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آیا برای چپ ها موقعیت طالیی ایجاد شده است تا 
دیوید کامرون را به زیر بکشند؟ این پرسشی است 
که تحلیلگر گاردین در یادداشت خود بیان می کند و 
نشان می دهد هنوز پس از گذشت نزدیک به دو هفته 
از انتشار اسناد پاناما، دیوید کامرون، نخست وزیر 
به رغم  این کشور تحت فشار است. دیوید کامرون 
اینکه در هفته گذشته اوراق مالیاتی خود را منتشر 
کرد اما هنوز حرف و حدیث ها در مورد وی فروکش 
نکرده است. نخست وزیر انگلیس قصد داشت تا با 
انتشار اوراق مالیاتی خود انتقادات را علیه خود و 
اقدامات مالی اش کم کند اما هنوز چنین اتفاقی رخ 
در  انگلیسی  چپ های  روزها،  این  است.در  نداده 
این موضوع هستند و همچنان  از  بهره برداری  پی 
وی را دروغگو می خوانند. لقب دروغگو از آنجایی 
نصیب نخست وزیر انگلیس شد که وی تا چند روز 
پیش از رونمایی از اظهارنامه های مالیاتی خود، از 
دادن اطالعات بیشتر طفره می رفت و هر روز یک 
می تراشید.  اطالعات  این  افشای  برای  جدید  بهانه 
پاناما  اوراق  که  از روزی  نیویورک تایمز  نوشته  به 
با  تا  بوده  مجبور  کامرون  دیوید  شده،  منتشر 
حزب  بپردازد.  مبارزه  به  خود  رقیبان  و  مخالفان 
کارگر نیز گفته است دیوید کامرون باید لیستی از 

اموال و دارایی های خود را منتشر کند.

دیوید کامرون اما می گوید که کار غیرقانونی انجام 
به شرط پرداخت  بریتانیایی  نداده است و حق هر 
قانونی  راه  از  می تواند  که  چقدر  هر  خود  مالیات 
کسب درآمد داشته باشد. کامرون به مخالفان خود 
چنین گفت: خلق ثروت و ایجاد درآمد کلمات کثیفی 
به گفته های  این سخنان در واقع واکنشی  نیستند. 
کمپین  که  است  کوربین  رهبری  به  کارگر  حزب 
انگلیس  نخست وزیر  علیه  را  می خواهیم«  »مالیات 
جرمی  که  است  حالی  در  این  انداخته اند.  راه  به 
را  انگلستان  نخست وزیر  کار  حزب  رهبر  کوربین، 
گفت:  و  کرد  خطاب  اذهان«  منحرف کننده  »استاد 

مشکل  اما  ندارد،  مشکلی  ثروت  ایجاد  با  کسی 
دست  از  وی  به  را  خود  اعتماد  مردم  که  است  این 
داده اند. او افزود: آیا نخست وزیر می داند چرا مردم 
سال  شش  هستند.  عصبانی  او  دست  از  همه  این 
ریاضت اقتصادی به ضرر فقرا تمام شد، در حالی 
کرد.  اجتناب  قوانین  این  از  بسیاری  از  می شد  که 
کشور توسط پولدارها پاره پاره شده است. چپ ها 
در مجلس عوام انگلیس به دیوید کامرون لقب »دیو 
از  یکی  اسکینر،  دنیس  کرده اند.  اعطا  خطرناک« 
قانون گذاران چپ است که دیوید کامرون را با این 
لقب خطاب می کند و بر این باور است که درآمدهای 
حال  این  با  است.  غیرمشروع  انگلیس  نخست وزیر 
او  کمک  به  مجلس  در  کامرون  دیوید  همقطاران 
می خوانند.  غیرمنصفانه  را  انتقادات  این  و  آمده 
در  محافظه کار  حزب  اعضای  از  یکی  دانکن  آلن 
چپ ها  می گوید:  انگلیس  عوام  نمایندگان  مجلس 
ایجاد  یا  باشد  داشته  ثروت  که  کسی  هر  از  کال 
ثروت کند، متنفر هستند. با انتشار اسناد پاناما، در 
ثروت  و  مالی  درآمد  افشای  برای  فشارها  انگلیس 
یافته  افزایش  کشور  این  باالی  رده  سیاستمداران 
است. معترضان می خواهند بدانند این افراد ثروت 
تا  کرده اند  پنهان  جهان  نقطه  کدامین  در  را  خود 

بتوانند از زیر بار پرداخت مالیات آن فرار کنند.

را  خود  گذشته  سال  شش  مالیاتی  اسناد  کامرون 
است.  کرده  منتشر  عمومی  افکار  کردن  آرام  برای 
نخست وزیری  پاناما،  دفتر  اسناد  انتشار  از  پس 
منتشر  بیانیه   4 مساله  این  درخصوص  انگلیس 
کرده است که نشان می دهد چگونه شرکت خدمات 
به  فونسکا  موساک  به  موسوم  پاناما  حقوقی 
شرکت ها و افراد متمول کمک کرده تا شرکت هایی 

برپا کنند.
شرکت  در  واحد  هزار   5 من  گفت:  کامرون 
در  که  داشتم  اختیار  در  بالتیمور  سرمایه گذاری 
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توان  سر  بر  کرده اند  اعالم  بارها  ایرانی  مقامات  که  حالی  در 
وزیر  کری  جان  اما  کرد  نخواهند  مذاکره  هرگز  ایران  موشکی 
و  گذاشت  پا  قرمز  خط  این  روی  بر  بحرین  در  آمریکا  خارجه 
بر سر  اختالف  برای حل صلح آمیز  دارد  آمادگی  آمریکا  که  گفت 
کند. هر چند سخنگوی وزارت خارجه  برنامه موشکی همکاری 
مذاکره  کری  منظور  که  گفت  وی  اظهارات  به  واکنش  در  آمریکا 
درباره موشک های بالستیک نیست، اما پیشنهاد مذاکره موشکی 
با واکنش های صریح مقامات ایرانی مواجه شد. ظریف بار دیگر 

تاکید کرد که حوزه دفاعی، برجام ندارد. 

پایان راه کی روش؟
هم  فوتبال  فدراسیون  رئیسه  هیات  اضطراری  جلسه  حتی 
را  کشورمان  فوتبال  ملی  تیم  پرتغالی  سرمربی  نظر  نتوانست 
جام  مقدماتی  مسابقات  به  مانده  ماه   5 فاصله  به  کند.  عوض 
جهانی منطقه آسیا، بحث استعفای کی روش به حدی جدی شده 
که وی پس از خروج از جلسه فدراسیون اعالم کرد که همه چیز 
از نظر او تمام شده است. با وجود آنکه وزیر ورزش و برخی از 
اعضای هیات رئیسه فوتبال سعی کرده اند تا با تضمین امکانات و 
دلجویی، مربی پرتغالی را در ایران نگه دارند اما ظاهرا کی روش 

دیگر اعتمادش را از دست داده است. 

اس-300 حلقه دفاعی محکم
انتقادات  وجود  با  و  فراوان  قوس های  و  کش  از  پس  سرانجام 
مکرر آمریکایی ها و مخالفت مقامات رژیم صهیونیستی به تصمیم 
دوشنبه  روز  ایران،  به  اس-300  سامانه  تحویل  بر  مبنی  روسیه 
ایران  توافقات  نخست  مرحله  خارجه  وزارت  سخنگوی  گفته  به 
از  هوایی  دفاع  سامانه  این  اول  بخش  و  درآمد  اجرا  به  روسیه  و 
زمین  سیار  موشکی  سامانه  اس-300  شد.  وارد  ایران  به  روسیه 
دور  و  سریع  موشک هایی  و  قوی  رادارهایی  به  که  است  هوا  به 
برد مجهز است. این سامانه موشکی قابلیت هدف قرار دادن یک 
هواپیما در محدوده ای وسیع را دارد. طبق قرارداد بین دو کشور، 
ایران 4 گردان از سامانه پدافندی اس-300 به روز رسانی شده  را 
خریداری کرده که هر گردان از 4 آتشبار تشکیل شده و هر آتشبار 
نیز 4 پرتابگر موشک، رادارهای جانبی و خودروهای فرماندهی 

و پشتیبانی دارد. قرارداد خرید این سامانه 9 سال پیش به  ارزش 
حدود 800 میلیون دالر بسته شد؛ اما پس از آن در سال 2010 و در 
پی اجرای قطعنامه شماره 1929 شورای امنیت سازمان ملل، این 
برنامه به تعویق افتاد و روسیه از فروش این تسلیحات به ایران 
خودداری کرد؛ اما با تعیین تکلیف نهایی توافق هسته ای، روسیه 
نیز نظر خود را تغییر داد و باالخره اولین محموله سامانه دفاع 
که  باورند  این  بر  تحلیلگران  برخی  کرد.  ایران  روانه  را  هوایی 
سامانه های موشکی اس-300 عالوه بر کمک به تقویت و گسترش 
قدرت هوایی ایران، حلقه دفاعی محکمی در اطراف کشورایجاد 
برابر  در  تقریبا  ایران  هوایی  پدافندهای  ترتیب  این  به  و  کرده 
از پیشرفته ترین هواپیماهای آمریکا غیرقابل  هرگونه حمله حتی 
نفوذ خواهند شد. ضمن اینکه این سامانه خطر اقدام نظامی علیه 
جنگنده های  که  کشوری  هر  و  اسرائیل  حمله  برابر  در  را  ایران 

رادار گریز نداشته باشد منتفی خواهد ساخت. 

تالش زنجانی برای نجات
گرفته  تصمیم  نفتی  میلیاردر  زنجانی،  بابک  اعدام  حکم  ابالغ  با 
ترکیه  در  اموال خود  از  اختیار بخشی  تنظیم وکالتنامه ای،  با  که 
این اموال بتواند به همراه اموال  را به وزارت نفت بدهد تا شاید 
نفت  شرکت  به  او  میلیاردی  و600  هزار  دو  بدهی  کفاف  داخلی، 
کند.  ایجاد  بودنش  فی االرض  مفسد  حکم  در  تغییری  و  داده  را 
سخنگوی قوه قضائیه اخیرا اعالم کرد که در صدور حکم زنجانی 
مصلحت اندیشی نشده است. از سوی دیگر خواهر بابک زنجانی 
و  پدر  صالح  فرزند  و  بی آزار  آدم  را»  برادرش  گفت وگویی  در 

مادرشان« نامیده است. 

چالش ابطال یک رای
حل چالش پیش آمده بر سرانتخابات حوزه اصفهان به انتخابات 
میان دوره ای مجلس همزمان با انتخابات ریاست جمهوری خرداد 
طلب  اصالح  منتخب  آرای  ابطال  علت  هرچند  شد.  موکول   96
اصفهان در انتخابات مجلس همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد، 
انتخابیه  انتخابات در حوزه  ابطال  با  اما وزارت کشوراعالم کرد 
اصفهان، منتخب بعدی که 25 درصد  آرای ماخوذه را کسب کرده 
است جایگزین مینو خالقی شود. شورای نگهبان ولی با رد نظر 
میان دوره ای  انتخابات  در  جایگزین  نفر  کرد  کشوراعالم  وزارت 

سال 96 انتخاب می شود. 

راهبرد جدید ترکیه
به  که  کرد  سفر  ترکیه  به  هفته  این  حالی  در  عربستان  پادشاه 
قبال  در  ترکیه  با سیاست های  آمریکا  نظر می رسد عدم همراهی 
کردهای سوریه و تغییررویکرد این قدرت جهانی در پذیرش نقش 
در  جدید  دسته بندی  دنبال  به  آنکارا  شده  باعث  ایران،  منطقه ای 
خاورمیانه برود و به تقویت و بازسازی روابط خود با دولت های 
مختلف منطقه بپردازد. ترکیه از یک سو تالش می کند روابط خود 
با رژیم اسرائیل را بازسازی کند، از سوی دیگر به تقویت روابط 
برای بهبود  با عربستان می پردازد و در همین حال میانجی گری 

روابط با مصر را می پذیرد. 

