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طبسی  واعظ  آیت الله  رحلت  از  پس  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
مشهد،  جمعه  امام  داماد  و  کشور  کل  دادستان  رئیسی  ابراهیم  به 
و  قدس  آستان  سابق  تولیت  طبسی  واعظ  آیت الله  شد.  سپرده 
بستری  اسفند  هفتم  از  که  خراسان  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
بود، بامداد جمعه 14 اسفند به دیار حق شتافت. در مراسم تشییع 
ارشد  مسووالن  و  رئیس جمهور  رهبری،  معظم  مقام  پیکرایشان، 
در  مرحوم  این  پیکر  بر  نماز  داشتند.  حضور  لشکری  و  کشوری 
حرم مطهر رضوی به امامت رهبر انقالب اقامه شد و سپس وی در 

رواق توحیدخانه به خاک سپرده شد. 

رسوایی قاضی پور
نهم  مجلس  اصول گرای  نماینده  قاضی پور  نادر  سخیف  اظهارات 
در یک نشست انتخاباتی که در آن  تعابیری زشت و زننده درباره 
حضورزنان در مجلس به کار برده و نیزسخنانی جنجالی درباره 
اززمان  خاطراتی  کنارطرح  در  بود  کرده  مطرح  قزوین  نماینده 
جنگ، موجی از واکنش ها به راه انداخت. عالوه برشکایت علیخانی 
نماینده سابق قزوین به مراجع قضایی، فراکسیون زنان هم از نامه 
به کمیسیون اصل 90 و هیات رئیسه خبر داد. قاضی پوردرواکنش 
از  بلرزد! برخی خبرها حکایت  بادها  این  با  که  نیست  بیدی  گفت 

ضرب و شتم خبرنگار منتشرکننده فیلم...

شوخی ممنوع التصویری
روحانی در آخرین نشست خبری سال 94 بدون هیچ ابایی حقیقت 
کرد  بیان  اصالحات  دولت  رئیس  ممنوع التصویری  درباره  را 
ممنوع التصویری  به  نسبت  مصوبه ای  هیچ  که  گفت  صراحتا  و 
و  است  باشدغیرقانونی  مصوبه ای  هم  اگر  و  ندارد  وجود  ایشان 
است.  شبیه  شوخی  به  اصالحات  دولت  رئیس  ممنوع التصویری 
اما اژه ای در واکنش به اظهارات روحانی گفت ایشان یا مصوبه را 

فراموش کرده اند یا شوخی می کنند! 

همسایه غربی در ایران
را  خود  بالفاصله  برجام  اجرای  از  پس  که  کشورهایی  میان  در 
از دست رفته در سایه  به جبران فرصت های  تا  ایران رساندند  به 
داشت.  تاخیر  کشورمان  غربی  همسایه  ترکیه  بپردازند،  تحریم ها 

این رقیب منطقه ای شامگاه جمعه، 14 اسفند نخست وزیرش را به 
همراه یک هیات عالی رتبه سیاسی و اقتصادی رهسپار تهران کرد 
تا با یک تیر چند نشان بزند. از یک طرف با استفاده از نقش ایران 
به بهبود روابط و تنش زدایی در منطقه بپردازد و از طرف دیگر 
در سایه حل وفصل اختالفات منطقه ای، تجارت و مسائل اقتصادی 

را هم گسترش دهند. در حوزه اقتصادی...

بابک زنجانی پای چوبه دار
کشوراعالم  اقتصادی  مفاسد  پرونده  بزرگ ترین  حکم  سرانجام 
بدوی  دادگاه  دیگردر  متهم  دو  همراه  به  زنجانی  بابک  و  شد 
مفسدفی االرض شناخته و به اعدام محکوم شدند. دادگاه این افراد 
را عالوه بر اعدام، به رد مال و جزای نقدی به میزان  یک چهارم مبلغ 
پولشویی محکوم کرده است. بابک زنجانی عالوه بر کالهبرداری 
به  پولشویی  به  متهم  بانکی،  اسناد  فقره   24 جعل  و  گسترده 
واکنش  اولین  در  نفتی  میلیاردر  است.  یورو  میلیون   1967 مبلغ 
االرضم؟رئیس جمهورهم  فی  مفسد  من  آیا  پرسیده:  حکمش  به 

دراجتماع مردم یزد گفت حاال پول های نفت...

سرکوب منتقدان در ترکیه
دو سال  از  که  فتح الله گولن  و  اردوغان  بین رجب طیب  اختالفات 
روزنامه  پرفروش ترین  زمان،  روزنامه  توقیف  با  شده  آغاز  پیش 
از  تازگی  به  که  روزنامه  این  اداره  رسید.  خود  اوج  به  ترکیه 
سیاست های اردوغان انتقاد کرده بود با حکم دادگاهی دراستانبول 
دیگر  بار  ترکیه  قضایی  دستگاه  اقدام  این  شد.  سپرده  دولت  به 
این  در  رسانه ها  آزادی  مساله  به  نسبت  نگرانی ها  بروز  موجب 
کشور شد. در همین زمینه سازمان عفو بین الملل حکم دادگاه مبنی 
بر کنترل دولتی روزنامه را »ضربه سنگینی به آزادی مطبوعات در 

ترکیه« توصیف کرد. 

توهین انتخاباتی به تهرانی ها
که  جریان هایی  از  بعضی  شد  تمام  که  ماه  اسفند  هفتم  انتخابات 
به  هجمه  و  توهین  با  آورند  دست  به  را  تهرانی ها  رای  نتوانستند 
با  را  نشینان  پایتخت  رای  تا  کردند  تالش  پرشورمردم  حضور 
القابی چون رای  به ارزش های غرب گرایانه، پیروزی روشنفکران 
بر مستضعفان یا رای هایی در جهت ضدیت با انقالب تخطئه کنند. 

حتی برخی پا را فراتر گذاشته و تهرانی ها را به کوفی گری متهم 
کردند. اما کارشناسان اجتماعی در واکنش به این تخریب ها تاکید 
و  مداری  اخالق  دینداری،  با  مغایر  تهران  در  مدرنیته  که  کردند 

ارزش محوری نیست. 

تاکید سیف بر اتصال به سوئیفت
در شرایطی که رئیس کل بانک مرکزی تاکید می کند کلیه بانک های 
کشور در حال حاضر به سامانه پیام رسان سوئیفت مجهز هستند 
در  تردید  ایجاد  با  دارند  سعی  همچنان  دولت  منتقدان  برخی  اما 
سیف  ولی الله  ببرند.  سؤال  زیر  را  دولت  موفقیت های  زمینه  این 
در این باره گفته آخرین گزارش ها نشان می دهد 740 ال سی ظرف 
توجیه  برای  زمان  به  نیاز  فضا  این  و  شده  باز  گذشته  هفته  دو 
آن  برگزار شد که هدف  تهران  دارد. روز شنبه همایشی در  شدن 
تضمین های  بازخوانی  و  اروپایی  بانکداران  با  روابط  استحکام 

سیاسی برجام بود. 

اونس در مسیر 1300 دالری
با وجود آنکه انتشار آمار مثبت از اقتصاد آمریکا روز جمعه بهای 
می کنند  پیش بینی  کارشناسان  اما  داد  کاهش  کمی  را  طال  اونس 
به رشدی داشته  آینده همچنان روند رو  فلز گرانبها در  این  بهای 
همه  و  است  افزایشی  عوامل  تحت تاثیر  کامال  بازار  چراکه  باشد. 
نرخ  به  رسیدن  مسیر  در  طال  تا  می کنند  عمل  طال  نفع  به  عوامل 
بهترین  میالدی  جاری  سال  در  طال  بگیرد.  قرار  دالر   1300 هدف 
عملکرد را در میان تمام سرمایه ها داشته است. در بازار داخل هم 
با وجود افت قیمت دالر، رشد طالی جهانی، سکه تمام را از مرز 

یک میلیون تومان گذراند.

نفت 40 دالری
اقدام اوپک در زمینه کاهش عرضه  افزایش امیدواری ها نسبت به 
نفت و شایعات پیرامون احیای بازارها در کنار انتشار برخی اخبار 
برای  شیل  نفت  تولیدکنندگان  توسط  حفاری  دکل های  کاهش  از 
ذخیره کردن سرمایه کمک کرد تا قیمت جهانی نفت روز دوشنبه 
از 40 دالر در هر بشکه عبور کند و به باالترین قیمت نفت در 3 ماه 
گذشته برسد. هرچند که انتشار آمارهای ضعیف اقتصادی چین، 
تحلیلگران  برخی  اما  کرد  روبه رو  جزئی  کاهش  با  را  نفت  قیمت 

عبور  دالر   50 از   2016 سال  پایان  تا  نفت  جهانی  قیمت  معتقدند 
خواهد کرد. 

کش و قوس بر سر بودجه 95
دوازدهمی  چند  الیحه  ارائه  به  نشینان  بهارستان  تاکید  وجود  با 
بودجه 95 از سوی دولت، باهنر نایب رئیس مجلس روز سه شنبه 
گفت که عدم ارائه الیحه تا 25 فروردین ماه سال آتی ایرادی ندارد. 
پرداخت  طرح  ارائه  از  نمایندگان  برخی  که  است  حالی  در  این 
تنخواه 2 ماهه به دولت خبر داده بودند اما ابوترابی فرد هم تاکید 
کرد در صورت عدم ارائه الیحه چند دوازدهم، دخل و خرج کشور 
است  معتقد  دولت  گیرد.  صورت  سابق  عملکرد  براساس  باید 
مجلسی ها می توانند تا پایان سال، کار بررسی الیحه بودجه را به 

پایان برسانند. 

پرتاب نارنجک جلوی چشم ناظران
ضمن  تا  بود  آمده  آزادی  به  یوفا  امنیتی  مامور  که  روزی  درست 
برگزاری کالس آموزشی از نزدیک امنیت موجود در ورزشگاه های 
ایران را هم ببیند و در صورت لزوم به کنفدراسیون فوتبال آسیا 
عربستان  و  ایران  اختالف  پرونده  در  مناسبی  رای  که  کند  کمک 
صادر کند، نارنجک هایی به دیواره نیمکت تراکتورسازی خورد که 
باعث شد نیمکت نشینان از ترس به داخل زمین فرار کنند. هر چند 
که مساله ما با عربستان از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا رسیدگی 
کشورمان  ضرر  به  رای  در  اتفاقاتی  چنین  احتماال  اما  می شود 

بی تاثیر نیست. 

قطع یارانه افراد خاص
برخی  تکلیف  بودجه،  تلفیق  کمیسیون  در  مجلس  نمایندگان 
یارانه بگیران در سال 95 را روشن کردند. به این ترتیب دولت باید 
تا تیرماه آینده یارانه چند گروه خاص از جمله تجار، اعضای هیات 
علمی دانشگاه ها، پزشکان، قضات دادگستری و کلیه کارکنان دولت 
را که دریافتی آنها ماهانه بیش از 3 میلیون تومان باشد قطع کند. 
این در شرایطی است که دولت یکسال گذشته یارانه 3 میلیون نفر را 
قطع کرده است. چنانچه این مصوبه قانونی شود از ابتدای تیرماه، 
پرداخت یارانه به گروه های تعیین شده، در حکم تصرف در اموال 

عمومی خواهد بود.
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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. 

از  میرد،  می  گدایی  که  هنگامی 
نیست  دار خبری  دنباله  ستاره ی 
تمام  شاهزادگان  مرگ  در  ولی 

آسمان ها نور افشانی می کنند.
ژولیوس سزار، پرده دوم، صحنه دوم.

When beggars die, there 
are no comets seen, then 
heaven themselves blaze 
forth the death of princes.

Julius Caesar, Act II, sc. 2.

شکسپیر/  زرین  های  اندیشه  کتاب  از  برگرفته 
گردآوری و ترجمه: هلیا معینی 
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اعالم وضعیت قرمز 
در اقتصاد جهانی

صدای هشدار های صندوق بین المللی پول)IMF( درباره 
وضعیت اقتصاد جهان هر روز بلندتر و بلندتر می شود، 
این  اندکی  عمده  اقتصادهای  که  اینجاست  مشکل  اما 
هشدار  پول  بین المللی  صندوق  می شنوند.  را  هشدار ها 
»از خط خارج شدن  با خطر فزاینده  اقتصاد جهان  داده 
صندوق  معاون  لیپتون،  دیوید  و  است  مواجه  اقتصاد« 
تقویت  برای  فوری  اقدامات  خواستار  پول،  بین المللی 
تقاضای جهانی شده است. به گزارش بی بی سی، لیپتون 
در سخنرانی خود در سندیکای ملی اقتصاد کسب وکار در 
درحال  همچنان  جهانی  اقتصاد  گرچه   « گفت:  واشنگتن 
رشد است، اما ما در مقطع بسیار حساسی قرار داریم.« 
بین المللی  صندوق  قرائت  »تازه ترین  دارد:  هشدار  او 
این  ضعف  نشان دهنده  دیگر  بار  جهانی  اقتصاد  از  پول 
شد  ایراد  آن  از  پس  لیپتون  اظهارات  این  است.«  اقتصاد 
تجارت  مورد  در  را  انتظاری  از  ضعیف تر  آمار  چین  که 
در  صادرات  داد  نشان  آمار  این  است.  کرده  منتشر  خود 
یافته  کاهش  درصد   25 گذشته  سال  به  نسبت  فوریه  ماه 
است. با توجه به اینکه دومین اقتصاد بزرگ جهان اغلب 
می شود  تلقی  جهان«  اقتصادی  رشد  به عنوان»موتور 
کاهش تقاضای جهانی برای کاالهای این کشور معیاری 

از فضای کلی اقتصادی جهان به شمار می رود.

در  احتماال  است  کرده  اعالم  پول  بین المللی  صندوق 
کرد،  خواهد  منتشر  آوریل  ماه  در  که  جدیدی  گزارش 
پیش بینی خود را از رشد اقتصادی جهان کاهش خواهد 
را  درصدی   3  /4 رشد  صندوق  این  حاضر  درحال  داد. 
این  گذشته  ماه  است.  گرفته  درنظر  جهان  اقتصاد  برای 
به  جهانی  اقتصاد  که  داد  هشدار  بین المللی  وام دهنده 
»شدت آسیب پذیر« است و خواستار تالش های جدید برای 
تقویت رشد اقتصادی جهان شد. صندوق بین المللی پول 
در گزارشی که پیش از نشست ماه گذشته گروه 20 منتشر 
کرد، اعالم کرد در شرایطی که رشد اقتصادی جهان کند 
شده و ممکن است به دلیل آشفتگی بازارهای مالی، کاهش 
قیمت نفت و درگیری های ژئوپلیتیک از خط خارج شود، 
در  را  هماهنگی  اقتصادی  محرک  برنامه  باید  گروه  این 
پیش گیرد. به رغم اقدامات مشترک گروه 20 در سال 2009 
نظر  به  اکنون  جهان،  اقتصادی  بحران  با  مبارزه  برای 
جدیت  درمورد  پول  بین المللی  صندوق  اعضای  می رسد 

این مشکل و چگونگی حل آن دچار اختالف هستند.

لیپتون در سخنرانی خود در واشنگتن گفت: »بار افزایش 
دوش  بر  مساوی  شکلی  به  باید  جهان  اقتصادی  رشد 
این کشورها فضای  قرار گیرد، زیرا  پیشرفته  کشورهای 

افزود: »ریسک های  او  دارند.«  اقدام  برای  بیشتری  مالی 
اقدامات  به  نیاز  و  شده اند  گذشته  از  قطعی تر  نزولی 
سیاسی موثر و هماهنگ بیشتر شده است. عالوه براین، 
خطرات افزایش یافته اند، به طوری که بی ثباتی بازارهای 
مالی و کاهش قیمت کاالها نگرانی های جدیدی را درباره 
این  در  او  است.«  کرده  ایجاد  جهان  اقتصاد  سالمت 
سخنرانی سخن ویلسون چرچیل در جنگ جهانی دوم را 
فقط  بلکه  نیستم،  اقدامات  نگران  هرگز  »من  کرد:  تکرار 

نگران اقدام نکردن هستم.«

ترغیب می کند  را   20 پول گروه  بین المللی  گرچه صندوق 
هزینه ها را افزایش دهند، اما نمی خواهد این کار به قیمت 
مدتی  برای  صندوق  این  شود.  انجام  پولی  سیاست های 
برنامه خود  بود  خواسته  آمریکا  فدرال رزرو  از  طوالنی 
مبنی بر افزایش نرخ بهره را به تاخیر بیندازد و از بانک 
محرک های  شدت  بر  بود  کرده  درخواست  اروپا  مرکزی 
عقب نشینی  داد  هشدار  لیپتون  بیفزاید.  اقتصادی 
ممکن  خود  حمایت های  از  مرکزی  بانک های  زودهنگام 
اقتصادی  رکود  مرگ«  »تله  به  را  جهانی  اقتصاد  است 
نگرانی ها  این  به  نیز  اقتصادی چین  کندی رشد  بیندازد. 
افزوده است و اخیرا موسسه رتبه بندی مودیز چشم انداز 
اعتباری چین را از »باثبات« به »منفی« کاهش داده است. 
در شرایطی که پکن قصد دارد به تدریج اقتصاد خود را از 
وابستگی به تولید و صنعت به سمت خدمات و هزینه های 
افزایش  درباره  نگرانی هایی  دهد،  سوق  مصرف کنندگان 
اقتصاد  است.  آمده  وجود  به  کشور  این  در  بیکاری  نرخ 
رشد  درحال  گذشته  سال   25 طی  نرخ  کندترین  با  چین 
است و این کندی رشد نااطمینانی های قابل توجهی را در 
بازارهای مالی سراسر جهان به وجود آورده و منجر به 

کاهش شدید در قیمت کاالها شده است.

البته صندوق بین المللی پول تنها نهاد بین المللی نیست که 
سازمان  است.  کرده  ابراز  زمینه  این  در  را  خود  نگرانی 
اعالم  نیز   )OECD( توسعه  و  اقتصادی  همکاری های 
کرده است که شاخص های مهم اقتصادی از کاهش رشد 
اقتصادی کشورهای انگلستان، آمریکا، کانادا، آلمان و ژاپن 
حکایت دارند. همه اینها را در کنار کندی رشد اقتصادی 
چین باید در نظر گرفت. به گزارش فایننشال تایمز، پس از 
آنکه اقتصاد چین در سال 2015 میالدی با کمترین نرخ طی 
ربع قرن اخیر رشد کرد، در سال 2016 نیز همچنان روند 
به کار  آغاز  ادامه می دهد. در مراسم  این نرخ را  کاهشی 
نشست ساالنه پارلمان خلق چین که روز یکشنبه این هفته 
که  کرد  اعالم  لی کچیانگ  نخست وزیر،  بود،  شده  برگزار 
نرخ رشد اقتصادی هدف برای 5 سال آینده این کشور 5/ 
6 درصد است. این در شرایطی است که پیش از این دولت 
چین نرخ 7 درصد را به عنوان هدف تعیین کرده بود. با 
وجود همه اینها، بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که 
حتی هدف 5/ 6 درصد نیز هدفی غیر واقعی برای چین 

محسوب می شود.

http://www.facebook.com/pages/Persian-Weekly/120285221359444
http://www.facebook.com/persian.weekly
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چرا روز جهانی زن شکل گرفت؟

زنان همچنان در کشاکش 
نابرابری جنسیتی

و  به مصائب و مشکالت  را  از یک قرن است که روز جهانی زن توجه همگانی   بیش 
دستاوردهای زنان جلب می کند. هم اکنون اما 15 سال دیگری پیش رو است که قرار 
تا  برابر  »جهان  طرح  با  شود.  دنبال  جهانی  سطح  در  جنسیتی  برابری  اهداف  است 
را  از 40 کشور روز جهانی زن  بیش  « که مورد حمایت سازمان ملل است،  سال2030 

گرامی داشته اند.
موضوع مهم این است که چطور می توان این طرح را به صورت عملی طی سال های 
آتی پیاده کرد. توانمندسازی زنان در این طرح به عنوان محور توسعه پایدار معرفی 
و  دارد  از یک قرن سابقه  بیش  برابری خواهی جنسیتی  ایده  این وجود  با  می گردد. 

دالیل بی شماری منجر به شکل گیری روز جهانی زن شده است.
چه زمانی روز جهانی زن برای اولین بار بنیان گذارده شد؟

سوسیالیست ها برای اولین بار ایده حمایت از گسترش حق رای زنان در روزی مشخص 
را برای نشان دادن سهم قابل توجه آنها در جامعه مطرح کردند. روز جهانی زنان برای 
اولین بار از سوی کالرا زتکین، سوسیالیست و نظریه پرداز آلمانی به همراه 100 نماینده 
از 17 کشور در مارس 1911 سازماندهی شد. این اتفاق از سوی بیش از یک میلیون نفر 
به شکل گیری  دانمارک و سوئیس مورد توجه قرار گرفت و منجر  آلمان،  اتریش،  در 

صدها تظاهرات در امپراتوری اتریش - مجارستان آن زمان شد.

چرا این روز شکل گرفت؟
در ابتدا هدف از نام گذاری 8 مارس به عنوان روز جهانی زن کسب حق رای برای تمامی 
زنان، حق تصدی سمت های دولتی و برخوردای از حقوق اشتغال برابر با مردان بود.

در حال حاضر تنها یک پنجم کرسی های پارلمانی در اختیار زنان است و تنها 19 تن از 
196 روسای دولت در کشورهای مختلف را زنان تشکیل می دهند. در طی این بیست 
سال تنها 7 نفر به تعداد زنانی که در راس قوه مجریه کشورهای مختلف قرار گرفته 
اند، اضافه شده است و این نشان می دهد که هنوز اقدامات بسیاری باید صورت بگیرد.
 17 به  نزدیک   2014 تا   1994 بازه  در  مختلف  کشورهای  کابینه  در  حاضر  زنان  تعداد 
با مردان  این وجود، تعداد زنان وزیر هنوز در مقایسه  با  یافته است.  افزایش  درصد 

کم است.

تمرکز روز جهانی زنان در سال جاری به روی چه موضوعی است؟
سازمان ملل برای اولین بار در سال 1975 روز جهانی زن را گرامی داشته و از آن زمان 
تاکنون هر سال به روی وضعیت زنان در قسمت های مختلف جهان تمرکز می کند.
طرح جهان برابر تا 2030 که قصد دارد اهداف مغفول هزاره در زمینه توسعه را دنبال 
کند، هدفی مستقل برای توانمندسازی زنان به عنوان ابزاری برای حل ناکارآمدی های 
اقتصادی، فقر جهان گستر و ازدیاد جمعیت جهانی ارائه کرده است. این طرح همچنین 

دستاوردهای زنان در طول تاریخ را مورد ستایش قرار می دهد.
آیا هنوز به این روز نیاز است؟

داشته، هشدارهای  این روز وجود  به  برای شکل دهی  دیرباز  از  که  اهدافی  بر  عالوه 

جدی در مورد سوء استفاده از زنان وجود دارد. تخمین ها نشان می دهد که 120 میلیون 
نفراز جمعیت زنان زیر 20 سال - نزدیک به 10 درصد این جمعیت - به طرق مختلف 
مورد تعرض جنسی قرار گرفته اند. این در حالی است که گزارش موارد تعرض جنسی 
و درخواست پیگرد قانونی در بسیاری از موارد صورت نمی گیرد. بیش از یک سوم 
زنان در سراسر جهان در طول زندگی خود خشونت فیزیکی یا جنسی را تجربه کرده 

اند.
به 250  نزدیک  اقتصاد جهانی،  از سوی نشست  ارائه شده  آمار  به  بنا  در حال حاضر 
درآمد  با  آنها  درآمد  که  حالی  در  هستند،  شاغل  گذشته  دهه  یک  به  نسبت  زن  میلیون 
مردان در 2006 برابری می کند. جالب آن که تنها یک دهم از زنان شاغل متاهل درآمد 

خود را آزادانه خرج می کنند.

نظر سازمان ملل در مورد روز جهانی زن چیست؟
بان کی مون اعالم کرده که شخصا کمپینی برای ارتقای موقعیت زنان و تضمین حضور 

آنها در مجالس پارلمانی تشکیل داده است.
به گفته بان کی مون: »در حال حاضر بسیاری از مفروضات و تعصب های بی جا در 

حال از میان رفتن هستند و زنان می توانند در زمینه ها مختلف پیشرفت کنند.«

زنان تاثیرگذار جهان معاصر چه کسانی هستند؟
بار عنوان  آلمان برای پنجمین سال متوالی و برای دهمین  آنگال مرکل: صدراعظم   -1

تاثیرگذارترین زن جهان را در لیست فوربس به خود اختصاص داد.
2- هیالری کلینتون: این امکان وجود دارد که کلینتون در 2016 رئیس جمهور آمریکا، 
قدرتمندترین کشور دنیا شود. وی همیشه در لیست زنان تاثیرگذار از دید مجله فوربس 

وجود داشته است.
3- ملیندا گیتس: وی بنیاد خیریه بیل و ملیندا گیتس را در سال 2000 تاسیس کرد. کمک 
های بشردوستانه این بنیاد با رسیدن به سقف 3.9 میلیارد دالر گوی سبقت را از دیگر 

خیریه ها گرفته است.
4- جانت یلن: وی مدیر فدرال رزرو آمریکا است. رسیدن وی به این سمت در سال 2014 

تحولی تاریخی محسوب می شد.
این  در  زن  مدیرعامل  اولین  بارا  است.  موتورز  جنرال  عامل  مدیر  وی  بارا:  مری   -5

شرکت بزرگ است.
6- کریستینا الگارد، مدیر اجرائی صندوق بین المللی پول: وی در دوران حضور خود 

در صندوق بین المللی از افزایش حضور زنان در بازار کار حمایت کرد.
7- دیلما روسف : رئیس جمهور برزیل که در سال2010 به عنوان اولین رئیس جمهور 

زن برزیل انتخاب شد.
8- شریل سندبرگ، مدیر ارشد فیس بوک: وی نقشی قابل توجه در گسترش شبکه های 

اجتماعی و افزایش درآمد با استفاده از شبکه های دیجیتالی داشته است.
9- سوزان وجسیسکی: عضو هیات مدیره یوتیوب

10- میشل اوباما، بانوی اول آمریکا: وی بر موضوعاتی همچون توجه به خانواده های 
نظامیان و ایجاد توازن میان حرفه و خانواده برای زنان شاغل تمرکز دارد.

11- پارک گئون های: وی اولین رئیس جمهور زن در کره جنوبی است. کره جنوبی در 
جهان توسعه یافته از بیشترین سطح نابرابری جنسیتی رنج می برد.

12- اپرا وینفری: تهیه کننده، بازیگر و مجری
13- جینی رومتی: مدیر عامل شرکت ای.بی.ام.

14- مگ ویتمن: مدیرعامل شرکت هیلوت-پاکارد
15- ایندرا نویی: رئیس هیات مدیره و مدیر اجرائی شرکت پپسی

منبع: ایندیپندنت 

بین الملل
کنگره ساالنه حزب کمونیست چین برگزار شد

نمایش قدرت 
اژدهای زرد

نشست  دو  چین  کمونیست  حزب  مارس،  ماه  در  سال  هر 
قانون گذاران  انتخاب  برای  برگزار می کند: یکی  مقدماتی 
انتخاب  برای  و دیگری   )NPC یا  )کنگره ملی خلق  ارشد 
)کنفرانس مشورتی سیاسی  عالی سیاسی  نهاد مشورتی 
خلق چین یا CPPCC(. این دو نشست در ترکیب با هم 5 
هزار مقام حزبی را جذب کرده و دستور کار دولت در سال 

آینده را برای آنها مطرح می کند.

برگزار  مارس(   3( پنج شنبه  روز   CPPCC جلسه  امسال 
را  خود  کار  شنبه  روز   NPC نشست  که  حالی  در  شد 
دولتی  نفس  به  اعتماد  و  قدرت  نمایش  آنها  کرد.  شروع 
در چین هستند. وجه ممیزه »دو نشست« این است که به 
کنفرانس های  در  حضور  اجازه  خارجی  روزنامه نگاران 
به هتل هایی  از ورود  آنها همچنین  خبری داده نمی شود. 
در نزدیکی برگزاری این نشست ها ممنوع هستند مگر به 
مدت محدود. از روزنامه نگاران چینی هم خواسته می شود 
مدت  این  سازند.  منتشر  را  رسمی  گزارش های  فقط  که 
زمان دو هفته ای، زمانی است که چند هزار قانون گذار و 
مقام ارشد دولتی در پکن گرد هم جمع می شوند تا نشان 
دهند سیستم تک حزبی چین در نهایت شفافیت قرار دارد. 
بدیهی است که کنگره ملی خلق اهمیت زیادتری نسبت به 
CPPCC دارد. اصوال بسیاری، این دو نشست را با کنگره 
ملی خلق می شناسند و آن را »نشست کنگره« نام می نهند. 
اهمیت  دادن  نشان  برای  نیویورک تایمز  رابطه  همین  در 

خبر پرسش هایی مطرح و خود به آن جواب می گوید:

آیا این کنگره ساالنه قدرتی واقعی دارد؟
می آیند  هم  گرد  که  نفری  هزار  چند  این  زیاد.  نه  اما  بله 
عمدتا مقام های رسمی و حزبی هستند که جرأت به چالش 
نهایی در دست  اقتدار سیاسی  ندارند.  را  کشیدن رهبری 
حزب کمونیست چین است که کمیته دائمی اش به رهبری 

شی جین پینگ سیاست ها را تعیین می کند.

ناظران باید در انتظار چه چیزی باشند؟
در این نشست می توان انتظار اولویت های مهم سیاسی و 
اقتصادی را داشت. در واقع، این نشست می تواند دستور 
کارهای اقتصادی- سیاسی کشور را طی سال آینده تعیین 
فرصتی  به عنوان  گذشته  نشست های  از  مقام ها  کند. 
فرزندی  تک  سیاست  اتمام  مانند  پیام هایی  ارسال  برای 
استفاده کرده اند. چین معموال بودجه نظامی خود را در 
ممکن  کلی  آمارهایی  البته  می کند.  بررسی  نشست  همین 
افزایش  با  و  نمی شود  فاش  جزئیات  شوداما  اعالم  است 
توانمندی ارتش می توان به افزایش بودجه نظامی پی برد. 
این نشست فرصتی نادر به روزنامه نگاران چینی می دهد 
فرماندهان  و  وزرا  استانداران،  )شهرداران،  مقام ها  به  تا 

ارتش( دسترسی داشته باشند.

امسال چه اتفاقی خواهد افتاد؟
انتظار می رود امسال نمایندگان کنگره سیزدهمین برنامه 
و  اقتصادی  اهداف  برنامه  این  کنند.  تکمیل  را  ساله   5
این  چکیده  می کند.  تعیین   2020 تا   2016 از  را  اجتماعی 
گزارش ها پس از نشست کمیته مرکزی حزب کمونیست در 
ماه اکتبر منتشر شد. احتمال می رود این برنامه به صورت 
عمومی در 16 مارس و زمانی که کنگره پایان یافت انتشار 
یابد. با کاهش رشد چین، برنامه های اقتصادی این کشور 
زیر ذره بین نگاه جهانی قرار گرفته است. بر همین اساس 
تحت  اقتصاد  مسیر  تغییر  برای  چین  رئیس جمهور  هم 
فشار است. نخست وزیر »لی ککیانگ« روز شنبه گزارش 
ساالنه خود را ارائه داد. در این گزارش او اهداف و میزان 
رشد اقتصادی کشورش را برای سال آینده اعالم کرد. در 
را  چین  اقتصادی  رسمی  آمارهای  اقتصاددانان  که  حالی 
با دیده تردید می نگرند اما آمار و ارقام ارائه شده در این 
نشست که بعضا )به صورت شفاهی( به بیرون درز کرده 
سرعت  کاهش  نگران  شدت  به  مقام ها  که  می دهد  نشان 

رشد اقتصاد هستند.
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ترامـــــــــپ، 
احمدی نژاد 
آمریکا است

نویسنده: نیکالس کریستوف 

ریاست جمهوری ترامپ می تواند امنیت ملی آمریکا 
مایه  به  تبدیل  را  آمریکا  و  اندازد  مخاطره  به  را 

تمسخر همگان کند.

