان طور که »دابلیو اچ آدن« اشاره کرد ماجراجویی های جدید 
در انتظار »شرلوک هلمز« است. به همین دلیل خلق داستان های جدید مانند 
آنچه »بی بی سی« انجام داد بسیار خوب است و الزم نیست همه چیز را تغییر 
این کار کفایت می کند. »شرلوک  داد و تغییر جزئیات کوچک تاریخی برای 
هلمز« در تاریخ دنیا نمی میرد و دیگر شخصیت های داستان »دویل« در مقابل 
»مایک  جدید  اثر  که  دید  و  ماند  منتظر  باید  می مانند.  کاغذپاره  مثابه  به  او 

شلی« این موضوع را چگونه به اثبات می رساند.

آخرین اثر »امبرتو اکو« این 
هفته به بازار اروپا می آید

نوشته  کتاب  این  بود  قرار  این  از  پیش  »گاردین«،  نشریه  از  نقل  به   
می  ماه  در  ایتالیایی  مشهور  رمان نویس  و  نمادشناسی  استاد  »اکو«، 
اثر  ناشر  فوریه   19 در  وی  درگذشت  علت  به  که  شود  منتشر   2016
هفته  این  آخر  تا  را  آن  و  انداخته  جلو  را  آن  انتشار  تا  گرفت  تصمیم 
روانه بازار کند. »پیپ ابلیس آلپه« )Pape Satan Aleppe( نام این اثر 
است که »اکو« آن را از نخستین جمله بخش جهنم کتاب »کمدی الهی« 
»دانته« شاعر و نویسنده قرن 14 ایتالیا وام گرفته است. این عبارت از 
کتاب »دانته« کامال بی معنی است هر چند تا کنون تئوری های بسیاری 
مقاالت  از  مجموعه ای  اثر  این  است.  شده  ارائه  آن  مفهوم  درباره 
»اکو« است که پیش از این در هفته نامه ایتالیایی »ال اسپرسو« از سال 
این  2000 میالدی منتشر شده بود. مسئوالن »ال ناوا دی تسئو« ناشر 
مجموعه مقاالت می گوید ادامه نام این اثر »تاریخچه یک جامعه مایع« 
توسط  انتشارات  این  ماست.  زمانه  سردرگمی  هویت  دهنده  نشان 
کشور  این  نشر  صنعت  تا  شد  تاسیس  ایتالیایی  مطرح  نویسندگان 
یابد. »اکو« خود  از انحصار ناشران وابسته به دولت رهایی  اروپایی 

برای راه اندازی این انتشارات 2 میلیون یورو کمک کرده بود.
در  دوشنبه  تسئو«  دی  »ناوا  انتشارات  مدیر  اسگرابی«،  »الیزابتا   
گفت وگو با نشریه ایتالیایی»»ریپابلیکا« این کتاب جدید را کتابی نمادین 
دانست که از خستگی ناپذیری »اکو« در طول زندگانی وی نشان دارد. 
وی افزوده بود: »برایم باور کردنی نیست که امبرتو درگذشته باشد 

... همه ما امیدوار بودیم که دوباره کار کردن او را ببینیم.«
 »هارویل سکر«، ناشر آثار »اکو« به زبان ایتالیایی هنوز تاریخ انتشار 
که  »اکو«  اعالم نکرده است.  را  اکلیسی  زبان  به  این مجموعه مقاالت 
مشهور  رز«  گل  »نام  عنوان  با  خود   1980 رازآلود  رمان  برای  بیشتر 
است تا پیش از مرگش ۷ رمان دیگر را نیز منتشر کرده بود. سه اثر 
از کتاب های این نویسنده برجسته ایتالیایی مربوط به حوزه کودکان 
در  نیز  را  آکادمیک  کتاب های  و  مقاله  مجموعه  چندین  وی  و  بوده 

کارنامه خود دارد.

ادبیات
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دیگر بس  و گفتم: شیدا  باالی سرش  رفتم  کما رفت،  به  که   »همان زمان 
است؛ برو. خیلی زجر کشیدی.« 

این را »مسعود جاهد« می گوید. همسر »شیدا« و البته همراه و معشوق 20 
ساله اش. شیدا چهارشنبه در خاک آرام می گیرد. مواجهه با او،  مثل تمام 
خاک  در  مدت ها  از  بعد  و  می شوند  بیماری  این  درگیر  که  است  آدم هایی 

آرام می گیرند. درِد هجرانشان یک طرف است و اینکه باالخره از شر آن 
همه درد و آرام بخش و مسکن  های قوی خالص می شوند، یک طرف دیگر 
ماجرا. اما مساله ای که در مواجهه با خاموشی »شیدا جاهد« با آن روبه رو 
هستیم؛ مساله ی دیگری است؛ همسر و دوستداران او از همان شدت گرفتن 
بیماری این آوازخوان به آن اشاره دارند، »ممنوع الکاری« اوست و تاثیری 

که بر این مساله بر وضعیت روحی و جسمی او گذاشته است. 
دلیل  بی آنکه  کردند،  ممنوع الکار  قبل  دولت  در  را  او  می گوید  »جاهد« 
مشخصی برای این مساله بیان کنند: »ممنوع الکاری  تاصیر بسیار زیادی 
بر زندگی او گذاشت. فشار روحی وحشتناکی بر او وارد شد و همین آغاز 
شروع بیماری او شد. »شیدا« روح بسیار حساسی داشت و سال ها برای 
هنرش زحمت کشیده بود؛ طبیعی است که نمی توانست این مساله را قبول 
کند. وقتی یک هنرمند را ممنوع الکار می کنند، یعنی اینکه زندگی را از او 

می گیرند. هنرمند به عرضه ی هنرش زنده است.« 
می گوید.  بود،  شده  تحمیل  شیدا  و  او  زندگی  به  که  سکوتی  از  »جاهد« 
باز  به زندگی طبیعی خود  نتوانستند  اتفاق هیچ  کدام  این  از  بعد  اینکه  از 
گردند: »ما در یک سکوت مطلق فرو رفتیم. حتی دیگر انگیزه ی خلق اثر 
جدید را نداشتم. مدام هم در تالش بودیم تا شاید این مساله حل شود؛ این 
اتفاق اما رخ نداد تا اینکه اولین نشانه های بیماری در شیدا مشخص شد و 

آن چنان پیشرفت کرد که به وضعیت رسید.« 
»جاهد« با غمی بزرگ از بیماری همسرش می گوید. از اینکه چندین بار در 
بیمارستان های مختلف بستری شد. از هزینه های سرسام آوری که در این 
مدت به زندگی آنان تحمیل شد. از حمایت هایی که انجام نشد. از سکوت 
هنرمندان و همکارانشان که کسی سراغ او را نگرفت و البته از دوستانی که 
به یاد او بودند و از جمله کنسرتی که دوسِت  قدیمی اش »حسین علیشاپور« 

برای همراهی با او انجام داد. 
حاال آن دولت رفته است؛ سه سال از استقرار دولت »تدبیر و امید« گذشته 
است و باز می توان لیست بلند باالیی از هنرمندانی که همچنان نمی توانند 
این  در  آورد.  دهند،  ادامه  قانونی  و  رسمی  صورت  به  فعالیت هایشان  به 

لیست اتفاقا نام های بزرگی هستند، نام های بزرگ از سبک های گوناگون. 
از خسروی آواز ایران - محمدرضا شجریان- گرفته تا »کوروش یغمایی« 
برای  بهانه  جوان.  هنرمندان  البته  و  بزرگ  نام های  از  دیگر  بسیاری  و 
هیچ  هم  خیلی ها  برای  البته  و  است  متفاوت  خیلی هایشان  ممنوع الکاری 
دلیلی بیان نشده است، برای مثال بسیاری از آوازخوانان زن در این مدت 

محمدی«  »سحر  جوان ترینشان  دهند،  ادامه  فعالیت هایشان  به  نمی توانند 

که حتی مجامع قضایی حکم به تبرئه ی او دادند و هنوز هم روی صحنه 
رفتن آرزوی اوست. 

این اتفاقات در حالی رخ می دهد که وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی همین 
چند وقت پیش بار دیگر به این مساله اشاره داشت که: »دولت در برخورد 
در  دولت  به  نقدی  و  است  برداشته   گام  بیان  آزادی  از  فراتر  منتقدان  با 
برخی  کنسرت  برگزاری  در  ممنوعیتی  هیچ  نیست.ما  وارد  زمینه  این 
که  همانطور  نداریم.  ممنوع الکار  عنوان  به  چیزی  ما  نداریم؛  خوانندگان 

ممنوع ا لقلم نداریم.« 
و  بود  ممنوع الکار  اما  جاهد«  »شیدا  ما،  موسیقی  سایت  گزارش  به 
چهارشنبه در حالی در خاک آرام می گیرد که آرزوی روی صحنه رفتن را 
با خود به همان اعماق زمین خواهد برد. گذشته ها را باید رها کرد؟ باید به 
این دل خوش کرد که »شیدا« زنده است تا صدایش هست؟ می توان زیر لب 
زمزمه کرد که: »تنها صداست که می ماند« و بعد تنها برای آرامش روحش 
دعا کرد. اما می توان هنوز هم به هنرمندانی فکر کرد که این مشکل را دارند 

و نفس می کشند. 
می گوید:  که  دارد  یغمایی«  »کوروش  باره  این  در  را  تعبیر  بهترین  شاید 
»ممنوع الکاری در عمل مانند این است که با اتومبیلی متهم بدون جرم را 
به میان کویری ببری و در آنجا به کویر بسپاری اش و به آبادی برگردی 
تا درآن برهوت آن بیچاره در تنهایی مطلق ذره ذره بخار شود. بر همین 
بر  افسردگی شدید  بیماری های  به  این هنرمندان  از  پایه بود که بسیاری 
پایه آواری از ناامیدی و تزلزل شخصیتی در تنهایی مطلق با مرگ های زود 
هنگام از دنیا رفتند )رها کردن هنرمندانی شناخته شده در جامعه بدون 
نبود(. غم  از مزایای شهروندی و…سزاوار  داشتن هیچگونه بهره مندی 
انگیزتر از همه این که هنوز مدت کوتاهی از جان سپردن این متهمان بدون 
جرم نگذشته است ، که امروزه همان به اصطالح جرم  ها در میزان بسیار 

پست تری مورد پشتیبانی هم قرار گرفته است ! 

انگیزه ممنوع الکاری های خودم را هنوز نمی دانم . برای حکم اول )آغاز 
فترت( که درآغاز انقالب 1۷ سال به طول انجامید و من ممنوع الچهره و 
حتا ممنوع الخروج هم بوده ام ، شاید بتوان آنرا به عوارض و نشانه های 
انقالب ها نسبت داد )از داشتن لیسانس جامعه شناسی هم همانگونه که 
میدانید نمیتوانستم بهره مند شوم( ، که با پخش آلبوم سیب نقره ای و آغاز 
دوباره موزیک پاپ در ایران این ممنوعیت برطرف شد)که تولید این آلبوم 
هم ماجراهای شنیدنی خود را دارد(. اما برای بار دوم )فترت( که اکنون 9 
سال از آن می گذرد هنوز پاسخی پیدا نکرده ام. حکمی صادر شده است. 
)پنهانی، چون اگر قانونی بود می بایست به صراحت و روشنی اعالم می 
شد( که بر پایه شواهد موجود ، نه شاکی وجود داشت و نه مجرمی و نه 
مراتب  نه  و  ای(  )محکمه  دادگاهی  نه  همچنین  بود،  افتاده  اتفاق  جرمی 
دادرسی مانند وکیل و قاضی و هیات منصفه و نه رای صادر شده ای . اما 
شگفت این که حکم )در پشت درهای بسته( داده و اجرا می شود. آن هم 
مشخص  زمانی  حکمی  هر  دنیا  همه  در  )باالخره  زمان  قید  بدون  حکمی 
دارد( و نتیجه این که بر پایه این حکم آلبوم )ملک جمشید( من که مجوز 
تمام مراحل ممیزی شعر و موزیک و … را گرفته بود به ناگاه جلوی پخش 

آن گرفته شد )تا کی؟ کسی پاسخگو نیست و خدا می داند(.

موسیقی

شیدا جاهد چهارشنبه آرزوی روی صحنه رفتن را به اعماق خاک می سپارد

هنرمند به عرضه  هنرش زنده 
است و با ممنوع الکاری می میرد



    جمعه 14 اسفند ماه 1394 -  شماره 435هفته نامه پرشین12

  www.persianweekly.co.uk   info@persianweekly.co.uk گوناگون
راه اصولی مدیریت مواد مخدر کم خطر 

مـــاری جوانای 
قــــــــــــــانونی 

ترجمه: محسن عارفی

بحث ها بر سر قانونی شدن مصرف »حشیش«، باالخره پیروز شد 
اما هنوز قسمت دشوار آن باقی مانده است.

مانند توهم ناشی از مصرف حشیش، طبقه طبقه و پرپشت، گیاهی 

شکوفا که به وسیله تکنسین های فنی آزمایشگاه نگهداری می شود و 
تنها وقتی که موعد پرداخت مالیات می رسد، از سوی مقامات دولتی 
آزار می بینند. گیاه شاهدانه که از آن حشیش استخراج می شود، قباًل 
به صورت پنهانی کشت شده و به وسیله کارتل های تبهکار و آدمکش 
مبادله می شد و تنها از سوی کسانی مصرف می شد که خطر زندان 
جهان  سراسر  کشورهای  اکنون  اما  می خریدند.  جان  به  را  رفتن 
برخی  و حتی  ثبت کرده اند  پزشکی  عنوان مصارف  به  را  دارو  این 
آمریکا،  ایالت  چهار  در  حاضر،  حال  در  گذاشته اند.  فراتر  را  پا  نیز 
مصرف تفریحی و تفننی این ماده مخدر قانونی شده است. کشور 
کوچک اروگوئه نیز همراه با کانادا که به عنوان نخستین کشور بزرگ 
به جمع  کرد،  اعالم  قانونی  را  صنعتی عضو گروه۷، مصرف علف 
از مکزیک  برخی کشورها،  پارلمان  باشگاه می پیوندد.  این  اعضای 
گرفته تا آفریقای جنوبی نیز در حال حاضر در حال اجرای اصالح 

قوانین خود در این زمینه هستند.
قانونی  معتقدند  می شود(  هم  اکونومیست  مجله  )شامل  که  آنهایی 
از منع  کردن و تحت نظارت درآوردن مصرف حشیش بسیار بهتر 
علف  مصرف  سر  بر  بی حاصل  و  بیهوده  جنگ  پایان  از  است  آن 
استقبال می کنند. در حال حاضر، حشیش، نزدیک به نیمی از ارزش 
300 میلیارد دالری بازار غیرقانونی مواد مخدر را به خود اختصاص 
اکثریت  استعمال  مورد  ماده  همچنین  مخدر،  ماده  این  می دهد؛ 
است.  جهان  غیرمجاز  مصرف کنندگان  میلیون نفری   250 جمعیت 

حالی  در  می تواند  مخدر  ماده  این  مصرف  کردن  قانونی  بنابراین، 
که از جامعه مصرف کننده حمایت کرده و آن را مطمئن می کند، در 
این منبع درآمدی  از  از وقوع جرائم سازمان یافته ناشی  همین حال 

عظیم جلوگیری کند.
شروع  نقطه  می تواند  حشیش  استعمال  ممنوعیت  لغو  حال،  این  با 
بحث های پیچیده درباره چگونگی قانونمند  کردن استعمال این ماده 
که منصب داران  است  جزییاتی  شبیه  دقیقًا چیزی  این  باشد.  مخدر 
آن می شود که  آن هستند که شامل چگونگی بستن مالیات بر  دنبال 
نحوه تعیین این مالیات هم درجات مختلفی دارد که از اجازه فروش 
و اینکه چه کسی مجاز است و به چه کسی باید به فروش برسد را 
دربر می گیرد. اینها همه سواالتی هستند که سیاستگذاران را وادار 
کرده تا تصمیم بگیرند کدام اهداف رقابتی قانونمند کردن برای آنها 
ارزش بیشتری دارد. پیشگامانی چون کانادا، در حال انشای قوانینی 
کپی برداری  کشورها  دیگر  سوی  از  احتمااًل  قوانین  این  که  هستند 
را  آنها  به سختی می توان  قوانین،  این  به محض وضع  خواهد شد. 

از میان برداشت. اتخاذ این تصمیمات قانونی، در نهایت تعیین کننده 
استعمال حشیش  قانونی کردن  یا شکست طرح  بودن  موفقیت آمیز 

خواهد بود.

کیک حشیش خود را بخرید و بخورید
طرفداران قانونی شدن استعمال حشیش تلفیق عجیبی از طرفداران 
و  تجاری  و  شخصی  حداکثری  آزادی های  خواسته  با  آزادی 
محافظه کارانی هستند که معتقدند ممنوعیت کم اثرتر از قانونی کردن 
اتحاد  تندروها،  و  »هیپی«ها  است.  منطقی  درآوردن  کنترل  تحت  و 
قدرتمندی برای قانونی کردن استعمال حشیش شکل داده اند. اما به 
عنوان مثال، وقتی از آنها می پرسند که خرید و فروش حشیش دقیقًا 
چطور باید باشد و چه میزان مالیاتی بر آن بسته شده یا آیا باید بر 
میزان مصرف آن محدودیتی اعمال شود، خود را تک و تنها می یابند. 
مشخص  دوز  هیچ  که  حشیش  چرا  بپرسند  شاید  آزادیخواهان، 
کشنده ای ندارد باید به کلی برای بزرگساالن که می توانند تصمیمات 
آزادانه و آگاهانه ای بگیرند، قانونی شود؟ در این باره دو دلیل وجود 
دارد که باید مدنظر قرار گیرند؛ نخست اینکه به نظر می رسد حشیش 
درباره  تصمیم  یعنی  این  و  می کند  ایجاد  وابستگی  کمتری  عده  در 
نشئگی و وابستگی به آن انتخابی نیست. دوم آنکه، غیرقانونی بودن 
حشیش یعنی اینکه تحقیقات روی اثرات درازمدت این ماده مخدر، 
این  در  هم  تصمیمات  آگاهانه ترین  حتی  بنابراین،  است  نامشخص 
تصمیمات  که  وقتی  تا  پس  است.  ناقص  اطالعات  بر  مبتنی  مورد، 

تنباکو،  و  الکل  بر خالف مصرف  نیستند، شرایط  آگاهانه  و  آزادانه 
خارج از کنترل مصرف کننده خواهد بود.

دولت ها  کنند.  واگذار  را  عرصه  باید  آزادیخواهان،  این رو،  از 
دریافت  مالیات  آنها  از  مصرف کنندگان،  بازداری  برای  می توانند 
کنند اما این مالیات نباید آنقدر زیاد باشد تا مصرف کنندگان به بازار 
این  واقعی  میزان  آورند.  روی  مالیات  بدون  حشیش  توزیع  سیاه 
آمریکای  در  دارد.  اقتضائات کشورها  و  به موقعیت  مالیات بستگی 
التین که سوءمصرف مواد نادر و بازار سیاه بسیار رایج و قدرتمند 
ثروتمند،  دارند. در جهان  نگه  پایین  را  باید قیمت ها  است، دولت ها 
که سوءمصرف بسیار رایج بوده و فروشندگان مواد مخدر به جای 
باید  امنیت ملی، بیشتر یک مزاحمت تلقی می شوند، قیمت ها  تهدید 
افزایش یابد. یکی از الگوها می تواند ایاالت متحده، پس از ممنوعیت 
پایین  الکل  بر  مالیات  نخست  آن  در  که  باشد  مخدر  مواد  استعمال 
شدن  خارج  با  سپس  شوند  خارج  دور  از  قاچاقچیان  تا  شد  آورده 
را  مشابهی  الگوی  یافت.  افزایش  مالیات ها  این  بازار،  این  مافیای 

می توان وقتی مشخص شد چه محصولی اجازه فروش دارد، به کار 
بارشده  سیگار  یک  عام  استفاده  معنای  به  تنها  دیگر  حشیش  برد. 
نیست؛ امروز کارفرمایان قانونی حشیش و ماری جوانا را به شکل 
محصوالت خوراکی در اختیار مصرف کنندگانی می گذارند که تمایلی 
به استفاده دخانی از آن ندارند. همچنین توصیه شده تا نوع بسیار 
استنشاقی  صورت  به  یا  شود  بلعیده  یا  مخدر  مواد  کنسانتره  قوی 
استعمال شود. مصرف خوراکی و انواع قوی تر آن، باعث خواهد شد 
تا فروشندگان غیرمجاز و غیرقانونی از این تجارت کنار زده شوند 
اما با این حال آنها همچنان خطر ترغیب بیشتر مردم به دریافت مواد 
انواع قوی تر آن را به دنبال دارند. بنابراین،  از  مخدر، به خصوص 
نقطه شروع باید تنها قانونی کردن آنچه واقعًا در بازار سیاه موجود 
است باشد. این بدان معنا خواهد بود که اعمال محدودیت یا امکان 
وضع مالیات، به همان اندازه مشروبات الکلی یا کمتر از آبجو خواهد 
بود. شاید اروپا توانایی اعمال ممنوعیت فروش کنسانتره های مواد 
این نوع مواد مخدر  اما در آمریکا هنوز برای  مخدر را داشته باشد 
تمایل زیادی وجود دارد. اگر این محصول در آنجا ممنوع شود، در 
این صورت بزهکاران با اشتیاق وارد عمل می شوند. در یک رابطه، 
دنیای  در  کنند.  عمل  غیر لیبرال  مصممی  شکل  به  باید  دولت ها 
تبهکاران، تبلیغات عمدتًا جایی ندارد اما در دنیای قانونمداران، تبلیغ 
می تواند به تقاضای وسیع بینجامد. این تبلیغات باید ممنوع شود. 
به همین ترتیب، بسته بندی های شیک و جذاب که نظیر کلوچه های 
بسیاری  مانند  باید  می کند،  جلب  خود  به  را  کودکان  توجه  حشیش 
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تنباکو،  و  الکل  بر خالف مصرف  نیستند، شرایط  آگاهانه  و  آزادانه 
خارج از کنترل مصرف کننده خواهد بود.