طال منبع امن سرمایه گذاری
خود  افزایشی  وبیش  کم  روند  به  شرایطی  در  طال  جهانی  قیمت 
آمارهای  برخی  انتشار  که  می دهد  ادامه  اخیر  هفته های  طی 
محصوالت  تولید  افت  و  سرمایه گذاری  کند  روند  از  اقتصادی 
جهانی  اقتصاد  ضعف  از  نگرانی هایی  کنار  در  اروپا  در  صنعتی 
این  می کند.  کمک  زرد  فلز  افزایشی  روند  ادامه  از  حمایت  به 
چشم انداز ضعف اقتصاد جهانی، اونس طال را در 3 ماه ابتدایی 
سال جاری با بیشترین رشد در 30 سال اخیر همراه کرده است. 
طال در سال 2016 به دلیل ضعیف شدن احتمال افزایش نرخهای 
پیدا  کرد، روند صعودی  را تضعیف  دالر  ارزش  که  آمریکا  بهره 
را  زرد  فلز  و  بوده  طال  نفع  به  پایین  بهره  نرخ های  است.  کرده 
قرضه  اوراق  و  سهام  مانند  بازده  دارای  دارایی های  برابر  در 
رقابتی می کند. در چنین شرایطی اونس طال در حالی در حدود 
رشد  همراه  به  دالر  شاخص  افت  که  می شود  معامله  دالر   1250
را  اونس  بهای  گرانبها،  فلز  این  برای  محافظه کارانه  تقاضای 
اخیر  هفته   3 در  میزان  بیشترین  به  معامالت  طی  دوشنبه  روز 
گرانبها،  فلزهای  بازار  تحلیلگران  بیشتر  آنکه  وجود  با  رساند. 
آینده ای کوتاه مدت  در  نظیر طال  امنی  برای سرمایه های  تقاضا 
را پیش بینی می کنند اما برخی عوامل از جمله چشم انداز افزایش 
نرخ بهره توسط فدرال رزرو، رشد شدید اونس را دور از انتظار 
کرده است. هرچند که ادامه خرید طال از سوی بانک های مرکزی 
گرانبها  فلز  نشدن  تضعیف  کم  دست  یا  تقویت  که  می دهد  نشان 
در برابر دیگر سرمایه ها در ماه های آینده ادامه خواهد داشت. در 
بازار داخلی هم افزایش قیمت اونس طالی جهانی با تاثیرگذاری 

بر روی طالی داخل، رشد قیمت سکه را با خود همراه کرده و آنرا 
به مرز یک میلیون و 40 هزارتومان رسانده است. 

واگذاری جنجالی موزه
با وجود اینکه پیش تر خبرهایی مبنی بر واگذاری موزه هنرهای 
اهالی  اما  بود  تکذیب شده  اسفندماه  در  بنیاد رودکی  به  معاصر 
را  خود  اعتراض  موزه،  این  مقابل  در  تجمعی  برگزاری  با  هنر 
این  در  دادند.  نشان  خصوصی  بخش  به  موزه  این  واگذاری  به 
تجمع، با ارائه نامه ای مکتوب اعالم شد که وزیر ارشاد با واگذاری 
مدیریت این مکان به بخش غیردولتی مخالفت کرده است. موزه 
از 10 موزه برتر هنر معاصر جهان  هنرهای معاصر تهران یکی 
از بزرگ ترین هنرمندان  به فرد  آثاری منحصر  به واسطه داشتن 

نقاش و مجسمه ساز اروپایی و آمریکایی است. 

آماده باش نفتی به سعودی ها
در شرایطی که تالش ریاض برای به حاشیه کشاندن نفت ایران از 
دایره صادرکنندگان بزرگ نفت، همچنان ادامه دارد، ایران برای 
پساتحریم  دوران  در  سعودی  عربستان  با  جدید  رقابت  یک  آغاز 
قراردادهای  انعقاد  اعالم  با  همزمان  است.  کرده  آمادگی  اعالم 
از سوی وزیر نفت، معاون زنگنه  آینده  جدید نفتی طی ماه های 
از توسعه صنایع پتروشیمی کشورمان توسط توتال فرانسه  هم 
ایتالیا  هند،  از  تجاری  هیات های  ورود  با  حال  درهمین  داد.  خبر 
اولویت  در  پتروشیمی  و  نفت  صنایع  در  سرمایه گذاری  آلمان،  و 

ایران قرارگرفته است. 

پیشنهاد بوئینگ به ایران
برای  بوئینگ  به  آمریکا  خزانه داری  وزارت  آنکه  از  پس  ماه  دو 
هیات  داد،  مجوز  ایرانی  هواپیمایی  شرکت های  با  مجدد  ارتباط 
تجاری این شرکت به تهران آمد تا در جریان مذاکراتی دو روزه، 
از نوع 737، 777 و  پیشنهاد فروش سه مدل هواپیماهای جدید 
787 را به ایران بدهد. ایران برای خرید حدود 200 هواپیما با سه 
شرکت که بزرگترین آن »ایرباس« اروپا رقیب بزرگ بوئینگ است 
قرارداد امضا کرده است. این توافقات همچنین شرکت »امپرایر« 
آر«  تی  »ای  شرکت  و  جهان  در  هواپیما  سازنده  سومین  برزیل 

فرانسه را شامل می شود.



3جمعه 27 فروردین ماه 1395 -  شماره 439 هفته نامه پرشین
Visit us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly

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. 

هیچ میراثی غنی تر 
از صداقت نیست.

 هر آنچه نیک پایان پذیرد، پرده، صحنه
.پنجم

No legacy is so rich 
as honesty.

All’s well that ends well, Act III, sc. 
5.

شکسپیر/  زرین  های  اندیشه  کتاب  از  برگرفته 
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بریتانیا نیازمند 
خانه تکانی است

ماری دجوسکی
تحلیلگر مسائل اروپا، عضو اتاق فکر موسسه سلطنتی 

چتم هاوس

را  بریتانیایی  شهروندان  پاناما،  اوراق  انتشار 
افشاگری  این  از  پیش  تا  که  کسانی  کرد،  شوکه 
دولت  سالم ترین  کامرون،  کابینه  می کردند  تصور 
دنیا است. حاال آنها از خود می پرسند، واقعا چنین 
توسط  که  سندی  میلیون  یازده  افتاده؟  اتفاقی 
پاناما منتشر  در  شرکت موساک فونسکا، مستقر 
شده پاسخ بسیاری از مالیات دهندگان بریتانیایی 
برخالف  کردند.  اختیار  سکوت  آنها  اما  داد،  را 
فضای  در  خشمگین  ایسلندی های  انگلیسی ها، 
مجازی و حتی در خیابان ها غوغا به پا کردند و در 
نهایت نخست وزیرشان را مجبور کردند تا از سمتش 
صدای  نکردند،  سکوت  آلمانی ها  دهد،  استعفا 
اعتراضشان به اندازه ای بود که وزیر دادگستری را 
واداشت وعده مقابله با متخلفان مالی را داده و از 

تصویب قوانین جدیدی در این زمینه خبر بدهد. 

در این میان انگلیسی ها چه کردند؟ دیوید کامرون، نخست وزی
 بریتانیا از زمان افشاگری بارها مشارکت در شرکت »بلرمور 
براساس  که  مرزی  برون  شرکتی  کرد،  انکار  را  هلدینگز« 
مندرجات اوراق پاناما، پدر نخست وزیر بنیانگذارش بوده است، 
دیوید جوان چند بار اعالم کرد که دولتش در خط مقدم مقابله 
واکنش های  نه  حال  این  با  دارد،  و  داشته  قرار  مالی  فساد  با 
نخست وزیر چه زمانی که انکار می کرد چه حاال که اتهامش را تا 
حدی پذیرفته، نه تیتر یک روزنامه گاردین یا گزارش های مفصل 
استریت  داونینگ  دروازه های  به  را  انگلیسی ها  سی،  بی  بی 
نکشاند، شاید ما خسته تر از این هستیم که اعتراض کنیم، شاید 
هم این اطالعات برایمان چندان جدید نیست. ما انگلیسی ها یاد 
گرفته ایم صرفا پیگیر اخبارافرادی باشیم که عنوان عالیجنابان 
و  چین  رهبران  پوتین،  والدیمیر  می کشند.  یدک  را  فساد 
تفاسیر  این  با  کره شمالی.  برجسته  چهره های  و  نزدیکانشان 
حقیقتا  افشاگری  این  از  پس  بریتانیایی  دهندگان  مالیات  آیا 
متعجب شدند؟ شک دارم. انگلیس مدت هاست در جهانی مملو 
از دوبینی بوده و هست، این نگاه تقریبا همیشه بر این کشور 
حاکم بود و سایه اش در دو حوزه اخالق و قانون سنگین تر بود. 
اصوال در انگلیس بودجه مربوط به برنامه های مقابله با فساد 
مالی صرفا در دورافتاده ترین شهرهای این کشور اجرا می شود 
با رشوه در سال 2010 به تصویب  و قانون مهمی چون مقابله 
با  قیاس  در  ما  درمی یابیم.  دیر  را  حقایق  همیشه  ما  می رسد، 
سایر کشورها بهتر می توانیم درباب حاکمیت قانون، داد سخن 

سازمان های  حتی  و  سیاستمدارانمان  انگلیسی ها،  ما  دهیم. 
غیردولتی خود را نمی بینیم و صرفا بر کشورهای دیگری چون 
اروپای جنوبی متمرکز می شویم، کشورهایی که با فساد مالی 

دست به گریبانند. 
 این بخشی از ویژگی فرهنگی ماست. در این میان مهم نیست 
بیشتر  انگلیس  سال  هر  عمال  می نگرند؟  ما  به  چگونه  دیگران 
درگیر خطا و فساد مالی می شود، این حقیقتی است که سازمان 
اشاره  آن  به  گزارش هایش  در  بین المللی  شفافیت  غیردولتی 

می کند. 
مورد  در  دیگران  با  کامرون  دیوید  که  هنگامی  می کنم  تصور 
مسائلی چون مقابله با فساد مالی در عرصه بین المللی، واداشتن 
شرکت گوگل به پرداخت مالیات و یا ریشه کن کردن پولشویی 
می گیرند،  را  هایشان  خنده  جلوی  مخاطبان  می کند،  صحبت 
از  بسیاری  می کنند.  دنبال  را  صحبتهایش  پوزخندی  با  اما 
مخالفان و منتقدان ما بر این باورند که بریتانیا برای پولشویی 
بزرگ ترین پناهگاه است، آنها به خصوص به بازار سهام لندن 
انتقادات دیگران روی  از  اشاره می کنند. به باور من مادام که 
تمام  کنیم،  جست وجو  کشورها  دیگر  در  را  خطا  و  برگردانده 
موعظه هایمان در مورد حاکمیت قانون نادیده انگاشته شده و 
این امر تنها زمینه را برای بی اعتباری مان فراهم خواهد کرد. 
ناتوانی  دلیل  مهم ترین  بینی  خودبزرگ  که  گفت  بتوان  شاید 
دولت ما است، امری که موجب شده کابینه انگلیس از بسیاری 

از موانع و مشکالت بی خبر بماند.

