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صفحه  18

 قابل توجه خوانندگان گرامی
هفته نامه پرشین ضمن تبریک ایام نوروز به هم 

میهنان گرامی، اعالم میدارد که شماره 438  این 
نشریه در تاریخ  هشتم  آپریل 2016 بعد از ایام 

سال نو منتشرخواهد شد

تعامالت  وزنی  برآیند  کشور  یک  اقتصاد  شرایط 
است؛  کشور  آن  کالن  و  خرد  کنش گران  و  بازیگران 
سیستمی پیچیده متشکل از افراد، بنگاه ها، خواسته ها، 
گوناگون  عوامل  دیگر  و  منافع  گرایش ها،  تصمیم ها، 
و  ژرف نگری  با  جز  آن  آینده  و  اکنون  تحلیل  که 
به  بنا  ایران  اقتصاد  نیست.  میسر  تجربه اندوزی 
فرهنگی  و  جمعیت شناختی  ژئوپلتیک،  خاص  موقعیت 
دلیل،  همین  به  و  دارد؛  ویژه ای  شرایط  آن  بر  حاکم 
ترسیم دقیقِ افق های آتی در اقتصاد ایران امری صعب 

و چندوجهی است.
از سوی دیگر پیش نیاِز بنگاه ها برای اتخاذ تصمیم های 
حوزه  در  موفقیت  برای  افراد  الزمه ی  و  استراتژیک 
مالیه ی شخصی، دارا بودن تحلیل و پیش بینی صحیح 
بزرگترین  حقیقت،  در  است.  اقتصاد  آینده  و  اکنون  از 
زیان مجموعه ها و افراد زمانی حادث می شود که فرآیند 
از  بینشی  بدون  و  مطلق  تاریکی  در  آنها  تصمیم سازی 
اوضاع و احوال محیطی انجام پذیرد. اعتقاد ما بر این 
است که آحاد فعال در حوزه اقتصاد می توانند -و باید- 
پِی  در  فکت،  بدون  و  سلیقه ای  پیش گویی های  جای  به 
پیش بینی های کارشناسانه و مبتنی بر واقعیت و تجربه 

باشند.
تاثیر  و  سناریوها  ارائه  با  ایران  اقتصاد  کارشناسان 
جمله  از  اقتصادی،  های  شاخص  بر  مختلف  احتماالت 
تورم، رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب وکار، کاهش 
که  اند  کرده  بینی  پیش  و...  تجاری  و  سیاسی  ریسک 
با حصول توافق جامع روبه  اقتصادی کشور  وضعیت 
صورت  در  اقتصادی  رشد  و  گذاشت  خواهد  بهبود 
امضای توافق جامع و لغو تحریم ها بین 6 تا 8 درصد 

در سال 95 تحقق خواهد یافت.

سه نهاد معتبر بین المللی شامل بانک جهانی، صندوق 
بین المللی پول و واحد اطالعات اکونومیست متفق القول 
ارائه  ایران در سال 95  از اقتصاد  پیش بینی های مثبتی 
برای  گذشته  سال  رویداد  مهم ترین  شاید  کرده اند. 
نهادهای  این  اما همه  بود،  ایران رفع تحریم ها  اقتصاد 
پیش بینی های  تحقق  برای  الزم  شرط  بین المللی 
تداوم  را  ایران  اقتصاد  خوب  هوای  و  آب  از  مثبتشان 
اصالحات ساختاری در حال اجرای ایران ذکر کرده اند 
و  تداوم اصالحات  در صورت  که  کرده اند  پیش بینی  و 

به  مدت  میان  در  ایران  توسعه،  برنامه  اهداف  پیگیری 
بزرگ ترین قدرت اقتصادی منطقه تبدیل خواهد شد.

صندوق بین المللی پول در گزارش ساالنه خود از رشد 
اقتصادی جهان، برای سال 95 ایران رشد اقتصادی 3/ 
4 درصدی را پیش بینی کرده است. بر این اساس نرخ 
خواهد  درصد   11  /5 با  برابر   95 سال  در  ایران  تورم 
بود. این صندوق نرخ بیکاری ایران در سال 95 را 5/ 
12 درصد پیش بینی کرده است. صندوق بین المللی پول 
در تحلیل خود از آینده اقتصاد ایران با اشاره به اینکه 
به نظر می رسد رشد منطقه  در سال 2016 به طور قابل 
مالحظه ای بهبود یابد مهم ترین دلیل آن را شتاب گرفتن 
است  دانسته  برجام  تصویب  از  پس  ایران  فعالیت های 
نیز  نفت  صادرات  و  تولید  ترمیم  باعث  است  ممکن  که 
بشود. صندوق بین المللی پول در گزارش خود درباره 
حاضر  درحال  است:  آورده  ایران  غیرنفتی  تجارت 
تجارت غیرنفتی ایران با دیگر نقاط جهان محدود است، 
این  که  یابد  افزایش  تجارت  این  می شود  پیش بینی  اما 
بقیه  و  ایران  در  باالتر  درآمدهای  منعکس کننده  مساله 

جهان و کاهش هزینه های مبادله است.

ایران  اقتصاد  آینده  از  خود  پیش بینی  در  جهانی  بانک 
اعالم کرده است که جذابیت ایران برای سرمایه گذاری 
استقبال  می تواند  که  است  مسائلی  جمله  از  خارجی 
رابطه  یک  ایجاد  برای  را  ایران  نفت  از  اروپایی ها 
بشکه  هزار   700 حدودا  )ایران  کند  فراهم  دوجانبه 
اثر  بر  را  اروپایی  بازارهای  به  مربوط  سهم  روز  در 
این  پیش بینی  براساس  است(.  داده  دست  از  تحریم ها 
بانک، رشد اقتصادی ایران در سال 95 به 4/ 4 درصد و 
نرخ تورم در کشورمان به 5/ 11 درصد خواهد رسید. 
بانک 3/ 12  این  ایران در سال 95 توسط  بیکاری  نرخ 
باور  این  بر  جهانی  بانک  است.  شده  پیش بینی  درصد 
است که ایران می تواند تولید نفت خام خود را 5/ 0 تا 
7/ 0 میلیون بشکه در روز افزایش دهد و آن را به سطح 
سال 2011 یعنی 6/ 3 میلیون بشکه در روز در پیش از 
کرده  اعالم  همچنین  جهانی  بانک  برساند.  تحریم ها 
بزرگ ترین ذخایر شناخته  ایران  آنکه  به  توجه  با  است 
از کل ذخایر شناخته شده  گاز جهان )18 درصد  شده 

جهان( را در اختیار دارد، ...
ادامه در صفحه 5
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پیشتازی کلینتون و ترامپ

حزب  دو  پیشتازان  همچنان  ترامپ،  دونالد  و  کلینتون  هیالری 
دموکرات و جمهوری خواه در انتخابات درون حزبی آمریکا هستند، 
اما شرایط میلیاردر تازه وارد کمی با کلینتون فرق می کند. اظهارات 
جدال های  گذشته  هفته  تا  شد  موجب  ترامپ  تنفربرانگیز  و  تند 
انتخاباتی   بزرگ  تجمع  و  شود  کشیده  خیابان ها  کف  به  انتخاباتی 
ترامپ  شود.  لغو  شیگاکو  در  جمهوری خواهان  جنجالی  نامزد 
او  مقایسه  اما  است،  پیشتاز  جمهوری خواهان  اردوگاه  در  اگرچه 
با هیتلر و تهدید دانستن او برای صلح جهانی، نگرانی بسیاری از 

چهره های این...

انفجار در قلب ترکیه
انفجاریک خودروی بمب گذاری شده در آنکارا که در نزدیکی دفتر 
داد، نشان می دهد که  از وزارتخانه ها روی  نخست وزیر و شماری 
امنیتی روبه رو است. در  با تهدیدهای متعدد  تا چه حد  این کشور 
این بمب گذاری که برای سومین مرتبه طی 6 ماه گذشته رخ داد بیش 
از 140 نفر کشته و زخمی شدند. اردوغان در واکنش به این حمله 
قول داد که تروریسم را به زانو درآورد. مسوولیت بمب گذاری ماه 
گذشته آنکارا را گروه بازهای آزاد کردستان به عهده گرفت. اکتبر 
گذشته هم بیش از 100 نفر در راهپیمایی صلح کردها در آنکارا کشته 

شدند.

موشک های بالستیک
پاسداران  سپاه  توسط  اخیرا  که  والیت  اقتدار  موشکی  رزمایش 
کوتاه  و  برد  میان  بلند،  برد  موشک های  انواع  آن  در  و  شد  برگزار 
به دنبال  را  مختلفی  واکنش های  گرفت،  قرار  آزمایش  مورد  برد 
موشکی  آزمایش های  انجام  کرده  اعالم  ایران  که  حالی  در  داشت. 
به عنوان اقدامی در راستای استراتژی دفاعی ادامه خواهد داشت و 
اخیر هسته ای  توافق  به  ارتباطی  قابلیت های موشکی هیچ  توسعه 
شورای   2231 قطعنامه  ناقض  را  آزمایش ها  این  برخی  اما  ندارد، 
امنیت سازمان ملل متحد و حتی نقض برجام می دانند. در مرحله 
»اف«  و  »اچ«  قدر  زن  نقطه  بلند  برد  موشک های  رزمایش،  نهایی 
قرار  هدف  را  مکران  سواحل  در  اهدافی  شرقی  البرز  ارتفاعات  از 
کیلومتر   2000 به  نزدیک  بردی  موشک ها  این  که  آنجا  از  دادند. 
تاکید  سپاه  هوافضای  نیروی  فرمانده  حاجی زاده  سردار  دارند، 
دشمن  دورترین  دادن  قرار  هدف  موشک ها،  این  طراحی  علت  کرد 

یعنی رژیم اسرائیلی است.در حالیکه سازمان ملل در واکنش به این 
اهمیت  را حائز  برجام  تعهداتش طبق  به  ایران  پایبندی  آزمایش ها 
دانسته، اما مخالفان آمریکایی برجام از آزمایش های موشکی موفق 
همین  در  کرده اند.  پیدا  تنش آفرینی  برای  تازه ای  بهانه ای  ایران 
را  ایران  آزمایش های موشکی  آمریکا  حال جان کری وزیر خارجه 
ناقض قطعنامه های شورای امنیت دانسته و گفته در صورت ادامه 
خواهند  اعمال  ایران  علیه  جدید  تحریم های  موشکی،  آزمایش های 
شد. براساس قطعنامه 2231 شورای امنیت، ایران در دوره تعیین 
با  ارتباط  در  فعالیتی  هیچ گونه  نباید  راستی آزمایی  برای  شده 
موشک های بالستیک طراحی شده با قابلیت حمل تسلیحات هسته ای 
به انجام رساند. وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به احتمال 
تحریم های جدید گفت ما در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه تنها 
بخش ناچیزی را صرف توان دفاعی می کنیم و برنامه موشکی یکی 

از مصادیق توان دفاعی است که ما به آن نیاز داریم.

بازگشت احمدی نژاد؟
اولین اظهارنظر سیاسی احمدی نژاد که تقریبا دو سالی بود سکوت 
صورت  روحانی  دولت  سیاست های  به  حمله  با  بود  کرده  پیشه 
تحلیلگران  برخی  به زعم  که  دهم  و  نهم  دولت های  رئیس  گرفت. 
اسب  تا  می کند  آماده  را  خود  و  دارد  را  قدرت  به  بازگشت  سودای 
سیاست را زین کند، به بهانه حضور در یادواره شهدای خیبر گفت؛ 
خیال کردند که بساطی درست کنند و چیزی رد و بدل کنند و پشت 
انقالب  خدا  به  است.  شده  تمام  کار  بگیرند  فاتح  قیافه  تریبون ها 
ملت ایران در اول راه است و تا برچیدن ظلم و ستم از تمام دنیا این 

انقالب ادامه دارد

هشدار اوباما به سعودی ها
رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه ای کم سابقه از متحدان منطقه ای 
خود در خاورمیانه انتقاد کرد و در عین حال به سعودی ها هشدار 
داد که باید خاورمیانه را با ایرانی ها سهیم شوند. اوباما که از زمان 
کرده  پیدا  دیرینش  با متحد  اختالفاتی  ایران  پرونده هسته ای  آغاز 
در  تک روی  جای  به  پس  این  از  خواست  سعودی  مقامات  از  بود، 
منطقه به نقش ایران احترام گذاشته و این کشور را به عنوان عضو 
مؤثرمنطقه به رسمیت بشناسند. به زعم تحلیلگران، آمریکایی ها با 

انتخاب رویکردی واقع بینانه، قدرت و نقش سازنده ایران...

حق الوکاله بابك زنجانی چقدر است؟
شنیده شد که وکیل مدافع بابك زنجانی از وضعیت پرونده موکلش 
گفت و در بخشی به سواالتی درباره میزان حق الوکاله پاسخ داد. 
آفتاب نوشت؛ رسول کوهپایه زاده در پاسخ به این سوال که » با آقای 
اساس  بر  بله؛  گفت:  کردید؟«  منعقد  هم  رسمی  قرارداد  زنجانی 
در  کوهپایه زاده  شد.  منعقد  موکلم  و  من  میان  قراردادی  قانون 
واکنش به این سوال که اعالم مبلغ حق الوکاله از سوی شما تعیین 
شد یا آقای زنجانی، پاسخ داد: »من پیشنهاد کردم« و درباره میزان 
حق الوکاله توضیح داد: » این قرارداد بر اساس قانون محرمانه و 
خصوصی است. اما چون مبلغ پرونده 8 هزار میلیارد تومان بود 
که بر اساس 6 درصد تعرفه، مشخص است چقدر می شود. هرچند 
بگویم  باید  اما  است  میلیاردی  من  الوکاله  حق  تصور می کنند  همه 
تا این لحظه هیچ پول یا کاال یا ملك و هر چیزی از سوی موکلم به 

عنوان حق الوکاله به بنده پرداخت نشده است. «

تحصن استاد اخراج شده برای صدای زنانه اش
که قاسم اکسیری فرد، استاد سابق دانشگاه خواجه نصیر طوسی 
دانشگاه  مقابل  شده،  اخراج  دانشگاه  از  زنانه  صدای  دلیل  به  که 
خواجه نصیر طوسی دست به تحصن زد. پارسینه نوشت؛ اکسیری 
فرد، استاد فیزیك است و مدرکش را از موسسه بین المللی مطالعات 
به تحصن  نیز دست  او پیش ازاین  اخذ کرده است.  ایتالیا  پیشرفت 
زده بود و ظاهرا موفق به دیدار با محمد فرهادی وزیر علوم شده 
بود. پس ازآن به گفته اکسیری فرد، فرهادی وزیر علوم به او قول 
طوسی  نصیر  خواجه  دانشگاه  با  مشکلش  بهمن   15 تا  بود  داده 
دوباره  حاال  مشکلش،  برطرف نشدن  دلیل  به  اما  شود  برطرف 

تحصنش را آغاز کرده است.

تقدیر سازمان ملل از هنرمند ایرانی
از  ایرانی برای طراحی پوستر خلع سالح  که کاظم بکایی هنرمند 
اطالعات  مرکز  گرفت.  قرار  تقدیر  مورد  متحد  ملل  سازمان  سوی 
سازمان ملل متحد نوشت؛ نتایج مسابقه ای که با حمایت دفتر امور 
سالگرد  هفتادمین  بزرگداشت  منظور  به  و  متحد  ملل  سالح  خلع 
نخستین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که آرمان حذف 
کلیه سالح های  هسته ای و سالح های کشتار جمعی را بنیان گذاشت، 
شامل نام سه برنده و تقدیر از 9 طراح دیگر به تازگی اعالم شد. 
از  سوم  و  دوم  نفرات  و  ِپرو  کشور  از  جهانی  رقابت  این  اول  نفر 

ایاالت متحده آمریکا بودند. پوستر کاظم بکایی از تهران در میان 
مسابقه  داوران  هیأت  وسیله  به  که  می خورد  چشم  به  پوستری   9
قرار  تقدیر  مورد  متحد  ملل  سازمان  سالح  خلع  پوستر  طراحی 

گرفت.

بازگشت عطاء ا... مهاجرانی
که  است  شده  مدعی  اصولگرا  جریان  به  نزدیك  روزنامه  یك  که   
مدعی  »جوان«  بازگردد.  ایران  به  است  قرار  مهاجرانی  عطاءا... 
 - مهاجرانی  عطاءا...  که  است  آن  از  حاکی  شنیده ها  است؛  شده 
وزیر ارشاد دولت اصالحات- قول های مساعد و محکمی را از جانب 
برخی مسئوالن و افراد تاثیرگذار داخلی برای بازگشت بی سروصدا 
بر همین  افزوده است:  این روزنامه  به کشور دریافت کرده است. 
اقدامات چند ماهه اخیر وی نظیر خاتمه کار سایت جرس  اساس، 
فیسبوك،  جمله  از  مجازی  شبکه های  کاربری  حساب های  بستن  و 
توئیتر، پالس و کانال تلگرام آن از سوی برخی تحلیلگران، به عنوان 

زمینه سازی برای دستیابی به این هدف ارزیابی شده است.

بازی روس ها با اس-300
حاال که بهانه تحریم ها رفع شده است اما باز هم روسیه برای تحویل 
سامانه اس-300 به ایران این دست و آن دست می کند. در حالی که 
پیشتر برخی خبرها از احتمال تحویل اس 300 در اواخر بهمن ماه 
حکایت داشت، اما حاال از سوی روس ها عنوان شده که این سامانه 
را شهریور یا مهر سال 95 به ایران ارسال خواهند کرد. پیشتر یک 
روسیه  به  اسنادی  اسرائیل  که  بود  شده  مدعی  اسرائیلی  روزنامه 
حزب الله  به  روسی  سالح های  ایران  می دهد  نشان  که  داده  تحویل 
ارسال کرده است و همین موجب تعویق ارسال اس-300 شده است.

تحریم مردمی جواب داد
در آستانه نوروز 95 برخی خبرها از کاهش شدید سفرهای نوروزی 
می کند. حکایت  کشور  ارز  خروج  نیز  و  دبی  و  ترکیه  به  ایرانی ها 

پس از انتشار اخباری مبنی بر رفتارهای تبعیض آمیز در هتل ها و 
فرودگاه های این دو کشور با مسافران ایرانی در کنار حمایت های 
ترکیه و دبی از گروه  تروریستی داعش، کمپین مردمی تحریم سفر 
به این کشورها به راه افتاد تا ایرانی ها با ایرانگردی در نوروز به 
جای خروج ارز کشور از این طریق، صنعت توریسم کشورمان را 

رونق دهند و به مردم جوامع محلی سود برسانند.
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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. 

مانند کوتوله های بیدار، حق 
خود را به غول خفته واگذار 

می کنیم.
تریلوس و کریسیدا، پرده دوم، صحنه 

سوم.

A stirring dwarf we do 
allowance give before a 
sleeping giant.

Triolus and Cressida, Act II, sc. 3

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

هفته نامه پرشین
 اجتماعی , فرهنگی , هنری

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

نویسنده انتخاب و به چاپ می رسد.

مدیرمسئول و سردبیر: 
  عباس نجفی زرافشان

editor@persianweekly.co.uk

شورای همکاران و نویسندگان:
دکترعال امیرشاهی،  

امیرارسالن یکتامنش، ناصر نوروزی،
 احسان صادقیان

بازاریابی و فروش:
جواد توتونچی

Tel:  020 7193 5592
Mob:078 11000 455

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

از نوشته های نویسندگان و  نامه پرشین  هفته 
آنها  خوانندگان استقبال کرده ولی در ویرایش 
آزاداست.مسئولیت آگهی ها و صحت آنها بعهده 
صاحبان آن میباشد. هفته نامه پرشین درقبول 

یا رد آگهی ها صاحب اختیار می باشد. 
کلیه حقوق مادی و معنوی برای

ثبت  شماره  به   Golden Class Ltd.
06762511 به تاریخ اول دسامبر 2008 محفوظ 

است.

نمایندگی و مرکز پخش در سوئد: 
کتاب فروشی بین المللی فردوسی

آقای مهدی رحیم زاده
Tegnérgatan 32, Stockholm, 
SE-11360, Sweden
Tel: 0046 8 3230 80

با تشکر از مواد غذایی ماهان جهت توزیع در 
دیگر شهرهای انگلستان

تیراژ: 3000 نسخه چاپی

DON’T FORGET
Help to keep public area 
clean and tidy for every-
one by taking your copy 
of Persian Weekly paper 
with you, when you leave
When you have finished 
with this publication please recycle it.

 118548 Likes
www.facebook.com/persianweeklypaper

 حساب نوروز با بقیه اعیاد 
و مراسم ها جداست

آرام آرام صدای قدم های نوروز به گوش می رسد و برای 
ایرانیان نیز هر کجای این دنیا که باشیم، یاد و خاطره  ما 
عید،  شب  تکانی  خانه  است.  دلنشین  و  خوشایند  نوروز 
لباس  خرید  سین،  هفت  سفره  برای  سبزه  کردن  آماده 
عید،  مخصوص  خوشمزه  های  خوراکی  و  آجیل  نو،  های 
به  بزرگترها  دادن  عیدی  دوستان،  و  اقوام  بازدید  و  دید 
کوچکترها، تکالیف شب عید و پیک های نوروزی مدارس و 
ده ها مورد دیگر از خاطراتی است که هر ایرانی در گوشه 

ای از ذهنش جا داده است. 
گهگاه  و  است  متفاوتی  های  قومیت  دارای  ایران  اینکه  با 
برخی از مردم در بعضی مراسم ها،  توجهی به آنها ندارند 
در  و  جداست  مراسم  و  اعیاد  بقیه  با  نوروز  حساب  اما، 
جایش در قلب همه ی ایرانیان است و یکی از شیرین ترین 
لحظات سال برای ما می باشد. ما ایرانیان خارج از کشور 
نیز آیین و مراسم برگزاری این عید را از یاد که نمی بریم 
هیچ، حتی هر سال نیز سعی در باشکوه تر برگزار کردن 
نوروز، چهره  به  مانده  ماه  یک  از حدود  تقریبا  داریم.  آن 
و  گیرند  به خود می  را  ایرانی رنگ عید  ی فروشگاه های 
لوازم مخصوص شب عید،  تهیه و فروش  با  آنها  صاحبان 
نمادهای  با  را  کشور  از  خارج  مقیم  ایرانیان  های  خانه 
دیرین و سنتی ایران با شکوه، جلوه می دهند و تزئین می 
کنند. اعالن ها ی میهمانی های بزرگ شب عید در جراید 
هنرمندان  و  خوانندگان  های  کنسرت  ایرانی،  نشریات  و 
و  همه  مختلف،  های  بزرگداشت  و  گردهمایی  ایرانی، 
همه رو به فزونی می گذارند و خالصه همه در تالشند تا 
هم  دور  برای  فرصتی  هر  از  نوروز،  عید  روزهای  این  در 
و  ایرانیان  بین  در  تنها  آئین  این  اما  کنند.  استفاده  بودن 
فارسی زبانان شناخته شده نیست و مخصوصا در سالیان 
اخیر با توجه به شرایط حساس ایران و توجه جوامع بین 
آن بیشتر  آداب و سنن  این سرزمین قدیمی،  بر روی  الملل 
پیش  سالهای  همانطوریکه  و  شد  شناخته  جهانیان  برای 
باستانی  عید  این  ها،  کشور  برخی  رسمی  مقامات  دیدیم 
را به ایرانیان تبریک گفتند. نکته جالب اینکه برخی از این 
سیاست مداران تبریکات خود را به زبان فارسی به ایرانیان 

سراسر دنیا عرضه داشتند. 
دیدن چنین اتفاقاتی برای ما ایرانیان همیشه شادی آفرین 

بوده و هست و در مقابل آن نیز مسئولیت حفظ و نگهداری 
این  دارد.  ادامه  در  ما  برای  را  المللی  بین  احترام  این  از 
عنوان  به  دیگر  کشورهای  در  که  ما  برای  بودن  مسئول 
توجه  و  کند  می  پیدا  نمود  بیشتر  هستیم  میهمان  جامعه 
اجتماعی  ارتباطات  در  و منش خود  رفتار  در  را  ما  بیشتر 
اخیر شاهد  در چند سه سال  متاسفانه  کند.  مان طلب می 
به  انگلستان  های  پارک  بدر  سیزده  روز  در  که  بودیم  آن 
ایرانیان در پارک ها  خاطر مشکالتی که در سال های قبل 
به وجود آورده بودند، از ورود ایرانیان ممانعت به عمل می 
آوردند که خوشبختانه با قبول مسئولیت برخی از سازمان 
های خیریه ایرانی، اینگونه مشکالت تا حدودی مرتفع شده 
است. امیدواریم در این سال جدید، شاهد دوستی و احترام 
به  کنیم  تالش  و  باشیم  میزبان  جامعه  به  ایرانیان  ی  همه 
منزلت موجود ایرانیان در بین شهروندان کشورهای دیگر 
بیافزاییم. یادمان باشد اگراز داشتن مهر و محبت و آغوش 
هستیم،  محروم  اینجا  در  خودمان  فامیل  بزرگترهای  گرم 
هستند بزرگترهایی که در این کشور تنها ومحروم از توجه 
فرزندان و نوه های خود هستند و ما می توانیم با بازدید از 
آنها فرصتی برای عشق ورزیدن آنها و تجربه کردن آغوشی 

گرم را برای خود فراهم آوریم. 
هفته  در  خود  خدمتگذاران  صمیمانه  تبریک  نیز  آخر  در 
نامه پرشین را برای فرارسیدن عید نوروز سال 1395 پذیرا 
قوتی  و  ضعف  نقاط  همه  با  گذشته  سال  اینکه  از  باشید. 
حامی  و  پشتیبان  خود  محبت  با  داشتیم،  خود  کار  در  که 
و سپاس  قدردانی  بودید، کمال  این نشریه  در  ما  همکاران 
را داریم. سعی مان بر آن بوده تا با اطالع رسانی صحیح 
قدمی  خود  جامعه  آگاهی  بردن  باال  در  هرهفته،  درست  و 
براریم و اگر در این راه کمی و کاستی را مشاهده کردید، 
خود  مخاطبان  همه  از  که  درخواستی  طلبیم.  می  پوزش 
داریم این است که با ارائه نظرات خود بسان گذشته، باعث 
به خودتان است  این نشریه که مطعلق  رشد همه منظوره 

شوید.
صاحبان  به  نشریه  این  معرفی  همینجا  در  دیگر  یکبار   
تا  شویم  می  یادآور  را  عزیز  خواننده  شما  توسط  مشاغل 
با کمک یکدیگر جامعه قویتری از ایرانیان داشته باشیم و 
این نشریه نیز با داشتن آگهی، استقالل مالی خود را حفظ 

نماید. 
  نوروز مبارک. 
عباس نجفی زرافشان
سردبیر هفته نامه پرشین

با آبونمان )اشتراک(  هفته نامه پرشیـــن، 
 به گسترش فرهنـگ و هنــر جــدای از هرگونه 

گرایشهای سیاسی و  مذهبـــی، کمکی وافر میکنید. 

http://www.facebook.com/pages/Persian-Weekly/120285221359444
http://www.facebook.com/persian.weekly
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مارتین لوترکینگ، سخن مشهوری دارد 
و آن این است: »ما تاریخ را نمی سازیم، 
بلکه این تاریخ است که ما را می سازد.« 
 1394 سال  وقایع  وصف  در  سخن  این 
هسته ای  توافق  می آید؛  کار  به  سخت 
دو دهه مناقشه و  پی  در  و غرب  ایران 
از  سرنوشت ساز  و  خطرناک  مذاکره 
بر سرلوحه  که  است  جمله رخدادهایی 
این سال ثبت شده و همچون مهم ترین 
یاد  به  همواره  ایران  تاریخ  معاهدات 
خواهد آمد، اما از توافق هسته ای ایران 
از  دیگر  شماری  بگذریم،  که  غرب  و 
مهم ترین  فهرست  در  باید  را  وقایع 
وقایع تاریخی این سال جا داد. در اینجا 
نگاهی می اندازیم به آنچه از سال 94 در 

آینده به یاد خواهد آمد.
پیمان تجاری ترانس – پاسیفیک

در آبان ماه 94 دوازده کشور صنعتی جهان پس از هفت 
توافق  به  سال  قرارداد  بزرگ ترین  سر  بر  مذاکره  سال 
 »)TPP( پاسیفیک   – »ترانس  که  قراردادی  رسیدند؛ 
را  تجاری  پیمان  این  اوباما  دولت  است.  شده  نامیده 
آسیا-پاسیفیک«  منطقه  تجاری  »آینده  تعیین کننده 
تولید  درصد   40 حدود  که  منطقه ای  است؛  نامیده 

ناخالص داخلی جهان را در خود جای داده است.

حمالت تروریستی داعش به پاریس
مرکز خالفت خودخوانده دولت اسالمی سه سال است 
در  تروریستی  نهاد  ثروتمندترین  و  بزرگ ترین  به  که 
به  چگونه  داعش  اینکه  است.  شده  تبدیل  خاورمیانه 
تا موصل و شنگال در عراق  از رقه در سوریه  ناگهان 
را درنوردید مساله ای است که دیگر ساختار تشکیالتی 
حمالت  است؛  شده  روشن  آن  دیپلماتیک  مناسبات  و 
آغاز  در  عربستان  مالی  کمک های  و  ترکیه  استراتژیک 
انتقادی  رسانه های  که  بود  موضوعی  داعش  پیدایش 
این  بیشتر زمان گذشت  پرداختند و هرچه  آن  به  غرب 
به  آمد.  بیرون  ابهام  از  و  شد  آشکار  بیشتر  همگرایی 
در  است؛  موبیوس  نوار  همچون  داعش  کارکرد  قولی 
کارخانه های  و  سلفی  بنیادگرایی  با  مرموز  تعاملی 
اسلحه سازی. چنان که آمار فروش اسلحه به خاورمیانه 
طی سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است. کافی 
عربستان  نظامی  تجهیز  به  گذرا  نگاهی  فقط  است 
سعودی در سال گذشته بیندازیم: 8/ 80 میلیارد دالر 
کشور  همین  که  اینجاست  نکته  غرب!  از  اسلحه  خرید 
یکی از تامین کنندگان اصلی ادوات و مهمات تسلیحاتی 

داعش بوده است.

با  روز  یک  طی  آبان ماه  در  خلیفه«  »جهادیست های 
چهار حمله پی در پی پاریس را به خون کشیدند و صدها 
دو  که  روزی  در  هم  آن  کردند،  زخمی  و  کشتند  را  تن 
تیم ملی فرانسه و آلمان در این شهر به مصاف هم رفته 
مهم ترین  جزو  را  حمالت  این  گاردین  روزنامه  بودند. 
هیوالهای  اگرچه  است.  کرده  قلمداد  سال  وقایع 
داعش از کوبانی تا عفرین و در سوریه و لیبی و عراق 
کنار  در  که  زده اند  جنایاتی  به  دست  افغانستان  و 
خواهد  خاطره ها  در  بشریت  علیه  جنایات  بزرگ ترین 

ماند.