دونالد  جمهوری  ریاست  از  تر  وحشتناک  کابوسی  آیا   
وجود  فعلی  زده  بحران  المللی  بین  شرایط  در  ترامپ 

دارد؟

»جان بیلینگر« مشاور حقوقی وزیر امور خارجه آمریکا 
در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش ترامپ را 
کرده  معرفی  آمریکا  ملی  امنیت  علیه  خطری  عنوان  به 
داخلی  بر سیاست  ترامپ  است. عمده مباحث در مورد 
تمرکز دارد. اما سیستم "چک اند باالنس"، عملکرد رئیس 
جمهور را در حوزه داخلی کنترل و محدود می کند، در 
در  را  قوا  فرمانده کل  اساسی دست  قانون  که  صورتی 
امور خارجی به مراتب بازتر گذاشته است. این موضوع 
شده  خارجی  مسائل  گران  تحلیل  نگرانی  اصلی  عامل 
در  انسان  خطرناکترین  را  ترامپ  اشپیگل  مجله  است. 
جهان توصیف کرده است. حتی رهبر حزب ملی گرای 
نژادپرست  گروه  یک  عنوان  به  را  خود  کار  که  سوئد 
است.  نکرده  تایید  را  ترامپ  نیز  کرد  آغاز  نئونازی 
حساب  در  نیز  پاتر  هری  مشهور  نویسنده  رولینگ 

این  از ولدمورت شخصیت منفی  توئیتر خود ترامپ را 
رمان نیز بدتر خوانده است.

حزب  در  خارجی  سیاست  عرصه  برجسته  کارشناسان 
چند  در  سرگشاده  ای  نامه  انتشار  با  خواه  جمهوری 
روز گذشته نسبت به عدم حمایت خود از ترامپ هشدار 
داخلی،  امنیت  سابق  وزیر  چرتوف«  »مایکل  دادند. 
»رابرت زوئلیک« قائم مقام پیشین وزارت امور خارجه 
و بیش از 100 تن دیگر این نامه را امضا کرده اند. در این 

نامه ذکر شده است که سخنان و دعاوی دونالد ترامپ 
این جمع را به این نتیجه رسانده است که وی در صورت 

موفقیت، امنیت آمریکا را به مخاطره می اندازد.

نکته اول به بی اهمیت جلوه دادن موضوعات بین المللی 
این  در  آمریکا  درگیری  عدم  لزوم  و  ترامپ  سخنان  در 
موضوعات بر می گردد. ترامپ در آخرین مناظره خود 
کدام  خارجی  سیاست  آرای  که  سوال  این  به  پاسخ  در 
یک از بزرگان را قبول دارد به ژنرال »جک کین« اشاره 
کرد در حالی که حتی نام وی را نیز اشتباه تلفظ کرد. 
وی  برنامه  مورد  در  پرسش  به  پاسخ  در  گذشته  سال 
برای بحران سوریه نیز گفت که دست داعش را برای از 

پای در آوردن دولت سوریه باز خواهد گذاشت. داعش 
به  را  نفر  هزاران  کنون  تا  که  است  تروریستی  گروهی 
آیا  است.  کرده  تخریب  را  باستانی  آثار  و  رسانده  قتل 

داعش  کنترل  خواهان  حقایق  این  همه  وجود  با  ترامپ 
بر دمشق است؟

موفقیت،  صورت  در  ترامپ  که  است  این  نکته  دومین 
جنگی تجاری یا جنگی واقعی را به راه خواهد انداخت. 
ترامپ در ماه فوریه اعالم کرد که خواهان اعمال تعرفه 
45 درصدی بر کاالهای چینی است و پس از آن سخنان 
فعلیت  به  صورت  در  دعاوی  این  کرد.  تکذیب  را  خود 
ابرقدرت  دو  میان  تجاری  جنگی  تواند  می  رسیدن 
اقتصادی جهان به راه اندازد. ترامپ همچنین خواستار 
و  عراق  در  آمریکا  زمینی  نیروی  سربازان  افزایش 
است.  شده  شمالی  کره  ای  هسته  های  سایت  بمباران 
یک رئیس جمهور نادان و جنگ طلب می تواند ویرانی 
های بیشماری به ارمغان آورد و در این مورد فرقی میان 

دونالد ترامپ با کیم جونگ اون نیست.

است.  آمریکا  نرم  قدرت  و  اعتبار  متوجه  خطر  سومین 
تا  کردند  تالش  دو  هر  اوباما  و  بوش  دبلیو  جورج 
جمعیت یک میلیارد و ششصد میلیون نفری مسلمانان 
جهان را متقاعد کنند که آمریکا در جنگ با اسالم نیست. 
اندازه کافی خدشه  به  آمریکا  نیز تصویر  تا همین حاال 
دار شده است. حضور ترامپ در راس قدرت می تواند 
اعتبار آمریکا را بیش از حد تصور تخریب کند. ترامپ 
آمریکا را تبدیل به موضوع تمسخر همگان کرده است. 
وی احمدی نژاد آمریکا است. »پیتر فیور«، استاد علوم 
سیاسی دانشگاه دوک و مقام پیشین وزارت خارجه در 
عمده  که  است  اعتقاد  این  بر  بوش  دبلیو  جورج  دوران 
جمهوری خواهان بر این نکته اتفاق نظر دارند که باراک 
اوباما و هیالری کلینتون به ایاالت متحده آسیب زده و 
مسئولیت رئیس جمهور بعدی را سنگین تر کرده اند. با 
این وجود وی اعتراف می کند که آنچه ترامپ وعده می 
دهد می تواند در همه ابعاد اوضاع را وخیم تر کند. به 
گفته فیور: »چرا در شرایطی که کشور به تیم درجه یک 

خود نیاز دارد باید یک دلقک به روی کار آید؟«

منبع: نیویورک تایمز

برنامه دموکرات ها برای 
درمان جمهوری خواهان

نویسنده: دنیل اشتراوس

سناتور برنی سندرز در حالی پای به مناظره شنبه شب در فلینت، 
زنده  موجب  گذشته  هفته  های  پیروزی  که  گذاشت  میشیگان 
ماندن کمپین وی شد. در مقابل هیالری کلینتون هم عالقه دارد 
تا با پیروزی در میشیگان فاصله اش در زمینه نمایندگان حزبی 
اشاره  مناظره  این  از  جالبی  نکات  به  ادامه  در  دهد.  افزایش  را 

می شود.
»ببخشید، دارم حرف می زنم«

بحران  قبال  در  سندرز  مواضع  سمت  به  را  ها  توجه  کلینتون 
صنعت اتومبیل جلب کرد. »در سال 2009، رئیس جمهور منتخب 
الیحه  به  تا  کرد  درخواست  کنگره  اعضای  تمام  از  اوباما  باراک 
ای برای پایان دادن به این بحران رای بدهند. پول ها آماده بود 
تا برای نجات صنعت اتومبیل سازی و 4 میلیون شغل مربوط به 
آن هزینه شود.« کلینتون در ادامه می گوید: »من به الیحه نجات 
صنعت اتومبیل سازی رای دادم. اما سناتور به تزریق این پول ها 
برای نجات صنعت اتومبیل رای منفی داد. من فکر می کنم بین 

دیدگاه ما تفاوت عمده ای وجود دارد.«
استریت  وال  بحران  درباره  دارید  »شما  گفت:  پاسخ  در  سندرز 
یعنی جایی که برخی از دوستان شما این اقتصاد را نابود کردند، 
»شما  کردن  صحبت  به  کرد  شروع  کلینتون  کنید.«  می  صحبت 
می دانید...« سندرز با حالت اعتراضی گفت: »ببخشید، من دارم 
صحبت  خواهی  می  »اگر  گفت:  هم  کلینتون  کنم.«  می  صحبت 
کنی، کل داستان را بگو«. سندرز در پاسخ گفت: »اجازه بده من 

داستان خودم را تعریف کنم، بعد شما داستان خودت را بگو«.
»دموکرات ها همیشه درست نمی گویند«

واردات   – صادرات  بانک  به  مناظره  در  مباحثات  از  قسمتی 
نکته  این  به  مناظره  مجری  کوپر،  اندرسون  یافت.  اختصاص 
کاندیدای  کروز،  تد  با  مشابه  دیدگاهی  سندرز  که  کرد  اشاره 
پاسخ  در  سندرز  دارد.  بانک  این  با  مخالفت  در  خواه  جمهوری 
ها  دموکرات  گویند.  نمی  درست  همیشه  ها  »دموکرات  گفت: 
اند.  از رفاه مبتنی بر شرکت ها حمایت کرده  اوقات  هم بعضی 
دموکرات ها از توافقات تجاری وحشتناکی حمایت کرده اند. در 

ها  شرکت  بر  مبتنی  رفاه  به  اعتقادی  من  موضوع  این  با  رابطه 
ندارم. در واقع، ممکن است وزیر امور خارجه، کلینتون بداند یا 
نداند، اما من به عنوان عضوی از کمیته خدمات مالی، به شدت بر 
روی این مسئله کار کردم و توانستم حداقل 20 درصد پول ها را 

به سمت کسب و کارهای کوچک سرازیر کنم.«
کلینتون با دفاع از علمکردش گفت: »من معتقدم که بدون انجام 
این اقدامات، مشاغل بیشتری صادر می شد. ما به جای صادرات 
مشاغل باید کاال و محصوالتمان را صادر کنیم. بسیاری از مردم 
سناتور  عنوان  به  من  اند.  دیده  را  مسئله  این  نتایج  ما  همانند 

نیویورک نتایج آن را دیده ام.«  
سندرز: »من یهودی بودنم را پنهان نمی کنم«

پرسید.  اش  یهودی  هویت  کردن  پنهان  درباره  سندرز  از  کوپر 
افتخار  بسیار  ام  یهودی  هویت  به  من  »نه،  داد:  پاسخ  سندرز  و 
از هویت من را تعیین  می کنم. و یهودی بودن قسمت عمده ای 
می کند. نگاه کنید، خانواده پدر من توسط هیتلر در هولوکاست 
نابود شدند. من می دانم که سیاست های دیوانه وار، رادیکال و 
افراطی چه معنایی می دهد. من به عنوان یک بچه بسیار کوچک، 
به فروشگاه می رفتم، مردمی را می دیدم  با مادرم  هنگامی که 
که چون در کمپ های هیتلر بودند، به بازوهایشان شماره وصل 
شده بود. من به یهودی بودنم بسیار افتخار می کنم و این قسمت 

مهمی از هویت من را تشکیل می دهد.«
مبارزه ما به مسخرگی طرف جمهوری خواه نیست

روی  بر  دارند  هم  با  که  ای  مبارزه  از  غیر  به  کلینتون  و  سندرز 
یک موضوع با هم تفاهم دارند: مناظره آنها بسیار سازنده تر از 
مناظره طرف جمهوری خواه است. کلینتون در این باره گفت: 
»من می خواهم یک نکته را مشخص کنم. ما وقتی وارد مناظره 
می شویم در رابطه با موضوعات مختلف با هم اختالفاتی داریم، 
عیار  خواهان،  جمهوری  گذشته  هفته  مناظره  با  مقایسه  در  اما 

مناظره ما باالتر است.«
کرد:  حمایت  کلینتون  گفته  این  از  جوکی  گفتن  با  هم  سندرز 
خارجه  وزیر  که  صحبتی  درباره  را  نکته  آخرین  من  »بگذارید 
انتخاب  جمهور  رئیس  عنوان  به  اگر  ما  بگویم.  گفتند،  کلینتون 
درمان  در  گذاری  سرمایه  صرف  را  زیادی  های  پول  شویم، 
جمهوری  مناظره  وقتی  شما  کرد.  خواهیم  روانی  های  بیماری 
خواهان را تماشا می کنید، متوجه می شوید که چرا کشور به این 

سرمایه گذاری نیاز دارد.«
منبع: پولیتیکو/
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آیا بانک های مرکزی جهان توان خود را برای 
تحریک اقتصاد از دست داده اند؟ 

خلع سالح 
ترجمه: محسن عارفی -   منبع: اکونومیست

سایر  که  حالی  در  گذاشته اند  زمین  را  خود  سالح های  جهان  مرکزی  بانک های 
گزینه ها برای تحریک اقتصاد در دسترس است.

در  که  نیز  »طال«  و  هستند  نزولی  محدوده  در  جهان  سراسر  در  سهام  بازارهای 
ابتدای سال  از  بازار یک سرمایه گذاری مطمئن محسوب می شود،  زمان تالطمات 
تاکنون شاهد بهترین شروع خود طی بیش از سه دهه گذشته بوده است. همچنین، 
هزینه های بیمه عدم پرداخت دیون بانک ها نیز افزایش یافته است. صحبت از وقوع 
بحران اقتصادی در آمریکا باال گرفته که این مساله به طور ضمنی بر این احتمال 
داللت دارد که فدرال رزرو که تنها یک بار در ماه دسامبر نرخ بهره را افزایش داد، 
مجبور خواهد شد تا با عقب نشینی از تصمیم خود، این بار نرخ بهره بانکی را به 

محدوده منفی سوق دهد.
که  است  این  بازارهاست  کمین  در  که  فوق  نگرانی های  تمام  ورای  ترس  یک  اما 
سالح های جهان ثروتمند علیه ضعف اقتصادی دیگر کار نمی کند. از زمان وقوع 
تقاضا  تحریک  وظیفه  تاکنون،  میالدی   2008 و   2007 سال های  اقتصادی  بحران 
آنها سال 2012 میالدی بود که  به دوش بانک های مرکزی گذاشته شد. اوج قدرت 
»ماریو دراگی«، رئیس بانک مرکزی اروپا )ECB( اعالم کرد »برای نجات اقتصاد 
یورو، هر کاری از دستش بر بیاید انجام خواهد داد«. بنابراین، بازارهای خرید و 
فروش اوراق قرضه اوج گرفت و حس بحران اقتصادی تقلیل یافت. با این حال، این 
راهکار موقتی بود. به رغم تالش های بانک های مرکزی، بهبود شرایط اقتصادی 
هنوز هم ضعیف بوده و نرخ تورم پایین است. اطمینان و اعتقاد به سیاست های 
پولی سست شده است. بانک های مرکزی، مثل اغلب اوقات که اعتماد می بخشیدند، 
این بار به مردم ترس و وحشت را القا کردند. اجرای سیاست نرخ بهره منفی در 
اروپا و ژاپن، سرمایه گذاران را نسبت به درآمدهای بانکی دچار نگرانی کرد و ارزش 
سهام را کاهش داد. برنامه انبساط پولی موسوم به »تسهیل کمی« که در آن با چاپ 
انباشت بدهی های  به  اوراق قرضه دولتی می شود، منجر  به خرید  اقدام  اسکناس 
بازارهای نوظهوری شد که هم اکنون آنها را تهدید می کند. در میان تمامی پول های 
ضرب االجل های  است.  بوده  ماللت آور  بانکی  اعتبارات  رشد  بی ارزش،  و  ارزان 
پرداخت دیون منعکس کننده انتظارات از تورم به شدت پایین است که با آن همراهی 
سمت  به  جهان  اقتصاد  اینکه  دلیل  به  سرمایه گذاران  یک سو  از  دارد.  بی نتیجه ای 
رکود دیگری کشیده شده اخم هایشان در هم رفته و از طرف دیگر، سیاستگذارانی 

که به دنبال دور کردن بحران های اقتصادی هستند، خلع سالح شده اند.

جراحت جزیی بازوکا1
و  کند  از رشد  اقتصادها  درآوردن  به حرکت  و  دادن  تکان  برای  اینکه  خبر خوش 
از  زیادی  شمار  تاکنون  داد.  انجام  می توان  بسیاری  کارهای  آنها،  منفعل  تورم 
سیاست های پولی مغفول مانده اند که می توانند اثرات قدرتمندی داشته باشند. اما 
خبر بد اینکه بانک های مرکزی به کمک دولت نیاز دارند. تاکنون، بانک های مرکزی 
به طور  دولت ها  که  کنند چرا  بلند  تنهایی  به  را  بوده اند وزنه های سنگین  مجبور 
شرم آوری در تقسیم بار این مسوولیت ها بی تفاوت بوده اند. دست کم، برخی از آنها 
در درک نیازها برای داشتن سیاست های پولی و مالی هماهنگ، شکست خورده اند. 

در عوض، بسیاری از دولت ها، با پذیرفتن سیاست های اقتصاد ریاضتی، به طور 
فعاالنه ای علیه محرک های پولی فعالیت کرده اند.

بپیوندند.  جنگ  این  به  بانکداران  با  همراه  تا  است  سیاستمداران  نوبت  حال 
افراطی ترین ایده های سیاسی، سیاست های پولی و مالی را در هم می آمیزد. یکی 
از همین گزینه ها تامین اعتبار هزینه های عمومی یا قطع مالیات، به طور مستقیم و 
از طریق چاپ اسکناس است که از آن با عنوان سیاست »پرتاب پول از هلیکوپتر« 
و  بانک ها  پولی تسهیل کّمی، سیاست هلیکوپتری،  یاد می شود. برخالف سیاست 
جیب  در  مستقیمًا  را  منتشر شده  تازه  نقد  پول های  و  زده  دور  را  مالی  بازارهای 
مردم قرار می دهد. اما درواقع، بی مالحظگی صرف این اقدام، روی کاغذ می تواند 

مردم را به جای پس انداز این پول بادآورده، به سمت هزینه کردن آن تشویق کند 
)یک تغییر قابل توجه در اهداف تورمی بانک های مرکزی به این امر کمک خواهد 
کرد(. مجموعه دیگری از ایده ها و طرح ها رفتن به دنبال تاثیر بر تعیین قیمت ها 
خارج  برای  دولت  فرمان  تحت  درآمدی  سیاست های  از  استفاده  با  دستمزدها  و 
وسیع  افزایش  اصلی  ایده  اینجا،  در  است.  شن  باتالق  داخل  از  اقتصادها  کردن 
دستمزدها  فزاینده  افزایش  برای  مالیاتی  مشوق های  ارائه  با  احتمااًل  دستمزدها، 
و قیمت ها یا چیزی شبیه آن است که در دهه 1970 میالدی سیاستگذاران در فرار 
هستند.  زیادی  ریسک های  مشمول  طرح ها  این  تمامی  بودند.  مشکل  دچار  آن  از 
قرار  نفرین  و  لعن  مورد  بسیاری  سوی  از  هلیکوپتری،  پولی  سیاست های  جهان 
حامی  پیمان های  سوی  از  مالی  تامین  سیاست های  مثال،  عنوان  به  است.  گرفته 
چرا  است  مشکل آفرین تر  این  از  حتی  درآمدی  سیاست های  شده اند.  ممنوع  یورو 
که میزان انعطاف پذیری را کاهش داده و به سختی می توان روند آن را معکوس 

کرد. اما اگر سرنوشت جهان ثروتمند، به خصوص اقتصادهای در حال غرقی چون 
اقدامات  به  اندیشیدن  زمان  شود،  منتهی  منفی  تورم  یا  رکود  در  افتادن  به  ژاپن، 
که  ابزارهایی  از  می توانند  دولت ها  جهان،  دیگر  کجای  هر  در  فرامی رسد.  جدی 
ریسک کمتری دارند، نظیر سیاست های مالی استفاده کنند. کشورهای بسیاری که 
امساک  اقدام  این  از  آلمان،  جمله  از  دارند،  بیشتر  استقراض  برای  زیادی  ظرفیت 
هیچ گاه  استقراض  است.  زیان بخش  شدت  به  آلمانی  صرفه جویی  این  می ورزند. 
در  دولتی  قرضه  اوراق  تریلیون  هفت  از  بیش  بازده  است.  نبوده  ارزان تر  این  از 
و  قرضه  اوراق  بازارهای  هم اکنون،  است.  شده  منفی  هم اکنون  جهان  سراسر 
مهربانانه تر  دولت  عمومی  بدهی های  افزایش  درباره  اعتبارسنجی،  آژانس های 

در  مولد  دارایی های  از  غیر  و  جدید  بدهی ها  این  اینکه  به  مشروط  می کنند  رفتار 
نیز  را  زیرساخت ها  باید  دارایی ها،  این  اینها،  تمامی  بر  عالوه  باشند.  ترازنامه ها 
شامل شوند. ماجرای بودجه های بلندمدت برای تامین اعتبار برنامه های بازسازی 
و بهبود جاده ها و ساختمان های عمومی فرسوده که سال هاست با کمبود بودجه 
مواجه هستند، هیچ گاه تا این اندازه جدی نبوده است. رونق سیاست های مالی، اگر 
با اصالحات ساختاری توام با ذره ای محرک های پولی همراه شود، می تواند تاثیر 
قدرتمندتری داشته باشد. ترازنامه بانک های اروپایی همچنان نیازمند تقویت است 
و تا زمانی که حول سالمت آنها شک و تردید وجود داشته باشد، آنها قادر نخواهند 
بود آزادانه اقدام به اعطای وام کنند. در این صورت، کاهش بدهی ها یا »وام های بد« 
می تواند یکی از گزینه ها باشد اما شاید بهتر باشد نخست اقدام به ترمیم و احیای 
قوانین کنند که در این صورت دولت ها قادر خواهند بود با پافشاری بر ابزار فشار 
سازمان های نظارتی و تنظیم مقرراتی، بانک ها را وادار به افزایش سرمایه یا سهام 
اقتصادی  مشاوران  شورای  است.  مقررات زدایی  اولویت ها،  از  دیگر  یکی  کنند. 
آمریکا اعالم کرده شمار نیروی کاری آمریکا که تحت پوشش قوانین مجوز رسمی 
دولت قرار دارند، از پنج درصد در دهه 1950 میالدی، اکنون به 25 درصد افزایش 
این قوانین دست و پاگیر غیرضروری است چرا که اعمال  از  یافته است. بسیاری 
منطقه ای قوانین برای زیرساخت های جدید حکم یک سد را دارد. مقررات مالیاتی 
نیز بسیار پیچیده و کهنه بوده و حکم موسسات مالی را ایفا می کنند که از درآمد 

افراد پردرآمدی که تمایل به پس انداز دارند، مراقبت می کنند.

این یک سیاست احمقانه است
مشکلی که بعدًا حاصل می شود این نیست که دست جهان از گزینه های سیاستگذاری 
می توانند  که  شده اند  شناخته  این  به  دیرباز  از  سیاستمداران  بلکه  می شود  خالی 
تغییر ایجاد کنند اما آنها برای اقدام کردن خیلی ضعیف و ستیزه جو شده اند. در 
با  مقابله  برای  سیاستمداران  ژاپن  در  است؛  گسسته  هم  از  سیاسی  نهاد  آمریکا، 
از نظر نهادی برای  نیز  البی گری ها بسیار ترسو هستند و در نهایت حوزه یورو 
سیاستمداران،  اگر  می رسد.  نظر  به  ناتوان  خود  جدید  سیاست های  کردن  متحد 
اکنون و در حالی که هنوز هم فرصت دارند، از اقدام عاجز باشند، یک بحران جدی 
در بازارها علیه آنها اقدام خواهد کرد. اگرچه این مساله می تواند پیامدهای ضعیفی 
داشته باشد اما با این حال بهتر از یک جایگزین است. بزرگ ترین نگرانی این است 
که  پوپولیست هایی  تسلیم  را  سیاسی  قدرت  اقتصادها  رکود  و  بازارها  سقوط  که 
کرد.  خواهد  شده اند،  تقویت   2008 و   2007 سال های  مالی  بحران  وقوع  دنبال  به 
دارند که شامل  را  راه حل های خاص خود  اقتصادی،  برای مشکالت  پوپولیست ها 
از  زیادی  شمار  و  ملی  کردن  غیرمترقبه،  مالیات های  حمایتی،  تعرفه های  وضع 
دیگر  مرکزی  بانک های  که  نگرانی  این  پس  در  می شود.  دیگر  ویرانگر  طرح های 
که  است  این  آن  و  دارد  وجود  عظیم تری  نگرانی  کنند،  کنترل  اعمال  نمی توانند 

لیبرال ها و سیاستمداران میانه رو، روی کار نیستند.

پی نوشت:
آل«  »ادوارد  وسیله  به  که  است  ضدتانک  راکت انداز  نوع  از  اسلحه  یک  بازوکا   -1
برای نیروی زمینی ایاالت متحده آمریکا طراحی شد و از سوی این نیرو، به طور 
وسیعی مورد استفاده قرار گرفته است. این اسلحه قابل حمل و استفاده به وسیله 

پیاده نظام است. 
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کمپین
 »اروپا را ترک کن«

جنی گراس - روزنامه نگار وال استریت ژورنال

از  بریتانیایی  بزرگ  شرکت   100 از  سوم  یک  از  بیش 
کار  این  کردند.  دفاع  اروپا  اتحادیه  در  بریتانیا  عضویت 
از  بریتانیایی پس  از سوی شرکت های غول  اقدامی مهم 
آنها  اینکه  بر  مبنی  کشور  این  نخست وزیر  صحبت های 
به  می شود.  قلمداد  کنند،  مشارکت  تصمیم  این  در  باید 
 10 بین  که  خصوصی  جلسات  در  دولتی،  مقام  یک  گفته 
شرکت برتر بریتانیایی و مشاوران نخست وزیر بریتانیا 
را  خود  مواضع  تا  شد  خواسته  آنها  از  گرفت،  صورت 
سال  در  اسکاتلند  رفراندوم  در  کنند.  مشخص  زودتر 
2014، بسیاری از مدیران شرکت ها تا لحظه آخر سکوت 
به خاطر  را  خود  مشتری های  مبادا  تا  کردند  اختیار 

موضع گیری هایشان از دست بدهند. 
با  که  بریتانیایی  بزرگ  شرکت  یک  عامل  مدیر 
»در  می گوید:  آشناست،  نخست وزیر  استراتژی های 
هماهنگ  و  همصدا  هم  با  تجاری  جامعه  رفراندوم،  این 
می کند  اشاره  نکته  این  به  ادامه  در  وی  بود.«  خواهند 
که برای حداقل 7 ماه در دفتر دیوید کامرون با مدیران 
اتخاذ استراتژی  شرکت های بزرگ جلساتی درخصوص 
مورد نیاز صورت گرفته است. یک گروه متشکل از 200 
مالی  خدمات  بخش  از  مختلف  صنایع  در  فعال  شرکت 
صدا  یک  همگی  خرده فروشی  و  دارویی  بخش  تا  گرفته 
مردم  کردن  متقاعد  کمپین،  این  اصلی  قسمت  شده اند. 
اگر  که  چرا  است  اروپا  اتحادیه  در  ماندن  باقی  برای 
بریتانیا در اتحادیه اروپا بماند، به لحاظ اقتصادی به نفع 
این کشور است.شرکت ها در نامه ای که در روزنامه »تایمز 
امضای مدیران  به جمع آوری  اقدام  لندن« چاپ شده،  او 
عامل شرکت های بزرگ بریتانیایی همچون ریو تینتو، اچ 
اس بی سی، استرا زنسیا، رویال داچ شل و گلدمن ساکس 
کرده اند. آنها در این نامه نوشته اند که خروج از اتحادیه 
اروپا باعث خواهد شد تا شاهد خروج سرمایه از کشور 
دامن  بیکاری  به  می اندازد،  خطر  به  را  مشاغل  باشیم، 
تا اقتصاد این کشور  می زند و این کار منجر خواهد شد 
را به خطر مواجه کند. در بین شرکت هایی که نام آنها در 
این نامه آمده است، نام شرکت ایرباس به چشم می خورد. 
نامه  این  شدن  منتشر  از  قبل   ADS تجاری  گروه  رئیس 
راه  اروپا موثرترین  اتحادیه  در  »باقی ماندن  است:  گفته 
برای شکل بخشیدن و تاثیر گذاشتن بر قوانین است.« وی 

در ادامه افزود: »عضویت در اتحادیه اروپا اجازه می دهد 
زمینه  در  و  باشند  یکپارچه  اروپایی  کار های  و  کسب  تا 
شاهد  بگیرد.«  صورت  سرمایه گذاری  توسعه  و  تحقیق 
این مدعا آنکه این شرکت 90 درصد محصوالت خود را به 
کشور های عضو اتحادیه اروپا صادر می کند. همچنین در 
این لیست نام شرکت »سنتریکا« که در بخش انرژی فعال 
است به چشم می خورد. »یان کان« مدیر عامل این شرکت 
و  است  تاثیرگذار  اروپا  انرژی  بخش  سیاست های  روی 
انرژی  بازار  افزایش رقابت در  از  به عنوان واردکننده گاز 
»من فقط  این خصوص می گوید:  در  منفعت می برد. وی 
به عنوان کسی که در بخش انرژی فعالیت می کند، صحبت 
این موضوع نگاه  به  این زاویه  از  می کنم و به همین دلیل 
می کنم که بهتر است در اتحادیه اروپا بمانیم تا اینکه ترک 

کنیم.«
برخی  جمله  از  دیگر  خاص  شرکت های  سویی،  از 
سوپرمارکت های بریتانیایی از موضع گیری خاص اجتناب 
کرده اند و بر این عقیده هستند که این موضوع به مشتریان 
یکی  بگیرند.  تصمیم  باید  که  هستند  آنها  و  است  مربوط 
از گروه هایی که خواهان جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا 
گروه  این  دارد.  نام  کن«  ترک  را  اروپا  »کمپین  هستند، 
می گوید که نخست وزیر به مدیران عامل شرکت های بزرگ 
فشار آورده است. همچنین آنها چنین ادعا می کنند که برای 
برخی از این شرکت ها تفاوتی نمی کند که در اتحادیه اروپا 
بمانند یا خارج شوند و خروج از اتحادیه، هیچ تاثیری روی 
سرمایه گذاری و میزان اشتغال در بریتانیا نخواهد داشت.
در یک سخنرانی، نخست وزیر ضمن بیان این موضوع که 
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا منجر خواهد شد تا مردم 
کمبود  از  صحبت  »وقتی  کرد:  تاکید  بمانند،  عقب  سال ها 
که  گفت  سادگی  به  نمی توان  می شود،  جامعه  افراد  شغل 
یک شبه آن را حل می کنیم.« از سوی دیگر، دیوید کامرون 
شهردار  کرد.  قلمداد  مضحک  را  لندن  شهردار  پیشنهاد 
لندن، بوریس جانسون، سیاست مدار محافظه کار پیشنهاد 
با  دوباره  و  شود  خارج  اروپا  اتحادیه  از  بریتانیا  که  داد 
اتحادیه  این  به  دیگر  بار  تا  کنند  مذاکره  اروپا  اتحادیه 
بپیوندد. بوریس معتقد است درخصوص عواقب اقتصادی 
شهردار  است.  شده  اغراق  بسیار  اروپا  اتحادیه  از  خروج 
لندن بار دیگر گفت: »ما بار دیگر مردم را تشویق به تفکر 
دوباره می کنیم. مردم باید باید به استدالل ها توجه کنند. 
من برای آنچه نخست وزیر می گوید احترام قائلم. اما مردم 
باید در این باره به استدالل ها توجه کنند.« وی با اشاره به 
اینکه موافق ورود مهاجران است، تاکید کرد که باید به این 
و  مسکن  بخش  بر  سنگینی  فشار  آنها  که  کرد  توجه  نکته 
خدمات عمومی وارد می کنند. بسیاری از کسب و کارها از 
باقی ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا حمایت می کنند آنها 
معتقد هستند که ریسک خروج از اتحادیه اروپا به منفعت 

آن می چربد.