دولت ها  کنند.  واگذار  را  عرصه  باید  آزادیخواهان،  این رو،  از 
دریافت  مالیات  آنها  از  مصرف کنندگان،  بازداری  برای  می توانند 
کنند اما این مالیات نباید آنقدر زیاد باشد تا مصرف کنندگان به بازار 
این  واقعی  میزان  آورند.  روی  مالیات  بدون  حشیش  توزیع  سیاه 
آمریکای  در  دارد.  اقتضائات کشورها  و  به موقعیت  مالیات بستگی 
التین که سوءمصرف مواد نادر و بازار سیاه بسیار رایج و قدرتمند 
ثروتمند،  دارند. در جهان  نگه  پایین  را  باید قیمت ها  است، دولت ها 
که سوءمصرف بسیار رایج بوده و فروشندگان مواد مخدر به جای 
باید  امنیت ملی، بیشتر یک مزاحمت تلقی می شوند، قیمت ها  تهدید 
افزایش یابد. یکی از الگوها می تواند ایاالت متحده، پس از ممنوعیت 
پایین  الکل  بر  مالیات  نخست  آن  در  که  باشد  مخدر  مواد  استعمال 
شدن  خارج  با  سپس  شوند  خارج  دور  از  قاچاقچیان  تا  شد  آورده 
را  مشابهی  الگوی  یافت.  افزایش  مالیات ها  این  بازار،  این  مافیای 

می توان وقتی مشخص شد چه محصولی اجازه فروش دارد، به کار 
بارشده  سیگار  یک  عام  استفاده  معنای  به  تنها  دیگر  حشیش  برد. 
نیست؛ امروز کارفرمایان قانونی حشیش و ماری جوانا را به شکل 
محصوالت خوراکی در اختیار مصرف کنندگانی می گذارند که تمایلی 
به استفاده دخانی از آن ندارند. همچنین توصیه شده تا نوع بسیار 
استنشاقی  صورت  به  یا  شود  بلعیده  یا  مخدر  مواد  کنسانتره  قوی 
استعمال شود. مصرف خوراکی و انواع قوی تر آن، باعث خواهد شد 
تا فروشندگان غیرمجاز و غیرقانونی از این تجارت کنار زده شوند 
اما با این حال آنها همچنان خطر ترغیب بیشتر مردم به دریافت مواد 
انواع قوی تر آن را به دنبال دارند. بنابراین،  از  مخدر، به خصوص 
نقطه شروع باید تنها قانونی کردن آنچه واقعًا در بازار سیاه موجود 
است باشد. این بدان معنا خواهد بود که اعمال محدودیت یا امکان 
وضع مالیات، به همان اندازه مشروبات الکلی یا کمتر از آبجو خواهد 
بود. شاید اروپا توانایی اعمال ممنوعیت فروش کنسانتره های مواد 
این نوع مواد مخدر  اما در آمریکا هنوز برای  مخدر را داشته باشد 
تمایل زیادی وجود دارد. اگر این محصول در آنجا ممنوع شود، در 
این صورت بزهکاران با اشتیاق وارد عمل می شوند. در یک رابطه، 
دنیای  در  کنند.  عمل  غیر لیبرال  مصممی  شکل  به  باید  دولت ها 
تبهکاران، تبلیغات عمدتًا جایی ندارد اما در دنیای قانونمداران، تبلیغ 
می تواند به تقاضای وسیع بینجامد. این تبلیغات باید ممنوع شود. 
به همین ترتیب، بسته بندی های شیک و جذاب که نظیر کلوچه های 
بسیاری  مانند  باید  می کند،  جلب  خود  به  را  کودکان  توجه  حشیش 

محتوی  شیرینی جات  و  اسانس دار  سیگارهای  که  کشورهایی  از 
دولت ها  شود.  اعالم  غیرقانونی  کرده اند،  منع  را  الکلی  مشروبات 
همچنین باید از سیستم مالیاتی و آموزش های همگانی برای ترویج 
کنند.  استفاده  مخدر  مواد  مصرف  بی خطر  و  بی ضررتر  راه های 
بازار فروش قانونی هم اکنون و در پاسخ به سیگارهای الکترونیک، 
پایپ را ارائه کرده که آسیب های ناشی از دود به ریه ها را به حداقل 
دولت  سوی  از  حشیش  استعمال  ممنوعیت  آمریکا،  در  می رساند. 
کنترل  مقررات  نخستین  نگارش  وظیفه  که  معناست  بدان  فدرال 
در  متقاضی  کارمندان  برخی  به  آن  از  استفاده  شدن  قانونی  و 
قدرت  آزمایش های  است.  شده  محول  کوچک  ایالت های  از  تعدادی 
صدها  حل  و  امن  رانندگی  محدودیت های  اعمال  محافظت کنندگی، 
و  غذا  سازمان  )مانند  فدرال  ادارات  وقتی  هم  آن  حل نشده،  معمای 
دارو، به عنوان پیشرفته ترین سازمان ناظر غذا و داروی جهان( که 
باید به طور طبیعی به آنها توصیه و پیشنهاد کنند، دست روی دست 

در  فدرال  سرکوب  فقدان  همچنین،  نیست.  آسانی  کار  گذاشته اند، 
تبلیغ پایپ، بدان معناست که مواد مخدر، از سوی کمپانی هایی که از 
اصالحیه نخست قانون استعمال حشیش حمایت می کنند، در سطح 
فدرال،  دولت های  تبلیغ می شود.  تنباکو  به  نسبت  بسیار وسیع تری 
در  کنند.  تماشا  را  محتاطانه  سیاست های  این  تا  نشسته اند  منتظر 

واقع این سیاست ها سهل انگارانه و غیرمسووالنه هستند.

محتاط اما جسور باشید
کمپین هایی که له یا علیه قانونمند شدن مصرف مواد مخدری چون 
با  را  خود  باید  همچنین  می کنند،  فعالیت  ماری جوانا  و  حشیش 
واقعیت جدید تطبیق دهند. آنهایی که این مواد را ممنوع می کنند نیز 
باید از تازیانه زدن به نعش اسب مرده ممنوعیت باز ایستاده و در 
را  ضرر  و  خطر  کمترین  که  قانونی  از  جدیدی  نسخه  تنظیم  جهت 
به دنبال دارد، فعالیت کنند )درست مانند البی گری های جنبش های 
بر  سنگین تر  مالیات های  اعمال  برای  روزها  این  اعتدال گرایانه 
مشروبات الکلی، به جای منع آن(. قانونی کنندگان در عین حال باید 
ماری جوانای  صنعت  که  کنند  باز  واقعیت  این  به  را  خود  چشمان 
سازمان یافته  باندهای  از  بیش  را  خود  باید  امروز  تا  که  قانونی 
تبهکار اثبات می کرد، اکنون به همان نسبت صنایع بزهکاری که از 
حسادت های ریشه ای خود حمایت می کنند، نیازمند تحقیق موشکافی 
شدن  بزرگ  نگران  تا  فرارسد  روزی  آنکه  جای  به  هستند.  دقیق 
معضل حشیش باشیم، بهتر است از همین ابتدای امر سیاست هایی 

را برای مصرف آن اعمال کنیم.
منبع: اکونومیست

لغو ممنوعیت استعمال حشیش 
می تواند نقطه شروع بحث های 

پیچیده درباره چگونگی قانونمند 
 کردن استعمال این ماده مخدر 

باشد. این دقیقًا چیزی شبیه 
جزییاتی است که منصب داران 

دنبال آن هستند که شامل 
چگونگی بستن مالیات بر آن 

می شود که نحوه تعیین این 
مالیات هم درجات مختلفی دارد 

که از اجازه فروش و اینکه چه 
کسی مجاز است و به چه کسی 

باید به فروش برسد را دربر 
می گیرد. اینها همه سواالتی 

هستند که سیاستگذاران را وادار 
کرده تا تصمیم بگیرند کدام 

اهداف رقابتی قانونمند کردن 
برای آنها ارزش بیشتری دارد.
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چگونه اهداف خود را دست یافتنی کنید؟

تغییر یک روز بد 
به یک روز خوب

HBR :مترجم: رویا مرسلی-منبع

می شویم  روبه رو  زندگی  با  وقتی 
مملو  می تواند  ما  حیات  که  درمی یابیم 
فرزند  با  جدل  و  بحث  از  باشد،  مالل  از 
گرفته  صبحانه  صرف  طی  نوجوانمان 
یا  اتوبوس  یا  قطار  دادن  دست  از  تا 
حتی اتفاقات ساده ای مثل ریختن چای 
ای  کنیم  آرزو  که  شود  باعث  می تواند 
کاش اکنون در تخت خود آرمیده بودیم. 
شروع  تلخی  تجربه های  با  روزتان  اگر 
شده است چگونه می توانید حاالت روحی 
می توانید  چگونه  دهید؟  تغییر  را  خود 
از  به گونه ای متوقف کنید که  را  رنجش 

کاهش بهره وری تان جلوگیری کند؟
افراد خبره چه می گویند؟

خوب  روز  یک  به  بد  روز  یک  تغییر  خوشبختانه 
»مزیت  نویسنده  به عنوان  آکور  شان  است.  امکان پذیر 
انتخاب  یک  بودن  »خوشحال  می گوید  خوشبختی« 
ذاتا منفی است  است«. حتی زمانی که یک موضوع که 
اتفاق می افتد )مثال یکی از بهترین کارمندانتان استعفا 
دیر  شرکت  مدیرعامل  با  مهم  جلسه  یک  به  یا  می دهد 
این است که بر موضوعات مثبت که در  می رسید( مهم 
حال وقوع است متمرکز شوید. آکور می گوید »تحقیقات 
31درصد  تا  هستید  مثبت  وقتی  که  می دهد  نشان 
احتمال  بیشتر  40درصد  دارید،  باالتری  بهره وری 
جانبی  اثرات  23درصد  دارید،  شغلی  ارتقای  دریافت 
به  کمتر  است  استرس  از  ناشی  که  سالمتی  به  مربوط 
برابر  سه  شما  خالقیت  میزان  و  آمد  خواهد  سراغتان 
ناخشنودی  و  نارضایتی  منوال،  همین  به  شد.«  خواهد 
نیز مسری است. آنی مک کی به عنوان موسس سازمان 
راهبری تلئوس و یکی از نویسندگان مجموعه »رهبری 
اولیه« می گوید: »احساسات منفی شما همانند شعله های 
که  دارد  را  آن  ارزش  مساله  این  می شوند.  منتشر  آتش 
حاالت روحی خود را تغییر دهید نه فقط برای آنکه روز 
خود را خوشایندتر و کارآمدتر کنید بلکه به این خاطر 
که احساس خوشحالی و خلق و خوی خوب خود را به 
دیگران نیز منتقل کنید.« پس اگر در این سیکل معیوب 
اینجا  در  دهید؟  انجام  باید  اقداماتی  چه  شدید  گرفتار 

چند ایده را با شما در میان می گذاریم.

مشکل اصلی را ریشه یابی کنید
ببرید،  پی  خود  منفی  احساسات  به  زودتر  هرچه 
راحت تر می توانید برای از بین بردن آن اقدام کنید. مک 
کی می گوید: »هریک از ما باید سیگنال های اولیه هشدار 
داشته باشیم که به ما بگوید انعطاف پذیری مان در حال 
این است که همواره به خود  او  کاهش است.« پیشنهاد 
تنفس کوتاهی بدهیم تا وضعیت احساسی خود را چک 
کنیم. او می گوید: »شاید برخوردتان با افراد تند است، 
یا به اندازه کافی لبخند نمی زنید یا ممکن است سردرد 
داشته باشید.« همچنین مهم است که ریشه مساله را پیدا 
کنید و بدانید چه اتفاقی در حال وقوع است. به عقیده 
کرده  ساده  را  مساله  آنکه  جای  به  است  بهتر  کی  مک 
بگویید  خود  به  است«  افتضاح  حالم  »امروز  بگویید  و 
»امروز ناراحتم چون در یک پروژه مهم عقب هستم و 
رفت و آمد امروز بسیار زیاد بود«. اینکه یک دلیل محکم 

می شود  باعث  باشید  داشته  خود  رضایت  عدم  برای 
موضوعی داشته باشید که روی آن کار کنید.

یک دقیقه وقت خود را صرف شکرگزاری کنید
یکی از ساده ترین روش ها برای تمرکز بر مثبت اندیشی 
باشید  شکرگزار  آن  برای  باید  آنچه  به  که  است  این 
یا  باشد،  شغلتان  می تواند  آن  دلیل  حال  کنید،  فکر 
فرزندانتان. تحقیقات علم عصب شناسی نشان می دهند 
حالت  در  هم  همزمان  بتوان  که  است  غیرممکن  تقریبا 
تایید  نیز  کی  مک  بود.  شکرگزار  هم  و  بود  افسردگی 

با  مقابله  برای  قوی  پادزهر  یک  قدردانی  که  می کند 
استرس در همان لحظه عدم کنترل است. پس به محض 
اینکه احساس منفی به شما دست داد، حالت روحی خود 
خوبی  چیز  »سه  دهید،  تغییر  خود  از  پرسش  این  با  را 
هستند؟«  چه  است  افتادن  اتفاق  حال  در  هم اکنون  که 
می توانید آن را با صدای بلند بگویید یا یادداشت کنید. 
این کار به شما کمک می کند که چشم اندازی از یک روز 
بد داشته باشید. بله، ممکن است در راه تصادف کرده 
اما در  باشید یا قرار یک جلسه را از دست داده باشید، 
وجود  شما  زندگی  در  نیز  دیگر  موضوعاتی  حال  عین 
اهمیت  از  و  می کند  طی  را  خوبی  روند  شاید  که  دارند 

باالتری برخوردار است.

دست به کار شوید
یک روش دیگر برای توقف احساسات منفی این است که 
ایمیلی  ارسال  دهید.  انجام  واقعی«  مشخص  عمل  »یک 
تماس  یا  کنید  تمام  هستید  آن  انجام  به  مصمم  که  را 
انجام دهید. حتی  تلفنی که باعث دلهره تان می شود را 
صرف  مثال  بخورید  سالم تر  غذای  وعده  یک  می توانید 
حال  در  منفی  احساسات  که  زمانی  سالم  میوه  یک 
شکل گیری هستند می تواند برای همه روز حالت روحی 
این صورت »مغز  آکور می گوید در  را تغییر دهد.  شما 
شما پیروزی را ثبت می کند.« تاثیر این کار حتی زمانی 
شخص  به  می دهید  انجام  که  عملی  که  می شود  بیشتر 
دیگری خیر برساند. شاید در انبوه ایمیل های خود غرق 
ابراز تشکر  برای  به کسی  ایمیل  ارسال  اما  باشید  شده 
و قدردانی نه تنها وقت تلف کردن نیست بلکه به زمان 

شما می افزاید.

تغییر در روزمرگی
میز  روی  روز  تمام  می کنید،  تیره روزی  احساس  اگر 
خود خم نشوید و غصه نخورید، تغییر چشم  انداز اغلب 
نشان  که  شود  مخابره  مغز  به  سیگنالی  می کند  کمک 
شود.  حفظ  فعلی  روحی  حالت  نیست  الزم  می دهد 
مک کی پیشنهاد می کند »با اتومبیل خود دوری بزنید، یا 
پیاده روی کنید یا فقط به طبقه دیگری بروید. مهم این 
قرار دهید.«  فیزیکی دیگری  در مکان  را  است که خود 
این  بکشید.  عمیق  نفس  چند  کردید،  را  کار  این  وقتی 
همچنین  است،  کمک کننده  بسیار  روانی  لحاظ  از  کار 

دهید  انجام  می برید  لذت  آن  از  که  را  کاری  می توانید 
مثل گوش دادن به موسیقی یا دنبال کردن اخبار. فقط 
باشید.  می کنید  انتخاب  که  اخباری  محتوای  مراقب 
تحقیقات اخیر توسط آکور نشان می دهد که فقط چند 
که  شود  باعث  می تواند  منفی  اخبار  کردن  دنبال  دقیقه 
یک روز بد، پیش رو داشته باشیم. آکور می گوید »سعی 
کنید منابع خبری را انتخاب کنید که بر راه حل ها متمرکز 
است. اگر می خواهید یک خبر منفی را بخوانید، همراه 
یافته های  آن دو خبر مثبت هم بخوانید؛ مثال درباره  با 

نوین پزشکی یا افرادی که به دیگران کمک می کنند.«

توقعات واقع گرایانه داشته باشید
آکور می گوید »توقعات و انتظارات می توانند اثر بسیار 
من  اگر  مثال  باشند.«  داشته  روحی  حاالت  بر  زیادی 
اما همین پرواز  انتظار داشته باشم پروازم کنسل شود 
تنها با سه ساعت تاخیر انجام شود من خوشحال خواهم 
بود. اما اگر انتظار داشته باشم پرواز به موقع باشد و 
بعد تاخیر داشته باشد، در این صورت ناراحت خواهم 
بود. بسیاری از روزهای بد زمانی شروع می شوند که 
شما انتظارات غیرواقعی نسبت به آنچه می توانید انجام 
دلیل  این  به  روحی تان  حالت  اگر  باشید.  داشته  دهید 
خراب شده است که زمان از ظهر گذشته و از کارهایتان 
آن  کار  شرح  می توانید  نشوید.  مایوس  مانده اید،  عقب 
شده اند  انجام  که  را  کارهایی  بنویسید.  را  خود  روز 
داده اید  انجام  قبال  که  را  کار  سه  یا  دو  کنید.  مشخص 
را  صبحانه  خود  فرزند  با  شدید،  بیدار  کنید.  یادداشت 
آمدید و حتی یک چک  به محل کار خود  صرف کردید، 
لیست نوشتید. در این صورت شروع کار شما با پیشرفت 
25 درصد همراه است و بعد برای زمان باقی مانده روز 

تهیه  دست یافتنی«  و  کوتاه مدت  »اهداف  از  لیست  یک 
از تکرار آن در  تا  از روزهای بد خود یاد بگیرید  کنید. 

آینده جلوگیری کنید.