 در بریتانیا قوانین به نفع صاحبان شرکت ها تنظیم شده است، 
در حقیقت می توان گفت که دیوید کامرون مبتکر چنین قوانین 
حمایتی بود، کسی که حاال مشخص شده است پدرش خارج از 
خاک بریتانیا صاحب شرکتی بوده است. شاید کامرون به دلیل 
خاک  از  خارج  در  شرکتی  ایجاد  برای  پدرش  که  مشکالتی 
بریتانیا داشت، از تصویب چنین قوانینی حمایت کرد، قوانینی 
که در مدت زمان کوتاهی منافع زیادی برای صاحبان شرکت ها 
مالکی  باید  حقیقی  شرکت  یک  من  باور  به  دارد.  همراه  به 
حقیقی نیز داشته باشد، در غیر این صورت به راحتی می توان 
فعالیت های  از  بسیاری  انجام  برای  سرپوشی  به عنوان  آن  از 
بی  دالیل  از  یکی  شاید  حال  این  با  کرد.  استفاده  غیرقانونی 
تفاوتی خرده مالیات دهندگان بریتانیایی نسبت به اوراق پاناما 
این  کننده  منتشر  نهاد  فونسکا،  موساک  شرکت  که  است  این 
اسناد، کوچک با قدرت محدودی است. تنها نقطه مثبت ماجرای 
اوراق پاناما این است که دیوید کامرون به نوعی اتهام وارده را 
پذیرفته است، با این حال متاسفانه بریتانیا هر روز به پناهگاه 
امن تری برای پولشویی تبدیل می شود. در حال حاضر بخش 
عمده ای از بودجه کشور به جای آنکه به مراقبت های اجتماعی، 
آموزش و بهداشت شهروندان بریتانیایی اختصاص داده شود، 

صرف ساخت قایق های اقیانوس پیما می شود.

به  نمی دانند،  را  حاکم  مشکالت  اصلی  دلیل  ما  دولتمردان   
مالیات  افزایش  صرفا  ورشکستگی  با  مقابله  چاره  باورشان 
شهروندان بریتانیا و ساکنان جزایر وابسته است. اینجاست که 
باید گفت، اوراق پاناما فارغ از هر چیزی یک حقیقت را آشکار 

کرد؛ انگلیس نیاز به خانه تکانی اساسی دارد.
گاردین

http://www.facebook.com/pages/Persian-Weekly/120285221359444
http://www.facebook.com/persian.weekly
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گفت:  وی  است.  بوده  پوند  هزار   30 حدود  آن  ارزش 
بود  قرار  اگر  فروختم،زیرا   2010 سال  در  را  آنها  من 
نخست وزیر شوم، نمی خواستم دیگران به من بگویند 
دیگری  جای  از  و  دارید  هم  دیگر  مسوولیت های  شما 
نیز به شما سود و بهره می رسد. کامرون افزود: تمامی 
را پرداخته  دارایی های خود  مالیات الزم برای سود و 
و چیزی برای مخفی کاری ندارد. نخست وزیر انگلیس 
گفت: صندوق سرمایه گذاری پدرش به منظور اجتناب 

از پرداخت مالیات به انگلیس تاسیس نشده بود.

خوش  بسیار  که  را  واقعیت  این  هرگز  من  گفت:  وی 
مخفی  داشته ام،  متمولی  والدین  و  بوده ام  شانس 
و  کامرون  گفت:  هم  کامرون  سخنگوی  یک  نکرده ام. 
سرمایه گذاری ها  این  از  آینده  در  فرزندانش  و  همسر 
رقیب  کوربین  حال  این  با  برد.  نخواهند  بهره ای 
سخنان  که  است  باور  این  بر  کامرون  سرسخت 
سوی  به  مردم  اعتماد  که  نمی شود  موجب  کامرون 
سایر  اینکه  برای  او  شود.  جلب  انگلیس  نخست وزیر 
دولتمردان انگلیسی را تحت فشار قرار دهد، در اقدامی 
منتشر  را  خود  مالیاتی  پرداخت  اسناد  خودخواسته 
کرد. با این حال برخی دیگر از دولتمردان این کشور از 
جمله وزیر خزانه داری نیز اسناد پرداخت مالیاتی خود 
براساس  پنهان کاری نشود.  به  متهم  تا  کرد  منتشر  را 
اسناد منتشر شده وی سال گذشته رقمی در حدود 72 

هزار و 210 پوند مالیات پرداخته است.

کل  از  است  پرداخته  مالیات  عنوان  به  وی  که  رقمی   
درآمد کوربین در سال گذشته که 70 هزار و 795 پوند 
مالیاتی  اسناد  افشای  رقابت  در  است.  بیشتر  بوده 
جانسون«  »بوریس  نیز  سه شنبه  روز  سیاستمداران 
خود  مالیاتی  اسناد  هم  محافظه کار  قانون گذاران  از 
درآمد  شده  مشخص  نیز  اسناد  این  در  کرد.  فاش  را 
جانسون از کوربین بیشتر بوده است. نیکوال استراجن، 
اعضای  از  برخی  که  روزی  در  اسکاتلند  نخست وزیر 
توری اسناد مالی خود را برای آرام کردن افکار عمومی 
کرد.  فاش  را  خود  مالیاتی  اوراق  می کردند،  منتشر 
اینکه چرا اسناد خود را  نیکوال استراجن درخصوص 
سیاستمداران  نمی گوید  هیچ کس  گفت:  کرد،  منتشر 
رابطه  این  در  اما  نمی کنند.  پرداخت  را  خود  مالیات 
یک نگرانی دیگر ایجاد شده است. حرف آقای کوربین 
قانون  ثروتمندان  و  پولدارها«  »اَبر  برای  که  است  این 

مخصوصی وجود دارد.

بسیاری از منتقدان می گویند: دیوید کامرون و اعضای 
دولت وی باید قوانین مالیاتی را اصالح کنند تا راه فرار 
برای پولدارها باقی نماند.در اسناد پاناما مشخص شده 
شرکت  خدمات  از  مخفیانه  شرکت  هزار   214 که  است 
حقوقی موساک فونسکا بهره برده اند. در نام های افشا 
شده » British Virgin Islands« هم دیده شده است. 
»انگوییال و گیورنسی« هم در  از  چندین شرکت دیگر 
این فهرست دیده شده اند. دیوید کامرون می گوید: این 
بیشتر  را  خود  مالی  گردش  تا  داده اند  قول  شرکت ها 
شفاف کنند تا شک و شبهه ای باقی نماند. اما کوربین 
نظر دیگری در مورد شرکت های بریتانیایی دارد و بر 
از  اساس  از  بریتانیایی  شرکت های  که  است  باور  این 

زیر مالیات در می روند. 

فراری  صنایع  قلب  »بریتانیا  گفت:  این باره  در  او 
مالیاتی  فرار  شیوه  این  او  است.«  دنیا  در  مالیات  از 
شرکت های بزرگ بریتانیایی را یک رسوایی ملی خواند 
و خواستار پایان بخشیدن به این رویه شد. این در حالی 
است که دیوید کامرون می گوید: برنامه های زیادی را 
در  دارند،  مالیاتی  فرار  که  صنایعی  و  شرکت ها  برای 
نظر گرفته است. او گفت در میانه های ماه »مه« قرار 
است جلسه ای را با اعضای هیات دولت ترتیب دهد تا 
در آن درخصوص شرکت هایی که به دنبال فرار مالیاتی 

هستند تصمیم گیری کنند.

اتفاقی که شر ترامپ را کم می کند

پل رایان؛ گزینه 
جمهوری خواهان 

در لحظه آخر؟
نویسنده: جف گرینفلید

تمام عیار خواهد  احتماال یک درگیری  کلیولند  گردهمایی جوالی جمهوری خواهان در 
عمیقا  خواه  جمهوری  حزب  کار  محافظه  رهبران  که  است  معتقد  کوئیک  بکی  بود. 
انتخاباتی( دونالد ترامپ،  عصبانی خواهند شد، اگر که برنده احتمالی دلیگیت )وکالی 

نامزد جنجالی این حزب باشد.

مشکلی که ساختار حزب جمهوری خواه با آن روبه رو شده متفاوت از چالش های چهار 
اکنون  آغاز شد و  دهه گذشته است: زمانی که دوران مدرن رقابت های مقدماتی واقعا 
جمهوری خواهان مسن تر که تالش دارند تا دونالد ترامپ را از دور رقابت کنار بزنند، 
آشکارا به دنبال احیای روش های قدیمی هستند؛ معرفی فردی که حتی یک روز هم در 
مبارزات انتخاباتی حضور نداشته و هرگز تالش نکرده حتی یک رای دهنده را متقاعد 
کند. نامزدی که نمایندگی حزب جمهوری خواه در انتخابات را تنها از طریق آرای دلیگیت 
به دست آورده است.حزب جمهوری خواه در این اندیشه است هر طور که می تواند آرای 
میلیون ها رای دهنده را که به دونالد ترامپ، تد کروز و جان کیسیک رای نمی دهند را به 
سبد پل رایان بریزد. این راه عالجی است که برای نجات حزب جمهوری خواه پیشنهاد 
شده است. وگرنه این احتمال وجود دارد که حزب )پس از انتخابات ریاست جمهوری( 
متالشی شده و نزاع سیاسی تمام عیاری بر سر قوانین و اعتبارات درگیرد. شرایطی که 
در نهایت به تشکیل یک حزب سوم منتهی شود. اما چرا چنین احتمال خشنی واجد دارد؟ 
به این دلیل که حزب جمهوری خواه با پرسشی اساسی در گردهمایی کلیولند روبه رو 
خواهد شد: این که آیا کسی می تواند زمان را برای این حزب به عقب بازگرداند؟ اکنون که 
رای دهندگان معمول جمهوری خواه، مانند دموکرات ها، چندین دهه دموکراسی واقعی را 
تجربه کرده اند، چه اتفاقی خواهد افتاد اگر این دموکراسی از آنان گرفته شود و کاندیدای 
حزب نه توسط آرای رای دهندگان معمولی که توسط نخبگان سیاسی این احزاب انتخاب 
شود؟نظرسنجی ها می گویند که رای دهندگان جمهوری خواه نمی خواهند بخشی از 
این فرایند باشند. حتی در ویسکانسین، جایی که رای دهندگان جمهوری خواه دونالد 
ترامپ را با قاطعیت رد کردند، بیشتر جمهوری خواهان می خواهند کاندیدای این حزب 

در انتخابات و توسط اکثریت آرا انتخاب شوند.
انتخاباتی  نظرسنجی  یک  شود.  نمی  محدود  ویسکانسین  ایالت  به  تنها  احساس  این 
این  بلومبرگ در اواخر ماه مارس نشان داد که 63 درصد از جمهوری خواهانی که در 
آرای  بیشترین  با  حزب  این  کاندیدای  که  خواهند  می  بودند،  کرده  شرکت  نظرسنجی 
دلیگیت در مجمع عمومی، نامزدی حزب را در انتخابات ریاست جمهوری به دست آورد. 