رکود پس از 
خروج از اتحادیه

اما چارلتون-روزنامه نگار بلومبرگ

طبق گمانه زنی های اقتصاددانان، خروج احتمالی بریتانیا 
از اتحادیه اروپا شانس وقوع رکود را به طور چشمگیری 
افزایش خواهد داد. بریتانیایی ها جایگاه خود را در بلوک 
28 عضوی اتحادیه اروپا قبل از رفراندوم ماه ژوئن حفظ 

این در حالی است که پاسخ دهندگان به  اما  خواهد کرد، 
بررسی بلومبرگ اعالم کردند در صورتی که اکثر مردم 
به خارج شدن از اتحادیه اروپا رای دهند، احتمال وقوع 
رکود اقتصادی در این کشور 40 درصد خواهد بود. این 
در حالی است که در آخرین نظرسنجی ماه های اخیر این 

خطر 13 درصد برآورد شده بود.

می دهد،  پوشش  را  موارد  همه  اروپا،  اتحادیه  مناظرات 
تجارت  به  و دسترسی  ملی  ثروت  کاهش  تا  از مهاجرت 
اما با این حال، افرادی که در تالش برای ماندن بریتانیا 
اتحادیه  از  خروج  که  می کنند  استدالل  این گونه  هستند 
اروپا سرمایه گذاری، کار و رشد اقتصادی این کشور را 
کشور  این  اقتصاد  اکنون  هم  انداخت.  خواهد  خطر  به 
رکود  از  ناشی  سقوط  از  زیادی  بخش  است  توانسته 
اقتصادی سال 2008 و 2009 را جبران کند. »کریس هیر« 
اقتصاددان که در گذشته در بانک لندن کار می کرد در این 
باره گفت: »در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، 
روی  که  آمد  خواهد  وجود  به  نااطمینانی ها  از  بسیاری 
احتمال  به  ما  است  تاثیرگذار  کشور  این  اقتصادی  رشد 
خواهیم  مالی  بازارهای  در  نوسانات  شاهد  زیاد  بسیار 
بود که شرایط اعتباری بریتانیا را با مشکل مواجه خواهد 
کرد. این موضوع به کسب وکار و اعتماد خانواده ها نیز 
ضربه خواهد زد. ترکیب همه این مسائل تاثیر بدی روی 
اقتصاد این کشور خواهد گذاشت. طرفداران باقی ماندن 
در اتحادیه اروپا بر این عقیده هستند که خروج از اتحادیه 
منجر خواهد شد تا بریتانیا فرصت های تجاری خود را از 
دست بدهد و نقش لندن به عنوان هاب بین المللی تجارت 
که  کسانی  دیگر،  سوی  در  اما  برود  بین  از  فاینانس  و 
هستند  آن  خواهان  هستند  اتحادیه  از  خروج  خواستار 
که بریتانیا خود را از تصمیمات تجاری که اتحادیه اروپا 
درخصوص  بتواند  کشور  این  خود  و  کند  رها  می گیرد، 

مسائلی از جمله پذیرش مهاجرین تصمیم گیری کنند.

رفراندوم  درخصوص  لندن  بانک  رئیس  کارنی،  مارک 
نزدیک  درآینده ای  پرسی  همه  »این  می گوید: 
سرمایه گذاری در این کشور را با ریسک همراه می کند.« 
نسبت  تجاری  سرمایه گذاری  که  می دهد  نشان  داده ها 
کاهش  با   2015 چهارم  ماهه  سه  در  گذشته  سال  دو  به 

شاید  که  انتظار  این  اثرات  از  است.یکی  بوده  روبه رو 
بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود، باعث کاهش ارزش 
پوند استرلینگ در برابر دالر شده است. طی هفته گذشته 
ارزش پوند انگلیس به پایین ترین میزان خود در 7 سال 
گذشته در برابر دالر رسید و بدترین عملکرد هفتگی را 
از سال 2009 تا کنون نسبت به دالر تجربه کرد. بر اساس 
از  نفر   29 بلومبرگ،  توسط  گرفته  صورت  نظر سنجی 
رای گیری  هفته  در  که  کردند  پیش بینی  اقتصاددان   34
ارزش پوند از این مقدار هم پایین تر می آید. »راب کارنل« 
این خصوص  در  » ای ان جی«  بانک  در  ارشد  اقتصاددان 
خواهد  بار  به  منفی  آثار  تنها  بریتانیا  »خروج  می گوید: 
آورد، مهم ترین کانالی که به اقتصاد کشور ضربه می زند، 

خروج سرمایه گذاری از اتحادیه اروپا باعث خواهد شد تا 
سرمایه های خارجی و داخلی کمتر صورت گیرد.« وی در 
ادامه افزود: »شرکت ها به طور قطع تمایلی ندارند تا در 
برنامه هایی که همراه با نااطمینانی است سرمایه گذاری 
فرو  رکود  در  کشور  اقتصاد  است  ممکن  هرچند  کنند. 
نرود اما به احتمال زیاد با اما و اگرها درخصوص تجارت 

روبه رو خواهد شد.«

خروج  مودیز،  و  فیچ  رتبه بندی  موسسه  اساس  بر 
اثری  کشور  این  اقتصاد  برای  اروپا  اتحادیه  از  بریتانیا 
موسسه  مقامات  اظهار نظر  طبق  داشت.  خواهد  منفی 
بر  را  مشکالتی  اروپا  اتحادیه  از  بریتانیا  خروج  مودیز، 
سر راه این کشور قرار خواهد داد. بر اساس برآوردهای 
نوعی  اتحادیه،  از  خود  خروج  با  بریتانیا  فیچ،  موسسه 
عدم قطعیت را در بازار این منطقه ایجاد خواهد کرد و 
به دنبال آن باعث کاهش میزان سرمایه گذاری ها خواهد 
»تصمیم  کرده  است:  اظهار  موسسه  این  ادامه  شد.در 
آن  برای  اتحادیه هزینه هنگفتی  از  بریتانیا برای خروج 
اقتصادی  مزایای  از  بسیاری  و  داشت  خواهد  همراه  به 
از دست خواهد رفت.«پوند  بریتانیا  برای  اروپا  اتحادیه 
از زمان بحران بانکی تاکنون بیشترین کاهش ارزش را 
برای  مهمی  هشدارهای  همه  اینها  کرده  است.  تجربه 

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا به حساب می آید. 

با  »بریتانیا  آمده  است:  مودیز  موسسه  گزارش  در 
سرمایه گذاری  روی  منفی  بسیار  تاثیری  اقدام،  این 
موسسه،  این  نظر  از  گذاشت.«  خواهد  خود  درازمدت 
خروج بریتانیا باری بر دوش اقتصاد این کشور خواهد 
سیاسی-اقتصادی  روابط  و  سیاست ها  همچنین  بود 
فیچ  موسسه  داد.تحلیلگران  خواهد  تغییر  کلی  به  را  آن 
می گویند: »خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باعث رهایی 
اقتصاد این کشور خواهد شد و مزایای اقتصادی بسیار 
خوبی را برای آن به همراه خواهد داشت.« هر چند این 
نظرات در مورد خروج بریتانیا وجود دارد اما دسته ای از 
تحلیلگران معتقدند که این کار تنها هدفی کامال سیاسی 
نخواهد  کشور  این  اقتصاد  روی  چندانی  تاثیر  و  است 
گذاشت یا حداکثر باعث نوسانی کوتاه مدت در بورس این 

کشور خواهد شد.
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به روزهای پایانی سال که نزدیک می شویم بنابه رسم دیرین ایرانی 
سفرکردگان  یاد  سال.  آن  در  درگذشتگانمان  از  کنیم  می  یادی  مان 
عرصه هنر، یادی است که با دریغ همراه است چرا که درگذشتگان 
از دست دادنشان برای هر  از جمله عزیزانی هستند که  عرصه هنر 
ثمر  به  برای  که  وقتی  است؛  ناپذیر  جبران  ای  ضایعه  ای  جامعه 
شاعر:  گفته  به  و  شود  خورده  باید  دلها  خون  هنرمند  یک  نشستن 
رنج بسیار بباید پدر پیر فلک را/ تا دگر مادر گیتی چون تو فرزند 
بزاید! سال 94 را شاید به عنوان سال از دست دادن عزیزانی دیگر از 
جامعه ی هنری به یاد آوریم؛ سالی که در آن مشکل قلبی، بیماری های 
تنفسی و باز هم سرطان، جان هنرمندان را در سن های مختلف از 32 

تا 90 ساله گرفت.

و مردگان این سال، که زنده ترین زندگانند...
فروردین: فروردین ماه امسال، تنها پنج روز پس از تعطیالت نوروز، 
مرتضی ندایی مستندساز 51 ساله به دلیل تومور مغزی از دنیا رفت.

به  ابتال  مدت ها  از  پس  مستند،  سینمای  کارگردان  و  تهیه کننده  این 
سرطان در 18 فروردین ماه 94 به کما رفت و در همان روز درگذشت.
از  دیبائیان  هوشنگ  امسال،  اردیبهشت ماه  نیمه ی  اردیبهشت: 
بازیگر 78 ساله ی سینما در  این  بازیگران قدیمی سینما درگذشت. 
فیلم های »کشتی آنجلیکا«، »جوانمرد«، »غزل«، »یکی بود یکی نبود«، 
»محموله«،  مهرورزی«،  »حریم  »قانون«،  بمانم«،  زنده  »می خواهم 
»رابطه پنهانی« و »پرواز را به خاطر بسپار« به ایفای نقش پرداخته 
بود.پایان دومین ماه سال نیز با درگذشت دو هنرمند تئاتری همراه 
بود. مصطفی عبدالهی بازیگر و کارگردان باسابقه ی تئاتر و رادیو 
سال  اردیبهشت ماه   31 سرطان،  بیماری  با  مبارزه  سال   14 از  پس 
جاری در 60 سالگی، در حالی که نمایشش در سالن اصلی تئاترشهر 
به صحنه بود، از دنیا رفت.ثریا شیرزادی، پیشکسوت تئاتر کرمانشاه 

نیز در همین روز به دلیل حمله قلبی درگذشت.

مستندساز  مقدسیان،  محمدرضا  نیز  امسال  خردادماه  اول  خرداد: 
از جامعه هنری رخت بست، این مستندساز 68 ساله، اول خردادماه 
 94 بهار  تا  گفت  وداع  را  فانی  دار  ریه،  عفونت  و  مشکالت  دلیل  به 
شود. مبدل  مستند  سینمای  زمستان  به  مستندساز  دو  درگذشت  با 

خرداد   27 در  سینما  صداگذار  صدابردارو  یادگاریان  گارنیک 
گرسنه«،  »گرگهای  به  می توان  او  فیلم های  مهمترین  از  درگذشت، 

»فرمان«، »بازرس ویژه« و »معما« اشاره کرد.

تیر: سی ام تیرماه عرش )کریم( پورزارعی فیلمنامه نویس 67 ساله ی 
سینمای ایران از دنیا رفت. عرش پورزارعی در سال 1327 در تبریز 

متولد شد. وی نگارش بیش از 70 فیلمنامه کوتاه و بلند سینمایی را 
به عهده داشته و در زمینه عکاسی و نقاشی نیز فعال بود و آثار او 
به جشنواره های مختلف راه پیدا کرد. وی در فیلم های سینمایی و 

مجموعه های تلویزیونی زیادی نیز ایفای نقش کرده است.

مرداد: احمد عالمه دهر از بازیگران پیشکسوت تئاتر و تلویزیون پس 
از آن که آذر ماه سال 93 به دلیل سکته مغزی به کما رفت، در یازدهم 
در  گذشته  سال  که  هنرمند  این  رفت.  دنیا  از  جاری  سال  مردادماه 
صحنه فیلم برداری مجموعه تلویزیونی »پرده نشین« در حرم امام 
رضا )ع( دچار سکته مغزی شد و به کما رفت، سرانجام پس از ماه ها 
بستری شدن در بیمارستان و منزل شخصی با مشکالت بسیار، عصر 

روز 11 مرداد ماه در سن 62 سالگی درگذشت.

سینما  جوان  بازیگر  یک  مرگ  با  امسال  شهریورماه  نهم  شهریور: 
تهیه  طباطبایی  سیدکمال  فرزند  طباطبایی،  سیدعلی  بود؛  همراه 
کننده سینما و تلویزیون، بازیگر 32 ساله ی سینما و تلویزیون به دلیل 
وداع  را  فانی  دار   94 سال  هنرمند  جوان ترین  عنوان  به  قلبی  ایست 
گفت.سرطان، بار دیگر در شهریورماه امسال جان هنرمند دیگری 
در 62 سالگی  منتقد سینما  و  کارگردان  ایرج کریمی  نیز گرفت.  را 

مروری بر هنرمندان درگذشته سینما و تئاتر در سال 94؛

مرگ، گاهی ریحان می چیند 
احمد جهان بین
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از  از دو ماه بستری شدن در بیمارستان، 11 شهریور  پس 
دنیا رفت و آخرین فیلمش، »نیم  رخ ها« را بر پرده سینماها 
کارگردان،  تهران(  در   1332 )زاده  کریمی  ایرج  ندید. 
فیلم نامه نویس و منتقد سینما بود. وی فارغ التحصیل رشته 
مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی تکنیک 
ترجمه  نیز  را  سینمایی  کتاب  چند  کریمی  بود.  تهران( 
کرده است. او یکی از منتقدان برجسته سینمایی ایران بود 

که در ماهنامه سینمایی فیلم نقدهای بسیاری چاپ کرد.

مهر: در پاییز، هما روستا، بازیگر سینما و تئاتر در حالی 
که در واپسین سال های عمرش با سرطان مبارزه می کرد، 
درمانش ناتمام ماند و چهارم مهرماه سال جاری همزمان 
حمید  کنار  در  و  درگذشت  سالگی اش   71 تولد  سالروز  با 
آرام گرفت. هما روستا )4  در قطعه هنرمندان  سمندریان 
تئاتر،  و  تلویزیون  سینما،  1394(بازیگر  مهر   4–1325 مهر 
کارگردان و مترجم بود. او برای بازی در فیلم ملک خاتون 
برنده جایزه بهترین بازیگر زن از »جشنواره هنری ادبی 
روستا« شد، برای بازی در تله تآتر شعبده باز برنده جایزه 
بهترین بازیگر زن از جشنواره سیما شد، و برای بازی در 
راین«  تا  کرخه  »از  و  زمین«  وسوسه های  »تمام  فیلم های 
پرنده  برای  و  فجر  فیلم  جشنواره  بلورین  سیمرغ  نامزد 

جشنواره  زرین  لوح  دریافت  نامزد  خوشبختی  کوچک 
دریافت  نامزد  لژیون  در  بازی  برای  و  شد،  فجر  فیلم 
جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن از سومین جشن خانه 
سینما شد.آخرین روزهای مهرماه نیز حسین قاسمی وند، 
کارگردانی  تئاتر  حوزه ی  در  که  سینما  قدیمی  فیلمبردار 
نیز  ایران  هنرمندان  انجمن  بنیانگذاران  از  یکی  و  می کرد 

بود، به دلیل بیماری درگذشت.

آبان: هادی مشکوه، هنرمند و تهیه کننده ی قدیمی سینما، 
به  آبان ماه  بود که در 22  امسال  از مسن ترین درگذشتگان 
دلیل مشکالت معده در 90 سالگی درگذشت. هادی مشکوه 
)زاده ی کرمان تولد 1304( تهیه کننده، عکاس و بازیگر بود. 
سرشناس  عکاسان  از  یکی  مشکوه  آقا  حاجی  فرزند  وی 
کرمان است. او از کودکی حرفه پدر را آموخت و ادامه داد 
زمان  تا  و  کرده  تهران مهاجرت  به  30 سالگی  در  اینکه  تا 
را عکاسی می  فیلم سینمایی  از 323  انقالب اسالمی بیش 
کند و پس از انقالب وارد عرصه تهیه کنندگی فیلم می شود.

آذر: 12 آذر ماه حمیده رضوی فیلمساز و یکی از دستیاران 

درگذشت.این  رانندگی  سانحه  یک  در  کیارستمی  عباس 
ایرانی تاکنون شش فیلم از جمله دو فیلم درباره  فیلمساز 
آثار  از  »شیرین«  و  اصل«  برابر  »کپی  فیلم  صحنه  پشت 
 50 حراج   « »شهرزاد«،  و  بود  ساخته  کیارستمی  عباس 
درصد «، »تنهایی« و »اول شخص مفرد« دیگر ساخته های 
است.این  ایرانی  تهیه کننده  و  کارگردان  نویسنده،  این 
فیلم ساز که دهه ی سوم زندگی اش را پشت سر می گذاشت، 
در سال های گذشته؛ همراه عباس کیارستمی در پروژه های 

هنری اش بود.

که  ایران  سینمای  پیشکسوت  بازیگر  مومنی  ولی الله  دی: 
تلویزیون  از  ایفای نقش در سریال »معمای شاه«  در حال 
بود، بر اثر سکته قلبی در هشتم دی ماه از دنیا رفت.چهار 
روزنامه نگار  مجری،  اینانلو،  محمدعلی  او،  از  پس  روز 
مشابه،  دلیلی  به  زیست  محیط  سرزنده ی  کارشناس  و 
او  ایست قلبی در سن 68 سالگی در 12 دی ماه درگذشت. 
ابراهیم  ارغوان«  رنگ  »به  و  پست«  »ارتفاع  فیلم های  در 

حاتمی کیا ایفای نقش کرده بود.

که  »سفیر«  ماندگار  فیلم  کارگردان  صالح،  فریبرز  بهمن: 
سال ها ساکن شهری در شمال کشور بود، در مراجعت به 

تهران به دلیل هوای بد دچار مشکل تنفسی شد و صبح اولین 
روز از بهمن ماه از دنیا رفت.سومین روز بهمن ماه بود که 
درگذشت یدالله نجفی، صدابردار باسابقه ی سینمای ایران، 
جامعه ی هنری را متاثر کرد. این صدابردار که پنج سیمرغ 
درحالی  داشت،  خود  کارنامه ی  در  را  فجر  فیلم  جشنواره 
که در پروژه ی فیلم »فروشنده« اصغر فرهادی صدابرداری 
می کرد، در سن 60 سالگی به دلیل ایست قلبی در منزلش از 
امسال، فروغ فودازی،  پایانی بهمن ماه  دنیا رفت.روزهای 
بازیگر تئاتر به علت عفونت ریه ناشی از سرماخوردگی به 
دیار حق شتافت. او که در کنار بازیگری، دستیاری و طراح 
زمان  در  داشت  خود  هنری  کارنامه  در  نیز  را  تئاتر  لباس 

درگذشتش تنها 37 سال داشت.

اسفند: اما در واپسین روزهای سال 94؛ فرج الله سلحشور، 
کارگردان دو مجموعه »مردان آنجلس« و »یوسف پیامبر« 
تدارک  در  مرگ،  از  پیش  که  کارگردان  این  رفت.  دنیا  از 
ساخت سریالی بر اساس زندگی حضرت موسی بود پس از 
ماه ها ابتال به بیماری سرطان ریه، هشتم اسفندماه در 63 

سالگی از دنیا رفت.

سینما
مبارزه نوشتاری با آلمان نازی

 تنهــــــــا 
در برلین

فیلم »تنها در برلین« که در قسمت مسابقه جشنواره 
براساس  درآمد،  نمایش  به  برلین  اخیر  المللی  بین 
رمانی با همین نام نوشته هانس فاالداو عرضه شده 
آمریکای  در   )2009( بعد  سالها  که   1947 سال  در 
می میرد«  تنهایی  در  مردی  »هر  نام  با  هم  شمالی 

منتشر شد، ساخته شده و داستانی واقعی دارد.
بعد از ساخته شدن چند نسخه بین المللی از روی 
آلمانی در سال 1975  داستان شامل یک نسخه  این 
با بازی هیلد گاردنف، این ورسیون تازه را ونسان 
پرز سوییسی- فرانسوی با زبان انگلیسی آغشته با 
گویش  ویژه  به  و  کشورها  سایر  متعدد  لهجه های 
برندان  و  تامپسون  اما  بازی  از  و  ساخته  ژرمن ها 
گلیسون بریتانیایی برای دو رل اصلی سود جسته 
است. این دو هنرپیشه مجرب نقش زن و شوهری 
میانسال را در اوایل دهه 1940 یعنی زمان اوج جنگ 
کوانگل  اتو  می کنند.  بازی  برلین  در  دوم  جهانی 
بری  چوب  کارگاه  یک  کارگران  سر  از  )گلیسون( 
مصارف  برای  چوب  سازی  آماده  کارش  که  است 
آنا  او  همسر  و  است  تابوت ها  ساخت  شامل  متعدد 
که  است  آلمان  زنان  ملی  نهضت  عضو  نیز  کوانگل 
به پروسه  آلمان  وظیفه اش وارد کردن هر زنی در 
نیروهای  به  رسانی  کمک  و  دوم  جهانی  جنگ 
این  است.  ممکن  شکل  هر  به  متحدین  به  موسوم 
چون  دیوانه ای  توسط  آن  آتش  که  است  جنگی 
به  را  اروپا  تمامی  و  شده  افروخته  هیتلر  ادولف 
خاک و خون کشیده و سایر قاره ها را نیز بی نصیب 
را  برلین  می کوشند  ژرمن ها  ولی  است  نگذاشته 
برین جلوه  پایتخت عملیاتی خود بهشت  به عنوان 
آنا  و  او  اما  نیست  نازی  حزب  عضو  اوتو  بدهند. 
هانس  پسرشان  تنها  که  دارند  را  قوی  دفاعیه  این 
)لوییس هافمن( را تقدیم جنگ کرده اند و برای یک 
پدر و مادر چه چیزی مهمتر از جان از دست رفته 
مشارکت  نشانه  و  سهم  عنوان  به  فرزندشان،  تک 
و  بیهوده  البته  ملی  نبرد  این  در  اول شان  درجه 

جنون آسا.

یک مبارزه وسیع پنهانی
این فقط ظاهر ماجرا است زیرا در سناریویی که آن 
را پرز، آچیم فون بوریز و جیمز شاموس نوشته اند، 
مشغول  کوانگل ها  که  می یابیم  در  سرعت  به 
مبارزه ای پنهانی با دولت آلمان نازی هستند و چون 
نوشتن  به  نیست،  ساخته  آنها  از  مسلحانه  مبارزه 
شعارهای ضد نازی ها روی کارت پستال ها و پخش 
کردن آنها در سطح شهر برلین بخصوص در نقاط 
پر رفت و آمد مبادرت می ورزند. این یک کار بسیار 
ریسکی است و هر چند راه تقابل آنها با دولتی جنگ 
افروز است که تنها فرزندشان را به کشتن داده اما 
تاثیرگذاری آن بسیار کمتر از خطرات عظیم مرتبط 
تمامی  آلمانی  ماموران  هست،  چه  هر  است.  آن  با 
کارت پستال ها را جمع آوری و به دفتر کار یک افسر 
ارشد پلیس برلین به نام اشه ریخ )با بازی دانی یل 
برول فرانسوی( می فرستند و او پس از پیدا نکردن 
به  برای  را  شکار  وسیع  پروسه  یک  ردپایی،  هیچ 
افرادی که دست به یک مبارزه مکتوب  اندازی  دام 
بر علیه آلمان نازی زده اند، به راه می اندازد. به این 
تا  آنا به خیابان ها می آیند  ترتیب هر بار که اوتو و 
کارت پستال ها و به واقع اعالمیه های خود را پخش 
کنند، با خطر افتادن در دامی مواجه هستند که اشه 
ریخ بر سر راهشان پهن کرده و عجیب است که هر 

بار از آن می گریزند. ونسان پرز در مقام کارگردان 
صحنه هایی را نشان می دهد که در آن اوتو پس از 
لبخند  مردم  توسط  اعالمیه هایشان  مطالعه  دیدن 
پر  کاراکتر  دو  این  از  هیچیک  اما  می زند  رضایت 
حرف نیستند و در نتیجه نمی توان احساس واقعی 
بابت مبارزه شان به طور کامل شنید و دید  آنها را 

و حس کرد.

سالحی اضافی به نام لهجه آلمانی
گلیسون  برندان  و  تامپسون  اما  بازی های  البته 
توانسته اند  و  است  خوب  بسیار  اصلی  رل های  در 
و  بیاورند  در  آب  از  خوبی  به  را  مذکور  زوج 
گلیسون لهجه آلمانی را نیز به سالح های هنری اش 
فیلم  در  پیشتر  که  طور  همان  است.  کرده  اضافه 
»Calvary« نیز مشاهده شده بود، گلیسون به یک 
اندازه در حکومت بر اطراف خود و یا محو شدن در 
و بخصوص  دارد  و شلوغی ها مهارت  توده ها  بین 
دادن  انجام  برای  مهمی  کار  که  صحنه هایی  در 
ندارد، نمره قبولی می گیرد زیرا همان صحنه ها را 
عدم  سبب  آنچه  می کند.  دیدنی  بیننده ها  برای  نیز 
که  است  سناریویی  می شود  او  بیشتر  اوجگیری 
اجازه نمی دهد احساسات او بابت مبارزه مکتوبش 
با نازی ها نمود بیشتری بیابد و به نظر برسد که این 

نبرد، ارزش اش را داشته است.
کارش  ضمیمه  را  آلمانی  لهجه  نیز  تامپسون  اما 
کیت  کاراکتر  سر  پشت  زمینه  این  در  او  اما  کرده 
قرار  »کتابخوانی«  اسکاری  فیلم  در  وینسلت 
وینسلت  اندازه  به  او  کاراکتر  به  اصواًل  و  می گیرد 
در آن فیلم مجال و امکان پرواز داده نشده و او در 
بسیاری از صحنه ها مادر اندوهگین فرزند از دست 
داده ای بیش نیست. فیلم ونسان پرز به ما می گوید 
اما  داشته  اعتقاد  نازی ها  ایدئولوژی  به  ابتدا  )آنا( 
پس از دیدن امواج خون جاری شده توسط آنها و 
را  این  و  است  داده  رویه  تغییر  پسرش  مرگ  البته 
افسر ارشد  با همسر یک  می توان در بحثی که وی 
این کشور دارد،  اقدامات دولت  آلمان بر سر  ارتش 
شکلی  به  نیز  برول  یل  دانی  کاراکتر  کرد.  حس 
حس  می توان  البته  است.  شده  پرورانده  کامل 
بازی  )با  مافوق اش  مقام  فشار  تحت  وی  که  کرد 
چه  هر  تا  دارد  قرار  سوئدی(  پرسبراند  میکاییل 
اکثر  اما  بیابد  سریعتر پخش کنندگان اعالمیه ها را 
تصمیم های او شتاب زده و بیش از حد احساساتی 

است و توازن روحی در او دیده نمی شود.

چرا مبارزه؟!
فیلمبرداری کریستوف بوکارنی استاد اروپایی این 
از کشور بلژیک فضایی کالسیک را به فیلم بخشیده 
که  است  گونه ای  به  نیز  لباس  و  صحنه  طراحی  و 
بینندگان قاعدتًا از خود می پرسند این محیط زیبا و 
کم نقص چرا نیاز به بپاخیزی عده ای بر علیه خود 
دارد؟! این سوال عمده ای است که بی پاسخ می ماند 
و یک داستان واقعی رخ داده در زمان جنگ جهانی 
سینمایی  ورسیون  این  در  را  دوم  خانمانسوز 

کمرنگ می کند.

مشخصات فیلم
 عنوان: »تنها در برلین«

Film Creative محصول: کمپانی 
 سناریست ها: آچیم فون بوریز، ونسان پرز و جیمز 

شاموس براساس ُرمانی از هانس فاالدا 
 کارگردان: ونسان پرز

 مدیر فیلمبرداری: کریستوف بوکارنی 
 تدوینگر: فرانسوا گیدیگی یر

 موسیقی متن: الکساندر دسپالت
 طول مدت: 102 دقیقه

 بازیگران: اما تامپسون، برندان گلیسون، دانی یل 
یواخیم  شومت،  مونیک  پرسبراند،  میکاییل  برول، 
اووه  رودولف،  الرس  پولیت،  کاترین  مایر،  بیس 

پروس و دانی یل استراسر.
Film Review :منبع
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انتشار زندگینامه ای 
جدید از »آدولف هیتلر« 

از ظهور تا سقوط

درآمد  نمایش  به   2004 سال  در  »سقوط«  فیلم  وقتی  ایندیپندنت،  از  نقل  به 
ستایش همگان را برانگیخت. این فیلم که روزهای آخر فرماندهی هیتلر را 
گانتس«  »برو  خوب  بازی  از  بینندگان  از  بسیاری  شد  سبب  می دهد  نشان 
از دیدن  از خوانندگان  انتقاد کنند. گویی بسیاری  تعریف و دسته ای دیگر 
تصویری چنان دقیق و نزدیک از رهبر سابق آلمان ترسیده بودند. این فیلم 
با نشان دادن هیتلر به عنوان فردی عادی و نه یک پدیده خاص تابوی بزرگی 
را شکست. »نیویورک تایمز« پس از نمایش این فیلم نوشت کنجکاوی درباره 
او ممکن  از شخصیت  آگاهی  شخصیت هیتلر بسیار خظرناک است »گویی 

است سبب عالقه به وی شود.«
 

شناخت  برای  است  معتقد  وی  نیست.  موافق  نظریه  این  با  »اولریش«  اما 
نازی ها در قدم اول باید رهبر شماره یک آنان را شناخت. حق با »اولریش« 
است و هر چه بیشتر کتاب او را ورق بزنیم بیشتر به این نتیجه می رسیم. 
چون عقاید نازی ها پیش از اعمال »هیتلر« هیچ چیز نداشت. آنها جز سخن 
درباره وحدت ملی و چند الف درباره ارزش کارگران حرف دیگری برای 

گفتن نداشتند.
 

به  آن  از  سخنی  گاهی  و  نبود  مطرح  همیشه  نیز  ستیزی  یهود  بحث  حتی 
میان نمی آمد. »هیتلر« مخاطبانش را خوب می شناخت. با دسته های مختلف 
تا  می دانست  خودش  می گفت.  سخن  داشتند  دوست  که  همان طور  کشور 
چه حد از یهودی ها متنفر است اما وقتی در حال صحبت با کارخانه داران، 
فقط  نباید  که  می دانست  بود  سلطنتی  شخصیت های  و  برلینی،  کارگران 
از  آنان  ترس  از  کارخانه داران  با  صحبت  در  کند.  صحبت  موضوع  یک  از 
کمونیسم سخن می گفت. با کارگران خاطره دورانی که خود وی در »وین« 
کارگر بود نقل می کرد و در برخورد با »پاول فون هیندنبورگ« نظرات خود 
را درباره برگرداندن »هوهن تسولرن« که در جنگ جهانی اول از آلمان گرفته 
شده بود مطرح می کرد. در پایان حلقه ای که زنجیر رابطه رهبر کشور با 
طبقات مختلف را نگه می داشت سیاست های »هیتلر« نبود بلکه رفتار متغیر  

او در مواجهه با گروه های متفاوت جامعه بود.
 

»اولریش« تالش می کند افسانه هایی که درباره رهبر سابق آلمان وجود دارد 
از بین ببرد. مثال همه فکر می کنند »هیتلر« از روزهای اولش در »وین« از 
یهودی ها متنفر بود. در آن زمان »وین« پر از آدم های یهودستیز بود از جمله 
شهردار »کارل لوگر«. به همین دلیل بسیاری جو »وین« را به »هیتلر« نیز 
نسبت می دهند. شهرها در طول نسل های مختلف تغییر کمی کرده بودند. 
لغو بردگی در امپراتوری »هابسبرگ« در سال 1848 بسیاری از بردگان و 

یهودی ها را از مناطق روستایی به شهر کشاند.
 

تا آن زمان یهودی ها در جامعه مورد بی مهری قرار می گرفتند اما ناگهان 10 
درصد جمعیت را تشکیل دادند و در تجارت، پزشکی، حقوق، هنر، و صنعت 
که  شوند  نگران  همگان  شد  سبب  موضوع  همین  شدند.  تأثیرگذار  انتشار 
زمان  همین  در  است.  خود  آلمانی  شخصیت  دادن  دست  از  حال  در  »وین« 
»هیتلر« چند دوست و همخانه ای یهودی داشت و ارتباطش با دکتر یهودی 
خانواده شان بسیار دوستانه و محترم بود. »اولریش« معتقد است حساسیت 
دیوانه وار »هیتلر« درباره یهودی ها سال ها بعد به وجود آمد. این حس پس 
از پایان جنگ جهانی اول و در طی و پس از اشغال ایالت »باواریا« توسط 

کمونیست ها شکل گرفت.
 