سقوط هواپیمای روسی در خاک ترکیه
و  روسیه  مخدوش  روابط  که  افتاد  اتفاقی  آذرماه  در 
سوخو  جنگنده  سقوط  کرد؛  تارتر  و  تیره  را  ترکیه 
روسی به دست خلبانان ترکیه. والدیمیر پوتین از این 
را  ناسزاها  بدترین  که  آشفت  چنان  ترکیه  ارتش  اقدام 
این  او را همدست داعش نامید.  حواله اردوغان کرد و 
گفته پوتین در رسانه ها بازتابی گسترده داشت: »ترکیه 
پوتین  امر  تحت  ارتش  زد.«  خنجر  روسیه  به  پشت  از 
بر  پس  آن  از  بوده  اسد  بشار  دولت  متحد  همواره  که 

و  افزود  داعش  مواضع  به  خود  هوایی  حمالت  تعداد 
حتی نیروی زمینی خود را نیز در بخش هایی از سوریه 
ترکیه  و  روسیه  روابط  خوردن  هم  به  کرد.  مستقر 
ضربه ای کاری به صنعت توریسم در ترکیه زد؛ کاهش 

10 میلیارد دالری درآمدهای گردشگری!

تراژدی »آیالن« بحران پناهندگی در اروپا
خبری  و  عکسی  که  نبود  روزی  گذشت  که  سالی  در 
منعکس  رسانه ها  در  سوری  نگون بخت  مهاجران  از 
ناگزیر  کوچ  جهادیست ها،  تروریستی  عملیات  نشود. 
کرد.  فراگیر  بحرانی  دستخوش  را  سوری  مهاجران 
به روی  را رسما  آلمان مرزهایشان  و  فرانسه  و  یونان 
پناه جویان بستند و دیگر کشورهای اروپایی نیز متحدا 
چنین کردند. ده ها هزار نفر پشت مرزها ماندند و در 
اثر گرسنگی و بیماری هالک شدند. در همان روزهایی 
خشونت  با  اروپا  به  سوری ها  مهاجرت  جدید  موج  که 
پلیس ترکیه و کشورهای مقصد مواجه شد؛ یک عکس 
 11 روز  ترک،  عکاس  دمیر،  نیلوفر  داد؛  تکان  را  دنیا 
کنار  را  کوردی«  »آیالن  نام  به  بچه ای  جسد  شهریور 
یک  با  بچه ای  گرفت؛  را  عکسش  و  یافت  بدروم  ساحل 
دمر  که  سیاه  کفش های  و  آبی  شلوار  قرمز،  تی شرت 
پا  به  بلوایی  تراژیک  این عکس  افتاده بود.  روی زمین 
کرد و عرق شرم بر پیشانی رهبران اروپا نشاند تا جایی 
که صدر اعظم آلمان را مجبور به تجدیدنظر در قوانین 

سفت و سخت مهاجرت به آن کشور کرد.

پدیده برنی سندرز
برنی سندرز، سناتور 75 ساله ایالت ورمونت در حالی 
دموکرات،  حزب  در  کلینتون  هیالری  رقیب  به عنوان 
شد  آمریکا  در  ریاست جمهوری  انتخابات  رقابت  وارد 
که در آغاز شخصیت او چندان جدی به نظر نمی رسید 
»سوسیال  یک  مقام  در  را  خود  زود  خیلی  سندرز  اما 
بر  آمریکا شناساند و شعارهایی  به جامعه  دموکرات« 
امیدبخش  و  جذاب  هوادارانش  نظر  در  که  آورد  زبان 
به قول  است؛  فیلمساز  و  نویسنده  سندرز،  می نماید. 
هیچ  اگرچه  است.  هالیوود  سرمایه  از  بخشی  خودش 
سرمایه ای برای تبلیغات انتخاباتی ندارد! در برابر او از 

حزب جمهوری خواه، شخصیتی خشن و نژادپرست به 
نام دونالد ترامپ ایستاده که یک ابرتاجر دست اندرکار 
بارها  او  است.  توکیو  تا  نیویورک  از  ساختمان سازی 
تاکید کرده که دوستان زیادی در اسرائیل دارد. اگرچه 
سندرز نیز سابقه کار در مزارع اشتراکی )کیبوتص( را 

دارد که با شیوه های سوسیالیستی اداره می شده است. 
این حال ترامپ در یک سخنرانی »اسالم« را دشمن  با 
آمریکا دانسته که موجی از انتقاد مسلمانان مقیم آمریکا 
برابر  در  جماعت  نماز  برگزاری  که  داشته  به دنبال  را 
برج ترامپ، واکنشی طبیعی از این دست بود. در آن سو 
سندرز، بحران انسانی و شکل گیری خشونت بی سابقه 
در خاورمیانه را معلول »حمله آمریکا به عراق« ارزیابی 
کرده و گفته »آمریکایی ها رئیس جمهوری نمی خواهند 
سیاهپوستان  زنان،  مسلمانان،  مکزیکی ها،  به  که 
دونالد  همانند  که  کسی  هر  و  کهنه سربازان  آمریکا، 

ترامپ نمی اندیشد، توهین می کند.«

دی  کاپریو؛ بازگشته از گور
به  یافتن  دست  از  بار  هر  و  شد  اسکار  نامزد  بار  پنج 
که  سالی  در  اما  بازماند؛  طالیی  خوشرنگ  تندیس  آن 
او  از  که  دی کاپریو  لئوناردو  و  برگشت  ورق  گذشت 
اخیر  دهه  چند  بازیگران  بزرگ ترین  از  یکی  به عنوان 
فیلم  به  دی کاپریو  نام  شد.  اسکار  برنده  می شود،  یاد 
که  عاشقانه  و  حماسی  فیلمی  خورده؛  گره  تایتانیک 
براساس یک واقعه تاریخی در سال 1997 با هزینه 200 
شد.  ساخته  کامرون  جیمز  کارگردانی  و  دالر  میلیون 
بازی دی کاپریو در برابر کیت وینسلت چنان درخششی 
اما  کرد،  اسکار  جایزه   11 برنده  را  فیلم  این  که  داشت 
هر دو بازیگر اصلی فیلم تنها در مقام نامزد آن جایزه 
و  میلیارد  دو  جهانی  فروش  با  تایتانیک  ماندند.  باقی 
185 میلیون و 348 هزار دالر پرفروش ترین فیلم تاریخ 

بوده است.

عملیات تروریستی در »سوروچ« ترکیه
به  ترکیه  سوسیالیست  و  دموکرات  جوانان  تیرماه  در 
سوروچ رفته بودند تا از آنجا خود را به کوبانی برسانند 

و همدلی شان را با مبارزان و مردم این شهر نشان دهند. 
یک هیوالی داعشی به اجتماع آنها در یک مرکز فرهنگی 
– باغ عماره – حمله کرد و جنایت تکرار شد؛ آنها در میان 
اسباب بازی هایی که برای کودکان کوبانی برده بودند، 
فرد  که  نوشتند  خبرگزاری ها  برخی  غلتیدند.  خون  به 
انتحاری تحت تعقیب پلیس ترکیه بوده و روز قبل در 
گمان  بنابراین  گرفته؛  قرار  بازجویی  مورد  هتل  یک 
می رود که او زیر نظر و تحت  الحفظ ماموران سازمان 
اطالعات ترکیه )میت(، دست به این جنایت زده باشد.

رسوایی سپ بالتر
بین المللی  فدراسیون  مستعفی   رئیس  بالتر،  سپ  نام 
رسوایی  یک  با  گذشت  که  سالی  در  )فیفا(  فوتبال 
فیفا  ماموران  که  اسنادی  خورد.  پیوند  مالی  بزرگ 
او در سال 2011، دو میلیون  برمال کردند نشان داد که 
اروپا  فوتبال  اتحادیه  رئیس  پالتینی،  میشل  به  دالر 
)یوفا( داده است. رسانه ها این ماجرا را رشوه خواری 
خواندند. سپردن میزبانی مسابقات جام جهانی 2018 
و 2022 به روسیه و قطر با پرونده رشوه خواری بالتر 
و پالتینی پیوندی مشکوک دارد. بالتر در سال 1998 به 
ریاست فیفا رسید و چهار دوره متوالی به عنوان رئیس 
باقی ماند، اما در تاریخ 2 ژوئن 2015 چهار روز پس از 
اینکه برای پنجمین بار به عنوان رئیس فیفا انتخاب شد، 

استعفا داد.

روابط غیرمنتظره کوبا و آمریکا
شاید تا همین یک دهه پیش به مخیله هیچ سیاستمدار 
آمریکای  و  کمونیست  کوبای  که  نمی رسید  واقع نگری 
»روابط  به  تن  تنش،  دهه  پنج  از  پس  کاپیتالیست 
امور  وزیر  کری،  جان  مردادماه  در  دهند.  دیپلماتیک« 
را  کشور  این  سفارت  و  رفت  هاوانا  به  آمریکا  خارجه 
کرد.  بازگشایی  سرامائسترا  چریک های  سرزمین  در 
تصمیم  با   2008 سال  از  که  پیر  چریک  این  کاسترو، 
»مجمع ملی کوبا« رهبری را به برادرش، رائول سپرده 
است با حیرت نظاره گر چنین رخدادی بود. با این حال 
نرسیده  کوبا  پایتخت  به  کری  حامل  هواپیمای  هنوز 
و  »رویاها  عنوان  با   یادداشتی  طی  کاسترو  که  بود 
واقعیت ها« به سیاست های »امپریالیستی« آمریکا تاخت 
و نوشت؛ آنها با تحریم کوبا بزرگ ترین ضربه اقتصادی 
به  از همین رو میلیاردها دالر  این کشور زدند و  به  را 
کوبایی ها بدهکارند. اما دیگر ساعت چهار بار نواخته 
هم  مارکز  گارسیا  حتی  بود.  گذشته  کار  از  کار  و  بود 
با  کارائیب  توفانی  سواحل  در  که  نداشت  وجود  دیگر 
هم قدم بزنند و به یاد جوانی پر شور و شرشان سیگار 

برگی دود کنند.

بین الملل

وقایعی که دریاد تاریخ می ماند
فرهاد گوران 
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در پی انفجار مرگبار آنکارا

وحشت بر ترکیه 
سایه افکند

در پی انفجار تروریستی و مرگبار یکشنبه گذشته 
در  شدید  امنیتی  تدابیر  اجرای  باوجود  آنکارا  در 
سراسر ترکیه، مردم با نگرانی از حضور در مراکز 
شهر خودداری می کنند. به گزارش ایرنا به نقل از 
رسانه های ترکیه، نگرانی از احتمال تکرار حوادث 
و  ترکیه  مقیم  خارجیان  واهمه  موجب  تروریستی 

گردشگران نیز شده است.
 سفارت آلمان در ترکیه نیز چهارشنبه به شهروندان 
خود درباره احتمال وقوع حمالت تروریستی جدید 
در  آنکارا  در  آلمان  سفارت  داد.  هشدار  آنکارا  در 
که  است  خواسته  آلمانی  شهروندان  از  بیانیه ای 
از حضور در میادین بزرگ شهر و مراکز خرید و 
تفریحگاه ها در آنکارا خودداری کرده و در صورت 
مهدهای  و  مدارس  بمانند.  خود  منازل  در  امکان 
کودك آلمانی هم از سه شنبه در شهر آنکارا تعطیل 

شده است.

تروریستی روز یکشنبه گذشته در  انفجار  پی  در   
جا  به  زخمی   125 از  بیش  و  کشته   37 که  آنکارا 
گذاشت، شهرهای بزرگ ترکیه از جمله استانبول، 
آنکارا و ازمیر تحت کنترل شدید امنیتی قرار گرفته 
در  حضور  از  اغلب  و  شده  وحشت زده  مردم  و 
به  مردم  نگرانی  می کنند.  خودداری  شهر  مراکز 
درباره  شایعه  کوچك ترین  که  است  رسیده  حدی 
از  نقطه  یك  در  انفجار  و  تروریستی  احتمال حمله 
میدان  می شود.  مردم  حضور  از  مانع  شهرها  این 
تقسیم و خیابان بی اوغلو استانبول که پر ازدحام 
یکشنبه  روز  از  هستند  استانبول  مناطق  ترین 
آنکارا نیز تالش دارند  گذشته خلوت شده و مردم 
که  شهر  این  مرکزی  میدان  آی،  کزیل  میدان  از  که 

آن  نزدیکی  در  گذشته  یکشنبه  انتحاری  انفجار 
تغییر  را  و مسیر خود  نکنند  عبور  صورت گرفت، 
انفجار  احتمال  شایعه  نیز  گذشته  روز  می دهند. 
از  تونالی  خیابان  در  رو  خود  یك  در  بمبگذاری 
موجب  آنکارا  خرید  مرکز  و  مشهور  خیابان های 
اغلب  این خیابان را ترك کنند و  شد که مردم فورا 
مغازه ها نیز تعطیل شد. دیروز همچنین وجود یك 
خود رو در روی پل روی تنگه بسفر در استانبول 
قاره  دو  بین  ارتباطی  راه  شدن  مسدود  موجب 
و  مسدود  ترافیك  ساعت ها  و  شد  اروپا  و  آسیا 
خودرو  این  در  بمب  وجود  احتمال  دنبال  به  پلیس 
بنزین ماشین  بود که سپس مشخص شد  شخصی 
رفته  بنزین  آوردن  برای  آن  صاحب  و  شده  تمام 
کرد  کارگران  غیرقانونی  حزب  ترکیه  دولت  است. 
معرفی  آنکارا  انفجار  عامل  را  ك(  ك.  )پ.  ترکیه 
مردم  امنیتی  شدید  تدابیر  وجود  با  است.  کرده 
تشدید  محافل  برخی  و  می برند  به سر  نگرانی  در 
گسترده  عملیات های  با  ارتباط  در  را  ناآرامی ها 
کرد  مخالفان  علیه  ترکیه  جنوب شرق  در  نظامیان 
حکومت  اجرای  و  جمعی  دسته  بازداشت های  و 
ترکیه  کردنشین  شهرستان های  دربرخی  نظامی 
ترکیه  سیاست های  با  ارتباط  در  مهم تر  همه  از  و 
سیاست های  ویژه  به  و  عراق  و  سوریه  قبال  در 
سوریه  دمکراتیك  اتحادیه  حزب  قبال  در  خصمانه 

)حزب کردی سوریه( ارزیابی می کنند. 

دانشگاه های  اساتید  از  تن   1128 گذشته  ماه  دی 
گرفتن  پایان  خواهان  طوماری  امضای  با  ترکیه 
دولت  بازگشت  و  کردنشین  مناطق  در  درگیری ها 
که  شدند  کرد  مخالفان  با  مذاکره  میز  به  ترکیه 
از  افزاد  این  اینکه  عنوان  با  استانبول  دادستان 
تروریست ها حمایت می کنند خواهان پیگرد قضائی 
شده  یاد  اساتید  از  تن  چند  مدت  این  در  شد.  آنان 
از دانشگاه ها اخراج و شماری نیز بازداشت شدند. 
نظامی  سیاست های  که  دارند  عقیده  آگاه  ناظران 
با مخالفان  ترکیه  نمی تواند مساله دولت  امنیتی  و 
و  سیاسی  روش های  و  کند  فصل  و  حل  را  کرد 

اقدامات نظامی می تواند در رفع  از  مذاکره بیشتر 
جمهوری  تاسیس  بدو  از  ترکیه  که  کردی  مساله 
کارساز  است،  گریبان  به  دست  آن  با  ترکیه  نوین 
باشد. در پی انفجار تروریستی یکشنبه گذشته در 
مظنون  و  دولت  مخالف   233 ترکیه  پلیس  آنکارا، 
به همکاری با »پ. ك. ك« را در سراسر این کشور 

بازداشت کرد.

 تلویزیون دولتی ترکیه با اعالم این مطلب افزود: 
عملیات  آنکارا،  در  خونین  انفجار  از  پس  پلیس 
غیرقانونی  حزب  عناصر  علیه  را  گسترده ای 
آغاز  ك«  ك.  پ.   « به  موسوم  ترکیه  کرد  کارگران 
تن   36 آنکارا،  در  تن   50 از  بیش  تاکنون  و  کرد 
دیگر  و  استانبول  در  را  دیگر  تن  ده ها  و  آدنا  در 
کرده  بازداشت  ارتباط  این  در  ترکیه  شهرهای 
ترکیه  بهداشت  وزیر  اوغلو«  موذن  »محمد  است. 
شمار تلفات حمله انتحاری آنکارا را 37 نفر و تعداد 
زخمی ها را 125 نفر اعالم کرد و گفت که حال 19 
پی  در  است.  شده  گزارش  وخیم  از مصدومان  تن 
برای  خود  عزم  بر  ترکیه  مقام های  آنکارا،  انفجار 
مبارزه با ترور تاکید کردند و رجب طیب اردوغان 
رئیس جمهوری ترکیه گفت: ما عناصر »پ. ك. ك« 
را به زانو در می آوریم. دولت ترکیه عملیات وسیعی 
حکاری  استان  در  کرد  مخالفان  سرکوب  برای  را 
با  ترکیه  مرزهای  اتصال  نقطه  نزدیکی  در  واقع 
عراق و ایران آغاز کرده است. ناآرامی ها در مناطق 
شکست  از  پس  گذشته  تابستان  ترکیه  کردنشین 
مذاکرات صلح دولت ترکیه با عبدا... اوجاالن رهبر 
زندانی »پ. ك. ك« آغاز شد. در هفت ماه گذشته در 
درگیری میان عناصر پ. ك. ك با نظامیان ترکیه و 
بمباران مواضع پ. ك. ك توسط جنگنده های ترکیه 
در شمال عراق و در درگیری ها داخل خاك ترکیه، 
و  از عناصر پ. ك. ك  تن   300 و  از سه هزار  بیش 
حدود 400 نیروی نظامی و غیرنظامی کشته شده 
اهالی  از  تن  250 هزار  از  بیش  در همین مدت  اند. 
شهرها  دیگر  به  کوچ  به  مجبور  کردنشین  مناطق 

شده اند.

ادامه از صفحه یک

سال 95 نوشته است که این سال برای ایران سال بزرگی خواهد بود 
کشور  این  اقتصاد  شدن  باز  موجب  ایران  علیه  تحریم ها  لغو  چون 
بر  بالغ   2016 سال  در  تنها  که  نفت  تولید  شدید  افزایش  شد.  خواهد 
ایران  اقتصاد  چشم انداز  بود،  خواهد  روز  در  بشکه  هزار   500 حدود 
این  به  را متحول خواهد کرد. سرمایه گذاران خارجی برای بازگشت 
صف  داراست،  را  منطقه  بازارهای  امیدبخش ترین  از  یکی  که  کشور 
اقتصادی  رشد  نرخ  از  اکونومیست  پیش بینی  البته  کشید.  خواهند 
ایران با پیش بینی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول فاصله نسبتا 
ایران  برای  را  1/ 6 درصدی  اقتصادی  این نشریه رشد  دارد.  زیادی 
در سال 95 پیش بینی کرده و برآوردش از نرخ بیکاری ایران رقم 1/ 
14 را نشان می دهد. نشریه فایننشال تایمز در تحلیلی که اواخر سال 
تولید  می تواند  ایران  که  گفت  کرد  منتشر  ایران  اقتصاد  آینده  از   94
ناخالص داخلی را در آینده نزدیک به حدود 6 تا 8 درصد افزایش دهد 
و هر آنچه برای این کار الزم است در اختیار دارد. بی شک تحریم ها 
ایران  باقی گذاشته است.  ایران دست نخورده  ظرفیت عظیمی را در 
می کند.  استفاده  خود  تولیدی  ظرفیت  درصد   42 از  حاضر  حال  در 
پایینی  سطح  در  بدهی هایش  و  دارد  خوبی  جمعیتی  ترکیب  ایران 
است. بدهی خالص دولت فقط چهار درصد است )این رقمی است که 
جورج آزبورن وزیر خزانه داری بریتانیا آرزویش را دارد( و شرکت ها 
و مصرف کنندگان ایرانی هم بدون بدهی هستند. یک نکته خوب دیگر: 
اقتصاد ایران در حال حاضر بزرگ تر از اقتصاد استرالیاست و به طرز 
مزیت ها  این  همه  وجود  با  است.  برخوردار  تنوع  از  شگفت انگیزی 
از بزرگ ترین ذخایر نفت و گاز جهان را  ایران یکی  آنکه  با وجود  و 
داراست، نفت و گاز تنها 10 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را 
در سال 2014 به خود اختصاص دادند و در حدود 30 بخش اقتصادی 
این کشور مشغول عرضه سهام خود هستند. بخش  دیگر در بورس 
خودروسازی ایران دومین بخشی است که بیشترین سهم را در تولید 
ناخالص داخلی ایران دارد. برخی به اشتباه تصور می کنند که بخش 
اعظم تولید ناخالص داخلی ایران صرف هزینه های نظامی می شود. 
است.  درصد   2  /7 تنها  آن  به  مربوط  رقم  چون  اشتباهند  در  آنها 
فایننشال تایمز با اذعان به وجود ریسک هایی که آینده ایران را تهدید 
می کنند، از جمله آمار طالق، اعتیاد و فساد، فضای ایران را برای ورود 

سرمایه های خارجی مستعد توصیف کرد.خواهد شد.

فصلنامه صوفی
نشریه خانقاه نعمت اللهی - لندن

شماره های 91 فارسی و 90 انگلیسی منتشر شد

با نوشتارها و سروده هایی از: زنده یاد روانشاد دکتر جواد نوربخش، 
پرویز  دکتر  کرمانی،  مظهری  اصغر  علی  نوربخش،  علیرضا  دکتر 
مساوات،  ارشاد  سید  نوربخش،  ابراهیم  نبوی،  لی  لی  نوروزیان،  
جفری راتز چایلد، حسین محمدی، محمد علی پور نوربخش، لطفی 
فیلیپ  لوف،  رجر  فوکس،  ماتیو  نپو،  مارک  گولد،  ربکا  ریحانه،  و 
و  نوریس   گونیال  جونستون،  شعله  ولف،  جان   ، گوسی  ماری  ادمونسن، 

شماری دیگر از پیروان طریقت نعمت اللهی

در   واقع  ایران  کانون  دفتر  زیر،  نشانی  در  اللهی  نعمت  خانقاه  فروش:  مراکز 

Hanger Lane W5، سوپر فروشگاه زمان، در کنزینگتون

سوپر المپیا در Hammersmith فرهنگسرای لندن در Finchley Road و سوپر 

Herford Road سارا در
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تجربه انگلیسی 
وام مسکـــــــن

بهار فردنیا

 الگوی 20 ساله دولت انگلیس در پرداخت تسهیالت خرید مسکن، 
در  است.  جهان  در  بلندمدت  مالی  تامین  سیاست  موفق ترین 
توسط  مسکن  خرید  تسهیالت  ساالنه  حجم  درصد   40 انگلیس، 
شرکت های پس انداز غیروابسته به نظام بانکی پرداخت می شود. 
منابع این شرکت ها را سپرده گذاری سازنده ها و متقاضیان خرید 
به دلیل  و  می دهد  تشکیل  نهادها  این  سهامداران  به عنوان  خانه، 
نظارت همه جانبه سپرده گذاران و سهامداران بر روند دخل و خرج 
این شرکت ها، اعتبارات به جای سرمایه گذاری های انحرافی –خرید 
پایین  بهره  نرخ  با  خرید  وام  مسیر  در  صرفا  ساختمان-  و  ملک 
مصرف می شود. تجربه انگلیسی تامین و پرداخت تسهیالت خرید 
 4 حاوی  بانکی،  وام  پرداخت  سنتی  شکل  با  مقایسه  در  مسکن، 
ویژگی کامال غیرتورمی است که از جمله آنها می توان به مشارکت 
جذب  نتیجه،  در  و  تسهیالت  اولیه  منابع  تامین  در  وام گیرنده ها 
مسکن  وام  پس انداز  شرکت های  کرد.  اشاره  ُخرد  نقدینگی  های 
در این کشور تا 95 درصد ارزش خانه های مصرفی )غیر لوکس( 
را تسهیالت بلندمدت به متقاضیان پرداخت می کنند. به طوری که 
بخشی از این وام ها با هماهنگی دولت انگلیس به اقشار ضعیف 
جامعه در قالب آپارتمان های اجاره به شرط تملیک داده می شود. 
در این طرح، خریداران خانه تا زمان بازپرداخت کامل تسهیالت، 

اجازه فروش ملک را ندارند.

ساختار تامین و پرداخت وام مسکن در انگلیس، پس از دو دهه استفاده از سوی 
الگوی جهانی برای تامین مالی خرید خانه  این کشور، به موفق ترین  دولت ها در 
تبدیل شده است. »پلت فرم« وام خرید مسکن –ساختار پایه ای تسهیالت- در کشور 
اعتبارات محدود  به  با هدف »قطع وابستگی بخش مسکن  انگلیس، 20 سال پیش 
این مدت، انجمن های مردمی و تخصصی بازار ملک  بانک ها« طراحی شد و طی 
با فعال سازی بازوهای غیربانکی برای تامین مالی این بخش، توانستند 40 درصد 
بازار تسهیالت مسکن )به لحاظ حجم ساالنه پرداخت وام( را در اختیار بگیرند 
بررسی های  کنند.  پرداخت  متقاضیان  به  وام  خانه،  خرید  ارزش  درصد   95 تا  و 
»دنیای اقتصاد« درباره این پلت فرم نشان می دهد: تشکل های ساختمانی با جذب 
سپرده های دو طیف متقاضیان مسکن و سازنده ها، در قالب شرکت های سهامی، 
کار تامین منابع اعتباری الزم برای پرداخت وام خرید و ساخت را برعهده دارند 
پرداخت می کنند. تسهیالت مسکن  بلندمدت خرید خانه  آن، تسهیالت  ازای  در  و 
مصرفی  ویژگی   4 از  بانکی،  تسهیالت  به  نسبت  اساسی  تفاوت  با  شرکت ها  این 
سهامداران  سپرده گذاران،  چون  اینکه،  اول  است.  برخوردار  غیرتورمی  و 

شرکت های وام دهنده محسوب می شوند، مجموعه این نهادها خود را از هر نوع 
دچار  آن  به  بانک ها  که  انحرافی  مالی  اقدامات  و  ملک داری  ساختمانی،  »فعالیت 
فعالیت  ساخت  یا  خرید  وام  پرداخت  مسیر  در  صرفا  و  کرده اند  منع  هستند«، 
از  پایین تر  نرخ سود  با  بلندمدت  باعث شده تسهیالت مسکن  این روش  می کنند. 
وام بانکی به خریداران خانه پرداخت شود و در نتیجه هزینه تمام شده تسهیالت 
برای وام گیرنده ها به خصوص اقشار ضعیف، ارزان شود. ویژگی دوم وام مسکن 
غیربانکی در انگلیس را »عدم نیاز به منابع بانکی« تشکیل می دهد که این موضوع، 
بازار تسهیالت را در دوره های رکود اقتصادی از بحران اعتباری )تنگنای مالی( 
مصون نگه می دارد. سومین تفاوت به »تامین اعتبار وام از محل جذب نقدینگی و 
مشارکت متقاضیان مسکن در پروسه ایجاد منابع« مربوط می شود که پیامد مثبت 

آن از تحریک قیمت جلوگیری می کند.

آخرین ویژگی مصرفی وام مسکن در انگلیس، اصابت تسهیالت خرید به جامعه 
هدف است به طوری که با هماهنگی دولت در این کشور، اقشار مصرفی و کم درآمد 
در اولویت دریافت وام خرید مسکن هستند و سهمی از این تسهیالت به خانه هایی 
که به صورت اجاره به شرط تملیک به خانوارهای تحت حمایت واگذار می شود، 
تعلق می گیرد. طی دو دهه اخیر بریتانیا شاهد رونق عظیمی در بخش مسکن بوده 
است. از سال 1996  تاکنون، میانگین قیمت مسکن 281 درصد در سراسر بریتانیا 
است.  رسیده  درصد   501 به  لندن  در  مقدار  این  که  درحالی  کرده،  پیدا  افزایش 
بیشترین سود به کسانی تعلق گرفته است که ملکی را تنها برای اجاره دادن خریدند 
داشته اند  خوبی  مالی  منبع  تنها  نه  آنها  کرده اند.  دریافت  ثابتی  اجاره  ماه  هر  و 
بلکه بعد از چند سال با قیمت بسیار باالتری ملکشان را به فروش رسانده اند. این 
افراد توانسته اند به ازای هر هزار پوند که 20 سال پیش سرمایه گذاری کرده بودند، 

بازگشت سرمایه ای تقریبا معادل 14987 پوند را شاهد باشند.

انجمن های ساختمانی در انگلستان
انجمن های ساختمانی اولین بار در انگلستان در قرن 19 تاسیس شده اند و تا سال ها 
مسوولیت پرداخت وام مسکن برعهده این بخش بود. این انجمن ها، تعاونی هایی 
هستند که تمام اعضای آن بدون در نظر گرفتن مقدار سپرده هایشان حق نظردهی و 
شرکت در جلسات را دارند. تمام این انجمن ها عضو سازمان انجمن های ساختمانی 
انگلیس هستند. در سال 1980 وام مسکن از انحصار انجمن های ساختمانی خارج 
شد و بانک ها نیز توانستند وام مسکن ارائه دهند. از سال 1984 تا به حال بانک ها 
سهم 60درصدی در ارائه وام مسکن دارند و به دلیل تغییر سیستم در این انجمن ها 
یعنی تبدیل شدن به شرکت های سهامی و قبول سرمایه داران خارجی در 100سال 
رسیده است.  47انجمن  به   2286 از  قبلی،  رویکرد  با  انجمن ها  این  تعداد  اخیر، 
اگر چه این روند رایجی بود که در آن شرکت های کوچک با پیوستن به سازمان های 
بزرگ، تبدیل به انجمن های بزرگ تر با دسترسی های بیشتری به منابع مالی شوند 
امروزه  کاست.  ساختمانی  انجمن های  این  اولیه  جذابیت  از  در واقع  روند  این  اما 
سهامداران  توسط  آن  اداره  در  بانک ها  با  ساختمانی  انجمن های  عمده   تفاوت 
خصوصی اش است که مانند شرکت ها نیازی به سود سهامشان ندارند. در نتیجه 
می توانند با هزینه های پایین تر، وام هایی با نرخ بهره کمتر ارائه دهند. انجمن های 
ساختمانی به چند دلیل در بحران های اقتصادی خسارت  کمتری دیده اند: ریسک 
از  30درصد  میانگین  به طور  یعنی  بازارپول  از  استفاده  محدودیت  دلیل  به  پایین 
بودجه شان را می توانند از بازار پول تهیه کنند و تمرکز بر سپرده های مشتریان 
و وام مسکن؛ محدودیت های قانونی برای فعالیت های مالی؛ شعبه  های با قدرت و 
سرمایه های زیاد؛ تاکید بر برنامه های بلندمدت برای سود دهی و توجه بیشتر به 

سود اعضایشان نسبت به سهامداران خارجی.

خانه های سودمند در انگلستان

سازمان دولتی کارو بازنشستگی انگلستان با ارائه طرح خانه های سودمند به افراد 
آنها در پرداخت اجاره خانه کمک می کند. این سازمان  بازنشسته یا کم درآمد، به 
با توجه به شرایط متقاضی، سن و میزان درآمدش همه یا بخشی از اجاره بها را 
پرداخت می کند. البته پرداخت قبض آب و برق شامل این طرح نمی شود و همچنین 
میزان اجاره و مساحت خانه اجاره ای باید متعارف باشد و شامل خانه های هر دو 
بخش دولتی و خصوصی می شود و همچنین شرایط متقاضی باید از سوی شورای 
نمی شود:  این طرح شامل چند گروه  قرار بگیرد.  ارزیابی  ناحیه مورد  محلی هر 

افرادی که باالی 16هزار پوند سپرده بانکی دارند و بازنشسته نیستند،افرادی که 
در خانه یکی از اقوامشان زندگی می کنند، کسانی که دانشجوی تمام وقت هستند و 
معلولیت جسمانی و فرزند ندارند و کسانی که مقیم انگلستان و جویای کار هستند، 

پناهنده یا تحت حمایت هستند ویا اقدام به مهاجرت از انگلستان کرده اند.