تنها 33 درصد گفته اند که دلیگیت باید کاندیدا را بدون توجه به آرای مجمع عمومی حزب 
انتخاب کند.اگر ایده شما از مجمع عمومی احزاب تاریخی و همان الگویی باشد که احزاب 
کنند،  می  انتخاب  انتخابات  برای  را  خود  کاندیدای  متحده(  ایاالت  )در  معموال  سیاسی 
آنگاه نگاه نخبگان جمهوری خواه به خوبی معنی پیدا می کند: انتخاب کاندیدای حزب 

جمهوری خواه از طریق آرای دلیگیت.
که  عجیبی  چهره  است،  شده  آغاز  ترامپ  دونالد  سیاسی  پدیده  ظهور  زمان  از  مسئله 
تاکنون هیچ پست دولتی نداشته و به نظر می رسد که برای مواضع سیاسی حزب هیچ 
اهمیتی قائل نیست. بنابراین اعضای قدیمی حزب فکر می کنند که کار درست را می دانند، 
اما در حقیقت در گذشته هم در انتخاب کاندیداهای حزب جمهوری خواه چندان موفق 
عمل نکرده اند. در سال 1920 که مرحله مقدماتی انتخابات وجود داشت اما هنوز قدرت 
زمین گیر کردن آرای دلیگیت نداشت، هیرام جانسون، سناتور کالیفرنیا، رهبر کهنه کار 
جمهوری خواهان پیشرو، به شیکاگو آمد و در هفت انتخابات مقدماتی به پیروزی رسید. 
انتخابات مقدماتی را برد. در مقابل،  او، هشت  ژنرال لئونارد وود، دشمن قسم خورده 
وارن هاردینگ، سناتور ایالت اوهایو که هیچ نقشی در سیاست بازی انتخاباتی نداشت، 
تنها در ایالت اوهایو به پیروزی رسید و در نخستین رای گیری تنها 62 رای را به دست 
به زمان دیگری موکول شد  نتیجه، مجمع عمومی  از چهار رای گیری بی  آورد.اما پس 
و گروهی از رهبران حزب در یک اتاق در هتل بلک استون گردهم آمدند تا احتماالت را 
بررسی کنند. جانسون بیش از اندازه طغیانگر بود، فرانک لودن زیادی محافظه کار بود 
و ژنرال وود نیز گرفتار دشمنی های شخصی و سیاسی بود. سرانجام جمع به یک جمع 
بندی رسید که قبال پیش بینی شده بود: وارن هاردینگ، کاندیدایی با کمترین معترض ـ 
حتی اگر به پرایرادترین رئیس جمهوری آمریکا تبدیل می شد. از آن زمان این اتاق در 

هتل بلک استون به نمادی از تصمیم گیری نخبگان جمهوری خواه برای به قدرت رساندن 
سیاستمداران ناشناخته تبدیل شد.نوع دیگری از »بر مسند قدرت نشاندن سیاستمداران« 
 .1952 سال  در  دموکرات  حزب  عمومی  مجمع  در  افتاد،  اتفاق  شیکاگو  در  بعد  سال   32
استس کفاور، سناتور ایالت تنسی، رئیس جمهور ترومن را در نیوهمشایر شکست داد. 
این شکست چنان سنگین بود که به اعتقاد برخی باعث شد تا ترومن از حضور مجدد در 
تابستان رقابت های مقدماتی  بهار و  انتخاباتی منصرف شود. کفاور تمام  رقابت های 
را یکی پس از دیگری پیروز شد اما رهبران حزب دموکرات نمی خواستند از کاندیدایی 
او،  رقبای  بود.  شده  مشهور  تلویزیونی  های  برنامه  واسطه  به  تنها  که  کنند  حمایت 
ریچارد راسل، سناتور جورجیا، یک دموکرات شورشی بود که تمایل به جدایی از حزب 

داشت و آوریل هریمن، هم دیپلماتی بدون هیچ تجربه سیاسی بود.
ترومن در ماه ژانویه آدلی استیونسون، فرماندار ایلینوی، را به کاخ سفید دعوت کرد و از 
او خواست که وارد رقابت های انتخاباتی شود. استیونسون با حمایت های ترومن وارد 

رقابت های انتخاباتی شد اما در سال 1956 شکست خورد.
کندی  جان  سناتور  است.  نشده  منتهی  شکست  به  دست  این  از  های  انتخاب  تمام  البته 
در سال 1960 در حالی وارد رقابت های انتخاباتی شد که حتی در یک رای گیری درون 
حزبی نیز شکست نکرده بود. با این حال تنها انتخاباتی که برای او مهم بود ویرجینیای 
دهد  نشان  بود  مجبور  کندی  بلکه  ایالت،  این  دلیگیت  آرای  دلیل  به  نه  چرا؟  بود.  غربی 
که یک کاتولیک می تواند در ایالتی که اکثریت آن پروتستان هستند، پیروز شود. با این 
حال زمانی که دموکرات های مخالف متوجه شدند در بسیاری از ایالت های بزرگ، آرای 
تغییر  به  شروع  قوانین  شود،  می  صادر  عمومی  افکار  به  توجهی  هیچ  بدون  دلیگیت 
کردند. اما به نظر می رسد که شرایط دوباره در حال بازگشت به گذشته است. آنچه که به 
نظر می رسد قرار است اتفاق بیفتد در بیش از نیم قرن اخیر مشاهده نشده است. بااین 
حال اگر قرار نیست که رای دهندگان جمهوری خواه در انتخابات های مقدماتی نتیجه 
قطعی و کاندیدای حزب را مشخص کنند، دلیگیت با یک پرسش جدی مواجه خواهند شد: 

هدف از تشکیل مجمع عمومی احزاب چیست؟  / منبع: پولیتیکو 
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سند پاپ شرایط ازدواج را تغییر می دهد؟

کلیسای کاتولیک؛ تغییر 
لحن آری، دکترین نه

 پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان که سال 2016 
را سال شفقت و مهربانی نامیده بود، اخیرا سندی مبنی 
بر رهنمودهای خود در باب خانواده منتشر کرده است.
در بخشی از سند نوشته شده است: دیدگاه مذهبی ارائه 
انتزاعی  حد  از  بیش  ازدواج  مورد  در  ما  سوی  از  شده 
است و با واقعیت های عملی زندگی مردم فاصله دارد. 
به  را  مردم  تمایل  تنها  نه  افراطی  گرایی  آل  ایده  این 
داشته  عکس  ای  کارویژه  بلکه  نکرده،  بیشتر  ازدواج 
انجام داده  آنچه که در گذشته  نباید مانند  است. کلیسا 

دست به قضاوت بزند، بلکه بیشتر باید شنونده باشد.
رهنمودهای  حاوی  و  شده  ارائه  اکنون  هم  که  سندی 
جنس  هم  ازدواج  طالق،  موضوعات  مورد  در  مختلف 
گرایان، رابطه جنسی پیش از ازدواج و مسائلی از این 
اسقف  بررسی  و  و بحث  تحقیقات  است، حاصل  دست 

های کاتولیک طی یک سال و نیم گذشته می باشد.
لذت  معنای  به  الئتیتیا«  آموریس   « نام  با  که  سند  این 
برای  رهنمودها  از  ای  مجموعه  شده  منتشر  عشق 
زندگی کاتولیک ها را شامل می شود و دکترین جدیدی 
را تشکیل نمی دهد. این سند تغییری در تعریف کلیسا 
ازدواج  یکدیگر  با  دارند  اجازه  که  کسانی  و  ازدواج  از 
تاکید کرده است  پاپ فرانسیس  انجام نمی دهد.  کنند، 
که ازدواج هم جنس گرایان را به هیچ شکلی نمی توان 
کرد.  جمع  ازدواج  و  خانواده  مورد  در  الهی  دیدگاه  با 
را  اعمال تغییراتی شرایط طالق  با  سال گذشته، کلیسا 

آسان تر کرد.
اگرچه سند جدید تغییری در قوانین ازدواج نمی دهد، 
اما از این نظر اهمیت دارد که از کاتولیک ها و کشیش 
های سراسر جهان می خواهد که اهمیت ازدواج سنتی و 
فرزندآوری را درک کرده، اما در عین حال به محدودیت 
خانواده  تشکیل  راه  سر  بر  که  هم  زیادی  موانع  و  ها 

وجود دارد، دقت کنند.
مخاطبان پاپ فرانسیس در این سند همه جهان هستند 
فقر  کند،  می  صحبت  آن  از  وی  که  مانعی  ترین  مهم  و 
است. به گفته وی ساعات طوالنی کار، عدم ثبات شغلی، 
اجتماعی  تامین  خدمات  و  مسکن  تامین  در  ناتوانی 
وارد می  فشار  فرزندان  بر  و هم  والدین  بر  ناکافی هم 
بی  با  آنها  زندگی  که  کسانی  برای  ازدواج  تعهد  کند. 
گفته  به  است.  دشوارتر  مراتب  به  است،  مواجه  ثباتی 

پاپ، کلیسا موظف است که مشکالت این اقشار را درک 
کند و دولت واتیکان وظیفه دارد قوانینی را تصویب کند 
و با ایجاد اشتغال آینده جوانان را تامین کرده و به آنها 
برای تشکیل خانواده کمک کند. در دیدگاه وی خانواده 
مرکزیت اجتماعات سیاسی  و اجتماعی را به عهده دارد 

و دولت ها برای تقویت آن مسئولیت دارند.
ارائه خدمات  به  اهمیت سند منتشر شده به عالقه پاپ 
فقرا  اوضاع  به  توجه  و  ها  دولت  سوی  از  اجتماعی 
موضوعات  این  به  کرات  به  وی  اسالف  و  وی  نیست. 
اشاره کرده اند. بلکه اهمیت سند حاضر از این روست 
که وی پذیرفته است ازدواج و حفظ بنیان خانواده به 
سادگی آنچه کلیسا تصور می کند، نیست. به گفته وی 
وظیفه کلیسا دفعی نیست، بلکه باید هر چه بیشتر مردم 
را به سوی خود جذب کند. کلیسا باید به جای قضاوت 

مردم، شرایط زندگی آنها و تصمیماتشان را درک کند.

اما نکته ای که در اینجا باید ذکر کرد این است که تالش 
پاپ فرانسیس تنها آشکار کردن انتقاد وارد بر ساختار 
وی  خود  که  همانطور  است.  آن  دکترین  نه  و  کلیسا 
گفته نه این سند و نه شورای کلیسا هیچ کدام تغییری 
موضوعات  این  در  موجود  استانداردهای  و  قوانین  در 
که  جهانی  نهادی  رویه  تغییر  واقع  در  داد.  نخواهند 
نماینده بیش از 1.2 میلیارد نفر است که در کشورهای 
با بسترهای فرهنگی مختلف زندگی می کنند،  مختلف 
اولین   از  پس  شده  منتشر  سند  در  است.  دشوار  کاری 
هم  که  بود  شده  اعالم   2014 در  ها  اسقف  گردهمایی 
جنس گرایان قابلیت هایی دارند که می توانند آن را به 
جامعه مسیحیت ارائه دهند. در حالی که چنین بیانیه ای 
می توانست نوید دهنده تحوالتی عظیم باشد با واکنش 
شدید رهبران کلیسای محافظه کار رو به رو شد. طی 
اسقف  گذشته،  اکتبر  در  ها  اسقف  گردهمایی  دومین 
های آفریقایی به شدت با تغییر مواضع کلیسا نسبت به 

هم جنس گرایان مخالفت کردند.
پاپ  اخیر  سند  بر  تیز  و  تند  گیری  موضع  این  تاثیر 
مثال  طور  به  شود.  می  دیده  خوبی  به  نیز  فرانسیس 
علیه  اوگاندا  در  شده  تصویب  سخت  قوانین  هرگز  وی 
از  یکی  اوگاندا  نکرد.  محکوم  را  گرایان  جنس  هم 
در  را  کاتولیک  جمعیت  بیشترین  که  است  کشورهایی 

خود جای داده است.
به  نهادی  عنوان رهبر  به  پاپ  لحن  تغییر  اینها،  با همه 
می  نظر  به  توجه  قابل  سنتی  و  مراتبی  سلسله  شدت 
و  قدرت  ضمنی  تایید  تواند  می  پاپ  لحن  تغییر  رسد. 
دینی  رهنمودهای  تعیین  برای  ها  کشیش  محلی  اقتدار 

در زندگی فردی پیروان این دین باشد.
منبع: آتالنتیک /

بین الملل
نخست وزیر فرانسه:

اروپا با تهدیدی جدی 
روبه رو است

نخست وزیر فرانسه اعالم کرد کشورش اطالعاتی را 
گرای  افراط  گروه  یک  که  این  بر  دال  دارد  اختیار  در 
بلژیکی قصد داشت حمله دیگری را علیه فرانسه انجام 
دهد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، 
یک  جریان  در  فرانسه  وزیر  نخست  والس،  مانوئل 
نشست خبری در الجزایر گفت: اطالعات موجود مبنی 
بر حمله ای دیگر از سوی یک گروه افراط گرای بلژیکی 
علیه فرانسه شاهدی بر این مساله است که اروپا و به 
ما  هستند.  رو  به  رو  جدی  تهدیدی  با  فرانسه  ویژه 
اجازه نخواهیم داد که آنها ما را از پای درآورند.یکی 
گزارش  یکشنبه  روز  بلژیک  فدرال  دادستان های  از 
گذشته  سال  حمالت  در  که  داعش  تروریست های  داد 
بار  می خواستند  داشتند،  دست  پاریس  در  میالدی 
دیگر در فرانسه حمالت تروریستی انجام دهند اما به 
جای آن بروکسل را هدف حمالت خود قرار دادند و در 

جریان این حمالت 32 تن کشته شدند. 