 دوگانگی شخصیتی »هیتلر« به راحتی به این سؤال پاسخ می دهد که اگر 
یهودی ها از نفرت رهبر آلمان خبر داشتند چرا زودتر این کشور را در سال 
1933ترک نکردند. ار سال 33 »هیتلر« به شدت از یهودی ها تنفر داشت و 
قصد  توطئه ای  در  هم  با  همگام  یهودیت  و  کمونیسم  که  بود  شده  متقاعد 

نابودی تمدن اروپایی به ویژه تمدن آلمان را دارند.
 

»اولریش« معتقد است رهبر آلمان« پس از اطمینان از این موضوع هم برای 
»هیتلر«  نازی ها  از قدرت گرفتن  رفتار کرد. دو سال پس  احتیاط  با  مدتی 
داد و  قرار  »ارنست روم« تحت فشار  به رهبری  را   SA ضدیهودیان حزب 
دلهره طبقه متوسط جامعه آلمان درباره وحشی گری نازی ها را تسکین داد.

 
وی در آغاز به اتریش ظلم بسیاری می کرد اما در مقابل فرانسه و لهستان 
بسیار محتاط و ترسو بود. جای تعجب نیست که بسیاری معتقدند که بیشتر 
از اینکه عمل نازی ها خشن باشد گفتارشان این طور بود و اینکه می توانستند 
ریاضت  از  نازی ها مردم  از  پیش  ببرند.  بهتری  استفاده  »هیتلر«  قدرت  از 
در  نکردند.  حمایت  دموکرات  سوسیال  حزب  از  و  بودند  خسته  اقتصادی 
دوره »هیتلر« صنعت و اقتصاد وضع بهتری پیدا کرد. او دست از ریاضت 
اقتصادی برکشید و موفق شد اقتصاد کشور را شکوفا کند اما در سیاست 

خارجی موفق نبود و اصاًل عالقه ای به این موضوع نداشت.
 

اگرچه این کتاب زندگینامه »هیتلر« و نه حزب نازی است اما نویسنده حرف 
زیادی درباره زندگی شخصی »هیتلر« ندارد. البته »هیتلر« زندگی شخصی 
او  به قدرت عالقه داشت.  هم نداشت. مانند دیکتاتورهای دیگر دنیا  فقط 
هم مانند قیصرهای دیگر می توانست هر روز لباس عوض کند و در شهر 
بچرخد اما ترجیح می داد مانند مجردها تمام شب بیدار و تمام روز خواب 
باشد، به موقع غذا نخورد-وی بیشتر کیک های خامه ای می خورد- و گاهی 
با دوستانش »جوزف« و »ماگدا« سخن بگوید. زندگی شخصی وی بیشتر 
درباره  بسیاری  البته شایعات  داشت.  اختصاص  آنان  پرورش  و  به سگ ها 
انحراف جنسی دیکتاتور سابق آلمان وجود دارد اما »اولریش« در کتابش به 

این موضوع اشاره ای نمی کند.
 

کتاب »اولریش« جلد اول این سری است و ماجراهای جلد اول در سال 1939 
به پایان می رسد و هنوز سخنی از جنگ و هولوکاست به میان نیامده است. 
آلمانی ها باید می فهمیدند  آیا  این سؤال را مطرح می کند که  وی در کتابش 
من«  »نبرد  کتاب  آلمانی ها  از  بسیاری  است؟!  ظالم  دیکتاتور  یک  »هیتلر« 
را بارها می خوانند تا شاید رد پایی از این خشونت در شخصیت و جمالت 
همه  به  و  بود  برجسته  سخنوری  او  نمی شوند.  موفق  اما  بیابند  »هیتلر« 
مردم قول داده بود کشور را به نظم و قدرت دوره »ویلهلماین« برگرداند. 
قضاوت کردن آلمانی ها بسیار آسان است. مردم دنیا می گویند آلمانی ها باید 
می فهمیدند هیتلر دارای چنین شخصیتی است اما بسیاری از دیپلمات های 
خارجی هم که به دیدار او رفته بودند نفهمیدند از دل چنین انسانی یک قاتل 

بی رحم ظاهر خواهد شد.

انتشار باریک ترین و کوچک ترین 
کتاب دنیا توسط مینیاتوریست روسی

 )Microminiaturist( به نقل از نشریه »گاردین«، »آنیسکین«، میکرو نگارگر
درباره  مطالعه  و  تحقیق  سال   5 از  پس  روسیه  سیبری  منطقه  در  ساکن 
وی  است.  کرده  منتشر  00.9میلیمتر  تا   00.7 ابعاد  در  را  کتابی  فناوری ها، 
نسخه  ساخت.  را  آن  از  دیگر  نسخه  دو  دستی  صورت  به  ماه   5 طی  سپس 
نخست با نام »لوشا« بر مبنای داستان قرن نوزدهم نویسنده روسی »نیکوالی 
این  از  کتاب  دومین  وی  است.  شده  نگاشته  آهنین«  »کک  عنوان  با  لسکوف« 

دست را با عنوان »الفبا« منتشر می کند که درباره حروف زبان روسی است.
 متون این دو کتاب نخست با روش لیتوگرافیک روی صفحات فیلم با قطر 3 
تا 4 میکرون چاپ شده است. »آنیسکین« گفته است که سخت ترین بخش کار 
در کنار هم قرار دادن صفحات به گونه ای است که بتوان آن را ورق زد. وی از 
سیم های تنگستن به قطر 5 میکرون استفاده کرد تا صفحات را به هم متصل 
کند و سپس کتاب نهایی را در درون بذر خشخاش ریخته شده در ظرفی فلزی 
قرار داد. در نهایت با این روش، این صفحات را که از هر دو رو دارای متن 

هستند می توان با استفاده از یک سوزن بسیار تیز ورق زد.
بار   88 کتاب  این  »ابعاد  است:  گفته  روسی  دانشمند  و  نگارگر  میکرو  این   
اثر ثبت  از  بار کوچک تر  از آخرین کتاب ثبت شده در گینس و 67  کوچک تر 
رکورد  آخرین  که  افزود  وی  است.«  روسیه  جهانی  رکودهای  کتاب  در  شده 
ثبت شده مربوط به ژاپن با کتابی با ابعاد 74 دهم در 75 دهم میلیمتر با نام 
»گل های چهار فصل« و اثر ثبت شده در کتاب رکوردهای روسیه 644 میلیمتر 
در 660 میلیمتر با متن سرود ملی این کشور بوده است. هم چنین کتاب »تینی 
تد در شهر شلغم« نوشته »مالکوم داگالس چاپلین« با ابعاد 70 میکرومتر در 

100 میکرومتر آخرین و کوچک ترین کتابی است که در گینس ثبت شده است.
سیبری  شعبه  در  محض  و  کاربردی  مکانیک  موسسه  در  که  »آنکیسین«   
را در  »الفبا«  از »لوشا« و  10 نسخه  تا  دارد  آکادمی علوم کار می کند تصمیم 
همین ابعاد منتشر کند. وی می گوید: »من اشیاء کوچک را دوست دارم و برایم 
کار کردن روی کتاب های کوچک بسیار جذاب بود.« وی افزود: »من ابزار این 
کار را خودم اختراع کرده و ساخته ام. این کتاب ها در میان انگشتان من جای 
می گرفت و حتی ضربان قلب می توانست کار را خراب کند بنابراین هر زمان 

کاری تنها بین دو ضربان قلب انجام می شد.«

ادبیات
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تصمیم یک جوان هنرمند برای بازسازی چنگ باستانی ایرانی

 مطربا بردار 
چنگ و لحن 

موسیقار زن ... 
که  از هزار سال است  دارد! می گویند بیش  ایرانی، طلسمی هزارساله  چنگ 
این ساز کهن ایرانی آنچنان در سرزمین و خاستگاه اش طلسم شده که هنوز 
هیچ کس به درستی نتوانسته نغمه این ساز را در ایران بشنود. با گذشت قرن 
ها خاموشی، خالنوای چنگ در بزرگترین کنسرت ها و ارکسترهای موسیقی 
ایران درحالی بشدت احساس می شود که این ساز نقش مکمل و تعیین کننده ای 

در موسیقی کشورهای اروپایی دارد.
روند خاموشی و انزوای چنگ در ایران و سرعت تولید و استفاده آن در دیگر 
چنگ  ساز  اروپایی  سازندگان  و  نوازندگان  از  برخی  که  شده  سبب  کشورها 
کشورشان  به  آن  تعلق  و  چنگ  از  ها  ایرانی  تصور  که  شوند  مدعی  )هارپ( 
بسیار ساده انگارانه است، چراکه تاکنون حتی یک نمونه کامل از چنگ ایرانی 
مشاهده و به دیگر کشورها معرفی نشده تا بتواند دلیلی بر ادعاهای تاریخی 
اش باشد. این افراد معتقدند که بیشترین کاربرد و تولید چنگ در کشورهای 

اروپایی به مصرف می رسد.
ادبیات ایرانی، ابیات و حکایات متنوعی درباره ساز چنگ و شیوه نواختن آن 
دارد. در مستندات تاریخی از شخصیت »رامتین« به عنوان نخستین نوازنده 
چنگ و از »نکیسا« و »باربد« به عنوان افرادی نام برده می شود که در حدود 
2500 سال پیش نواختن ساز چنگ، حرفه و پیشه آن ها به شمار می رفت. با این 
حال جز در کتاب ها و اشعار شاعرانی چون رودکی، نظامی، حافظ و سعدی 
در  آن  رفتن  بین  از  و  چنگ  ساخت  چگونگی  درباره  خاصی  اطالعات  و... 
دوره های تاریخی در دست نیست. پس از حجاری های کول فره، قدیمی ترین 
در   1319 سال  در  کشف شده  رنگی  کاشی های  نقش  به  مربوط  موجود  سند 
ویرانه های کاخ شاپور اول در بیشاپور است که در یکی از آنها زنی رامشگر در 
حال نواختن چنگ دیده می شود. این کاشی ها هم اکنون در موزه لوور فرانسه 
نگهداری می شود. همین طور در کنده کاری سنگ طاق بستان که خسرو پرویز 

را در مرداب ها در حال شکار گراز نشان می دهد، نقش زنان چنگ نواز دیده 
می شود. به این ترتیب که در یک قایق همراه خسرو پرویز چهار زن چنگ نواز 
مشغول نواختن هستند و در قایق خود خسرو پرویز نیز یک زن ایستاده و زنی 

دیگر نشسته چنگ می نوازد.
از دیگر نشانه های موجود در باره تاریخ چنگ در ایران می توان به چند کاسه 
رنگی ساخت کاشان مربوط به سده های ششم و هفتم قمری اشاره کرد که در 
آنها نقش بهرام در پشت شتری در حال تیراندازی نقاشی شده و چنگ نواز او 
به نام آزاده )آزادوار( نیز در حال چنگ زدن روی شتر دیده می شود که این 
خود سندی است در تایید شعر فردوسی که می گوید بهرام در جوانی عادت 
نیز پشت  با شتر به شکار برود و در همان حال خواننده ای چنگ نواز  داشت 
سر او چنگ می نواخته است. داستان بهرام گور و ساز زدن آزاده معروف روی 
در  نیز  نقره ای  بسته است.بشقابی  نقش  نیز  ساسانی  عهد  اواخر  مهره های 
موزه ایران باستان قرار دارد که از زمان ساسانیان باقی مانده و یک نوازنده 
چنگ و یک نوازنده نی را در برابر پادشاهی که بر تخت نشسته است، نشان 
موزه  همین  در  همچنین  شده .  خریداری   1324 سال  در  بشقاب  این  می دهد. 
قطعه ای سفالین وجود دارد که روی آن نقش یک بانوی چنگ نواز متعلق به 

دوره اشکانیان به چشم می خورد.
حسینعلی مالح در کتاب “فرهنگ سازها” می نویسد: “در موزه ایران باستان 
که  می دهد  نشان  را  پارتی  زنی  که  است  موجود  سفالی  برجسته  نقش  یک 
ایستاده به نواختن چنگ مشغول است. چنگی که در دست این نوازنده است، 
شباهت زیادی به چنگ حک شده در شکارگاه گراز طاق بستان کرمانشاه دارد. 
نکته درخور توجه این است که در تمام نقش برجسته ها و نقاشی ها این نوع 

چنگ را نوازندگان نشسته می نوازند، در صورتی که این بانو همین چنگ را 
ایستاده و در بغل گرفته و می نوازد."

داشته،  وشد  آمد  پرویز  خسرو  دربار  در  که  “رامتین”را  مستوفی  حمدالله 

روزگار  چنگ  ساختار  رامتین  می داند.  خود  دوران  در  جدید  چنگ  مخترع 
و  داد  تغییر  را  تارها  جنس  افزود،  تارهایش  شمار  بر  کرد،  دگرگون  را  خود 

در صندوق صدای آن نیز درگرگونی هایی پدید آورد و چنگی کامل تر ساخت.
حاال بعد از صدها سال که از روزگار او می گذرد، “سیامک مهرداد” می خواهد 
چنگ باستانی ایرانی را که تا دوران صفویه در ایران نواخته می شده، بازسازی 
کند. رویای داشتن چنگ در زمان کودکی در مهرداد شکل گرفت. زمانی که با 
نوایی”  “فرزانه  زنده یاد  که  شد  چنگی  صدای  عاشق  قصه،  نوار  یک  شنیدن 

می نواخت.
آن را نواخت، چنان در سیامک مهرداد طنین   صدای هارپی که فرزانه نوایی 
انداخت که تصمیم گرفت سازنده ساز شود. او این کار را با ساختن سازهای 
میراث  سازمان  سنتی  هنرهای  پژوهشکده  استخدام  به  و  کرد  شروع  سنتی 
فرهنگی درآمد. اما او که می خواست چنگ بسازد، متوجه شد که چنگ ایرانی 
“ابراهیم  ساخته است  هارپ  او  از  پیش  که  هم  کسی  تنها  و  شده  فراموش 
قنبری مهر” بوده که سال ها قبل برای آموزش سازسازی رهسپار فرانسه شده 
بود. قنبری مهر که قرار بود رموز ساخت ویولن را یاد بگیرد، ساخت هارپ 
بازگشت، در سال 1334 نخستین  ایران  به  و وقتی  آموخت  فرانسه  در  نیز  را 
هارپ خود را ساخت. او در کل سه هارپ کامل ساخت. یک ساز نیمه کاره هم 
بازنشستگی  که  مانده  باقی  سازمان  این  سنتی  هنرهای  پژوهشکده  در  او  از 
استاد قنبری مهر در سال های اولیه انقالب به او اجازه تکمیلش را نداد. هرچند 
این  سرنوشت  از  کسی  جاری  سال  در  سنتی  هنرهای  پژوهشکده  انحالل  با 
سازهای  روی  را  خود  تحقیقات   1375 سال  از  ندارد.مهرداد  خبری  سازها 
هارپ و چنگ به صورت مجزا و همزمان شروع کرد. مدتی بعد نیز از کارگاه 
سازسازی پژوهشکده هنرهای سنتی بیرون آمد و تحقیقات مستقلش را ادامه 
او می تواند به راحتی ساز هارپ را بسازد و در حال احیای چنگ  اکنون  داد. 
عمودی  چنگ  از  ناقصی  نمونه  نخستین  او   1381 سال  است.  ایرانی  باستانی 
از  دیگر  یکی   - ایگری  ساز  شبیه  بیشتر  من  "ساز  کرد.  بازسازی  را  ایرانی 
سازهای فراموش شده- بود تا چنگ، چرا که صفحه و گوشی چوبی داشت. 
ضمن آنکه شکل منتظم آن باعث شده بود دست راست برای رسیدن به سیم ها 

ناراحت باشد. باید آن را به شکل بیضی یا نیم دایره می ساختم.«
نمونه ها  این  خودش،  گفته  به  که  ساخت  هم  دیگر  چنگ  نمونه  دو  آن  از  پس 
هم  دیگری  افراد  میان  این  در  هستند.  فنی  ایراد  بدون  و  کامل  چنگ های 
را  عمودی  چنگ  کرده اند.مهرداد  بازسازی  را  ساز  این  می گویند  که  هستند 
از روی اندازه نمونه چنگی که در موزه لوور موجود است و از آرامگاه یکی 
از روی توصیفی که عبدالقادر مراغه ای  از فرعون های مصر پیدا شده و نیز 
داده اند،  موسیقی شناسی  و  سازشناسی  کتاب  چندین  و  فارابی  ابونصر  و 
که  چنگی  که  بود  خوانده  نیز  فرانسوی  کتابی  مهرداد  کرده است.  بازسازی 
هم اکنون در موزه لوور نگهداری می شود، چنگی است که از طرف یک پادشاه 
به  این  و  شده است  داده  هدیه  مصر  فرعون  به  نوازنده اش  همراه  به  ایرانی 

انگیزه او افزود.
نواختن چنگ پس از اسالم هم در ایران ادامه یافت. رودکی نیز شاعری بود 
که چنگ می نواخت و به گفته خودش: رودکی چنگ بر گرفت و نواخت / باده 
انداز کو سرود انداخت. و فردوسی می گوید: زن چنگ زن، چنگ در برگرفت / 
نخستین خروش مغان برگرفت. حافظ هم می گوید: رباب و چنگ به بانگ بلند 
می گویند / که گوش و هوش به پیغام اهل راز کنید. یا: دانی که چنگ و عود 
چه تقریر میکنند / پنهان خورید باده که تعزیر می کنند. و منوچهری دامغانی 
سروده است: حاسدم خواهد که شعر او بود تنها و بس / باز نشناسد کسی 

بربط به چنگ رامتین.

موسیقی

در موزه ایران باستان یک نقش برجسته 
را  پارتی  زنی  که  است  موجود  سفالی 
نواختن  به  ایستاده  که  می دهد  نشان 
چنگ مشغول است. چنگی که در دست 
این نوازنده است، شباهت زیادی به چنگ 
حک شده در شکارگاه گراز طاق بستان 
این  توجه  درخور  نکته  دارد.  کرمانشاه 
و  نقش برجسته ها  تمام  در  که  است 
نوازندگان  را  چنگ  نوع  این  نقاشی ها 
این  که  صورتی  در  می نوازند،  نشسته 
بغل  در  و  ایستاده  را  چنگ  همین  بانو 

گرفته و می نوازد."
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اختالف نظر در مورد اروپا در بریتانیا، بیشتر به 

سطح سواد و کالس اجتماعی برمی گردد 

داستان 
دو شهر 

ترجمه: نجوا میرهاشمی

در شهرهای دانشگاهی، ضد عضویت در اتحادیه اروپا بودن طرفدار 
چندانی ندارد. جلوی درب اتحادیه دانشجویی کمبریج، دانشجویی 
ضد  بروشورهای  دارد  سعی  بارانی  هوای  در  یقه اسکی  لباس  با 
می شوند  رد  جلویش  از  عجله  با  که  افرادی  به  را  اروپایی  اتحادیه 

بدهد. اکثرًا بی اعتنا به او رد می شوند. یکی که برگه تاشده را ازش 
گرفته است، آهی می کشد و می گوید »نه« و برگه را به زور در دست 
شده  ساخته  نیوگوتیک2  سبک  به  که  اتاقی  در  می دهد.  جای  مبلغ 
است، مبلغان طرفدار عضویت در اتحادیه اروپا با استدالل هایشان از 
حامیان پذیرایی می کنند. وقتی که ریچارد تایس، مبلغ ضد عضویت 
و  باال  دانشجویان  می کند،  ارائه  را  سخنرانی اش  اروپا  اتحادیه  در 
پایین می پرند و مسلسل وار سواالت بی سروته می پرسند. آیا مقررات 
چرا  نداشت؟  وجود  بپیوندد  اروپا  اتحادیه  به  بریتانیا  اینکه  از  قبل 
اروپا پشتیبانی می کنند؟  اتحادیه  از عضویت در  از شرکت ها  خیلی 
برای  دانش آموزان  چرا  نمی کند  کنترل  را  مرزهایش  بریتانیا  اگر 
گرفتن ویزا آنقدر باید تالش کنند؟ وقتی آقای تایس سخنی را از »تام 

عقیده  خاطر  به  )بدنام  اکونومیست  معتبر  روزنامه نگار  کانگدون« 
داشتن به عضو نشدن در اتحادیه اروپا( نقل قول می کند کل اتاق از 
خنده منفجر می شود و افراد به طرز طعنه آمیزی شروع به دست زدن 

می کنند.
این شهر  دانشجویان کمبریج نیست. شهروندان  این رفتار مختص 
از  طرفداری  با  ارتباط  در  پرهیجانی  رفتار  مناظره  یک  طی  نیز 
این  سابق  نماینده  دادند.  نشان  خود  از  اروپا  اتحادیه  در  عضویت 
کریس  تحلیل های  طبق  می کند.  اعالم  را  شش  به   300 آمار  شهر 
آماری  بر اساس داده های  هانرتی و دیگر دانشمندان علوم سیاسی 
جمعیتی و رای گیری کرسی های مجلس در انگلیس، اسکاتلند و ولز و 
میزان ضد اروپایی بودن آنها، استثناگرایی انگلیسی در این شهر در 
درجه پایینی است. کمبریج با تخمین حدود 27 درصد آرا در درجه 
619 ام از 632 قرار گرفت. این شهر را با پیتربارو، شهری هم اندازه 
عمومی  مناظره  یک  در  کنید.  مقایسه  کمبریج شایر  دیگر  سوی  در 
در این شهر، مردم مصمم به برکزیت )بریتیش اگزیت: خارج شدن 
انگلستان از اتحادیه روپا( رای دادند. آقای هوپرت به یاد می آورد که 
پرسش را با حضار مطرح کرده »شما چه چیز را برای خارج شدن 
زدند  فریاد  آنها  می دهید؟«  قرار  خطر  معرض  در  اروپا  اتحادیه  از 
»همه چیز«. تعجبی ندارد که این شهر رتبه 49 را با 62 درصد رای 

آورده است.
امروز این اتفاقات جالب و مرتبط به نظر می رسد )اکونومیست به 
مطبوعات رجوع می کند؛ دیوید کامرون در بروکسل بود و امیدوار 

بود مذاکرات اتحادیه اروپا را قبل از رفراندوم ماندن /خارج شدن 
از اتحادیه اروپا تکمیل کند(. کمبریج و پیتربارو هردو در یک قسمت 
کشور هستند. هر دو با ترن یک ساعت از لندن فاصله دارند، هر دو 
به سرعت در حال رشد هستند. بیشتر از میانگین جمعیت، جمعیت 
از منابع مالی  اکثرًا کارمندان رده  باال هستند. هر دو  جوان دارند و 
 ،2011 سال  آمار  به  توجه  با  و  استفاده می کنند.  میزان  یک  به  اروپا 
هر دو به میزان مشابهی ساکنانی دارند که در کشورهای دیگر اروپا 
متولد شده اند )حدودًا یک در 10(. اما با این حال یکی طرفدار پر و 
پا قرص فرهنگ و اجتماع اروپایی است و دیگری ضد عضویت در 

اتحادیه اروپا.
قدم زدن به سمت خارج از مرکز در هر دو شهر تفاوت ها را نشان 
می دهد. در کمبریج، راه به سمت خانه های دانشجویی به سبک زمان 

ویکتوریا می رود و کتابخانه های از سقف تا زمین را می توان با یک 
می خورد،  شهر  فرودگاه  به  راه  این  کرد.  مشاهده  پنجره  از  نگاه 
از گوتنبرگ، مدیران رده باالی شرکت  که پروازهای تقریبًا هر روز 
آسترازنکا را به این شهر می آورد. و در نهایت به سمت کمربندی ای 
از البراتورها و پارک های فناوری تجاری می رود. در پیتربارو، قدم 
جامعه  متوسط  اقشار  خانه های  سمت  به  را  ما  شهر  مرکز  از  زدن 
می برد که شغل هایی در صنایع رو به رشد حمل و نقل و خرده فروشی 
قهوه خانه ها،  شرط بندی،  مغازه های  از  مملو  خیابان ها  دارند. 
و  سوپرمارکت هاست  و  لهستانی  اغذیه فروشی های  و  مد  سالن های 
در نهایت به مزارع سبزی کاری )که معمواًل مهاجران اروپای شرقی 
پهناور  آن زمین های صاف و  از  آن کار می کنند( می رسد و بعد  در 
مردابی مشاهده می شود. بنابراین همان طور که کمبریج نشان دهنده 
رفته اند،  مدرسه  به  نفر  دو  هر  از  یکی  آن  در  که  است  اقتصادی 

پیتربارو دقیقًا شهری برای افراِد ترک تحصیل کرده است.
تعیین کننده  خیلی  تفاوت  این  اروپاست  مورد  در  موضوع  وقتی 
است. رابرت فورد، متخصص شناسایی عقیده عمومی تاکید می کند 
نظر  مورد  در  قهاری«  »پیشگویی  می توان  سواد  سطح  دانستن  با 
بیشتر  فرد  یک  سواد  سطح  هرچه  کرد:  موضوع  یک  باب  در  افراد 
بیشتر  باشد  اروپا  اتحادیه  در  عضویت  حامی  او  اینکه  امکان  باشد 
است. با توجه به آرای یوگاو3، آنهایی که فقط تا 16 سالگی تحصیل 
کرده اند با عضویت در اتحادیه اروپا با نسبت 57 درصد به 43 درصد 
به نسبت  آمار  این  اما در میان فارغ التحصیالن دانشگاه  مخالف اند، 

38 به 62 درصد است. وقتی سطح سواد یکی باشد، دیگر فاکتورها 
که بر عقیده شخص در مورد اروپا اثر می گذارد اعم از درآمد، نوع 

روزنامه ای که می خواند یا حتی سن شخص کمرنگ می شوند.
21 سالگی  تا  16 سالگی  از  تحصیل  سال  پنج  این  در  مهمی  چیز  چه 
وجود دارد؟ آقای فورد اعالم می کند جواب دو بخش دارد. نخست، 
پیش نیاز  دارد  تحصیلی  مدرک  داشتن  به  تمایل  خودش  که  فردی 
قوی ای برای موفق شدن در زندگی را دارد. او اضافه می کند هر دو 
فرد آگاهند که پل معلقی به نام دانشگاه وجود دارد که کسانی که از 
آن عبور نمی کنند محروم می مانند. به زبان دیگر ماشین های قدرتمند 
اقتصاد جهانی که در آن اتحادیه اروپا هم علت است هم معلول، به 
طرز نابرابری به افراد تحصیل کرده سود می رساند و آنهایی را که 

در شغل های غیرتخصصی هستند از گردونه خارج می کند.
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ویکتوریا می رود و کتابخانه های از سقف تا زمین را می توان با یک 
می خورد،  شهر  فرودگاه  به  راه  این  کرد.  مشاهده  پنجره  از  نگاه 
از گوتنبرگ، مدیران رده باالی شرکت  که پروازهای تقریبًا هر روز 
آسترازنکا را به این شهر می آورد. و در نهایت به سمت کمربندی ای 
از البراتورها و پارک های فناوری تجاری می رود. در پیتربارو، قدم 
جامعه  متوسط  اقشار  خانه های  سمت  به  را  ما  شهر  مرکز  از  زدن 
می برد که شغل هایی در صنایع رو به رشد حمل و نقل و خرده فروشی 
قهوه خانه ها،  شرط بندی،  مغازه های  از  مملو  خیابان ها  دارند. 
و  سوپرمارکت هاست  و  لهستانی  اغذیه فروشی های  و  مد  سالن های 
در نهایت به مزارع سبزی کاری )که معمواًل مهاجران اروپای شرقی 
پهناور  آن زمین های صاف و  از  آن کار می کنند( می رسد و بعد  در 
مردابی مشاهده می شود. بنابراین همان طور که کمبریج نشان دهنده 
رفته اند،  مدرسه  به  نفر  دو  هر  از  یکی  آن  در  که  است  اقتصادی 

پیتربارو دقیقًا شهری برای افراِد ترک تحصیل کرده است.
تعیین کننده  خیلی  تفاوت  این  اروپاست  مورد  در  موضوع  وقتی 
است. رابرت فورد، متخصص شناسایی عقیده عمومی تاکید می کند 
نظر  مورد  در  قهاری«  »پیشگویی  می توان  سواد  سطح  دانستن  با 
بیشتر  فرد  یک  سواد  سطح  هرچه  کرد:  موضوع  یک  باب  در  افراد 
بیشتر  باشد  اروپا  اتحادیه  در  عضویت  حامی  او  اینکه  امکان  باشد 
است. با توجه به آرای یوگاو3، آنهایی که فقط تا 16 سالگی تحصیل 
کرده اند با عضویت در اتحادیه اروپا با نسبت 57 درصد به 43 درصد 
به نسبت  آمار  این  اما در میان فارغ التحصیالن دانشگاه  مخالف اند، 

38 به 62 درصد است. وقتی سطح سواد یکی باشد، دیگر فاکتورها 
که بر عقیده شخص در مورد اروپا اثر می گذارد اعم از درآمد، نوع 

روزنامه ای که می خواند یا حتی سن شخص کمرنگ می شوند.
21 سالگی  تا  16 سالگی  از  تحصیل  سال  پنج  این  در  مهمی  چیز  چه 
وجود دارد؟ آقای فورد اعالم می کند جواب دو بخش دارد. نخست، 
پیش نیاز  دارد  تحصیلی  مدرک  داشتن  به  تمایل  خودش  که  فردی 
قوی ای برای موفق شدن در زندگی را دارد. او اضافه می کند هر دو 
فرد آگاهند که پل معلقی به نام دانشگاه وجود دارد که کسانی که از 
آن عبور نمی کنند محروم می مانند. به زبان دیگر ماشین های قدرتمند 
اقتصاد جهانی که در آن اتحادیه اروپا هم علت است هم معلول، به 
طرز نابرابری به افراد تحصیل کرده سود می رساند و آنهایی را که 

در شغل های غیرتخصصی هستند از گردونه خارج می کند.

ثانیًا، محرک فرهنگ عمومًا نگرانی در مورد مهاجرت دارد. در حالی 
 که در کمبریج مردم مهاجران را سوئدی ها و آلمانی های با تحصیالت 
پروژه های  برای  را  مهارتشان  و  تخصص  که  می شناسند  عالیه 
تحقیقاتی، شرکت های نوپا و جلسات طراحی محصول نو به ارمغان 
برای  که  هستند  لیتوانیایی هایی  مهاجران،  پیتربارو  در  آورده اند 
محلی  غیرمتخصص  افراد  با  اگر  که  آمده اند  سیب زمینی  برداشت 
گودوین  متیو  کرده اند.  آنها  کفش  در  پا  حداقل  نمی دهند،  مسابقه 
نگرانی  اظهار  که  کسی  آنکه  احتمال  می گوید  سیاسی  دانشمند  یک 
شدیدی در مورد مهاجرت می کند از خارج شدن انگلستان از اتحادیه 
با  تحصیل نکرده  افراد  است.  بیشتر  برابر   15 کند  طرفداری  اروپا 
احتمال بیشتری خود را انگلیسی می نامند تا بریتانیایی؛ این لقب -که 
در پیتربارو معروف تر است- به عنوان یک نشان از جدا شمردن خود 

از جامعه عمل می کند.