که  است  مهم  می کنید  تجربه  را  بد  روز  یک  که  زمانی 
با  کنید.  فکر  موضوع  به  آن  گذاشتن  سر  پشت  از  قبل 
خوب(  اتفاقات  بعد  )و  بد  اتفاقات  از  یادداشت برداری 
می توانید یاد بگیرید که انگیزه و علت آن چه بوده است 
و به تبع آن می توانید از این علت ها در تجربه های آینده 
قرار  موقعیتی  چنین  در  مجددا  اگر  و  کنید  دوری  خود 

که  نکاتی  از  اگر  کنید.  رفتار  چگونه  می دانید  بگیرید 
در باال ذکر شد استفاده کردید، یادداشت کنید که کدام 
کدام  و  بوده اند  منطبق  شما  وضعیت  با  موضوعات 
نبوده اند. در عین حال الزم است که نسبت به این که در 
دهید  تغییر  را  خود  پیرامون  موضوعات  چگونه  آینده 
نگاه موشکافانه تری داشته باشید و اگر تعداد روزهای 
بیشتری  دقت  باید  قطعا  است،  افزایش  به  رو  شما  بد 
اعمال کنید. آیا مساله بزرگ تری در میان است که باید به 
آن بپردازید؟ آیا اقدامات وسیع تری باید صورت پذیرد؟ 
ساعات  و  زیاد  کاری  حجم  اثر  درباره  را  تحقیقاتی  ما 
کاری بیشتر انجام داده ایم و نتایج نشان داد وقتی افراد 
از 55 ساعت در هفته کار می کنند، سطح تعهد و  بیش 
به خود می گیرد.  آنها روند به شدت نزولی  خوشحالی 
خودتان فکر کنید که آیا الزم است دوباره به روش کار 

کردن خود یا ایجاد تعادل بین کار و خانواده فکر کنید.

اصولی که باید به خاطر داشت
فکر  هستید  شکرگزار  آن  برای  که  موضوعی  سه  به  ـ 

کنید.
ـ آنچه را قبال انجام داده اید مد نظر قرار دهید، حتی اگر 

موضوعات کوچکی باشند.
را  بد  روز  یک  می شود  باعث  علت هایی  چه  کنید  فکر  ـ 
تجربه کنید و از چه تاکتیک هایی می توانید برای تغییر 

آنها استفاده کنید.
خودتان  هستید،  برنامه هایتان  قربانی  که  نکنید  فکر  ـ 

انتخاب کنید که مثبت یا منفی باشید.
تغییر  را  خود  چشم انداز  نشوید،  خم  خود  میز  روی  ـ 

دهید و چند نفس عمیق بکشید.
ـ انتظارات غیر واقع گرایانه برای روز خود ایجاد نکنید.
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اصل 20/ 80 را 
فراموش نکنید!

می توانید  چقدر  است؟  چقدر  شما  پول سازی  قابلیت 
هر  بکاهید؟  هزینه ها  از  و  داده  افزایش  را  خود  درآمد 
هم اکنون  دارد؟  ارزش  تومان  چند  شما  وقت  از  ساعت 
اصل  با  شما  همه  حتما  می فروشید؟  چند  را  ساعت  هر 
پارتو یا 20/ 80 آشنایی دارید. فرض کنید که بابت 1۷6 
ساعت کار ماهانه، دو میلیون تومان حقوق می گیرید یا 
تومان   11000 را  خود  عمر  از  ساعت  هر  به عبارتی دیگر 
از کارکرد روزانه شما  آیا واقعا هر ساعت  می فروشید. 
شبیه هم است؟ قطعا این طور نیست. هم شما، هم رئیس 
و هم همکارتان این موضوع را می دانند. براساس اصل 
کاری  بابت  می کنید  دریافت  که  پولی  درصد   80 پارتو، 
است که در 20 درصد زمان انجام می دهید. روابط بین 
این دو عامل خطی نبوده و یک نمودار توانی دارد. شما 
حتما از اصل پارتو اطالع دارید ولی قدرت واقعی آن در 
به توان رساندن های متوالی نسبت هاست. 20 درصد آن 
درصد   80 آن  درصد   80 نتایج  به  منجر  وقت  درصد   20

نتایج می شود و این نسبت همین طور ادامه دارد.

یا  و  10 ساعت، پنج ساعت    شما و هر کس دیگری یک 
آن  نتایج  و  که عملکرد  دارد  حتی یک ساعت فوق العاده 
همیشه  اصل،  این  است.  دیگر  ساعت های  تمام  از  بیش 
20/ 80 نیست، برخی اوقات 30/ ۷0 و شاید حتی به 5/ 
95 هم برسد. این هنر شما است که حدود این لیست را 
تشخیص دهید. برای روشن شدن موضوع آن را با مثال 
نظر  در  را  رستوران  یک  می کنیم:  تشریح  ملموس تری 
طریق  این  از  و  داشته  مشتری   1000 روزانه  که  بگیرید 

کار  ساده ترین  می کند.  کسب  درآمد  تومان  میلیون   50
این است که فکر کنیم به طور متوسط هر نفر یک پرس 
اما اگر آن را  غذای 50 هزارتومانی سفارش داده است. 
با منحنی توانی بررسی کنیم به نتایج زیر می رسیم.4؛ 
از درآمد این رستوران حاصل خرید 200  میلیون تومان 
غذا  خرج  میلیون   32 حدود  در  مشتری،   40 است.  نفر 
می کنند و… شگفت آور اینکه تنها یک مشتری، 10 میلیون 
نیست؟  باورکردنی  می کند.  خرج  رستوران  در  تومان 
یعنی یک نفر یک پرس غذای 10 میلیونی سفارش داده 
است؟ یا 50 پرس چلوکباب می خورد؟ نه، ولی او وارد 
رستوران شده و برای شب جمعه، سفارش 200 عدد غذا 
و  ساری  اصل  این یک  که  است  این  مهم  نکته  می دهد. 
جاری در طبیعت است. همچنین در بازاریابی، فروش، 
بسیاری  و  مالی شخصی  امور  بهبود عملکرد شخصی، 
موارد دیگر کاربرد دارد. شاید عادالنه نباشد ولی اصل 
است. شاید عادالنه نباشد که 80 درصد ثروت جامعه در 
اختیار 20 درصد باشد یا آنکه شاید عادالنه نباشد که 80 
درصد مسافرت های لوکس را 20 درصد مردم می روند. 
اما پرسش اینجاست که چگونه می توان آن را در زندگی 

شخصی خود به کاربرد؟

پس انداز
خود  درآمد  از  قسمتی  می خواهید  شما  که  کنید  فرض 
این روزها دخل وخرج در بهترین  اما  را پس انداز کنید. 
حالت مساوی هستند اگر مجبور به قرض گرفتن نشوید. 
پیش نیاز  و  است  مخارج  کاهش  پس انداز  در  گام  اولین 
هرماه  که  است  ریال هایی  ردیابی  هم  مخارج  کاهش 
نیازهای  از  کنید که هر قسمت  خرج می کنید. مشخص 
زندگی چه سهمی در مخارج شما دارند. خوردوخوراک، 
پارتو،  اصل  براساس   … و  حمل ونقل  سرپناه،  پوشاک، 
انجام  موارد  درصد   20 روی  ما  هزینه های  درصد   80
می شود. اولین گام برای رسیدن به نقطه مطلوب مالی 
خارج  یا  و  وارد  ما  جیب  به  که  است  پول هایی  ردیابی 

را  خود  ماهانه  هزینه های  لیست  باید  پس  می شوند، 
این  از  چطور  که  کنید  پیدا  راه هایی  و  باشید  داشته 
آیا  خرید؟  عمده  می توان  آیا  کاست؟  عمده  هزینه های 
می توان محل ارزان تری پیدا کرد؟ چقدر مواد پروتئینی 
برای بدن الزم است و مصرف ما چگونه است؟ می توانید 
سیستم پس انداز خودکاری را ایجاد کرده تا طبق برنامه 

پیش بروید.

افزایش درآمد
کارمند  یک  به عنوان  را  خود  درآمد  می توان  چطور 
کارمند  کنید  فرض  حالت  بدترین  در  داد.  افزایش 
 4 تا  صبح   8 ساعت  از  باید  که  هستید  دولتی  اداره  یک 
این  بابت  و  باشید  حضورداشته  اداره  در  بعدازظهر 
ساعت کاری حقوق مشخصی هم دریافت می کنید. پس 
این مطلب می دانید که 80 درصد نتایج شما  از خواندن 
برای سازمان، از 20 درصد تالش و زمان شما به دست 
به  مجبور  هم  را  باقی مانده  درصد   80 آن  ولی  می آید 
موظفی  کاری  ساعات  چون  هستید  اداره  در  کردن  کار 
کاهش  اختیار  شما  رئیس  نه  شوند.  پر  باید  ماهیانه 
می دهد. اجازه  قوانین  نه  و  دارد  شمارا  کاری  ساعات 
درآمد  افزایش  برای  کلی  کرد؟به صورت  چه کار  باید 
سه راه بیشتر پیش رو نیست: افزایش حقوق، آزادکاری 

یا کسب وکار.

در  مهارتی  می تواند  حقوق  افزایش  حقوق:  افزایش 
مذاکره باشد، اما شما زمانی می توانید پای میز مذاکره 
با رئیس/ مدیر/ مشتری بروید که چیزی در چنته داشته 
روزانه  زمان  درصد   80 که  شده اید  متوجه  شما  باشید. 
در  خاصی  نتایج  به  منجر  و  می شود  تلف  بی دلیل  شما 
دیگر  خیل  به  می توانید  هم  شما  نمی شود.  سازمان 
را صرف خواندن  زیادی  بپیوندید؛ ساعت های  کارکنان 
همکاران  با  کنید.  خبری  سایت های  جذاب  مطالب 
به سراغ رئیس  یا می توانید  و غیبت کنید.  بنوشید  چای 

بروید: جناب آقای… کار من به صورت مرتب و روزانه 
با  و  شده ام  کار  در  مشکالتی  متوجه  می شود.  انجام 
برمی آید  من  دست  از  کاری  اگر  شما،  مشغله  به  توجه 
و  شده  استقبال  پیشنهاد  این  از  قطعا  بگویید.  من  به 
برای  را  حقوق  افزایش  زمینه  هم  و  ارتقا  زمینه  هم 
این  در  که  است  این  مهم  نکته  یک  می کند.  فراهم  شما 
شما  به  و...  چاپلوسی  برچسب های  همکاران،  مرحله 

می چسبانند که باید آنها را فراموش کنید.

آزادکاری )Freelancer(: فرض کنید که استراتژی اول 
شکست خورده یا تمایل به انجام آن ندارید. آزادکاری را 
انجام  از  دهید. شما پس  قرار  کار  در دستور  می توانید 
کار روزانه )در 20 درصد زمان( روی افزایش تخصص 
خود سرمایه گذاری کنید. زمانی می توانید به عنوان یک 
سازمان ها  یا  افراد  به  پاره وقت  به صورت  متخصص 
توجه  با  را  مساله ای  حل  توانایی  که  کنید  ارائه  خدمتی 
به دو اصل کاهش هزینه و زمان انجام دهید و این کار 
اصل  به  توجه  با  را  خود  عملکرد  می خواهد.  تخصص 
آن  و  آموزشی  دوره  تک  عامل،  تک  آن  و  بسنجید  پارتو 
تخصص مهم را که باعث تمایز قابل توجه شما می شود 

کشف کرده و روی آن سرمایه گذاری کنید.

موفق  کسب وکار  یک  انتهای  تا  ابتدا  از  کسب وکار: 
و  مطالب  مورد  این  در  است.  پارتو  اصل  براساس 
دوره های بسیار خوبی موجود است. در این مرحله باید 
باید پیش بروید که عوامل  تا جایی  باشید  یاد داشته  به 
تا به یک، دو یا سه عامل بسیار موثر  موثر را کم کرده 
بر نتایج برسید.به نظر شما اگر به صورت مداوم از این 
اصل در زندگی خود بهره ببرید، چه نتایج شگفت آوری 
این  می کنید  که  کاری  هر  و  روز  هر  گرفت؟  خواهید 
اصل را در نظر داشته باشید. صرفا یک عدد 20/ 80 را 
یادداشت نوشته و در مکانی که پیوسته  روی یک کاغذ 

می بینید بگذارید.
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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 07402090987

درک زیربنای اقتصادی بازار همسریابی به پیدا کردن عشق 
حقیقی کمک می کند.

زیادی  کاندیداهای  است.  پرمخاطره ای  روند  دوست یابی 
وجود دارند اما همه مناسب نیستند؛ برخی ناسالم اند، برخی 
دیگری  شخص  مجذوب  برخی  رفته اند،  فرو  خودشان  در 
دوست یابی  وب سایت های  پول اند.  عاشق  برخی  و  شده اند 
با  همسریابی  اپلیکیشن های  رشد  به  رو  و  زیاد  تعداد  و 
هدف کمک به این روند تولید می شوند. طراحی آنها بیشتر 

وامدار واقع بینی اقتصادی است تا رمز و رازهای قلبی.
کاریابی  از  متفاوت  هم  خیلی  همسریابی  دیدگاه،  یک  از 
و  قوت  نقاط  آینده،  همسران  مانند  نیز  شغل ها  نیست. 
مناسب  شغل  کردن  پیدا  می شوند  باعث  که  دارند  ضعفی 
این دو، از  با سبک سنگین کردن های پیچیده همراه شود. 
معامالت دیگر متفاوتند چرا که در این دو موضوع )یافتن 
انتخاب شان  به  نسبت  طرف  دو  هر  باید  همسر(  و  شغل 
یک  آن،  برعکس  گیرد.  صورت  اتفاق  تا  باشند  مشتاق 
است،  خالی  کسی  چه  جیب  نمی دهد  اهمیت  سوپرمارکت 
یا اینکه ادارات برق اهمیت نمی دهند آیا مشتری شان لیاقت 

استفاده از برق را دارد یا خیر.
آلوین راث که جایزه نوبل اقتصاد را برای کارش در طراحی 
انجام  همسریابی  بازار  مورد  در  تحقیقی  گرفت،  بازار 
رابطه ای  قیمت  با  تقاضا  و  عرضه  که  جایی  است،  داده 
ندارند؛ برعکس، افراد بر اساس اطالعات معامله می کنند. 
فروشگاه اپل می تواند آن قدر قیمت را پایین بیاورد که تمام 
دو  بخواهد  چنانچه  اما  برساند.  فروش  به  را  کاالهایش 
کارمند استخدام کند نمی تواند آن قدر حقوق را پایین آورد 
درخواست  شغل  آن  احراز  برای  نفر  دو  فقط  نهایت  در  تا 
اندازه  به  حداقل  استخدام شونده  افراد  قابلیت های  بدهند. 

حقوق شان مهم است.
آقای راث که به طور مشترک با ال لوید شیپلی در سال 2012 
جایزه را بردند به این نتیجه رسیدند که درک ساختار بازار 
چه  با  کسی  چه  اینکه  تعیین  در  عمده ای  تاثیر  همسریابی 
بر  که  سیستم هایی  مثال،  برای  دارد.  رفت،  خواهد  کسی 
طراحی  افراد  حقیقی  اولویت های  استنتاج  و  درک  اساس 
شده اند، توانسته اند بهتر بیمارستان ها و دکترها را به هم 

مرتبط کنند. اما کل حرفه پزشکی به بهبود این انتخاب ها 

 National( ملی  داده  پایگاه  یک  بنابراین  دارد  عالقه 
کار طراحی کرده  این  برای   )Guideline Clearinghouse
است. اما، عاشق دلخسته باید به انواع بنگاه های همسریابی 

دیجیتال قناعت کند.
الزمه انتخاب خوب، اطالعات خوب است. حتی بدون کمک 
چقدر  اینکه  از  سرنخی  مردم  معمواًل،  دیجیتال،  دنیای 
که  عللی  از  یکی  دارند.  دارد  وجود  مشترک  وجه  بین شان 
به  اقامت  برای  را  نیویورک  دنیا،  سراسر  از  تالشگر  افراد 
شهرهای آرام ترجیح می دهند این است که می توانند افراد 
بلندهمت و جاه طلب دیگری را با عالیق مشابه مالقات کنند. 
انتخاب  وقت گذرانی  برای  مردم  که  جایی  نیویورک،  در 
باشگاه  چه  باشد  آمریکایی  ورزشگاه های  چه  می کنند، 
افراد دیگری مالقات خواهند  با چه  یوگا، مشخص می کند 
در  ریختن  عرق  نیویورک،  در  زندگی  که  آنجا  از  داشت. 
باشگاه یوگا یا ادای سوگند در جایگاه، گران است؛ شخص 
که  باشد  مطمئن  زیادی  حد  تا  می تواند  موقعیت ها  این  در 
اما یک نکته مهم  او فکر می کنند.  افراد دور و برش مانند 
وجود  همدیگر  به  عالقه ای  آیا  است؛  گم  اطالعات  این  در 
به  را  خطر  احتمال  بیرون،  به  مقابل  طرف  دعوت  دارد. 
شدن  نزدیک  )غیردیجیتال(  واقعی  دنیای  در  دارد.  همراه 
به فردی که فکر می کنیم مشابه ماست خطر شرمساری و 
را  هزینه  این  دیجیتال  قرارهای  اما  دارد.  را  شدن  کوچک 
اپلیکیشن هایی مثل  قابل توجهی کاهش می دهد.  به مقدار 
تیندر )Tinder( و هپن )Happn( فقط وقتی هر دو طرف 
احساس مشابهی دارند مشخص می کند که فرد، دیگری را 

دوست دارد.
آن دسته از بازارهای همسریابی می توانند خوب عمل کنند 
تعداد  باشند. هرچه  آن عضو  در  از مردم  زیادی  تعداد  که 
باشد،  بیشتر  باشند  دیجیتال  مالقات  دنبال  به  که  افرادی 
احتمال پیدا کردن جفت خوب بیشتر است. به عالوه، شانس 
به  جمعیت  در  دیگری  فرد  بدانیم  وقتی  شد  خواهد  بهتر 
غذای تایلندی، واگنر )موسیقیدان آلمانی( یا بحث در مورد 

زیربنای اقتصادی بازار همسریابی عالقه دارد.
شخص  از  همسریابی  سایت های  که  زیادی  اطالعات 
اما  شود،  انتخاب  بهتری  زوج  می کند  کمک  می پرسند 

چنانچه این سوال ها به قدری زیاد شود که جفت احتمالی 
بیشتر  وقت  آن  دهد؛  فراری  سایت  در  شدن  عضو  از  را 
ضرر رسان خواهد بود تا کمک کننده. زمانی که تیندر برای 
بار اول برای آشنایی و مراوده به راه افتاد، افراد همدیگر 
را تنها بر اساس ظاهر، سن و جنسیت ارزیابی می کردند. 
همراه  به  موفقیت  برایش  اپلیکیشن  این  استفاده  سهولت 
در  را  خود  موردنظر  فرد  نفر  میلیون   26 روزانه  داشت؛ 

تیندر پیدا می کردند.

زیاد  حدی  به  همسریابی  بنگاه  عضو  آدم های  تعداد  اگر 
این  در  نتوانند  افراد  و  شود  سردرگمی  باعث  که  شود 
جمعیت جفت خود را پیدا کنند، آن وقت تعداد افراد عضو، 
این مورد، تخصصی  برای  راه حل  بود. یک  مزیت نخواهد 
 )JSwipe( جی سوایپ  مثال  عنوان  به  است.  سایت  کردن 
اپلیکیشن   )Bumble( بامبل  و  یهودیان خدمات می دهد  به 
دیگری که زنان را مجبور می کند ارتباط را آنها شروع کنند، 
فمینیست ها )طرفداران حقوق زن( را مورد هدف قرار داده 
است. اما بهترین اپلیکیشن ها آنهایی هستند که با تکنولوژی 
بالقوه  جفت های  که  می دهند  اجازه  فرد  به  خود  هوشمند 
خود را جداسازی کنند. به عنوان مثال تیندر فقط اعضایی 
را که در همسایگی هستند نشان می دهد تا مالقات حضوری 
نام  به  را  جدیدی  قابلیت  تیندر  همچنین  باشد.  راحت تر 
»سوپر الیک« معرفی کرده است. هر عضو تنها می تواند یک 
بار در روز شخص دیگری را »سوپرالیک« کند و این اجازه 
می دهد عالقه زیاد فرد به شخص مورد نظر مشخص شود. 
به عالوه، سال گذشته تیندر به افراد اجازه داد که مشاغل 
بتوانند  اعضا  دیگر  تا  کنند  فهرست  را  تحصیالت شان  و 
افراد  صورت،  این  در  کنند.  جست وجو  سایت  در  راحت تر 
می توانند هم از کثرت کاربران بهره ببرند هم از قابلیت های 

مختلف غربالگری استفاده کنند.