ایستگاه  یک  در  میالدی  جاری  سال  مارس   22 حمله 
زیادی  تلفات  باعث  بروکسل  در  فرودگاهی  و  مترو 
تهدید  که  معناست  بدان  این  داد:  ادامه  شد.والس 
ما  و  دارد  وجود  همچنان  داعش  جانب  از  تروریستی 
باید برای مقابله با آن بسیج شویم. تحقیقات صورت 
همچنان  تروریستی  گروه های  با  مقابله  برای  گرفته 
و  می بریم  سر  به  خوبی  شرایط  در  ما  و  دارد  ادامه 
همچنین توانسته ایم تا با استفاده از اطالعات موجود 
دست  به  حمالت  این  مورد  در  را  بیشتری  جزئیات 
آوریم. نخست وزیر فرانسه ادامه داد: در حال حاضر 
درباره  را  دیگری  گمانه زنی های  که  ندارد  لزومی 
در  حمالت  انجام  دنبال  به  که  تروریستی  گروه های 

اروپا هستند مطرح کنیم.

رویکردجدید روسیه در 
سیاست خارجه

مسکو  آنکه  اعالم  ضمن  روسیه  خارجه  امور  وزیر 
سیاست  براي  جدیدي  مفهوم  به  رسیدن  حال  در 
خارجه خود است که بیانگر گذار کنوني به سوي یك 
جهان  این  روند  گفت:  بود،  خواهد  قطبي  چند  جهان 
راه  سر  بر  را  جدیدي  چالش هاي  که  است  گونه اي  به 
تمام قدرت هاي جهان قرار مي دهد. به گزارش ایسنا، 
به نقل از پایگاه اینترنتي راشاتودي، سرگئي الوروف، 
شوراي  نشست  جریان  در  روسیه  خارجه  امور  وزیر 
سیاست هاي خارجه و دفاعي گفت: وضعیت بین المللي 
این  به  با توجه  است،  آمیز  و مناقشه  تلفیقي  همچنان 
مساله یك روند و گرایش مشترك مشاهده شده است. 
مرکزي  قدرت  یك  با  جهاني  از  جابه جایي  حال  در  ما 
هستیم.  محوري  چند  و  قطبي  چند  جهاني  سوي  به 
این گرایش و روند را در  تا  افزود: ما در تالشیم  وي 
استراتژي  جمله  از  خودمان  اساسي  عقیدتي  اسناد 
به  خارجه اش  سیاست  مفهوم  و  روسیه  ملي  امنیت 
نمایش بگذاریم. اقدامات براي اصالح مفهوم سیاست 
خارجه به درخواست والدیمیر پوتین، رئیس جمهوري 
روسیه آغاز شد. الوروف توضیح داد: گذار به سوي 
معماري چند محوري در حالت ایده آل باید بر مبناي 
اثر متقابل قدرت هاي مرکزي پیشرو با هدف دستیابي 
به راه حل هاي مشترك براي مشکالت جهاني باشد. با 
این حال وي تاکید کرد: مسکو تردیدي ندارد که تغییر 
جهت به سوي جهاني چند قطبي آسان یا سریع خواهد 
بود. این دیدگاه مشترك میان بسیاري از کشورهاست 
اگرچه همانند تمامي مراحل گذشته تاریخ، هیچ چیز 
هیچ  ندارد.  وجود  بین المللي  امور  درباره  اتوماتیکي 
تضمیني وجود ندارد که تغییر مسیر مثبتي رخ خواهد 
با وجود حمایت بین المللي  افزود: حتي  داد. الوروف 
و جهاني، تغییر جهت از جهاني با یك محور به سوي 
جهاني چند قطبي وظیفه اي بسیار دشوار خواهد بود.

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

گرایشهای سیاسی و  مذهبـــی، کمکی وافر میکنید. 
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موسسه بروکینگز هشدار داد

اقتصاد جهان 
در خطر توقف

شاخص  به  موسوم  شاخصی  تایمز  فایننشال  همکاری  با  بروکینگز  موسسه 
در  جهان  اقتصاد  موجود  وضعیت  آن  براساس  که  کرده  منتشر  را  »تایگر« 
رهگیری  »شاخص های  آن  کامل  نام  که  شاخص  این  است.  هشدار  وضعیت 
بسیار  جهانی  اقتصاد  رشد  که  می دهد  نشان  است،  جهان«  اقتصادی  احیای 
شکننده شده و احیای آن »ضعیف، ناموزون و در خطر توقف دوباره« است. 
این شاخص که روند کند سرمایه گذاری، افت تولید محصوالت صنعتی و سقوط 
گزارش  انتشار  آستانه  در  داده،  قرار  بررسی  مورد  را  کسب و کارها  اعتماد 
صندوق بین المللی پول با عنوان »چشم انداز اقتصاد جهان 2016« منتشر شده 
است و انتظار می رود نتایج آن در کاهش پیش بینی صندوق از رشد اقتصادی 
که  کرده اند  پیش بینی  وال استریت  کارشناسان  همزمان  شود.  منعکس  جهان 

سال 2016 برای بانک های آمریکایی، سالی نامطلوب خواهد بود.
 جدید ترین شاخصی که موسسه بروکینگز با همکاری سایت فایننشال تایمز از 
وضعیت اقتصاد جهان منتشر کرده است، نشان می دهد که رشد اقتصاد جهانی 
بسیار شکننده شده است و احیای اقتصاد جهان »ضعیف، ناموزون و در خطر 
توقف دوباره« قرار دارد. این شاخص موسوم به شاخص »تایگر« که نام کامل 
برگزاری  آستانه  در  است،  جهان«  اقتصادی  احیای  رهگیری  »شاخص های  آن 
منتشر  جاری،  هفته  در  جهانی  بانک  و  پول  بین المللی  صندوق  بهاره  اجالس 
جهان  اقتصاد  موجود  وضعیت  از  هشداردهنده  بسیار  خوانشی  و  است  شده 
ارائه کرده است. در این گزارش که فایننشال تایمز آن را منتشر کرده است، روند 
کند سرمایه گذاری، افت تولید محصوالت صنعتی و سقوط اعتماد کسب و کارها 

مورد تاکید قرار گرفته است.

تاثیر تایگر برگزارش صندوق
انتظار می رود که نتایج انتشار این شاخص در پیش بینی های صندوق بین المللی 
پول از وضعیت اقتصاد جهان که امروز منتشر می شود، منعکس شود. همین 
آن  بر  نیز  را  پول  بین المللی  صندوق  رئیس  الگارد،  کریستین  که  بود  موضوع 
که  خطراتی  برابر  در  باید  که  دهد  هشدار  جهان  به  پیش  روز  چند  که  داشت 
اقتصادی جهان  اینکه رشد  و  بود  تهدید می کنند، »هوشیار«  را  اقتصاد جهان 
گمانه زنی ها  است.  مانده  کند«  حد  از  بیش  طوالنی،  حد  از  بیش  مدت  »برای 
حکایت از آن دارد که صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود از چشم انداز 
اقتصاد جهان 2016، بار دیگر رقم 4/ 3 درصد رشد اقتصادی را که پیش از این 
پروفسور  گفته  به  بنا  دهد.  کاهش  دیگر  بار  بود،  کرده  پیش بینی  جهان  برای 
از  ترس ها  بدترین  است  »ممکن  بروکینگز،  مرکز  اقتصاددان  پراساد،  اسوارد 
بحران مالی و اقتصادی که در ماه های ژانویه و فوریه وجود داشت، کمرنگ تر 
شده باشد، اما با این حال پس از گذشت یک سال دیگر رشد ضعیف در 2015، 
اقتصاد جهانی در سال 2016 با تبعاتی کم و بیش مشابه گذشته روبه رو خواهد 

بود.«

تداوم شرایط بد
در شرایطی که صندوق بین المللی پول در هفته های اخیر نسبت به چشم انداز 
بروکینگز  موسسه  تایگر  شاخص  است،  شده  بدبین  تر  جهان  اقتصادی  احیای 
و فایننشال تایمز این نکته را فاش ساخته است که پس از افت شدید نرخ رشد 
اقتصادی جهان در نیمه دوم سال گذشته میالدی، همان شرایط تا حدودی دچار 
نوظهور  بازارهای  در  شدید  ضعف  شاخص،  این  اساس  بر  است.  شده  ثبات 
اقتصادها  این  از  بسیاری  از  آمده  به دست  جدید  داده های  و  می شود  مشاهده 
نشان می دهد که حتی اگر آنها در سال 2016 با افت بیشتری مواجه نشده اند، اما 

وضعیتشان نسبت به میانگین های تاریخی شان بسیار بدتر است.

بر این اساس، در کل می توان گفت که داده های مربوط به اقتصادهای پیشرفته 
درازمدت  میانگین  به  نسبت  نیز  آنها  اقتصادی  رشد  شاخص  اما  است،  بهتر 
آنها باالتر نیست و دلیل آن این است که به خاطر افت بازارهای مالی و ترس از 
شوک هایی همچون جدایی احتمالی انگلستان از اتحادیه اروپا، سطح اعتماد به 

اقتصاد پایین آمده است.
بر این اساس، مثبت ترین خبر اقتصادی جهان به آمریکا مربوط می شود که در 
آن به رغم پایین بودن سطح اعتماد کسب و کارها، آمار اشتغال، خرده فروشی و 

رشد اعتبارات، وضعیت خوبی را نشان می دهد.
در مورد اتحادیه اروپا نیز می توان گفت که در کل وضعیت اقتصادی این حوزه 
بهتر است، هرچند که سرمایه گذاری،  به سال 2015 کمی  در سال 2016 نسبت 
پایینی  سطح  در  اتحادیه  این  کل  در  مصرف کننده  اعتماد  و  خرده فروشی 

در  می شود.  موجب  را  اقتصادی  احیای  بی ثباتی  از  نگرانی  که  بود  خواهد 
اقتصادهای نوظهور، به نظر می رسد چین توانسته است در برابر ترس از فرار 
سرمایه و کاهش ارزش پولش که در اوایل سال نگرانی های شدید ایجاد کرده 
اقتصاد بزرگ دارای  اکنون  از سوی دیگر هندوستان که  بودند، مقاومت کند. 
سریع ترین رشد در جهان است، از قیمت های ارزان نفت استفاده کرده است تا 
سرپوشی بر ضعف های عمیق ساختاری و افت تولیدات صنعتی خود بنهد و به 
رشد  استمرار  درباره  را  »پرسش هایی  موضوع  این  بروکینگز  موسسه  عقیده 
سریع هندوستان مطرح می سازد.« پروفسور پراساد می گوید: خبر خوش این 
است که اقتصادهای نوظهور توانسته اند در برابر افزایش اولیه نرخ بهره فدرال 
بر  حال  عین  در  وی  آید.  پیش  عمده ای  بحران  آنکه  بدون  کنند  مقاومت  رزرو 
این باور است که با شرایط فعلی این اقتصادها، آنها هنوز »در برابر تغییرات 