طرح خرید خانه های مقرون به صرفه در انگلستان
این طرح از سوی دولت انگلستان برای کمک به کسانی که می خواهند خانه بخرند، 
ارائه می شود و شامل چهار بخش است:1- وام خرید خانه تا سقف 600هزار پوند؛ 
کسانی که از این وام استفاده می کنند نمی توانند این خانه را به دیگری واگذار کنند؛ 
2-تضمین وام مسکن برای خرید خانه های تا سقف 600هزار پوند؛ در این طرح 
مالکیت  طرح   -3 بپردازد؛  ابتدا  در  را  خانه  قیمت  5در صد  تنها  می تواند  خریدار 
تا  باید 25درصد  ارائه می شود، خریدار  از سوی سازمان های مسکن  که  مشترک 
75درصد از قیمت خانه را در ابتدا بپردازد و مابقی هزینه را به صورت اجاره با 
گرفتن وام مسکن پرداخت کند؛4- طرح خرید خانه های نوساز که مانند طرح وام 
ابتدا پرداخت شود. کمتر کسی در سال  باید در  مسکن، تنها 5درصد قیمت خانه 
چند  در  کند،  پیش بینی  می توانست  بود،  فروخته  یا  خریده  را  ملکی  وقتی   1996
سال آینده این سرمایه گذاری ها چه تاثیر عظیمی برادامه زندگی اش خواهد داشت. 
نشریه گاردین در گزارشی، دو روایت متفاوت از مردم انگلیس را در این باره بازگو 
کرده است، گروهی که در این سال ها صاحب خانه و سرمایه شده اند و گروهی که 
خانه های  خود را از دست دادند و اجاره نشین شده اند و درتنش همیشگی باال رفتن 

قیمت ها روزگار خود را سپری می کنند.

تجربیات برندگان و بازندگان مسکن انگلیس
وام  گرفتن  با  که  بود  ساختمانی  انجمن های  این  از  یکی  عضو  نوبل  داگمر  خانم 
در  خود،  اقساط  نکردن  پرداخت  دلیل  به  اما  شده بود.  صاحبخانه  آنها  از  مسکن 
سال 1996 این انجمن ساختمانی برای پس گرفتن خانه دو اتاق خوابه او شروع به 
ارزیابی خانه اش کرد و در نهایت خانه اش را 12هزارپوند کمتر از 55 هزار پوندی 
که به او و همسرش در سال 1989 فروخته بود، دوباره خریداری کرد. پس از آن 
کرد،  پرداخت  اجاره  خانه  این  در  سکونت  برای  پوند  90هزار  حدود  داگمر  خانم 
خانه ای که امروزه ارزشش به 200هزار پوند می رسد. او اکنون در سن 63 سالگی 
سوپرماراجاره  وستون  در  خوابه  یک  آپارتمان  یک  ماهانه،  420پوند  پرداخت  با 

Self Assessment Tax Return, Accounts and Income Tax
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Company Formation

Business Plans, Commercial Loans and Mortgages
Specialist Tax Investigations

Tax Saving Advice and Tax Planning
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Gas & Oil Engineers and Sub Contractors
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Telephone: 020 8209 1919
Fax:  020 8209 1915
Mobile:  078 5232 8888

ovace@principalaccounting.co.uk

Certified Public Accountants
Time House

56b Crewys Road
Golders Green, NW2 2AD
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ACCOUNTINGاویس مدبر و خامن کوچکی www.principalaccounting.co.uk

Preparation of Accounts and 
Relevant Documents for Tier 1 
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Investment Visa

Ovace Modabber FCPA, FMAAT
Licensed & Regulated by AAT
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هزینه اقتصادی صنعت وحشت در جهان چقدر است؟

تروریسم 52 
میلیارد دالری

بعد از انتشار دو خبر پیاپی از حمالت تروریستی در روز 
جهانی اقتصاد  مجمع  آنکارا،  و  عاج  ساحل  در  یکشنبه 
شاهد   2016 سال  در  جهان  زودی  به  که  کرد  پیش بینی 
تحوالت جدیدی در ماهیت تروریسم جهانی خواهد  بود. 
در  توجهی  قابل  به طور  تروریسم  تاثیرات   2000 سال  از 
جهانی  شاخص  براساس  و  است  افزایش  حال  در  دنیا 
تروریسم در سال 2004 حدود 32685 نفر بر اثر حمالت 
 9 رقم  این  که  داده اند  دست  از  را  خود  جان  تروریستی 
افزایش  است.  بوده   2000 در سال  آمارکشته شدگان  برابر 
سال های  در  تروریستی  کشته شدگان  آمار  درصدی   80
2013 و 2014 نشان از گسترش تاثیرات جهانی تروریسم 

دارد.
موسسه  سوی  از  تروریسم  جهانی  شاخص  رتبه بندی 
 )IEP( صلح  و  اقتصاد  غیرانتفاعی  و  غیرحزبی  مستقل، 
منتشر می شود و هدفش ارتقای صلح در جهان و گسترش 
این  دفاتر  است.  اقتصاد  و  رفاه  بر  آن  مستقیم  تاثیر 
مکزیکو سیتی  و  نیویورک  سیدنی،  شهر  سه  در  موسسه 
قرار دارند و به صورت بین المللی با بسیاری از کشورها در 
ارتباط هستند. چهار معیار اصلی این رتبه بندی   عبارتند 
این  در  کشته شدگان  تعداد  تروریستی،  حوادث  تعداد  از: 
حوادث، صدمات ناشی از حمالت و خسارت های وارده به 

امالک و دارایی ها طی یک سال.
از  این بررسی که بر روند گسترش تروریسم در دنیا  در 
به  توجهی  جالب  نتایج  شده،  انجام   2014 تا   2002 سال 
قاره  از  کلمبیا  و  آمریکا   2002 سال  در  آمده است.  دست  
آمریکا، روسیه و هند از قاره آسیا و الجزایر از قاره آفریقا 
 2008 سال  در  داشتند.  قرار  تروریستی  حمالت  صدر  در 
آن  گسترش  و  آمریکا  در  تروریسم  تاثیرات  کاهش  شاهد 
اول  کشور  پنج  که  به طوری  بوده ایم،  آسیا  و  آفریقا  در 
و  هند  افغانستان،  پاکستان،  عراق،  تروریسم،  تاثیر  تحت 
 10 رتبه  با  نیز  روسیه  و  بودند  آسیا  در  همگی  سریالنکا 
هنوز نتوانسته بود مانند آمریکا از حمالت تروریستی در 
امان بماند. در سال 2014 کشورهای درگیر تروریسم در 
اطراف همان پنج کشور گسترش زیادی پیدا کردند و حتی 
اروپا در همسایگی آسیا نتوانست از این حمالت جان سالم 
به در  ببرد و این بار پنج کشوری که در صدر قرار گرفتند 
اما  بودند.  نیجریه  و  سوریه  پاکستان،  افغانستان،  عراق، 

روسیه توانست وضعیت خود را بهبود بخشد و به رتبه 23 
رسید. نکته جالب توجه این است که از سال 2008 تا 2014 
سه کشور از پنج کشوری که بیشتر از بقیه مورد حمالت 

قرار گرفته اند در همسایگی ایران قرار داشتند.
با توجه به گسترش بی امان تروریسم و محاصره ایران با 
کشورهایی که به شدت درگیر حمالت تروریستی هستند، 
ایران به خوبی توانسته خود را از شر این حمالت مصون 
نگه دارد و در حال حاضر از میان 162 کشور رتبه 39 را 
دارد. اگرچه در نگاه اول رتبه خوبی به نظر نمی آید اما باید 
توجه داشت کشورهایی مانند انگلیس با رتبه 28، آمریکا با 
رتبه 35 و فرانسه با رتبه 36 که در وسط معرکه یعنی در 
همسایگی کشورهایی مانند عراق با رتبه یک، افغانستان با 
رتبه 2 و پاکستان با رتبه 4 قرار نگرفته اند، رتبه های بدتری 
به لحاظ درگیر شدن در حمالت تروریستی دارند. همچنین 
ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی خود در سال 2008 با 
رتبه 25 نه تنها تنزل نکرده بلکه به موقعیت امن تری یعنی 
هدف14حمله  ایران   2008 سال  در  است.  رسیده   39 رتبه 
115نفر  کشته شدگان  تعداد  و  بود  گرفته  قرار  تروریستی 
 2014 سال  در  بود.  شده  گزارش  نفر   450 مجروحان  و 
هشت حمله تروریستی گزارش شده است که تنها 9 کشته 
و 4 مجروح برجا گذاشته  است. در میان همسایگان ایران 
رتبه  با  بحرین  و   27 رتبه  با  ترکیه  به  می توان  همچنین 
کشورهایی  تنها  کرد.  اشاره   43 رتبه  با  عربستان  و   31
تروریستی  حمالت  از  تاثیر  کمترین  ما  همسایگی  در  که 
و   124 رتبه  با  ترکمنستان  ایران،  شمال  در  داشته اند  را 
ارمنستان با رتبه 116 و در جنوب ایران، امارات با رتبه 101 

و کویت و قطر به ترتیب با رتبه های 123و 124 بوده اند.

پاکستان،  نیجریه،  عراق،  کشور  پنج  میان  این  در  اما 
افغانستان و سوریه عضو همیشه ثابت حمالت تروریستی 
بوده اند. در سال 2014 بیش از 78 درصد از کشته شدگان 
دیگر  البته کشورهای  پنج کشور گزارش شده اند.  این  در 
حمالت  و  نبوده اند  امان  در  تروریستی  حمالت  از  نیز 
تروریستی در تمامی دنیا مانند ویروسی مرگبار در حال 
در  تنها  تروریستی  حمالت   2013 سال  در  است.  گسترش 
پنج کشور با بیش از 500 کشته گزارش شده بود و ناگهان 
مورد  کشورهای  تعداد   2014 سال  در  یعنی  بعد  یک سال 
در  کشته  یک  حداقل  کشور   59 و  رسید  عدد  به11  حمله 
حمالت تروریستی داشتند و در سال بعد از آن 67 کشور 
حتی  داشتند.  تروریستی  حمالت  در  کشته  یک  حداقل 
را  اول  رتبه  سه  که  اتریش  و  دانمارک  ایسلند،  کشورهای 
حمله  یک  حداقل  کرده اند  کسب  صلح  جهانی  شاخص  در 
هزینه  جهان  در  افتاده است.  اتفاق  آنها  در  تروریستی 
بیشترین  به   2014 سال  در  تروریسم  از  ناشی  اقتصادی 
61درصد  و  رسید  دالر  میلیارد    52  /2 یعنی  خود  مقدار 

نسبت به سال پیش از آن افزایش یافته است.

و  او  سال ها  آن  است.در  خوشحال  بابت  این  از  و  کرده  
همسرش مکرر شغل خود را از دست داده و دوباره مشغول 
به کار می شدند و نه تنها هزینه رفت وآمدهایشان زیاد شده 
بود بلکه پرداخت قسط وام مسکنشان نیز به تعویق افتاده 
که  بود  به حدی سخت شده   آنها  برای  بود. شرایط زندگی 
دست  از  در  نتیجه  بود.  خطر  در  مشترکشان  زندگی  ادامه 
دادن خانه، زندگی آنها را آرامتر کرد. همچنین اجاره نشینی 

برای او نکات مثبتی نیز به همراه داشت، مانند قدرت انتخاب 
برق  و  آب  مشکالت  کردن  حل  یا  زندگی  محل  در  بیشتر 

توسط صاحب خانه.
او می گوید: قیمت خانه در 20 سال اخیر به طور دیوانه واری 
گران قیمتی  محله  در  را  خود  خانه   شما  اگر  و  رفته  باال 
فروخته یا خانه کوچک تری خریده باشید هرگز نمی توانید 
امنیت  موضوع  این  و  بازگردید  خود  زندگی  سابق  محل  به 
از  می دهم  ترجیح  من  می اندازد.  خطر  به  را  خریدن  خانه 
موسسه و بنیاد های مسکن، خانه ام را اجاره کنم زیرا وقتی 
از اشخاص حقیقی خانه را اجاره می کنید پول اجاره شما 
این  و  می شود  خرج  آنها  مسکن  وام  قسط  پرداخت  برای 
کم سود،  ظاهر  به  وام های  گرفتن  با  شدن  خانه دار  روش 
راغب  من  که  داشت  خواهد  دنبال  به  آنها  برای  منفی  نتایج 

نیستم در این برنامه شرکت داشته باشم.

بازنشستگی  دوران  در  شدن  خانه دار  با  می کردم  گمان  من 
پیش  گونه  این   زندگی  ولی  رسید  خواهم  مالی  امنیت  به 
نرفت. بن جونز یکی دیگر از شهروندان انگلیسی است که 
دو  خانه ای  صاحب  نوبله  داگر  نزدیکی  در   1996 سال  در 
آکسفورد  مرکز  در  پوند  80هزار  ارزش  به  تراس  با  خوابه 
شد. او تا سه سال پیش در سن 50 سالگی ماهی 4 هزارپوند 
او صاحب  بابت قسط وام خانه اش پرداخت می کرد و حاال 
خانه ای به ارزش 525 هزار پوند است. او می گوید، من قبال 
اجاره نشین بودم ولی با توجه به شغلم که ساختن النه بود 
نیاز به یک خانه شخصی داشتم. اگرچه مجموعه نرخ های 
آن  در  پوند وام مسکن، مبلغ زیادی  باالی سود و 67 هزار 
زمان محسوب می شد، اما به نظر می رسد کار درستی انجام 
داده  ام، مخصوصا بعد از شنیدن قیمت مسکن در چند سال 
باید  برای خانه دار شدن  وام های سنگینی که مردم  و  اخیر 

بپردازند.
را  خانه  این  کردن  زندگی  برای  »من  می گوید:  جونز  بن 

خریده ام و هرگز به عنوان سرمایه به آن نگاه نمی کنم. این 
خانه قدیمی در محله گران قیمت آکسفورد، سالی حدود 5 
هزار پوند هزینه تعمیرات و نگهداری دارد اما من عاشق 
بسیار  انسان  قطعا  و  هستم  ناحیه  این  در  کردن  زندگی 
خوشبختی ام که در سن بازنشستگی ام که تنها حقوقی به 
خانه  این  صاحب  می کنم  دریافت  زندگی ام  مخارج  میزان 
دانی  انگلیسی، جاناتان  از شهروندان  دیگر  یکی  هستم.« 

استریت  اولد  نزدیک  مترمربع   140 مساحت  به  خانه  یک 
در مرکز لندن حدود 218 هزار پوند در سال 1996 خرید. 
1 میلیون پوند ارزش گذاری  این خانه ماه پیش حدود 5/ 

کردن  کار  مدتی  از  بعد   1996 سال  در  جاناتان  است.  شده 
در ابوظبی درسن 30 سالگی به لندن بازمی گردد و تصمیم 
می گیرد با پولی که جمع کرده بود برای خود خانه ای بخرد. 
به گفته خودش خرید آپارتمانی در مرکز لندن در خیابانی 
ریسک  بودند،  مارکت ها  سوپر  و  کافه ها  کارگران  فقط  که 
بزرگی بود که او با تمام سرمایه اش انجام داد و ممکن بود 
دارایی هایش  ارزش  انگلیس  آمدن قیمت مسکن در  پایین  با 
رکود  به  توجه  با  می رفت  احتمال  اما  کند.  پیدا  کاهش 
اقتصادی چند سال اخیر ناگهان قیمت مسکن بسیار باال رود 
و هرگز نتواند خانه ای بخرد، اگرچه هرگز حدس نمی زد تا 

این حد قیمت خانه باال برود.

هزار   90 توانست  او  ملک  قیمت  رفتن  باال  با   1999 سال  در 
پوند از سرمایه اش را آزاد کند و با آن شبکه سوپرمارکت های 
خیابانی را در خیابان لندن استریت تاسیس کند و به مرور 
 2004 سال  در  توانست  او  دهد.  گسترش  را  آنها  توانست 
لندن  شرق  در  دالستون  در  خانه ای  فرزندانش  تولد  از  بعد 
آن  پوند  پوند بخرد که مقدار 150 هزار  به قیمت 750 هزار 
از  بعد  کرد.  پرداخت  قدیمی اش  آپارتمان  سرمایه  از  هم  را 
نقل مکان به خانه جدید به مدت 10 سال با ماهی 2500 پوند 
خانه قدیمی اش را اجاره داد. وی نه تنها حدود یک میلیون 
پوند از سود وام های مسکن بهره برد بلکه االن خانه  اش 2 
من  فرزندان  اگرچه  می گوید:  او  دارد.  ارزش  پوند  میلیون 
آینده مطمئنی خواهند داشت اما نگران نسل جدیدی هستم 
بود. دولت  به خرید خانه نخواهند  قادر  کار زیاد هم  با  که 
باید با ساختن خانه های دولتی قیمت مسکن را پایین بیاورد 
تا جوانان قدرت خرید مسکن را داشته باشند زیرا لندن در 

حال تبدیل شدن به شهری بدون ساکن است.
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اجرای موسیقی مقامی در 
کنار موسیقی بلوز در لندن

در حالی که هنرمندان داخل کشورمان در کشاکش کسب 
مجوز برای انتشار آثارشان، هنوز در گیر بودن و نبودن 
موسیقی اند، پویا محمودی و یارانش، هفته گذشته در 
بودن  چگونه  دغدغه  با  را  کنسرتی  تاون  کمدن  منطقه 
به روی سن بردند. کنسرتی  تحت عنوان کرج کالکتیو 
که در آن گیتار، نه برای استخدام موسیقی خطه دیگری، 

سازهای  های  کاستی  که  ابزاری  عنوان  به  بلکه 
ایرانی را ندارد، به کار گرفته شده بود.

و  باس  گیتار  با  زارعی  صالح  که  کنسرت  این  در 
همراهی  را  پویا  درام  و  پرکاشن  با  نوربخش  علی 
شده  شناخته  بسیار  و  ساده  قطعاتی  کردند،  می 
با رنگ  از موسیقی محلی گوشه و کنار کشور  ای 
این  در  اجرا شد.  بسیار متفاوت و شنیدنی  آمیزی 
ایرانی مثل ربع پرده،  المان های موسیقی  قطعات 
در  مقامی  موسیقی  یا  کالسیک  هارمونی  کنار  در 
کنار موسیقی بلوز، به شکل منسجم و قابل قبولی 

به کار رفته بودند.

ایرانی  هنرمند  که  بود  دیگری  سندی  کنسرت  این 
حتی در خارج از کشور، به ایرانی بودن می اندیشد. 
بکارگیری  با  باید  بودن همیشه  ایرانی  این  آیا  ولی 
پیشینمان  هنرمندان  از  مانده  میراث  به  های  المان 
جلوه گر شود؟ برای مثال آیا مکتب موسیقی آلمان، 
یا حتی در قرن بیستم، روسیه و  ایتالیا و  فرانسه، 
لهستان، با ملودیها و خصوصیات موسیقی محلی 
شان شناخته شده است یا شیوه و سبک آهنگسازی 

آهنگسازان شان؟
قدرت  آزاده  خانم  کنسرت،  این  اول  بخش  در 
ای  کننده  به شکل خیره  را  نظیرش  کم  خوانندگی 

به نمایش گذاشت.

مهم ترین اتفاقات 
موسیقایی سال

سرویس موسیقی هنرآنالین: سال 94 برای موسیقی یکی از 
پر حاشیه ترین سال ها بود و اتفاقات تلخ و شیرین زیادی در 
طول این 365 روی داد. در ادامه این گزارش مروری بر برخی 

از مهم ترین های این عرصه داشته ایم:

حضور ارکستر فیالرمونیک چین در تهران
آنجا که ارکستر سمفونیک تهران یکی از شلوغ ترین سال های 
سر  پشت  رهبری  علی  هنری  مدیریت  به  را  خود  حرفه ای 
در  داشت،  اجرا  برای  رپرتواری  هفته  هر  تقریبًا  و  گذاشت 
شب های گرم مردادماه نیز میزبان ارکستر فیالرمونیک چین 
به رهبری النگ  یو شد. النگ یو در این اجرا چوب رهبری اش 
مشهور  قطعه ی  یک  که  عاشق"  "پروانه های  قطعه ی  برای  را 
چینی است به حرکت درآورد. در این اجرا، نوازندگان ایرانی 
و نوازندگان چینی روی صحنه، کنار هم نشستند و ساز زدند. 
روی  وحدت  تاالر  در  شب  دو  چینی  نفره    100 ارکستر  این 

صحنه رفت و مخاطبان زیادی را به سالن اجرا کشاند.
علی رهبری مدیر هنری ارکستر سمفونیک تهران اواخر سال 

از سمت خود کناره گیری کرد.

آغاز به کار مجدد ارکستر موسیقی ملی ایران
فرهاد  رهبری  به  خردادماه   20 ایران  ملی  موسیقی  ارکستر 
سکوت،  سال  چهار  به  نزدیک  تا  درآمد  صدا  به  فخرالدینی 
به  به هیچ وجه  که  سکوتی  یابد؛  پایان  تعطیلی  و  حاشیه 
ایران  ملی  موسیقی  ارکستر  نبود.  ایران  ملی  موسیقی  نفع 
فرهاد  رهبری  به  دوباره  مدت ها  از  پس  را  خود  تمرین های 
فخرالدینی آغاز کرد و سرانجام 20 خردادماه 1394 یک اتفاق 

مهم در موسیقی ایران رخ داد.

ارشاد  وزیر  حضور  با  ملی  موسیقی  ارکستر  گشایش  آیین 
مانند  یازدهم  دولت  مسئوالن  از  جمعی  و  جنتی(  )علی 
فریدون  حسین  خارجه(،  امور  )وزیر  ظریف  محمدجواد 
)سخنگوی  نوبخت  محمدباقر  رییس جمهور(،  ویژه  )دستیار 
دولت( و جمعی از هنرمندان در تاالر وحدت برگزار و طنین 
ارکستر  این  اجرای  با  دیگر  بار  ایران  ملی  موسیقی  قطعات 

شنیده شد.

محمد  و  عقیلی  ساالر  از  افتتاحیه  اجرای  برای  فخرالدینی 
معتمدی به عنوان خواننده دعوت کرده بود و این دو هنرمند 
عالوه بر اجرای قطعات خاطره انگیز، قطعه  "ای ایران" را با 
یکدیگر اجرا کردند تا این موسیقی دل نشین، پایان بخش یک 

شب باشکوه ایرانی باشد.
ارکستر ملی همچنان فعال است و بدون توقف کارش را پی 

گرفته است.

بهنام صفوی به کما رفت
تداخل  اثر  بر  آذرماه  دوم  روز  پاپ  خواننده  صفوی  بهنام 
دارویی در دوره شیمی درمانی دچار تشنج شد و به کما رفت. 
به دلیل تومور مغزی برای سپری کردن  آن  از  او چندی قبل 
عرفان  بیمارستان  در  جراحی  عمل  انجام  و  درمان  مراحل 
تهران بستری شد و 4 تیرماه بعد از یک عمل جراحی سخت 
به سالمت از بیمارستان مرخص شد. صفوی بعد از دو روز 

از کما خارج شد.

روشن شدن تکلیف موسیقی در فرهنگسراها
از سال  تهران  ممنوعیت تدریس موسیقی در فرهنگسراهای 
93 مطرح شد، اما تا اوایل سال 94 کش آمد. با این حال، بابک 
شهرداری  هنری  فرهنگی  سازمان  موسیقی  رئیس  ربوخه 
ضمن  و  کرد  برگزار  خبری  نشست  یک  امسال  پاییز  تهران 
کرد؛  اعالم  را  مسرت بخشی  خبرهای  موضوع،  این  تشریح 
فرهنگسراهای خاوران ، ابن سینا ، ملل، اندیشه ، اشراق  و خانه 
آموزش  برای  که  بودند  فرهنگسراهایی  اولین  نور  فرهنگ 

موسیقی بازگشایی شدند.
که  سالی  یک  این  در  بود:  داده  توضیح  دراین باره  ربوخه 
سمت مدیریت بخش موسیقی را در سازمان فرهنگی - هنری 
آموزش  کیفیت  که  شدم  متوجه  پذیرفته ام،  تهران  شهرداری 
از مدرسان کم تجربه در  این بخش خوب نیست. بسیاری  در 
 51 فقط  معلم  میان 173  از  و  تدریس می کردند  این کالس ها 
مرتبط  رشته های  در  و  داشتند  موسیقی  تدریس  کارت  نفر 
تحصیل کرده بودند. ما با بررسی دقیق با استفاده از همان 
البته  کردیم.  بازگشایی  را  فرهنگسراها  کالس های  نفر،   51

اعالم  طریق  از  که  بودیم  تجربه  با  استادان  نیازمند  هم  باز 
فراخوانی به موزیسین ها خواستیم که آن ها در کنار ما حضور 
داشته باشند. تاکنون 16 فرهنگسرا تدریس خود را در زمینه 
موسیقی آغاز کردند و روند ازسرگیری فعالیت های موسیقی 

در این بخش ها همچنان ادامه دارد.

حضور ساالر عقیلی در یک شبکه ماهواره ای
اجرای  برای  که  شاه"  "معمای  سریال  خواننده  عقیلی  ساالر 
حضور  تو  و  من  شبکه  در  می برد  سر  به  لندن  در  کنسرتش 
پیدا کرد و بهت و تعجب همگان را برانگیخت. عقیلی بعدا در 
داده است، ضمن  قرار  فارس  اختیار خبرگزاری  در  که  متنی 
اشاره به این که نیتی به غیر از ترویج موسیقی فاخر ایرانی 
نداشته است، ابراز امیدواری کرد سوءتفاهم های پیش آمده هر 

چه زودتر مرتفع شود.
در  همواره  که  بود  این  بر  سعی ام  نوشت:  نامه  این  در  او 
موسیقی  ایران،  فرهنگی  سفیر  به عنوان  مختلف  کشورهای 
نداشتم.  این  از  غیر  به  نیتی  و  داده  ترویج  را  عزیزم  کشور 
و  عزیز  ایران  شأن  خالف  نکته ای  هیچ  که  است  این  تصورم 
ساحت هنر و هنرمند ابراز نکردم و همواره افتخارات کشورم 
را پاس داشته و جوانان ایران عزیز را چه در داخل و چه در 
بزرگانی  اشعار  با  همراه  فاخر،  و  اصیل  موسیقی  با  خارج 
آشنا  پیش  از  بیش  و...  جامی  سعدی،  حافظ،  موالنا،  مانند 

نمایم.

اکثر  که  نکته  این  گرفتن  نظر  در  با  داد:  توضیح  عقیلی 
هم وطنان عزیز به این بنده حقیر لطف داشته و معمواًل انتظار 
دارند با گرفتن عکس، اینجانب را مورد عنایت خود قرار دهند، 
دور از انصاف و اخالق هنری می بینم که از این کار ممانعت 
با  کشور  از  خارج  و  داخل  مسافرت های  در  طرفی  از  نمایم. 
هنری ام  فعالیت های  مورد  در  تلویزیونی  شبکه های  اغلب 
گفت وگو نموده ام و تاکنون مورد خالفی مشاهده نشده، این 
خود  اروپای  کنسرت  تور  با  ارتباط  در  فقط  و  فقط  هم  بار 
دادم  آگاهی  عزیز  مردم  به  منچستر،  و  لندن  در  به خصوص 
و سعی ام بر این بود که جوانان را بیش تر با موسیقی فاخر 

کشورمان آشنا نمایم.
بعد از انتشار این یادداشت با وساطت علی جنتی وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی این داستان ختم به خیر شد و عقیلی دو بار 

در جشنواره موسیقی فجر روی صحنه رفت.

لغو جشن خانه موسیقی
را  خود  تأسیس  سالروز  شانزدهمین  امسال  موسیقی  خانه 
رخ  بیانیه ای  انتشار  با  ایران  موسیقی  خانه  نگرفت.  جشن 
دادن "فاجعه  منا" را دلیل لغو این جشن دانست و اعالم کرد که 
برای همدردی با بازماندگان این فاجعه، جشن ساالنه ی خود 

را لغو می کند.

اپرای عاشورا
سوگواری  ایام  آغاز  با  همزمان  تهران  سمفونیک  ارکستر 
"اپرای عاشورا" را با حال و هوایی متفاوت در تاالر  حسینی 
وحدت روی صحنه برد. چوب رهبری نصیر حیدریان )رهبر 
برای  مهرماه   24 شامگاه  تهران(  سمفونیک  ارکستر  مهمان 
اثر  "اپرای عاشورا"  اثر متفاوت به حرکت درآمد.  اجرای یک 
به صورت  محرم  ماه  در  سال  هر  که  است  غریب پور  بهروز 
اپرای عروسکی به نمایش درمی آید؛ اما این اجرا با آهنگسازی 
صحنه  روی  بازیگر  بدون  و  کنسرت  به صورت  عبدی  بهزاد 

رفت.

این اپرا 10 پرده داشت و در حالی اجرا شد که چند خواننده 
جایگاه  در  متفاوت  سیاقی  و  سبک  با  سولیست،  به عنوان 
اجرای  طبعًا  خواندند.  آواز  عاشورا  واقعه ی  شخصیت های 
همراه  صحنه  روی  زن  هم خوانان  حضور  با  اپرایی  چنین 
ارکستر  برای  را  پررنگی  حاشیه های  موضوع،  این  که  بود 
مطالب  تندرو  رسانه های  داشت.  پی  در  تهران  سمفونیک 
این  با  منتشر کردند.  اپرا  این  اجرای  نحوه  درباره  را  زیادی 
حال، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از این اپرا دیدن کرد و با 

اظهاراتش در را روی همه ی حاشیه های ناصواب بست.
علی جنتی پس از این که به تماشای اپرای عاشورا نشست، در 
این  طول  در  آنچه  به  دیدم،  را  کار  این  وقتی  گفت:  سخنانی 
وبالگ ها  برخی  و  خبری  سایت های  خروجی  روز روی  چند 
جفایی  و  ظلم  چه  واقعًا  شدم،  متوجه  و  کردم  فکر  خواندم، 
نسبت به این کار می شود. وقتی من "اپرای عاشورا" را دیدم، 
متوجه شدم، یک اثر بسیار برجسته و قابل عرضه در سطح 
تعزیه های  از  برگرفته  آن  اشعار  از  بسیاری  که  است  جهانی 
را  آن ها  دراز،  سال های  طول  در  هم  ما  و  است  خودمان 
و  فقط  که  عناصری  از  یکسری  دارد  تأسف  جای  شنیده ایم. 
فقط به سیاست بازی فکر می کنند، به چنین کاری خدشه  وارد 

کنند و زحمات کسانی را زیر سؤال ببرند.
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فیلمی 2 ساعته که در یک برداشت فیلمبرداری شد

داستان یک 
سرقت شبانه

یک فیلم جدید قابل توجه که داستان 
می کند،  تعریف  را  شبانه  سرقت  یک 
و  شد  فیلمبرداری  برداشت  یک  در 
به  آن،  کارگردان  شیپر،  سباستین 

صحبت درباره آن نشست.
ساخته  »شی-راق«  جدید  فیلم  خبری  کنفرانس  در  ایندپندنت،  از  نقل  به 
اسپایک لی در فستیوال فیلم برلین ماه گذشته، به این کارگردان شناخته شده 
طوالنی مدت  برداشت  یک  در  که  آلمانی  فیلمی  »ویکتوریا«،  درباره 

فیلمبرداری شده، اطالع دادند.
از  یکی  که  است؟«  چقدر  فیلم  زمان  »مدت  پرسید  بود  شده  مبهوت  که  لی 
از دو ساعت«. لی در کمال تعجب  روزنامه نگاران در پاسخش گفت »بیش 
هیچ کس  کرد؟  استفاده  فیلمبردار  چند  از  او  نیست.  ممکن  »این  گفت 
نمی تواند انقدر دوربین را نگه دارد«. پاسخ لی »فقط یک فیلمبردار« بود که 

او در پاسخ به آن گفت: »باید این فیلم را ببینم.«

کرد.  خواهید  سود  دهید  انجام  کرد،  »لی«  که  را  کار  همین  اگر  هم  شما 
»ویکتوریا« یکی از مثال زدنی ترین فیلم هایی است که تا به حال با استفاده از 
دوربین دیجیتال فیلمبرداری شده است. در حالی که فیلم های تک برداشتی 
قبلی مثل »کشتی روسی« الکساندر سوکورف و »طناب« آلفرد هیچکاک به 
یک مکان محدود بودند، همانطور که فیلم برنده اسکار »بردمن« هم به یک 
مکان محدود بود، فیلم »ویکتوریا« در سراسر برلین می چرخد و در آن چند 

سرقت و تیراندازی صورت می گیرد.