شهر و عشق
دنبال  که  آنان  برای  را  کار  اپلیکیشن های زوج یابی،  ظهور 
عشق یا بلیت سینما یا یک ماشین گردی ساده می گشتند، از 
راحت تر  مراتب  به  بود  دشوار  و  پیچیده  روزی  که  چیزی 

سایه های جوگندمی 

بهینه سازی 
عشق 

ترجمه: نجوا میرهاشمی
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اپلیکیشن ها  این  حتی  است.  کرده 
را  عمیقی  اقتصادی  تغییرات  می تواند 
همسریابی،  اپلیکیشن های  شود.  باعث 
هم گام  زوج  کردن  پیدا  است  توانسته 
افراد  مردم،  کند؛  تقویت  را  هماهنگ  و 
انتخاب  را  مشابه  درآمد  و  مهارت ها  با 
این  که  می شود  زده  تخمین  می کنند. 
در   2005 تا   1960 سال های  بین  روند 
نابرابری  18 درصدی  رشد  باعث  آمریکا 
کره  در  جدید  مطالعه  یک  شد.  درآمدی 
جست وجوی  می دهد  نشان  جنوبی 
رفته  باال  تحصیالت  اساس  بر  جفت 
است. جفت یابی بهتر به معنی شهرهای 
همواره  کالنشهرها  هست.  نیز  بزرگ تر 
محل جذب و ذوب افراد بوده است؛ مردم 
یا  دوستان  شغل،  خاطر  به  جوانی  در 
همسر به این شهرها پیوند می خورده اند. 
عاشقانه  چه  همسریابی،  اپلیکیشن های 
چه غیرعاشقانه، حرکت کردن در اقصی 
را  آنچه  همه  از  بهره گیری  و  شهر  نقاط 
این  به  است.  کرده  آسان تر  دارد  شهر 
جوانان  برای  شهرها  بزرگ ترین  دلیل، 

جذاب تر خواهد بود.
نتوانسته اند  اپلیکیشن ها  این  هنوز  اما 
همچنان  عشق  و  بکاهند  جدایی  درد  از 
گونه ای  به  ماند  خواهد  رمز  و  پر راز 
نمی تواند  الگوریتم ها  دقیق ترین  که 
را  طرف  دو  برای  جذابیت  اطمینان  با 
به  کاربران  لشگر  اما  کند.  پیش بینی 
نرم افزارها  این  می دهد  نشان  وضوح 
آدم  است  بهتر  هرحال  به  می کنند.  کمک 
دستش  از  و  باشد  داشته  »سوپر الیک« 
»سوپر الیک«  هیچ وقت  اینکه  تا  بدهد 

نشده باشد.
منبع: اکونومیست

راه های جلوگیری 
از پیری زودرس

پیری برای انسان روندی اجتناب ناپذیر است اما با رعایت 
کرد  جلوگیری  زودرس  پیری  عوارض  از  می توان  نکاتی 
داشت.  بیشتری  رضایت  احساس  خود  واقعی  سن  از  و 
نکات  رعایت  با  می توان  که  باورند  براین  متخصصان 
باید  راه  این  در  و  داشت  بیشتری  شادابی  احساس  کلیدی 
نظر  به  پیرتر  انسان  ظاهر  می شود  موجب  که  عادت هایی 

برسد، کنار گذاشت.

زود بخوابید
انسان  ظاهر  می شود  باعث  خواب  کمبود  و  خوابیدن  دیر 
پیرتربه نظر برسد. کمبود خواب باعث ایجاد پف چشم و 

افتادگی و خستگی پلك های چشم می شود.

ورزش روزانه
هر فرد باید روزانه حداقل نیم ساعت ورزش کند. ورزش 
میزان هورمون کورتیزول را در بدن کاهش و میزان تولید 
هورمون های مفید مانند تستوسترون را افزایش می دهد. 
عالوه بر آن فشار خون باال را کنترل می کند و خلق و خو 

را بهبود می بخشد.
پرهیز از خوراکی های شیرین

را  بدن  مختلف  قسمت های  پیری  روند  قند  زیاد  مصرف 
افزایش  باعث  تنها  نه  زیاد  قند  مصرف  می دهد.  افزایش 
حتی  و  دیابت  بیماری  بروز  خطر  بلکه  می شود  وزن 
افزایش  را  آکنه و چین و چروك  به ویژه  ناراحتی پوستی 
گلیکیشن  نام  به  روندی  قند،  مصرف  هنگام  می دهد. 
جریان  در  قند  روند،  این  در  می دهد.  رخ   )glycation(
نام  به  جدید  مولکول های  و  می چسبد  پروتئین ها  به  خون 
)AGES( ایجاد می کند که پوست را آسیب پذیریمی کند. در 
صورت تمایل به خوردن شیرینی می توان از شکالت تلخ با 

قند پایین استفاده کرد.

ترك سیگار
طول  تا  بگذارید  کنار  را  دخانیات  استعمال  زودتر  هرچه 
افراد  افزایش یابد. نتایج تحقیقات نشان می دهد،  عمرتان 
سیگاری که در 35 سالگی سیگار را ترك می کنند نسبت به 
سال   8 می دهند،  ادامه  را  خود  کشیدن  سیگار  که  افرادی 

بیشتر عمر می کنند.

مالیدن چشم
چشم های  باشید،  داشته  جوانی  ظاهر  می خواهید  اگر 
شدن  شکسته  باعث  تدریج  به  امر  این  زیرا  نمالید  را  خود 
کالژن و در نهایت چین و چروك و شکسته شدن مویرگ ها 
می شود. برای تسکین درد و التهاب چشم به جای مالیدن 
چشم می توانید دو کیسه چای سبز را پس از دم کردن چای 
بگذارید.  چشم  روی  دقیقه   10 مدت  به  آن،  شدن  خنك  و 
یك  رعایت  و   D و   K ویتامین  حاوی  کرم های  از  استفاده 

برنامه غذایی معتدل موثر است.

تغییر پی در پی وزن
افزایش  و  کاهش  بمانید.  جوان  مناسب  وزن  یك  حفظ  با 
متوالی وزن، خطر بیماری قلبی و دیابت را افزایش می دهد.

روی شکم نخوابید
می رساند.  آسیب  صورت  پوست  به  خوابیدن  شکم  روی 
کتان،  جنس  از  بالشت هایی  با  صورت  پوست  تماس 
کالژن های پوست را می شکند و چین و چروك های دایمی 
به وجود می آورد. بر اثر اختالل در گردش خون این قسمت 
به  قادر  پوست  دارد،  قرار  بالش  سمت  به  که  صورت  از 
بازسازی نیست بنابراین برای حفظ ظاهر جوان پوست به 

پشت یا پهلو بخوابید.

کنترل استرس
استرس حاد با بیماری های متعددی ارتباط دارد، از جمله 
بنابراین  ایمنی،  اختالل خود  و  آسم  قلبی عروقی،  بیماری 
با کاهش استرس می توانید از بروز این خطرات پیشگیری 

کنید.

برنامه غذایی سالم
خوردن هله هوله یا غذاهای آماده و سرشار از نمك، چربی 
و کلسترول روند پیری و چاقی مفرط فرد را تسریع می کند. 
با افزایش وزن، خطر بروز بیماری قلبی و عروقی و دیابت 
و  آماده  غذاهای  خوردن  از  اجتناب  می یابد.  افزایش  نیز 
را  بیماری ها  بروز  خطر  سبوس دار  غذاهای  به  آوردن  رو 
ماهی های  در  موجود   3 امگا  چرب  اسید  می دهد.  کاهش 
چرب مانند سالمون و تن، گردو و دانه کتان، التهاب بدن را 
کاهش می دهد و در حفظ سالمت پوست نقش مهمی دارد.

نوشیدن آب به میزان الزم
افزایش میزان مصرف آب کلید جوانی است. آب برای حفظ 
مهم  پوست  به  الزم  مغذی  ماده  رسیدن  و  پوست  رطوبت 
پوسته  پوسته  و  کشیدگی  خشکی،  باعث  آب  کمبود  است. 
می دهد.  مسن  ظاهری  فرد  به  که  می شود  پوست  شدن 
ایجاد  برای  و  دارد  کمتری  ارتجاعی  حالت  خشك،  پوست 

چین و چروك مستعدتر است.
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آلت تناسلی مردانه چقدر است؟  اندازه طبیعی میانگین 
انزال در چه فاصله زمانی را باید انزال زودرس محسوب 
آمدن  به وجود  دارد؟  قرار  در کجا  دقیقا   G نقطه  کرد؟ 
صمیمیت جنسی میان زوج تازه ازدواج کرده چقدر طول 
می کشد؟ فیلم ها و اخبار جنجالی هم معموال باورهای 
نادرستی را به زوج ها درباره روابط جنسی منتقل می 

کند...

درباره  ها  زوج  که  هستند  رایجی  های  پرسش  از  اینها 
سبت  دکتر  پرسند.  می  شان  زناشویی  رابطه  کیفیت 
ازدواج  و  بالینی  سکسولوژی  دکترای  پروسترمن، 
های  »مهارت  گوید:  می  سانفرانسیسکو  در  درمانگر 

جنسی را باید در سراسر طول عمر یاد گرفت.«

اگر امور زناشویی نیاز به آموزش مداوم دارد، بسیاری از 
ما ممکن است برای گرفتن نمره های خوب در این دوره 

آموزشی به زحمت بیفتیم. از طرف دیگر این حوزه مملو 
از خودمداری ها، باورهای نادرست و تبلیغات متکی بر 
نگرانی های افراد است که باعث می شود دست یافتن به 
حقایق درباره آن مشکل باشد. در اینجا به چند باور رایج 

مردان در مورد امور جنسی می پردازیم:

اندازه آلت تناسلی:واقعیت ها چیست؟
یک  است.  شده  اغراق  و  فراوان  باره  این  در  تبلیغات 
آلت  کننده  بزرگ  پوستی  های  برچسب  مبلغ  سایت  وب 
تناسلی مردانه می نویسد: »اندازه و پهنای آلت تناسلی 
تان را آنقدر بزرگ می کنیم که فکرش را هم نمی کردید!« 
های  )ایمیل  الکترونیکی  های  هرزنامه  هم  شما  احتماال 
اسپم( درباره برچسب های پوستی، پمادها و قرص هایی 
که سازندگان، مدعی اثر آنها در بزرگ کردن آلت تناسلی 
اید و تداوم باورهای نادرست در  هستند، دریافت کرده 

است.  هایی  آگهی  چنین  تاثیرفراگیر  بیانگر  مورد،  این 
ادراری  مجاری  های  بیماری  استاد  شارلیپ،  ایرا  دکتر 
و  سانفرانسیسکو  در  ای  ال  یوسی  دانشگاه  در  تناسلی 
»ما  گوید:  می  جنسی  پزشکی  المللی  بین  انجمن  رییس 
مردانگی و قدرت مردانه را با اندازه آلت یکی می کنیم. 
با  ندارد.«  وجود  ای  رابطه  چنین  واقع  در  که  حالی  در 
خواهند  می  بیماران  »همه«  که  پذیرد  می  او  این  وجود 
اندازه  دقیقا  اما  کنند.  بزرگ  را  شان  تناسلی  آلت  اندازه 

عادی آلت تناسلی مردانه چقدر است؟

و  نعوظ  حالت  در  مردانه  تناسلی  آلت  اندازه  میانگین 
میانگین  و  متر  سانتی   15/24 تا   12/۷ بین  شده  راست 
آلت تناسلی در حالت عادی )بدون نعوظ( حدود  اندازه 
9 سانتی متر است. باورهای نادرست درباره اندازه آلت 
بیشتری  دردسرهای  دچار  را  شما  است  ممکن  تناسلی 
کند. کاری سیلوربرگ، مربی بهداشت جنسی در تورنتوی 

کانادا می گوید: »این عقیده که آلت تناسلی مردانه مهم 
است،  زناشویی  روابط  برقراری  برای  بدن  بخش  ترین 
کند.«  می  جنسی  مشکالت  دچار  را  مردان  از  بسیاری 
است  این  مردان  نادرست  باورهای  از  یکی  او  عقیده  به 
که فکر می کنند در رابطه جنسی تنها چیزی که اهمیت 
جنسی  مشاور  کرنر،  الن  دکتر  است.  تناسلی  آلت  دارد، 
آلت  که  باور  »این  گوید:  می  نیویورک،  در  زناشویی  و 
تناسلی، شیوه اصلی به لذت رساندن زن است، نادرست 
ایجاد  در  نیز  جنسی  ارتباط  های  شیوه  سایر  و  است 
ارگاسم دخالت دارند.« به گفته او یک بررسی نشان داد 
ارگاسم می رسند  به  از دخول  پیش  زنان  25 درصد  که 
و 81 درصد آنها در فعالیت جنسی بدون دخول ارگاسم 
را تجربه می کنند. با وجود تمام این آموزش ها و بیان 
حقایق، باز هم وسوسه ذهنی با این موضوع دست از سر 
با  آلت  بازار بزرگ کردن  از مردان برنمی دارد و  برخی 

تبلیغات فریبنده اش همچنان به رشد خود ادامه می دهد. 
سیلوبرگ می گوید بسیاری از مراجعانش تقاضای پمپ 
های به اصطالح بزرگ کننده آلت می کنند؛ وسیله ای که 
مطمئنا اثری در افزایش دادن طول آلت ندارد اما برخی 
از مردان از آن ابراز رضایت می کنند که احتماال به نقش 
اثر غیرمستقیم آن در  این دستگاه در کاهش وسواس و 

توجه به بهداشت جنسی شان مربوط است.

آیا نقطه جی ) G( وجود دارد؟
آناتومی  درباره  مردان  نادرست  باورهای  که  حالی  در 
این  شدت  است،  قوی  همه  این  شان  تناسلی  دستگاه 
به  ذهن  از  دور  همسرشان  بدن  مورد  در  غلط  باورهای 

نظر نمی رسد به خصوص در مورد نقطه بحث برانگیز 
) G Spot( در دستگاه تناسلی زنان. این نقطه نامش را 
که  است  گرافنبرگ، گرفته  ارنست  آلمانی،  پزشک  نام  از 
برای اولین بار درباره یک ناحیه تحریک کننده در دیواره 
عامه  های  کتاب  بعد،  های  دهه  در  نوشت.  واژن  قدامی 
پسند در این باره باعث جلب توجه آن در میان مردم شد. 
این ناحیه که در پشت استخوان پوبیس )عانه( قرار دارد 

را آغازگر ارگاسم واژنی هنگام دخول )در مقابل ارگاسم 
ناشی از تحریک کلیتوریس( و حتی آن را عامل ایجاد انزال 
زنانه می دانند. دکتر پروسترمن و سایر کارشناسان می 
گویند در صورت وجود چنین نقطه ای، باید به این نکته 
از کلیتوریس باشد  توجه کنیم که ممکن است دنباله ای 
که به درون کانال واژن امتداد یافته است. دکتر کرنر می 
نویسد: »نقطه G، چیزی بیش از ریشه کلیتوریس نیست 
یافته است.« در  ادامه  بافت نرم اطراف پیشابراه  که در 
داشته  وجود  ای  کننده  تحریک  نقطه  چنین  چه  مجموع 
ندارد.  چندانی  اهمیت  نهایت  در  احتماال  نه،  چه  باشد، 
پرداخته  کلیتوریس  آناتومی  بررسی  به  که  اوکانل  دکتر 
کنار  و  واژن  داخل  بر  شدن  »متمرکز  گوید:  می  است، 
تسهیل  را  زن  ارگاسم  است  بعید  کلیتوریس،  گذاشتن 
کند. بهترین وضع این است که به کلیتوریس، پیشابراه 
و واژن به عنوان یک واحد ساختمانی یکپارچه فکر کنیم 

زیرا کامال با هم ارتباط دارند.«

انزال پس از چه مدتی، انزال زودرس است؟
مساله ای دیگری که ذهن مردان را به خود مشغول می 
کند و باعث نگرانی آنها می شود، این است که انزال پس 
از چه مدتی باید رخ دهد؟ دکتر ایرا شارلیپ می گوید: 
»انزال زودرس شایع ترین اختالل جنسی در مردان جوان 
تر و شیوع آن در مردان در همه گروه های سنی حدود 
20 تا 30 درصد است.« روش پزشکی برای تعیین انزال 
 )IELT( واژنی«  درون  انزال  تاخیر  »زمان  را  زودرس 
از شروع دخول  این شیوه، فاصله زمانی  در  نامند.  می 
آلت در واژن تا انزال اندازه گیری می شود. دکتر شارلیپ 
معتقد است این اندازه گیری کمی، همه ماجرا را روشن 
نمی کند. او می گوید: »برخی مردان در عرض یک دقیقه 
و  ندارند  زودرس  انزال  گویند  می  اما  کنند،  می  انزال 
مردانی هم هستند که این فاصله زمانی در آنها 20 دقیقه 
کنند.«  می  شکایت  زودرس  انزال  از  و  کشد  می  طول 
عمدتا  انزال  بودن  »زودرس«  تعریف  دیگر،  عبارت  به 

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

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

Tel: 020 7221 5763  
Mob: 07961 447116  

10 Harley Street W1

سریعترین روش روانکاوی از طریق هیپنوتراپی 
- روانکاو و هیپنوتراپیست 

هیپنوتیزم درمانی
توسط خانم 

دکتر روحی شاهین

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

توسط  وزارت بهداری انگلستان قاضی دادگاههای فرجامی در بیمارستانهای 
اعصاب لندن

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

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

آمـوزش و آمـیـزش
منبع: webMD - ترجمه: دکتر زهرا عباسپور
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با آبونمان )اشتراک(  هفته نامه پرشین،  به گسترش 
فرهنگ و هنر ایرانی جدای از هرگونه گرایشهای 

سیاسی و مذهبی، کمکی وافر می کنید.
لطفا جهت دریافت فرم اشتراک با شماره 07811000455 تماس بگیرید

برداشتی شخصی است و به ارضای جنسی مرد و ادراک او 
از توانایی اش برای کنترل زمان انزال بستگی دارد. اگر واقعا 
عددی در این مورد بخواهید، یک بررسی در نشریه »پزشکی 
دکتر  است.  کرده  تعیین  دقیقه   5/4 را  میانه  زمان  جنسی«، 
یان کرنر می گوید: »یک حد زمانی رایج برای تعریف انزال 
زودرس، کمتر از 2 دقیقه است.« او می افزاید: »انزال بسیاری 

از مردانی که برای درمان مراجعه می کنند، در زمانی کمتر 
از این اتفاق می افتد؛ آنها در مرحله نوازش به فوریت پس از 
از  آنها به ندرت بیش  دخول به ارگاسم می رسند. نعوظ در 
30 ثانیه طول می کشد.« درمانگران جنسی و روان پزشکان، 
شیوه هایی را برای کمک به این مردان برای کنترل اضطراب 
و طوالنی کردن زمان انزالشان به کار می برند. پزشکان چند 
دارو از جمله برخی داروهای ضدافسردگی و برخی از کرم 

های موضعی را برای افزایش زمان انزال تجویز می کنند.

ارگاسم چندگانه مردان
برخالف حرف های درگوشی در این مورد، ارگاسم چندگانه 
شده  شناخته  پدیده  برخالف  ندارد.  حقیقت  چندان  مردان 
ارگاسم های چندگانه زنان، ادعاها درباره ارگاسم های پشت 
ارگاسم  ثابت کردن  نادرست است.  باوری  سر هم در مردان 
از  مرد  تعریف  به  گاهی  و  است  مشکل  مردان  چندگانه  های 
ارگاسم بستگی دارد. اما به گفته شارلیپ، ارگاسم چندگانه در 
مردان به صورت چند ارگاسم پشت سر هم در طول مدت زمانی 
کوتاه � برای مثال چند دقیقه، و نیز چیزی به عنوان ارگاسم 
و انزال جداگانه وجود ندارد. شاید این مساله به تعریف های 
متفاوت افراد از ارگاسم یا اوج لذت جنسی برمی گردد، یک 
2001 می گوید  بالینی  مقاله مروری در نشریه روان شناسی 
تعریف های افراد از این پدیده یکسان نیست. نویسندگان این 

مقاله می گویند: »بسیاری از تعریف ها از ارگاسم، آن را به 
صورت کمی به عنوان حالت »اوج« توصیف می کنند، بدون 
اینکه آن را از حالت شدید برانگیختگی جنسی افتراق دهند.« 
به عبارت دیگر، مردانی که ارگاسم های چندگانه را گزارش 
می کنند، ممکن است پیش از آنکه به نقطه بدون برگشت انزال 
برسند، حالت هایی شبیه ارگاسم را تجربه کنند. پس از انزال 

آلت تناسلی مرد، دوره ای  از بین رفتن نعوظ و شل شدن  و 
تحریک  به  مرد  آلت  آن  در  که  رسد  فرامی  مقاومت  حالت  از 
 30 معموال  که  مقاومت  دوره  این  دهد.  نمی  پاسخ  جنسی 
دقیقه یا بیشتر طول می کشد، واقعیتی اجتناب ناپذیر است. 
اما  ادامه دهید  نوازش  به  است  »انتظار« ممکن  این دوره  در 
واقعا  اگر  بنابراین  ندارد  نعوظ و دخول مجدد وجود  امکان 
می خواهید چند ارگاسم را تجربه کنید، باید زمان بیشتری را 

به رابطه تان اختصاص دهید.