خارجی آسیب پذیرند و حتی احیای ضعیف اقتصادی نشان خواهد داد که همه 
آنها بیش از حد شکننده و فانی اند.«

وضعیت بد بانک ها
از  بروکینگز  پول و موسسه  بین المللی  پیش بینی های صندوق  که  در شرایطی 
وضعیت  از  جدید  خبرهای  دارد،  حکایت  جهان  اقتصادی  احیای  بد  وضعیت 
بانک های جهان نیز نشان می دهد که ابرهای تیره بر آسمان بخش مالی جهان 
نیز سایه افکنده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، درحالی 
که بانک های آمریکا سال 2016 را با بدترین وضعیت از زمان بحران مالی 2008 
برای  سال  این  که  می کنند  پیش بینی  وال استریت  کارشناسان  کرده اند  آغاز 
بانک های آمریکایی، سالی نامطلوب باشد و به صورت متوسط میزان درآمد 6 
اما برخی  بانک بزرگ آمریکایی 20 درصد کاهش یابد. هنوز ماه آوریل است، 
بانک های  برای   2016 سال  که  می کنند  پیش بینی  وال استریت  در  کارشناسان 
آمریکایی، سالی نامطلوب باشد. تحلیلگران می گویند، این بدترین آغاز سال از 
زمان بحران مالی 2008-2007 تاکنون است و انتظار می رود این هفته بانک های 
آمریکایی گزارش هایی ضعیف از عملکرد خود در سه ماهه نخست سال منتشر 
کنند. نگرانی ها درباره رشد اقتصادی در چین، تاثیر قیمت های پایین نفت بر 
بخش انرژی و نرخ های بهره نزدیک به صفر همگی بر فعالیت های بازارهای 
تامسون  داده های  اساس  بر  است.  افکنده  سایه  استقراض  رشد  و  سرمایه 
 6 درآمد  میزان  متوسط  به صورت  که  می کنند  پیش بینی  تحلیلگران  رویترز، 
بانک بزرگ آمریکایی 20 درصد کاهش یابد. انتظار می رود برخی بانک ها، از 
را  گذشته  سال   10 از  بیش  عملکرد  گزارش  بدترین  ساکس  گلدمن  گروه  جمله 
منتشر کنند.این آمارها به معنای وجود مشکل در بخش مالی آمریکا محسوب 
سه  در  را  خود  ساالنه  درآمد  سوم  یک  حداقل  معموال  بانک ها  زیرا  می شود؛ 
گلدمن  ارشد  تحلیلگر  رامسدن،  ریچارد  می آورند.  دست  به  سال  نخست  ماهه 
ساکس گفت: »آنچه ما را نگران می کند این است که آیا این وضعیت نامطلوب 
قرار است به دیگر دوره های سه ماهه هم سرایت کند؟« روز چهارشنبه قرار 
است انتشار گزارش های عملکرد فصلی بانک های آمریکایی با گزارش جی پی 
مورگان چیس، بزرگ ترین بانک این کشور آغاز شود. سپس بانک های آمریکا، 
ولز فارگو، سیتی گروپ، مورگان استنلی، گلدمن ساکس طی روزهای پنج شنبه 

تا دوشنبه گزارش های خود را منتشر کنند.
جان گرسپاچ، مدیر مالی سیتی گروپ گفت: انتظار می رود درآمدهای تجاری 
یابد.  کاهش  15درصد  گذشته  سال  نخست  ماهه  سه  به  نسبت  کلی  حالت  در 
تحلیلگران طی ماه گذشته برآوردهای خود از سه ماهه نخست سال را تحت تاثیر 
مورگان  پی  جی  دارند  انتظار  اکنون  آنها  داده اند.  کاهش  تجاری  فشارهای 
درآمدهایش را 30/ 1 دالر به ازای هر سهم تعدیل کند. همچنین انتظار می رود 
بانک آمریکا 24 سنت، ولز فارگو 99 سنت، سیتی گروپ 11/ 1 سنت و مورگان 
استنلی 63 سنت در ازای هر سهم، درآمدهایشان را تعدیل کنند. پیش بینی شده 
ازای هر سهم را 3 دالر تعدیل کند که  به  که گلدمن ساکس میزان درآمد خود 
کمترین سود در سه ماهه نخست سال از زمان بحران مالی تاکنون خواهد بود.

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

VAT, CIS and Payroll
Company Formation

Business Plans, Commercial Loans and Mortgages
Specialist Tax Investigations

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

Gas & Oil Engineers and Sub Contractors
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MORE COMPLEX
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Telephone: 020 8209 1919
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سازمان تجارت جهانی 30 کشور اول 
صادرکننده در دنیا را معرفی کرد

رتبه  28 ایران در 
صادرات جهان

اعالم  خود  جدید  گزارش  در  جهانی  تجارت  سازمان 
 29 کاهش   2015 سال  طی  ایران  تجارت  حجم  که  کرد 
 30 بین  ایران  گزارش  این  در  کرد.  تجربه  را  درصدی 
کشور اصلی صادرکننده در سطح دنیا، بدون در نظر 
گرفتن کشورهای اتحادیه اروپا، رتبه 28 را کسب کرد. 
در  تجارت  حجم  گذشته  سال  که  است  حالی  در  این 
برای  و  بود  شاهد  را  درصدی   2  /8 اندک  رشد  جهان 
رشد  برای  سطح  این  همچنان  نیز  میالدی  جدید  سال 
سال  در  چند  هر  است.  شده  پیش بینی  تجارت  حجم 
روبه رو  درصدی   3 کاهش  با  چین  تجارت  حجم   2015
دالر  میلیارد   275 و  تریلیون   2 با  کشور  این  ولی  بود، 
سهم 4/ 17 درصدی از بین 30 کشور اصلی صادرکننده 
)بدون در نظر داشتن اتحادیه اروپا( داشته و رتبه اول 
را به خود اختصاص داده است. در بین 30 کشور اصلی 
واردکننده نیز ایاالت متحده با 2 تریلیون و 308 میلیارد 
دالر و سهمی معادل 3/ 17 درصدی رتبه اول را داشته 
واردکنندگان  فهرست  در  را  سوم  مقام  چین  است. 
صادرکنندگان  فهرست  در  را  سوم  مقام  نیز  آمریکا  و 
عضو  که  اروپایی  کشورهای  صادرات  مجموعه  دارد. 
اتحادیه اروپا نیستند رتبه دوم را در فهرست کشورهای 
صادرکننده دارد و با یک تریلیون و 985 میلیارد دالر 
اختصاص  خود  به  را  درصدی   15  /2 سهم  صادرات 
ارقام مشابهی  با همان رتبه  این کشورها  داد. واردات 
را برای حجم و سهم داشت در حالی که نسبت به سال 
2014 کاهشی 15 درصدی را تجربه کرد. ژاپن در هر دو 
فهرست رتبه چهارم را دارا است. صادرات این کشور 
با 9 درصد کاهش به 625 میلیارد دالر و واردات آن با 20 

درصد کاهش به 648 میلیارد دالر رسید.

رتبه  صادرکننده  کشورهای  فهرست  در  جنوبی  کره 
درصدی   4 سهم  دالر  میلیارد   527 با  و  دارد  را  پنجم 
در  که  حالی  در  است  دارا  مذکور  کشور   30 بین  را 
قرار  ششم  سکوی  در  واردکننده  کشورهای  فهرست 
به 436  با 17 درصد کاهش  این کشور  دارد و واردات 
میلیارد دالر رسید و سهم آن در بین 30 واردکننده 3/ 

3 درصد بود. مکزیک چه در بین کشورهای واردکننده 
ارزش  و  دارد  قرار  هشتم  رتبه  در  صادرکننده  چه  و 
دالری واردات آن از صادرات در سال قبل سبقت گرفت. 
میلیارد   381 به  کاهش  4درصد  با  کشور  این  صادرات 
دالر  میلیارد   405 به  کاهش  درصد   2 با  واردات  و  دالر 
رسید. روسیه با مجموع 340 میلیارد دالر صادرات در 
رتبه دهم قرار گرفت. امارات با 265 میلیارد دالر، رتبه 
چهاردهم، ترکیه با 144 میلیارد دالر بیست و دوم، قطر 
با 77 میلیارد دالر در رتبه بیست و پنجم و ایران با 63 
میلیارد دالر در رتبه بیست و هشتم فهرست کشورهای 
صادرکننده قرار گرفت. بیشترین نرخ کاهش صادرات 
سعودی  عربستان  به  صادرکننده  کشورهای  بین  در 
مربوط می شد. صادرات این کشور با 41 درصد کاهش 
از  درصدی   1  /5 سهم  با  و  رسید  دالر  میلیارد   202 به 
دارد.  را  شانزدهم  رتبه  کشورها  این  صادرات  مجموع 
قطر با 39 درصد کاهش صادرات، روسیه با 32 درصد 
کاهش، ایران و امارات با 29 درصد و نروژ با 27 درصد 
تجربه  فهرست  این  در  را  کاهش  بیشترین  ترتیب  به 
برزیل  با 37 درصد،  واردات، روسیه  در بخش  کردند. 
با 25 درصد و اندونزی با 20 درصد بیشترین نرخ های 
با  مکزیک  و  درصد  یک  با  عربستان  داشتند.  را  کاهش 
را  منفی  نرخ های  کمترین  واردات،  در  کاهش  درصد   2

برای رشد واردات داشتند.

سال  در  فهرست  دو  هر  کشورهای  تمامی  تقریبا  برای 
2015 رشد صادرات و رشد واردات ارقام منفی به ثبت 
رسیده است. ویتنام که در فهرست صادرکننده ها رتبه 
بیستم را دارد تنها کشوری بود که رشد مثبت 8 درصدی 
را تجربه کرد. این کشور با 12 درصد رشد واردات در 
بودند  کشورهایی  تنها  رشد  درصد   3 با  فیلیپین  کنار 
که رقم مثبت را برای رشد واردات به ثبت رساندند. در 
ادامه این گزارش با افزودن مقادیر صادرات و واردات 
 30 برای  فهرستی  اروپا  اتحادیه  کشورهای  به  مربوط 
اصلی  کشور   30 از  فهرستی  و  صادرکننده  اول  کشور 
شد.  ارائه  جهان،  کشورهای  تمامی  شامل  واردکننده، 
ندارد،  ایران در هیچ کدام جایگاهی  که  این فهرست  در 
چین با سهم صادراتی 8/ 13 درصدی از تجارت جهانی 
کشور اول صادرکننده و آمریکا با همین سهم واردکننده 
اول برای سال گذشته محسوب شد. آمریکا با سهم 1/ 
9 درصدی صادرکننده دوم و چین با سهم 10 درصدی 
واردکننده دوم دنیا بود. آلمان در هر دو فهرست مقام 
سوم را داشت و ژاپن نیز در هر دو در رتبه چهارم قرار 

گرفت.