وقتی سباستین شیپر کارگردان برای نخستین بار پیشنهاد ساخت این فیلم 
اقرار  آلمانی  از مدیر برنامه های  را داد، همه فکر کردند دیوانه است. یکی 
کرد این فیلم را کنار گذاشته بود چون باور نداشت سازندگانش از پس آن 
»بیمار  در  می شد،  شناخته  بازیگر  عنوان  به  ابتدا  در  که  شیپر  برمی آیند. 
انگلیسی« و »لوال می دود« نقش آفرینی کرد و بعدها کارگردان شد. در سال 

1999، او کمدی بامزه »غول های کامل« را ساخت که در آلمان خیلی پرفروش 
و محبوب شد اما در کشورهای دیگر به ندرت آن را تماشا کردند. در سال 
2006، او خودش و دنیل برول را در فیلم »یکی از دوست هایم« کارگردانی 
دارند.  دوست  را  سریع  ماشین های  که  مردانی  درباره  دنیوی  فیلمی  کرد؛ 
اثر 2009 او یعنی »موقعی در آگوست« که با اقتباس از رمان »وابستگی های 

گزینشی« گوته ساخته شده، حتی با استقبال کمتری مواجه شد.
با این حال، در پروسه متقاعدکردن سرمایه گذاران در فیلم جدیدش، شیپر 
درسی جدید گرفت که وقتی مراحل ساخت فیلم آغاز شد، معلوم شد درس 

مهمی بوده است. شیپر می گوید: »یکی از نخستین کسانی که من درباره این 
پروژه با او صحبت کردم مدیر بنیاد فیلم برلین بود که گفت این کار ممکن 

نیست. حتی برای پنج دقیقه هم ممکن نیست، تو باید به من نشان دهی!«
اینطور شد که این کارگردان 47 ساله یک تک برداشت 10 دقیقه ای از فیلمش 
در یک اتاق هتل فیلمبرداری کرد. او می گوید: »من با انجام این کار خیلی 
چیزها یاد گرفتم و در آن لحظه متوجه شدم که وقتی استوریا برنت گرولن، 
فیلمبردارمان، تمام حرکات بازیگران را می داند، بلد است کی قطع کند و کی 
به  می خواست.  بودن  بالبداهه  او  است.«  زیادی  این ها  باشد،  اکشن  منتظر 
همین دلیل بود که او هر دو فیلم »کشتی روسی« و »طناب« را تماشا کرد. 
به گفته خودش: »آن فیلم ها برای ما مرجع نبودند. ما در خیابان ها بودیم: 

برخورد ما این بود که اکشن فیلم را به سبک یک عکاس جنگ فیلمبرداری 
کنیم. درباره تنظیم کردن فریم های بی نقص نبود. شما رخدادی را دنبال 
می کنید که دارد شاخ و برگ می گیرد و کامال باورتان نمی شود که چه اتفاقی 
به  بیفتد؟ فقط می خواهید  آن  از  بعد  است  قرار  اتفاقی  دارد می افتد و چه 
اکشن ماجرا نزدیک تر باشید.« اگر هدفش این بود، به آن دست یافت. فیلم او 
در سفر دو ساعت و 20 دقیقه ای اش، انتظارها را باال می برد، سرعت را باال 
می برد، سرعت را پایین می آورد، دوباره به خودش نگاه می کند و بعد پایانی 
دارد که باعث می شود قلب تان با چنان سرعتی بتپد که در حین تماشای هیچ 

یک از فیلم های مارولی آن را تجربه نکرده باشید.
الیا کوستا، بازیگر اسپانیایی در این فیلم نقش ویکتوریا را بازی می کند. فیلم 
از جایی آغاز می شود که او از یک کلوب خارج می شود و دم در خروجی، 
با چهار »برلینی واقعی« آشنا می شود که با انگلیسی دست و پا شکسته با او 
صحبت می کنند و او را متقاعد می کنند به آن ها ملحق شود. به این ترتیب 
فیلم  یاد  را  آدم  دیالوگ هایش  که  رمانتیک می شویم  داستانی  وارد  که  است 
»پیش از طلوع« ریچارد لینک لتر می اندازد. بعد شیپر رومیزی را از زیر تمام 

ظرف ها می کشد و همه آن ها روی زمین خرد می شوند.

این کارگردان متولد هانوفر همیشه  تمام جادوگری های تکنیکی،  با وجود 
نسبت به این موضوع آگاه بود که اول از همه، باید مخاطبان را راضی نگه 
باید  که  البته  اما  هست،  فیلم  بودن  دیوانه وار  و  »تجربه  می گوید:  او  دارد. 
این  کند.«  سرگرم  را  مردم  می خواهد  آدم  پایان،  در  باشد.  هم  خوبی  فیلم 
آلمانی ها  از  گروهی  با  انگلیسی  زبان  به  اسپانیایی  دختر  یک  که  تصمیم 
اروپا  از  می خواست  کارگردان  که  شد  اتخاذ  خاطر  این  به  می کند  صحبت 
تجلیل کند و حقیقت پایتخت آلمان را به تصویر بکشد. شیپر می گوید: »من 
باید این فیلم را در برلین می ساختم، اما همیشه فیلم ها به دوران زندگی مان 
وابسته هستند. من این جنبه اروپایی را می خواستم. این جنبه از برلین را 
وابستگی  و  اتحاد  اروپاست.  برای مردم  پناهگاهی کوچک  که  می خواستم 
بین جوانان بسیار تاثیرگذار است، آن ها کنار هم می ایستند، به یکدیگر کمک 
می کنند و البته، این حادثه نیست که این دختر اهل اسپانیاست. نمی خواستم 
او اهل یونان باشد چون این باعث می شد فیلم بیش از حد سیاسی شود، اما 
او از کشوری می آید که وضعش خیلی خوب نیست و او به کشوری مثل آلمان 

می آید و ما وضع مان خیلی خیلی خوب است.«

این انتخاب زبانی، احتماال باعث شد شیپر یک نامزدی اسکار از دست بدهد. 
در  نتوانست  اما  شد،  جایزه  شش  برنده  آلمان  فیلم  جوایز  در  »ویکتوریا« 
بخش فیلم خارجی زبان اسکار شرکت کند چون بیشتر فیلم به زبان انگلیسی 
این فیلم در  است. گرولن فیلمبردار هم به خاطر کار خارق العاده اش روی 
او هم  اینکه  نقره ای شد.  برنده جایزه خرس  پارسال  برلین  فیلم  فستیوال 
مورد توجه آکادمی قرار نگرفت، مضحک به نظر می رسد: کار او تنها کار با 
دوربینی بود که می توانست رقیبی قابل توجه برای کار امانوئل لوبزکی در 

فیلم »بازگشته« باشد.
بزرگترین  از  یکی  لی،  شد  باعث  که  داد  انجام  را  کاری  چطور  شیپر  پس 
»ما  می گوید:  او  دهد؟  تکان  ناباوری  نشانه  به  را  سرش  دنیا،  کارگردانان 
تمرین کردیم و سه برداشت طوالنی فیلمبرداری کردیم. کل فیلم را سه بار 
صفحه ای   12 نوشته  یک  فقط  چون  بود  پرتنش  خیلی  کردیم.  فیلمبرداری 
داشتیم بدون دیالوگ.« بازیگران فیلم، در حال فیلمبرداری دیالوگ های شان 

را بالبداهه می گفتند.

داشتند.  احتمالی  مشکالت  با  رویارویی  برای  هم  برنامه ای  آن ها  البته 
این باره می گوید: »نکته این پروژه همین بود، اگر مجبور بودیم  شیپر در 
است.  چیزی  چه  می کنیم  معلوم  که  می گفتیم  همیشه  کنیم،  کات  را  چیزی 
همچنین  آن ها  بودند.«  بهتر  سوم  بار  در  صحنه ها  تمام  خوشبختانه  اما 
در نیمه شب، ساعت 4 بامداد، فیلمبرداری کردند تا شانس قدم زدن مردم 
جلوی دوربین را کم کنند. شیپر می گوید: »همیشه می گفتم، در پایان باید 
یک محصول داشته باشیم. تمام برداشت ها واقعا هزینه بر بودند. اگر عملی 
نمی شد شاید سعی می کردیم سرمایه بیشتر بگیریم، اما البته باید کار خود 
را ثابت کنید و مطمئن نیستم که اگر برداشت سوم هم مثل دو برداشت اول 

از آب درمی آمد، می توانستیم این اثبات را داشته باشیم.«

بعد از هر تالش، چند صحنه کات و چند ایده کنار گذاشته می شدند. کلید 
یک  »همیشه  می گوید:  شیپر  بود.  صدابرداری  تیم  سه  داشتن  فیلم  ساخت 
و  بعدی  لوکیشن  در  دیگر  صحنه  یک  و  می شد  صدابرداری  داشت  صحنه 
صحنه بعدی هم در یک لوکیشن دیگر منتظر صدابرداری بود. خوشحالم 
که این کار را کردیم چون باید صدای خوبی می داشتیم. این نشان از کیفیت 
باهوش  اما گوش های مان بسیار بسیار  ما در تصویر کوتاه می آییم،  دارد. 

هستند. آن ها دوست دارند سرگرم شوند و چیزهای خوب بشنوند.«
می شویم:  خوشحال  آن  داشتن  از  که  هست  عنصر  یک  همیشه  البته،  و 
»راستش را بخواهید، خیلی خیلی خوش شانس بودیم. لحظه هایی بودند که 

نزدیک بود هیچ یک از این چیزها عملی نشود.«
فیلم »ویکتوریا« روز اول ماه آوریل اکران می شود.

سینما
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کریستیز خاورمیانه ١٠ساله می شود

بیستمین حراج کریستیز 
با ٣٦ هنرمند ایرانی

 بیستمین دوره حراج کریستیز که هم زمان با دهمین سال 
حضور این برند جهانی در خاورمیانه است، ٢٦ اسفند در 
حالی  در  کریستیز  حراج  بیستمین  می شود.  برگزار  دوبی 
ساعت هفت عصر چهارشنبه پیش رو در هتل امارات تاورز 
دوبی کار خود را آغاز می کند که این رویداد هنری ١٠سالگی 
خود را نیز جشن خواهد گرفت. به همین مناسبت، کریستیز 
ابتکار زده و در  این دوره دست به  در بخش آغازین حراج 
بخشی اختصاصی شماری از آثاری که در ١٠ سال گذشته 
به  دیگر  بار  را  داشته اند  جالب توجه  حضور  حراج  این  در 
بسیار  نکته  کرد ؛  خواهد  عرضه  عالقه  مند  مجموعه  داران 
و  آثار  قابل توجه  بسیار  سهم  بخش  این  در  اهمیت  حائز 
آثار را به  از یک چهارم کل  ایرانی است که بیش  هنرمندان 

خود اختصاص داده اند.

١٠سالگی کریستیز  و  ١٥ هنرمند ایرانی
دهمین  ویژه  کاتالوگ  دارد؛  مستقل  کاتالوگ  دو  خاورمیانه  کریستیز  بیستمین 
سال شامل ٤٠ اثر و کاتالوگ حراج بیستم که بالفاصله و در ادامه بخش ویژه به 
روی میز حراج می آید و بیش از ٨٠ اثر را به خریداران پیشنهاد می کند؛ کاتالوگ 
دهمین سال در حالی که تصویر اثر حامد عیوض، هنرمند مصری را روی جلد 
دارد، به چاپ رسیده است. در این بخش ٤٠ اثر از ٣٧ هنرمند ایران، مصر، لبنان، 
سوریه، عراق، مراکش و ترکیه ارائه خواهد شد که گران ترین قیمت پایه به اثری 
از عمرالنقدی هنرمند مصری با عنوان »سارایوو« تعلق دارد. این تابلوی نقاشی 
سه لته ای که به »گوئرنیکا« اثر پیکاسو شباهت بسیاری دارد، با قیمت پایه ٤٠٠ 
از مصر و  این شب چکش خواهد خورد. حامد عیوض  ٦٠٠  هزار دالری در  تا 
آثار  نیز دیگر هنرمندان غیرایرانی  گران قیمتی هستند که  لبنان  از  شفیق عبود 
آنان با قیمت پایه ٣٠٠ تا ٤٠٠  هزار دالری ارائه خواهد شد.  در کاتالوگ ١٠سالگی 
کریستیز آثاری از ١٥ هنرمند ایرانی ارائه شده است که به ترتیب آثاری از پرویز 
تناولی، سهراب سپهری، منوچهر یکتایی، بهمن محصص، کوروش شیشه گران، 
محمد  زنده رودی،  حسین  قندریز،  منصور  پیالرام،  فرامرز  روحبخش،  جعفر 
افروز  حائری زاده،  رکنی  مشیری،  فرهاد  فرمانفرمایان،  منیر  احصایی، 
ایرانی   هنرمندان  میان  در  می روند.  حراج  میز  روی  شافعی   هایده  و  عمیقی 
گران قیمت ترین اثر به یک مجسمه »هیچ« از پرویز تناولی با قیمت پایه ٣٠٠ تا ٤٠٠ 
 هزار دالر تعلق دارد که در سال ٢٠٠٧ خلق شده است. رتبه بعدی به تابلویی از 
مجموعه درخت های سهراب سپهری اختصاص دارد که در سال ١٩٧٠ خلق شده 
و قیمت پایه ٢٥٠ تا ٣٠٠  هزار دالر برای آن در نظر گرفته شده است. از پرویز 
حضور  بخش  این  در  نیز  قفس  و  شاعر  مجموعه  از  دیگر  مجسمه  یک  تناولی 
سپهری  سهراب  دیگر  اثر  و  است  دالر  هزار    ١٨٠ تا   ١٤٠ آن  پایه  قیمت  که  دارد 
اثر نقاشیخط  تا ١٢٠  هزار دالر قیمت پایه دارد.  محمد احصایی نیز با یک   ٨٠
جایگاه سوم هنرمندان گران قیمت ایران را به خود اختصاص داده است. اثر او 
که در سال ٢٠١٢ خلق شده است با قیمت پایه ٢٠٠ تا ٣٠٠  هزار دالر در این حراج 
و   ١٩٧٠ سال  به  متعلق  پیالرام  فرامرز  از  اثری  چکش خواهد خورد. همچنین 
حجم آینه کاری شده ای از منیر فرمانفرمایان که در سال ١٩٧٤ ساخته شده نیز در 
این حراج با قیمت پایه ١٨٠ تا ٢٤٠  هزار دالر ارائه خواهد شد. از منصور قندریز 
و حسین زنده رودی نیز آثاری با قیمت پایه ١٥٠ تا ٢٠٠  هزار دالر در این حراج 
وجود دارد. فرهاد مشیری نیز تابلویی با عنوان »کنفرانس« را در این حراج با 
قیمت پایه ١٢٠ تا ١٨٠  هزار دالر دارد. از منوچهر یکتایی نیز نقاشی رنگ روغنی 
ارائه  این حراج  در  ١٥٠  هزار دالر  تا  پایه صد  قیمت  با   ١٩٦٤ در سال  خلق شده 
تا ١٢٠   پایه صد  با قیمت  این حراج  از بهمن محصص نیز در  تابلویی  می شود. 
هزار دالر چکش خواهد خورد. دیگر آثار هنرمندان ایرانی نیز همگی کمتر از 
صد  هزار دالر قیمت پایه دارند. آثار افروز عمیقی ٨٠ تا ١٢٠، کوروش شیشه گران 
٧٠ تا ٩٠، هدیه شفیع ٦٠ تا ٨٠، جعفر رو بخش ٥٠ تا ٧٠ و رکنی حائری زاده ٤٠ تا 

٦٠  هزار دالر قیمت گذاری شده اند.

حراج بیستم و  رکورد داری ٢ هنرمند ایرانی
در بخش اصلی کریستیز بیستم نیز ٨٦ اثر از ٦٤ هنرمند ارائه می شود که ٣٥ اثر 
آن به ٢١ هنرمند ایرانی تعلق دارد. در این بخش آثاری از هنرمندان کشورهای 
و  سوریه  فلسطین،  سعودی،  عربستان  ترکیه،  عراق،  مصر،  مراکش،  ایران، 
یک  برای  امسال  که  پایه  ای  قیمت  گذاشته خواهد شد. کمترین  به فروش  لبنان 
اثر هنری انتخاب شده هشت تا ١٢  هزار دالر است. اما این ٨٦ اثر در میان خود 
از حسین  نقاشیخطی  به  پایه  قیمت  بیشترین  و  ندارند  آثار گران قیمت چندانی 
 »YHGNL« زنده رودی با عنوان »برگ زرد« و اثری از فرهاد مشیری با عنوان

با قیمت پایه صد تا ١٥٠ هزار دالر اختصاص دارد.

 یکتایی روی جلد کتاب امسال
برگزاری  از  که پس  ارائه خواهد شد  ٢١ هنرمند  از  اثر   ٣٥ بیستم  در کریستیز 

حراج جشن ١٠سالگی کریستیز، شامگاه ٢٦ اسفند به همراه آثار دیگر هنرمندان 
معاصر خاورمیانه ای چکش خواهند خورد. در این بخش ناصر عصار با دو اثر 
متعلق به دهه ١٩٦٠ با قیمت های ٤٠ تا ٦٠  هزار دالر حضور دارد. حسین کاظمی 
نیز سه نقاشی از دهه ١٩٧٠ خود را که دو اثر با قیمت پایه ٤٠ تا ٦٠  هزار دالر و 

یک اثر ١٥ تا ٢٠  هزار دالر قیمت دارد، عرضه خواهد کرد. از بهجت صدر، نقاشی 
انتزاعی متعلق به دهه ٧٠ میالدی با قیمت ٣٠ تا ٤٠  هزار دالر ارائه می شود و اثر 
پایه  با قیمت  این حراج  نیز در  به دهه ١٩٨٠  کاهگلی مارکو گریگوریان متعلق 
٤٠ تا ٦٠  هزار دالر چکش خواهد خورد. سیراک ملکونیان نیز به همراه حسین 
کاظمی با ارائه سه اثر نقاشی انتزاعی پیشتاز هنرمندان ایرانی است. از او سه 
تابلوی نقاشی از دهه ١٩٧٠ ارائه می شود که دو اثر با قیمت پایه ٢٥ تا ٣٠  هزار 
دالر و یک اثر با قیمت پایه ١٥ تا ٢٠  هزار دالر ارائه خواهد شد. سهراب سپهری 
نیز در این حراج دو اثر را به خود اختصاص داده است؛ یک نقاشی از مجموعه 
درخت ها با قیمت پایه ٦٠ تا ٨٠  هزار دالر و یک اثر انتزاعی کمتر دیده شده با 
قیمت پایه ٨٠ تا ١٢٠  هزار دالر آثار این هنرمند در حراج بیستم کریستیز هستند. 
از مسعود عربشاهی نیز یک اثر با قیمت پایه ٢٠ تا ٣٠  هزار دالر در این حراج 
حضور دارد. ابوالقاسم سعیدی نیز در این حراج دو اثر دارد که شامل یک تابلو 
متعلق به سال ١٩٥٥ با قیمت پایه ١٢ تا ١٨  هزار دالر و نقاشی دیگری متعلق به 
دیگر  نیز  یکتایی  ٨٠  هزار دالر هستند. منوچهر  تا   ٦٠ پایه  قیمت  با   ٢٠١٥ سال 
هنرمندی است که دو اثر از او در این دوره از کریستیز چکش خواهد خورد. از 
یکتایی دو نقاشی با قیمت های پایه ٤٠ تا ٦٠ هزار دالر و ٣٠ تا ٤٠  هزار دالر در 
این حراج ارائه می شود. اثر نخست پرتره ای از کارل فلینکر است که روی جلد 
کتاب امسال نیز به این اثر اختصاص پیدا کرده است.  اما پروانه اعتمادی نیز در 
این حراج یک تابلوی فیگوراتیو چشمگیر ارائه کرده است که ٣٠ تا ٤٠  هزار دالر 

قیمت پایه آن است. از کوروش شیشه گران نیز اثری متعلق به سال ١٩٩٧ با قیمت 
پایه ٢٥ تا ٣٠  هزار دالر ارائه شده است. مجسمه فلزی ژازه تباتبایی نیز دیگر 
اثر ایرانی است که با قیمت پایه ٤٠ تا ٦٠  هزار دالر در این حراج چکش خواهد 
خورد. از پرویز تناولی نیز دو اثر که یکی از آنها به مجموعه هیچ تعلق دارد در 

این حراج عرضه شده است. اثر نخست قیمت پایه ای معادل ٦٠ تا ٨٠  هزار دالر 
دارد و هیچ این هنرمند نیز ٨٠ تا ١٢٠  هزار دالر است.

با  اثر  دو  نیز  حراج  این  گران قیمت  هنرمند  دو  از  یکی  عنوان  به   زنده رودی   
نخست  اثر  است،  کرده  ارائه  حراج  این  در  را  زرد  برگ  و  بی کاله  آ  عنوان های 
منیر  دارند.   پایه  قیمت  دالر  ١٥٠ هزار  تا  صد  دوم  اثر  و  دالر  ١٢٠  هزار  تا   ٨٠
این  تا ١٢٠ هزار دالر را در  پایه ٨٠  با قیمت  آینه ای خود  فرمانفرمایان نیز توپ 
حراج دارد. از فرهاد مشیری نیز دو اثر در کریستیز بیستم ارائه می شود؛ اثر 
نخست سه گل رز نام دارد که قیمت پایه آن ٨٠ تا ١٢٠  هزار دالر است و اثر دوم 
نیز »YHGNL« نام دارد که قیمت پایه آن صد تا ١٥٠  هزار دالر است. از رکنی 
حائری زاده تابلوی خسرو و شیرین با قیمت پایه ٢٥ تا ٣٠  هزار دالر ارائه می شود 
و از افشین پیرهاشمی نیز دو تابلو با قیمت های پایه ٢٥ تا ٣٠  هزار دالر و ٨٠ تا 
١٢٠  هزار دالر در این حراج چکش خواهد خورد. شیرین نشاط نیز اثری را با 
قیمت پایه ٧٠ تا ٩٠  هزار دالر در این حراج دارد. همچنین از سونیا باالسانیان نیز 
تابلویی با عنوان باران و به قیمت پایه ١٥ تا ٢٠ هزار دالر و یک اثر بدون عنوان 
به قیمت پایه ٣٠ تا ٤٠  هزار دالر در این حراج عرضه می شوند. درنهایت از رضا 
درخشانی نیز دو اثر نقاشی با قیمت های پایه ٥٠ تا ٧٠  هزار دالر و ٤٠ تا ٦٠  هزار 
دالر در کریستیز بیستم چکش خواهد خورد. بخش نمایشگاهی کریستیز بیستم 

عصر یکشنبه، ٢٣ اسفند در سالن گودولفین امارات تاورز آغاز به کار کرد.

هنر
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چه کتابی را به چه کسی بدهیم؟

کتـــــــابی 
بــــــــرای 
هـــــــدیه

سال نو و بهار نزدیک است. ایرانیان به رسم 
روزهای  و  می دهند  عیدی  یکدیگر  به  قدیم 
از مردم  را سپری می کنند. بسیاری  شیرینی 
ترجیح می دهند به یکدیگر کتاب عیدی بدهند 
کتاب  هدیه  بخرند.  کتابی  چه  نمی دانند  اما 
در جهان غرب نیز به مناسبت های گوناگون 
نوشته ای  در  است.  بوده  متداول  دیرباز  از 
که در پی می آید با استفاده از یادداشت های 
به  پست،  هافینگتون  و  تریبون  شیکاگو 
بررسی مالک های انتخاب کتاب مناسب برای 

هدیه پرداخته ایم.
عالقه مندان به کتاب، هدیه دادن و هدیه گرفتن این کاالی فرهنگی 
سالگرد  مانند  مختلف  بهانه های  به  است  ممکن  و  دارند  دوست  را 
تولد و سال نو به چنین کاری اقدام کنند؛ البته برای هدیه دادن نیاز 
است به درستی سنجیده شود که چه کتابی برای چه فردی مناسب تر 
که  کاری  نه؛  یا  است  اهل مطالعه  نظر  یا اصاًل شخص مورد  است 
در  کتاب  به  عالقه مندان  چون  است  سخت  بسیار  گاه  آن  تشخیص 
هدایایی  دارند  دوست  بسیاری  این رو  از  هستند؛  اندک  بسیار  دنیا 
بدهند که مطمئن هستند اغلب افراد به آن عالقه دارند؛ مثاًل عطر یا 
لباس را به عنوان هدیه انتخاب می کنند و اگر هم قصد خرید کتاب 
داشته باشند سراغ پرفروش ها می روند. اما همه خوانندگان با این 
عقیده موافق نیستند زیرا خواندن یک کتاب باارزش را بهتر می دانند 
و معتقدند پرفروش بودن لزومًا به معنای خوب بودن نیست. این 
دسته معتقدند اگرچه عالقه مند کردن افراد به آثار فاخر مشکل است 
اما غیرممکن نیست. البته انتخاب از بین پرفروش ها لزومًا بد نیست 
ثانیًا  این عنوان خواهد بود،  تأثیر  اواًل ذهن هدیه گیرنده تحت  زیرا 
حضور کتابی در فهرست پرفروش ها معموال اتفاقی نیست و نشانه 

اقبال عمومی به آن کتاب است.

مالک های انتخاب کتاب برای هدیه
بسیاری به کتابفروشی ها مراجعه می کنند و درباره ویژگی های فرد 
هدیه  دهنده توضیح می دهند و از کتابفروش کمک می طلبند تا کتاب 
مناسبی را دریافت کنند در حالی که انتخاب کتاب مناسب یک هنر 
است. برای رسیدن به این مهم باید وقت خود را صرف انجام چند 

کار کنید.

برای خرید کتاب اولین نکته مناسب بودن آن است. کتاب را به صرف 
پرفروش بودن یا پیشنهاد آن توسط دیگران انتخاب نکنید. ایرادی 
ندارد که بر اساس پیشنهاد دیگران برای خود کتابی بخرید اما خرید 
کتاب به عنوان هدیه بدون دانستن محتویات آن اولین اشتباهی است 

که هدیه  دهنده در انتخاب کتاب انجام می دهد.
ایدئال ترین حالت این است که خود کتاب را بخوانید. هر کتابی که به 
عنوان هدیه برمی گزینید نمایانگر ویژگی شخصیتی انسان است. از 
طرفی اگر بخواهید همه کتاب ها را بخوانید و هدیه بدهید همه وقت 
شما صرف خواندن کتاب می شود؛ البته اگر خواننده مشتاقی باشید 
موردی ندارد اما اگر این طور نباشد پس از مدتی از کتاب هدیه دادن 

صرف نظر خواهید کرد.

اما ورود به کتابخانه و تحقیق درباره آثار مختلف کار بسیار سختی 
انتخاب کتاب در میان قفسه های متعدد کتاب بسیار زمان بر  است. 
مانند  درست  کتابفروشی،  مشتاق  خواننده  یک  برای  ولی  است 

بهشت است. از خود بپرسید:
 

♦ هدیه گیرنده به چه نوع کتابی عالقه مند است؟
♦ آیا به داستان عالقه ای دارد؟

♦ آیا به آثار غیرداستانی عالقه مند است؟
تاریخی؟  مذهبی؟  عاشقانه؟  است؟  عالقه مند  ژانری  چه  به   ♦

زندگینامه؟

♦ آیا اصال به خواندن کتاب عالقه ای دارد؟
اهمیت  از  سؤال  این  جواب  است؟  حد  چه  در  آنان  واژگان  دایره   ♦
نباشد  خوب  فردی  واژگان  دایره  اگر  زیرا  است  برخوردار  باالیی 
خواندن کتابی که پر از کلمه های ناآشناست خواننده را کسل می کند.

 
بعضی آدم ها خواندن هر کتابی را دوست دارند. خرید کتاب برای 
اینکه از هدیه شما لذت ببرند  این دسته بسیار آسان است و امکان 
گروهی  و  عالقه مندند  خاصی  ژانر  به  بعضی ها  اما  باالست  بسیار 
زندگینامه  خواندن  از  مثاًل  و  می پسندند  را  غیرداستانی  آثار  دیگر 

بیزارند.

هدیه کتاب برای کتاب نخوان ها

اما تکلیف ما با آن دسته از مردم که هیچ عالقه ای به خواندن کتاب 
ندارند چیست؟ ممکن است از خود بپرسید که اصاًل چرا باید برای 
این دسته کتاب خرید؟ جواب واضح است. باید به این دسته از مردم 
کتاب هدیه بدهیم تا به خواندن تشویق شوند. بسیاری از نوجوانان 
وسایل  بودن  دارا  و  بسیار  سرگرمی  داشتن  دلیل  به  جوانان  و 
الکترونیک عالقه ای به کتاب ندارند. اگر جرات کتاب خریدن برای 
چنین گروهی را دارید با چالش بزرگی روبه رو خواهید شد و باید 
کتابی انتخاب کنید که قادر نباشند آن را کنار بگذارند. به عالیق آنان 
با این  فکر کنید و کتاب هایی با همان موضوع برایشان تهیه کنید. 

روش آنها را در راه کتاب خوانی یاری می رسانید.

بروید.  آنها  نقد  و  محبوب  کتاب های  سراغ  باید  دوم  مرحله  در 
نقدهای مختلف به شما کمک می کند تا پس از حضور در کتابفروشی 
انتخاب بهتری داشته باشد زیرا در کتابفروشی ها کتاب های شبیه به 

هم در یک قفسه قرار می گیرند.

جستجوی عناوین خاص شما را با کتاب هایی یا عناوینی آشنا می کند 
پیشنهاد  و  دیگران  نقد  نبودید.  آگاه  وجودشان  از  این  از  پیش  که 
آنان نیز به شما کمک می کند تا بدانید نظر دیگران درباره آن کتاب 
چیست. خواندن پشت جلد کتاب نیز به این موضوع کمک می رساند. 
اما باید در این زمینه محتاط باشید چون گاهی نقدی منفی درباره 
تغییر  نظرتان  آن  خواندن  از  پس  اما  می خوانید  خاص  کتاب  یک 

می کند و با نظر منتقد موافق نخواهید بود و بالعکس!
هر  از  کنید.  فکر  هدیه گیرنده  جنسیت  و  سن  به  سوم  مرحله  در 
کتابفروشی هم کمک بخواهید در اولین گام درباره سن و جنسیت 
از  بسیاری  این که  وجود  با  کرد.  خواهد  پرسش  هدیه گیرنده 

صاحب نظران با گروه بندی مخالفند اما حقیقت این است که بسیاری 
از کتاب ها برای گروه خاصی از انسان ها نگاشته شده اند و در اکثر 

موارد برای همان دسته جذابیت بیشتری دارند.