بریتانیای دو ملته
در درازمدت، اوضاع بر وفق مراد طرفداران عضویت در اروپا خواهد 
شد. شرکت در دانشگاه ها به حد انفجار رسیده است، که نشانه آن 
است که بریتانیا بیش از پیش طرفدار بین المللی شدن می شود و با 
همکاری های اروپایی راحت تر خواهد بود. اما در این خالل، کشور 
به طور فزاینده ای دوقطبی خواهد شد: از یک سو مکان های لیبرال 
ناسیونالیست  مکان های  دیگر  سوی  از  و  کمبریج  شبیه  )آزادمنش( 
و  گرفته  را  میانه  حد  که  دو  این  میان  دیواری  و  پیتربارو  مانند 

شدن  دودسته  به  رو  جمعیت  که  چرا  می شود،  کوچک  روزبه روز 
رقیب هایشان  از  برتر  مهارت هایشان  واسطه  به  که  دسته ای  است؛ 
هستند و دیگران که می بایست با روبوت ها و جمعیت زیاد کشورهای 
در حال رشد رقابت کنند. دموکراسی فرضیات و تجارب مشترکی را 
-خصوصًا در سیستمی مثل بریتانیا که مرکزگرا و اکثریت گراست- 
تحصیلی  و  فرهنگی  شکاف  خاطر  به  که  پایه ای  می گیرد؛  نظر  در 
شبیه  بیشتر  بریتانیا  نهایت  در  است.  گرفته  قرار  خطر  معرض  در 
کمبریج خواهد بود تا آنچه االن هست. اما تا آن موقع دهه های شکاف 

اجتماعی و دشمنی منتظرمان خواهد بود.

پی نوشت ها:
1- نام داستانی از چارلز دیکنز

Neo-Gothic -2: سبکی از معماری
YouGov -3 : یک شرکت تحقیق در بازار اینترنتی

بریتانیا بیش از پیش 
طرفدار بین المللی شدن 

می شود و با همکاری های 
اروپایی راحت تر خواهد 

بود. اما در این خالل، 
کشور به طور فزاینده ای 

دوقطبی خواهد شد: 
از یک سو مکان های 

لیبرال )آزادمنش( شبیه 
کمبریج و از سوی دیگر 

مکان های ناسیونالیست 
مانند پیتربارو و دیواری 

میان این دو که حد 
میانه را گرفته و روزبه روز 

کوچک می شود،
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که  است  آموخته  شما  به  شما  سوم  پایه  علوم  معلم 
بهترین استراتژی برای انتخاب مهارت ها و دانش جدید 
چیست. ممکن است هیچ گاه متوجه نشده اید که برای 
است. بوده  استفاده  مورد  علمی«  »روش  سال  صدها 
نگرش  این  به  زمینه ای  هر  در  دانشمندان  اینکه  دلیل 
آنها  به  نگرش  این  که  است  این  می کنند  تکیه  اساسی 
قابل  و  اندازه گیری  قابل  مشاهدات  تا  می دهد  اجازه 
تکرار بسازند که علت را به معلول متصل می کند. البته 
بنابراین  دارند،  را  خود  ویژه  فکرهای  طرز  انسان ها 
گرچه بیشتر پژوهش روی رفتار انسان ها بین بسیاری 
وجود  تقریب  یک  همیشه  اما  است،  مشترک  افراد  از 
خواهد داشت. برای درک این موضوع که شما چه کسی 
هستید و چگونه عمل می کنید تا بتوانید مهارت های خود 
را توسعه دهید، نیاز به پژوهش و آزمون روی خودتان 

دارید. در اینجا چگونگی آن را توضیح می دهیم.

1. مشاهده
ارزیابی وضعیت فعلی شروع کنید: در حال حاضر  با 
روش  مورد  در  می بینید؟  چگونه  را  جهان  و  خودتان 
عکس العمل و تعامل خود با سایرین چه شناختی دارید؟ 
چه جنبه ها یا الگوهایی در زندگی شما وجود دارد که 
که  مثال:»زمانی  به طور  هستید؟  آن  تغییر  خواستار 
چشم اندازهای  می کنم،  کار  را  بیشتری  ساعات  من 
خانواده  برای  زندگی  اما  می یابند؛  بهبود  من  شغلی 
من  اندازه  دیگر  »شلوارهایم  می شود.«،  سخت تر  من 

نیستند.«،»مادرشوهرم از من متنفر است.« 

2. مشکل یا پرسش
شروع  آن  با  که  است  اطالعاتی  ما  اولیه  مشاهدات 
می کنید. با نگاه کردن به آنها، شناسایی کنید که دوست 
دارید درباره چه چیزی بیشتر بیاموزید، بهبود بخشید 
دهید،  توضیح  می خواهید  را  چیزی  چه  کنید.  حل  یا 
تغییر دهید یا تثبیت کنید؟زیبایی علم این است که شما 

انتخاب  دهید  پاسخ  می خواهید  که  را  سوالی  یا  مساله 
می کنید:»چگونه می توانم از نظر حرفه ای پیشرفت کنم 
و خانواده خود را هم شاد و راضی نگه دارم؟«،»چه کار 
کنم تا 15 کیلو کم کنم؟«،»چگونه می توانم روابط خود 

را با مادرشوهرم بهبود ببخشم؟«

3. فرضیه
یک  به  پاسخ  برای  را  خود  مشاهدات  شما  که  اکنون 
سوال، به یک چالش وارد کرده اید، می توانید یک فرضیه 
در مورد  شما  حدس  بهترین  این  کنید.  فرمول بندی  را 
تغییرات  می توانید  که  جایی  تا  اگر  که  است  نکته  این 
می کنید  فکر  آن  به  آنچه  دهید،  انجام  معقوالنه ای 
ممکن است اتفاق بیفتد. مانند هر دانشمند ماهری، به 
نزدیک  موجود-  اطالعات  گذشته تان-بدنه  تجربیات 
شوید تا قدرت پیش بینی پیدا کنید. همچنین می توانید 
نگاه کنید که سایرین برای حل یک مشکل مشابه مشکلی 
که شما به آن اشاره کردید چه کار کردند.فرضیه شما 
هر چه باشد، این یک پیش بینی است که تعریف می کند 
آزمایش شما برای آزموده شدن به چه چیزی نیاز دارد. 
را  کارم  آورده ایم:اگر  را  فرضیه  نمونه  چند  اینجا  در 
برای سپری کردن زمان بیشتر با خانواده، زودتر ترک 
کنم و شب ها بخشی از کارهای اداره را به خانه بیاورم، 
می توانم به اهداف شغلی و خانوادگی خود برسم.،اگر 
رژیم  از  را  سرخ کرده  غذاهای  و  قندی  نوشیدنی های 
طی  کیلو   15 حداقل  می توانم  کنم،  حذف  خود  غذایی 
با  بیشتری  زمان  بتوانم  بدهم.،اگر  دست  از  ماه  چهار 
مادرشوهرم سپری کنم، می توانم بهتر او را بشناسم و 

بیاموزم که چگونه روابط خودم را با او بهتر کنم.

4. آزمایش
زمان  می گیرید،  تصمیم  فرضیه  مورد  در  که  زمانی 
چگونه  است.  فرارسیده  آزمایش  اجرای  و  طراحی 
یا  است  درست  شما  فرضیه  آیا  که  داد  خواهید  نشان 

است  ممکن  که  عواملی  دیگر  کردن  مجزا  برای  غلط؟ 
تاثیر بگذارد، چه کاری خواهیدکرد؟برای  آن  پیامد  بر 
رژیم  تغییر  با  را  کیلو   15 تا  دارید  برنامه  اگر  مثال، 
غذایی خود کم کنید، باید بدانید که عوامل دیگر هستند 
که منجر به از دست دادن وزن می شوند و نه چیز دیگر؛ 
چیزهایی مانند تمرینات ورزشی. به عبارت دیگر، نیاز 
به یک آزمایش کنترل شده خواهید داشت. به این معنی 
هم  که  بدانید  باید  رژیمی،  تغییرات  شروع  از  پیش  که 
ورزش و هم عادات رژیمی، برای الغری ضروری است. 
از  طیفی  ایجاد  معنی  به  آزمایش  برای  خوب  طراحی 
دیگر تصمیماتی است که ممکن بود شما زمانی که در 
عادت  یک  تغییر  یا  جدید  مهارت  آموختن  برای  تالش 
علمی،  با روش  نمی کردید. گرچه  توجه  آن  به  هستید، 
شما  مثال:آزمایش  به طور  دارید.  بودن  سخت  به  نیاز 
را  آن  ماه  از چهار  چه مقدار طول خواهد کشید؟ پس 
رها می کنید یا پس از اینکه 15 کیلو کم کردید؟،چگونه 
و چند وقت یک بار وزن خود را اندازه می گیرید؟وچه 
یا  دیتایی را وارد خواهید کرد؟ غذا و فعالیت فیزیکی 

ساعات کاری، خواب و غیره؟

نهفته  آن  بودن  تکرارپذیر  در  آزمایشی  هر  موفقیت 
نگرش،  این  از  استفاده  بار  هر  با  شما  اگر  است. 
می توانید 15 کیلو کم کنید، پس باید بیاموزید که چیزی 

واقعا در مورد خودتان بنیادی است. 

5. تحلیل و تفسیر
درک  برای  وقت  صرف  به  نیاز  شما  اطمینان،  برای 
فرضیه تان  با  را  تجربی  اطالعات  دارید.  نتایج تان 
در  غلط؟  یا  است  درست  شما  فرضیه  کنید:  مقایسه 
مثال وزن کم کردن، اگر شما 15 کیلو را طی چهار ماه 
کم کنید، آنگاه فرضیه شما درست است. اگر این چنین 
نیست، پس شما دچار اشتباه شده اید. اما حتی اگر شما 
که  آموخته اید  ارزشمندی  نکات  هم  باز  کنید،  اشتباه 

می تواند پایه تالش بعدی شما را شکل دهد.اگر شما به 
هدفتان که کاهش وزن بوده رسیده اید، می توانید چندین 
دهید:وزن  توسعه  آن  چرایی  برای  را  دیگر  تئوری 
من کم شد؛ چون خوردن غذای سرخ کردنی کمتر کل 
کالری مصرف شده را کاهش می دهد.،قند بیشتر منجر 
بیشتر  چربی  که  می شود  انسولین  سطح  رفتن  باال  به 
پذیرش  کاهش  با  می کند.  ذخیره  شما  سلول های  در 
کاهش  را  بدن تان  در  شده  ذخیره  چربی  میزان  قند، 
می دهید.،در این آزمایش، 15 روز طول می کشد تا اولین 
5 کیلو را از دست بدهید و سپس 30 روز دیگر طول می 

کشد تا 10 کیلوی دیگر را از دست بدهید. 

در  می یابد،  کاهش  بدن تان  چربی  درصد  که  هنگامی 
نتیجه کاهش وزن شما روند کندتری می یابد؛ حتی اگر 
تفسیر  را  داده هایتان  که  زمانی  یابد.  ادامه  شما  رژیم 
می کنید، آگاه باشید که یک تمایل طبیعی وجود دارد که 
می خواهد از هر چیز بی معنایی معنا بیابد.دانشمندان 
اغلب یافته های خود را در مجالت چاپ می کنند؛ بنابراین 
دیگر دانشمندان می توانند از نتایج آنها استفاده کنند. 
بنابراین به دوستان تان بگویید که آزمایش شما چگونه 
عمل کرده است. در علوم، هر تئوری منجر به سواالت 
آزمایش ،  این است که هر  به معنای  که  بیشتر می شود 
آزمایش بیشتری تولید می کند. یک دلیل برای استفاده 
به  دستیابی  مهارت ها،  بهبود  برای  علمی  روش  از 
علمی  روش  که  است  سواالت  این  به  پاسخ  یا  اهداف 
براساس دانش موجود طراحی می شود و خواسته های 
از کم کردن 15 کیلو، سوال  بیشتر می کند.پس  را  شما 
بعدی شما ممکن است این باشد که » برای تثبیت وزن 
فعلی ام، به چه مقدار تمرین و ورزش نیاز دارم؟« ممکن 
است هنوز پاسخ این سوال را ندانید، اما اکنون می دانید 

که چگونه می توانید پاسخ آن را دریابید.

Fastcompany :منبع

بهترین استراتژی برای 
انتخاب مهارت ها

مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد
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از سفرهای تجاری 
 بیشترین دستاورد 

را داشته باشیم
مترجم: شهال زمانی

بسیار  فعالیت های  جزو  تجاری  سفرهای 
دلیل  همین  به  و  می رود  به شمار  پرهزینه  
آن  دارند  کمی  نقدینگی  که  استارتاپ هایی 
کرده اند،  حذف  خود  هزینه های  لیست  از  را 
شرکت  بلندمدت  اهداف  برای  تاکتیک  این  اما 
برآورد  به جای  باید  و  نیست  همیشه سودمند 
دیگر،  چیزهای  و  هتل ها  پروازها،  هزینه 
هم  را  افراد  با  حضوری  مالقات های  مزیت 
مدنظر قرار دهند. شما در سفرهای تجاری با 
که  می شوید  روبه رو  کلیدی  تصمیم گیرندگان 
شما  شرکت  موفقیت  بر  مستقیم  تاثیر  قطعا 
خواهند داشت. در جلسات حضوری می توانید 
همچنین  و  مشتریان  درباره  مفیدی  اطالعات 
با  این،  بر  آورید. عالوه   به  دست  آنها  نیازهای 
برای  نوپا  شرکت های  از  بسیاری  که  وجودی 
برقراری ارتباط به اینترنت وابسته هستند، اما 
صحبت های  و  تجاری  سفر  مانند  چیزی  هیچ 
ایستادگی  و  پایداری  باعث  نمی تواند  حضوری 
دفتر  اینکه  از  شود.قبل  رقبایتان  مقابل  در 
برسید،  خود  پرواز  به  تا  کنید  ترک  را  کارتان 

نکات زیر را در نظر داشته باشید:

زمان را چگونه مدیریت می کنید؟ 
هوشیارانه  خود  زمان  از  باید  تجاری  سفر  یک  در 
استفاده کنید، چون کلیدی برای به دست آوردن بازدهی 
خوب از سرمایه  تان است. اگر سفر شما یکروزه است، با 
اولین پرواز صبح عازم شوید و جلسات خود را به ترتیب 
برگزار کرده و با آخرین پرواز همان شب بازگردید. تمام 
جوانب را در نظر بگیرید تا اگر الزم بود بتوانید برای به 
انجام رساندن کارهایتان چند روز دیگر در آنجا بمانید؛ 
بنابراین ممکن است انجام سریع و فشرده کارها در یک 
روز منجر به  سودآوری و صرفه جویی در هزینه نباشد. 

پول برایتان چه دستاوردی خواهد داشت؟
نشوید.  سفر  عازم  هزینه ها،  برآورد  بدون  هرگز 
هزینه های سفر را در مقابل دستاوردهای آن بسنجید؛ 
آیا شما با رفتن به این سفر می توانید به نتیجه دلخواه 
این  از  نمی دانید چه دستاوردی  واقعا  اگر  یابید؟  دست 
سفر خواهید داشت، پول خود را ذخیره کنید تا در زمان 

مناسب عازم این سفر شوید.

چه کسی باید به این سفر برود؟
در  کسی  هر  تا  ندارید  را  آن  زمان  یا  بودجه  احتماال 
بنابراین  بفرستید؛  تجاری  سفر  به  را  خود  کاری  تیم 
ضروری است که تصمیم  درستی برای فرستادن افراد به 
سفر بگیرید. اگر به یک مشتری آینده نگر برای معرفی 
سفر  این  به  را  خود  فروشنده  دارید،  نیاز  محصولتان 
مورد  در  بسیاری  پرسش های  مشتری   اگر  بفرستید. 
بخش  از  شخصی  دارد،  ذهن  در  شما  شرکت  عملکرد 
تحقیق و توسعه بازاریابی را راهی این سفر کنید. اگر 
تنها شخصی که می تواند سودمند باشد، تصمیم گیرنده 
نهایی است، یا خودتان عازم شوید یا یکی از مقام های 
هر  زیر  نکات  کردن  لحاظ  با  بفرستید.  را  اجرایی 

بهترین  می تواند  بفرستید،  سفر  این  به  که  را  شخصی 
دستاورد را از این سفر داشته باشد:

و  مستندات  کنید:  تعیین  را  سفر  مشی  خط   )1
از  کسی  هر  که  کنید  ایجاد  طوری  را  دستورالعمل ها 
قوانین و روش های پیش  روی خود آگاه باشد. انتظارات 
از  تا  کنید  بیان  و  تنظیم  واضح  و  به موقع  را  خود 
هزینه های غیرضروری جلوگیری کنید. سپس برای به 
حداکثر رساندن صرفه جویی در هزینه ها، ارتباط خود 
را با فرد اصلی گروه از طریق اینترنت برقرار کنید. از 
برنامه های  مورداطمینان برای اجاره خودرو، هتل ها و 

خطوط هوایی استفاده کنید. 

حضور  برای  اگر  باشید:  آگاه  سفرتان  دستاورد  از   )2
در یک جلسه سفر می کنید، مطمئن شوید در این جلسه 
دقیقا به همان چیزی که انتظارش را دارید، می رسید. با 
به طوری که  کنید،  برقرار  ارتباط شفاف  مشتریان خود 
در  اگر  اما  برسید.  یکدیگر  انتظارات  از  کاملی  درک  به 
آن جلسه به نتیجه دلخواه نرسیدید، همان جلسه زمان 
هرگز  بود.  خواهد  دیگر  جلسه  تعیین  برای  مناسبی 
زمان  تعیین  برای  درخواست  بدون  را  فروش  جلسه 
جلسه بعدی ترک نکنید، زیرا وقتی به صورت حضوری 
پاسخ  به سختی  می کنید،  جلسه  تعیین  درخواست 
مشتری  دوباره  اگر  و  می دهند  شما  تقاضای  به  منفی 
تقاضایتان  برای  این  از  بهتر  زمانی  هیچ  نمی بینید،  را 

وجود ندارد.

3( هزینه ها را به بهترین نحو صرف کنید: اگر ارزان ترین 
هتلی را که در فاصله دورتری از دفتر مشتری شما واقع 
شده رزرو کنید، ممکن است به لحاظ زمان و حمل ونقل 
متحمل هزینه بیشتری شوید. آگاه باشید که چه زمانی 
خرج کنید و چگونه صرفه جویی کنید تا بتوانید از پول 

خود بیشترین بهره را ببرید. اگر می توانید در یک سفر 
ترتیب  دیگر  مشتریان  با  هم  دیگر  جلسه  چند  تجاری 
دهید، بهتر است این کار را انجام دهید. اگر قصد دارید 
مشتری های دیگری را نیز مالقات کنید، از آنها بخواهید 
باشید.  داشته  مالقات  آنها  با  غیررسمی  و  کوتاه  خیلی 
و  خدمات  به خاطر  شما  مشتری  می شود  باعث  کار  این 
از شما قدردانی کند و  ارائه اطالعات در کمترین زمان 

دیگر نیازی به سفرهای دیگری در آینده نباشد. 

اینکه  4( هرگز از کار کردن دست نکشید: فقط صرف 
شما خارج از شهر هستید، به این معنی نیست که شما 
برای  پشتیبان  طرح  یک  می برید.  سر  به  تعطیالت  در 
در  که  زمانی  کنید.  ایجاد  خود  روزانه  مسوولیت های 
راه هستید، کسب و کارتان متوقف نمی شود. هر زمانی 
بررسی  به  تا  بگیرید  تماس  خود  دفتر  با  می توانید  که 
است  مقدور  برایتان  که  جایی  تا  و  بپردازید  وضعیت 
ایمیل ها و پیام های تلفنی خود را چک کنید تا بتوانید در 

صورت لزوم، به سرعت پاسخگو باشید.

از  بهتر  هیچ کس  دهید:  گسترش  را  وظایف  و  کار   )5
خودتان نمی تواند پیام شرکت  شما را به درستی انتقال 
اما  برساند،  فروش  به  به خوبی  را  محصوالت  یا  دهد 
مسلما  می یابد،  گسترش  شما  کسب و کار  که  همانطور 
بنابراین  باشید،  داشته  حضور  جا  همه  در  نمی توانید 
را  وظایفتان  زمانی  چه  بیاموزید  که  است  مهم  بسیار 
از  امکان  صورت  در  کنید.  محول  خودتان  نماینده   به 
کارمندان نوپا برای همراهی با خودتان استفاده نکنید. 
هیچ  اما  بود،  خواهد  هزینه بر  بسیار  امر  این  ابتدا  در 
نمی تواند  آموزش دیده  خوب  کارمند  یک  چیزی همانند 

برای شرکت سودآور باشد.
Entrepreneur :منبع
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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

لطفا اگر به پیشرفت گام به گام اعتقادی ندارید، با خواندن 
دارید  اعتقاد  اگر  اما  ندهید.  هدر  را  خود  وقت  مطلب  این 
این جمله را با خود تکرار کنید: »من می خواهم از این به 
بعد ماهانه ده هزار تومان پس انداز کنم.« چقدر این جمله 
برای شما احمقانه است؟ ممکن است که عمل کردن به این 
کارشناسان  اما  برسد  نظر  به  احمقانه  شما  برای  جمله 
اقتصاد خانواده معتقدند که عمل کردن به این جمله چندان 
اقدام  این  با  که  پولی  مقدار  )یعنی  آن  نتیجه  به  ارتباطی 
این  کار  این  انجام  از  هدف  بلکه  ندارد  می شود(  پس انداز 
منجر  آنکه  از  مهم تر  روتین،  پس انداز  یک  انجام  که  است 
در  را  عادت  یک  شود،  آینده  در  قلمبه  پول  یک  کسب  به 
شما نهادینه می کند چراکه بررسی ها از تجربه شکست ها 
شکست  که  می دهد  نشان  مختلف  افراد  موفقیت های  و 
بسیاری از افراد در رسیدن به اهداف، ناشی از ناتوانی در 

نهادینه کردن یک عادت بوده است. 
شکست هایی مثل اینکه نمی توانم زبان خارجی یاد بگیرم، 
پس انداز  نمی توانم  برسم،  اندام  تناسب  به  نمی توانم 
صاف  را  بدهی هایم  نمی توانم  باشم،  داشته  دندان گیری 

کنم و... از این رو کارشناسان اقتصاد خانواده معتقدند: 
رسیدن به تمام اهداف مهمی که برای خود تعریف می کنیم 
و  است  و منظم  به صورت مرتب  کارهایی  انجام  مستلزم 
این  کنیم.  هوا  موشک  نیست  الزم  کارها  این  انجام  برای 
حرف شاید در نگاه اول بسیار ساده به نظر برسد ولی اگر 
در رسیدن به اهداف خود دچار مشکل شده اید و هر سال 
در شب عید هدف هایی را می نویسید که مجبور به تکرار 
مطلب  این  خواندن  به  هستید  دیگر  سال  در  آنها  حذف  یا 
ادامه دهید چون قرار است راه مطمئنی را پیش روی شما 
بگذارد. نه تنها به باور کارشناسان اقتصاد خانواده، بلکه 
به باور بسیاری، تمام رموز موفقیت را می توان در دنیا دید 

و الزم نیست که چیزی را اختراع کنیم.

انباشتگی، درس طبیعت
به  رسیدن  اصول  از  یکی  خانواده  اقتصاد  کارشناسان 
موفقیت را تئوری انباشتگی عنوان می کنند. یعنی شرکتی 
با 200 سال سابقه، انباشته از تجاربی است که ادامه مسیر 
را برای آن آسان می کند، همچون حسابی پر پول که ناشی 

که  است  بسیاری  کالن  و  خرد  سرمایه های  انباشتگی  از 
آماده سرمایه گذاری در یک طرح بزرگ است. در این زمینه 
عظمت  کرد.  استفاده  نیز  دیگری  مثال های  از  می توان 
یک درخت 500 ساله، با تنه ای تنومند، ناشی از انباشتگی 
به  می توان  همچنین  است.  ساالنه  متمادی  رشدهای 
حساب های بانکی، به شرکت، به تناسب اندام، به یادگیری 
مهارت های زندگی و به بسیاری از چیزهای دیگر که شاید 
به نظر  این دید نگاه کرد.  با  اهداف شما باشند  در لیست 
اضافه  کیلوگرم   20 با  سیگاری  ساله   40 فرد  یک  اگر  شما 
وزن، در مسابقه دو 5 کیلومتر شرکت کند چه اتفاقی برای 
او می افتد؟ هزاران اتفاق ممکن است برای او رخ دهد، از 
ایست قلبی تا بیهوشی تا اورژانس تا… اما قطعا یک اتفاق 
این  پایان مسابقه.  از خط  افتاد، گذشتن  نخواهد  او  برای 
توافق  آن  سر  بر  همه  آیا  نیست؟  بدیهی  شما  برای  مثال 
می شود،  ثروتمندشدن  بحث  زمانی که  چرا  پس  نداریم؟ 
بسیاری از ما انتظار و توقع کسب ثروت در زمان کوتاه را 
دارند؟دونده ای که هر روز تمرین می کند و بارها مسافت 
10 کیلومتر را دویده، شانس بسیاری برای به پایان بردن 
برقرار  خوبی  روابط  که  انسانی  البته  و  دارد  ماراتن  دو 
کرده )قطعا منظور من روابط سالم است(، اعتبار خوبی 
در بانک دارد و پشتوانه ای برای خود فراهم کرده، شانس 
از  بسیاری  اما  کند.  مالی  بلند  جهش های  که  دارد  زیادی 
فرد  یک  که  جهت  آن  از  نه  داریم،  قبول  را  دونده  مثال  ما 
ناآماده قادر به دویدن نیست، بلکه از آن جهت که او نیاز به 
تمرین دارد، روزها و روزها، ماه ها و ماه ها؛ اما از خودمان 
مثل  ابتدایی  عادت  یک  کردن  نهادینه  بدون  داریم  توقع 
پس انداز منظم، پول دار شویم. بسیاری هرگز نمی دانند که 
چقدر از درآمد ماهانه آنها صرف خوراک، تنقالت، تفریح، 
حمل ونقل و… می شود ولی به دنبال یافتن بانکی با سود 

باالتر هستند. 

ذهن انسان سادگی را دوست دارد اما ما تمایل داریم که به 
او را  ضرب و زور، مسائل ساده را پیچیده جلوه دهیم و 
گیج کنیم و به نتیجه ای هم نرسیم. صادقانه یکی از اهداف 
انتخاب کنید. چند سال اخیر خود را که به آن نرسیده اید 

از شما  زیادی  تعداد  است  که ممکن  مثالی  از  اجازه دهید 
عملیاتی  مرحله  به  را  آن  گاه  هیچ  اما  کرده اید  فکر  آن  به 
بزرگ ترین  از  یکی  مسلما  کنیم.  استفاده  نرسانده اید 
خواسته های شما در زندگی تسلط به زبان انگلیسی بوده 
که  برگردد  قبل  سال  چندین  به  موضوع  این  شاید  است. 
دوره های  یا  آموزشی  دوره  نرم افزار،  دنبال  به  همیشه 
صوتی آموزش زبان بوده اید. این پروسه طوالنی و اهداف 
برای  اهداف  به  رسیدن  از  مانع  همیشه  دسترس  از  دور 
شما بوده است. مثال با خودتان می گفتید که 30 هفته باید 
بگذرد تا تنها سطح یک این دوره صوتی را تمام کنم… 30 
هفته. همین پاسخ را به دفعات از سایر دوستان خود نیز 
شنیده اید. 30 هفته؟!بله رسیدن به موفقیت زمان می طلبد 
از  چندین  که  اینجاست  نکته  بلکه  نیست،  اینجا  نکته  اما 
به  هم  را  یک  سطح  آن  شما  و  رفت  و  آمد  هفته ها   30 این 
اید، و این موضوع به این دلیل است که شاید  پایان نبرده 
وجود  آن  برای  می دانستید  که  بودید  میان بری  دنبال  به 
ندارد و این 30 هفته هم می گذرد و البته متاسفانه حسرت 
انتهای آن نه تنها 30 هفته بلکه ممکن است 30 سال بسیار 
سنگین و دردناک باشد چراکه راه برگشتی برای آن وجود 
تعطیل  را  چنین  این  مطالبی  خواندن  باید  یا  پس  ندارد. 
بدانند  نمی خواهند  و  نمی دانند  که  بسیاری  مانند  و  کرد 
اینکه همت داشت و بهانه تراشی را کنار گذاشت  یا  بود و 
و پذیرفت که عادت، مادر همه دستاوردهاست.برای یافتن 
مهارت در این موضوع نیز نه الزم است روش های مختلف 
سرمایه گذاری را بدانید، نه آنکه پیش بینی دقیقی از آینده 
آنکه به طرز حیرت آوری  یا  ارز و طال داشته باشید  بازار 
بازی در بازار بورس را بلد باشید بلکه به گفته بسیاری از 
با پس انداز می توان در  اقتصاد خانواده فقط  کارشناسان 
بازنشستگی  و  مالی  استقالل  به  سال   15 تا   10 بین  زمانی 
رسید که این زمان بستگی به میزان درآمد و مخارج شما 
دارد و اینکه چقدر از درآمد ماهانه را پس انداز کنید.شاید 
جمله ساده زیر می تواند بهترین هدف شما برای سال آینده 
باشد. به صورت ساده، »من می خواهم به صورت منظم با 
پایان  تا  را  آن  از درآمدم شروع کنم و  پس انداز ده درصد 

سال ادامه بدهم.«

چگونه ثروتمند بودن را نهادینه کنیم؟
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با این توصیه ها 15 سال 
بیشتر عمر می کنید

تالش ها برای پیدا کردن اکسیر هایی که قرار است آدم ها را 
جوان و سالم نگه  دارند، ادامه داشته و هنوز هم محققان 
بر این باورند که می توان با ساختن اکسیر حیات، به تک تک 
کشف  هنوز  اکسیری  چنین  داد.گرچه  نوح  عمر  آدم ها 
نشده و هر سال به جمع محققان ناکامی که از پس ساخت 
اما  می شود،  اضافه  برنیامده اند،  حیات بخش  داروی  این 
بررسی های پژوهشگران تا امروز چندان هم در این زمینه 
کردن  اضافه  می گویند  محققان  است.  نبوده   بی نتیجه 
چند شمع به شمع های کیک تولدتان، به معجون عجیب 
و غریبی نیاز ندارد. از نظر آنها اگر توصیه هایی را که در 
ادامه آورده ایم به کار ببندید، می توانید بین یک تا 15سال 

بیشتر عمر کنید.

یک سال عمر بیشتر باخوردن شکالت کاکائویی
خط  شده اند  درست  اسانس  و  شکر  و  آب  با  تنها  که  را  آبنبات هایی  دور 
بکشید و اگر می خواهید از مصرف یک خوراکی شیرین لذت ببرید، سراغ 
شکالت های کاکائویی بروید. به نوشته دیلی میل، محققان دریافته اند که 
باشد.  عمر  شدن  طوالنی  راز های  از  یکی  می تواند  هم  شکالت  مصرف 
آنها براین باورند که اگر برای دو هفته،  هر روز 40گرم شکالت سیاه میل 
کنید، میزان هورمون استرس تولید شده در بدن تان کم می شود و ناامیدی 
و افسردگی هم سراغ تان نمی آید. گذشته از این، به گفته محققان افرادی 
و  می کنند  عمر  دیگران  از  بیشتر  سال  یک  تقریبا  می خورند  شکالت  که 
البته  باعث طوالنی شدن عمرشان می شود.  این خوراکی محبوب  مصرف 
پژوهشگران این واقعیت را هم اعالم می کنند که مصرف شکالت بیشتر از 

زن ها روی مردها تاثیر می گذارد.

2/ 2سال عمر بیشتر باماهی خوار شدن
ماهی یک بار کافی نیست. برای طوالنی شدن عمرتان باید هر هفته و حتی 
بررسی های شان  در  محققان  کنید.  میل  دریایی  غذاهای  بار  چند  هفته ای 
دریافته اند کسانی که امگا3 زیادی وارد بدن شان می کنند به طور میانگین 
2/ 2سال از دیگر افراد بیشتر زندگی می کنند. به نوشته ساینس دیلی، این 
احتمال  به  و  هستند  روبه رو  زودرس  مرگ  خطر  با  کمتر  27درصد  افراد 
37درصد کمتر از کسانی که زیاد امگا3 مصرف نمی کنند، دچار مشکالت 

قلبی و عروقی می شوند.