برزیل در سیکل های 
رکود و رونق
دیوید بیلر-منبع: بلومبرگ ویو

سال 2009 بود که رئیس جمهوری محبوب برزیل، لوییز 
ایناسیو لوال داسیلوا، کشف بزرگ ترین میادین نفتی این 
کشور را اعالم کرد و از آن به عنوان »گذرگاهی به آینده« 
برگزاری  محل  به عنوان  ریودوژانیرو  شهر  برد.  نام 
بازی های المپیک سال 2016 میالدی انتخاب شده و عالوه 
در سال 2014  برگزاری جام جهانی  برزیل محل  آن،  بر 
نیز شده بود و برزیلی ها هر دو را نشانه ای از تشخیص 
می دیدند.  خود  جهانی  رشد  به  رو  موقعیت  دیرهنگام 
شدید  افزایش  با  را  برزیل  رشد  جهانی،  مالی  بحران 
نگاهی  برزیل  امروز  به وضعیت  اگر  داد.  کاالها کاهش 
عمیق  رکودی  در  قدری  به  کشور  این  اقتصاد  بیفکنیم، 

غرق شده است که طبق نظر گلدمن ساکس ویژگی های 
یک رکود اقتصادی آشکار را نشان می دهد. تحقیقی که 
تحت عنوان »کارواش« صورت گرفته و در زمینه فساد 
فعالیت  پتروبراس  دولت  اداره  تحت  نفتی  شرکت  در 
خشمگین  را  برزیل  تجاری  و  سیاسی  نخبگان  می کند، 
کرده است. تعقیب کنندگان قانونی لوال رئیس جمهوری 
کار  هرگونه  انجام  وی  اما  کرده اند  متهم  را  پیشین 
مسووالن  از  دارایی ها  کردن  پنهان  با  که  را  اشتباهی 
ارتباط داشته، رد کرده است. حامی وی و کسی که پس 
از او قدرت را در برزیل در دست گرفت، دیلما روسف، با 
سوال  است.  شده  روبه رو  مجلس  توسط  اتهامات  روند 
اینجاست که چه اشتباهی صورت گرفته است؟ آیا برزیل 

می تواند جادوی خود را برگرداند.

وضعیت
روسف نشان داده است که می خواهد نبردی تمام عیار 
برای ماندن بر سر مقام خود به راه اندازد و این کار را 
سال  مارس  ماه  نیمه  در  کابینه اش  به  لوال  فراخوانی  با 
جاری انجام داده است. هر چند، یک قاضی فدرال، این 
مالقات را به حالت تعلق درآورد، این کار رئیس جمهوری 
پیشین لوال داسیلوا را از اتهام توسط هر سازمان دیگری 
غیر از دیوان عالی محافظت کرده و مهارت های مربوط 
به مذاکرات معروف وی را برای دفاع از دیلما روسف از 
اتهام صورت گرفته، مهار می کند. به دنبال این وضعیت، 
اعتراض به برنامه ضدفساد صورت گرفته که بزرگ ترین 
تظاهرات در تاریخ جدید برزیل است. اقتصاد برزیل که 
می شود،  محسوب  التین  آمریکای  اقتصاد  بزرگ ترین 
بیشترین  که  شد  کوچک تر  درصد   3  /8 گذشته  سال 
مقدار در ربع قرن اخیر است. واحد پول این کشور بیش 
از زمانی  از سال 2011، یعنی  را  از ارزش خود  نیمی  از 
که روسف قدرت را به دست گرفت، از دست داده است. 
روسف  است.  یافته  کاهش  نیز  برزیل  اعتباردهی  رتبه 
در انتخابات سال 2014 نیز پیروز شد و وعده داد که با 
تورمی که به دو رقم رسیده بود، مبارزه کند. با در دست 
را  مالیات ها  وی  دولت  بودجه،  کسری  و  قدرت  گرفتن 

بعد،  سال  یک  کرد.  کم  را  دولتی  مخارج  و  داد  افزایش 
کشاورزی،  برای  دالری  میلیارد   21 اعتباری  بسته  یک 
زیرساخت ها، صنعت و ساخت وساز در نظر گرفته شد 
تا برخی  این حرکت موجب شد  کند.  احیا  را  اقتصاد  تا 
از اقتصاددانان بترسند که دیلما روسف در حال تسلیم 
شدن به فشارهای سیاسی و کاهش فشار ریاضتی است. 
اتهاماتی وجود دارد که وی حساب ها را دستکاری کرده 
است تا اندازه کسری بودجه را حداقل کند و این اتهامات 
مبنای فرآیند اتهام زنی علیه وی قرار گرفته اند. او انجام 

هرگونه کار اشتباهی را انکار کرده است.

پیش زمینه
برزیل از چرخه های رکود و رونق و ناپایداری سیاسی 
رنج   1822 سال  در  پرتغال  از  خود  استقالل  زمان  از 
 2015 سال  در  کشور  آن  صادرات  از  نیمی  است.  برده 
بازار  کشور  این  رونق  بنابراین  بودند،  خام  محصوالت 
کاال در جهان حساسیت زیادی دارد. روی کاغذ، برزیل 
می رسد.  نظر  به  موتورخانه  یا  نیروگاه  یک  همانند 
جمعیت  نظر  از  جهان  بزرگ  کشور  پنجمین  کشور  این 

غربی  نیمکره  در  آن که  نفتی  منابع  است.  مساحت  و 
 1976 سال  از  که  است  منابعی  بزرگ ترین  گرفته،  قرار 
نفت،  بر  عالوه  کشور  این  است.  شده  کشف  بعد  به 
دومین ذخایر بزرگ سنگ آهن را در جهان دارد، دومین 
تولید کننده بزرگ دانه سویا و سومین تولید کننده بزرگ 
ذرت است. از سوی دیگر، توزیع ثروت در این کشور در 
زمره نابرابرترین کشورها است. دوره های رونق که در 
رفاه  برنامه  اجرای  برای  را  کافی  نقد  پول  کشور،  این 
مدلی  برنامه  این  کرد.  ایجاد  فمیلیا«  »بوسال  اجتماعی 
بین المللی برای ریشه کنی فقر شد. طبقه متوسط جدید 
با رشد اقتصادی قدرت خرید به دست آوردند. اکنون، با 
افت قیمت کاالها و رکود بخش صنعت، به نظر می رسد 

عمر این مدل به انتهای خود رسیده باشد.

استدالل
در دوره نخست زمامداری خود، عملکرد  دیلما روسف 
از  پس  بین المللی  رشد  در  برزیل  متوسط  اقتصادی 
بحران مالی جهانی را مقصر قلمداد کرده است. در آغاز 
و  کرد  موافقت  ریاضتی  سیاست های  با  او  دوم،  دوره 
قول داد که نخواهد گذاشت به مزایای اجتماعی که امید 
به زندگی را افزایش می دهند، دستاوردهای آموزشی و 
درآمد آسیب وارد شود. دولت وی همچنان سعی کرده 
را  آن  و  کرده  ممانعت  بودجه  کسری  افزایش  از  است 
مرحله  باید  برزیل  می گویند  منتقدان  کند.  معکوس 
بعدی رشد خود را با کاهش بار مالیاتی و بوروکراسی 
)دیوان ساالری( آغاز کند. آنان می گویند که این معیارها 
و  شد  خواهند  سرمایه گذاری  افزایش  و  رونق  موجب 
خواهد  بهره وری  بهبود  موجب  منعطف تر  کار  قوانین 
به  وی  زمان  که  می کنند  استدالل  روسف  رقیبان  شد. 
پایان رسیده است و حتی اگر وی از اتهامات وارده تبرئه 
حاکم  ائتالف  در  شکاف  و  وی  ضعیف  رتبه بندی  شود، 
کار را برای اینکه وی هرگونه کار مهمی را تا پایان دوره 
برساند،  انجام  به   2018 سال  در  وی  جمهوری  ریاست 

دشوار می کند.
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و  شده  عوض  کارتون ها  کاربرد  و  معانی  که  جهانی  در 
انیمیشن های کامپیوتری بر همه جا حکم می رانند و کارتون های 
بسیار  انسانی  هنرهای  با  عجین  و  دست  با  شده  کشیده  سنتی 
محصوالت  جدیدترین  از  شمال«  »نورم  شده اند،  کمیاب 
کارتون های  استیالی  جدید  و  روشن  نشانه  و  تازه  فرآیندهای 

مدرن بر آثار سنتی الاقل در نزد برخی سینماروها است.
با  دیسنی  والت  سابق  آور  اعجاب  کارتون های  چطور  اینکه 
داک،  دونالد  مثل  داشتنی  دوست  و  ساده  و  مردمی  چهره هایی 
گوفی، پاپای، تام و جری و همچنین توییتی و سیلوستر و میکی 
کارتون های  امواج  به   1990 اواسط دهه  از  را  ماوس جای خود 
یک  به  آن  درباره  نمی توان  که  است  فرآیندی  دادند،  رایانه ای 
نتیجه گیری صریح و سریع و عقالیی رسید. روند تولید سریع 
آنها  محبوبیت  و  رواج  دالیل  از  قطعًا  کامپیوتری  انیمیشن های 
دهه  اواسط  از  باید  را  آنها  یافتن  نقطه شروع عمومیت  و  است 
1990 و با »داستان عروسک یک« دانست وگرنه در سال های قبل 
بسط   1994 سال  در  شاه«  »شیر  تا  که  محصوالتی  در  و  آن  از 
و  بود  دست  با  شده  کشیده  انیمیشن های  بر  اصل  و  بنا  یافت. 
و  فرابشری  نقاشی های  و  رایانه ها  به  چیز  همه  سپردن  با  نه 
تهی  قسمتی  تا  کمی  بشری  نبوغ  و  جذابیت ها  از  که  چیزهایی 
دستگاهها  و  ماشین ها  قابلیت   گرداگرد  بیشتر  کارها  و  هستند 
و اینجور چیزها حرکت می کند. آیا می توان همه آن زیبایی های 
سترگ کارتون های اصیل را نادیده گرفت و دل به انیمیشن های 

کامپیوتری بست و از عشق به کارتون های قدیمی غافل ماند؟
مشخصه منحصر به فرد

موج  که  جهان  سینمای  موفق  کارتون های  انبوه  میان  در 
شد  آغاز  کوچک«  دریایی  »پری  ساخت  با  و   1989 از  اخیرشان 
و پیوسته استمرار یافته، »نورم شمال« که دو ماهی است عرضه 
شده و در این مدت 130 میلیون دالر در سطح جهان فروخته، یک 
مشخصه منحصر به فرد دارد و آن تعلق داشتن فیلم به شرکت 
Splash است که اولین کارتون بلندش را در قالب این فیلم تحویل 
جامعه جهانی داده است و پیشتر فقط فیلم هایی با کاراکترهای 

زنده و انسان ها ساخته بود.
در غیر این صورت بین »نورم شمال« و سایر کارتون های خوب 
از عناصر و  و موفق تفاوت چندانی وجود ندارد و مجموعه ای 
فرمول های معمول پایه های توفیق این فیلم را نیز گذاشته است. 
صدای  )با  نورم  نام  به  قطبی  خرس  یک  فیلم  این  اول  کاراکتر 
راب اشنایدر( است که از همان اوایل زندگی اش کشف می کند که 
قادر به برقراری ارتباط با انسان ها است. رویکردهای مختلف 
انسانی نیز در او قابل مشاهده است و از آن قبیل است عدم تبحر 
در شکار و زدن تیرها به در و دیوار و اهل آواز و موسیقی بودن.