خود را با اعداد مشغول نکنید
در پایان به نظر می رسد باید بر موضوعی تاکید کرد که در 
است:  مشترک  جنسی  نادرست  باورهای  از  بسیاری  ایجاد 
یک  کلید  موارد،  اغلب  در  نکنید.«  اعداد  اسیر  را  »خودتان 
فوق  بنیه  نه  و  آلت  اندازه  نه  جنسی  بخش  رضایت  رابطه 
این رابطه،  بلکه رضایت در  G است  یافتن نقطه  نه  العاده و 
به درک شما از خودتان و تمایالت همسرتان و پذیرفتن آنها 
درک  کامل  و  ذاتی  موهبت  با  واقعی  های  آدم  دارد.  بستگی 
بهترین  اوکانل،  به گفته دکتر  آیند.  نمی  دنیا  به  امور جنسی 
یکدیگر  بدن  از  نقاطی  یافتن  برای  همسران،تالش  برای  کار 
است که باعث تحریک می شود و توجه به خواست همسر در 
این مورد. چه در مورد مردان و چه در مورد زنان، نقطه?ای 

جادویی وجود ندارد.
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سوغات برزیل، قهوه 
و مدال باشد؛ نه زیکا

وحید جعفری
ذات ورزش با حاشیه و مسائل اینچنینی عجین است و ورزش 

شدت  با  بلکه  هیچ،  که  نبوده  مستثنا  قاعده  این  از  هم  ایران 
در  همواره  اینکه  جالب  و  است  معضل  این  درگیر  بیشتری 
آستانه المپیك ها این حواشی بیشتر شده و کسی هم نتوانسته 
همیشه  تا  کند،  کنترل  و  مدیریت  را  آن  شاید  و  باید  که  آنطور 
نبود یك برنامه مناسب و مدیری مدبر -که کارها را به خوبی 

درگیری  همین  هم  آن  بارز  نمونه  شود.  احساس  ببرد-  پیش 
هفته گذشته وزارت ورزش و کمیته ملی المپیك بر سر اصالح 
اساسنامه فدراسیون ها که تبدیل به یك جنجال شد و هنوز هم 
شاهد برخورد ترکش هایش به این سو و آن سو هستیم. ورزش 
ایران در این دوره عالوه بر حواشی با نبود اعتبار مالی کافی 
ورزشی  کاروان  به  نمی توان  حال  این  با  اما  است؛  مواجه  هم 
کشورمان دل نبست و امیدوار به موفقیت تك چهره های ایران 
در  خود  ستاره های  با  همواره  ایران  ورزش  نبود.  برزیل  در 
توانایی  بر  تکیه  با  که  قهرمانانی  است؛  درخشیده  المپیك ها 
فردی خود دست به خلق شگفتی زده و در بزرگ ترین رویداد 
با  رو  همین  از  کرده اند.  افتخارآفرینی  دنیا  ورزشی  سیاسی- 
از  مدال  انتظار  و  شد  ناامید  نباید  کمبودها  و  حاشیه ها  تمام 
داشت.  زده  »زیکا«  برزیل  در  ایران  ورزش  مطرح  مهره های 
آری، با تمام کمبودها و نامالیمت ها هنوز هم می توان امیدوار 
بود که سوغات کاروان کشورمان از ریو، قهوه و مدال باشد؛ نه 
ویروس زیکا. در ادامه نگاهی کرده ایم به رشته ها و چهره های 
شاخص ایران در المپیك پیش رو که می توانند برای کشورمان 

موفقیت به ارمغان بیاورند.
 

کشتی هنوز چشم و چراغ ما  است
یافته  کاهش  مردان  بخش  در  المپیك  کشتی  سهمیه های  تعداد 
این رشته همچنان  این حال  با  اما  و دستخوش تغییرات شده؛ 
امید اصلی کاروان ایران برای موفقیت در بازی های تابستانی 
بازی های  از  اتحادیه جهانی کشتی که خطر حذف  ریو است. 
متقاعد  برای  شد  مجبور  می دید،  خود  گوش  بیخ  را  المپیك 
بازی های  این  در  ماندن  برای  المپیك  بین المللی  کمیته  ساختن 
تابستانی، تغییرات گسترده ای ایجاد کند. در راس این تغییرات 
توجه بیشتر به کشتی زنان قرار گرفت که البته به ضرر کشتی 
ایران و به نفع کشوری مانند ژاپن -که در کشتی زنان همواره 
از  را  اوزان کشتی  اتحادیه جهانی تعداد  تاز بوده- شد.  پیش 
هفت وزن در هر کدام از رشته های آزاد و فرنگی به هشت وزن 
وزن  دو  و  داد  کاهش  وزن   ٦ به  را  المپیکی  اوزان  اما  رساند، 
که  کشوری  نخستین  که  کرد  اضافه  المپیك  در  زنان  کشتی  به 
از این تغییرات لطمه خورد ایران بود، چرا که در کشتی زنان 
فعالیت ندارد، از همین رو هر کدام از رشته های آزاد و فرنگی 
در  می توانند  گیر  کشتی  قبلی  المپیك های  از  کمتر  نماینده  یك 
ترکیب داشته باشند و همین کار را برای کشتی ایران در قیاس 
آزاد  کشتی  ملی  تیم  کرد.  خواهد  سخت تر  قبل  المپیك های  با 

ایران در رقابت های جهانی الس و گاس از مجموع شش سهمیه 
حضور  سهمیه   ٩٧ و   ٨٦  ،٧٤  ،٦٥  ،٥٧ وزن های  در  توانست 
تنها در وزن ١٢٥  بیاورد و  به دست  را  تابستانی  بازی های  در 
کیلوگرم این امر محقق نشد. در کشتی فرنگی هم در اوزان ٧٥، 
٨٥ و ٩٨ موفق به کسب سهمیه شد و برای کسب سهمیه اوزان 
به  المپیك  رقابت های گزینشی  در  باید  کیلوگرم   ١٣٠ و   ٥٩، ٦٦
میدان برود. نمایندگان ایران در میدان های گزینشی قزاقستان، 
مغولستان و ترکیه -که به ترتیب اواخر اسفند و اوایل و اواسط 
اردیبهشت برگزار می شود- می توانند برای کسب جواز حضور 
و  نوروزی  امید  سوریان،  حمید  حاال  کنند.  تالش  المپیك  در 
رشته  در  قاسمی  کمیل  و  فرنگی  رشته  در  باباجان زاده  بشیر 
این دو تیم  باید برای سهمیه های باقی مانده تالش کنند.  آزاد 
در ریو چشم و چراغ کاروان ایران خواهد بود و نگاه ورزش 
دوستان بیشتر از هر رشته ای به این دو رشته خواهد بود. هیچ 
کس نمی تواند مدعی شود که حتی یك تن از ١٢ نماینده ایران در 
برزیل شانس موفقیت حتی قهرمانی را ندارند؛ اما خب کسی 
هم نمی تواند تضمین کند که قهرمانانی چون حمید سوریان و 
رضا یزدانی با تمام پتانسیلی که برای موفقیت دارند، آوردگاه 
ریو را با دستان پر ترك خواهند کرد، بازی های المپیك به همین 

اندازه سخت و غیر قابل پیش بینی است.

پتانسیل تکواندو و افزایش سهمیه ها
البته با توجه به دو برابر شدن سهمیه های تکواندو، دیگر فقط 
کشتی نباید بار سنگین ورزش را بر دوش کشد و این مسوولیت 
سنگین با تکواندوکاران و تا حدودی هم با وزنه برداران تقسیم 
خواهد شد. تکواندوی ایران در حالی گام به بازی های المپیك 
داشت.  اختیار  در  طالیی  فرصت  یك  که  گذاشت  خواهد  ریو 
می تواند  کشور  هر  پس  این  از  جهانی،  فدراسیون  تصمیم  با 
سهمیه  تعداد  همین  و  مردان  بخش  در  سهمیه   ٤ تا  حداکثر 
المپیك  تا  این در حالی بود که  آورد و  به دست  در بخش زنان 
شدن  برابر  دو  واقع  در  بود.  نصف  سهمیه  مقدار  این   ٢٠١٢
موقعیت  یك  در  را  ایران  تکواندو،  در  سهمیه  کسب  فرصت 
مدال های  که  باشد  داشته  را  شانس  این  تا  داد  قرار  طالیی 
بیشتری به دست آورد. چندی پیش در پایان رقابت های فینال 
مهدی  عاشورزاده،  فرزان  سهمیه،  کسب  ماراتن  و  گرندپری 
حضور  با  مردانی  سجاد  و  زواره  حجی  مسعود  خدابخشی، 
چهار  کسب  به  موفق  خود  اوزان  ششم  تا  اول  نفرات  بین  در 
سهمیه در سه وزن برای کشورمان شدند؛ اما باتوجه به اینکه 
ایران  بود،  نفر در هر وزن  یك  از  استفاده  به  هر کشور مجاز 
زواره(  و حجی  داشت )خدابخشی  نماینده  دو  در وزن سوم، 
بازی های ریو  با رنکینگ نخست سهمیه  که مهدی خدابخشی 
تا در کنار دو تکواندوکار دیگر به خصوص  آورد  به دست  را 
عاشورزاده از شانس های مدال کاروان کشورمان در بازی های 
تابستانی باشند. تیم ملی تکواندوی زنان کشورمان نیز که از 
طریق »رنکینگ سیستم« موفق به کسب سهمیه المپیك نشد و 
در مسابقات فینال گرندپری به دلیل عدم حضور در بین هشت 
تکواندوکار برتر شرکت نکرد، اردیبهشت ماه ٩٥ با شرکت در 
مسابقات المپیك قاره آسیا می تواند شانس خود را برای کسب 

دو سهمیه المپیك امتحان کند.

امیدوار به تکرار موفقیت پوالد مردان
با نگاهی به تاریخ ورزش ایران در بازی های المپیك به خوبی 
ایران  موفق  ورزش  دومین  وزنه برداری  که  می شود  هویدا 
ورزش  تاریخ  مدال  نخستین  است.  بوده  المپیك  ادوار  در 
تك  او  و  زد  برق  سلماسی  جعفر  سینه  بر  المپیك ها  در  ایران 
آن  از  رساند.  ثبت  به  را  لندن   ٤٨ در  ایران  ورزش  برنز  مدال 
و  بوده  آفرین  افتخار  المپیك ها  در  همواره  وزنه برداری  پس 
است.  شده  المپیك ها  بیشتر  در  ایران  رنکینگ  ارتقای  باعث 
با شش  ریو می توانست حداکثر  المپیك  در  ایران  وزنه برداری 
ملی پوش شرکت کند؛ اتفاقی که در لندن هم افتاد و حاصل آن 
چهار مدال بود. بعد از مسابقات جهانی وزنه برداری که چندی 
پیش در امریکا برگزار شد فدراسیون جهانی سهمیه کشورها 
را برای حضور در المپیك اعالم کرد. بر این اساس ایران پس 
و  آلماتی  جهانی  رقابت های  دوره  دو  در  امتیازات  احتساب  از 
هیوستون صاحب پنج سهمیه شده است. ایران با کسب عنوان 
داد.  پایان  خود  کار  به  امریکا  جهانی  رقابت های  در  پانزدهم 
یکی از ستاره های اصلی کاروان و وزنه برداری ایران در برزیل 
بهداد سلیمی خواهد بود، البته باید منتظر ماند و دید که بهداد 
آسیب دیده که تازه بعد از تعطیالت نوروز تمرینات خود را از 
از  سطح  چه  به  تابستانی  بازی های  آغاز  تا  گرفت  خواهد  سر 
آمادگی روحی و جسمی می رسد، ضمن اینکه شنیده ها حکایت 
از این دارد آلکسی لوچف، وزنه بردار فوق سنگین روسیه، که در 
رقابت های جهانی امریکا و در غیاب سلیمی، رکوردشکنی کرد 
و قهرمان شد و در ادامه تست دوپینگش مثبت اعالم شد- تایید 
کرده که نمونه B او منفی شده و احتمال بازگشتش به میدان آن 
هم در المپیك زیاد است که در صورت بازگشتش از شانس های 
اصلی کسب مدال طال خواهد بود و این کار را برای موفقیت هر 
ایران  المپیك سخت خواهد کرد. وزنه برداری  وزنه برداری در 
از چهره های شاخصی چون کیانوش رستمی و سهراب مرادی 
المپیك فراهم شود- نیز در  -که احتماال شرایط حضورش در 
بازی های ریو می تواند بهره ببرد؛ قهرمانانی که هرکدام توان 

موفقیت در این میدان را دارند.

دو و میدانی در انتظار خلق شگفتی ای دیگر
ایران ١٠ سهمیه در ماده های  المپیك ٢٠١٢ لندن دوومیدانی  در 
پرتاب دیسك، پرتاب وزنه مردان و زنان، ٨٠٠ متر، ١٠٠ متر، ٤٠٠ 
٢٠ کیلومتر  با مانع و  ١٠٠ متر  پرتاب چکش،  متر، پرش طول، 
پیاده روی داشت که احسان حدادی، امین نیك فر، سجاد مرادی، 
کاوه  ارزنده،  محمد  رجبی،  لیال  هاشمی،  سجاد  قاسمی،  رضا 
موسوی، روح الله عسگری و ابراهیم رحیمیان نمایندگان ایران 
توانست  شگفتی  خلق  با  حدادی  احسان  که  بودند  لندن  در 
نقره  مدال  به  می کرد  را  تصورش  کسی  کمتر  که  ورزشی  در 
رضا  توسط  سهمیه  پنج  کار  اینجای  به  تا  که  هم  حاال  برسد. 
قاسمی، حسن تفتیان، لیال رجبی، احسان حدادی و محمدجواد 
پرتابگر دیسك  نمی رسد کسی جز  به نظر  مرادی کسب شده، 
این  به مدال در  بتواند در ریو  کشورمان در رشته دو ومیدانی 
ورزش نزدیك شود، تازه این در گرو آمادگی کامل حدادی است 
نشان  پرروحیه  و  آماده  حدادی  آن  هرگز  گذشته  سال  در  که 
نداده است، البته نمی توان از کنار نام هایی چون لیال رجبی در 
پرتاب وزنه و حسن تفتیان که این روزها در دوی ١٠٠ متر و ٦٠ 

متر بسیار آماده و باانگیزه نشان می دهد بی تفاوت عبور کرد.

بوکس در انتظار نخستین مدال آور تاریخ ساز
نخستین سهمیه المپیك ٢٠١٦ برای ورزش ایران توسط احسان 
این  که  آمد  دست  به  بوکس  کیلوگرم   ٨١ وزن  در  روزبهانی 
بوکس  شد.  او  نصیب   AIBA حرفه ای  رقابت های  در  سهمیه 
المپیك  در  و  دارد  المپیك ها  در  حضور  از  زیادی  سابقه  ایران 
ایران  ایران با ٨ بوکسور پیکار کرد. بوکسورهای  ١٩٤٨ لندن 
در  و  داده اند  مسابقه  المپیك  بازی های  دوره   ١٢ در  مجموعا 
البته  است.  شده  مشتزن ها  نصیب  سهمیه   ٥٧ دوره   ١٢ این 
دید  باید  و  نشده  مدال  صاحب  المپیك ها  در  تابه حال  بوکس 
کدام ملی پوش موفق به تاریخ سازی در ورزش ایران می شود. 
بوکس ایران در بازی های ٢٠١٢ لندن چهار نماینده داشت و باید 
دید با پشت سر گذاشتن مسابقات گزینشی مختلف، در نهایت 

چند سهمیه المپیك ریو به ایران تعلق می گیرد.

نعمتی در تیروکمان تاریخ ساز شد
عنوان  به  کار  اینجای  به  تا  کرمانی  ورزشکار  نعمتی،  زهرا 
نخستین ورزشکار معلول ایران سهمیه المپیك ٢٠١٦ ریو برزیل 
نعمتی  شد.  جاودانه  ایران  ورزش  در  نامش  و  کرد  کسب  را 
نقره  مدال  ریو،   ٢٠١٦ المپیك  تیروکمان  سهمیه  کسب  ضمن 
اسلحه ریکرو را در مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی بانکوك 
تایلند به خود اختصاص داد. زهرا نعمتی با کسب مدال طالی 
انفرادی  اسلحه ریکرو  در  تابستانی ٢٠١٢  پارالمپیك  بازی های 
نام خود را به عنوان نخستین و تنها زن در تاریخ ورزش ایران 
که موفق به کسب مدال طال در سطح المپیك و پارالمپیك شده 
 است، جاودانه کرد. زهرا نعمتی نخستین زن ورزشکار معلول 
چهاردهمین  او  کرده.  کسب  را  المپیك  سهمیه  که  است  ایرانی 
یافته است.  المپیك راه  به  ورزشکار معلول شاخصی است که 
حاال باید منتظر ماند و دید که پرچمدار کاروان ایران که تنها 
سهمیه  امروز  تا  که  هست  هم  کشورمان  تیروکمان  ورزشکار 
حضور در بازی های ریو را کسب کرده، می تواند در برزیل هم 

تاریخ ساز شود.

تیراندازان به دنبال خلق شگفتی
عنوان  که  داشتند  سهمیه  سه   ٢٠١٢ المپیك  در  تیراندازان 
ششمی الهه احمدی در ١٠ متر تفنگ بادی بهترین نتیجه تاریخ 
ورزش  تنها  تیراندازی  می شود.  محسوب  ایران  تیراندازی 
گرفته اند  نتیجه  مردان  از  بهتر  زنان  تابه حال  که  است  ایران 
خاطر  به  چند  هر  شود،  رشته  این  به  بیشتری  توجه  باید  و 
آزار داده و  تحریم ها، مشکل تهیه فشنگ ملی پوشان را بسیار 
به خاطر مسائل مالی، تیراندازها برخی مسابقات کسب سهمیه 
المپیك را از دست دادند تا کار آنها برای المپیکی شدن دشوار 
شود؛ اما با این حال ورزشکاران این رشته پنج سهمیه باارزش 
کسب کرده اند. البته الهه احمدی و نجمه خدمتی در رشته تفنگ 
گلنوش  وضعیت،  سه  تفنگ  رشته  در  جام بزرگ  مه لقا  بادی، 
سبقت الهی در رشته تپانچه ١٠ متر زنان و پوریا نوروزیان در 
جالب  رسیده اند.  المپیك  سهمیه  به  مردان  متر   ١٠ تفنگ  رشته 
اینکه با تمام این موفقیت ها هنوز مشکالت مالی در این رشته 
همچون سایر رشته ها دیده می شود و این ورزش که می تواند 
در ریو شگفتی ساز شود، مهم ترین تورنمنت خود در آلمان را 

در آستانه لغو شدن می بیند.

والیبال دوچرخه سواری و سایر رشته ها
در  حضور  سهمیه  سه  جاده  بخش  در  ایران  دوچرخه سواری 
المپیك دارد و در تالش است تا در پیست هم به سهمیه برسد. 
در میان ورزش های تیمی فوتبال از حضور در المپیك باز ماند، 
بسکتبال، هندبال و والیبال باید برای کسب سهمیه تالش کنند 
از سه ورزش دیگر است  این بین شانس والیبال بیشتر  که در 
خوش  نیز  ریو  در  المپیك  سهمیه  کسب  ضمن  می رود  امید  و 
بدرخشد و به افتخار برسد. رشته های دیگر ایران نیز در تالش 
به  کار  می رسد  نظر  به  بعید  اما  هستند؛  سهمیه  کسب  برای 
جایی ببرند، مگر اینکه معجزه ای شود و پدیده ای روی کار  آید.