6سال عمر بیشتر باهفته ای یک بار دویدن
می دانیم که صبح سر کار می روید و بعد از تاریک شدن هوا برمی گردید. در 
چنین شرایطی انتظار نداریم که بعد از تمام شدن کارتان سری به باشگاه 
و  آخر هفته ها  از شما می خواهیم  تنها  ما  کنید.  و ورزش  بزنید  محله تان 
دانمارکی  محققان  زبان  از  میل  دیلی  بدوید.  کمی  هفته،  در  یک بار  برای 
نوشته است که دویدن به مدت یک ساعت در هفته طول عمر انسان را 6سال 

بیشتر می کند. 

7سال عمر بیشتر با25دقیقه پیاده روی روزانه
یک  با  است،  نزدیک  خانه تان  به  کارتان  محل  نمردن!اگر  برای  الزم  مواد 
هزینه  نه تنها  کار  این  با  برگردید.  خانه  به  پیاده  و  بزنید  نشان  دو  تیر 
رفت وآمد تان را پایین می آورید، بلکه 7سال هم به عمرتان اضافه می کنید. 
اگر  حتی  کردن،  پیاده روی  روز  هر  معتقدند  محققان  هلث،  نوشته  به 
25دقیقه به طول بینجامد، باعث طول عمر می شود. به گفته آنها 25دقیقه 
راه رفتن سریع روزانه شاید تاثیر خارق العاده ای روی کاهش وزن و آب 
اما  کند  الغرتان  کمی  تنها  و  باشد  نداشته  شما  کمر  دور  چربی های  شدن 

طول عمرتان را بین سه تا هفت سال بیشتر می کند. 

12سال عمر بیشتر با ترک این عادت ها
 محققان معتقدند اگر سراغ سیگار و نوشیدنی های الکلی نروید، تنبلی و 
کم تحرکی را کنار بگذارید و رژیم غذایی سالمی را هم انتخاب کنید، 12سال 

بیشتر عمر می کنید.

15سال عمر بیشتر با روزی نیم ساعت باشگاه رفتن

اگر امکانش را دارید، برای 20 تا 30دقیقه در  روز هم که شده، ورزش کنید. 
درست است که هفته ای یک بار دویدن و روزی نیم ساعت پیاده رفتن عمر 
شما را طوالنی می کند اما محققان می گویند اگر تنها 30دقیقه زمان ثابت 

را به ورزش کردن اختصاص دهید، عمرتان 15سال طوالنی تر می شود.

15درصد عمر بیشتر با7ساعت در شب خوابیدن
اگر عادت کرده اید شب ها 5ساعت یا کمتر بخوابید، باید بپذیرید که احتمال 
رسیدن تان به روزهای پیری چندان زیاد نیست. به نوشته ساینس دیلی، 
محققان می گویند کسانی که خواب کافی ندارند یا به خاطر دچار شدن به 
اختالالت خواب نمی توانند شب تا صبح با آرامش چشم های شان را ببندند 

و خواب بروند، عمری کوتاه خواهند داشت. 

هفته ای سه روز غذای تند بخورید
اگر هر هفته یک یا دو روز  غذای تند میل کنید، در مقایسه با کسانی که 
تند می خورند، 10درصد احتمال مردن تان  بار در هفته غذای  از یک  کمتر 
پایین تر می آید. محققان می گویند کسانی که در بررسی های شان سه روز 
آنهایی که  با  یا بیشتر در هفته غذاهای تند مصرف می کردند در مقایسه 
کمتر از یک بار در هفته سراغ این غذاها می رفتند، 14درصد کمتر با احتمال 

از دست دادن جان شان روبه رو بوده اند.

بادام زمینی بخورید
اگر به بادام زمینی و ترکیب هایی که با آن درست می شود حساسیت ندارید، 
بزرگ  کیسه  یک  و  بروید  راه تان  سر  آجیل فروشی  سراغ  امروز  همین  از 
مرگ  خطر  خوش طعم  دانه  این  می گویند  محققان  بخرید.  بادام زمینی 

ناشی از حمله قلبی را کاهش می دهد. 

نان سبوس دار بخورید
به جای اینکه خودتان را با نان لواشی که از آرد سفید و بدون سبوس درست 
از امروز جایی برای نان های سبوس دار در سفره تان  می شود سیر کنید، 
باز کنید. محققان می گویند در نان سبوس دار ماده ای وجود دارد که خطر 
ابتال به بیماری های قلبی و عروقی را پایین می آورد. پس برای سالم نگه 
داشتن قلب تان و طوالنی کردن عمر خود، تنها به مصرف بادام زمینی اکتفا 

نکنید و از نان های سبوس دار هم در تغذیه روزانه تان استفاده کنید.
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 چرا او این کار را به این روش انجام می دهد؟ 

 چرا او این طوری صحبت می کند؟ 
 چرا او با فالنی آن طور رفتار می کند؟ 

 چرا صبح ها دیر از خواب بیدار می شود؟ 
 این چه لباسی است که پوشیده ای؟

 این چه طرز خندیدن است!
 او خیلی تنبل است. اصال اهل کار و تالش نیست. این کار 

او من را عصبانی می کند. 
 چرا اینقدر چاق هستی؟ / چرا اینقدر الغر هستی؟ 

 کی می خواهی ازدواج کنی؟

 بیا و این کاری که من می گویم را انجام بده. و... 
امر و نهی های بی شمار، برنامه ریزی  سواالت بی شمار، 
دایره  از  خارج  همه  و  همه  و...  دیگران  زندگی  برای 
اصلی دخالت ما هستند. پاهای خود را در کنار هم قرار 
داخل  پای خود بکشید، هر چیزی  دایره دور  دهید، یک 
آن دایره باشد به شما مربوط است و هیچ چیزی خارج 
از آن دایره در حوزه اختیارات شما برای تصمیم گیری و 
دخالت نیست. دایره دخالت دایره ای است که می توانیم 
بدانیم. »آرامش«  مهم  ارکان  از  یکی  به عنوان  را  آن 

زودتر،  چه  هر  خود،  زندگی  در  است  بهتر  انسانی  هر 
چه  و  است  مربوط  او  به  چیزی  چه  که  دهد  تشخیص 
زودتر  چه  هر  است  بهتر  نیست؛  مربوط  او  به  چیزی 
بیاموزد که به انتخاب ها و تصمیمات دیگران در زندگی 
به  که  بیاموزد  است  بهتر  بگذارد؛  احترام  خودشان 

نکند؛  انتخاب  و  نگیرد  تصمیم  نکند،  فکر  دیگران  جای 
بهتر است بیاموزد که باید راه را برای رشد و پیشرفت 
باز  آنها  خود  به  اختیاراتشان  واگذاری  با  اطرافیانش 
بگذارد. بهتر است بداند که هر کسی اختیار زندگی خود 
را دارد و باید مسوولیت اختیارات، تصمیمات و انتخابات 
خود را بپذیرد و بداند که هیچ کسی جز خود او مسوول 
زندگی اش نیست. در نهایت، ما »مسوول« زندگی، شادی 
و خوشبختی هیچ کسی نیستیم. شاید بگویید که نگران 
شاید  نیست،  عملی  گفته ها  این  که  بگویید  شاید  هستید، 
به  ما  و...«.  می شود؟  چه  انسان  عاطفه  »پس  بپرسید 

می دهیم.  آموزش  را  سالم  احساس  و  بینش  رفتار،  شما 
را  خود  سالمتی  و  تمرکز  آرامش،  که  می خواهید  اگر 
است  این  دهید  انجام  باید  که  کارهایی  از  یکی  بازیابید 
نیز  به حریم دیگران  بازسازی کنید و  را  که حریم خود 
احترام بگذارید، همچنین ذهن خود را از هر فکری که به 
شما و زندگی تان مربوط نمی شود پاک کنید، نگرانی های 
بی جهت نسبت به دیگران را بزدایید، آنگاه ذهنی آرام تر 

و آرامشی بیشتر خواهیم داشت.

دهیم،  آگاهی  و  اطالعات  دیگران  به  می توانیم  فقط  ما 
فقط می توانیم تجربه خود را بیان کنیم، فقط می توانیم 
راهنمایی کنیم اما اجازه و حق دخالت و تصمیم گیری به 
نابالغ  فرزند  او  اینکه  مگر  نداریم  را  انسانی  هیچ  جای 
انسانی  هر  به  باشد.  ما  )ذهنی/روانی(  بیمار  فرزند  یا 

آزادی و اختیار در زندگی اش عطا شده و ما انسان های 
بگذاریم.  احترام  الهی  عطایای  این  به  باید  نیز  دیگر 
بسیاری از افراد همیشه می گویند که فالنی متوجه نیست 

هنوز  او   / هستم!  او  نگران  من   / می کند!  کار  چه  که 
نمی فهمد! و... و دائما با صحبت ها و رفتارشان این پیام 
را به دیگران منتقل می کنند که »تو نمی فهمی! / تو بلد 
بیشتر  هستم،  بلد  بیشتر  می دانم،  بیشتر  من   / نیستی! 

می فهمم پس تو باید از من اطاعت کنی!«؛ بنابراین دائما 
را  آنها  می کنند،  دخالت  دیگران  زندگی  سبک  و  نوع  در 
شماتت می کنند، سرزنش می کنند، احساس گناه به آنها 

منتقل می کنند، برخی قهر می کنند؛ بنابراین هم به خود 
آسیب می رسانند و هم به دیگری. ما باید این را بپذیریم 
که زندگی خصوصی دیگران برای خودشان است و ما، 
خواسته ها،  تحمیل  حق  اما  بگوییم،  درست  که  هرچند 
سالیق و نظر خود را نداریم. زمانی که ما دایره دخالت  
خود را محدود به خود می کنیم شاهد زندگی ای آرام تر با 
دغدغه هایی کمتر خواهیم بود. هر کسی مسوولیت صد 
در صد زندگی خویش را بر عهده دارد و هر کسی آزاد 
است آن طور که می خواهد زندگی کند، تنها به شرطی که 
به دیگران آسیب وارد نکند. آزادی ما در زندگی تا حدی 
است که به زندگی دیگران و به جامعه آسیب وارد نکنیم. 
زندگی شخصی ما حریم خصوصی ما است که می توانیم 
رفتاری  با  و  کنیم  حفظ  را  آن  باید  باشیم،  آزاد  آن  در 
مناسب و بالغانه اجازه دخالت در آن را به دیگران ندهیم. 
نیز  دیگران  به  عمل  در  و  بگیریم  یاد  را  این  است  بهتر 

بیاموزیم تا جامعه ای سالم تر داشته باشیم. 

رهایی در رها کردن کنترل
دیگران  و  شرایط  کنترل  به  خود  زندگی  در  هم  شما  آیا 
مشغول هستید؟ آیا دائما در حال اجتناب از رخدادها یا 
در صدد تغییر اتفاقات هستید؟ آیا دائما در حال مراقبت 
از حوادثی که طبق میل شما  تا  و کنترل شرایط هستید 
کنید؟  جلوگیری  هستند،  ناخوشایند  برایتان  و  نیستند 
با  شما  که  دارند  وجود  افرادی  هم  شما  زندگی  در  آیا 
آیا شما هم از آن  نگرانی فراوان آنها را کنترل می کنید؟ 
دائما  را  خود  عاطفی  شریک  که  هستید  افراد  از  دسته 
هستید  افراد  از  دسته  آن  از  هم  شما  آیا  می کند؟  کنترل 
کنترل  را  جامعه  مردم  زندگی  و  رفتار  دارید  سعی  که 
از افراد هستید که مسائل  آیا شما هم از آن دسته  کنید؟ 
و  دیدگاه ها  استانداردها، چارچوب ها،  از سالیق،  خارج 
خواسته هایتان شما را آشفته می کنند؟ و....اگر شما هم 
جزو این گروه از افراد هستید پس بدانید که به وسواس 

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

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

اینکه مردم جامعه ما از مرزها و حریم ها، احترام به حریم ها، 
تلخ  واقعیتی  ندارند  چندانی  اطالع  خود  اختیارات  میزان  و 
است، اما بهتر است که با آن رو به رو شویم و در جهت اصالح 

آن قدمی برداریم. 
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و کنترل دچارید و این حاالت در شما بیماری های مختلفی را 
به وجود می آورند. این حاالت انرژی ذهنی، روانی و جسمی 
کاهش می دهند.  را  تمرکز شما  و همچنین،  را می بلعند  شما 

این حاالت در شما غم و وابستگی را تشدید می کنند.

کنترل  را  دیگران  چرا  که  کرده اید  فکر  این  به  حال  به  تا  آیا 
می کنید؟ 

را کنترل می کنیم که می ترسیم. ترس های  ما زمانی دیگران 
ما منشأ کنترل گری ما هستند و مهم ترین ترس ما ترس از »از 
دست  از  فرد،  یک  دادن  دست  از  از  ترس  است.  دادن«  دست 
دادن یک مزیت، از دست دادن آرامش، از دست دادن راحتی، 
از دست دادن تعصب، از دست دادن باور، از دست دادن هویت 
و... ما می توانیم میلیون ها ترس را در یک زمان درون خود 
داشته باشیم و بر اساس همان میلیون ها ترس دست به کنترل 
دادن  دست  از  از  ترس  بزنیم.  است  ما  از  خارج  که  آنچه  هر 
ریشه در »مالکیت طلبی« ما دارد. همه انسان ها روحیه ای از 
آنچه  هر  می کنند  خیال  و  دارند  خود  درون  را  طلبی  مالکیت 
این روحیه ریشه در  آنها است. و  که هست در اختیار و مال 
خودشیفتگی انسان دارد. انسان خودشیفته همه چیز را برای 
خود و مال خود می داند و هر چه سطح این خودشیفتگی در 
ما باالتر باشد، مالکیت طلبی ما نیز بیشتر است. هیچ انسانی 
وجود ندارد که سطحی از خودشیفتگی را درون خود نداشته 
باشد؛ زیرا ما خودشیفته به دنیا می آییم. اگر به رفتار و حاالت 
خودشیفتگی  سطح  متوجه  کنید  توجه  کودکان  و  نوزادان 
را  چیز  همه  کودک  یک  مثال،  به عنوان  می شوید.  آنها  درون 
برای خود و به خاطر نیاز خود می خواهد، مثال، مادر را  اما 
خبر خوب این است که سطح خودشیفتگی با »بالغ تر شدن« 
ما کاهش می یابد )با »بالغ تر« شدن ما و نه با بزرگ تر شدن( 
از تعالی  انسان هایی که به سطحی  و به همین دلیل است که 
رهاتر  و  دارند  کمتری  طلبی  مالکیت  می یابند  دست  بلوغ  و 
از بقیه انسان ها زندگی می کنند. زمانی که شخصیت ما بالغ 
از  از  یافته و ترس  می شود حس مالکیت طلبی در ما کاهش 
دست دادن نیز کم می شود. زمانی که عزت نفس ما باال رود 
حس ارزشمند بودن و احترام به فردیت در ما باال رفته و ترس 

بین می رود.  از  بودن  بی ارزش  و  دادن هویت  از دست  از  ما 
بنابراین  می یابد.  کاهش  نیز  ما  در  وابستگی  که  است  چنین 
برای غلبه بر ترس هایمان باید بر دو مورد درونی خوب کار 

کنیم: 
 میزان خودشیفتگی و دستیابی به بلوغ شخصیتی 

 عزت نفس 

چالش منجر به جدایی
به دلیل  متاسفانه  که  رابطه ای  هر  طبیعی  چالش های  از  یکی 

ناآگاهی افراد منجر به جدایی می شود این است که: 
مشترک  زندگی  و  رابطه  اوایل  در  اولیه  هیجان  به  افراد   
رابطه ای  می کنند.هر  پافشاری  آن  تداوم  بر  و  شده  وابسته 
هر چند وقت یکبار تغییر سطح و تغییر شکل می دهد، اما از 
آنجایی که ما مانند عروسی هستیم که همچنان در خاطره و 
حسرت شب عروسی و دسته گل خود مانده است این تغییرات 
چه  نتیجه  می کنیم.  مقاومت  آن  برابر  در  و  نمی پذیریم  را 
می شود؟ جنگ، بحث، دلزدگی و جدایی!این حقیقت هر نوع 
رابطه  است که هر چند وقت یکبار از قالب و شکل قبلی خود 
بیرون می آید، وارد سطح جدیدی می شود و شکل جدیدی به 
خود می گیرد، اما افراد به دلیل اینکه این قانون را نمی دانند یا 
این  به  این تغییر سطح و شکل  نمی پذیرند گمان می کنند که 
معنی است که طرف رابطه آنها، دیگر آنها را دوست ندارد و 
این رابطه در حال فروپاشی است. در نتیجه شروع می کنند 
آن  اول رابطه و وقتی  به جست وجوی روزها و شور و حال 
به جنگ و بحث می کنند و در نهایت  پیدا نمی کنند شروع  را 
قرار  لحاظ  به  )چه  هم  از  و  کرده  دلزدگی  دچار  را  یکدیگر 
دادی، چه به لحاظ عاطفی( جدا می شوند.در بررسی مساله 
همین  خیانت،  دالیل  مهم ترین  از  یکی  گاهی،  نیز،  خیانت 
موضوع می تواند باشد. فردی که قانون را نمی داند، به دنبال 
جایی  در  پس  نمی یابد،  را  آن  می گردد،  اول  روزهای  هیجان 
بنابراین خود را در رابطه ای  آن را جست وجو می کند؛  دیگر 
با  بپذیریم و همگام  را  قانون  راه حل چیست؟  دیگر می یابد. 
رشد رابطه ما نیز رشد کنیم و راه های تزریق عشق و هیجان 

به رابطه فعلی را بیاموزیم. 

قانون اول
 هر رابطه ای هر چند وقت یکبار تغییر سطح و تغییر شکل 
رابطه  رفتن  بین  از  یا  عالقه  کاهش  معنی  به  این  و  می دهد 
ممکن  است.  رابطه  سطح  تغییر  معنی  به  فقط  بلکه  نیست، 
است بگویید که »شاید این رابطه واقعا در حال از بین رفتن 
ما  که:  است  این  مساله  این  کلی  راه  چیست؟  راه حل  است«، 
باید هر چند وقت یکبار نبض رابطه را بسنجیم و آگاه شویم 
که این رابطه در حال حاضر در چه سطحی است. بسیاری از 
ما زمانی که در یک رابطه )والدین و فرزند، دوست، همسری 
فراموش  را  رابطه  آن  مدتی  از  پس  می گیریم  قرار  و...( 
را  آن  که  است  بذری  مانند  رابطه ای  هر  درحالی که  می کنیم؛ 
از آن  می کاریم و تا رویش آن و به بار آوردن محصول، باید 
اگر ندانیم که رابطه ما در چه حال و سطحی  مراقبت کنیم. 
ویرانه ای  با  و  می کنیم  باز  چشم  ناگهان  روزی  مسلما  است 

مواجه می شویم. 

قانون دوم
این  طبق  دارد.  زندگی  و  مرگ  هستی،  جهان  در  چیزی  هر 
راجعون/  »الیه  شامل  هستی  جهان  در  چیزی  هر  قانون 
اینکه هر چیزی در جهان  او« است؛ یعنی  به سوی  بازگشت 
برای  چیزی  هیچ  و  می شود  مرگ  و  زندگی  دچار  هستی 
او است  تنها ذات  قبلی خود ماندگار نیست،  به شکل  همیشه 
که ماندگار و جاویدان است. این قانون، تغییر شکل و سطح 
روابط را نیز شامل می شود. رابطه نیز از این قانون مستثنی 
مرگ  به  روی  و  می شود  شروع  روزی  رابطه ای  هر  نیست، 
از مرگ قطعی  را  ما می توانیم روابطمان  اما  دچار می شود، 
از  را  رابطه  که یک  است  ما  »این هنر  دائمی نجات دهیم.   و 
مرگ قطعی و دائمی حفظ کنیم.« افراد می توانند آگاهی های 
الزم را درباره رابطه، زن و مرد، ماهیت انسان، قوانین رابطه 
و راه های حفظ آن کسب کنند تا بر اثر تمرین هنر خود را در 
روابط عرضه کنند. بنابراین مرگ و تغییر شکل طبیعی و یک 
قانون است، اما آنچه ما باید انجام دهیم کسب آگاهی بیشتر 
یعنی  است.  رابطه  یک  حفظ  جهت  سالم  و  مناسب  تالش  و 
این طور نیست که ما به دلیل ناآگاهی مان از طبیعت رابطه یا 

چالش های موجود، فورا ساز جدایی بزنیم. 
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در حالی که هیئتی به نمایندگی از کمیته بین المللی 
پرسپولیس  تیم های  دیدار  جریان  در  ورزش  امنیت 
آزادی حضور داشت،  و تراکتورسازی در ورزشگاه 
این دیدار حوادث بسیار زشتی رخ داد که ممکن  در 
هیئت  این  که  چرا  باشد  ایران  فوتبال  ضرر  به  است 
صدور  در  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  به  است  قرار 
رای نهایی مناقشه فوتبالی عربستان و ایران مشاوره 
نهایی را ارائه کند اما مشخص نیست که آیا مسووالن 
فدراسیون فوتبال از دالیل واقعی حضور نمایندگان 
اتفاق  خیر.  یا  بوده اند  خبر  با  بین المللی  کمیته  این 
این  از  پیش  که  صوتی  نارنجک  پرتاب  تکراری 
مجددا  است،  کرده  کور  همیشه  برای  را  سربازی 
تکرار شد تا به خاطر یکی - دو نفر کل فوتبال ایران 

و البته جان مردم به خطر بیافتد.

اعضای کمیته بین المللی امنیت ورزش در تهران 
دارد  ادامه  هنوز  عربستان  با  ایران  فوتبالی  اختالف 
گروهی  دور  در  کشور  دو  نمایندگان  بازیهای  و 
موضوع  این  و  افتاده  تعویق  به  آسیا  قهرمانان  لیگ 
آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  برای  بزرگ  چالشی  به 
لیگ  در  که  دارند  اصرار  است.سعودیها  شده  تبدیل 
نخواهند  میدان  به  ایران  خاک  در  آسیا  قهرمانان 
به  رسمی  صورت  به  را  خود  درخواست  و  رفت 
این درحالی  داده اند،  ارائه  آسیا  کنفدراسیون فوتبال 
است که فدراسیون فوتبال ایران هم اعالم کرده است 
که تنها در خاک خود پذیرایی سعودیها خواهد بود و 
حاضر نیست در کشور ثالث به مصاف نمایندگان این 
کشور رود.کنفدراسیون فوتبال آسیا سه هفته پیش 
حکم مقدماتی خود را درباره این اختالف صادر کرد 
که در این حکم آمده است تا 15 مارس)25 اسفند( به 

و  سیاسی  اختالف  که  می شود  داده  فرصت  کشور  دو 
بازی  صورت  این  غیر  در  کنند  حل  را  خود  دیپلماتیک 
در کشور ثالث برگزار خواهد شد. کنفدراسیون فوتبال 

از  که  اعالم کرد  بدوی خود  از صدور حکم  پیش  آسیا 
کمیته بین المللی امنیت ورزشی خواسته به این مناقشه 
دو  این  ورزشگاه های  در  امنیت  شرایط  و  شود  وارد 

کشور را مورد بررسی قرار دهد.بنا به اخبار دریافتی 

و موثق ایسنا، تعدادی از اعضای این هیئت بین المللی 
روز چهارشنبه هفته قبل وارد عربستان شدند تا اوضاع 
بازی  آنها  بگیرند.  نظر  زیر  نزدیک  از  را  کشور  این 
چهارشنبه  روز  که  ازبکستان  پاختاکور  برابر  الهالل 
آسیا  قهرمانان  لیگ  رقابت های  جریان  در  قبل  هفته 
برگزار شد را از نزدیک نگاه کردند و بعد از آن هم به 
برابر  نجران  دیدار  و  کردند  سفر  مدینه  مقدس  شهر 
این  گرفتند.  نظر  زیر  عربستان  لیگ  در  را  التعاون 
بازی  و  تهران شد  وارد  یکشنبه  المللی روز  بین  هیئت 
پرسپولیس برابر تراکتورسازی را از نزدیک نگاه کرد 
که متاسفانه در این دیدار حوادثی رخ داد که بدون شک 
به ضرر فوتبال ایران خواهد بود چرا که این هیئت قرار 
گزارشش  عربستان  و  ایران  به  خود  سفر  از  بعد  است 
شک  بدون  و  کند  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  تقدیم  را 
احتمال  به  داد  رخ  آزادی  ورزشگاه  در  که  شرایطی  با 
و  سعودی ها  سود  به  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  زیاد 
ایران رای خواهد داد. نکته جالبی که  به ضرر فوتبال 
پیش  ایران  فوتبال  فدراسیون  که  است  این  دارد  وجود 
هیئت  این  حضور  درباره  هشداری  هیچ  دیدار  این  از 
در ورزشگاه نداده بود تا تماشاگردان حداقل در مدت 
حضور این افراد خویشتن داری کنند و با این وضعیت 
به نظر می رسد که مسووالن فدراسیون دلیل سفر این 

هیئت بین المللی را به تهران نمی دانسته یا اینکه دلیل را 
چیزی دیگری می دانسته اند.

ماجرای دیوانه و سنگی در چاه
تراکتور سازی  و  پرسپولیس  دیدار  در  که  تلخی  اتفاق 
با  و حمله  به منطقه جنگی  تبدیل ورزشگاه  و  داد  رخ 
این  از  پیش  سازی  تراکتور  نیمکت  به  دستی  نارنجک 
هم رخ داده بود. در دیدار ایران و کره شمالی، برانکو 
او  کرد.  نگاه  زده  حیرت  های  چشم  با  را  اتفاق  همین 
باورش نمی شد که هنوز هم باشند انسان هایی که در 
ورزشگاه، بدون اعالن جنگ به یکدیگر حمله می کنند.

اما بودند، نه فقط در دیدار پرسپولیس و تراکتور سازی 
سرباز  چشم  هم  پرسپولیس  با  سپاهان  دیدار  در  که 
احمدی برای همیشه کور شد و دیگر جایی را ندید؛ در 
دیدار ایران و کره شمالی هم کار یکی از بازیکنان کره 
شمالی،  کره  با  دیدار  کشید.در  بیمارستان  به  شمالی 
ایران از میزبانی محروم شد، آن اتفاق هرگز نباید رخ 
می داد، اتفاق چشم های سرباز احمدی هم همینطور اما 
اینکه  بر  پایانی نیست. حاال عالوه  این تجربه را  انگار 
پرسپولیس به دلیل میزبانی ممکن است در اوج حمایت 
هوادارانش محروم از تماشاگر شود، ممکن است ایران 
هم از میزبانی عربستان در رقابت های لیگ قهرمانان 
آسیا منع شود.حکایت دیوانه ای است که سنگی را ته 
چاه می اندازد که صد عاقل نمی توانند آن را درآورند. 
حاال، هم هوادار پرسپولیس ممکن است آسیب ببیند، هم 
تیم پرسپولیس، هم سپاهان، تراکتور و ذوب آهن و هم 

ایران.
الفاظ عجیبی که برای تماشاگران در دنیا به کار برده 

شد
نظر  صرف  خطرات،  از  نظر  صرف  مهر،  گزارش  به 
مواردی  چنین  بازتاب  ها،  میزبانی  و  منفی  اتفاقات  از 
این بازتاب ها  از  هم در دنیا بسیار بد است. نمونه ای 
یا دیوانه وار و عصبانی که به  و کلماتی مثل اغتشاش 
کره  ایران  دیدار  از  پس  را  دادند  نسبت  ما  تماشاگران 

شمالی ببینید:
مورد  در  گزارشی  طی  دیروز  رویتر  »خبرگزاری 
 : نوشت  ایران  فوتبال  فدراسیون  از  نقل  به  دیدار  این 
کره  فوتبال  تیم  بازیکنان  از  یکی  مصدومیت  از  بعد 
تماشاگران،  توسط  نارنجک  پرتاب  خاطر  به  شمالی 
بنابراین  ماند.  نیمه تمام  داور  تصمیم  با  مسابقه  این 
گزارش، کنفدراسیون فوتبال آسیا در مالزی اعالم کرد 
اغتشاش  مورد  در  را  الزم  بررسی های  و  تحقیقات  که 

تماشاگران ایرانی به عمل خواهد آورد. «
 : نوشت  آمریکا  دولتی  خبرگزاری  »آسوشیتدپرس 
رسیدن  ثمر  به  از  بعد  ایرانی  تماشاگر  هزار   40 حدود 
گل برتری ایران توسط کاپیتان »علی دایی « دیوانه وار 
به ابراز شادمانی پرداخته بودند که پرتاب یک نارنجک 
بزرگ دستی به وسط زمین موجب مصدومیت بازیکن 
تیم فوتبال کره شمالی شد. به دنبال این اتفاق سرمربی 
تیم کره به بازیکنانش دستور داد ورزشگاه یکصدهزار 

نفری آزادی را ترک کنند.«
»خبرگزاری فرانسه با مضمون مشابهی به بررسی این 
فوتبال  کنفدراسیون  اینترنتی  سایت  پرداخت.  اتفاق 
آسیا نیز با درج گزارشی در مورد دیدار تیم های ملی 
فوتبال ایران و کره شمالی نوشت : این مسابقه که در 
در  آسیا  ملت های  جام  مقدماتی  رقابت های  چارچوب 
ورزشگاه آزادی تهران در حال برگزاری بود، به خاطر 

اغتشاش تماشاگران به تعطیلی کشانده شد.«

فقط نیروی انتظامی را مسئول ندانید
منظر  از  شوند؛  ارزیابی  ها  اتفاق  این  باید  جد  به 
انسانی و جامعه شناسی.  از منظر علوم  روانشناسی، 
این اتفاق بسیار بزرگی است که یک نفر بتواند به سمت 
انسان های دیگر نارنجک پرتاب کند و مستقیما آنها را 
هدف قرار بدهد.اتفاقا آقای تاج مسئولیت این اتفاق را 
متوجه نیروی انتظامی دانست اما واقعیت این است که 
جامعه  متخصصان  از  گروهی  باید  لیگ  سازمان  خود 
شناس را استخدام کند تا این موارد را بررسی کنند. این 
نمی شود که کشورمان از نظر سیاسی، انسانی و بین 
المللی آسیب ببیند و ما فقط نیروی انتظامی را مقصر 

این اتفاقات بدانیم.

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

بازی پرسپولیس- تراکتورسازی، آب به آسیاب سعودی ریخت؛

باز هم دیوانه ای سنگ به 
چاه انداخت

نمایندگی  به  در حالی که هیئتی 
امنیت  المللی  بین  کمیته  از 
تیم های  دیدار  جریان  در  ورزش 
در  تراکتورسازی  و  پرسپولیس 
داشت،  حضور  آزادی  ورزشگاه 
در این دیدار حوادث بسیار زشتی 
ضرر  به  است  ممکن  که  داد  رخ 
این  که  چرا  باشد  ایران  فوتبال 
هیئت قرار است به کنفدراسیون 
فوتبال آسیا در صدور رای نهایی 
و  عربستان  فوتبالی  مناقشه 
ایران مشاوره نهایی را ارائه کند 
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نتیجه مثبت آزمایش دوپینگ ستاره روس

شاراپووا: اشتباه بزرگی 
مرتکب شده ام!

علت  به  دنیا  زن  ورزشکار  پردرآمدترین  شاراپووا،  ماریا  مافی:   محمد 
شد.   محروم  ورزشی   فعالیت های  از  موقتا  دوپینگش،  آزمایش  مثبت شدن 
یک  در  حضور  با  دوشنبه  ظهر  گرنداسلم،  مسابقات  دوره  پنچ  قهرمان 
کنفرانس مطبوعاتی غیرمنتظره که در هتلی در شهر لس آنجلس به همین 
منظور ترتیب داده شده بود، اعالم کرد نمونه آزمایشی که از او در مسابقات 
از  که  ماده ای  بوده،  »ملدونیوم«  حاوی  شده،  گرفته  استرالیا  آزاد  تنیس 
ابتدای سال 2016 به فهرست مواد نیروزای ممنوعه آژانس جهانی مبارزه با 

دوپینگ، اضافه شده است.