این  باشید.  نداشته  واهمه  جدید  عناوین  انتخاب  از  اینکه  آخر  در 
دلیل که هدیه گیرنده فقط به آشپزی عالقه مند است بدان معنا نیست 
لباس  مانند  نیز  کتاب  بخرید.  آشپزی  کتاب  او  برای  لزومًا  باید  که 
است. بعضی لباس ها وجود دارند که ممکن است هیچ وقت امتحان 
فرد  شاید  بود.  خواهند  زیبا  بسیار  امتحان  صورت  در  اما  نکنید 
هدیه گیرنده به سفر عالقه مند باشد اما هیچ گاه کتابی دراین باره 
نخوانده باشد. به عالیق فرد در زندگی فکر کنید. آن گاه می دانید 

در چه زمینه ای برای او کتاب بخرید.

اطالعات جدیدی  انسان  به  تنها  نه  است. چون  بهترین هدیه  کتاب 
به  را  شما  کتاب  می شود.  نیز  خاطر  انبساط  باعث  بلکه  می دهد 
جاهایی می برد که تاکنون نرفته اید اما مایلید از آن دیدن کنید. کتاب، 

ورزش روح است و به شما کمک می کند وارد دنیای خیال شوید.

کسانی که سراغ کارت پستال یا کارت هدیه می روند احساس راحتی 
می دهند.  دست  از  را  بزرگ  فرصتی  که  بدانند  باید  اما  می کنند 
درکی  که  است  چیزی  کردن  تقدیم  یا  دریافت  برای  هدیه  بهترین 
کامل از هدیه گیرنده یا دهنده به انسان بدهد. چرا هدیه ای ندهید که 
مشخص باشد برای انتخاب آن زمان گذاشته اید و برای طرف مقابل 
ارزش قائل شده اید؟ انتخاب کتاب مناسب و دریافت بازخورد مثبت 

بسیار لذت بخش است. این حس مثبت را حتمًا امتحان کنید.
 

منابع: شیکاگو تریبون، هافینگتون پست
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هم در یک قفسه قرار می گیرند.

جستجوی عناوین خاص شما را با کتاب هایی یا عناوینی آشنا می کند 
پیشنهاد  و  دیگران  نقد  نبودید.  آگاه  وجودشان  از  این  از  پیش  که 
آنان نیز به شما کمک می کند تا بدانید نظر دیگران درباره آن کتاب 
چیست. خواندن پشت جلد کتاب نیز به این موضوع کمک می رساند. 
اما باید در این زمینه محتاط باشید چون گاهی نقدی منفی درباره 
تغییر  نظرتان  آن  خواندن  از  پس  اما  می خوانید  خاص  کتاب  یک 

می کند و با نظر منتقد موافق نخواهید بود و بالعکس!
هر  از  کنید.  فکر  هدیه گیرنده  جنسیت  و  سن  به  سوم  مرحله  در 
کتابفروشی هم کمک بخواهید در اولین گام درباره سن و جنسیت 
از  بسیاری  این که  وجود  با  کرد.  خواهد  پرسش  هدیه گیرنده 

صاحب نظران با گروه بندی مخالفند اما حقیقت این است که بسیاری 
از کتاب ها برای گروه خاصی از انسان ها نگاشته شده اند و در اکثر 

موارد برای همان دسته جذابیت بیشتری دارند.

این  باشید.  نداشته  واهمه  جدید  عناوین  انتخاب  از  اینکه  آخر  در 
دلیل که هدیه گیرنده فقط به آشپزی عالقه مند است بدان معنا نیست 
لباس  مانند  نیز  کتاب  بخرید.  آشپزی  کتاب  او  برای  لزومًا  باید  که 
است. بعضی لباس ها وجود دارند که ممکن است هیچ وقت امتحان 
فرد  شاید  بود.  خواهند  زیبا  بسیار  امتحان  صورت  در  اما  نکنید 
هدیه گیرنده به سفر عالقه مند باشد اما هیچ گاه کتابی دراین باره 
نخوانده باشد. به عالیق فرد در زندگی فکر کنید. آن گاه می دانید 

در چه زمینه ای برای او کتاب بخرید.

اطالعات جدیدی  انسان  به  تنها  نه  است. چون  بهترین هدیه  کتاب 
به  را  شما  کتاب  می شود.  نیز  خاطر  انبساط  باعث  بلکه  می دهد 
جاهایی می برد که تاکنون نرفته اید اما مایلید از آن دیدن کنید. کتاب، 

ورزش روح است و به شما کمک می کند وارد دنیای خیال شوید.

کسانی که سراغ کارت پستال یا کارت هدیه می روند احساس راحتی 
می دهند.  دست  از  را  بزرگ  فرصتی  که  بدانند  باید  اما  می کنند 
درکی  که  است  چیزی  کردن  تقدیم  یا  دریافت  برای  هدیه  بهترین 
کامل از هدیه گیرنده یا دهنده به انسان بدهد. چرا هدیه ای ندهید که 
مشخص باشد برای انتخاب آن زمان گذاشته اید و برای طرف مقابل 
ارزش قائل شده اید؟ انتخاب کتاب مناسب و دریافت بازخورد مثبت 

بسیار لذت بخش است. این حس مثبت را حتمًا امتحان کنید.
 

منابع: شیکاگو تریبون، هافینگتون پست

فنالندی ها، با سواد 
ترین مردم دنیا 

انجام شده  اندازه گیری میزان سواد در دنیا  تحقیقات بسیاری برای 
است. اخیرًا تحقیقی در دانشگاه دولتی »بریتانیای نو« صورت گرفته 
برگزیده  موضوع  این  میزان  بررسی  برای  جدید  معیاری  که  است 

است.
باسوادترین  فنالند  مردم  جدید  تحقیقات  بر  بنا  گاردین،  از  نقل  به   
آمریکا،  از  پس  و  هفدهم  جایگاه  در  بریتانیا  و  هستند  جهان  مردم 

کانادا، و استرالیا قرار دارد.

است  گرفته  صورت  نو  بریتانیای  دولتی  دانشگاه  در  که  تحقیق  این 
اعالم کرد سیستم آموزشی قوی فنالند بسیار موفق عمل کرده است. 
این تحقیق عالوه بر میزان سواد افراد توجه خاصی به عناصر اخالقی 
سوادمحور از جمله تعداد کتابخانه ها، روزنامه ها، طول تحصیل در 

مدرسه و دسترسی به کامپیوتر دارد.
افراد  ویژگی  به  افراد  نوشتن  و  خواندن  توان  اندازه گیری  جای  به 
توجه  سوادآموزی  بخشیدن  تحقق  برای  آنها  دسترس  در  منابع  و 
از فهرست »یونسکو«  این تحقیق 200  کشور را  ویژه ای شده است. 
بقیه  ارقام متقن درباره  و  آمار  نبودن  اختیار  دلیل در  به  اما  برگزید 
کشورها فقط 61 عدد از آنها به فهرست پایانی راه یافتند. شایان ذکر 
است که جمعیت کشورها نیز در این بررسی مورد توجه قرار گرفته 

است.
دارند.  قرار  جدول  این  صدر  در  »اسکاندیناوی«  حوزه  کشورهای 
فنالند جایگاه نخست و نروژ جایگاه دوم را به خود اختصاص داده 
تا  سوم  رده  در  ترتیب  به  سوئد  و  دانمارک،  ایسلند،  سپس  و  است 
پنجم قرار گرفتند. در این رده بندی سوئیس در رده ششم، آمریکا در 
رده هفتم، کانادا در رده یازدهم، فرانسه دوازدهم و بریتانیا در رده 
هفدهم قرار دارد و کشورهای بوتسوانا پس از اندونزی و تایلند در 

رده شصت و یک و پایانی قرار گرفته است.
»میلر« معتقد است عناصر بررسی شده در این تحقیق تصویری دقیق 
رده بندی  این  و  می دهد  ارائه  را  مختلف  ملت های  فرهنگی  قدرت  از 
تأثیرگذار  افراد و ملل مختلف  این عناصر در موفقیت  نشان می دهد 

است و آینده جهان را نیز تحت الشعاع قرار می دهد.
»اهمیت و ارزش سواد در یک جامعه باسواد هر روز به انسان یادآوری 
می شود. بسیاری از افراد و کشورها برای رسیدن به این مهم تالش 
زیادی می کنند در حالی که برخی دیگر این موضوع را کاماًل نادیده 
می گیرند. کشورهایی که از این الگو پیروی نمی کنند دچار سوءتغذیه 
روحی و جسمی می شوند و حقوق انسانی و غرور خود را زیر سؤال 

می برند.«

و  خواندن  سواد  فقط  خود  مقیاس  در  اگر  است  مدعی  تحقیق  این 
نوشتن را بررسی می کرد جدول نتایج به صورت کامل تغییر می کرد. 
در آن صورت سنگاپور در رده اول و کره، ژاپن، و چین به ترتیب در 
تنها  فنالند  هم  باز  و  می گرفتند  قرار  پنجم  و  چهارم،  دوم،  رده های 
کشوری بود که به صورت مشترک با کره جنوبی در جایگاه دوم قرار 

می گرفت. بریتانیا در جایگاه بیشت و ششم قرار می گرفت.

»میلر« یکی از نتایج این تحقیق را چنان بیان می کند که هیچ ارتباطی 
معتقد  وی  ندارد.  وجود  سواد  میزان  و  اجباری  تحصیل  دوره  بین 
اول  جایگاه  پنج  دلیل  این  به  و سوئد  دانمارک،  ایسلند،  فنالند،  است 
را کسب کرده اند که همه مردم به صورت یکپارچه به خواندن اهمیت 

می دهند.

اخیرًا  که  گرسنگی«  »سال  کتاب  فنالندی  نویسنده  اولیکانین«  »آکی 
گفت:  است  گرفته  قرار  بوکر«  »من  جوایز  نامزدهای  فهرست  در 
میان  در  مدرسه  دوره  ما  کشور  در  که  است  این  مساله  »مهم ترین 
همگان یکسان است و دولت برای تعلیم و تربیت در کشور برنامه های 
سیستم  به  فنالندی  یک  عنوان  به  من  است.  کرده  طراحی  ویژه ای 
مدرسه و کتابخانه هایمان افتخار می کنم. همه امکانات کتابخانه ای در 
اختیار عموم قرار می گیرد و همه از فرصت مساوی برای خواندن و 
نوشتن برخوردارند. چنین موضوعی در فنالند بسیار عادی است اما 
در دنیا به عنوان یک اتفاق ویژه به آن می نگرند و فکر می کنند کشور 

ما از امکانات بیش از حد بهره می برد.«

گفت:  بریتانیا  در  کتابخوانی  خیریه  مؤسسه  رئیس  جرالد«،  »دایانا 
به  را  فرزندانمان  باید  که  است  این  ما  همه  به  بررسی  این  »پیغام 
کتابخوانی تشویق کنیم. این رده بندی فقط در صورتی تغییر می کند 
که ما بیشتر کتاب بخوانیم. اگر از روی لذت کتاب بخوانید از خواندن 
این  آنگاه  و  می خوانید  کتاب  بیشتر  نتیجه  در  و  می برید  لذت  کتاب 

تحقیق رده شما را باال خواهد برد.
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دگرگون شونده؛  سریع  اقتصادی  چشم انداز 
و  می شوند  متحول  گردباد  سرعت  به  که  فناوری هایی 
کار شبانه روزی هفت روز هفته با اندک مجال تعطیلی. 
دارد،  وجود  ما  روی  که  فزاینده ای  فشار  بر  همه  اینها 
می افزاید. همه ما برای مدتی مدید بیش از حد توان  کار 
کرده ایم و همین باعث شده که رئیس شما )و شاید خود 
شما( در تله ای گرفتار شوید به نام سندروم فداکاری: 
به این معنا که همه بی وقفه از خودگذشتگی کرده اند و 
از خود مایه گذاشته اند و حاال دیگر چیزی ازشان نمانده 
که  رئیسی  همان  بگذارند.  مایه  خود  از  بخواهند  که 
زمانی به رهبری هوشمندانه شهره بود و می توانست 
گروهی کارآمد تشکیل دهد و به دیگران انگیزه ببخشد 
حاال به فردی تبدیل شده که در مواجهه با فشار عصبی 
یا مدام  او حاال  بهانه جو، شکاک و سرآسیمه می شود. 
دور و بر شما می پلکد و لحظه ای راحت تان نمی گذارد 
او نیاز دارید غیبش  یا بدتر، درست در لحظه ای که به 

می زند.

واقعی  مشکالت  کله  و  سر  که  است  مرحله  این  از  پس 
پدیدار می شود و آن وقتی است که شما هم دچار فشار 
به  عصبی می شوید! در واقع احساسات مخرب رئیس 
و  تلخ  حتی  و  دلسرد  بی انگیزه،  می کند.  سرایت  شما 
عصبی می شوید. می خواهید از این فضا بیرون بروید، 
خود  مشارکت  از  ندارید  را  شغل تان  ترک  امکان  اگر 
در کار کم می کنید و فقط منتظر می مانید تا این دوره 
تمام شود. در این مرحله دیگر حفظ موقعیت خودتان 

مطرح است.

چنان  فرسوده  اعصابی  با  و  پراسترس  رئیس  یک 
خودش  مثل  را  شما  زدنی  به هم  چشم  در  است  قادر 
به دلیل مسری  تا حدی  این  است.  مایه شگفتی  که  کند 
مثل  آدم ها  میان  در  احساسات  است.  احساسات  بودن 
شعله آتش در خرمن به سرعت گسترش می یابند و در 

صورتی که یکی از این افراد در موقعیتی باشد که عنان 
روسا،  جمله  از  باشد،  او  دست  به  دیگران  سرنوشت 
دلیل  یک  می شود.  گسترده  سریع تر  حتی  آتش  این 
رئیس مان  عصبی  شرایط  به  ما  چرا  اینکه  برای  دیگر 
وضعیتی  در  هم  ما  خود  که  است  این  می شویم  دچار 
نزدیک به فرسودگی اعصاب هستیم. ما هم مدت ها از 
چشم  چیزها  خیلی  از  و  داده ایم  نشان  خودگذشتگی 
آشکار  حاال  فرسودگی  این  نشانه های  و  پوشیده ایم 
می شود. یک تلنگر کافی است تا ما هم به همان گودال 

فرو بیفتیم.

که  حرفه ای  در  را  عمری  آنکه  با  فرد  شرایط  این  در 
می کرد،  تحسینش  که  شرکتی  در  و  می داشت  دوست 
سپری کرده است، ادامه کار را بیهوده می بیند. در واقع 
دیگر برای چیزی مگر دستاوردهای کوتاه مدت چندان 

ارزشی قائل نیست.

این موضوع به مشکل دیگری با روسای پراسترس و با 
اعصابی فرسوده منجر می شود و آن کارهایی است که 
آنها باید انجام بدهند و نمی دهند. مادامی که آنها فقط 
به مسائل خود دلمشغولند، وقتی را صرف کمک به شما 
برای ایجاد ارتباط با آنچه در کار برایتان مهم ترین است 
سازمان  که  است  شرافتمندانه ای  هدف  آن  و  نمی کنند 
شما در خدمت آن است و برای شما انگیزه بخش بوده یا 
آن چشم انداز امیدوارکننده از آینده که باعث شده به کار 
ادامه دهید. داشتن یک هدف دقیقا آن چیزی است که به 

آن نیاز است.

پس اگر فشار عصبی مثل یک بیماری همه گیر عمل  کند 
و روسای ما عامل انتقال آن به ما باشند، چه می توانیم 
کاری  چه  که  کنیم  شروع  این  با  اول  بگذارید  بکنیم؟ 
نمی توانیم بکنیم: شما نمی توانید رئیس خود را عوض 
به فشارهای عصبی تعدیل کنید.  را  او  یا واکنش  کنید 

تجربه ای  بیاییم  کنار  فشار  با  چطور  اینکه  آموختن 
خود  باید  کس  هر  که  است  مسیری  و  است  شخصی 
طی کند. اگر واقعا رئیس تان به آخر خط رسیده باشد، 
یا  دهید،  انجام  بی نقص  را  خود  کار  که  هم  چقدر  هر 
تعریف  او  از  یا  کنید  تمام  موعد  از  زودتر  را  پروژه ها 
نباید  که  البته  داشت.  نخواهد  فایده ای  کنید  تمجید  و 
کوتاهی کنید و کار را باید به نحو احسن انجام بدهید، 

اما انتظار معجزه نداشته باشید.

آنچه می توانید انجام بدهید این است که روی خودتان 
تالش  خوب  باید  همه  از  اول  باشید.  آماده  و  کنید  کار 
است،  فرسوده  رئیس تان  اعصاب  چرا  بفهمید  تا  کنید 
با  بتوانید  تا  دهید  خرج  به  را  خود  سعی  نهایت  بعد 
توانمندی  همان  این  و   – باشید  داشته  همدلی  حس  او 
است.  دیگری  وجود  واقعیت  درک  در  بی بدیل  انسانی 
مهم است که آگاهانه تالش کنید وضعیت عاطفی رئیس 
خود را تشخیص دهید و درک کنید. تعمدا بکوشید که 
ببینید  رئیس تان  نگاه  از  را  خودتان  و  پیشامدها  دنیا، 
تا افق دیدتان گسترده تر شود. یادتان باشد که همدلی 

یکی از قابلیت های کلیدی هوش عاطفی است.

و  خود  میان  که  می کند  کمک  همدلی  این،  از  گذشته 
این  کنید.  ایجاد  مناسب  عاطفی  فاصله  یک  رئیس تان 
کرد  طرد  را  او  نمی شود  چون  است  دشوار  قدری  کار 
پیوسته  باید  بلکه  کرد.  قطع  او  با  را  خود  ارتباط  یا 
که  بکوشید  آگاهانه  و  باشید  خود  واکنش های  مراقب 
ارزیابی  را  را مهار کنید. شرایط  واکنش عاطفی خود 
و  شما  میان  که  ذهنی  مرز  و  خط  آن  ببینید  تا  کنید 
رئیس تان حائل است کجاست. چه بخشی از این فشار 
به  بخش  کدام  و  اوست  سهم  منفی  نگرش  و  روانی 
باید  که  کاری  مهم ترین  و  آن  از  پس  دارد.  تعلق  شما 
فشار  موشکافانه  و  دقیق  نگاهی  با  که  است  این  بکنید 
روحی خود را – در محل کار و در خانه – بررسی کنید. 

کوره  از  زود  است؟  خوب  روزتان  و  حال  واقعا  آیا 
همه  هستید؟  تندخو  یا...  کم حوصله اید؟  درمی روید؟ 
)به ویژه  رفتار  نوع  این  داریم.  را  این ویژگی ها  گاه  ما 
در خانه( مشخصه خوبی برای تشخیص مشکل است. 
اگر می بینید که دارید به طرف مشکالت پیش می روید 
بدانید که شما در یک قدمی فرسودگی شغلی هستید و 
باید همین حاال کاری بکنید. بخشی از وقت خود را آزاد 

کنید تا به تمدد اعصاب تان بپردازید.

خودتان را فریب ندهید: تمدد اعصاب با یک مرخصی 
یادتان  گذشته  تابستان  تعطیالت  نمی آید.  دست  به 
آمدن  کنار  برای  نه؟  بود،  پیش  مدت ها  انگار  هست؟ 
با فشار عصبی که همه ما امروزه در محیط کار با آن 
پیوسته  روش  یک  باید  اعصاب  تمدد  داریم،  کار  سرو 
چند  گذرا.  رویداد  یک  نه  باشد  زندگی  همیشگی  و 
از  موثرند  افراد  اغلب  برای  می دانیم  که  هست  راهکار 
جمله خندیدن با همکاران )نه اینکه به رئیس بخندید!(، 
کار،  محیط  از  بیرون  در  تفریحی  فعالیت های  انجام 
اولویت های  انتخاب  و  دوستان  با  معاشرت  ورزش، 
سالم. یک چیز دیگر که الزم است داشته باشید این است 
که با تصور کردن شرایط دلخواه  در محیط کارتان، در 
ارتباط با رئیس  و شاید در محیط خانه در خود احساس 
کار ساده ای می آید  به نظر  آورید.  به وجود  امیدواری 
و  است  انسان ها  ذات  در  امید  باشد.  هم  ساده  شاید  و 
در مقابله با فشار روحی ناشی از مسائل روزمره واقعا 
چه  دارید  دوست  که  ببینید  و  کنید  دقت  است.  موثر 
احساسی داشته باشید و چرا. این کار شما را خوش بین 
متوجه  و  مراقب  بیشتر  که  می شود  باعث  و  می کند 
خودآگاهی  مستلزم  امر  این  باشید.  خود  واکنش های 
از  دو  هر  که  است  عاطفی  خویشتنداری  و  عاطفی 

قابلیت های کلیدی هوش عاطفی به شمار می آیند.

hbr :منبع

چرا ما هم به شرایط عصبی 
رئیس مان دچار می شویم؟
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مدیریت 
مشارکتی

 Switchandshift :مترجم: فریبا ولیزاده - منبع

یک  مسیری  تاریخ  طول  در  سازمانی  مدیریت 
طرفه را طی کرده است که براساس آن یک فرد 
هدایت گروهی را برعهده داشته است. با تکامل 
کسب وکارها  کنونی،  جوامع  بیشتر  هرچه 
این  به  کم کم  ما  همه  و  می رسند  بلوغ  به  نیز 
لزوما  قدیمی  روش های  که  می رسیم  نتیجه 
این است که  آنچه مسلم است  نیستند.  بهترین 
مدیریت  به  بیشتری  کسب وکارهای  امروزه 
اصلی  مفاهیم  با  آیا  روی می آورند.  مشارکتی 
می دانید  آیا  هستید؟  آشنا  مشارکتی  مدیریت 
کسب وکارتان به چه طریقی می تواند از مزایای 

آن منتفع شود؟

تعریفی از مدیریت مشارکتی
مدیریت مشارکتی از نظر تقویت تصمیم گیری گروهی در 
سراسر سازمان، مفهومی متفاوت از مدیریت سنتی است. 
شفقت  و  شفافیت  کارگروهی،  اساس  بر  مذکور  رویکرد 
بنیان گذارده شده است. در این قسمت از مقاله به 4 ویژگی 

اصلی مدیر مشارکت جو اشاره می شود:

منشا  هستند  معتقد  سنت گرا  مدیران  کارگروهی:   )1
در  می گیرد.  نشات  سازمان  در  فرد  موقعیت  از  قدرت 
زمانی  قدرت  که  باورند  این  بر  مشارکتی  مدیران  مقایسه 
ارزشمند است که برگرفته از همکاری تیمی باشد. ایده ها 
و بازخوردها در چنین فضایی از کسب وکار مورد پذیرش 
عمل  آزادی  سازمان  منابع  از  استفاده  در  افراد  و  هستند 

بیشتری دارند.

کامل  مالکیت  کسب  پی  در  سنتی  مدیریت  شفافیت:   )2
مدیریت  درحالی که  است،  سازمان  اطالعات  و  طرح ها 
مشارکتی آشکارا اطالعات و دانش را در سراسر سازمان 
به اشتراک می گذارد. این راهبرد به کارکنان اجازه می دهد 
فعاالنه  مشارکت  کسب وکار  فضای  بهبود  فرآیند  در  تا 

داشته باشند.

حفظ  به  معتقد  سنت گرا  مدیران  پذیری:  انعطاف   )3
حالی  در  این  هستند.  سازمانی  مراتب  سلسله  و  ساختار 
بیشتر  انعطاف  ایجاد  است که مدیران مشارکت گرا حامی 
افقی  ارتباطات  ایجاد  و  کارکنان  نقش های  و  وظایف  در 
هستند. ایجاد چنین فضایی به واسطه یک سیستم بررسی 

عملکرد انعطاف پذیر تسهیل می شود.

حفظ  و  اهداف  به  دستیابی  در  سنتی  مدیران  شفقت:   )4
در  اما  می کنند.  استفاده  قدرت  منابع  از  استانداردها 
در  نتایج  بهترین  معتقدند  مشارکت گرا  مدیران  مقایسه 
کسب  و  کارکنان  خواسته های  به  دادن  فرا  گوش  سایه 
اطمینان از رضایتمندی واقعی آنان قابل کسب خواهد بود.

منافع آن برای کسب وکار؟
نسل  حاضر،  حال  جوان: در  کار  نیروی  حفظ  و  جذب   -1
Y بخش گسترده ای از جمعیت نیروی کار فعال را به خود 
اختصاص داده است. سازمان هایی که از توان پاسخگویی 
زیاد  احتمال  به  هستند  برخوردار  گروه  این  نیازهای  به 

قابل  رقابتی  مزیت  آوردن  دست  به  در  بیشتری  شانس 
توجهی در حوزه استخدام نیروی انسانی خواهند داشت. 
 Euromoney Learning Solutions اخیر  بررسی های 
از  پیشین،  نسل  مقایسه  در   Y نسل  که  می دهد  نشان 
که  انتظارات  این  و  دارند  بیشتری  انتظارات  سازمان ها 
شامل ایجاد زمینه هایی برای اجرای مدیریت مشارکتی در 
قالب تحقق پیشرفت های حرفه ای و فرصت های آموزشی، 
کاری  ساعات  بازخورد،  ارائه  و  شناختن  رسمیت  به 

انعطاف پذیر و فعالیت های گروهی می شود.

2- برانگیختن انگیزه کارکنان به روشی موثرتر: مهمترین 
دلیل در توجیه این رویکرد این است که به موازات افزایش 
میزان  سازمان،  پروژه های  بر  کار  نیروی  مالکیت  میزان 
اگر  می یابد.  افزایش  پروژه  اجرای  فرآیند  بر  آنان  دقت 
آنان  در  موفقیت  خوشایند  احساس  باشد،  خوب  نتایج 
اگر نتایج چندان مثبت نباشد، نیاز به  ایجاد خواهد شد و 
قبول مسوولیت بیشتر در آنان ترغیب خواهد شد. کارکنان 
و  وظایف  از  لیستی  دریافت  به  عالقه ای  دیگر  امروز 
ضرب االجلی برای انجام آنها ندارند، آنان به دنبال بر عهده 
فرآیند  در  نقش  ایفای  و  کارها  واقعی  مسوولیت  گرفتن 
آزادی  از  سطحی  به  این  عالوه بر  هستند،  تصمیم گیری 
عمل نیاز دارند تا احساس اعتماد به سازمان در وجودشان 

تقویت شود.

که  همان گونه  بهتر:  و  سریع تر  روشی  به  مسائل  حل   -3
هرچه  می آید،  بر  ندارد«  صدا  دست  »یک  ضرب المثل  از 
توانمندی های ذهنی مورد استفاده در حل و فصل مسائل 
بیشتر باشد، فرآیند رفع مشکل سریعتر و بهتر پیش خواهد 
رفت. راج تولسیانی، مدیرعامل شرکت Green Park، یکی 
از شرکت های پیشرو بریتانیا در حوزه صنایع مدیریتی و 

اجرایی معتقد است:

جدید  فرهنگی  واسطه  به  افراد  توانمندسازی  اگرچه 
چالش های  با  را  هیات مدیره  و  است  زمانبر  متفاوت،  و 

غیرمنتظره ای روبه رو می کند، اما فراهم شدن قدرت بحث 
ترین  مهم  از  یکی  تصمیمات  کیفیت  ارتقای  و  مجادله  و 
تغییر  حال  در  و  رقابتی  شدت  به  بازار  در  آن  ویژگی های 

امروز است.

عصر  در  انسانی  نیروی  کسب وکار:  پویایی  افزایش   -4
حاضر قدرت انطباق پذیری بیشتری با وظایف شغلی خود 
متعددی  نقش های  گرفتن  عهده  بر  توان  از  البته  و  دارد 
مدرن  کسب وکارهای  بنابراین،  هستند.  برخوردار  نیز 
قالب طراحی  را در  بیشتری  می توانند سرمایه گذاری های 
 ،Testbirds .وظایف شغلی پویاتر در این حوزه انجام دهند
شرکت ارائه دهنده خدمات جمع سپاری تست نرم افزار در 
چنین  توانسته  که  است  شرکت هایی  از  نمونه ای  سازمان، 
رویکردی را به صورت عملی تحقق بخشد. فیلیپ بنکلر، از 
بنیان گذاران این شرکت می گوید: »به جای تعریف وظایف 
که  باشید  محیطی  ایجاد  پی  در  غیرمنعطف،  نقش های  و 
شکل  افراد  مهارت های  اساس  بر  وظایف  مرزهای  آن  در 
می گیرد. اگر تیمی دپارتمان خاصی را در سازمان هدایت 
افراد وظایف را بر اساس  با  می کند، بهتر است در تعامل 
مجموعه مهارت های موجود در آنان تقسیم کنید و آنان را 

به مشورت و نظرخواهی از همکاران دعوت کنید.

اشاره  نکات  تمامی  از  تیمی: مهم تر  کار  ایجاد روحیه   -5
به  را  خود  کار  نیروی  نخست  قدم  در  باید  مدیران  شده، 
باید  تیم  نیروی  کنند.  هدایت  متحد  و  هماهنگ  صورت 
کند.  حرکت  اهداف  به  دستیابی  برای  مشترکی  مسیر  در 
به منظور تحقق چنین رویکردی، کسب وکارهای مدرن باید 
از شفافیت خاصی برخوردار باشند و ارزش های مشخصی 
مشارکتی  مدیران  کنند.  دیکته  خود  انسانی  نیروی  به  را 
اختصاص می دهند  کارکنان  با  تعامل  برای  را  کافی  زمان 
و به نظرات آنان به خوبی گوش فرا می دهند، این ویژگی 
آنان را در ایجاد تفاوتی آشکار در نوع مسائل و چالش های 
روزمره کارکنان و در نهایت در انجام هماهنگی بیشتر در 

مسیر تحقق ماموریت کلی سازمان یاری می کند.
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برگزاری صیغه عقد و طالق
مورد تائید سفارت ایران

تهیه و تنظیم وصیت نامه
 شرعی و قانونی و مراسم تدفین 

مشاوره خانواده با تعیین وقت قبلی

 محمد حسین متقی 07402090987

گفتگوی هفته نامه پرشین با خانم روحی 
شاهین  موسس سازمان گردهمایی شاهین

قصه سالمندی 
سرنوشت زندگی 

همه آدمهاست
کیفیت  و  شود  فراهم  سالمندان  آسایش  که  کنیم  چه 
زندگی شان بهبود یابد؟ مطالعات نشان می دهد، داشتن 
باعث  می تواند  زندگی،  در  ارزشمندی  احساس  و  هدف 
افزایش طول عمر شود. به بیان دیگر آنهائی که احساس 
دنبال  به  در زندگی  و  در زندگی می کنند  بودن  ارزشمند 
هدفی هستند، دیرتر فوت می کنند. محققین می گویند 
زندگی هدفمند و معنادار می تواند احساس خوشبختی را 
بیشتر کند و این احساس از طریق مکانیسم های مختلف 
مانند تاثیرات هورمونی یا کاهش فشار خون، می تواند 

شود.  عمر  طول  افزایش  و  سالمتی  افزایش  موجب 
دانشمندان می گویند، کسانی که هدفی را در زندگی دنبال 
می کنند، تمایل دارند تا زندگی کنند و باشند تا کار را به 
کردن می  زندگی  قدرت  آنها  به  این  و  برسانند  سرانجام 
دهد. اما آنچه این روزها در خانواده ها و در اجتماع می 
بینیم این است که سالمند را  فراموش کرده ایم و به نوعی 
آنها را به خودشان سپرده ایم. اگر ما همین امروز، درک 
کنیم که این روزها برای ما هم هست، کمی بیشتر به فکر 
بهبود زندگی سالمندان و برطرف کردن نیازشان خواهیم 
برای  اندازی  پس  آنها،  حفظ  برای  ما  امروز  تالش  بود. 