Takeaway Business for Sale
A take away shop located on a main road in Alfreton, 
Somercoates, Derbyshire is for sale. The shop is located in a very busy road and 
benefits from two pubs in 100 yards and a very big industrial state. It is also close to 
Co-op Supper Store, Screw Fix, Home Bargain, Iceland, Aldi and Pound stretchers.
This is a brand new shop with 
excellent takings, between £3000 
- £3200 a week. It benefits from 
brand new equipment such as:
2 x Stone Bake Pizza Ovens  /  
Brand new Hotplate
Twin Tank Chip Fryer   / Brand 
new Pizza Prepare Fridge
4x Commercial Stand up Right 
William and Foster Fridge Freez-
ers
2x Doner Kebab Machines               
Baine Marie

Previously this shop was a clothes shop. We have refurbished everything 
and have installed double plaster board fire rated ceilings and very good 
quality class A LED (Eco) Lights. (18w) The shop also benefits from 4 x1200 
TVL best quality CCTV cameras with 2000 GB memory (DVR),  Interlock 
gas safety system, A class Tiles all around the shop, Beautifully designed 
customer area, 1 bedroom flat upstairs with newly fitted bathroom, and a 
large garden and a wooden shed at the back of the property. There is free 
parking available in front of the shop for customers to use. I have spent a lot 
of time and money on this business but need to sell as I live 100 miles away 
from the property and the daily commute has proven to be very difficult for 
me. If you are interested in buying the business plus the free hold building, 
I am open to negotiations. Any enquiries  

please call Davoud on: 07400887606
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طرح میلیاردر آمریکایی در آستانه تصویب است 

خداحافظی با لیگ قهرمانان اروپا
 ظاهرا باید منتظر از دست دادن عالیق بزرگ سه شنبه و چهارشنبه باشیم؛ 
اروپا در دیدار  لیگ  قهرمانان  به جای  طرح برگزاری یک رقابت جایگزین 
روسای ٥ باشگاه بزرگ لیگ  برتر انگلیس شامل لیورپول، منچستریونایتد، 
آرسنال، منچسترسیتی و چلسی با میلیاردر فوتبالدوست آمریکایی و طراح 

برگزاری یک سوپر لیگ قهرمانان شکل جدی به خود گرفت.

مالقات سرنوشت ساز
نام  به  آمریکایی  میلیاردر  میزبان  انگلیس،  در  »دورچستر«  ستاره   ٥ هتل 
بود؛ مالقاتی که گفته می شود  باشگاه بزرگ   ٥ »استفان روس« و روسای 
قرار بود در آن تصمیمات مهمی درباره آینده لیگ  قهرمانان، برگزاری یک 
فوتبال  تقویم  کلی  تغییر  البته  و  خاص  تیم  های  حضور  با  جدید  تورنمنت 
بر  بالغ  ثروتی  با  روس  شود.  اتخاذ  جدید  جامی  برگزاری  طریق  از  اروپا 
٣ میلیارد دالر با سرمایه شخصی بانی برگزاری سوپر لیگ چین، استرالیا 
و آمریکاست و قصد دارد طرح برگزاری جامی به نام سوپر لیگ اروپا را 
آمریکا  حرفه ای  بسکتبال  رقابت های  مانند  درست  که  جامی  کند؛  نهایی 
تیم های خاصی با پاداشی نجومی در هر مرحله دارد و هر چند به صورت 
و  سقوط  از  رقابت هایی  چنین  مدل  برخالف  اما  می شود،  برگزار  لیگی 
بانفوذ  و  ثروتمند  تیم های  فشار  تحت  طرح  این  اگر  نیست.  خبری  صعود 
در یوفا اجرایی شود، لیگ  قهرمانان بدون تیم های بزرگ حاضر در سوپر 

لیگ رویایی انجام می شود؛ آنچه جذابیت جام اول باشگاهی اروپا را کامال
از بین می برد.

موافقان بیشتر و مخالفان کمتر
دلیل اصلی موافقت باشگاه های بزرگ با خروج از لیگ  قهرمانان و ورود به 
سوپر لیگ جدید، سهم نامساوی حق پخش تلویزیونی بین لیگ های مختلف 
است. سران باشگاه های بزرگ اللیگا، سریA، بوندس لیگا و لوشامپیونه از 
تفاوت نجومی پول حق پخش در لیگ برتر با لیگ های شان گله دارند اما در 
صورت حضور برگزیده های شان در این لیگ، این میزان فاصله تا حد زیادی 

کم می شود.

واکنش یوفا
از وقتی ٣  سال پیش این طرح از سوی باشگاه های بزرگ اروپا مورد استقبال 
با  مخالفت  ضمن  فیفا  جدید  رئیس  و  یوفا  دبیرکل  اینفانتینو،  گرفت،  قرار 

به  اما ماجرا روند دیگری  داد؛  را  در کوتاه مدت  اوضاع  بهبود  پروژه قول 
خود گرفت و حاال پیش نویس طرح برگزاری رقابتی به جای لیگ  قهرمانان 

قرار شده  یوفاست.  به  ارسال  آماده  یوفا  برگزیده  تیم   ٢٠ با شرکت  آن هم 
انجام و  با فرمت خاص و محدود  تأیید نهایی رقابت ها ٣  سال  در صورت 
در صورت موفق بودن پروژه، قوانین جدیدی اضافه شود. به هرحال زنگ 
خطر برای لیگ  قهرمانان به صدا درآمده است. عالوه بر معتبرترین جام 
چون  شد؛  خواهد  تغییر  دستخوش  هم  انگلیس  برتر  لیگ  اروپا،  باشگاهی 

را در  بازی خود  به طمع درآمد بیشتر قصد دارند چند  باشگاه های بزرگ 
کشورهای دیگر برگزار کنند و از پول بلیت فروشی سرشار شوند.
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سال 88 بود که طاهری، مدیرعامل 
وقت ش��رکت ملی گاز خبر از تأمین 
»مالی« ساخت پاالیشگاه داد و اعالم 
کرد با بانک صادرات توافق هایی برای 
تأمین مالی پروژه انجام ش��ده است. 
قصه به س��ال 89 که رسید وعده داد 
 تا پایان سال 92 پاالیشگاه بیدبلند2 
به فاز بهره برداری خواهد رس��ید! او 
پیش بین��ی ک��رد که پروژه س��اخت 
پاالیش��گاه 52 ماهه خواهد بود! این 
 مح��دوده زمان��ی پس از اع��الم آن

 35 ماه اولیه بود.

برابروارداتترکمنستانیها ë2
ش��ریعتی، نماینده م��ردم بهبهان 
ی��ک نکت��ه دیگ��ر را ه��م مي گوید. 
تولی��د گاز ای��ن پاالیش��گاه نزدیک 
ب��ه دو براب��ر می��زان گاز وارداتی از 
کش��ور ترکمنس��تان خواه��د بود. او 
آم��ار دیگ��ری هم مي دهد. س��اخت 
تمام پروژه پاالیش��گاه بید بلند »سه 

میلیارد تومان« مي خواهد. 
از این اعتبار باید دو میلیارد و یک 
میلیون آن صرف ساخت پاالیشگاه و 
مابقی اعتبار صرف تجهیز آن ش��ود. 
تا به امروز چقدر برای این پاالیشگاه 
هزینه شده اس��ت؟ به گفته او، تا به 
ام��روز 350 میلی��ون دالر. اعتباری 
ک��ه در بحث های زیرس��اختی ماجرا 
هزینه شده اس��ت. اما به علت انجام 
ن��دادن تعهدات مالی همه رش��ته ها 
پنبه مي شود. چرا؟ به گفته شریعتی 

80 درصد از س��هام پاالیشگاه متعلق 
به ش��رکت انرژی »سپهر« وابسته به 
بانک صادرات است و 20 درصد بقیه 
هم شرکت پاالیش بید بلند. به گفته 
او شرکت س��پهر در روزهای نخست 
گام های مثبتی برداش��ت. اما س��هم 
مهلک اختالس 3 ه��زار میلیاردی-  
تمام رؤیای ش��هر بهبهان و آغاجاری 
را برای کاهش بیکاری منطقه ای که 
روی نف��ت و گاز، درد فقر و بیکاری 
دارد ب��ه باد داد و جری��ان نقدینگی 

پروژه را به صفر رساند. 
از اختالس جلسات متعددی  بعد 
با مدیران ش��رکت ملی گاز، مدیران 
بانک و... برگزار شد اما از جلسات هم 

چیزی به دست نیامد. 
س��ال 91 بود که مدیر هماهنگی 

و نظ��ارت بر تولید ش��رکت ملی گاز 
در جم��ع خبرنگاران درب��اره دالیل 
تأخیره��ای س��اخت پاالیش��گاه گاز 
بیدبلند 2، اعالم کرد س��وء استفاده 
مال��ی اخیر بانک��ی در بانک صادرات 
موجب کند  ش��دن اجرای طرح شده 

است. 
درآخری��ن م��اه از س��ال 92 بود 
مدیرعامل  عراق�ی،  حمیدرضا که 
ش��رکت مل��ی گاز ایران ه��م خیال 
هم��ه را یکس��ره و اع��الم ک��رد که 
گاز  پاالیش��گاه  س��اخت  مراح��ل 
اس��ت:  ش��ده  متوق��ف   2  بیدبلن��د 
80 درصد از سهام سرمایه گذاری این 
پ��روژه گازی به یکی از ش��رکت های 
وابس��ته ب��ه بان��ک ص��ادرات واگذار 
ش��ده بود که با گذشت چند سال از 
امضای قرارداد سرمایه گذاری ساخت 
و اج��رای آن تاکن��ون بانک صادرات 
اقدامی به منظ��ور جذب منابع مالی 
و تکمی��ل ای��ن ط��رح گازی انج��ام 
ن��داده اس��ت.« او آن روز پیش بینی 
ک��رد که س��هام 80درص��دی آن به 
س��رمایه گذاران جدید واگذار ش��ود. 
همین مس��ائل هم به گفته شریعتی، 
زنگنه وزیر نف��ت دولت یازدهم را به 
این نتیجه مي رس��اند ک��ه »بید بلند 
2« از س��پهر پس گرفته و به شرکت 
ملی گاز سپرده شود. تصمیمی که در 

سال 93 رقم خورد.
پس گرفت��ن واگ��ذاری ای که به 
اعتق��اد حمیدرض��ا عراق��ی مع��اون 

وزی��ر نفت، از ابت��دا اش��تباه بود. او 
اردیبهش��ت م��اه س��ال ج��اری هم 
اعالم کرد که س��اخت این پاالیشگاه 
ب��ا تصمیم نهایی وزی��ر نفت، بزودی 
تعیی��ن تکلی��ف مي ش��ود. او آن روز 
در جلس��ه ای در اهواز ش��رکت کرد 
که تفاهم دوباره با س��رمایه گذار این 
طرح )س��پهر انرژی(  نخستین طرح 
پیشنهادی شرکت های پیمانکار بود. 
ام��ا در همان جلس��ه پیش��نهادهای 
دیگری ه��م روی می��ز مذاکره آمد. 
جذب س��رمایه گذار جدید، اس��تفاده 
از واحدهای شیرین س��ازی پاالیشگاه 
بیدبلن��د و... از دیگ��ر طرح های ارائه 
شده برای تسریع در ساخت پاالیشگاه 
بیدبلن��د ب��ه ش��مار مي آی��د. برای 
پاالیش��گاهی که در سه سال گذشته 

تنها سه درصد پیشرفت داشته است. 
هرچند در س��ال های گذشته از رشد 
12 درصدی آن سخن به میان آمده 
بود اما هرچه بود ن��ه گره بیکاری را 
باز کرد، نه حتی یک لحظه نگاه ایران 
را از س��مت ترکمنس��تان به س��مت 

خوزستان چرخاند!
17 اردیبهش��ت ماه س��ال جاری 
ب��ود که عراقی با بی��ان اینکه به طور 
کلی سیاس��ت کشور بر این است که 
بتوانیم با همسایگان مان تبادل انرژی 
داش��ته باش��یم، اعالم ک��رد: »هیچ 
برنام��ه ای برای قط��ع واردات گاز از 
ترکمنستان نداریم، در سال گذشته 
نیز ترکمنس��تان مي توانست بیش از 
آنچ��ه به ایران گاز داده، صادرات گاز 
به ایران داشته باشد. « افکار عمومی 
ای��ن مس��أله را نوع��ی آرام ک��ردن 
اعت��راض مي داند. یک مس��أله دیگر 
ه��م وج��ود دارد، همان ط��ور که ما 
خیلی اصرار داریم که از ترکمنستان 
گاز وارد کنی��م، کش��ورهای دیگ��ر 
هم چ��ون ایتالیایی ها عالقه بس��یار 
زی��ادی ب��رای وارد ک��ردن گاز ما به 
اروپ��ا دارن��د. هن��د ه��م از بی ثباتی 
کش��ورهای خاورمیانه خسته شده و 
بسیار عالقه مند اس��ت که گاز مورد 
 نیاز خ��ود را از میادی��ن گازی ایران 

تأمین کند. 
تولیدکننده  ایرانی ک��ه س��ومین 
گاز در جهان اس��ت، کشوری که یک 
رک��ورد دیگر گازی ه��م دارد که باز 
آن را در نقطه سوم جهان مي نشاند. 
ایران هم بزرگ ترین مخازن دنیا را در 
اختیار دارد و س��ومین مصرف کننده 
گاز جهان هم است. افکار عمومی یک 
نکته دیگر را هم یادآوری مي کند که 
اگر ما بخواهیم همچنان به این بسنده 
کنیم که ما مي توانستیم گاز بیشتری 
از ترکمنستان وارد کنیم و بی خیال 
ای��ن نکته ش��ویم که مش��تری هایی 
چ��ون هند و ایتالی��ا داریم، هند هم 
گزینه ه��ای دیگ��ری چون روس��یه 
دارد. در نهای��ت از وعده وزیر نفت و 
عراقی برای کنار زدن موانع س��اخت 
پروژه تا به امروز خبری نش��ده است. 
ش��ریعتی اعتقاد دارد ک��ه وعده های 
وزی��ر نف��ت و عراقچی برای ش��روع 
پروژه »بید بلند 2« در بوروکراس��ی 
اداری گیر افتاده: »هنوز این دس��تور 
محقق نشده و در بوروکراسی پر پیچ 
 و خ��م اداری بی��ن دو ط��رف معطل

 مانده است.«
ش��ریعتی یک نکته دیگ��ر را هم 
ی��ادآوری مي کن��د که هزینه س��ازی 
ای��ن اخت��الس ب��ه همان س��ه هزار 
میلی��ارد و بی��کاری 7 ه��زار نفر در 
بهبهان و آغاجاری محدود نمی شود؟ 
منطق��ه ای ک��ه فقط فهرس��ت ثبت 
ش��ده بیکارانش در دفتر نماینده این 
ش��هر 10 هزار نفر است اما شریعتی 
این ع��دد را به معنی تم��ام بیکاران 
نمی داند بلک��ه اعتقاد دارد بیکارهای 
شهر بیشتر از این عدد است. به گفته 
شریعتی، تمام کارهای پاالیشگاه اعم 

گــــزارش
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بهبهانی ها در انتظار ساخت »بید بلند2«

 دود اختالس 3 هزار میلیاردی
 در چشم خوزستانی های بیکار

 زهرا کشوری

 سال بیستم  شماره 5714 
 دوشنبه  20 مرداد 1393

چگونه 120 ميليارد تومان در گلمندره گم مي شود؟ 

این روزها خبرهاي سوزناكي از آتش سوزي هاي پي در پي در جنگل هاي پارك ملي 
گلستان به گوش مي رسد. آتشي كه با ساختن جاده و سوزاندن صدها میلیارد تومان از 
بودجه بیت المال ساخته شد تا با تشدید آتش سوزي ها و كشت و كشتار باقي مانده حیات 
وحش، بهشت تنوع زیستي ایران را به جهنمي سوزان تبدیل كند. اما داستان حیف و میل 
كردن سرمایه هاي ملي در اطراف پارك ملي گلستان تمامي ندارد. در بین سه راهي دشت 
و روستاي چشمه خان تابلوي سد گلمندره دیده مي شود. به آنجا رفتیم. جاده اي شوسه 
ساخته بودند و براي ساخت آن ده ها تپه و پوشش گیاهي منطقه را تخریب كرده بودند. 
وقتي به محل رس��یدیم تعجب مان صد چندان شد. سد! براي چه! روي كدام رودخانه!  
در بستر دره زمین هاي كشاورزي بودند كه آب مورد نیاز خود را از چاه تأمین مي كردند. 
لودرها داش��تند چهار طرف دره و كف آن را مي كندند. كوه هاي مارني در حال كندن و 
نابود شدن بودند. چند كارگر داشتند بلوك هاي سیماني را براي ساخت یك ساختمان 
روي هم مي چیدند. جواني را كه سرپرست آنها بود، دیدیم. سالم و علیك كردیم و چون 

ماشین مان دولتي بود با ما همكاري داشت و به سؤاالتمان جواب داد. 
چرااينجاسدميسازيد؟اينجاكهرودخانهنیست؟ ë

این سد براي جلوگیري از سیل است. در ادامه خودش توضیحات تكمیلي را داد. بعد 
از س��یل 80 و 81 تصمیم گرفته ش��د این سد ساخته شود. 10 سالي مطالعه آن طول 

كشید. االن هم مصوب و ساخت آن تازه شروع شده است. 
بودجهآنچقدراست؟ ë

برآورد اولیه 120 میلیارد تومان. 7 سال هم براي ساخت آن پیش بیني شده است. 
شركتسازندهكیست؟ ë

جالب بود كه حتي براي تأمین آب فعالیت هاي ساختماني سد چاه زده بودند، چون 
آبي در آنجا نبود. اعصابم به كلي به هم ریخته بود. یاد گفته هاي اخیر وزیر نیرو افتادم 
كه خودشان اعتراف كرده بودند كه ما در سد سازي افراط كردیم. سدهایي ساختیم كه 
آبي براي پر كردن آنها نبود. سدهایي ساختیم كه آورد رودخانه ها با حجم سد همخواني 
نداشت و اینجا هم باید سخنان ایشان را تكمیل كرد كه سدهایي ساخته مي شوند كه 

بناست با آب دیجیتالي آنها را پر كنیم تا جلوي سیل هاي خیالي را بگیرد. 
مقابله با سیل یكي از سطحي ترین استدالل هایي است كه بتوان با آن ساخت چنین 
سد عظیمي را توجیه كرد. اصاًل سیل گلستان از منطقه دست شاه و رودخانه درازي و 
دشت منشأ گرفته بود نه از این دره. علت آن هم شكسته شدن دو سد خاكي در رودخانه 
درازي و قز قلعه بود.  میزان بارندگي در محدوده سد حدود 200 میلیمتر است و محال 
اس��ت بتواند آب زیادي بیاورد تا باعث سیل ش��ود. البته اگر هم آبي جاري شود، سهم 
اكوسیستم منطقه است و براي پارك ملي گلستان و حفظ جنگل هاي منطقه ضروري 
است. این آب نباید در پشت سدي با تبخیر باال ذخیره و نابود شود. سؤالي كه به ذهن 
خطور مي كند: اگر این دره سیل خیز است چرا مردم در بستر آن كشاورزي مي كنند؟ 

سؤال دیگر آن است آیا این سد ارزیابي زیست محیطي دارد؟ 
چرا در كشوري كه بودجه كل سازمان حفاظت محیط زیستش در سال 92 فقط 90 
میلیارد تومان بود و در سال جاري 180 میلیارد پیش بیني شده است، براي ساخت یك 

سیل بند در یك دره خشك باید 120 میلیارد تومان هزینه شود؟  
آقاي چیت چیان! از شما خواهش مي كنم هر چه سریع تر تا دیر نشده جلوي حیف 
و میل شدن سرمایه هاي ملي را در گلمندره بگیرید. سد سازي در دره اي كه آبي ندارد نه 
تنها مسخره است، بلكه ظلمي است در حق مردم و تاریخ این سرزمین. نگذارید اتفاقات 
ناگواري كه در سد داریان، سد سیوند، سد شفارود، سد شورك و حوضه دریاچه ارومیه 
اتفاق افتاد باز هم تكرار ش��ود.  آقاي روحاني! از ش��ما هم مي خواهیم در شرایط سخت 
اقتصادي كه باید با اجراي برنامه هاي اقتصاد مقاومتي كش��ور را از حیف و میل كردن 
سرمایه هاي ملي دور كنیم و با مصرف كردن درست منابع عدالت و سازندگي را توأمان 
پیش ببریم، اجازه ندهید پروژه هایي كه نه تنها بیت المال را به فنا مي دهد، بلكه محیط 
زیست كشور را هم نابود مي كند، ادامه یابد. من تمام منطقه را بررسي كرده ام. تا به حال 
2 كتاب و چندین مقاله بین المللي در مورد منطقه منتش��ر كرده ام. حاضرم مجاني هر 
كاري كه بخواهید براي ش��ما انجام دهم تا جلوي اتالف 120 میلیارد تومان پول مردم 

محروم ایران در دره خشك گلمندره گرفته شود.  