قبیل  از  پزشکی  صرفا  دالیل  به  و   2006 سال  از  شد  مدعی  شاراپووا   
خانوادگی  سابقه  و  پی در پی  بیماری های  بروز  قلب،  ضربان  نامنظم بودن 
بیماری دیابت، این دارو را مصرف می کند. او درهمین باره گفت: »در ١٠ سال 
عمومی ام  پزشک  تجویز  با  »میلدرونیت«  نام  به  دارویی  از  همیشه  گذشته 
استفاده کرده ام. چند روز پیش و بعد از دریافت ایمیلی از فدراسیون جهانی 
تنیس، متوجه شدم این دارو نام دیگری با عنوان »ملدونیوم« هم دارد که من 
از آن بی اطالع بودم. بسیار مهم است که بدانید این دارو در 10 سال گذشته 
در بین داروهای غیرمجاز نبوده و استفاده  از آن منع قانونی نداشته است، 
اما از اول ژانویه سال 2016 قوانین تغییر کرد و این ماده ممنوع شد، ولی من 

از آن بی خبر بودم.

به  آن  را شخصا  نتیجه تست من مثبت بوده و تمامی مسئولیت  به هرحال   
عهده می گیرم. اشتباه بزرگی مرتکب شده ام«. این تنیس باز روس همچنین 
در  »وادا«  از سوی  ایمیلی  تاریخ 22 دسامبر سال گذشته،  در  اعتراف کرد 
به  اقدام  ولی  کرده،  دریافت  ممنوعه  مواد  شده  به روز  فهرست  با  ارتباط 
مطالعه آن نکرده است.  بالفاصله بعد از این جلسه مطبوعاتی، فدراسیون 

جهانی تنیس ضمن تأیید این خبر با انتشار بیانیه ای اعالم کرد شاراپووا از 
تاریخ 12 مارس، موقتا و تا قبل از صدور رأی نهایی، از ادامه فعالیت های 

که  است  آمده  فدراسیون  این  بیانیه  در  بود.  خواهد  محروم  ورزشی اش 
دوپینگش  آزمایش  نتیجه  مثبت بودن  از  مارس  دوم  تاریخ  در  شاراپووا 

مطلع شده است.  

آینده دوران ورزشی ستاره 28 ساله روس
مطبوعاتی  کنفرانس  این  برگزاری  خبر  شاراپووا  وقتی  یکشنبه  روز 
ساعت ها  تا  و  شد  آغاز  آن  به  راجع  گمانه زنی ها  به سرعت  کرد،  توییت  را 
ذهن هواداران این رشته ورزشی را به خود مشغول کرد. بسیاری تصور 
بازنشستگی اش  می خواهد  احتماال  28ساله،  تنیس باز  این  که  می کردند 
از ورزش حرفه ای را از این طریق در اختیار رسانه ها قرار دهد، به ویژه 
علت  به  ایندین ولز  مسابقات  از  او  انصراف  خبر  نیز  پیش  روز  چند  که 
مصدومیت دست، تردیدهایی را راجع به آینده ورزشی او به وجود آورده 
شاراپووا  به  تنیس  سر شناس  بازیکنان  بین  در  دوپینگ  سابقه  البته  بود. 
محدود نمی شود، در سال  ٢٠١٣ ویکتور ترویتسکی، تنیس باز صرب به علت 
البته بعدا به 12  امتناع از دادن تست با محرومیت سنگینی مواجه شد که 
ماه تقلیل یافت. حتی مارین چلیچ، قهرمان آزاد آمریکا در سال 2014 نیز به 
علت استفاده غیرعمدی از مواد نیروزا برای مدتی از شرکت در مسابقات 
تنیس منع شد. دوران محرومیت نهایی هیچ کدام از این تنیس بازها بیشتر 
با  نیز  شاراپووا  می رسد  نظر  به  ازهمین رو  نکشید.  طول  سال  یک  از 
مجازات سنگینی مواجه نشود، اما همچنان این شانس وجود دارد که در 
صورت مواجهه با یک محکومیت سنگین، این حادثه نقطه پایانی بر دوران 

حرفه ای یکی از محبوب ترین ورزشکاران تاریخ باشد. 

این چنینی  موارد  دیگر  از  را  شاراپووا  پرونده  کار  اینجای  تا  که  نکته ای   
متمایز کرده، نوع مدیریت و برخورد منطقی او با این اتفاق بوده است. به 
جای انکار و کتمان واقعیت، کاری که در مواقع این چنینی از وزرشکاران 
کرده  انتخاب  را  مسئوالن  با  تعامل  راه  شاراپووا  می زند،  سر  دوپینگی 
فدراسیون  رسمی  بیانیه های  انتشار  از  قبل  حتی  و  داوطلبانه  او  است. 
آن  در  و  کرد  مطبوعاتی  کنفرانس  یک  برگزاری  به  اقدام  »وادا«،  و  تنیس 
نه تنها تقصیر را به گردن اعضای تیمش نینداخت، بلکه تمامی مسئولیت 
اشتباهش را پذیرفت. قطعا ایجاد این فضای به دور از تنش، نقش مؤثری 

در رأی نهایی این پرونده خواهد داشت. 
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 طالع بینی 
هفتـــــگی

هفته  این  که  آنهایی  برای  کلمه  چند 
تولدشان است

دوست عزیزی که این هفته به دنیا آمده 
ای، تولدت مبارک! اگر هنرمند هستید و 
یا در زمینه ساخت چیزی فعالیت دارید، 
این هفته این فرصت را پیدا خواهید کرد 
به  شما  زمینه  در  که  دیگری  افراد  با  که 
تحسین  مورد  و  بوده  مشغول  فعالیت 
که  چیزی  کنید،  رقابت  هستند  شما 
دیدید.  نمی  هم  خوابتان  در  حتی  شاید 
فوق  های  فرصت  تواند  می  حتی  این 
کند.اگر  فراهم  شما  برای  را  ای  العاده 
داشته  پشتکار  و  ذکاوت  کافی  اندازه  به 
امسال سالی است که رویاهایتان  باشید 
در زمینه کاری عملی خواهند شد. شما 
تمام سال به ویژه در اولین ماه سرشار 
نظم  است  کافی  بود.  خواهید  انگیزه  از 
را در کارتان رعایت کنید و پیش بروید. 
هر  هایی  بحران  است  ممکن  ها  متاهل 
سر  پشت  امسال  نیمه  تا  را  کوچک  چند 

نگرانی  گونه  هیچ  جای  ولی  بگذرانند، 
هم  قبل  از  حتی  چیز  همه  چون  نیست، 
تا  نیز  ها  مجرد  برای  شد.  خواهد  بهتر 
پیدا  فرصت  داشتن  احتمال  امسال  نیمه 

کردن عشق واقعی خیلی زیاد نیست.

متولد فروردین )بره(:
احساساتی  خیلی  روزها  این  شما 
بار  زیر  از  خواهد  می  دلتان  و  اید  شده 
کنید.  فرار  دارید  که  هایی  محدودیت 
سعی  نباشند،  شما  مثل  دیگران  شاید 
همراه  خودتان  با  را  آنها  زود  به  نکنید 
کنید و رفتار آرامی داشته باشید. درست 
است که شما می خواهید تغییراتی را به 
وجود بیاورید، اما باید از راه مشخصی 
وقوع  به  از  توان  می  چطور  که  بفهمید 
پیوستن آنها اطمینان حاصل کرد. فشار 
وارد کردن به نزدیکانتان تنها باعث بدتر 
شدن وضعیت خواهد شد و از آن نتیجه 
که  آنجایی  از  گرفت.  خواهید  معکوس 
هدفی  هستید  حساس  و  مهربان  فردی 
می  چی  استفاده  سوء  افراد  برای  عالی 
در  باشید  مواظب  خیلی  باشید،  توانید 

دام این افراد نیفتید.

متولدین اردیبهشت )گاو(:
احساسی که از دیگران و یا حتی خودتان 
آن  بی  و  درون  از  دارد  اید  کرده  مخفی 

برایتان  را  مشکالتی  باشید  متوجه  که 
ایجاد می کند. شما باید به کوچک ترین 
جزئیات هم توجه کنید تا بتوانید از اثرات 
منفی که ممکن است روی روابط شما با 
یادتان  کنید.  جلوگیری  بگذارند  دیگران 
وجود  به  از  کردن  جلوگیری  که  باشد 
حل  از  راحتتر  خیلی  مشکالت  آمدن 
نیرویی  کنید  می  حس  آنهاست.  کردن 
به  شما  رسیدن  با  مقابله  در  ناشناخته 
و  دارد که خیلی قدرتمند  قرار  اهدافتان 
خیالپردازی  از  دست  هست.  نیز  لجباز 
روبرو  حقیقت  با  منطقی  و  برداشته 
مانع شما می  ببینید چه چیزی  و  شوید 
دارید  ناتمامی  عاطفی  رابطه  اگر  شود. 
بهتر است اول آن را حل کنید و بعد از آن 

به سراغ عشقی تازه بروید.

متولدین خرداد )دوقلوها(:
که  چیزی  برای  پولتان  کردن  خرج  از 
وگرنه  کنید،  خودداری  نیست  ضروری 
یک  زودی  به  شد!  خواهید  پشیمان 
داشت،  خواهید  بخش  لذت  مسافرت 
بهتر است پولتان را برای رفتن به سفر 
در  بسیاری  انرژی  کنید. شما  انداز  پس 
با  و  نکنید  حرام  را  آن  دارید،  دسترس 
های  ترس  مناسب  و  خوب  روش  یک 
آگاه  کنید.  تبدیل  انگیزه  به  را  درونیتان 
باشید، این هفته از آن روزهایی است که 

که حتی کوچکترین اظهار نظر یا توهین 
درست  کند.  پا  به  غوغا  است  ممکن 
روابط  گسترش  دنبال  به  شما  که  است 
کمی  رفتارتان  ولی  هستید،  اجتماعیتان 
های  ایده  با  را  دیگران  و  است  خشن 
کند.  دلزده می  دارید  که  ای  متعصابانه 
رفتارتان را کمی مالیم کنید تا راحت تر 

پذیرفته شوید.

متولدین تیر )خرچنگ(:
درست است که از اتفاقی که افتاده خیلی 
پشیمان هستید، اما خیلی خوب می دانید 
که نمی توان در گذشته زندگی کرد، شما 
اتفاقات گذشته درس  از  توانید  تنها می 
آینده زندگی بسیار بهتری  بگیرید و در 
برای خودتان درست کنید، پس دست از 
حسرت خوردن بردارید. این هفته ممکن 
که  شود  داده  شما  به  اطالعاتی  است 
احساسات فردی که آنها را در اختیارتان 
گذاشته  تاثیر  آنها  صحت  بر  گذارد  می 
و جوانب  کنید  را جمع  باشد. حواستان 
چیزی  هر  و  بسنجید  خوب  را  حقایق  و 
را که می شنوید چشم بسته قبول نکنید. 
عاطفیتان  رابطه  کنید  می  احساس  اگر 
کنید  سعی  دارد،  نیاز  شما  رسیدگی  به 
راه های تازه ای را برای این کار انتخاب 

کنید و کمی خالقیت به خرج دهید.

متولدین مرداد )شیر(:
فرا  را  شما  درون  از  صدایی  روزها  این 
جدی  بیشتر  را  زندگی  تا  خواند  می 
بگیرید، ولی شما آن را نادیده می گیرید. 
با  که  باشید  رسیده  نتیجه  این  به  شاید 
به  و  جنگید  توان  نمی  چیزها  بعضی 
نمی  تالش  رابطه  این  در  کافی  اندازه 
برای  خوبی  زمان  اصال  االن  ولی  کنید، 
بدون  را  دیگران  نیست.  شدن  تسلیم 
کاری  انجام  به  مدرک  و  دلیل  داشتن 
متهم نکنید و گرنه از این کار خود خیلی 
خواهید  مجبور  و  شد  خواهید  پشیمان 
بهتر  بگیرید.  پس  را  هایتان  حرف  شد 
ببینید دیگران چه  و  بمانید  است منتظر 
افتاده  که  اتفاقاتی  درباره  توضیحی 
و  وعده  است  ممکن  داد.  خواهند  است 
شوند  می  داده  شما  به  که  وعیدهایی 
اما  بیایند،  نظر  به  انگیز  بسیار وسوسه 
زنگ  به  و  کنید  جمع  را  حواستان  تمام 

خطرها دقت کنید.

متولدین شهریور )سنبله(:
شرایط ایجاب می کنند که کمی شجاعت 
می  که  چیزی  آن  به  تا  دهید  خرج  به 
را  شما  موضوع  این  و  برسید  خواهید 
معذب می کند. شما معموال آدمی هستید 
که با تحلیل های منطقی راه رسیدن به 
ولی  کنید،  می  پیدا  را  هایتان  خواسته 
چندانی  کمک  شما  به  کار  این  هفته  این 
نمی کند. این هفته ممکن است با کسانی 
روبرو شوید که می خواهند خودشان را 
بهتر از آنچه که هستند نشان بدهند. در 
ارتباط با غریبه ها با احتیاط گام بردارید 
و سعی کنید ببینید در پشت آن نقابی که 
آنها  واقعی  شخصیت  دارند  صورت  به 
چگونه است. این مسئله در زمینه روابط 
به  اگر  کند.  می  صدق  نیز  عاطفیتان 
کسی عالقه مند شده اید اول او را خوب 
بشناسید، شاید او آن فردی که شما فکر 

می کنید نباشد.

متولدین مهر )ترازو(:
خواهد  نمی  کس  هیچ  انگار  هفته  این 
چه  هر  و  کند  گوش  شما  های  حرف  به 
شنیده  صدایتان  کنید  می  سعی  بیشتر 
شود کمتر به شما اهمیت داده می شود. 
عمل  وارد  که  کنند  می  ایجاب  شرایط 
موجود  شرایط  تغییر  برای  و  شوید 
هر  کنید  می  حس  ولی  کنید،  اقدام 
تغییری  هیچ  دهید  می  انجام  که  کاری 
این  با  آید.  نمی  به وجود  در وضعیتتان 
یا  دیر  کنید،  عوض  را  نگرشتان  حال 
می  ایجاد  نظرتان  مورد  تغییرات  زود 
بدون  توانند  می  هایتان  حرف  شوند. 
آنکه منظور بدی داشته باشید دیگران را 
ناراحت کنند و یا بدون این که بخواهید 
آن  گفتن  از  بعدا  که  زنید  می  حرفی 
است  ممکن  این  شد،  خواهید  پشیمان 
روی رابطه شما و عشقتان هم تأثیرگذار 

باشد، احتیاط کنید.

متولدین آبان )عقرب(:
کار  از هر کاری یک  بعد  این هفته مدام 
این طور  اگر  دیگر را شروع می کنید و 
با  بینید  می  روز  پایان  در  بروید  پیش 
دویدن  حال  در  روز  تمام  که  این  وجود 
در  اید  بوده  طرف  آن  به  طرف  این  از 
نهایت کار چندانی را به انجام نرسانده 
دهید  خرج  به  سیاست  کمی  اگر  اید. 
نفع  به  را  آشفته  اوضاع  این  توانید  می 
تازه ای را  خودتان تمام کنید. هیچ کار 
پیش از به انجام رساندن کارهایی که در 
دست دارید شروع نکنید. این هفته از آن 
شما  به  نفر  یک  اگر  که  است  روزهایی 
مخالفت  شما  است  سفید  ماست  بگوید 
از  دست  است!  سیاه  گویید  می  و  کرده 
رفتارتان  مواظب  و  بردارید  لجبازی 
است،  بعید  شما  از  کارها  این  باشید، 
دلخور  خودتان  از  را  دیگران  بیهوده 

نکنید.

متولدین آذر )کمان(:
مثبت  اندازه  از  بیش  هفته  این  شما 
اندیش هستید و فکر می کنید هر وعده 
توانید  می  را  بدهید  دیگران  به  که  ای 
هفته  این  شما  خوشبختانه  کنید.  عملی 
کمک  شما  به  که  دارید  خالقیت  آنقدر 
خواهد  می  دلتان  که  کاری  هر  کند  می 
ترفیع  از  انجام دهید. ستاره ها خبر  را 
و قراردادهای جدید برای شما می دهند، 
را  تعهدی  گونه  هر  که  این  از  قبل  اما 
حاصل  اطمینان  بپذیرید  رابطه  این  در 
کنید که هر چیزی که راجع به موقعیت 
فهمیده  را  بدانید  است  الزم  جدیدتان 
اید. به میدان نبرد بین قلب و عقل خوش 
زیاد  احتمال  به  هفته  این  البته  آمدید! 
جانب قلبتان را خواهید گرفت. احساسی 
که نسبت به عشقتان دارید را با سخنان 
آنها  شدن  تکراری  از  و  کنید  بیان  زیبا 

هراسی نداشته باشید.

متولدین دی )بز(:
شما به شدت درگیر پیدا کردن راه حلی 
چیزی  هستید.  پیچیده  مشکل  یک  برای 
سخت  حتی  شما  برای  را  چالش  این  که 
از  بخشی  که  است  این  کند  می  هم  تر 
را  پازل  این  حل  برای  الزم  اطالعات 
تا  خواهد  نمی  دلتان  و  ندارید  دست  در 
زمانی که تصویر کاملی در این باره در 
رابطه  این  در  تصمیمی  ندارید  ذهنتان 
راه  کردن  پیدا  که  این  پذیرفتن  بگیرید. 
از  برد  می  زمان  مسئله  این  برای  حل 
فشاری که به شما وارد می شود خواهد 
کاست. با این حال تحقیقاتتان و جستجو 
در  اگر  دهید.  ادامه  حقیقت  یافتن  برای 
این  دارید  اطالعات  کسب  به  نیاز  کاری 
باشد،  تواند  می  خوبی  خیلی  روز  هفته 
را  انتظارش  از منابعی که حتی  چرا که 
هم ندارید می توانید این اطالعات را به 

دست بیاورید.

متولدین بهمن )ظرف آب(:
دلتان می خواهد خودتان را از موقعیتی 
نجات  است  کرده  محدود  را  شما  که 
شما  موضوع  این  به  کردن  فکر  و  دهید 
ولی  است،  کرده  زده  هیجان  بسیار  را 
بیشتر  کمی  که  است  این  تر  عاقالنه 
یک  به  بخواهید  حاال  اگر  کنید.  صبر 
ممکن  کنید  رو  و  زیر  را  زندگیتان  باره 
به  اوضاع  تا  بکشد  طول  مدتی  است 
روال عادی اش بازگردد. در حال حاضر 
منطق حکم می کند بی آن که وضعیتتان 
تنها  تغییر دهید  کلی  به طور  ناگهان  را 
تا  کنید  ایجاد  آن  در  جزئی  تغییراتی 
بهترین  تر شود.  قابل تحمل  وضعیتتان 
نقشه ها هم اگر در زمان مناسب به اجرا 
نخواهند  ای  نتیجه  هیچ  نشوند  گذاشته 
از  که  ای  اندازه  به  عشقتان  اگر  داشت. 
کند  نمی  شما محبت  به  دارید  انتظار  او 
میان  در  او  با  را  موضوع  این  نیست  بد 

بگذارید.

متولدین اسفند )ماهی(:
در حال حاضر مورد بررسی قرار دادن 
جدی  صورت  به  اقتصادیتان  وضعیت 
قرار  اصلیتان  های  اولویت  جزء  باید  را 
تعادل  توانید  نمی  فعال  متاسفانه  دهید. 
ایجاد  اقتصادیتان  وضعیت  در  را  الزم 
فعلیتان  درآمدهای  از  باید  ولی  کنید، 
در  بتوانید  تا  ببرید  را  بهره  بیشترین 
نظرتان  مورد  اقتصادی  ثبات  به  آینده 
به  نسبت  خود  نگرش  در  برسید. 
و  باشید  داشته  بیشتری  دقت  زندگیتان 
نگرشتان را کاربردی تر کنید. مشکالت 
را برای خودتان بزرگ نکنید و با منطق 
این  کنید.  ریزی  برنامه  آنها  حل  برای 
بسیار  عاطفی  روابط  لحاظ  از  هفته 
را  قلبتان  درهای  هستید،  شانس  خوش 
کنید،  بیان  را  احساساتتان  و  کنید  باز 
به  و  کرد  نخواهید  ضرر  باشید  مطمئن 

نتیجه دلخواهتان خواهید رسید.
 

 حرکت از ایستگاه مازندران
اگر اردن را کن��ار بگذاریم، وضعیت 
ایران در رده بندی گردش��گری سالمت 
کش��ورهای مس��لمان بهترین است اما 
س��ود اصل��ی این صنع��ت همچنان دو 
قبض��ه به جیب تایلندی ه��ا می رود که 
نه تنه��ا با س��ریال ها و تبلیغات ش��ان 
خود را پدران طب س��نتی دنیا معرفی 
کرده اند بلکه امروز ب��ی رقیب در صدر 
فهرس��ت مقاصد گردش��گری سالمت 
جهان جا خ��وش کرده اند. در این میان 
بعد از س��ال ها بی توجهی به این حوزه 
پ��ر درآمد، آمدن دول��ت تدبیر و امید و 
کنار رفتن ابر حاش��یه ها از سر سازمان 
میراث فرهنگی باعث شده که دولت به 
صورت جدی بر توریسم سالمت تأکید 
داشته باشد تا جایی که از ابتدای حضور 
دول��ت یازدهم تا امروز این دومین باری 
است که موضوع گردشگری سالمت به 
بحث داغ روز بدل شده، آن هم درست 
در آستانه برگزاری کنفرانس گردشگری 

سالمت در مازندران.
 سهمی که حق ایران است

آمارهای س��ازمان می��راث فرهنگی 
از تع��داد گردش��گران ورودی کش��ور 
واقع بینانه ت��ر از دولت قبل ش��ده و این 
به معنای روش��ن ش��دن فاصل��ه زیاد 
ایران با کشورهایی چون چین و ترکیه 
و تایلند اس��ت. بر اساس این آمارها، در 
سال گذشته میالدی، یک میلیارد و 35 
میلیون نفر گردش��گر خارج��ی در دنیا 
جابه جا شده که گردش مالی سفرهای 
آنها به رقم هزار میلیارد دالر می رس��د. 
س��هم ایران از این میزان 4 میلیون نفر 
بوده این در حالی است که کشوری مانند 
چین میزان جذب گردش��گرش از مرز 
100 میلیون نفر گذشته چرا که توجه 
به توریس��م س��المت در باالی فهرست 
این کش��ور  اولویت ه��ای گردش��گری 
چند س��الی اس��ت که جا خوش کرده 
و چینی ها حاال دس��ت به کار برداشت 
محصولی ش��ده اند که اگر چه پیش��ینه 
تاریخی در این کش��ور دارد و ریشه های 
آن به طب س��نتی چین برمی گردد، اما 
بذرش را تنها نیم دهه است که بر زمین 
وطن خود ریخته اند. استاندار مازندران 
می گوید در ص��ورت ادامه روند فوق در 
حوزه گردشگری، نمی توان امیدوار بود 
که گردش��گری کش��ور بدون توجه به 
موضوع گردش��گری سالمت، سوگیری 
توسعه محور داشته باشد: »ایران توانایی 
بالق��وه باالی��ی برای جلب توریس��م در 
بخش توریسم درمانی دارد چراکه کشور 
ما دارای مناطق طبیعی با امکانات بالقوه 
درمانی زیادی است و در صورت استفاده 

نكردن از این نعمت خدادادی در راستای 
توسعه پایدار، شاهد از میان رفتن آن ها 
به دلیل استفاده های غیراصولی خواهیم 
ب��ود.« اش��اره او به مناطقی اس��ت که 
دارای چشمه های آب گرم، گل فشان ها و 
لجنزارهای طبیعی هستند و بسیاری از 
کش��ورهای جهان آرزوی داشتن چنین 
ظرفیت هایی را دارند تا رونق گردشگری 
سالمت را سکه کنند! پیش بینی افزایش 
دو برابری تعداد توریس��ت های ورودی 
به ای��ران همزم��ان با توجه بیش��تر به 
مقوله گردش��گری س��المت پیش بینی 
گزافی نیس��ت چرا که تجرب��ه جهانی 
ای��ن صنع��ت نش��ان داده جهت گیری 
امروز دنیا به س��مت جذب گردشگرانی 
است که کمترین هزینه ها را به محیط 
زیست، میراث فرهنگی و... وارد کرده و 
بیش��ترین درآمدها را در کش��ور مقصد 

تولید می کنند.
 سفر برای درمان

گفت وگ��وی خبرن��گار »ای��ران« با 
برخی از بیماران کشورهای حوزه خلیج 
فارس که برای درمان به بیمارستان های 
تخصص��ی و فوق تخصصی کش��ورمان 
آمده اند هم یک نکته گویا در خود دارد و 
آن رشد چشمگیر علم پزشکی در ایران 
اس��ت تا جایی که امروز، ایران بهش��ت 
بیمارانی اس��ت که می خواهند ارزان تر 
از کش��ور خود اما با کیفیتی قابل توجه 
بیماری ه��ای حاد خ��ود را درمان کرده 
یا دس��ت به عمل های جراح��ی بزنند. 
به گفته دکتر ولی  هاش��م زاده، پزشک 
ک��ودکان و اطفال که چندی اس��ت به 
جمع فعاالن حوزه گردش��گری سالمت 
پیوس��ته، اغلب بیماران در کش��ورهای 
همجوار ایران می توانند مش��تری بالقوه 
درمان در بیمارستان های کشور باشند: 
»در نظر داش��ته باش��یم که چند عامل 

باعث می ش��ود یک بیمار کش��ورش را 
به مقصد یک کش��ور دیگ��ر ترک کند 
تا پروس��ه درمانی خ��ود را انجام دهد؛ 
اولی��ن عامل قطع��ًا هزینه ه��ای باالی 
درمان یا مراقبت های پزشکی در کشور 
مبدأ اس��ت. این موضوع را با نگاهی به 
قطر، کویت و امارات مي ش��ود دریافت. 
اگر امروز پزش��کان متخص��ص ما برای 
افتت��اح مطب به این کش��ورها عزیمت 
مي کنند، مي توانیم با توس��عه توریسم 
س��المت، هم خدم��ات ارزان ت��ری به 
بیم��اران خارجی بدهی��م و هم زمینه 
بازگش��ت متخصصان را به کشور فراهم 
کنیم.« این پزش��ک متخصص در ادامه 
س��خنانش به »ایران« توضیح مي دهد 
که رس��یدن به چنین ش��رایطی نیاز به 
همراهی دس��تگاه ها و نهادهای مختلف 
»وقت��ی  دارد:  گردش��گری  در ح��وزه 
بیم��اری به علت زم��ان انتظار طوالنی 
جهت یک عمل جراحی خاص تصمیم 
سفر به ایران را دارد، باید زیرساخت های 
چنین سفری فراهم باشد؛ حمل و نقل 
ارزان، مکان یابی درس��ت بیمارستان ها، 
حضور بیمارس��تان ها در شهرهای مهم 
و توریستی کشور و برنامه ریزی صحیح 
ب��رای اقامت این افراد مي تواند هزاران و 
ش��اید صدها هزار شغل در کشور تولید 
کند که از ثمره های صنعت گردشگری 
است.« او تأکیدش بر این نکته است که 
ای��ران توانایی و تخصص درمان بیش از 
90 درص��د بیماری های رای��ج را دارد و 
از س��ویی بسترهای گردشگری طبیعی 
ویژه بیماران نیز در کش��ور فراهم است 
و بنابرای��ن نتیجه مي گیرد: »حمایت از 
گردشگری سالمت، حمایت از طبیعت 
بک��ر ایران، حمای��ت از میراث فرهنگی 
ایران و کمک به آشنایی مردم جهان با 
کشورمان است.« در هشت سال گذشته 

اگر چه صنعت گردش��گری کش��ور به 
خاطر پاره ای از مشکالت سیاسی از روند 
رو به رشد گردش��گران ورودی ذی نفع 
نبود اما در الیه های زیرین جامعه، علم 
پزش��کی رشد چش��مگیری پیدا کرد و 
حاال پزش��کان ایرانی به عنوان نیروهای 
ت��ازه نفس مي توانند زیر پ��ر و بال این 
صنع��ت را بگیرن��د و آن را به جایگاهی 

بازگردانند که مستحق آن است. 
 همه چیز آماده است

بر اس��اس دستورات مستقیم رئیس 
جمهوري هر اس��تانی باید مس��یر رشد 
و توس��عه خود را پیدا کرده و در آن به 
باالترین سطح پیش��رفت برسد و ربیع 
فالح، اس��تاندار مازندران که این روزها 
در حال آماده کردن مقدمات کنفرانس 
گردش��گری س��المت در ای��ن اس��تان 
اس��ت تأکید مي کند اس��تان مازندران 
مي تواند به قطب گردش��گری سالمت 
کشور بدل ش��ود: »در استان مازندران 
ه��م زیرس��اخت های فیزیکی، همچون 
بیمارس��تان، مراکز درمانی، فرودگاه و... 
وج��ود دارد و ه��م زمینه ه��ای اقلیمی 
مانند چش��مه های آب معدن��ی، هوای 
سالم، کوهستان و جنگل و... گردشگری 
س��المت فراهم اس��ت و ما آماده ایم که 
ای��ن امکانات در روزه��ای برگزاری این 
کنفران��س ب��ه 70 نفر مهمان��ی که از 
9کش��ور اکو دع��وت کرده ای��م معرفی 
کنی��م تا آن ها نی��ز این امکان��ات را به 
کل دنیا معرفی کنند.« او معتقد اس��ت 
با معرف��ی توانمندی ه��ای مازندران به 
عنوان گوشه ای از کشور مي توان امیدوار 
ب��ود که صنعت گردش��گری س��المت 
با رش��د چش��مگیر، بزودی ب��ه نیروی 
محرکه اس��تانی بدل ش��ود که در حال 
تغییر وضعیت از گردشگری طبیعت به 

گردشگری سالمت است.