فردایمان خواهد بود.

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

سازمان شاهین مدت 16سال است که مشغول فعالیتهای سازنده 
از  سالمندان  بیشتر  چه  هر  ماندن  مستقل  و  کردن  تواناتر  در 

وابستگی دیگران بوده است .

ورزشهای هدفمند برای پیشگیری از مشکل کم تحرك ماندن بدن 
ورزشها  این  ضرورت  به  ٓاگاهی  و  ورزش  هر  ودلیل  شناخت  و 
برای انعطاف پزیر ماندن غضروفای بدن وساختن ماهیچه های 

بدن.
با  ٓاموزشی  تفریحی  ریاضی  کالسهای  شامل  ها  دیگرفعالیت 
شدن  فرسوده  از  وجلوگیری  مغز  داشتن  نگاه  فعال  به  تمرکز 

سلول های مغز. 
کالسهای  التین.  موزیك  همراه  زوومبا  ورزش  و  رقص  کالس 
شهرستانهای  به  یکروزه  بدن.سفرهای  بهداشت  و  سالمت 

اطراف .
مقامات  از  دعوت  متخصص،  توسط  روانشناسی  گفتار  و  بحث 
بیشتر  شناخت  بمنضور  سازمان  این  از  بازدید  برای  دولتی 

جامعه ایرانی به آنها.

 در کل فعالیتهای کلوپ را در سال گذشته چطور ارزیابی 
می کنید؟

ن  سازما  این  تاسیس  ای  پایه  هدف  همچنان  هم  گذشته  سال 
بخوبی مّد نظر قرارگرفت و بثمر رسید.

هزینه های این سازمان از کجا تامین میشود؟
داوطلبانه  روز  یك  ای  هفته  شاغل  افراد  توسط  سازمان  این   
برای  مالی  محدود  مقدار  به  احتیاج  فقط  که  میشود  برگذار 

از  پس  میکنند  دریافت  شهردارکنزینگتون  از  اجاره  پرداخت 
فعالیت  ادامه  ضرورت  إثبات  برای  دفتری  گیری  وقت  دوندگی 

،هرساله از اول باید برای سال بعد دوندگی شود. 

چگونه  هایتان  برنامه  با  مشارکت   نحوه  و  استقبال   
بوده؟

دسته  ٓان  هموطنان،  توسط  سازمان  این  از  استقبال  مورد  در 
کسانی که در جستجوی مکانی برای دنبال کردن بهبود جسمی 
مشترك  وجه  مورد  این  در  که  اشخاصی  با  ٓاشنایی  و  وروحی 

دارند به این گردهمایی سازنده جذب میشوند.
نکته قابل توجه اینجاست که تعداد کمی از هم وطنان از وجود 
این  وجود  که  میشد  ای  وسیله  واگر  دارند  خبر  سازمانی  چنین 
سازمان را اطالع رسانی میکرد، أفراد بیشتری میتوانستند بهره 
روحی و جسمی ببرند و هفته ای یکروز باطری روحی خود را 

چارج کنند.
همکاری داوطلبان دلسوز و مهربان و مُسول و رستوران کیش 
تخفیف  با  و  شده  تمام  قیمت  به  باال  کیفیت  با  را  غذاها  بهترین 

نصف قیمت در حجم سخاوتمندانه به ما وسایر سازمانهای شبیه 
این مراکز داوطلبانه  به  ما و بدون پرداخت وجه برای رساندن 
وبدین  میدهند  ادامه  که  سالهاست  برای  دور  فاصله  در  حتی 

وسیله مایلیم سپاس و قدردانی خودرا ابزاز کنیم، خدمتگزاری 
ارجمند داوطلبان به هموطنان از طریق خدمت داوطلبانه در َطی 

این سالها ظامن بقاع و ادامه این سازمان بوده است.
 

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

فراموشی  که  مسنی  ٓاقای  پیش  یکسال  مدت   ، خوش  خاطره 
پیشرفته داشت از طریق سازمان دولتی به گروه ما ملحق شدند، 
این انسان دوست داشتنی چنان خود را در دل همه ما جا کرده 
با یك لبخند شیرین که هیشه با اوست . وجوداین انسان دوست 
شاهد  نزدیك  از  بیماری  این  که  شد  باعث  ما  میان  در  داشتنی 

در ملحق  ایشان  کنارنگذاشتن  و  باایشان  برخورد گروه  شویم. 
شدنش در تمام فعالیت های  گروه با ایشان کمك بسیار زیادی در 

کیفیت و شکفته شدن وروحیه ایشان شده است. !

برای سال آینده چه برنامه هایی پیش رو دارید؟
ٓاموزشی  کیفیت  که  است  این  در  سعی  هم  آینده  سال  برای 
غیرمستقیم ، ٓاگاهی وعملی بودن راکه اصل وهدف این سازمان 

داوطلبانه بوده را هرچه مصمم َتر پیش ببریم

در آخر چه پیامی برای هموطنان دارید؟
تماس  در  با  که  اینست  دارم  هموطنان  برای  که  پیامی  ٓاخر  در 
نگاه داشتن خود و باال بردن سطع اگاهی وشناخت بیشتر علمی 
از خویش همواره در پیش رفت کیفیت زندگی خود قدم قابل 

توجهی مشاهده خواهند کرد.
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اجازه دهید فرزندتان احساسات 
منفی خود را بیان کند

یکی از مقاومت هایی که در سطح جامعه ما دیده می شود، فرار اغلب مردم 
بخش  به  حالت  این  متاسفانه  و  است  دیگران  یا  خود  منفی  احساسات  از 
که  مساله  این  رایج  مثال های  از  یکی  است.  شده  منتقل  نیز  فرزند  تربیت 
همه ما آن را خوب می شناسیم و علم روانشناسی و روانشناسی نوین نیز 
آسیب های آن را برای ما آشکار ساخته  است، این است که: »مرد که گریه 
نمی کند!« این را خوب به خاطر بسپاریم که: »احساسات منفی ما بخشی 
از وجود ما هستند و برای رشد و سالمتی ما الزم هستند، انکار و سرکوب 

آن ها آسیب های جدی و زیادی به ما وارد می کنند.« 

یکی از اصولی ترین روش های تربیتی در رابطه با این موضوع » پذیرفتن 
احساسات منفی فرزندان« و »گوش دادن به فرزند« و »همدلی« با او است. 

*  به درد فرزندتان گوش دهید اما خودتان پیش او درد دل نکنید. 
*  به درد فرزندتان گوش دهید و بابت احساسات منفی اش او را سرزنش 

نکنید. 
تنبیه  را  او  منفی اش  احساسات  بابت  و  دهید  گوش  فرزندتان  درد  به    *

نکنید. 
»گریه  نشو!«،  ناراحت   « نگویید  او  به  و  دهید  گوش  فرزندتان  درد  به    *

نکن!«، »عاشق نشو« و ... 
وقتی به صحبت های او با حس همدلی گوش می دهید او احساس امنیت و 
به رسمیت شناخته شدن می کند و باور می کند که شما حامی او هستید و 
می تواند به شما اعتماد کند. اگر می خواهید فرزندی با عزت نفس و هوش 
هیجانی باال تربیت کنید پس از همین حاال باید دست به کار شوید و به او 
بیاموزید که می تواند احساساتش را ببیند، بیان کند، درباره آن ها فکر کند، 

آن ها را بپذیرد و سپس رها کند. مزایای این رفتار چیست؟ 
 تقویت کنترل بر احساسات 

 تقویت خود آگاهی
 تقویت هوش هیجانی

 تقویت عزت نفس
 بیدار شدن شهود و خالقیت 

 جهت یابی
 سالمتی و شادی 

 مواجهه با خود 
 کاهش سرکوب ها 

 دیدن محدودیت های زندگی و انطباق سریع تر با زندگی
 عدم تصمیم گیری بر اساس احساسات منفی

 حفظ شور و هیجان 
 احساس امنیت

عالوه بر این ها، اگر می خواهید فرزندتان از شما حرف شنوی داشته باشد، 
یکی از موثرترین کارهایی که می توانید انجام دهید این است که ابتدا خود 
شما گوش دادن به او را یاد بگیرید و خوب به صحبت های او گوش دهید. 
بنابراین، نتیجه می گیریم که عمل ساده »گوش دادن« به فرزند و تشویق او 
برای درک احساساتش، تاثیر بسیار زیادی بر رشد و سالمتی وی دارد و 
نباید آن را نادیده گرفت. نکته: گوش دادن به درد فرزند و اجازه برای ابراز 
احساسات منفی اش )از راه درست( بسیار خوب و سازنده است، اما موارد 
تربیتی همیشه و در همه موقعیت ها نتیجه یکسانی ندارند و باید بدانیم که 
موارد را چه وقت و کجا به کار ببریم. به عنوان مثال، زمانی که فرزند شما 
شروع به سوء استفاده از این رفتار تربیتی برای رسیدن به خواسته های 
خود می کند مسلما شما باید رفتار مناسب تری را جایگزین این رفتار کنید. 
زمانی که فرزند شما لجبازی می کند لزومی ندارد که شما او را تسلی دهید، 

مگر اینکه آنقدر توانمند باشید و بدانید که چطور با روش های دیگر از پس 
لجبازی و دیکتاتوری او برآیید، در غیر این  صورت، این رفتار شما فقط او 

را لوس تر می کند. 

همدلی با فرزند 
چندان  فرزند  حرف  به  صرف  دادن  گوش  که  باشید  داشته  توجه  باید 
نمی تواند موثر باشد. حالت صحیح این است که زمانی که شما به حرف 
گاهی اصال  که  بدانید  را  این  باید  از هر چیزی  قبل  کسی گوش می دهید، 
قرار نیست که جواب و حرف خود را به او پس بدهید، گاهی قرار است فقط 
به او گوش بدهید و با او همدلی کنید؛ زمانی که به حرف فرزندتان گوش 
می دهید قرار نیست او را سرزنش، تنبیه یا سرکوب کنید بلکه قرار است 
با او همدلی کنید و به او جهت مناسبی را نشان دهید. این کار شما به او 
حس امنیت و پذیرفته شدن می دهد. این کار احساسات منفی او را کاهش 
می دهد و حس احترام و درک را به او منتقل می کند. همدلی می تواند هدیه 
قرار  »شما  نکنید:  فراموش  باشد.  فرزند  به  مادر  و  پدر  جانب  از  بزرگی 
سالمی  و  کامل  فرزند  است  قرار  شما  باشید،  داشته  خوبی  فرزند  نیست 
داشته باشید.« پس تمرکز خود را بر خوب بودن فرزندتان نگذارید بلکه بر 
کامل و سالم بودن او بگذارید. »کامل« کسی است که تمام ویژگی های مثبت 
و منفی خود را دیده و پذیرفته است و چنین فردی از سطح سالمتی باالیی 
برخوردار است. وقتی فرزندتان ناراحت است الزم نیست تمام تالشتان را 
ببیند اوضاع کامال خوب است،  او احساس خوبی داشته باشد و  تا  بکنید 
و  اجازه دهید رشد کند  او  با  دادن و همدلی  با گوش  که  کافی است  فقط 
بداند که »گاهی در زندگی محدودیت هایی است که باید آن ها را بپذیریم. 
ناراحت  می توانیم  باشد؛  ما  مراد  وفق  بر  چیز  همه  نیست  قرار  همیشه 
شویم و ناراحت شدن طبیعی، الزم و صحیح است.« گاهی بهتر است که 
فرزند شما با احساس فقدان مواجه شود و این احساس برای رشد و ادامه 
زندگی او الزم است. پس نگران نباشید، فقط همدل او باشید و گوشی شنوا 
برای او داشته باشید. اما این را هم به خاطر بسپارید که همدلی در برابر 
دیکتاتوری های او می تواند به ضرر هر دوی شما تمام شود. بنابراین، اگر 
می خواهید فرزند سالم ترو بالغ تری پرورش دهید، گوش دادن و همدلی با 
او را در زمان هایی که او با احساس فقدان و محدودیت در زندگی مواجه 
می شود در برنامه تربیتی خود بگنجانید و بدانید با این عملکرد شاهد رشد 

و بلوغ او خواهید بود.
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- نوروز در پاکستان 

در پاکستان غالبا صفت “عالم افروز” را در مورد نوروز 
این  مردم  عالقه مندی  از  حکایت  این  و  می برند  کار  به 
کشور به نوروز دارد. بسیاری از خانواده های پاکستانی 
برای  که  طوری  به  می دارند،  گرامی  را  نوروز  مراسم 
بلبل  و  به گل  الوان مزین  و  تبریك طالیی  یکدیگر کارت 
که نشان از نو شدن طبیعت دارد، می فرستند که معموال 
مانند  است.آنها هم  بسته  نقش  مبارك  عید  عبارت  آن  بر 
ایرانی ها خانه تکانی می کنند، لباس نو می پوشند، به دید 
و بازدید می روند و سعی می کنند کدورت و غم  را از دل ها 

بزدایند و زندگی را به شادی بگذرانند. 
خانواده های پاکستانی به هنگام نوروز سفره نوروزی 
رنگین می گسترانند و انواع شیرینی و میوه ها را بر آن 

می چینند و بزرگترها به کوچکترها هدیه می دهند. 

از آداب و رسوم عید نوروز در میان مردم پاکستان تهیه 
»رس  حامن«،  »گالب  »لدو«،  مثل  شیرینی  انواع  نمودن 
مالئی«، »کیک برفی«، »شکرپاره«، »کریم رول«، »سوهن 
حلوا« و همچنین پختن غذاهای معروف این ایام و عیدی 

دادن و گرفتن و دید و بازدید اقوام است.

-  نوروز در تاجیکستان
با  “بدخشان”  در  خصوص  به  تاجیکستان،  در  نوروز 
شکوه بسیار برگزار می شود. نوروز برای مردم تاجیك 
که روزگاری سرزمینشان بخشی از ایران بزرگ محسوب 

می شده عید ملی اجدادی است و آن را غدیر ایام یعنی عید 
بزرگ می خوانند. 

کار  به  آن  جای  به  یا  عید  مرادف  بدخشان  در  ایام  کلمه 

را  خود  عید  به  مانده  روز  چند  خانواده  هر  می رود. 
صورت  تکانی  خانه  می سازد.  آماده  آن  برگزاری  برای 
منتظر  بی قراری  با  بزرگ  و  کوچك  از  همه  می گیرد. 

رسیدن نوروز می شوند. 

انواع  با  را  صبحانه  نوروز،  روز  نخستین  در  تاجیك ها 
غذاهای شیرین صرف می کنند که عبارت است از حلوا، 
شیربرنج، غوز حماچ ، به این امید که تا پایان سال زندگی 
شان شیرین باشد. پس از صرف صبحانه پارچه سرخی 
نشانه  را  آن  که  می آویزند  خانه  ورودی  در  باالی  را 

بهروزی و خوش بختی می دانند. آنگاه اثاث خانه را که 
سپس  می چینند،  نیکو  طرزی  به  کرده اند  تمیز  قبل  از 
پنجره ها را می گشایند تا نسیم نوروزی در زوایای خانه 

به گردش درآید. 

حالی  در  کوچکترها  و  می کنند  تن  به  تازه  لباس  همه 
بزرگترها  نزد  دارند  دست  در  سرخ  گل  از  غنچه ای  که 
خوش  سالی  مبارك”  بهار  گفتن”شاگون  با  و  می روند 

برایشان آرزو می کنند. 
در بدخشان در شب دوم سال نو از کله و پاچه گوسفند 
“باج”  آن  به  که  می کنند  تهیه  مخصوصی  غذای  وگندم 

می گویند. نوروز در بدخشان سه روز ادامه دارد.

- نوروز در جمهوری آذربایجان 

نوروز یکی از جشن های بزرگ در جمهوری آذربایجان 
است. این جشن همه ساله از بیستم تا بیست و دوم مارس 
این  در  است  فروردین  سوم  تا  اول  با  برابر  تقریبا  که 
کشور برگزار می شود. در آذربایجان از چند هفته مانده 
آماده  را  خود  عید  این  برگزاری  برای  مردم  نوروز  به 
خود  قلب  در  نیتی  دختران  چهارشنبه  شب  می کنند؛در 
اگر سخنی موافق  می کنند و در گذرگاه ها می ایستند و 
خوشحال  بسیار  بشنوند  رهگذری  از  خود  خواست 
برآورده  حاجتشان  که  شوند  می  مطمئن  و  می شوند 
ایام  در  می کنند  سعی  مردم  اساس  براین   . شد  خواهد 
نوروز سخنی نامناسب که از آن بوی یاس به مشام آید بر 
زبان نیاورند و از به کار بردن سخنان ناپسند و حزن آور 

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

نــوروز در هشت 
كشور جهــــان

فاطمه نفر 

نوروز شگفت انگیز است... آهسته آهسته از راه می رسد و بی 
آن كه خبر كند، جادو می كند شاید به همین دلیل است كه نوروز 
مورد استقبال مردم بسیاری از سرزمین های دیگر قرار گرفته 
و هر چه كه می گذرد بر نفوذ و گستردگی آن افزوده می شود، 
از  مركزی،  آسیای  تا  گرفته  میانه  آسیای  از  امروز  چنانكه 
پاكستان گرفته تا تانزانیا با جالل و شكوه تمام گرامی داشته 
می شود. اگرآشنایی با آداب و رسوم مردم این كشورها، برای 

شما جالب است خط های بعدی گزارش را به دقت بخوانید:
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بپرهیزند. 
در میان مراسم نوروزی جمهوری آذربایجان، رسم هایی نظیر 
فرستادن سفره سمنو، انداختن کاله پوستین به درها، آویزان  
کردن کیسه و توبره از سوراخ  بام در شب عید و درخواست 

هدیه نورزی از صاحبخانه بسیار قابل توجه اند که در مجموع 
عاملی برای ایجاد ازدیاد محبت و مودت در میان مردمند. در 
شادی  فزاینده  که  مختلف  بازی های  و  نمایش ها  نوروز  عید 
این  در  می گیرد.  رواج  آذربایجان  جمهوری  در  می باشند 
کمنداندازی،  شمشیربازی،  اسب سواری،  از  می توان  میان 
ورزش های زورخانه ای، طناب  بازی و مانند اینها نام برد که 

در همه آنها اصل بر شادی و نشاط است. 

- نوروز در قرقیزستان
قرقیزی  زبان  به  که  قرقیزستان  مردم  میان  در  نوروز  کلمه 
آشنا  ای  واژه  می نویسند،  کریل  خط  به  و  می کنند  صحبت 
است، آنها هم عید نوروز برای آنان از مقد س ترین اعیاد است 
و آیین های نوروزی را با شکوه تمام  برگزار می کنند، طوری 
که هیچ یك از مراسم ملی و مذهبی آنان جلوه و جالل نوروز 
در  که  است  روز  یك  تنها  سرزمین   این  در  نوروز   . ندارد  را 
بیست و یکم ماه مارس)اول تا دوم فروردین( برگزار می شود 

.
از  عید  روز  صبح  ساعات  نخستین  از  قرقیزی  های  خانواده 
خانه هایشان بیرون می آیند و در میدان های بزرگ شهر جمع 
می شوند. در این میدان ها بازارهای موقت ایجاد می شوند که 
انواع اجناس، خوردنی، پوشیدنی ها  و اسباب بازی ها  آن  در 
عرضه می شوند.. این مراسم در شهرهای بزرگ ساعت ها به 
سوارکاران  نمایش های  قبیل  از  مراسمی  و  می انجامند  طول 
با لباس های عشایری و جنگی در حالی که سالح هایی نظیر 
شمشیر، خنجر، نیزه، سپر، تیرو کمان با خود حمل می کنند 

موجب می شود تا مردم زمان را فراموش کنند. 

- نوروز در ازبکستان 
عید نوروز در ازبکستان تعطیل رسمی است. در ایام نوروز 
سراسر کشور چراغانی می شود مردم لباس نو به تن می کنند؛ 
را  نوروز  اتحاد شوروی سابق،  دولت کمونیستی  که  آنجا  از 
جشنی دینی می دانست از برگزاری آن جلوگیری می کرد، در 
نتیجه مردم به نقاط دور از شهر می رفتند تا بتوانند مراسم 
نوروزی را برپا دارند. از همین رو بسیاری از این جای ها با 
نام نوروز همراه شده است، نظیر نوروز بالق )چشمه نور(، 

نوروز سای )جویبار نوروز( و نوروز تپه )فرازگاه نوروز(. 
در ازبکستان و نیز در تاجیکستان نوروز بدون سمنو، رنگ 
یادآور  ایرانیان،  همانند  آنان  برای  سمنو  ندارد.  بویی  و 
ایران  همانند  سوری  چهارشنبه  آیین  همچنین  است.  نوروز 
در بسیاری از شهرها و نواحی گوناگون ازبکستان با شور و 
حال تمام برگزار می شود و بخصوص در بخارا و سمرقند از 

شکوه و استقبال بسیار برخوردار است. 

- نوروز در افغانستان
نوروز در افغانستان یا به عبارتی در بلخ و مزار شریف هنوز 
به همان فر و شکوه پیشین برگزار می شود. در روزهای اول 
سال همه دشت های بلخ و دیوار و پشت بام های گلی آن پر از 
گل سرخ می شود. بلخ سبدی از گل سرخ یا اجاق بزرگی می 
به  بلخ  این گل فقط در  آن می  سوزد.  این الله ها در  شود که 
وفور می  روید و از این رو جشن نوروز و جشن گل سرخ هر 

دو به یک معنی به کار می رود. 
از آیین و رسم نوروزی در سرزمین بلخ می توان به شستشوی 
آمدن نوروز و  از  فرش های خانه و زدودن گرد و غبار پیش 
شتر  جنگی،  شتر  بزکشی،  قبیل  از  مختلف  مسابقات  انجام 

سواری، قوچ جنگی و کشتی خاص این منطقه اشاره نمود.

- نوروز در قزاقستان
این  بر  و  می  دانند  بهاری  اعتدال  را  نوروز  قزاقستان  مردم 
ابتدایی  نقطه  به  آسمانی  های  ستاره  روز  این  در  که  باورند 
بر  شادمانی  زمین  روی  و  می شود  تازه  جا  همه  و  می  رسند 
»سنگ  که  است  روزی  نوروز  آنها  اعتقاد  به  قرارمی شود. 

نیلگون« سمرقند آب می شود.
در شب سال تحویل  هر صاحبخانه دو شمع در باالی خانه اش 
روشن می کند و خانه اش را خانه تکانی می  کند؛ چون مردم 
نو  آغاز سال  در  بودن خانه  تمیز  که  دارند  این  بر  باور  قزاق 

باعث می شود افراد آن خانه دچار بیماری و بدبختی نشوند.
و  کرده  زین  را  سرکش  اسب  یک  جوانان  نوروز  عید  در 
زنگوله ای  آویز  با  است  خودشان  دست  ساخته  که  عروسکی 
به گردنش درساعت سه صبح که ساعتی معین از شب قزیر 
است رها نموده تا به این شکل مردم را بیدار کنند. عروسک 
در حقیقت نمادی از سال نو است که آمدن خود را سوار بر 

اسب به همه اعالم می کند.
روز  این  در  اگر  و  بوده  مقدس  بسیار  قزاق ها  برای  نوروز 
باران یا برف ببارد آن را به فال نیک می گیرند و معتقدند سال 
خوبی پیش رو خواهند داشت. در عید نوروز مردم لباس نو 
و سفید به تن می کنند که نشانه شادمانی است. دید و بازدید 
آیین و رسوم  از  با زدن شانه ها به یکدیگر  ایام  اقوام دراین 
مردم قزاق در ایام عید نوروز است، همچنین پختن غذایی به 
نام نوروز گوژه )آش نوروز( که تهیه آن به معنی خداحافظی 
با زمستان و غذاهای زمستانی است و از هفت نوع ماده غذایی 
تهیه می شود در این ایام جزو آیین و رسوم این سرزمین است.
برگزار  قزاقستان  در  نوروز  ایام  در  نیز  معروفی  مسابقات 
می شود که از مهم ترین آنان می توان به »قول توزاق« اشاره 
نمود که بین گروه های مرد و زن برگزار می شود. اگر برنده 
زن ها باشند قزاق ها معتقدند آن سال خوب و پربرکتی است 

اگر مردها پیروز شوند آن سال نامساعد خواهد بود.

- نوروز در زنگبار )تانزانیا(
شاید تعجب کنید اما حتی در زنگبار هم مردم نوروز را جشن 
از مردم  می گیرند؛  چراکه در قرن های گذشته گروه بزرگی 
شیراز به زنگبار در کرانه های شرقی قاره افریقا کوچ کردند 
بردند.  خود  با  نیز  را  نوروز  مانند  خود  ایرانی  آیین های  و 
هنوز  و  می شود  نامیده  »نوروزی«  زنگبار  در  نوروز  جشن 
یکی از جشن هایی است که با تغییر فصل در این کشور گرامی 

داشته می شود و بین مردم رواج دارد.
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 بسیاری از منتقدان و کارشناسان ورزشی از مدت ها 
قبل منتظر بودند که رای نهایی کنفدراسیون فوتبال 
آسیا در مناقشه فوتبالی- سیاسی ایران و عربستان 
روز  هم  نهایت  در  بود.  خواهد  سعودی ها  سود  به 
AFC صادر شد. نتیجه اش هم  گذشته رای جنجالی 
چیزی جز فاجعه و آبروریزی برای فوتبال به همراه 
به  عربستانی ها  که  بود  چیزی  همان  حکم  نداشت. 
دنبال آن بودند. علی کفاشیان، رییس کنونی فوتبال 
و  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  نایب رییس  و  ایران 
این کارزار  دوست بسیار نزدیك شیخ سلمان هم در 
دفاع  ایران  فوتبال  اعتبار  از  همیشه  مثل  نتوانست 

کند. اتفاقات دو ماه گذشته هم به خوبی این واقعیت 
را به همه نشان خواهد داد. آنهایی که کمترین سطح 
خوبی  به  باشند  داشته  را  سیاسی  مسائل  از  درك 
نتیجه برسند  این  به  با بررسی شرایط  می توانستند 
که مشکالت به وجود آمده بین ایران و عربستان به 
نخواهد  حل  روزه   ٤٥ زمانی  فاصله  در  عنوان  هیچ 
شد. مدیران فدراسیون فوتبال ایران که تاریخ نشان 
دیپلماسی  عرصه  در  بزرگ  بازنده  همیشه  داده 

نظر  در  بدون  هم  باز  هستند،  بین المللی  ورزشی 
گرفتن این واقعیت و نکته منطقی به اعتبار ورزشی 
کشور ضربه ای جبران ناپذیر زدند. در شرایطی که 
آنها از همان شروع ماجرا اصال نباید زیر بار مکانیزم 
فوتبال  کنفدراسیون  مقامات  توسط  شده  طراحی 
 AFC حاال  و  داد  رخ  اتفاق  این  اما  می رفتند.  آسیا 
فوتبال  فدراسیون  نفع  به  را  رای  مناقشه،  این  در 
که  شرایطی  در  هم  آن  است.  کرده  صادر  عربستان 
ایران پای مصوبه ششم بهمن ماه  مسووالن فوتبال 
جلسه کمیته مسابقات AFC را امضا کرده بودند که 
اگر تا تاریخ ٢٥ اسفندماه روابط بین دو کشور بهتر و 

مشکالت رفع نشد، بازی تیم های ایرانی و عربستانی 
به میزبانی کشوری ثالث برگزار شود. در این میان 
باید یك نکته را در نظر گرفت. وقتی مشخص بود که 
رابطه بین دو کشور در این مدت بسیار کوتاه به هیچ 
نباید  فوتبال  فدراسیون  شد،  نخواهد  حسنه  عنوان 
مقامات  سوی  از  شده  طراحی  چارچوب  این  وارد 
AFC و فدراسیون عربستان می شد. وقتی چارچوب 
تعیین شده به نتیجه نمی رسد، طبیعتا نتیجه نهایی 

به همین  اساس همین چارچوب محقق می شود.  بر 
دلیل است که اکثر رسانه ها و کارشناسان نوید فاجعه 

بزرگ را به فوتبال ایران داده بودند.
    

در  ایرانی  تیم های  با  بازی  عربستانی ها  که  روزی 
رقابت های  برگزاری  کمیته  در  را  ثالث  کشوری 
مسووالن  کردند،  مطرح  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
برخورد  قاطعانه  ایران  فوتبال  فدراسیون 
رفتار  نوع  به  انتقادهایی  زمان  همان  در  نکردند. 
فدراسیون نشین ها شد. اما هر بار یك توجیه در مقابل 
فدراسیون  مدیران  اما  حاال  می شد.  مطرح  انتقادات 
فوتبال ایران که در میدان دیپلماسی ورزشی شکست 
شکست  این  علت  پاسخگوی  باید  خوردند  سنگینی 
از  ورزشی  مدیران  و  رسانه ها  اکثر  وقتی  باشند. 
داده  ایران خبر  فوتبال  برای  اختالف  این  بد  عواقب 
در  فوتبال،  فدراسیون  ارشد  مقامات  چرا  بودند 
اختیار  سکوت  اتفاقات  این  به  توجه  بدون  مدت  این 
چندین  بودند  گفته  آنها  که  وقتی  ویژه  کردند؟به 
رقیب از جمله امارات و قطر را از میدان خارج کرده 
بودند و از AFC  زمان خریدند. اما واقعا چه فرقی 

می کند هفتم بهمن رای به ضرر ایران اعالم شود یا
٢٦ اسفند؟ در حال حاضر نباید فراموش کرد ایران 
وقتی بازنده این مناقشه شد که در تاریخ ششم بهمن 
روابط  روز   ٤٥ مدت  ظرف  اگر  کرد  قبول  ایران  ماه 
ثالث منتقل  با عربستان بهتر نشد بازی ها به کشور 

شود!
    