یادداشت وارده

 دكتر حسين آخاني

استاد دانشگاه

3هزارمیلیاردتوماناختالسش�د،براس�اسآماریکه»محمدباقرش�ريعتی«
نماين�دهمردمبهبهانوآغاجاریبهروزنامهاي�رانمیدهد،حداقل7هزارفرصت
شغلیراازاهالیبهبهانوآغاجاریگرفت.چشمايرانرابرایسالهاینامشخص
بهگازترکمنستانخیرهکرد.آنهمزمانیکهمیشدباساختوگشايشپااليشگاه
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وگازهمچنانازمحرومتريننقاطکشورباشد.

از طراحی و ساخت توسط مهندسان 
و ش��رکت های ایرانی انجام ش��ده و 
بخش اعظم تجهیزات پاالیش��گاه به 
تولیدکنندگان س��فارش داده شد که 
به دلیل مش��کالت به وجود آمده به 

حالت تعلیق درآمده است. 

شهرفقیرهایتحصیلکرده ë
ش��ریعتی یک نکته دیگ��ر را هم 
یادآوری مي کن��د، یک یادآوری تلخ. 
همان طور که میادین و ذخایر عظیم 
نفت و گاز این شهر معطل افتتاح یک 
پاالیش��گاه است، تا بارزترین شاخصه 
یک��ی از محروم ترین نق��اط بیکاران 
باش��د. یک ویژگی دیگر هم شاخصه 
منطقه ش��ده، تحصیلکرده های بیکار. 
ش��ریعتی می��زان تحصیلکرده ه��ای 
بهبهان را رقم غیرقابل باوری مي داند 
ک��ه بیش��تر فعالی��ت آنه��ا در حوزه 
پزشکی و حوزه مدیریتی نفتی جنوب 
است. او در پاسخ به این سؤال که آیا 
حضور مدی��ران بهبهانی در مدیریت 
نفتی کش��ور باعث نش��ده ت��ا زودتر 
مش��کالت ای��ن محدوده حل ش��ود، 
مي گوید تصمیم گیری در مرکز گرفته 
مي ش��ود. ش��هری که به رغم داشتن 
ذخایر نفتی و بعضی از روستاهای آن 
آب سالم ندارند و به صورت مستقیم 
از رودخانه آب آلوده را پمپاژ مي کند 
تا به گفته ش��ریعتی، این طالی سیاه 
جزو آلودگی محیط زیست و سیاهی 
فق��ر چی��زی ب��رای آنها ب��ه ارمغان 
نیاورد. مش��کالت آنها ب��ه همین جا 
ختم نمی ش��ود. آن طور که شریعتی 
مي گوی��د، بهبهانی ها حتی در ش��هر 
خودش��ان هم س��هم بومی استخدام 
ندارند. آنه��ا در حال��ی آلودگی های 
نفتی و گازی را در ش��هر خود تحمل 
مي کنند که شانس ش��ان ب��رای پیدا 
کردن به اندازه همه شهروندان ایرانی 
است که از س��ایر شهرها برای کار به 
بهبهان مي آیند. همچنین به گفته او، 
این شهر با وجود داشتن پتانسیل های 
اقتصادی، اجتماعی و گردش��گری با 
فقر دس��ت و پنجه ن��رم مي کند. در 
نهای��ت این نماین��ده بهبهانی اعتقاد 
دارد راه ان��دازی پ��روژه بی��د بلند 2 
ع��الوه بر س��ودآوری و ارزآوری برای 
کشور، اشتغالزایی را در منطقه در پی 
خواهد داشت. شریعتی راه اندازی این 
پروژه را یکی از مطالبات مردم منطقه 
از رئی��س جمه��وری، وزرای نفت و 
اقتص��اد و دارای��ی مي دان��د: »انتظار 
داریم مش��کل این پروژه در راستای 
داخل��ی، خودکفایی  تولی��د  حمایت 
 کش��ور و اش��تغالزایی هرچ��ه زودتر 

حل شود.«

افقي:
1- شانس- یك نوع خورشت لذیذ

 2- عض��و پرن��ده- كش��ور ابوظب��ي- 
نام حضرت عیسي )ع(

3- ان��س گیرن��ده- دهان��ه، مه��ار- 
غیربلیغ

4- یكي از سازهاي مضرابي موسیقي 
ایران��ي- نوعي گیاه كه از آن اس��انس 
عطر مي گیرند- واحد شمارش درخت

5- نف��س چ��اق- عن��وان امپراتوران 
آلمان- فلز قلیایي- برخورداري

6- ن��ام دخترانه- دوس��ت- س��بزي 
بي ارزش!

7- به آن هم س��وگند خورده اند- آن 
 كه بده��ي خ��ود را به موق��ع ندهد- 

خونریز و ظالم
8- چهره را زیباتر مي كند- چارچوب 

عكس- فرشته محبت
9- میوه اي با خاصیت طبي- آرماني- 

داروي هوشبري
گرفت��ن-  پیش��ي   - راه���رو   -10 

خوش اندام
11- جش��نواره بین المللي فیلم- نوعي نمایش شامل مكالمه و آوازهاي سبك دل انگیز- 

ارزان نیست- واحد دارویي
12- خدایي- مخفف اگر- حومه كاشان

13- راننده كشتي- ماه قمري- دكل فرستنده و گیرنده
14- ریاكار- خوراكي با بادمجان- همبازي تام!
15- غذا و خوراكي براي كودكان- انتقال روح

عمودي:
1- از ش��هرهاي فرهنگي و س��یاحتي شمال اس��تان فارس- از آثار دیدني و باستاني 

استان سمنان
2- اثر ابن سینا- كشور بیروت- مقام طالیي در ورزش

3- پته- تفنگ قدیمي- ماده آلي ازت دار كه از تجزیه مواد پروتئیني در بدن حاصل 
مي شود

4- مركز استان مازندران- بزرگ منشي- جاي عكس!
5- نت میاني- نام مردانه- آسمان و فلك

6- چشیدن- خاطر- هواي گرفته- ضمیر انگلیسي
7- ساكت و بي صدا- سخن درست- آفت كشتزار

8- پرحرف- رشك ورزیدن- ناطق
9- اهلي- دومین انگشت- عزیز، ارجمند

10- پراكندگ��ي- س��خندان 
و ش��اعر- ش��هري قدیمي در 
اس��تان آذربایج��ان ش��رقي- 

چهره، رخ
11- بهره و سهم- تیم انزلي- 

كاله فرنگي
12- پر- از حروف انگلیسي – 

كرم كدو
13- حرك��ت زی��ر ح��رف و 
عالمت آن- گرم و داغ- ضمیر 

اشاره به جاي دور
 14- زب��ان كش��یدن- دم��ا- 

قابل حصول
 15- معم��واًل دس��ت به عصا 

راه مي رود- ارسنیك

افقي:
1- نوعي س��از زه��ي كه با پیك 
یا انگشت نواخته مي شود- دیوان 

شعر والت ویتمن
2- پارك ملي اطراف دماوند- هر 

موجود زنده- مرغ خوش رفتار
3- ی��واش- برجس��تگي كوچك 

روي پوست- شجاع
4- هویدا- حرف تنفر- كما

5- از ح��روف مقطع��ه ق��رآن- 
كوي- رستني- تیم كرماني

6- از درخت��ان تنومند- دانه تند 
خوراكي- گهواره بچه

7- پس��وند دارندگ��ي- فیلم��ي 
ب��ه كارگرداني هومن س��یدي- 

فرودگاه نظامي روسیه
8- تنگه- اجسام دارند- شریان

9- بازگش��تن- شهري در استان 
فارس- گل سیاه چسبنده

10- نص��ف- رها ك��ردن گلوله- 
ترسناك
11- ناز و كرشمه- نگاهدارنده و حامي- مهتر قوم- تازه

12- آهسته خودماني- خداي مصري- پرستاري
13- كناره گیري كردن- تصویرگر- كسي كه در جایي اقامت دارد

14- مادر اسحاق- سرما خوردن- از نژادهاي زردپوست آسیایي
15- اثر فرانچسكو یوونیه- برش كنگره اي

عمودي:
1- تحفه نطنز- یكي از شاخه هاي نسبتًا جوان ریاضیات

2- كمك كننده- شهري در استان اصفهان- پسوند ساخت صفت
3- دانه بندي یك تصویر چاپي- رسوا- حیا

4- پارچه اي لطیف- ماه سریاني- گوسفند فربه
5- ردیف- سرگذشت ها- گوش دهنده

6- فزونخواهي- توجه و مهرباني- جوابش واجب است- ناز و خرام
7- دفتر معامالت ملكي- واحد پول پاكستان- كشتي جنگي

8- پشت سر هم- علم ماده و حركت و رفتار آن در فضا و زمان- مقابل غلیظ
9- جرب- مرباي محلي گیالن- مراعات، مالحظه

10- آقاي آلماني- به سر بردن پیمان دوستي- درس نخوانده- محكم كردن
11- چارپ��اي انگور خور- 

تناسب- چوب خوشبو
12- دختر بي پدر- میوه- 

نیكوروي
13- ی��ار وام��ق- فرزن��د 
بدرفت��ار و نااه��ل- ج��اي 

كشتن
14- یكي از القاب اروپایي- 

نوشته شده- نادر
بزرگتری��ن ش��ركت   -15
خودروس��از اروپ��ا- نقاش 
هلن��دي و از پایه گ��ذاران 

دوران طالیي هنر هلند
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ش�ریعتی ی�ک نکت�ه دیگ�ر را ه�م ی�ادآوری مي کند که 
هزینه س�ازی ای�ن اختالس به همان س�ه ه�زار میلیارد و 
بی�کاری 7 هزار نف�ر در بهبه�ان و آغاجاری محدود نمی ش�ود؟ 
منطقه ای که فقط فهرس�ت ثبت شده بیکارانش در دفتر نماینده 
این ش�هر 10 هزار نفر اس�ت اما ش�ریعتی این عدد را به معنی 
تمام بیکاران نمی داند بلکه اعتقاد دارد بیکارهای ش�هر بیشتر از 
این عدد است. به گفته شریعتی، تمام کارهای پاالیشگاه اعم از 
طراحی و س�اخت توسط مهندسان و ش�رکت های ایرانی انجام 
ش�ده و بخ�ش اعظم تجهی�زات پاالیش�گاه ب�ه تولیدکنندگان 
س�فارش داده ش�د که به دلیل مش�کالت به وجود آمده به حالت 

تعلیق درآمده است. 

ط��رح پاالیش��گاه بید بلن��د2 در 
سال79 مصوب ش��د. یک سال بعد، 
س��اخت آن با مصوبه هی��أت مدیره 
شرکت ملی نفت ایران، به شرکت ملی 
گاز واگذار شد. طراحی پایه پاالیشگاه 
سال 81 به یک شرکت کانادایی داده 
مي ش��ود. م��دارک مناقص��ه آن یک 
س��ال بعد کامل و س��ال 83 مناقصه 
بین المللی آن برگزار شد. تیرماه سال 
84 ب��ود که اجرای بخ��ش الف و ب 
آن به کنسرس��یوم هایی متش��کل از 
ش��رکت های داخلی و خارجی واگذار 

شد.
از آن وعده تا سال جاری 12 سال 
مي گذرد تا پاالیش��گاهی با وس��عت 
242 هکتار در 15 کیلومتری بهبهان 
س��اخته، افتت��اح و به بهره ب��رداری 
برس��د که البته نرسید. کلنگ افتتاح 
پاالیش��گاه بیدبلن��د در س��ال 84 به 
زمی��ن خ��ورد و مس��ئوالن وق��ت از 
گش��ایش 35 ماه��ه آن خب��ر دادند. 
ب��ه گفت��ه محمدباق�رش�ريعتی، 
پاالیش��گاه بید بلند 2 در صورتی که 
به بهره برداری برس��د، ه��زار و 700 
میلیون فوت مکعب گاز ترش و 300 
ف��وت مکع��ب گاز ش��یرین را روزانه 
تصفیه مي کند. حس��اب و کتاب های 
او نش��ان مي دهد که س��ود حاصله از 
این بهره برداری براس��اس برآوردهای 
انجام شده و قیمت های فعلی جهانی 
حداق��ل 800 میلیون دالر در س��ال 
خواهد بود. براس��اس گزارش شرکت 

نفت هم ف��رآورش روزانه 57 میلیون 
مترمکعب گاز، تولی��د یک میلیون و 
500 ه��زار تن اتان ب��رای تحویل به 
پتروشیمی گچساران، همچنین تولید 
یک میلیون و 500 هزار تن گاز مایع 
)ال.پی.جی( و 400 هزار تن مایعات 
گازی از محصوالت پاالیشگاه بیدبلند 
2 خواهد بود. طرح سال 85 با خروج 
شرکت های خارجی از طرح و اصالح 
مصوبه ش��ورای اقتص��اد در آبان ماه 
این س��ال و به دنبال تصمیم مدیران 
وقت شرکت ملی گاز 2 به سازندگان 
و پیمانکاران داخلی واگذار ش��د. آن 
طور که شریعتی مي گوید، این اقدام 
در راس��تای کاه��ش تصدیگری های 
دولتی و باز کردن میدان برای بخش 
خصوصی انجام گرفت. ماه های پایانی 

 طالع بینی 
هفتـــــگی

هفته  این  که  آنهایی  برای  کلمه  چند 
تولدشان است

آمده  دنیا  به  هفته  این  که  عزیزی  دوست 
روز  دارید  دوست  مبارک!  تولدت  ای، 
ترجیح  کنید؟  آغاز  چگونه  را  خود  تولد 
این هفته را در کنار چه کسانی  می دهید 
که  را  کاری  هر  است  بهتر  بگذرانید؟ 
دوست دارید و از انجام آن لذت می برید، 
محدودیتی  هیچ  هفته  این  دهید.  انجام 
در  زیادی  افراد  ندارد.  وجود  شما  برای 
از شادی شما شاد  که  تان هستند  اطراف 
خواهند شد، با آنها تماس بگیرید تا در این 
جشن با شما همراه شوند. شما آرزوهای 
به  خواهید  می  اگر  دارید،  سر  در  بزرگی 
تمام شان برسید، بهتر است از همین این 
برنامه ریزی کنید. در ماه  برایشان  هفته 
تیر جرقه های رشد و پیشرفت در زندگی 
شغلی شما زده می شود. اما یادتان باشد 
در  را  خود  سالمت  شرایطی  هر  تحت  که 
نیز  مسیر  ادامه  برای  تا  بگذارید  اولویت 

انرژی الزم را داشته باشید.

متولد فروردین )بره(:
کاری را که مدتی آغاز کرده اید ممکن است 
این هفته به مانعی بر خورده و از حرکت 
را  شما  موضوع  این  نگذارید  ایستد.  باز 
این شرایط هیچ  نگران و عصبی کند. در 
کاری از دست شما بر نمی آید پس اصرار 
این  در  که  کاری  بهترین  نکنید.  خود  بی 
شرایط می توانید انجام دهید این است که 
خودتان را با کارهای دیگری سرگرم کنید 
شود.  باز  خود  به  خود  کارتان  آن  گره  تا 
اگر ایده ای در ذهن دارید و می خواهید آن 
بهتر  کنید،  عملی  تان  زندگی  شریک  با  را 
است قبل از اقدام به هر کاری، از دیگران 
وارد  سپس  بگیرید  را  الزم  های  مشورت 

عمل شوید.

متولدین اردیبهشت )گاو(:
آرزوهای  از  یکی  زیرا  باشید  باش  آماده 
می  واقعیت  به  باالخره  شما  شغلی 
اول  وهله  در  آن  باور  شاید  پیوندند. 
برایتان سخت باشد اما انرژی های منفی 
در  را  راهتان  و  کنید  دور  خودتان  از  را 
پیش گیرید. شما برای آنچه اکنون هستید 
تالش های زیادی کرده اید و سختی های 
که  حاال  پس  اید،  شده  متحمل  بسیاری 
حرکت  از  ندارید،  ای  فاصله  موفقیت  با 
دراز  را  تان  دست  است  کافی  نایستید. 
دست  به  خواهید  می  آنچه  هر  تا  کنید 

جلب  خود  به  را  شما  نظر  فردی  آید.  تان 
روش  او  توجه  جلب  برای  است.  کرده 
تاثیری  اید که  به کار برده  های زیادی را 
این است که مستقیم  نداشته. بهترین کار 
هر چه در دلتان می گذرد را با او در میان 

بگذارید.

متولدین خرداد )دوقلوها(:
برای خودتان هستید.  بدترین منتقد  شما 
می  که  تصمیماتی  و  خودتان  به  مدام 
هم  آن  دلیل  و  کنید  می  شک  گیرید، 
پیش  برایتان  که  است  اخیری  مشکالت 
آمده اما سعی کنید خوش بین تر باشید و 
نگاه  خود  شرایط  به  تر  بینانه  واقع  کمی 
از کنترل شما  افتاده  اتفاق  آنچه که  کنید. 
نیست  عادالنه  بنابراین  است  بوده  خارج 
اشتاباهات  تمام  مسئول  را  خودتان  که 
دهید،  ادامه  خود  های  تالش  به  بدانید. 
ندهید  اجازه  و  کنید  رو  را  خود  بهترین 
که اتفاقات مختلف باورهای شما را تغییر 
تان  عشق  و  شما  بین  مشکلی  اگر  دهند. 
دانید،  نمی  را  آن  دلیل  اما  آمده  بوجود 
بهتر است گیر ندهید و بگذارید این مشکل 

خودش به طور طبیعی برطرف شود.

متولدین تیر )خرچنگ(:
باشید.  تنها  دارید  دوست  فقط  هفته  این 
پس بهتر است کامپیوتر خود را خاموش 
نگه  خود  از  دور  را  خود  موبایل  و  کنید 

دارید. ممکن است دوستان تان مدام دلیل 
به  است  بهتر  بپرسند،  شما  از  را  کار  این 
آنها دلیل اش را بگویید و از آنها بخواهید 
شما را تنها بگذارند. به فکر شلوغی خانه 
این  نباشید،  هم  تان  تمام  نیمه  کارهای  و 
هفته را فقط استراحت کنید. غذای مورد 
این  از  و  دهید  سفارش  را  خود  عالقه 
اگر  ببرید.  را  لذت  نهایت  خاطر  آرامش 
سوتفاهمی میان شما و عشق تان بوجود 
کنید،  گفتگو  هم  با  صادقانه  است،  آمده 

مطمئنا مشکل تان برطرف خواهد شد.

متولدین مرداد )شیر(:
خود  خانه  در  است  ممکن  هفته  این 
همین  به  نکنید.  امنیت  و  آرامش  احساس 
دلیل از انجام کارهای سخت و سنگین در 
ممکن  زیرا  کنید  خودداری  خانه  اطراف 
ببینید.  آسیب  کار  انجام  حین  در  است 
را تعمیر  ای  اگر می خواهید وسیله  حتی 
کنید، بهتر است آن را به تعویق بیاندازید. 
بد نیست برای قدم زدم به بیرون از خانه 
استشمام  بهاری  هوای  از  کمی  و  بروید 
کنید. اگر به فکر شروع یک رابطه عاطفی 
کنید  عمل  محتاطانه  است  بهتر  هستید، 
موضوعات  تمام  گیری،  تصمیم  هنگام  و 
جانبی و آنچه در گذشته اتفاق افتاده است 
انرژی  به  توجه  با  بگذارید.  کناری  به  را 
است،  پراکنده  فضا  در  که  مختلفی  های 

ممکن است دچار سوتفاهم شوید..