از رف��ت و آمدها و وع��ده و وعیدها 
خسته اند. نه راه پس دارند نه پیش. البته 
برخ��ی از آنها راه پی��ش را گرفته اند به 
ناکجادآباد و حاشیه نشین شهر شده اند. 
برای همین اس��ت که به گفته خادمی 
روستاها خلوت تر از گذشته شده. برخی 
از آنها حاال شهر نشین شده اند و مصرف 
کننده. از آن روزگاری که در س��رزمین 
مادری ه��م ب��رای خود کس��ی بودند 
خبری نیست. اهالی روستاهای خانگاه، 
شعبان، آلیر، دوسنگ، دزله و گده پوك 
تا ایستگاه راه آهن چمسنگر 10کیلومتر 
فاصل��ه دارند. 10کیلومتری که ش��اید 
در ابتدا مس��یر خیلی دور به نظر نیاید 
اما وقت��ی پیچ وخم ه��ا و خطرات یک 
مسیر کوهستانی را پیش روی خواننده 
می گذارد، مسأله چیز دیگری می شود، 
هرچند هیچ مس��ئولی ه��م تاکنون از 
پس ساخت همین جاده 10 کیلومتری 
برنیامده است. ش��بی، نصفی شبی که 
کسی بیمار مي ش��ود باید با موتور او را 
به نزدیک ترین مرکز بهداش��تی ببرند، 
مرک��زی که یک پزش��ک عمومی دارد. 
البته که پزشک عمومی نمی تواند برای 
همه دردهای آنها نسخه بنویسد. آن هم 
در صورتی که بیمار خوش شانس باشد 
و زندگ��ی اش در میان دس��ت اندازهای 
یک جاده کوهس��تانی جان س��الم بدر 
بب��رد. خادم��ی مي گوی��د: »اینجا هیچ 
قرص و دارویی پیدا نمی ش��ود. وقتی به 
شهرهای اطراف مي آید، کوله اش را پر از 
قرص و دارو مي کند برای تس��کین یک 
درد بی پیر که نه کوهستان مي شناسد 
نه راه دور.« به گفته او چند وقت پیش 
یکی از اهالی را زنبور زد. با بدبختی او را 
به ایستگاه چمسنگر مي رسانند اما قطار 
رفته است. ماشینی پیدا مي کنند و او را 

به درمانگاه مي رسانند. 
 جشن برق، خاموش 

در  فراوانی  خودکفایی  جش��ن های 
دولت گذش��ته برگزار شد. جشن هایی 
که قرار بود پایانی باشد بر ورود گندم، 
پلمبی باش��د بر در مدرسه های کپری. 
جشنی هم به نام جشن برق روستاهای 
کش��ور در سال 88 برگزار شد. جشنی 
ک��ه مي گفت برق به همه روس��تاهایی 
که ب��االي 20خان��وار جمیع��ت دارند 
رس��یده اس��ت، برقی که هرگز نور آن 
به روس��تاهای باالی 20خانوار استان 
لرستان نرسید. 5 روستای سپیددشت 
هم جزو همین روس��تاها هستند که تا 
به امروز کورسوی هیچ نوری شب آنها 
را روشن نکرده است. خادمی مي گوید: 
»کس��ی ب��اور نمی کن��د ک��ه اهال��ی 

روس��تاهای این منطقه در این روزگار 
حتی تلویزی��ون ندیده ان��د.« او از این 
ش��یوه به زندگی »بدوی« یاد مي کند 
که ظاهراً هیچ یک از مس��ئوالن را هم 
اذیت نمی کن��د. آماره��ای موجود در 
س��ال 92 نشان مي دهد 120 روستای 
لرس��تان ب��رق ندارن��د درس��ت مثل 
120 روستای سیس��تان و بلوچستان. 
سیس��تانی که جش��ن خودکفایی هم 
کپ��ری اش  مدرس��ه های  ب��ر  پایان��ی 
ننوش��ت. اعتراض روس��تاییان هم که 
بلند مي شودمسئوالن توپ را به زمین 
وزارت راه مي اندازن��د. ب��ه گفت��ه آنها 
مسیر های دسترسی برای برق رسانی به 
روستاها وجود ندارد. مسأله ای که البته 
از س��وی وزارت راهی ها تکذیب ش��ده 

اس��ت. اما قصه جاده سازی برای این 5 
روستا س��ردراز دارد. خادمی مي گوید 
که چند س��ال پی��ش آمدند و زمین را 
زخم زده که برای اهالی جاده بس��ازند. 
چن��د آب نما هم اول مس��یر درس��ت 
کردن��د. پیمانکار چن��دی منتظر پول 
مي ماند که نمی رسد. او هم ول مي کند 
و مي رود و جاده در همان ابتدای مسیر 
چشم انتظار بلدوزرهای بعدی مي ماند. 
روس��تاییان این منطقه هرازچندگاهی 
ش��اهد حض��ور مس��ئوالن مختلف از 
دم و دس��تگاه های متف��اوت هس��تند 
. مس��ئوالنی که تا به ام��روز به مقصد 
نرس��یده اند. چند بار هم مسئوالن برق 
آمده اند، بازدید کرده اند. زمین و زمان 
را متراژ کرده اند تا در اولین فرصت برق 

به روس��تاهای منطقه سپیددشت هم 
برس��د اما هنوز نوبت به اولین فرصت 
نرس��یده. خادمی یک مسأله تلخ دیگر 
را هم مي گوید. اگر ش��بی نصفی شبی 
بیماری، زنی پا به ماه احتیاج به پزشک 
داشته باش��د، آنها مسیر کوهستانی را 
ه��م با موتور که پش��ت بگذارند بازهم 
ب��ه مقصد نمی رس��ند. چ��ون قطار در 
روز دوبار از ایس��تگاه چمس��نگر رفت 
و برگش��ت دارد ک��ه ممکن اس��ت با 
س��اعت بیماری روستاییان یکی نشود. 
ت��ازه به چمس��نگر که مي رس��ند باید 
به دنبال ماش��ینی، چیزی بگردند که 
خودشان را به مرکز بهداشت برسانند. 
او مي پرس��د آیا باز هم کسی مي گوید 
که روس��تاییان نباید به شهر مهاجرت 

کنن��د؟ مهاجرت نکنند چ��ه کنند؟ او 
راس��ت مي گوید اما مهاجرت به ش��هر 
ه��م دردی را دوا نمی کن��د. ت��ازه اول 
بی خانمانی و بی کاری است. مهاجرتی 
که جمعیت شهری را هم به هم مي زند 
و سرآغاز مش��کالت اجتماعی مي شود 
چ��را چون جاده ای که ب��ا اعتباری کم 
و ناچیز ساخته مي شود، احداث نشده، 
کلی��د برق ه��م منتظر رس��یدن جاده 

است تا زده شود. 
آنه��ا کل��ی ش��کایت کرده ان��د. از 
نماین��دگان مجلس بگیر تا اس��تاندار و 
بخشدار و فرماندار. اما خادمی مي گوید 
که هیچ ک��س کوچک تری��ن قدمی را 

برای آنها برنداشته است. 
او مي گوید اگر نمی خواهند کسی در 

این منطقه زندگی کند، جایی را نشان 
بدهند ک��ه بت��وان در آن زندگی کرد. 
جایی که البته شغلی باشد برای کسانی 
که امروز با دامپروی و داش��تن 40-50 

بز امور خود را مي گذرانند. 
البته مش��کالت ای��ن روس��تاها به 
همین جا ختم نمی ش��ود. آنها مدرسه 
ه��م ندارن��د. خادمی خود بازنشس��ته 
وزارت دفاع است و دلش می خواهد در 
روس��تای آبا و اجدادی اش کاری انجام 
دهد. حاال ه��م به گفته او مدرس��ه ای 
وجود ن��دارد. دانش آموزان در یک خانه 
جمع مي شوند تا معلمی پیدا شود و به 
آنها آموزش دهد. حاال سؤال اینجاست 
که چه آموزش��ی به این ک��ودکان داده 
مي ش��ود. کودکانی که ب��ا این وضعیت 
شاید هیچ انگیزه ای برای ادامه تحصیل 
پی��دا نکنند. آنها وقتی از س��رزمین آبا 
و اج��دادی خ��ود با تحصی��الت پایین 
کنده مي ش��وند تا آواره شهر شوند چه 
سرنوشتی در انتظار آنهاست؟ چه شغلی 
مي توانند پیدا کنند؟ آیا مهاجرت آنها را 
نمی خورد. خادمی مي گوید: »جمعیت 
این روستا س��ه چهار برابر امروز بود اما 
مجبور شدند حاشیه نشین شهر شوند.«

 آتش به جان بلوط زارها افتاد
کوهستان است و سرمای استخوان 
س��وز زمس��تان. حال این س��ؤال پیش 
مي آی��د ک��ه وقت��ی حتی ی��ک جاده 
دسترسی وجود ندارد چطور سوخت به 
روستاییان مي رسد؟ سوختی نمی رسد. 
به گفته خادمی روستاییان از شاخ و برگ 
درختان استفاده مي کنند. درختانی که 
تنها سد مقابل ریزگردهایی هستند که 
آسمان 22 اس��تان کشور را خاکستری 
کرده. یکی از اس��تان های درگیر ماجرا 
هم لرستان است. لرستانی که این روزها 
با کمبود آب روبه رو اس��ت و شهرهای 
مختل��ف آن معضل قحط��ی آب دارند. 
استانی که به سرزمین آبشارها معروف 
است اما انتقال آب ها زخم بی آبی را بر 

پیکرش زده. 
بلوط زارهای لرس��تان یک��ی از منابع 
نگهداشت آب هستند. بلوط زارهایي که 
آمارها نش��ان مي دهد تا به امروز بخش 
بس��یار زیادی از آن دچار زوال ش��ده و 
در حال خش��ک شدن هس��تند. اما این 
آخری��ن تهدید نیس��ت و روس��تاییانی 
که در کوهس��تان محصور شده اند هیچ 
راهی برای تهیه س��وخت ندارند اال شاخ 
و ب��رگ درختان��ی که در ب��ن چادرها و 
خانه های روس��تایی آنها زغال مي ش��ود 
 ت��ا آتش به جان محیط زیس��ت منطقه 

هم زده شود. 

گــــزارش
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 افقي:
1- بعد از مي در موس��یقي مي آید- 

غذایي خوشمزه اما پركالري
ذكاوت-  مفتض��ح-  و  ضای��ع   -2

نامناسب و ناهماهنگ
3- گوه��ر یكتا و بي مانن��د- بلند- 

گوالیدن
4- ماچ- گاه بر س��ر آن جان بازند-

معرب نرگس- الي آخر
5- مهمترین خداي مصر باس��تان- 
دش��نام- میوه هاي خشك مركب از 
پسته، بادام، نخود، فندق، تخم كدو 

و.... تف داده و نمك زده
6- سكه طالي باستاني- پاسخ داده 

شده- حرف فاصله
7- بخش رنگدانه دار چش��م- سیاره 

زهره- همراه هرج
8- رودي در آلمان- بهترین وضع- 

متعفن
9- ش��اهزاده- كوش��ش كنن��ده- 
مخلوطي از رنگ هاي سرخ و سفید 

است
10- برج كج داستاني- حالل رنگ- مركز استان كردستان

11- بهشت- خجسته- مرطوب
12- ماه فوتبالي- نوعي پارچه- درون دهان- بله عرب

13- سد آذربایجان شرقي- از حروف یوناني- پولي كه هنگام دیدن عروس بدهند
14- تعریف كردن- مملكت- تفرجگاه تهران

15- عصرانه اي مناسب براي خانواده- شهر رازي
 عمودي:

1- بازیگر مرد فیلم چ )1393( اثر ابراهیم حاتمي كیا- زینت سر خانم ها
2- كمربند زمین- به هدف رسیده- یار عذرا

3- درویشي- شهر صنعتي استان قزوین- دیلماج
4- تمام پوشش خانه- امر به نشستن- حرف صلیب- مخفف سیاه

5- هزار سال پس از تاریخ معین- مرغ سخنگو- دختر
6- پنكه- حسرت، دریغ- شهري در استان خراسان شمالي

7- همیشه و دائم- آگاه باش- امپراتور مونث
8- سردار اشكاني- جمله قرآني- كاشف

9- ظرف سفالي شبیه كاسه بزرگ- روش و حرفه كاربرد علوم فني- امر به آوردن
10- ماده ژله اي و ش��فافي كه فضاي پش��ت عدسي چشم را پركرده است- چاشني 

غذا- تیم فوتبال فرانسوي
11- درخت جدولي- نام امام 
چهارم شیعیان- نوعي درخت 
از گون��ه درخت��ان مخروطي 

همیشه سبز
12- لب��اس ات��اق عمل- تیر 
پیكاندار- حضور داش��تن- از 

حروف انگلیسي
13- فشرده گویي- درجه بندي 

شده- گهواره بچه
14- داس��تان كوت��اه- خاك 

آرامگاه امامان- بازسازي
15- بزرگي، ش��كوه- یكي از 

شاعران بزرگ سده هشتم

 افقي:
1- كوزه سفالي- نمایشنامه نویس 
مع��روف بریتانیایي كه بیش��تر 
ش��هرتش را مدیون رمان ربه كا 

است
2- اتاق قطار- گلر س��ابق نفت 
تهران- نقش��ه اي ك��ه موقعیت 

محلي را نشان دهد
3- آزاد ش��دن- یخچه- ماضي 

دیدن
4- نح��س- پنجه- رود مرزي- 

رشته كوهي در اروپا
5- ظ��رف فرو رفت��ه- خوش و 

خرم- این هنگام
6- گلي خوش��بو- ش��گردها- 

متضاد ماده
7- س��نگ زینتي- ش��هري در 
سوئیس- از نژادهاي زردپوست

8- وس��یله ذوب لحیم و اتصال 
قطعات به یكدیگر- س��وره49- 

دهش، عطا
9- جمع منت- همراه- پشت سر هم

10- اسم تركي- قطعه كوتاه تبلیغاتي در صدا و سیما- فیلم داریوش فرهنگ
11- مهاجم لیورپول- نام دخترانه- ابر كم ارتفاع

12- بازیكن هم تیمي- فیلس��وف فرانس��وي- از اس��اطیر مصر باستان- سالح 
ویرانگر
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14- دلیل و حجت- یكي از زیباترین شهرهاي ایران- ته نشین مواد

15- بازیگر خانم سریال فاكتور هشت و فیلم قصه پریا- رمق
 عمودي:

1- یكي از معروف ترین غذاهاي ایراني متعلق به جنوب ایران- كافي
2- دستگاهي در موسیقي خودمان- لوله باریك ساقه گیاهان- دستمزد

3- قدم- ایمان قلبي- فدیه
4- فرومایه- شهري در استان كرمانشاه- داخل- شهر استان فارس

5- هماهنگ، جور- ممكن- عدد یك رقمي
6- حرف هجدهم الفباي ابجد- طرز رفتار- مارپیچ

7- سرایت آب- رمیدگي- وزني قریب30 گرم
8- وقت و زمان- كشت و زرع- شهري نزدیك نایین

9- اسباب ورزش- یكي از شخصیت هاي شاهنامه- قوت الیموت
10- سنگ خارا- حافظه- 

تازیانه
پ��اداش  زوبی��ن-   -11
قبای��ل  از  س��نگ انداز- 

وحشي
12- افسون- پسوند دال بر 
زمان- جوان ناكار آزموده- 

زنجیره
ورزش��گاه  جنی��ن-   -13

اهواز- آواي بم
14- متحدالقول- بي تجربه- 

سپاسگزار
بي ادبان��ه-  خط��اب   -15
كارگرداني  ب��ه  تله فیلمي 

میثم كزازي

حل جدول ویژه شماره 5714حل جدول عادی شماره 5714

 ج�دول روزنام�ه  دارای دو »ش�رح ع�ادی و وی�ژه« اس�ت. در ص�ورت تمای�ل به حل دو ش�رح ابتدا یک�ی از ش�رح ها را با م�داد حل کرده 
و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

جدول ویژه  جدول عادي

5715یک جـــدول با دو شـــرح

 زهرا کشوری

 نسرين خادمي

123456789101112131415

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

123456789101112131415
ملكلگشروخلابقا1

حيسمتارامالاب2

اسرانمامزسينا3

فهلصاجوراتود4

ظحميدسشيارنه5

هرتبيبحاميش6

كافسباسحدبملق7

ارتيمباقدنخبل8

رتالاهديابانع9

نتوهتقبسلاه10

زدنارگترپانك11

رساينرگيهلاه12

نتنالاوشربوان13

يرجهچميتيورود14

خسانتياهويمهلژ15

123456789101112131415

فلعياهگربراتيگ1

ورذترادناجرال2

لدريشليگزمارا3

كامغافاالمرب4

سمهايگهلحمسي5

وننلفلفطولب6

اداباقيرفادنم7

گرخرسنزولاناك8

نجلناديپسبايا9

فوخمكيلشمين10

ونسييرهانپنش11

راميتعرموران12

ميقمشاقناوزنا13

ياتنديياچاراس14

ربلادتقومدرمكي15

 سال بیستم  شماره 5715 
 سه شنبه  21 مرداد 1393

رنج هاي كهنه روستاي آبا و اجدادي ام

به یاد دارم دوران كودكي ام را كه به جز خواهرها و برادرهایم همیش��ه یكي 
دو تا از بچه هاي فامیل به قصد تحصیل با ما زندگي مي كردند، ما هم به عشق 
دیدن روستاي آبا و اجدادي مان روزشماري مي كردیم تا تعطیالت تابستان فرا 
برس��د؛ درختان بلوط، میوه هاي جنگلي، آبشار توفنده، آب زالل چشمه با عطر 
پونه هاي صحرایي همه و همه برایم شگفت انگیز و جذاب بود و من بدون دغدغه 
كانون دنیا را در بال هاي نازك و زیباي س��نجاقكي مي دیدم كه بر آب چش��مه 

بوسه مي زد.
»آن ها« چراغ خانه شان فانوس بود و یخچال شان آب روان چشمه و سكوهاي 

طبیعي آبشار. كارشان كشت بود و محصولشان فراوان.
بزرگتر كه شدیم به شوق سواركاري و كوهنوردي راهي روستا مي شدیم، آنجا 
بود كه صالبت و مقاومت را لمس كردم. اكنون س��ال ها مي گذرد، در روس��تاي 
پدري ام نه خبري از جاده اس��ت و نه اتومبیل، نه خبري از مدرس��ه است و نه 
درمانگاه و بیمارستان و همچنان بچه هاي روستا در پي تحصیل و كار رهسپار 

دیاري دیگرند.
ش��اید باورش سخت باش��د كه در عصر تكنولوژي شاهد پیرزناني باشي كه 
با قامتي خمیده راه خانه تا چشمه را مي پیمایند تا آبي از چشمه برگیرند و با 
استمداد از كودكاني كه در پي یافتن ریگ هاي رنگي ته چشمه اند مشك را بلند 
كنند و بر دوش خمیده خود كه حامل رنج هاي دیرینه اس��ت بگذارند و شاهد 
پیرمرداني باش��ي كه گذر زمان آنان را در كنج خانه محقرشان به انزوا كشانده 

است، اما به خواندن بیتي از شاهنامه دلخوش؛ 
گرت هیچ یادست كردار من

یكي رنجه كن دل به تیمار من
از آن نوشدارو كه در گنج توست

كجا خستگان را كند تندرست
و شاهد پسركاني باشي كه راه جنگل را مي پیمایند تا از چوب درختان بلوط 

اسبي بسازند و دختركاني كه با تكه هاي چوب عروسكي.
آیا طبیعت بكر و زیبا مي تواند این روستاییان را اقناع كند؟

»برخي ه��ا« ادعا مي كردند كه هیچ روس��تایي در ایران ب��دون آب و برق و 
جاده نیس��ت، اما »خانگاه« روس��تاي آبا و اجدادي ام در رنج اس��ت و نظاره گر 
رنج چهار روس��تاي همس��ایه اش. برخي از اهالي این روستاها با تحصیالت باال 
 در خ��ارج از جامعه خود بي آنك��ه بتوانند خدمتي به دیار خ��ود كنند، روزگار

 مي گذرانند.
اي كاش ب��راي جلوگیري از پیامدهاي ناخوش��ایند مانند ك��وچ اجباري و 
حاشیه نشیني در شهرها، زیرساخت هاي اولیه كه حق هر انسان است براي این 

روستاها و روستاییان پاك نهاد در نظر گرفته شود.

دیدگاه

آينده گردشگری سالمت در ايران چه خواهد بود؟

اهالی 5 روس�تای »سپید دشت« لرستان مدت هاست منتظر یک 
جاده هستند که آنها را به دنیای اطراف شان وصل کند؛ منتظر برقی 
هستند تا خانه آن ها را روشن کند و به انتظار تلفنی نشسته اند که زنگ 
بخورد و کس�ی حال آنها را بپرسد! اما به رغم وعده استاندار لرستان 
به روزنامه ایران هنوز هیچ جاده ای به سمت این روستا کشیده نشده 

است. خودشان اسم روزمرگی هایشان را گذاشته اند؛ زندگی نوسنگی 
در سال 2014. »همایون خادمی« یکی از اهالی سپیددشت به خبرنگار 
ما می گوید که یک روز بلدوزری آمد و بخش�ی از مسیر را صاف کرد 
اما دیگر اتفاقی نیفتاد. اهالی چرایش راهم پرسیده اند، پیمانکار گفته 

است که جاده در ایستگاه بی پولی گیر کرده است! 

 سعید برآبادی

جدول و سرگرمی





زمان تحویل سال نو
زمان تحویل سال نو هجری خورشیدی به ساعت رسمی 
جمهوری اسالمی ایران بر اساس اعالم مرکز ژئوفیزیک 

دانشگاه تهران به شرح زیر است،

 لحظه تحویل  سال 95 در ایران :
ساعت 8 و 0 دقیقه و 12 ثانیه )ساعت هشت و صفر دقیقه 

و دوازده ثانیه( صبح 
روز یکشنبه 1 فروردین 1395 هجری شمسی
مطابق 10 جمادی  الثانی 1437 هجری قمری

و 20 مارس 2016 میالدی

 لحظه تحویل سال 95 در لس آنجلس :
Saturday March 20th 2016, 19:08 pm

لحظه تحویل سال 95 به وقت کانادا :
 Sunday, March 20th 2016, 12:30:12 تورنتو: 

am
 Saturday, March 19th 2016, 9:30:12 ونکوور 

pm

لحظه تحویل سال 95 به وقت انگلیس / لندن :
Sunday, March 20th 2016, 4:30:12 am

لحظه تحویل سال 95 به وقت آلمان :
Sunday, March 20th 2016, 5:30:12 am

 سال 1395 هجری خورشیدی برابر است با سال های :
14095 اهورایی /7038 میترایی آریایی
67/6766 آشوری /77/5776 عبری

3754 زرتشتی
2575 هخامنشی )شاهنشاهی(

17/2016 میالدی/ 38/1437 هجری قمری
همچنین سال 95 کبیسه است.
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گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

یاری اندر کس نمی بینیم یاران را چه شد
دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد

آب حیوان تیره گون شد خضر فرخ پی کجاست
خون چکید از شاخ گل باد بهاران را چه شد

کس نمی گوید که یاری داشت حق دوستی
حق شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شد

لعلی از کان مروت برنیامد سال هاست
تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد

شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار
مهربانی کی سر آمد شهریاران را چه شد

گوی توفیق و کرامت در میان افکنده اند
کس به میدان در نمی آید سواران را چه شد

صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست
عندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد

زهره سازی خوش نمی سازد مگر عودش بسوخت
کس ندارد ذوق مستی میگساران را چه شد

حافظ اسرار الهی کس نمی داند خموش
از که می پرسی که دور روزگاران را چه شد

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

Friendship in none, I perceive. To friends what hath happened?
Friendship ended when? To friends what hath happened?
Black of hue became the water of life. Khizr, auspicious of foot, is where?
From its own color, the rose hath changed. To the spring-breeze what hath happened?
None saith: “A friend preserved the right of friendship.”
Those right-understanding, what state hath befallen? To friends what hath happened?
Years it is since no ruby came from the mine of manliness:
To the sun’s heat, to the wind’s effort, to the rains, what hath happened?
This land was “the city of friends” and “the dust of kind ones”
Friendship, how ended? To the city friends, what hath happened?
Into the midst, the ball of grace and of liberality, they have cast:
In the plain none appeareth. To the horsemen what hath happened?
Many a rose hath blossomed; no cry of a bird hath risen:
To the nightingales, what hath chanced? To those of a thousand notes what hath
happened?
No sweet melody, maketh Zohre. Perchance, she hath consumed her lute:
Intoxication, none desireth. To the wine-drinkers, what hath happened?
Hafez! Divine mysteries, none knoweth. Silence!
Of whom, askest thou saying: “To the state of Time’s revolution, 
what hath happened?”

مروری بر زندگی و سرنوشت حاج حبیب الله القانیان 

حاجی که حاجی نبود
قسمت چهارم

ستاره داود بر دوش حاج حبیب
ایران رخ  یهودیان  لرزشی مهیب در رهبری جامعه  اوایل دهه 1340،  در 
دخالت  با  مجلس،  نماینده  و  ایران  کلیمیان  جامعه  رهبر  اریه  مراد  داد. 
کنار  مجلس  کرسی  از  پهلوی،  دربار  حمایت  و  اسرائیل  سفارت  آشکار 
گذاشته و مجبور به کناره گیری از سمت خود به عنوان رهبر کلیمیان ایران 
شد. تا آن زمان اریه اجازه دخالت اسرائیل در امور داخلی یهودیان ایران 
را نمی داد. در انتخابات مجلس بیست و یکم، جمشید کشفی به جای مراد 
اریه به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد و پس از کناره گیری اریه 

از ریاست انجمن کلیمیان، با تجدید انتخابات در سال 1341 و با مراجعات 
زیاد معتمدین جامعه به القانیان، حاج حبیب به عضویت انجمن انتخاب 
شد و برای سال های طوالنی به ریاست انجمن کلیمیان تهران تکیه زد. 
مدیره  هیات  رئیس  سمت  به  را  وی  نشست  اولین  در  منتخب  اعضای 
انتخاب کردند و او طی 18 سال در مقام ریاست انجمن کلیمیان تهران 
کارهای مهمی انجام داد و یهودیان بسیاری، از سال های زعامت القانیان 

در جامعه کلیمیان، به عنوان دورانی طالیی یاد می کنند.

دیدار القانیان با شاه در شیراز
در این دوره با موافقت حاج حبیب القانیان، امالک ملی یهودیان تهران و 
شهرستان ها را که بی صاحب یا به نام اشخاص بود، به نام انجمن کلیمیان 
تهران منتقل کرده و سند مالکیت گرفتند. از جمله تاسیس صندوق ملی 
بررسی  برای  کلیمیان  انجمن  فرهنگی  کمیته  تاسیس  کلیمیان،  انجمن 
وضعیت مدارس و دانشجویان و اشاعه فرهنگ یهود که یکی از اهداف 
مهم آن اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان نیازمند و برجسته بود، 
تعیین کمیته شورای داوری و حل اختالف، زیر نظر مسعود هاروتیان، 
تصویب قانون تعدیل سهم االرث بانوان و دختران یهودی از ماترک شوهر 
و پدر خود با همت نماینده کلیمیان در مجلس، ضرب سکه های 2500 ساله 
سلطنت شاهنشاهی ایران، جمع آوری سازمان ها، انجمن ها و کانون های 
تهران و شهرستان ها زیر چتر انجمن کلیمیان تهران، برگزاری کنفرانس 
تهران و از همه مهم تر ساختمان انجمن کلیمیان در خیابان آقا شیخ هادی. 
حاج حبیب عالوه بر خدمت در انجمن، یکی از موسسین انجمن خیریه و 
فرهنگی اتحاد بود و با کمک سایر دوستانش، نسبت به کمک به بودجه 
و تهیه مایحتاج و لوازم تحصیل برای بچه های بی بضاعت مدارس اتحاد 
از هیچ کوششی فروگذار نمی کرد و باکمال سخاوت با کلیه مشکالت و 
معضالت یهودیان مبارزه می کرد. او چندین قطعه از زمین های باارزش 
متعلق به برادران القانیان در شرکت منحله سهامی صنعتی در کرج را 
به انجمن کلیمیان اهدا کرد. ایجاد صندوق ملی کلیمیان، از سوی دکتر 
حشمت الله کرمانشاهچی پیشنهاد شد و با پشتیبانی حبیب القانیان، آغاز 
به کار کرد. از جمله دیگر اقدامات او، مجوز معافیت های مالیاتی برای 
پرداخت می شد و توسط لطف الله  انجمن و صندوق  به  بود که  اعاناتی 
از  یکی  اما  آمد.  دست  به  ملی  شورای  مجلس  در  یهودیان  نماینده  حی 
مهم ترین اقدامات وی که حاکی از عالقه وی به دولت اسرائیل و روابط 
ویژه با رژیم صهیونیستی است، خرید خانه قوام السلطنه در خیابان کاخ 

و وقف آن برای سفارت اسرائیل در تهران بود.
 ادامه دارد

طرح های 
ضد پناهجویان 

سال  آغاز  از  که  پناهجویانی  و  مهاجران  تعداد 
به  شده اند  ایتالیا  و  یونان  وارد  میالدی  جاری 
نسبت دوره مشابه در سال 2015 به شدت افزایش 
یافته است و به گفته نهادهای امداد به دلیل تشدید 
مرزهای  در  آنها  از  نفر  هزاران  سختگیری ها 
سازمان  گزارش  به  شده اند.  سرگردان  اروپایی 
بین المللی مهاجرت، از آغاز سال نو میالدی حداقل 
102 هزار نفر وارد جزایر یونان و هفت هزار و 500 
نفر نیز وارد ایتالیا شده اند. در بیانیه این سازمان 
که روز سه شنبه 23 فوریه )چهارم اسفند( منتشر 
شد، گفته می شود: »در سال 2015 تعداد مهاجرانی 
که وارد اروپا شدند در تابستان به این رقم رسید.« 
بر اساس آمارهای سازمان بین المللی مهاجرت در 
رسیدند،  اروپا  به  که  مهاجرانی  تعداد   2015 سال 
عبور  نفر  هزار   100 مرز  از  ژوئن  ماه  اواخر  در 
کرد. اکثریت افرادی که اخیرًا وارد اروپا شده اند 

شهروندان سوریه، عراق و افغانستان هستند. 

در  نیز  متحد  ملل  سازمان  پناهجویان  امور  دفتر 
برابر  در  اروپایی خواست  از کشورهای  بیانیه ای 
و  کنند  اتخاذ  یکپارچه  موضعی  مهاجرت  مساله  
اعمال محدودیت برای ورود متقاضیان پناهجویی 
انتقاد  را مورد  افراد  این  اساس ملیت  بر  از جمله 
قرار داد. این نهاد با اشاره به محدودیت هایی که 
در اتریش و اسلوونی به اجرا گذاشته شده، گفت: 
»اقدامات محدودکننده اخیر قوانین اتحادیه اروپا 
هماهنگ  و  یکپارچه  اقدامات  و  کرده  نقض  را 
برای برخورد با بحران مهاجرت در اروپا را زیر 
سازمان  پناهجویان  کمیساریای  می برند.«  سوال 
که  پناهجویانی  اکثر  گفت  بیانیه ای  در  متحد  ملل 
از جنگ و سرکوب می گریزند، از جمله افرادی که 

کرده اند،  فرار  حلب  منطقه  در  اخیر  نبردهای  از 
هفته  »هر  افزود:  او  هستند.  حفاظت  مستحق 
احساس  جای  به  اروپایی  کشورهای  از  برخی 
مسوولیت در قبال این بحران و یافتن راه حل های 
پناهجویان تمرکز  از ورود  مشترک روی ممانعت 
اتریش،  کشورهای  گذشته  هفته  می کنند.« 
برای  مقدونیه  و  صربستان  کرواسی،  اسلوونی، 
یونان  مرزهای  در  پناهجویان  مشترک  ثبت نام 
امور  دفتر  گفته  به  رسیدند.  توافق  به  مقدونیه  و 
اقداماتی  چنین  متحد،  ملل  سازمان  پناهجویان 
تشدید  را  پناهجویان  از  نقض حق حفاظت  خطر 
می کند. اتریش و اسلوونی برای پذیرش مهاجران 
امور  دفتر  گفته  به  و  کرده  تعیین  معینی  سقف 
سه  با  آنها  توافق  متحد،  ملل  سازمان  پناهجویان 
کشور دیگر منطقه باعث شده بیش از 700 نفر که 
مقدونیه  خاک  از  نتوانند  هستند،  افغان  آنها  اکثر 
تاثیر محدودیت های  وارد صربستان شوند. تحت 
است،  گذاشته  اجرا  به  مقدونیه  دولت  که  جدیدی 
کشور  این  وارد  یونان  از  نتوانسته اند  نفر  صد ها 
مهاجرت،  بین المللی  سازمان  گزارش  به  شوند. 
در  نفر   400 از  بیش  تاکنون  میالدی  سال  آغاز  از 
مسیر دریایی میان ترکیه و یونان جان خود را از 
دست داده اند. همزمان نخست وزیر جمهوری چک 
گفته اگر ترکیه و یونان برای کاهش موج مهاجرت 
باید در  را  انجام ندهند مهاجران  را  اقدامات الزم 
کرد.  متوقف  بالکان  ناحیه  در  آنها  حرکت  مسیر 
او افزوده است: »اتحادیه اروپا پس از اجالس ماه 
را  سیاست  این  باید  عضو  کشورهای  سران  آینده 
نخست وزیر  سوبوتکا،  بوسالو  بگذارد.«  اجرا  به 
جمهوری چک، روز سه  شنبه 23 فوریه گفت چهار 
چک،  جمهوری  جمله  از  مرکزی،  اروپای  کشور 
مجارستان، لهستان و اسلواکی از ایجاد یک حصار 
بلغارستان  با مقدونیه و  جدید در مرزهای یونان 
به  و  بحث انگیز  بسیار  طرح  این  می کنند.  حمایت 
چون  است  مخالف  آن  با  آلمان  دولت  خصوص 
پیمان  اساس  بر  آزاد  تردد  محدوده  از  را  یونان 

 شنگن حذف خواهد کرد.