تهران  در  مردمی  اعتراض های  از  پس  عربستانی ها 
در  آنها  کنسولگری  و  کشور  این  سفارت  مقابل 
بحث  نمر،  شیخ  اعدام  به  اعتراض  دلیل  به  مشهد 
به  ورزشی  عرصه  در  را  ایران  نداشتن  امنیت 
توسط  مساله  این  کردند.  مطرح  فوتبال  خصوص 
با  و  شد  گرفته  نادیده  فوتبال  فدراسیون  مسووالن 
اینکه بارها اعالم شد بهتر است این ماجرا و دخالت 
سیاست در فوتبال به فیفا اعالم شود، اما این اتفاق 
با  که  گفت وگویی  در  یك بار  کفاشیان  علی  نداد.  رخ 

خبرگزاری تسنیم داشت در واکنش به این مساله که 
چرا موضوع به فیفا گزارش داده نمی شود تا مقابل 
 AFC تصمیم سیاسی فدراسیون فوتبال عربستان و
گرفته شود، خاطرنشان کرد: »در این خصوص ابتدا 
می خواهیم رایزنی های خود را در آسیا انجام دهیم، 
چون هنوز یك ماه و نیم وقت داریم. باید ببینیم در 
که  نیست  درست  و  می رسیم  نتیجه ای  چه  به   AFC
نشده،  نهایی  رایزنی ها  هنوز  که  شرایطی  چنین  در 
موضوع را به فیفا گزارش کنیم«. رییس فوتبال ایران 
در شرایطی این صحبت ها را مطرح کرده بود که باید 
با رایزنی و تالش مستمر و مذاکره با فیفا مقدماتی 
در  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  که  می کرد  فراهم  را 
نکند. شاید  ایران صادر  به ضرر  رایی  نهایت چنین 
مدیران  سکوت  که  شود  مشخص  هم  زمان  گذر  با 
فوتبال ایران در مقابله با این کارشکنی سعودی ها و 
تعامل با AFC ربطه به انتخابات فیفا داشت یا خیر؛ 
سلمان،  شیخ  از  آن  در  کفاشیان  علی  که  انتخاباتی 
با  و  کرد  حمایت  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  رییس 

شکستی بزرگ همراه شد.
    

درباره  اما  فوتبال  فدراسیون  رییس  کفاشیان،  علی 
درباره  او  است.  داده  نشان  واکنش  اخیر  اتفاقات 
صدور رای به ضرر ایران گفته است: » ما نسبت به 
این رای معترض هستیم، به هرحال این مساله دخالت 
اساسنامه  نقض  که  است  فوتبال  در  سیاست  آشکار 
در تمام دنیاست و باید جلوی این کار می ایستادند. 
ما هم به این مساله معترض هستیم و آن را پیگیری 
است   AFC حوزه  در  مساله  این  البته  کرد.  خواهیم 
و ما آن را در کمیته  مسابقات و هیات رییسه مطرح 
شود.  گرفته  الزم  تصمیم  آن  مورد  در  تا  می کنیم 
به هرحال باید با باشگاه ها در این مورد صحبت کنیم 
و پس از آنکه جوانب کار در نظر گرفته شد، کشور را 
اعالم خواهیم کرد. باید کشوری را انتخاب کنیم که 
هم هزینه باشگاه ها برای سفر به آنجا کم باشد و هم 
جمعیت ایرانی زیادی داشته باشد که در این صورت 
بازی ها  برگزاری  مثال  بود.  خواهد  ما  سود  به 

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

صدور رای AFC به نفع سعودی ها در مناقشه فوتبالی-سیاسی با ایران

شکست دیپلماسی فوتبال
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نیستند،  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  یا  و  ندارند  امکانات  که  کشورهایی  در 
امکان پذیر نیست. برگزاری بازی ها در امارات برای ما بهتر است؛ چراکه 
هم ایرانی های زیادی در آنجا هستند و هم مسیر نزدیك است. پروازهای 
زیادی هم از ایران به امارات انجام می شود و در ایام عید هم شرایط بهتر 
نشان  خوبی  به  اما  ایران  فوتبال  فعلی  رییس  صحبت های  بود.«  خواهد 
می دهد که اگر هم آنها تصمیمی برای شکایت و اعتراض به رای صادر شده 
دلیل  همین  به  شاید  داشت.  نخواهد  دربر  نتیجه ای  هم  باز  باشند،  داشته 
است که آنها می گویند برگزاری بازی ها در امارات برای تیم های باشگاهی 

ایران خیلی بهتر است.
    

در این میان باز هم باید به این نکته توجه کرد که فدراسیون فوتبال ایران 
نباید به هیچ وجه مقدمه را می پذیرفت که مسائل سیاسی در مسائل فوتبال 
دخالت کند. این نقض صریح قوانین فیفاست که اجازه نمی دهد سیاست 
در فوتبال دخالت کند. فدراسیون فوتبال ایران پذیرفت که مساله مناقشه 
باید به صورت سیاسی حل شود تا بعد کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم 
بگیرد. در واقع بعد ورزشی ماجرا از بین رفت و بعد سیاسی جایگزینش 
شد. همانجا بود که به قول معروف اولین قدم برای از دست دادن میزبانی 
برداشته شد. در هر حال پذیرش مقدمه این مکانیسم منجر به از دست رفتن 
میزبانی شد و هر چند برخی می گویند که رای کنفدراسیون فوتبال آسیا 
سیاسی بوده، اما باید جواب بدهند که چرا اول این مکانیسم را پذیرفتند 
فوتبال تصمیم  برای  دادند که سیاست  اجازه  که رای سیاسی شود؟ چرا 
آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  پذیرفتند؟  را  تصمیم گیری  مبنای  چرا  بگیرد؟ 
اعالم کرده که حدود یك هفته پیش، به هر دو کشور نامه زده که گزارشی 
درباره روند روابط دیپلماتیك ایران و عربستان به ای اف سی ارایه کنند، 
اما کسی نمی داند که آیا این گزارش ارایه شده یا ارایه نشده است. اگر ارایه 

شده مفادش چه بوده و اگر نشده چرا این اتفاق نیفتاده است؟
    

خوشحال  بسیار  حاال  بزرگ  موفقیت  این  خاطر  به  سعودی  رسانه های 
هستند. اما در ایران بسیاری از رسانه ها آن طور که باید نقاط تاریك این 
دیروز  فوتبال  فدراسیون  حامی  رسانه های  نمی کنند.  بررسی  را  پرونده 

انتقادی به دیپلماسی »شعار« مقامات این مجموعه نداشتند و تنها اخبار 
مربوط به این پرونده را منتشر کردند. با این حال جلسه ای هم در وزارت 
ورزش و جوانان با حضور علیرضا و اسدی، مهدی تاج و نصرالله سجادی 
برگزار شد. اما بعید به نظر می رسد با این شرایط در نهایت اتفاقی به نفع 
تهدید  قاطعانه  قبل  هفته  چند  تا  که  هم  مدیرانی  بدهد.  رخ  ایران  فوتبال 
لیگ  از  ایرانی  تیم های  باشد  عربستانی ها  نفع  به  رای  اگر  بودند  کرده 
تالش  در  هنرمندانه  شکلی  به  امروز  کشید،  خواهند  کنار  آسیا  قهرمانان 
هستند تا این قضیه را در ذهن فوتبالی ها جا بیندازند که کناره گیری از لیگ 
قهرمانان آسیا تبعاتی سنگین برای فوتبال ایران به همراه خواهد داشت. 
درست است که در نهایت فوتبال ایران بازنده این مناقشه با عربستانی ها 
وزارت  همفکری  با  که  نوشت  اطالعیه ای  در  لیگ  سازمان  سایت  اما  بود 
ورزش و باشگاه ها تصمیم درست برای اعتراض به این حکم اتخاذ خواهند 
کرد. فدراسیون فوتبال هم به عنوان متولی فوتبال کشور در اطالعیه اش 

نوشت:
فوتبال  کنفدراسیون  توسط  اعالمی  شرایط  و  ماوقع  شرح  به  توجه  با   «
AFC اعتراض خود را اعالم  ایران در نامه ای به  آسیا، فدراسیون فوتبال 
خواهد کرد. از آنجایی که کشور عربستان ضمن اعالم یك موضوع سیاسی 
در فوتبال که خالف نص صریح اساسنامه و مقررات AFC و FIFA بوده، 
درخواست برگزاری مسابقات در زمین بی طرف را داشته است، از سویی 
در  و  میزبانی  شرایط  بهترین  با  ایران  در  امارات  کشور  مسابقات  دیگر 
امنیت کامل برگزار شده و همچنین از آنجایی که ایران به عنوان کشوری 
مسابقات  میزبانی  که  جایی  تا  می شود  شناخته  جهان  و  آسیا  در  امن 
کشورهای افغانستان و عراق را در اختیار خود داشته است، قطعا نسبت 
کشور  که  آنجایی  از  پایان  در  داد.  خواهد  نشان  واکنش  موضوع  این  به 
عربستان در نامه خود به طور مشخص و کامال آشکار دخالت دولت خود 
را در این خصوص اعالم داشته است، لذا فدراسیون فوتبال ایران با وجود 
میل باطنی و ضمن احترام به همه قوانین بین المللی در حوزه فوتبال قطعا 
نظرات وزارت ورزش وجوانان و وزارت امور خارجه را در این خصوص 
اخذ و مراتب اعتراض رسمی خود را طی نامه ای به کنفدراسیون فوتبال 

آسیا اعالم خواهد کرد.«
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 طالع بینی 
هفتـــــگی

چند کلمه برای آنهایی که این هفته تولدشان 
است

دوست عزیزی که این هفته به دنیا آمده ای، 
تولدت مبارک! به زودی به سفری لذت بخش 
می  که  رفت  خواهید  رمانتیک  حتی  شاید  و 
توان بهترین هدیه ای باشد که برای تولدتان 
این  برای  گزینه  بهترین  کنید.  می  دریافت 
سفر جاهایی هستند که آب و دریا دارند و به 
شما اجازه می دهند به دور از نورهای شهر 
مستقل  جنبه  ببینید.  را  ها  ستاره  درخشش 
نشان  را  خود  امسال  وجودتان  شجاع  و 
تصمیم  تمام  جسارت  با  شما  و  داد  خواهد 
کنید و  برای خودتان زندگی  خواهید گرفت 
به آنچه که دیگران در موردتان می گویند و 
ندهید.  اهمیتی  دارند  شما  از  که  انتظاراتی 
هاست  مدت  تغییرات  این  که  این  وجود  با 
اکنون  ولی  بودند،  شده  آغاز  شما  درون  در 
تصمیم گرفته اید که بر اساس خواسته های 
همان  را  زندگیتان  مسیر  و  کنید  عمل  خود 
کنید.  انتخاب  خواهید  می  خودتان  که  طور 
از جسارت و شجاعتی که در حال حاضر در 
درون خود احساس می کنید استفاده کرده 

در  را  اید  خواسته  همیشه  که  راهی  همان  و 
پیش بگیرید.

متولد فروردین )بره(:
این هفته ممکن است برای خودتان تصویری 
بسیار زیبا از آینده تان ترسیم کنید که هرچند 
خیلی دلپذیر است اگر خوب به آن نگاه کنید 
خواهید دید که واقع گرایانه نیست. شرایط 
موجود ایجاب می کنند که تغییراتی اساسی 
کنید.  ایجاد  آینده  برای  هایتان  برنامه  در 
این نتیجه برسید که فرصت خوبی  شاید به 
که داشته اید را از دست داده اید، ولی دارید 
برای  زیادی  کارهای  شما  کنید.  می  اشتباه 
نیست  چیزی  موفقیت  و  دارید  دادن  انجام 
که یک شبه به دست بیاید. مسیر پیشرفت در 
زندگیتان از کنار افکار و ایده های منطقی و 
عمل گرایانه می گذرد. انجام دادن وظایف و 
کارهای روزمره تان در حال حاضر بهترین 

کاری است که از دستتان بر می آید.

متولدین اردیبهشت )گاو(:
آنقدر خوش شانس هستید  که  این  با وجود 
بازخوردی  با  که  باشید  داشته  حامیانی  که 
مثبت شما را مورد حمایت و تشویق قرار می 
برخی  درستی  به  است  ممکن  هم  باز  دهند، 
از تصمیم ها و کارهایی که به تازگی انجام 
حال  این  با  خوشبختانه  کنید.  شک  اید  داده 
برایتان  که  هایی  سختی  مقابل  در  حتی  هم 
محو  هایتان  لب  از  خنده  آیند،  می  پیش 
نخواهد شد. کنار گذاشتن برنامه ها و نقشه 

هایی که دارید در این مقطع زمانی اصال کار 
و  شما  بین  که  موانعی  نیست.  ای  عاقالنه 
رسیدن به خواسته هایتان قرار گرفته بودند 
همین  شاید  روند.  می  کنار  دارند  باالخره 
این هفته تغییرات را در زندگی روزمره تان 
رو  اوضاع  باشد،  نبینید ولی خیالتان راحت 

به بهبود است.

متولدین خرداد )دوقلوها(:
اعتراف کردن به کمبودها و ضعف هایی که 
دارید در حال حاضر برای شما بسیار راحت 
است. با وجود آن که نرسیدن به ایده آل های 
باالیی که دارید می تواند اثراتی منفی روی 
روحیه شما داشته باشد، ولی نباید خودتان 
را بیش از اندازه سخت گیرانه مورد قضاوت 
شرایط  که  باشد  یادتان  را  این  دهید.  قرار 
به  یا کم کاری شما  و  اشتباه  اثر  موجود در 
وجود نیامده اند و دلیلی ندارد که خودتان را 
دارند  دوستانتان  و  خانواده  کنید.  سرزنش 
شما را مورد تشویف و حمایت قرار می دهند 
نفس  به  اعتماد  افزایش  باعث  مسئله  این  و 
شما شده است. حاال که تردیدهایتان را کنار 
گذاشته اید از اطمینانی که نسبت به خودتان 
دارید برای رسیدن به خواسته هایتان نهایت 

استفاده را ببرید.

متولدین تیر )خرچنگ(:
سعی نکنید این هفته کارهای انقالبی انجام 
حفظ  به  را  خودتان  ممکن  جای  تا  و  دهید 
شرایط فعلی محدود کنید. بر خالف آن چه 

خودتان فکر می کنید اگر محدودیت هایی که 
اند  آورده  وجود  به  برایتان  موجود  شرایط 
خواهید  بیشتری  آزادی  احساس  بپذیرید  را 
کرد. به جای این که سعی کنید تمام موانع و 
محدودیت های موجود را از میان بردارید در 
محدوده امنی که دارید باقی بمانید. حتی اگر 
اعتماد  شوید  مواجه  دشواری  چالش  با  باید 
به نفستان را حفظ کرده و به دیگران نشان 
دهید که تحت فشار هم می توانید عملکردی 
بین شما  باشید. حس می کنید  خوب داشته 
و کسی که دوست دارید فاصله افتاده است، 
این  حل  برای  بخواهید  که  این  حوصله  ولی 
اشنباه  ندارید،  هم  را  کنید  کاری  مشکل 

نکنید! همین حاال دست به کار شوید!

متولدین مرداد )شیر(:
با وجود این که خودتان ممکن است فکر کنید 
که همه چیز روبراه خواهد شد و همانطوری 
رفت،  خواهد  پیش  خواهید  می  خودتان  که 
ناگهان متوجه خواهید شد که شرایط فعلی 
شما  مدت  دراز  اهداف  با  هماهنگی  در 
و  تالش  با  خواهید  می  حال  این  با  نیستند. 
باز  مقصدتان  سوی  به  را  راهتان  پافشاری 
کنید و موانع را از سر راه بردارید. متاسفانه 
این استراتژی این هفته در مورد شما نتیجه 
بخش نخواهد بود. به جای این کار منابعی 
که در دست دارید را به بهترین شکل ممکن 
لحاظ  از  هم  تا  دهید  قرار  استفاده  مورد 
اقتصادی و هم عاطفی پیشرفت کنید. فقط 
از  بیش  نگری  مثبت  قربانی  باشد  حواستان 

پای  وقتی  ویژه  به  نشوید،  خودتان  اندازه 
پول در میان باشد.

متولدین شهریور )سنبله(:
را  پیشرفتتان  جلوی  کسی  اگر  هفته  این 
احساستان  روی  از  که  العملی  عکس  بگیرد 
موفقیت  جلوی  تواند  می  دهید  می  نشان 
توانید  نمی  هم  خودتان  ولی  بگیرد،  را  شما 
احساساتی  و  منطقی  غیر  واکنش  این  دلیل 
خود را درک کنید. سعی کنید هیچ قضاوتی 
نکنید،  موجود  وضعیت  و  دیگران  مورد  در 
متوجه  کامل  طور  به  دیگر  روز  چند  تا 
شد.  خواهید  آنها  دالیل  و  هفته  این  اتفاقات 
پیش  بهبود  سوی  به  دارد  شرایط  باالخره 
می رود و حتی مشکالتی که در سر راهتان 
فرصت  به  توانید  می  هم  را  گیرند  می  قرار 
تواند  ویژه می  به  این وضعیت  کنید.  تبدیل 
رابطه عاطفیتان را نیز تحت تاثیر قرار دهد 
و مشکالت موجود در رابطه تان باالخره رو 

به حل شدن خواهند رفت.

متولدین مهر )ترازو(:
این هفته  پنهانی  نیروهای  به نظر می رسد 
از شما حمایت می کنند و شما فکر می کنید 
که شاید این هفته روز شانستان باشد، ولی 
این  شما  نگهبان  های  فرشته  انگار  واقعا 
حفاظت  شما  از  دارند  وجود  تمام  با  هفته 
می کنند و شما را به سوی راه درست پیش 
احتمال  شما  منطقی  ذهن  هرچند  برند.  می 
ولی  پذیرد،  نمی  را  طبیعی  فرا  های  کمک 
نجات  برای  درونیتان  حس  به  توانید  می 
حساب  دشوار  وضعیت  یک  از  خودتان 
طبق  است  ممکن  که  چیزهایی  نگران  کنید. 
فقط  و  نباشید  نروند  پیش  هایتان  خواسته 
رابطه  در  کنید.  تمرکز  خودتان  هدف  روی 
از  انتظارات بیش  عاطفی از طرف مقابلتان 
حد نداشته باشید. هر چقدر کمتر فشار وارد 
کنید هم او و هم خودتان راحتتر خواهید بود 

و روابطتان خیلی بهتر پیش خواهند رفت.

متولدین آبان )عقرب(:
نگری  منفی  آدم  کلی  طور  به  که  این  با 
و  مهم  کارهای  اگر  حتی  هفته  این  نیستید، 
تنها  و  بروند  پیش  برنامه  طبق  ضروریتان 
کارهایتان  در  جزئی  و  کوچک  مشکالتی 
مسئله  این  به  منفی  دیدی  با  باشید  داشته 
دور  موفقیت  اگر  حتی  نگریست.  خواهید 
به  اعتماد  هم  رسید  نظرتان  به  دسترس  از 
نفس خودتان را حفظ کنید. همین مشکالت 
کوچکی که به چشمتان مانع شما هستند در 
می  آینده  در  شما  پیشرفت  ساز  زمینه  واقع 
بینید  کنید می  فکر  اگر خوب  باشند.  توانند 
که دالیل زیادی برای داشتن نگاهی مثبت به 
جای  تا  کنید  سعی  دارید.  فعلیتان  وضعیت 
ممکن سر به سر دیگران نگذارید، حتی اگر 
باشد  آنها  به  نیت کمک کردن  به  کارتان  این 
ممکن است با عکس العمل منفی آنها مواجه 

شوید.

متولدین آذر )کمان(:
به نظرتان می رسد که تمام ساعات روز هم 
برای انجام دادن این همه کاری که در برنامه 
این هفتهتان دارید کافی نخواهند بود. شاید 
پیچیده  را  مشکالتتان  موجود  های  کمبود 
در  شما  اصلی  مشکل  ولی  باشند،  کرده  تر 

حال حاضر کمبود اعتماد به نفس است. هر 
احساس  شد  نگرانیتان  باعث  که  هم  چیزی 
یأس و نا امیدی نکنید. سختی های موجود 
نشان دهنده شکست نیستند. اکنون فرصتی 
فوق العاده است تا با یکجا جمع کردن همه 
توانتان و نشان دادن بهترین عملکرد ممکن، 
به  کنید.  ثابت  را  خودتان  پشتکار  و  اراده 
هر  و  کرده  رسیدگی  نیز  روحیتان  وضعیت 
کاری که برای رسیدن به آرامش روحیتان از 
دستتان برمی آید برای خودتان انجام دهید.

متولدین دی )بز(:
مسائل  حاضر  حال  در  که  این  وجود  با 
شغلیتان برای شما اهمیت ویژه ای دارند و 
روزها  این  است،  آنها  درگیر  بیشتر  فکرتان 
اثراتی  تواند  می  خانه  در  شما  فعلی  رفتار 
داشته  شما  آینده  های  هفته  روی  جدی 
داشته  نظر  در  را  اصلیتان  اهداف  باشد. 
قبول  مسئولیت  اندازه  از  بیش  اگر  باشید، 
کنید، شرایط ممکن است شما را وادار کنند 
از  برخی از هدف هایتان را رها کنید. پیش 
آن که خیلی دیر شود با واقع بینی به شرایط 
برنامه  در  را  الزم  تغییرات  و  کرده  نگاه 
در  همواره  را  نکته  این  کنید.  ایجاد  هایتان 
نظر داشته باشید که تالش هایی که االن می 
کنید اثراتی پایدار روی وضعیت زندگی شما 
خواهند داشت، پس به جای یک جا نشستن و 
تان  آینده  به سوی  انتظار معجزه ماندن  در 

حرکت کنید.

متولدین بهمن )ظرف آب(:
تمایل ذاتی شما به عمل کردن بر اساس عقل 
روی  که  کرد  خواهد  کمک  شما  به  منطق  و 
حتی  کنید.  تمرکز  اصلیتان  های  اولویت 
اجتماعیتان  روابط  در  موجود  مسائل  اگر 
حل  دارید  را  انتظارش  که  سرعتی  آن  به 
تصمیم  با  توانید  می  هم  باز  شما  نشوند، 
پیشرفت  برای  را  راه  هوشمندانه  های 
هموار  موجود  شرایط  بهبود  و  خودتان 
چه  که  این  با  رابطه  در  را  تصمیمتان  کنید. 
می خواهید بکنید گرفته و هر اتفاقی هم که 
افتاد هدفتان را از نظر دور نکنید. شاید این 
طور به نظرتان برسد که چیزی را که برایان 
بسیار ارزشمند است از دست داده اید، ولی 
باور کنید یا نکنید در نهایت همه چیز به نفع 
ای  تازه  های  فرصت  شد.  خواهد  تمام  شما 
برایتان ایجاد شده اند، ولی نباید برای دیدن 

نتیجه آنها عجله کنید.

متولدین اسفند )ماهی(:
کلی  جهت  از  است  ممکن  که  آن  وجود  با 
راضی  زندگیتان  مسیر  و  کارها  پیشرفت 
است  ممکن  مسائل  برخی  دلیل  به  باشید، 
اهدافتان  از  بعضی  به  باشید  نتوانسته 
خواهید  می  چه  که  دانید  می  شما  برسید. 
پرداخت  توانایی  حاضر  حال  در  ولی  بکنید 
بهای الزم برای آن را ندارید. یکی از افرادی 
با  است  ممکن  هستند  نزدیک  شما  به  که 
و  استرس  خودش  نشده  حساب  رفتارهای 
کند.  بیشتر  را  هست  شما  روی  که  فشاری 
سعی کنید زیاد نسبت به این موضوع واکنش 
نشان ندهید. اگر کسی از دوستانتان به کمک 
شما نیاز داشت به سوی او بشتابید و مطمئن 
باشید که در زمان نیاز او نیز با کمال میل به 

کمک شما خواهد شتافت.

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

9

 افقي:
1 - قسمي نان – مركز نيوزيلند

2- بازگش��ت – واحد وزن – ش��هر 
زيارتي عراق

3- برابر – ضروري – احتياج
4- موي گردن اس��ب – خميده – 

سرزمين – كشور آسيايي
5- اث��ر رطوبت – كش��اورزي – امر 

به نواختن
6- كناره ه��ا و اطراف – دس��ته اي 
از كارگران كه به يك كار مش��غول 

باشند – چشيدن
7- افس��ار – نوعي بازي و ورزش – 

پاك از گناه
8- باران ك��م – دفعه – طبق اصل 
ص��د و دهم فرماندهي كل نيروهاي 

مسلح از وظايف ايشان است
9- رن��گ دريا – كودكي كه تازه به 

دبستان رفته – سند
10- كمبود آن باعث گواتر مي شود 

– ظرف مركب – زمان بعد از حال
11- نام فرشته اي – همنشين – ترفند

12- روپوش كفش – خروس جنگي – تاب و توان – گيج در لفظ عاميانه
13- الهه زيبايي – اتومبيلراني – كثرت آمد و شد

14- آكنده – كالم درويش – نام روبن بازيكن بايرن و ستاره جام جهاني 2014
15- ششمين فيلم سينمايي رضا ميركريمي با بازي سعيد پورصميمي و رضا كيانيان – ديه

 عمودي:
1 - محل اتوبوس ها – يكي از مهم ترين گردشگاه هاي شهر تبريز

2- تن ها – سازه اي معمارانه شبيه نيمكره اي توخالي – نام سازي
3- پركار – شاعر بهارستان – بادها

4- خالكوبي – شهر استان گيالن – محل ورود – ربودن
5- لباس بي آستر – شيوه – خوب

6- چانه گيالني – براي كسي مي گيرند تا از او پشتيباني كنند – مجبور شده
7- پهلوان – بنشن – رودي در آلمان

8- به دنيا آمدن – حرف عصايي – برجي در تهران
9- از اشكال هندسي – مركز كشور ارمنستان – يك خودماني

10- مجسمه لباس – ضرر – 
كالمي براي شگفتي

11- گرداگ��رد لب و دهان – 
صفار – بي چيز

12- لباس اتاق عمل – باالی 
انگليس��ی- مون��س و ي��ار – 

درياچه حمام
13- جداك��ردن – برگزيده از 

هر چيز – سبيل
14- پارس��نگ ترازو – تكرار 

شده – ماه ميالدي
اس��طوره   – زودرن��ج   -15

منچستر يونايتد

 افقي:
1 - واحد س��نجش كمان و زاويه – 

اثري از سينكلر لوئيس
2- سفيه – سرمربي پرسپوليس – 
داور ايراني بين المللي فوتبال كه در 

سال 1389 بازنشسته شد
3- گاز سطح خورشيد – هديه دادن 

– سخت، ناگوار
4- دس��ت افزار باغب��ان – عالم��ت 
مفعول بي واسطه – نوعي نارنگي – 

چغندر پخته
5- آخرين بازمانده نازي ها – روش، 

سازمان – از غذاهاي معروف ايراني
6- زن گندمگون – ش��يدا – آقاي 

آلماني
7- كافه يا رستوراني كه در آن مشتريان 
خود غذاه��ا را از باجه هاي مخصوص 
گرفت��ه روي ميز مي چينن��د و صرف 

مي كنند – فاش و عيان – گهواره
8- ش��ل – سس��ت و بي ح��ال – 

نوازش كننده
9- مهره شطرنج – نوعي شيريني كه 

از شكر درست مي كنند و مي مكند – در آرزوي فرزند
10- هرگز نه – مفهوم – جمع نادر

11- در هم ريخته – خانه ها – خوب يزدي
12- اسب معروف رستم – احتياج – شكوه گوي جدايي ها – سرحد

13- دكل فرستنده و گيرنده – عضو گوش – انداختن
14- نام سازي – شخص داراي نفوذ و قدرت – گذرنامه

15- اثر اهلي شيرازي – مركز ايرلند جنوبي

 عمودي:
1 - فيلم��ي به كارگرداني مهدي صب��اغ زاده و تهيه كنندگي محمدتقي انصاري – يكي از 

شهرهاي تاريخي و بسيار زيباي ايتاليا
2- اهريمن – يكي از طويل ترين و مهم ترين رودهاي اروپا – سرود

3- علت – نشانه – مژدگاني خوش خبر
4- ناگهاني – ماهي فروش – مغز استخوان – رسول خدا

5- چيزي كه ديده بشود – پيدا كردن – شهر توت
6- عود – يك رده بندي براي بازي هاي رايانه اي ارائه شده توسط ايران – بستر

7- يك و يك – مركز كشور ازبكستان – بن درخت
8- تاج – حاصل كردن – چشيدن

9- نام اپراي معروفي به نويسندگي وردي – ظرفيت شيميايي – نفس خسته
10- انديشه ها – نيرو – ضربه سر

11- مايه – فرزندان – گروهي 
از افراد كه كار مشتركي انجام 

مي دهند
12- ام��ر از نرفت��ن – از ادات 
پرسش��ی- ش��هر تي��م فوتبال 
چلسي انگليس – امر به روفتن

13- پ��ادگان – درودگ��ر – 
پارچ��ه اي ك��ه روي بالش يا 

لحاف مي كشند
14- س��خندان – تاكن��ون – 
مغازه مخص��وص فروش لوازم 

خياطي
15- حركتي در ژيمناستيك 

– پرخاشگر
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80 سال 
 كارآمدي
و پويايي

خبرگزاري پارس و س�پس جمهوري اسالمي در 19 مرداد 1313 
خورش�يدي با هدف تولي�د و بازتاب اخب�ار و رويدادهاي مهم 
ايران، منطقه و جهان شكل گرفت و در 80 سال فعاليت حرفه اي 
به عنوان رس�انه مادر در كش�ور، برپايه سه اصل سرعت، دقت 
و صحت به وظيفه اطالع رس�اني خويش جامه عمل پوشاند. به 
مناسبت 80 سال فعاليت حرفه اي، رسانه اي و پويش خبري ايرنا 

به بررسي تاريخچه و شناسنامه اين خبرگزاري مي پردازيم: 

 نگاهی به فراز و فرود 8  دهه
IRNAفعالیت مهمترین بنگاه خبری ایران

در بخشي از تاریخ پویش 
خب�ري ایرنا، خبرگزاري با 
افت و خیزهایي همراه بوده است 
و آن را باید ناشي از تالش برخي 
سیاس�ي  دس�ته هاي  و  گروه ه�ا 
دانست كه براي دستیابي به منافع 
و اه�داف گروه�ي، از خبرگ�زاري 
رس�مي دولت به عنوان رسانه اي 
باندي و تریبوني تك س�ویه بهره 
جس�تند، ام�ا بیش�تر نیروي هاي 
متخصص سازمان تا حد امكان به 
ارزش ه�اي یاد ش�ده پایبند و به 
فعالی�ت حرف�ه اي خ�ود وف�ادار 

ماندند

ايرنا
  تاريخچه خبرگزاري ايرنا

س��ازمان خبرگ��زاري جمه��وري 
اس��المي )ايرنا(، خبرگزاري رسمي و 
نهاد حرفه اي گردآوري  ريشه دارترين 
و انتش��ار خب��ر در ايران اس��ت. اين 
سازمان بر ش��الوده چند دهه فعاليت 
خبري و رس��انه اي بنا ش��ده و از نظر 
س��ابقه و ويژگي هاي حرف��ه اي، هيچ 
بنگاه خبري در ايران قابل همسنجي 

با آن نيست. 
 1313 س��ال  در  ايرن��ا  بني��ان 
خورش��يدي و ب��ا تأس��يس »آژانس 
پارس« گذارده ش��د؛ بنگاه خبري اي 
كه در چارچوب س��ازماني وزارت امور 
خارجه و با هدف گردآوري، ترجمه و 
انتش��ار اخبار اي��ران و جهان به وجود 

آمد. 
نزدي��ك ب��ه چه��ار ده��ه بع��د، 
وزارتخان��ه اي با عنوان اطالع رس��اني 
فعاليت خ��ود را در دول��ت وقت آغاز 
ك��رد و بدين ترتيب در س��ال 1342، 
آژانس پارس به »خبرگزاري پارس« با 
نام اختصاري »پانا« )PANA( تغيير 

نام داد. 
پي��ش از اين، آژانس پ��ارس براي 
مدتي به طور مشترك با راديو فعاليت 
مي ك��رد و تهيه كنندگ��ي اخب��ار اين 

رسانه را بر عهده داشت. 
ت��ازه  وزارتخان��ه  پايه گ��ذاري 
»اطالع��ات و جهانگ��ردي« در س��ال 
1353 سبب شد تا خبرگزاري پارس 
 نيز از نظر تشكيالتي دگرگوني هايي را

 تجربه كند. 
در اي��ن دگرگوني ه��ا، خبرگزاري 
پ��ارس از اداره كل خبرگ��زاري ب��ه 
سازمان خبرگزاري تبديل و به عنوان 
يك ش��ركت سهامي دولتي شناسايي 
ش��د. اساس��نامه آن نيز با 23 ماده و 
هف��ت تبصره به تصوي��ب نمايندگان 

مجلس شوراي ملي رسيد. 
س��ه س��ال پس از پيروزي انقالب 
اس��المي يعني در دي م��اه 1360، با 
تصميم نمايندگان مجلس، خبرگزاري 
پارس به خبرگزاري جمهوري اسالمي 
 )IRNA( »با ن��ام اختصاري »ايرن��ا
تغيي��ر ن��ام داد و فص��ل ت��ازه اي در 

فعاليت هاي اين رسانه گشوده شد. 