متولدین شهریور )سنبله(:
یکی از همکارانتان ناراحت و افسرده نزد 
و  درد  شما  با  دارد  دوست  و  آید  می  شما 
او  منفی  های  انرژی  که  آنجا  از  کند.  دل 
است  بهتر  گذارد،  می  تاثیر  هم  شما  بر 
خودتان را خیلی درگیر نکنید. پس چشم 
و  ببندید  او  مشکالت  روی  به  را  هایتان 
چه  اگر  کار  این  دهید.  ادامه  کارتان  به 
سخت است اما غیرممکن نیست. این هفته 
پیدا  را  آن  جرات  باالخره  ها  مدت  از  پس 
به  را  خود  واقعی  احساسات  که  کنید  می 
در  کرده،  جلب  را  شما  توجه  که  فردی 
به  بیشتر  خواهید  می  اگر  بگذارید.  میان 
دل بنشینید، شوخ طبعی را حین صحبت 

فراموش نکنید.

متولدین مهر )ترازو(:
درگیر  را  تان  ذهن  هفته  این  مالی  مسائل 
رویش  که  را  پولی  است  ممکن  کند.  می 
یا  نیاورید  دست  به  بودید،  کرده  حساب 
بپردازید.  پولی  جایی  حتی مجبور شوید 
در این شرایط باید تمام توانایی های خود 
دقیق  ریزی  برنامه  با  و  گیرید  کار  به  را 
نگرانی  برهانید.  مخمصه  از  را  خودتان 
چیز  همه  نهایت  در  زیرا  بگذارید  کنار  را 
افتاد.  اتفاق خواهد  به بهترین شکل خود 
تان  شاید احساس کنید که شریک زندگی 
قدم  اگر  اما  ندارد  شما  به  زیادی  تمایل 
اشتباه  که  بینید  می  بردارید،  شما  را  اول 
فکر می کردید. رفتن به یک رستوران می 

تواند روحیه هر دوی شما را تغییر دهد.

متولدین آبان )عقرب(:
مدتی است که سرتان به شدت شلوغ است 
است  کرده  خسته  را  شما  موضوع  این  و 
رها  را  چیز  همه  دارید  دوست  که  طوری 
و کمی استراحت کنید. شما کل روزتان را 
چه  و  کار  محل  در  چه  دیواری،  چهار  در 
در خانه، به سر می برید بنابراین بد نیست 
کمی به زندگی تان هیجان دهید. از همین 
حاال تلفن را بردارید و با دوستان تان برای 
یک آخر هفته هیجان انگیز برنامه بچینید. 
عاشق فردی شده اید اما سعی می کنید که 
آتش عشق تان را در پشت نقاب بی تفاوتی 
پنهان کنید. اما توصیه می کنیم که به این 
روش پایان دهید و به او نیز نشان دهید که 

عشق شما یک عشق واقعی است.

متولدین آذر )کمان(:
دوست  و  است  زیاد  تمرکزتان  هفته  این 
تان  اطراف  به  بیشتری  دقت  با  دارید 
را  دیگران  ذهن  قادرید  حتی  کنید.  نگاه 
مطالعه،  برای  مناسبی  زمان  بخوانید. 
شرکت در جلسات و کالس هاست و شما 
دریافت  را  خوبی  اطالعات  توانید  می 

کنید  می  کشف  چیزهایی  حتی  کنید. 
در  شما  آورند.  می  هیجان  به  را  شما  که 
قابل  و  وفادار  تان، فردی  زندگی مشترک 
به  نیز  تان  زندگی  عشق  هستید.  احترام 
این موضوع ایمان دارد، به همین دلیل در 
پی خرید هدیه ای برای جبران محبت های 
سورپرایز  یک  برای  را  خودتان  شماست. 

آماده کنید.

متولدین دی )بز(:
این هفته مشکالت مالی ذهن تان را درگیر 
بوجود  تان  زندگی  در  ای  چاله  کند.  می 
کنید  پر  چگونه  را  آن  دانید  نمی  که  آمده 
اما نگران نباشید زیرا کمک در راه است. 
ندارید،  را  انتظارش  که  جایی  از  نفر  یک 
پولی برایتان می فرستد. بهتر است دست 
تان  عاطفی  رابطه  مورد  در  نگرانی  از 
بردارید. شریک زندگی تان شما را انتخاب 
کرده زیرا به شما عالقه دارد پس به جای 
بهتر  او  احساس  مورد  در  تردید  و  شک 
است به دنبال راهی برای محکم شدن این 
رابطه باشید. شاید قرار در یک رستوران 
هردویتان  برای  خوبی  ایده  رمانتیک، 

باشد.

متولدین بهمن )ظرف آب(:
را  شما  که  آمده  بوجود  کارتان  در  افتی 
راه  دلتان  به  غم  اما  است.  کرده  نگران 
ندهید زیرا به زودی همه چیز حل خواهد 
این موضوع ماند یک چالش نگاه  شد. به 
کنید و سعی کنید که آن را با موفقیت پشت 
توانایی  و  بگذارید. شما قدرت ذهنی  سر 
های باالیی دارید که به کمک تان می آیند. 
بهتر است حواس تان بیشتر به اطراف تان 
باشد زیرا با افرادی در ارتباط هستید که 
برای  خوبی  زمان  نیستند.  صادق  شما  با 
این  کنید  سعی  است.  رمانتیک  قرار  یک 
هفته از صحبت کردن در مورد موضوعات 

مهم بپرهیزید و تنها خوش بگذرانید.

متولدین اسفند )ماهی(:
خبرهایی را از رادیو، تلویزیون یا اینترنت 
می شوید که کمی نگران تان می کند. اگر 
اما  نیست  خوشایند  چندان  خبر  این  چه 
شد  خواهد  تمام  شما  نفع  به  نهایت  در 
خواهد  رویتان  به  را  ای  تازه  درهای  و 
گشود. بهتر است مطالعه بیشتری در این 
بیشتری  اطالعات  و  باشید  داشته  زمینه 
شود.  کمتر  هایتان  نگرانی  تا  کنید  کسب 
بخش  لذت  همیشه  جدید  چیزهای  کشف 
زودی  به  نایستید.  حرکت  از  پس  است 
حال  به  تا  که  دهید  می  انجام  را  کاری 
در  کنید  سعی  اید.  نداشته  را  اش  جرات 
این راه به آنچه قلب تان می گوید، بیشتر 

گوش دهید.

جدول و سرگرمی





ترویج کتابخوانی، همچون 
مسوولیت اجتماعی 

 علی اصغر سیدآبادی/نویسنده

یکی از نابرابری های مهم در جامعه نابرابری در دسترسی به آثار فرهنگی و 
به خصوص کتاب است. دسترسی یا عدم دسترسی به کتاب خود می تواند به 
شکاف های دیگر اجتماعی منجر شود. در کشورهای توسعه یافته تر نهادهای 
نیفتد،  فاصله ای  کتاب  به  مختلف  افراد  دسترسی  میان  دارند  تالش  عمومی 
افراد  میان  اگرچه  نمی دانند.  مفید  خود  جامعه  حال  به  را  فاصله  این  زیرا 
پردرآمد و کم درآمد فاصله ای هست، اما این فاصله چندان زیاد نیست. طبیعتًا 
و  احتمااًل میان خانواده های کم درآمد  کنیم،  را بررسی  کتاب  آمار خرید  اگر 
پردرآمد فاصله زیاد خواهد بود، اما این فاصله در کتاب خواندن کمتر است، 
مصارف  دیگر  و  کتاب  به  دسترسی  می کنند،  تالش  عمومی  نهادهای  زیرا 
فرهنگی را برای اقشار کم درآمد تسهیل کنند و با تاسیس کتابخانه ها و حتی 
انگلستان ساالنه بودجه ای  در  را جبران کنند. مثاًل  این نقیصه  اهدای کتاب 
دولتی به منظور اهدای کتاب به دانش آموزان در اختیار موسسه بوک تراست 
این بودجه را کاهش  قرار می گیرد و وقتی چند سال قبل دولت می خواست 

دهد با انتقادهای زیادی روبه رو شد.

ما در این ایران چنین آمارهایی نداریم، اما می توانیم حدس بزنیم که وضعیت 
چگونه است، زیرا دسترسی به کتاب در مناطق محروم دشوار است. نگاهی 
از کتاب  این کمک ها و حمایت ها  به تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد 
کتاب  به  توجهی  چنین  دالیل  می گیرد.  قرار  توجه  مورد  اثری  هر  از  بیش 

بسیار است. 
تحقیقات اجتماعی در حوزه کتاب نشان می دهد، کتابخوان ها نسبت به دیگران 
سازگاری اجتماعی باالتری دارند، بیش از دیگران اهل گفت و گو و مفاهمه اند 
گاردین  روزنامه  می شوند.  اجتماعی  آسیب های  دچار  دیگران  از  کمتر  و 
فارسی زبان  اجتماعی  شبکه های  در  که  کرد  منتشر  یادداشتی  پیش  چندی 
نیز دست به دست چرخید. در عنوان این یادداشت از کتابخوان ها به عنوان 
در  و  بود  کرده  یاد  شد،  عاشق شان  می شود  که  افرادی  دوست داشتنی ترین 

کارکردهای  به  که  بود  داده  ارجاع  پژوهش های بسیاری  و  به تحقیقات  متن 
اجتماعی کتابخانه پرداخته بودند. از این نظر هیچ رسانه ای با کتاب )در شکل 

کاغذی و...( قابل مقایسه نیست.
 تاثیر کتابخوانی در سالمت روانی و در برخورد با آسیب های اجتماعی هم 
بر بسیاری از اهل نظر پوشیده نیست و در برخی از کشورها از کارکردهای 
خوبی  به  اجتماعی  مسائل  با  مواجهه  در  کتابخوانی  اجتماعی  و  درمانی 
مسائل  و فصل  حل  در  جایگاهی  چنین  کتاب  اینکه  به رغم  استفاده می کنند. 
در  می شود؟  توجه  کمتر  کتاب  از  جنبه  این  به  ایران  در  چرا  دارد،  اجتماعی 
از  هرگاه  و  می شناسند  دانش  انتقال  ابزار  عنوان  به  بیشتر  را  کتاب  ایران 
و  کتاب  از  جنبه  این  می شود،  بحث  کتاب  به  دسترسی  یا  کتابخوانی  ترویج 
کتابخوانی برجسته می شود. با همین منطق نهادهای اجتماعی ایران به این 
موضوع توجهی ندارند و حتی نهادهای بزرگ اقتصادی و تجاری و صاحبان 
صنایع که دستی در امور خیریه و اجتماعی دارند، این موضوع را در اولویت 

فعالیت هایشان قرار نمی دهند. 

خوشبختانه در سال های اخیر نهادهای مردمی در این زمینه فعال شده اند و 
گروه های ترویج کتابخوانی شکل گرفته اند، از سوی دیگر برخی از نهادهای 
اقتصادی نیز به این حوزه توجه نشان داده اند. از سال گذشته با اجرای طرح 
برنامه ای  از  که  شهرهایی  آن  در  که  ایران؛  کتاب  پایتخت  معرفی  و  انتخاب 
ترویج  برای  دولتی  و  خصوصی  و  عمومی  نهادهای  همراهی  با  مشارکتی 
نهادهای  و  صنایع  حضور  می کنند،  رقابت  باشند،  برخوردار  کتابخوانی 
از  همچنین  است.  یافته  افزایش  کتابخوانی  ترویج  برنامه های  در  اقتصادی 
سال گذشته توجه نظام بانکی کشور هم به این حوزه جلب شده و بانک ملت 
مسوولیت های  جزو  نیز  را  کتابخوانی  ترویج  حوزه  ملت،  بنیاد  تاسیس  با 
به  می تواند  و  است  مبارکی  پدیده  که  است  آورده  حساب  به  خود  اجتماعی 
نقش و کارکرد اجتماعی کتابخوانی در ایران کمک کند. در ماده 148 قانون 
مالیات های مستقیم تمهیدات قانونی مناسبی برای این موضوع دیده می شود 
و طبق بندهای 8، 10 و 28 آن قانون خرید کتاب برای موسسات، هزینه های 
10 هزار ریال و همچنین  ازای هر کارگر حداکثر معادل  به  فرهنگی کارگران 
خرید کتاب برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنان تا میزان پنج درصد معافیت 
نهادهای  برای  ارقام  این  بود.  خواهد  قبول  قابل  مالیاتی  حساب  در  مالیاتی 
مالحظه ای  قابل  رقم  تجاری  موسسات  و  بانک ها  صنایع،  اقتصادی،  بزرگ 

نیست، اما برای حوزه ای مانند کتاب تاثیرگذار خواهد بود.
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غزلی از حافظ 
ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

عکس روی تو چو در آینه جام افتاد
عارف از خنده می در طمع خام افتاد

حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد
این همه نقش در آیینه اوهام افتاد

این همه عکس می و نقش نگارین که نمود
یک فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد

غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید
کز کجا سر غمش در دهن عام افتاد

من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم
اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد

چه کند کز پی دوران نرود چون پرگار
هر که در دایره گردش ایام افتاد

در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخ
آه کز چاه برون آمد و در دام افتاد

آن شد ای خواجه که در صومعه بازم بینی
کار ما با رخ ساقی و لب جام افتاد

زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت
کان که شد کشته او نیک سرانجام افتاد

هر دمش با من دلسوخته لطفی دگر است
این گدا بین که چه شایسته انعام افتاد
صوفیان جمله حریفند و نظرباز ولی
زین میان حافظ دلسوخته بدنام افتاد

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

When, into the mirror of the cup, the reflection of Thy face fell,
From the laughter of wine, into the crude desire of the cup, the Aref fell.
With that splendor that in the mirror, the beauty of Thy face made,
All this picture into the mirror of fancy fell.
All this reflection of wine and varied picture that have appeared
Is a splendor of the face of the Said that, into cup fell.
The jealousy of love severed the tongue of all the great ones:
Into the mouth of the common people, the mystery of grief for Him, how fell?
From the masjed to the tavern, I fell not of myself:
From the covenant of eternity without beginning, to me this result of the end fell.
When, like the compass, for the sake of revolution, he moveth not, what may he do
Who in the circle of time’s revolution fell?
From the pit of Thy chin, in the curl of Thy tress, my heart clung:
Alas. forth from the pit, it came; and into the snare, fell.
O Khwajeh! passed hath that time when thou sawest me in the cloister;
With the lace of the Said and the lip of the cup, my work fell.
Beneath the sword of grief for Him, it is proper to go dancing
For, that one who was slain of Him, his end happy fell.
Every moment, another kindness to me of consumed heart is His:
Behold, how fit for reward, this beggar fell.
The Sufis, all, are lovers and glance-players; but,
From the midst, to bad name, heart-consumed Hafez fell.

مروری بر زندگی و سرنوشت حاج حبیب الله القانیان 

حاجی که حاجی نبود
قسمت سوم

ستاره ال قانا
ایران شناخته می شود. وی  القانیان، به عنوان پیشگام تولید پالستیک در  حاج حبیب 
شرکت   133۷ سال  در  کرد.  صنعتی  شرکت های  و  کارخانجات  تاسیس  به  مبادرت 
پالستیک سازی پالسکو را در تهران تاسیس کرد و به تدریج این واحد صنعتی را به 
بزرگ ترین و پیشرفته ترین مرکز تولید قطعات پالستیک در خاورمیانه مبدل ساخت، 
سپس کارخانجات تولیدی لوازم خانگی جنرال استیل را ایجاد کرد و نیز صنایع پروفیل 
آلومینیوم را راه اندازی کرد، متعاقبًا کارخانجات پالستیک شمال و لوله شمال، یخچال 
تولید تخت سفری، همچنین شرکت صنعتی روغن  و  الکتریک، صندلی سازی  جنرال 
نباتی و صابون، شرکت صنایع پارس و آمریکا، شرکت پوست، پشم و پنبه را راه اندازی 

کرد.
ساختمان  بود.  ساختمان سازی  امر  در  شرکت  القانیان،  تجاری  فعالیت های  دیگر  از 
و  آسانسور  فلزی،  اسکلت  با  طبقه   16 در  تجاری  بلند  بنای  اولین  عنوان  به  پالسکو 
 1329 سال های  طی  اسالمبول  چهارراه  تهران،  مرکز  در  مطبوع  تهویه  تاسیسات 
ساختمان  شد.  ساخته  و  طراحی  اسرائیلی  مهندسان  توسط  خورشیدی   1341 تا 
فرد،  به   نمای منحصر  با  در 12 طبقه  تهران  در  بلند تجاری  بنای  آلومینیوم، سومین 
آلومینیوم و شیشه در خیابان شاه )جمهوری( بنا شد که دارای دو آسانسور نیز بود. 
ظهور این بناها، با فروشگاه ها و رستوران های پرزرق و برق، آغاز دورانی جدید در 
مدرنیته ایرانی بود، پایانی بر خرده فروشی و توزیع در کشور. نماد دوران تجمل و 
گذار از دوران سنت به مدرنیته، عبور از حجره ها و داالن های تاریک به فروشگاه ها 

و پاساژهای رنگارنگ. ساختمان پالسکو یک نماد بود، نماد آغاز دوران زرق و برق.
القانیان بعد از سال 1350، برج های آلومینیوم و پالسکو را به هژبر یزدانی واگذار کرد. 
او می گفت چون حاضر به همراهی با تشکیالت بهایی به رهبری  ثابت پاسال نشده 
بود، مورد خشم و غضب آنها قرار گرفت و ساختمان پالسکو را هم این عده به ضرب 
چوب و چماق و با ارعاب و تهدید از دست او در آوردند )خاطرات من و فرح پهلوی، 

ج 3، ص 13۷3(.
القانیان عالوه بر کارهای برج سازی، چندین پاساژ و ساختمان تجاری را هم در گوشه 
برج سازی  امر  در  اسرائیل  در  برادرانش  شراکت  با  همچنین  کرد.  بنا  تهران  کنار  و 
سرمایه گذاری کرد، در سال 1348 ساختمانی تجاری در 23 طبقه با نام شیمشون را 
به اتمام رساند. ناگفته نماند القانیان در بسیاری از مواقع، هنگام ساخت یا نوسازی 
کنیسا، مسجد، بیمارستان، مدرسه و دیگر کارهای عام المنفعه با دادن کمک های مادی 

قابل توجه، نام خود را در لیست افراد خیراندیش به ثبت می رساند.
لوله های آب دچار مشکل شده بود  به واسطه پوسیدگی  هنگامی که بیمارستان سپیر 
ایجاد بخش های  و نیاز فوری به ترمیم و نوسازی داشت و همچنین جهت توسعه و 
جدید بیمارستان و مدرنیزه کردن بخش های قدیمی نیاز به کمک مالی داشت، القانیان 
شخصًا تامین بودجه الزمه اقدام کرد. او برای تامین بودجه، بخشی از آن را به صورت 
وسایل ساختمانی، پروفیل، درب و پنجره آلومینیوم و... هدیه کرد و بخش دیگر را 
با استفاده از اعتبار و تضمین شخصی از بانک ملی ایران، مبلغ هفت میلیون ریال به 
انجام  تا عملیات نوسازی  صورت وام در اختیار مسووالن بیمارستان سپیر قرار داد 
شود. بدین ترتیب بیمارستانی که ساختمانش بر اثر قدمت رو به انهدام می رفت، به 
صورت یکی از مدرن ترین و مجهزترین بیمارستان های جنوب تهران درآمد و موجب 

شد، نیازمندان جنوب شهر تهران از درمان و مداوا در آن محروم نشوند.
خروج  از  جلوگیری  برای  به ویژه  غیرنفتی  صادرات  در  پیشگام  عنوان  به  القانیان 
ایجاد  با  آنکه  ایران برداشت، ضمن  از کشور، گام های موثری در صنعت تجارت  ارز 
از  مالحظه ای  قابل  میزان  تا  شد  باعث  جوان،  نسل  برای  جدید  شغلی  فرصت های 
بیکاری کاسته شود. حبیب و برادران او را اولین صنعتگران برای ساخت یک کارخانه 
بود.  آنها  موفقیت  عامل  جدید  کاالهای  می دانند.  ایران  در  پالستیکی  ظروف  تولید 
عالوه بر این، برادران القانیان شروع به گسترش تولیدات صنعتی خود به بسیاری از 
زمینه های جدید از یخچال و فریزر گرفته تا درب و پنجره آلومینیوم کردند. تخمین زده 
به  خود  فروشگاه های  و  کارخانه ها  در  را  نفر  هزار  شش  از  بیش  آنان  که  می شود 

استخدام درآورده بودند.
 ادامه دارد