  نمايي از ايرنا
همچنان كه گفته ش��د، گردآوري 
اخبار ايران و جهان مهمترين كاركرد و 
وظيفه بنيادين و اوليه اين خبرگزاري 
بود اما بعدها كار نگارش گزارش هاي 
خبري، تحليلي، تفسيري و پژوهشي، 
مصاحبه ه��اي تخصصي و نيز انتش��ار 
بولتن ه��اي موضوع��ي، راهب��ردي و 
نظرس��نجي را ب��ه عه��ده گرفت كه 

همچنان ادامه دارد. 
تالش براي بهبود وضعيت كاركردي 
سبب ش��د تا خبرگزاري از سال هاي 
نخس��تين فعاليت، همكاري هاي خود 
ب��ا بنگاه هاي پرس��ابقه و مهم خبري 
غربي همچون »خبرگزاري فرانس��ه«، 
»آسوش��يتدپرس«، »رويت��رز« و نيز 
خبرگ��زاري »آناتول��ي« تركيه را آغاز 
كند و در مس��ير حرفه اي ش��دن گام 

بردارد. 
همكاري هاي ايرنا با خبرگزاري هاي 
جهان پس از انق��الب نيز ادامه يافت 
و توافقنامه ه��اي مهمي مي��ان ايرنا و 
ديگ��ر خبرگزاري هاي مهم آس��يايي 
»ش��ينهوا«  همچ��ون  منطق��ه اي  و 
از چين، »ريانووس��تي«   )Xinhua(
»ايتارت��اس«  و   )RIA Novesti(
روس��يه،  از   )ITAR TASS(
خبرگزاري »قن��ا« )QNA( از قطر، 
»يونهاپ« )Yonhap( از كره جنوبي 

و... به امضا رسيد. 
ايرنا افزون بر همكاري هاي حرفه اي 
با طيف گسترده اي از خبرگزاري هاي 

مهم خارجي، عضو بسياري از گروه ها 
و ائتالف هاي مهم رسانه اي بين المللي 
بين الملل��ي  »خبرگ��زاري  اس��ت؛ 
اسالمي« )IINA( وابسته به »سازمان 
»س��ازمان  اس��المي«،  كنفران��س 
خبرگزاري هاي آس��يا- اقيانوس آرام« 
»ائتالف خبرگزاري هاي   ،)OANA(
 ،)NANAP( متعهده��ا«  غي��ر 
 ،)ECONA( اك��و«  »خبرگ��زاري 
»خبرگزاري اوپك« )OPECNA( و 
»ائتالف خبرگزاري هاي درياي خزر« 
گروه ه��اي  جمل��ه  از   )ACSNA(
رسانه اي اس��ت كه ايرنا در آن حضور 

و نقشي فعال دارد. 
ام��ا فراين��د تهي��ه اخب��ار در ايرنا 
همچ��ون بس��ياري از خبرگزاري هاي 
س��ردبيران،  دس��ت  ب��ه  حرف��ه اي 
خبرنگاران حوزه هاي گوناگون و رابطان 
خبر صورت مي گيرد. افزون بر اين كه 
ايرنا در همه استان ها و شهرهاي مهم 
كشور و نزديك به 20 دفتر نمايندگي 
در سراسر جهان، خبرنگاراني پويا دارد 
ك��ه كار گردآوري اخب��ار و گزارش ها 
و ارس��ال آن به س��ازمان مركزي را بر 

عهده دارند. 
در خبرگزاري جمهوري اسالمي بخشي 
از اخبار در بخش شنود راديو- تلويزيوني 
شبكه هاي بين المللي و نيز بخش ترجمه 

اخبار خارجي تهيه مي شود. 
در اي��ن پيون��د، رواب��ط عمومي 
س��ازمان ها و وزارتخانه ه��ا نيز اخبار 
مرب��وط ب��ه خ��ود را ب��ه س��ازمان 
خبرگ��زاري جمه��وري اس��المي به 
عنوان قط��ب خبري كش��ور اعالم و 

ارسال مي كنند. 
بخش��ي از برآيند فعاليت هاي ايرنا 
در تارنماي آن قابل ديدن و دسترسي 
اس��ت. البته پي��ش از س��ال 1376، 
اخب��ار ايرن��ا روي تلك��س )دس��تگاه 

الكترونيكي ارتباط نوشتاري راه دور( 
براي مس��ئوالن و ديگر رسانه ها قابل 

دسترسي بود. 
در س��ال 1376 و پ��س از انتخاب 
س��يد محم��د خاتم��ي ب��ه رياس��ت 
جمهوري و تش��كيل دولت اصالحات 
و تقوي��ت وزارت فرهن��گ و ارش��اد 
اس��المي، تارنماي ايرنا به عنوان يكي 
از نخس��تين تارنماهاي خبري فارسي 

زبان گشايش يافت. 
خبرگ��زاري جمه��وري اس��المي، 
افزون بر اطالع رس��اني و انتش��ار خبر 
روي تارنم��اي خ��ود، تهي��ه خبرها، 
گزارش ه��ا، تحليل ه��ا، گفت و گوها و 
بولتن ه��اي وي��ژه و اختصاص��ي را بر 
عهده دارد كه براي استفاده در فرايند 
سياستگذاري ها در دسترس مسئوالن 

كشور قرار مي گيرد. 
البت��ه بخش��ي از بولتن ه��ا نيز در 
ح��وزه مس��ائل گوناگ��ون سياس��ي، 

اجتماعي، فرهنگ��ي، اقتصادي و... به 
دس��ت خبرنگاران و پژوهشگران ايرنا 
تهيه مي شود تا براي بهره وري عمومي 

انتشار يابد. 
در اي��ن ميان بايد ب��ه كاركردهاي 
پژوهشي خبرگزاري نيز اشاره كرد كه 
بخش عم��ده آن در اداره كل پژوهش 
و بررس��ي هاي خب��ري ايرن��ا صورت 
مي گيرد. در اين پيون��د، كاركردهاي 
پژوهش��ي ياد ش��ده در كنار توليدات 
خب��ري كه در اتاق خبر ايرنا س��امان 
مي ياب��د، روي تارنم��اي ايرن��ا ب��راي 
بهره من��دي عمومي قابل دسترس��ي 

است. 
پژوهش��ي،  بولتن ه��اي  تهي��ه 
نمايه س��ازي روزنامه ه��ا و نش��ريات، 
ايجاد بان��ك اطالعاتي- خبري، انجام 
دادن طرح هاي نظرس��نجي و از همه 
مهمتر مصاحبه هاي عمقي و حرفه اي، 
تحقيق، تفس��ير و پژوه��ش در مورد 
طيف گس��ترده اي از اخب��ار روز و نيز 
و خارج��ي در  داخل��ي  فراينده��اي 
حوزه هاي گوناگ��ون در زمره وظايف 
دفتر پژوهش ها و بررس��ي هاي خبري 

قرار دارد. 
  دانشكده خبر و مؤسسه ايران

خبرگزاري جمهوري اسالمي براي 
تكميل رس��الت خبررس��اني و آگاهي 
بخش��ي خود توج��ه وي��ژه اي نيز به 
تربيت خبرن��گاران كارآمد و حرفه اي 

داشته است. 
در اين پيوند، »دانش��كده خبر« به 
دليل نياز نظام رو به توس��عه رسانه اي 
كش��ور و نب��ود رش��ته هاي تحصيلي 
خبرن��گاري در مراكز آم��وزش عالي 
پايه گ��ذاري ش��د و از س��ال 1376، 
پذي��رش دانش��جو ب��راي آم��وزش و 
تربيت خبرنگاران، دبيران، سردبيران و 

عكاسان خبري رسانه ها را آغاز كرد. 

»فرهنگ��ي-  مؤسس��ه  تأس��يس 
مطبوعات��ي اي��ران« در س��ال 1373 
نيز اقدامي در راس��تاي تحقق اهداف 
رسانه اي سازمان خبرگزاري جمهوري 
اس��المي بود كه زير صاحب امتيازي 

ايرنا صورت گرفت. 
2 س��ال پس از آغاز به كار مؤسسه 
ايران، روزنامه »ايران سپيد« به عنوان 
نخستين روزنامه به خط »بريل« ويژه 
نابينايان و كم بينايان در سال 1375 
انتشار يافت تا پنجره تازه اي رو به خبر 

را پيش روي آنان بگشايد. 
در ادامه، نياز مخاطبان غيرفارسي 
زب��ان ني��ز س��بب ش��د تا مؤسس��ه 
فرهنگي-مطبوعاتي ايران روزنامه هاي 
»الوفاق« و »ايران ديلي« را به ترتيب 
به زبان هاي عربي و انگليسي، از سال 

1376 منتشر سازد. 
مجموع��ه  زي��ر  روزنام��ه  ديگ��ر 
مؤسس��ه فرهنگي- مطبوعاتي ايران، 

»ايران ورزشي« اس��ت كه سال ها در 
ح��وزه خبررس��اني به ورزش��كاران و 

ورزشدوستان فعاليت مي كند. 
يكي ديگر از فعاليت هاي رسانه اي 
ايرنا، راه اندازي »ايرنا فيلم« در س��ال 
1390 ب��ود ك��ه به عنوان نخس��تين 
تارنم��اي اختصاصي فيل��م خبري در 

ايران شناخته مي شود. 
و اما تازه ترين طرح هاي س��ازمان 
اس��المي،  جمه��وري  خبرگ��زاري 
راه ان��دازي تارنماي »ايرنا مقاله« و نيز 
»مدرس��ه روزنامه نگاري« است كه با 
هدف تبديل به قطب مهم آموزش��ي 
و پژوهش��ي- خبري كشور در فضاي 
مج��ازي صورت گرفته و فعاليت آن ها 
در شهريور ماه 1393 همزمان با هفته 

دولت آغاز مي شود. 

 ايرنا و 80 سال رسالت خبري
همچنان كه گفته شد، خبرگزاري 
جمهوري اس��المي بر پايه هشت دهه 
س��ابقه فعاليت حرفه اي در حوزه خبر 
و ني��ز پژوهش، قطب مهم رس��انه اي 

كشور به شمار مي رود. 
در طول س��ال هاي گذشته، بويژه 
از س��ال هاي پس از انقالب اس��المي، 
سردبيران، خبرنگاران و كاركنان ايرنا، 
انجام دادن يا به جاي آوردن رس��الت 
خبررساني و آگاهي بخشي به جامعه 
با رعاي��ت اصل امانتداري، اس��تقالل 
همه سويه نگري  راس��تگويي،  نسبي، 
و دوري گزيدن از مصلحت انديش��ي 
را در  از محافظ��ه كاري  اجتن��اب  و 

دستوركار خود قرار داده اند. 
البت��ه در بخش��ي از تاريخ پويش 
خب��ري ايرنا، خبرگ��زاري ب��ا افت و 
خيزهاي��ي همراه بوده اس��ت و آن را 
بايد ناش��ي از تالش برخ��ي گروه ها و 
دس��ته هاي سياسي دانس��ت كه براي 
دس��تيابي به منافع و اهداف گروهي، 
از خبرگزاري رس��مي دولت به عنوان 
رس��انه اي باندي و تريبوني تك سويه 
بهره جس��تند، اما بيش��تر نيروي هاي 
متخصص س��ازمان تا ح��د امكان به 
ارزش هاي ياد شده پايبند و به فعاليت 

حرفه اي خود وفادار ماندند. 
در اين پيوند، شعار »سرعت، صحت 
و دقت« به عنوان شعار خبرگزاري بر 
پيشاني فعاليت خبري ايرنا نقش بست 

تا نشان دهنده اهداف سازمان باشد. 
افزون بر آنچه گفته ش��د، طراحي 
نش��ان واره )لوگو( ايرن��ا نيز نماياننده 
سياست هاي خبري سازمان خبرگزاري 
جمهوري اسالمي است. در اين نشان 
واره، نمادي از خانه خدا با نوار تلكس 
خبرگ��زاري با ه��م تركيب ش��ده تا 
كارويژه خبررساني حقيقت محور ايرنا 

را به تصوير كشد. 
در طول س��ال هاي گذش��ته، نوع 
فعاليت خبري بس��ياري از خبرنگاران 
و كاركنان خبرگزاري ب��ا الهام از اين 
نش��ان واره به پيش رفته است. ظرف 
هش��ت س��ال دفاع مقدس، 12 تن از 

خبرنگاران و عكاس��ان ايرن��ا به مقام 
واالي ش��هادت رسيدند يا اسير شدند 

تا مهر تأييدي بر اين ادعا باشند. 
حرك��ت قافل��ه ش��هيدان ايرن��ا، 
حت��ي پس از س��ال هاي دفاع مقدس 
نيز متوقف نش��د. ش��هادت »سپهدار 
و  خبرن��گار  رئيس��ي«  س��اجدي 
»س��يد مه��دي ميرافضل��ي« عكاس 
خبرگ��زاري جمه��وري اس��المي  در 
پانزده��م آذرم��اه س��ال 1384 و بر 
اثر س��انحه س��قوط هواپيماي سي-

130 ارتش جمهوري اس��المي ايران 
ب��ه مقصد چابهار - منطق��ه برگزاري 
 رزمايش - نش��انگر حركت روان اين

قافله بود. 
و اما هفدهم مرداد ماه، سالروز شهادت 
خبرنگاري اس��ت كه به چهره درخشان 
فعاليت ه��اي خبري ايرن��ا و همچنين 

جامعه خبرنگاري تبديل  شد. 
هفدهم مردادماه 1377، »محمود 
صارم��ي« رئي��س دفت��ر خبرگزاري 

جمه��وري اس��المي در مزارش��ريف 
افغانس��تان به دس��ت گروه طالبان به 
ش��هادت رسيد و اين در حالي بود كه 
اي��ن خبرنگار در آخري��ن لحظه هاي 
زندگي خود از انج��ام دادن وظايف و 

مسئوليت خبررساني غافل نشد. 
به اين ترتيب، سالروز اين رخداد در 
تقويم ملي ايران، روز خبرنگار ناميده و در 
شناسنامه خبرگزاري جمهوري اسالمي 

به نقطه اي درخشان تبديل شد. 

 ايرنا در دوره نو
خبرگزاري جمهوري اسالمي پس 
از حماس��ه سياسي 24 خرداد 1392 
خورش��يدي و پيروز شدن گفتمان و 
روش اعتدال گراي��ي و روي كارآمدن 
دولت تدبير و اميد، بر بنيان هش��تاد 
س��ال پويش خب��ري خود ب��ه دنبال 

تحقق اهدافي تازه است. 
در اي��ن دوره، مدي��ران ارش��د و 
بهره جوي��ي  س��ازمان،  س��ردبيران 

بيش��ينه از تجربه و كارنامه گذش��ته 
و  سياس��تگذاري ها  س��رلوحه  در  را 
برنامه ريزي هاي خود ق��رار داده اند تا 
كار ويژه هاي ايرنا را به تناسب شرايط 

نو به بهترين شكل به انجام رسانند. 
محوره��اي  مهمتري��ن  از 
سياس��تگذاري هاي تازه و كالن ايرنا، 
پيگي��ري ديدگاه ه��ا و انديش��ه هاي 
بنيادين بنيانگذار جمهوري اس��المي 
و رهب��ر انق��الب و همچنين حركت 
در مس��ير سياس��ت ها و رويكردهاي 

اعتدالي دولت تدبير و اميد است. 
در اين راستا، پشتيباني از 2 ركن 
جمهوريت و اس��الميت نظام سياسي 
كش��ور، قانون اساس��ي و ني��ز دولت 
يازده��م از مهمتري��ن نق��اط عطف 

پيمايش مسير ياد شده است. 
در برهه تازه، مدي��ران و كاركنان 
ايرن��ا برآنند تا زير س��اخت هاي الزم 
براي گس��ترش فعاليت ه��اي خبري 
ايرن��ا فراه��م و موانع س��خت افزاري 

پيش روي تحقق برنامه هاي س��ازمان 
برطرف ش��ود. يكي از اقدام ها در اين 
از فناوري ه��اي  پيون��د، بهره جوي��ي 
نوين اطالع رس��اني و س��امان دهي و 
ايمن س��ازي دس��ت افزارها و امكانات 

كار خبررساني است. 
ايج��اد ارتباط دوس��ويه بي��ن ايرنا 
برق��راري  واق��ع  در  و  مخاط��ب  و 
»ارتباط��ات« به معناي واقع��ي واژه، 
از ديگ��ر سياس��ت هاي تازه س��ازمان 

خبرگزاري جمهوري اسالمي است. 
در دوره ن��و، مدي��ران و كاركن��ان 
س��ازمان تالش مي كنند تا بازنگري و 
اصالح س��اختاري براي تحقق واقعي 
شعار س��رعت، صحت و دقت و پوياتر 
ك��ردن بخش ه��اي گوناگ��ون خبري 
سازمان به بهترين شكل ممكن صورت 
گيرد. در اين پيوند، شايسته ساالري، 
ايجاد انگيزه س��ازنده در خبرنگاران و 
كاركنان سازمان و ارتقاي مهارت هاي 
حرفه اي از مهمترين دس��توركارهاي 

برنامه ريزي شده است. 
در س��طح جامعه، ايرنا ب��ه دنبال 
تقوي��ت وح��دت ملي، ايج��اد روحيه 
نش��اط و امي��د در كش��ور و برقراري 
ثبات، آرامش و اعتمادسازي در افكار 

عمومي است. 
در ادامه، ايرنا در پي انعكاس نظرها 
و ديدگاه هاي مختل��ف در زمينه هاي 
گوناگون سياسي، اجتماعي، اقتصادي 
و... و نق��د كارشناس��انه اين ديدگاه ها 
اس��ت. ضروري ت��ر از نقد و بررس��ي 
ديدگاه ها، نقد كاركردها است كه اين 
مهم با هدف توسعه و پيشرفت كشور 

مورد توجه قرار گرفته است. 
راهب��رد ديگر، حرك��ت پوياتر بر 
مح��ور مف��اد چش��م انداز 20 س��اله 
و قواني��ن همپيون��د ب��ا برنامه ه��اي 
توس��عه كش��ور و همچني��ن تعيين 
اقدام هاي  براي  راهكارهاي مناس��ب 
اجرايي اس��ت. در دوره نو، گسترش 
فعاليت هاي مربوط به اطالع رس��اني 
در داخل و خارج از كش��ور و ارتقاي 
كيف��ي و كمي توليدات س��ازمان به 
طور ويژه مورد توج��ه قرار گرفته تا 
ايرنا را به جايگاه شايس��ته اش يعني 
 قطب تولي��د خبر در س��طح منطقه 

نزديك سازد.

خبرگ�زاري جمهوري اس�المي، اف�زون بر اطالع رس�اني و 
انتش�ار خب�ر روي تارنماي خ�ود، تهیه خبره�ا، گزارش ها، 
تحلیل ها، گفت و گوها و بولتن هاي ویژه و اختصاصي را بر عهده دارد 
كه براي اس�تفاده در فرایند سیاستگذاري ها در دسترس مسئوالن 

كشور قرار مي گیرد. 

ايرنا نخستين خبرگزاری در جهان بود که خبر دستگيری ديکتاتور عراق را مخابره کرد 

جدول و سرگرمی

انجام کلیه کارهای نجاری 
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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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غزلی از حافظ 
ترجمه: هنری ویلبرفورس کالرک

گردآوری و ویرایش: دکتر بهروز همایون فر

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد
عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد

ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد
چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد

این تطاول که کشید از غم هجران بلبل
تا سراپرده گل نعره زنان خواهد شد

گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر
مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد

ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی
مایه نقد بقا را که ضمان خواهد شد

ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید
از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد

گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت
که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد

مطربا مجلس انس است غزل خوان و سرود
چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد

حافظ از بهر تو آمد سوی اقلیم وجود
قدمی نه به وداعش که روان خواهد 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

Musk-diffusing, the breath of the morning breeze shall be:
Again the world old young shall be.
To the lily, the Arghavan shall give the cornelian cup:
Glancing at the anemones, the eye of the narcissus shall be.
This tyranny that, from the grief of separation, the nightingale endured
In the rose’s pavilion, clamour-making, shall be.
If from the Masjed to the tavern I go, carp not:
Long is the assembly of admonition; and the time shall be.
O heart! if to to-morrow thou cast the joy of to-day,
Surety for the capital of cash of permanency, who shall be?
In the month Shaban, put not the goblet from thy hand. For this sun,
Till the night of the ‘Id of Ramazan out of sight, shall be.
Precious is the rose; its society reckon plunder.
For in this way to the garden it came; and, in that way shall go.
O minstrel! the assembly of associate friends, it is: sing the ghazal and the ode:
How long sayest thou: “Passed like this; and like that shall be.”
To the clime of existence, came Hafez for thy sake:
Plant thy foot for farewell to him; for passing he shall be.

مروری بر زندگی و سرنوشت حاج حبیب الله القانیان 

حاجی که حاجی نبود
قسمت چهارم

اولین یهودی بر کرسی اتاق بازرگانی
ایران نشده  اتاق صنایع  و  بازرگانی  اتاق  وارد  یهودی ای  1340، هیچ  از سال  پیش  تا 
از پیوستن  اما رهبران کلیمیان، مانع  اتاق وجود نداشت،  بود، اگرچه منعی از طرف 
آنها به این مجامع می شدند. در انتخابات سال 1339، هیچ یک از یهودیان صاحب کارت 
بازرگانی را تا آن موقع به عضویت اتاق بازرگانی نمی پذیرفتند. در آن سال القانیان 
1700 کارت بازرگانی، از 3260 کارت موجود در تهران را قبل از تجدید انتخابات اتاق 
بازرگانی خریداری کرده و با در دست داشتن این تعداد کارت بازرگانی  در روز تجدید 
اتاق  از بین 15 نفر عضو  القانیان نفر هفتم  انتخابات و زیر نظارت خود، حاج حبیب 
بازرگانی انتخاب شده و روانه اتاق بازرگانی شد و برای اولین بار بود که یک بازرگان 
یهودی با حقوق مساوی عضو اتاق بازرگانی و عضو اتاق صنایع ایران شد و حافظ 

اولین  القانیان  حاج حبیب  شد.  یهودی  کارخانه داران  و  شرکت ها  بازرگانان،  منافع 
شخص از بین تجار کلیمی بود که پس از سال ها به اتاق بازرگانی و اتاق صنایع ایران 
راه یافت و به سمت مشاور عالی این دو اتاق انتخاب شد. در دهه 1350 حاج حبیب 
از  چند  تنی  همراه  به  بازرگانی  شاخص  شخصیت های  از  یکی  عنوان  به  القانیان 
روابط  گسترش  زمینه های  تا  شدند  دعوت  چین  کشور  به  بازرگانی  اتاق  اعضای 

تجاری بین دو کشور را فراهم سازند.
 

دیداری با شاه
مجلسین،  نمایندگان  لشگری،  و  کشوری  دولتمردان  نوروز،  عید  که  بود  معمول 
برای  و غیره هم  و معادن  بازرگانی و صنایع  اتاق  دو  نمایندگان  و  روزنامه نگاران 

عرض تبریک به دربار می رفتند.
در یکی از مراسم، حاج حبیب که جزو اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بود، 
به خدمت شاه رسید. محمدرضا شاه با یکایک شرکت کنندگان دست داده و سکه ای 
هم عیدی می داد وقتی به حاج حبیب رسید و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، 
او را معرفی کرد، شاه از او پرسید محصول کارخانه یخچال شما چقدر است؟ گفت 
فالن مقدار، پس شاه گفت چرا آن را توسعه نمی دهید؟ اقدام کنید که حجم محصول 
به  صادرات  برای  که  باشد  اندازه ای  به  داخلی  احتیاجات  تامین  بر  عالوه  کارخانه 

خارج از کشور هم بفرستید.
حاج حبیب با استفاده از این فرصت برای تکمیل و ازدیاد محصول کارخانه مبلغ 500 
هزار دالر اعتبار بانکی گرفت و پس از شش ماه کارخانه تکمیلی خریداری شده رسید 
راه  به  برای  وقتی  آمد  آن  ماشین آالت  کردن  سوار  برای  خارج  از  هم  متخصصی  و 
به وزارت آب و برق مراجعه کرد، گفتند  به نیروی برق داشت،  آن احتیاج  انداختن 
امکان برق دادن اضافی نداریم، گفت دستور اعلیحضرت همایونی است، اما باز هم 

توجهی به درخواستش نکردند.
تقاضای شرفیابی کرد، شاه گفت فالن وقت به شیراز می روم، آنجا می توانید با من 
تماس بگیرید. روز مقرر به شیراز رفت و به شاه گفت: برحسب اوامر مطاع شاهانه، 
مبلغ بسیار زیادی سرمایه گذاری کرده ام و حاال که برای به راه انداختن آن به اداره 
از  اگر می دانستم  برق مراجعه کردم، می گویند برق نداریم که به شما بدهیم و من 
همان اول سفارش دیزل برق هم می دادم. در همان جا به وزیر آب و برق که حضور 
داشت، گفت: فورًا احتیاجات برق این کارخانه را تامین کنید. در بازگشت به تهران، 
این کار انجام شد و محصول کارخانه به اندازه ای رسید که به تمام شیخ نشین های 
معدود  از  یکی  یهودی  تاجر  یک  عنوان  به  القانیان  می شد.  صادر  هم  فارس  خلیج 
واحدهای  ایجاد  و  خصوصی  بخش  در  سرمایه گذاری  با  که  بود  شخصیت هایی 
صنعتی کوچک و بزرگ عماًل شتاب بیشتری به صنعتی کردن ایران داد و با اعتباری 
کشورهای  همکاری  از  توانست  بود،  کرده  کسب  خارجی  تجارت  راستای  در  که 
و  تجاری  نوآوری  پیشگام  دهه  سه  از  بیش  و  شود  بهره مند  ایران  با  غرب  صنعتی 
ایران باشد. وی با تالشی پیگیر در راستای تولیدات داخلی، ضمن باال  صنعتی در 
استاندارد  سطح  در  تولید  کیفیت  داشتن  نگه  نیز  و  کارخانجات  تولید  سطح  بردن 
)کشورهای  خارجی  بازارهای  روانه  را  کارخانجات  تولیدات  از  بخشی  جهانی، 

همجوار و شیخ نشین ها( کرد.
 ادامه دارد

چرا از نقد 
می ترسیم؟

رضا بژکول

امروز همه می دانند که تحمل انتقاد نشانه بارز 
فرهنگ است )نیچه(به نظرمی رسد صالح فرد 
های  عیب  شناختن  درسایه  جامعه  اصالح  و 
همدیگر وتالش برای زدودن آن است ،رشد هر 
ونقد  هاست،  واقعیت  شناخت  گرو  در  انسانی 
ابهام  بر  ،که  است  شناخت  مهم  عوامل  از  یکی 
ها انگشت می گذارد وضعف و کاستی افراد یا 
اینکه  از  عبارت  نقد  دهد،  می  نشان  را  جامعه 
نقد شونده گفتار و بینش خویش را در دیگران 
بنابراین  هستند  متعدد  دیگران  چون  ببیند، 
توسط  ما  دیدن   ، باشند  می  متعدد  نیز  نقدها 
دیگران ونقد آن ها می تواند آئینه وجودی ما را 
نشان دهد تا خود را از این منظر بهتر بشناسیم 

وببینیم. 
است  فرهنگ  یک  نقد  پذیرفتن  و  ترویج 
،فرهنگی که به ما یاد می دهد در مقابل انتقاد 
و   ، کنیم  گوش  جسورانه  و  صبورانه  دیگران 
آنچه را که باعث کند شدن رشد ما درجامعه می 
بتوانند  ها  انسان  وقتی   ، نماییم  برطرف  شود 
بپذیرند  را  نقد  عمومی  و  اجتماعی  محیط  در 
گاه  آن  بودند،  چنین  نیز  دین  بزرگان  ،چنانکه 
می شد آن را گسترده کرد وبه وادی دیگر کشاند 
نگریستن  به  نگریستن  خود  از  را  انسان  ،نقد 
شکوفایی  وباعث  کشاند،  می  ازخود  دیگران 
دانند  می  دیگران  که  داند  نمی  و  دارد  که  آنچه 

خواهد کشید. 

شود  نقد  که  است  کسی  نفع  به  لذات  با  نقد 
،جامعه و نهادهای سیاسی چنانچه بخواهند به 
رشد و تعالی برسند باید بپذیرند که نقد شوند، 
چگونگی  و  جایگاه  توانند  می  شوند  نقد  اگر 
دربستر  دهند،نقد  تشخیص  را  خود  عملکرد 
ابزاری  ،بلکه  نیست  تخریب  معنی  به  اجتماعی 
و  دانیم  نمی  ما  که  آنچه  پوشش  برای  است 
دیگران از رفتار و گفتارمان می دانند وبا نقد آن 

سبب خیر برای فردی می شوند.
و  ها  ضعف  برنده  ازبین  هرجامعه  در  نقد 
انسان  است،  تغییر  و  اصالح  جهت  ها  کاستی 
سعی می کند خال ء ها که دارد پر کند ،این خالء 
ها تنها ازراه نقد قابل دست یابی است ،اگرنقد 
صادقانه باشد بی صبرانه باید آن را پذیرفت و 
اصالح کرد ،نقد قید و شرطی نباید داشته باشد، 
بلکه زمانی محدودیت پیدا می کند که تبدیل به 
نقد  از  بهتر  فکر  هم  ،نقد  شود  تهمت  و  توهین 
این  میان  از  که  ،چرا  است  ارزشمند  دیگران 
گیرد  می  شکل  بزرگ  گروه  یک  که  است  نقدها 
،نقد در وادی صبر و تحمل است که خودمان را 
از اداب بقیه محروم نمی کند ،چنانکه علی )ع( 
به مالک اشتر گفت ،نیروهای امنیتی را از خود 
دور کن که مبادا مردم هراسی به دل راه دهند 
بعد شنونده هم شان اوباال می رود ، نقد یعنی 
در  را  خود  اندیشه  و  فکرسخن  به  نگاه  اینکه 
آئینه دیگری ببینید و دیگران نقاط ضعف شما 
را نشان دهند. نقد به لحاظ علمی موجب زایش 
دارد،  متقابل  تاثیر  ،و  شود  می  بعدی  ات  تفکر 
بدون نقد تفکری رشد نمی کند، اگر می خواهیم 
تفکر رشد وجان بگیرد، باید مرتب مورد نقادی 
قرار گیریم ،پس بکوشیم خود را در معرض نقد 
قرار دهیم تا بتوانیم انسان شایسته برای خدمت 

درجهان هستی باشیم.
کزساکنان  شد  گشوده  معنی  در  روزبردلم  آن 

درگه پیر مغان شدم