مثل یک انسان
نورم به گونه ای در منطقه قطبی و به واقع قطب شمال زندگی 
می کند که انگار یک انسان کوچ کرده به آنجا با افکار ویژه چنین 

فردی است اما یک روز شاهد سفر زنی به نام ورا )هیتر گراهام( 
سفر  این  پشت  که  می یابد  در  سرعت  به  و  است  منطقه  آن  به 
مقاصد و نیاتی خاص و توام با پلیدی قرار دارد. نورم در نهایت 
نام  به  بزرگ  با مشارکت یک زمینخوار  ورا  که  متوجه می شود 
گرین )کن جئونگ( قصد دارد با برچیدن محیط ذاتی و امکانات 
طبیعی آنجا اقدام به ساخت مجتمع ها و اماکن ویژه ثروتمندان 
کند و با برج سازی و کشاندن پولدارها به آنجا کاسبی مفصلی 
داشته باشد. برای نورم چاره ای جز این نمی ماند که برای خنثی 
سازی این طرح و حفظ محیط زیست سفری به نیویورک داشته 
رو  را  دست شان  و  افشاگری  گرین  و  ورا  علیه  بر  آنجا  و  باشد 
با  و نقشه شان را متوقف کند. در همین راه نورم در نیویورک 
المپیا دختر ورا )مایا کی( که برخالف مادرش اهل حفظ محیط 
زیست و زنی درستکار است آشنا می شود و در ضمن وقت الزم 

را می یابد که پدربزرگ  گمشده اش )کالم مینی( را نیز بیابد.
شتاب در بیان قصه

کارگردان این فیلم تره ور وال است که برای اولین بار ساخت یک 
کارهای  که  است  حالی  در  این  و  است  کرده  تجربه  را  بلند  کار 
وال  کار  پیشینه  می شدند.  تلویزیون  مدیوم  به  مربوط  او  قبلی 
در تلویزیون باعث شده او فیلمی را بسازد که سرشار از قطعات 
کوتاه پر شتاب است و همه چیز بسیار سریع در این فیلم شکل 
مشکل  دچار  گویی  قصه  روند  گاهی  که  است  درست  می گیرد. 
می شود اما سرعت وال در بیان قصه تماشاگران را دائمًا مجذوب 
و از عیب های موجود دور و غافل می کند. یک نقطه قوت این فیلم 
صدای جذاب و تاثیرگذار راب اشنایدر در رل اصلی است و گاهی 
کارتون  انگار  که  می کند  هدایت  صدایش  با  را  ماجراها  چنان 
»راتاتویل« را می بینیم. بجز اشنایدر صداپیشه گی متبحرانه کالم 
مینی و همچنین بیل نیگی که دومی تامین کننده صدای سقراط 
زندگی  مختلف  امور  در  او  راهنمای  و  نورم  معنوی  پدر  یعنی 
است، از دیگر نکات بارز فیلم به شمار می آید. در کنار آنها سه 
موش قطبی و بهتر بگوییم موش صحرایی نیز داریم که هر چند 
الل اند اما جذاب نشان می دهند و نورم را در سفر به نیویورک 
همراهی می کنند. تنها صدایی که از آنها در می آید، تک اصواتی 
همیشه  آنها  ولی  نیست  کوتاه  بوق های  به  شباهت  بی  که  است 
حاضرند تا کمدی فیزیکی و شیرینی حرکات شان را به نمایش 

بگذارند و سالح هایی جانبی و موثر برای این فیلم باشند.
پیام اصلی فیلم

حتی  و  زیست  محیط  حفظ  لزوم  شمال«  »نورم  بزرگ  پیام 
سرمای کشنده قطب تحت هر شرایطی است و در کنار آن البته 
کمپانی اسپلش امیدوار است این کارتون تبدیل به اولین فرانچیز 
انیمیشنی اش شود. این کار غیرممکن نیست اما باید دید قسمت 
آن  از  اولی  دوم »Norm of the North« چه محسناتی دارد که 
موسیقی  فعلی  فیلم  محسنات  دیگر  از  است.  مانده  بهره  بی 
سناریونویسی  تیم  سرایی  داستان  و  کئون  مک  استیفن  جذاب 
فیلم متشکل از مالکوم تی گولدمن، استیون ام التیه ره و دانیل آر 
التیه ره است و فقط در کله و ذهن آنها است که یک خرس ممکن 
است برای حفظ محیط زیستی بکوشد که نیمی از مدت سال را 
نیمه دیگر هم  آن در حالت خواب زمستانی می گذراند و در  در 
در حال فرار از دست شکارچیانی است که می خواهند با کشتن 
او پوست گران قیمت اش را بفروشند و با آن به سودی هنگفت 
برسند! این هم از مزایا و معجزات کارتون ها است که البته کهنه 
و نو نمی شناسد و در هر ورسیونی و چه در انیمیشن های دستی 

و چه کارتون های کامپیوتری جلوه ای ویژه دارد.

Movie Line :منبع

داستان همکاری 
»ساموئل بکت« 
و »باستر کیتون«

 سال ١٩٦٤ دو مرد قدم در استودیوی فیلمسازی گذاشتند. 
یکی از آنها باستر کیتون، استاد فیلم های صامِت فیزیکال 
کمدی و مرد دیگر ساموئل بکت، استاد ادبیات روشنفکرانه 
فیلمی  یکدیگر  با  تا  بودند  رفته  استودیو  این  به  آنها  بود. 
بسازند و حاال فیلم جدیدی داستان همکاری عجیب این دو 

را روایت می کند.
عنوان پروژه بکت و کیتون »فیلم« بود و حاال فیلم گزارش 

این همکاری »فیلم نیست«)NotFilm( ساخته شده است. 
»فیلم نیست« را »راس لیپمن«، مجموعه دار سابق دانشگاه 
از  لیپمن  است.  کرده  گردآوری  لس آنجلس  کالیفرنیای 
عاشق  »من  است:  آمده  وجد  به  کیتون  و  بکت  همکاری 
که  تاریخی  چهره های  عاشق همه  و  داستان سرایی هستم 
در این داستان ها شرکت دارند و دوست دارم گوشه و کناِر 

عجیب وغریب تاریخ فرهنگی را دنبال کنم.«

خالق نمایشنامه »در انتظار گودو« این فیلم را با همکاری 
ساخت.  کیتون  و  اشنایدر  آلن  صامت  سینمای  نابغه های 
ژانر این فیلم که در دسته فیلم های تعقیب وگریز است، ادای 
احترامی به سال های نخستین سینما نیز به شمار می رود.

مطمئنا اثر بکت یکی از گوشه های تاریخ فرهنگی است اما 
خواهد  مشکل  ایجاد  دیگر،  فیلم  یك  درباره  فیلمی  ساخت 
هرگز  »من  می گوید:  لیپمن  نیست«  »فیلم  ابتدای  کرد. 
اعتماد  می شوند  ساخته  فیلمی  درباره  که  فیلم هایی  به 
باشد؛  درباره هنر  نباید  به خودم می گویم: هنر  نمی کنم. 
هنر باید در مورد زندگی باشد و زندگی را مخاطبش قرار 

دهد، انگار یك جورهایی این چیزها باید متفاوت باشند.«
زمانی که لیپمن مجموعه دار این دانشگاه بود، پروژه های 
درباره  فیلم هایی  تا  گرفته  صامت  فیلم های  از  را  بسیاری 
جان سیلس و جان کاساوتیس، بازسازی کرد. تحقیقات او 
آپارتمان مردی هدایت  روی پروژه بکت و کیتون او را به 
کرده  سرمایه گذاری  »فیلم«  ساخت  پروژه  روی  که  کرد 
و  فیلم  حلقه های  مرد،  این  خانه  ظرفشویی  زیر  او  بود. 
پیش درآمدی که در نهایت استودیو آن را رد کرده بود پیدا 

کرد.
لیپمن می گوید: »فیلم های زیادی که دوربین فیلمبردار در 
بود.  چرخیده  خراب  و  رفته  در  زهوار  متروك،  خانه  این 
فیلم های  این  من  بودند...  خاطره انگیز  بسیار  فیلم ها  این 
من  با  روشنفکرانه  و  تاریخی  زاویه   از  که  را  شگفت آور 
من  فیلم ها  این  واقع  در  اما  کردم،  پیدا  می کردند،  صحبت 

را به درجه احساسی رساندند که همین باعث شد که جلو 
بروم.«

تصاویر،  معنی  درباره  سینمایی  مقاله ای  به  لیپمن  فیلم 
خودمان را چطور روی پرده سینما می بینیم و بقیه چطور 
بکت  »فیلم  می گوید:  لیپمن  شد.  تبدیل  می بینند،  را  ما 
کنند  نگاه  او  به  دیگران  می ترسد  که  است  مردی  درباره 
کیتون  و  نگاه ها  این  از  است  استعاره ای  بکت  دوربین  و 
نشان  مردم  به  را  بیزاری  این  که  بود  آدم هایی  آن  از  یکی 
داد. کیتون در زندگی خصوصی اش، اصال دوست نداشت 
مغلوب این توجه عموم شود. بنابراین در سطح فیزیکی، 
داده  قرار  فیلمش  موضوع  بکت  که  را  دیدن  از  بیزاری  او 

بود، درك کرد.«
اما کیتون نخستین انتخاب بکت نبود. جیمز کارن بازیگری 
نقش  این  »بکت  می گوید:  دارد،  حضور  نیز  »فیلم«  در  که 
مك گوران  اما  بود  گرفته  نظر  در  مك گوران  جك  برای  را 
را  کیتون  من  بنابراین  کند  بازی  فیلم  این  در  نمی توانست 

پیشنهاد کردم.«

او  بود.  کرده  بازی  سینما  و  تلویزیون  برادوی،  در  کارن 
را  او  بود  مجبور  می گوید  اما  بود  کیتون  صمیمی  دوست 
باشد.  داشته  حضور  بکت  فیلم  پروژه  در  که  کند  متقاعد 
کارن می گوید: »وقتی کیتون در صحنه فیلمبرداری حاضر 
شد، این ستاره باتجربه فیلم های صامت فکر نمی کرد بکت 
یا آلن اشنایدر، کارگردان تازه کار آن زمان، بدانند دارند چه 

کار می کنند.«

غوغا  تئاتر  در  اشنایدر  و  »بکت  می گوید:  ادامه  در  کارن 
می کردند اما از ساخت فیلم چیزی سر درنمی آوردند. آنها 
چیزهایی می خواستند که هیچ بازیگری توانایی انجامش 
»آقای  گفت:  او  به  بار  یك  بکت  که  است  یادم  نداشت.  را 
کیتون، می توانید برای سه فریم دیگر پلك بزنید؟« باستر به 
من نگاهی کرد و گفت: »حتما!« من همان موقع به کیتون 
محترمی  آدم های  اینها  کن،  اعتماد  من  حرف  »به  گفتم: 
هستند و او گفت: »خب، می دانم که بکت آثار زیادی دارد 

اما مردم واقعا از کارهای او خوش شان می آید؟«
بکت براساس »فیلم نیست« خودش فکر می کرد نخستین 
البته آخرین( حضورش در سینما یك شکست است اما  )و 
نمایشنامه نویس  این  می گوید  فیلم  مورخ  کاوین،  بروس 
اشتباه فکر می کرد. کاوین فکر می کند اثر بکت، فیلم خوبی 
است، داستان ساده اش درباره مردی است که نمی خواهد 

دیده شود.

کاوین می گوید: »باید به این فکر کرد که تجربه های بزرگ 
آنها  بیشتر  چطور  و  هستند  چیزی  چه  به  شبیه  مدرن  و 
سرگرم کننده اند. به طور مثال رمان »اولیس« بسیار خوب 
است اگر از آن خوش تان بیاید و اگر خوش تان نیاید داستان 
چیست؟  منظورم  می دانید  می شود.  طوالنی  برای تان 
درباره  بود.  ساده تر  و  سریع تر  شسته رفته تر،  بکت  و 
که  ویژگی هایی  می زنم،  حرف  شفافیت  و  نبوغ  سادگی، 
بکت و کیتون داشتند. آنها هنرمندان شگفت آوری بودند.«
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مرگ رؤیاهای گرافیتی
نسیم شکیبا

زا ها حدید روز 31 مارس 2016 در 65 سالگی در بیمارستانی 
با  او  قلبی درگذشت.  ناگهانی  اثر حمله  بر  آمریکا  در میامی 
بیش از 940 پروژه که برخی از آنها در سراسر دنیا اجرا شد، 
 31 در  که  حدید  زا ها  است.  جهان  معماران  مشهور ترین  از 
دانشگاه  در  را  تحصیالتش  شد،  متولد  بغداد  در   1950 اکتبر 
آمریکایی بیروت در رشته ریاضی گذراند و این رشته بعد ها 
را  معماری  زا ها  گذاشت.  شگفتی  تأثیرات  او  معماری  در 
کولهاس«  »رم  مشهور  معمار  نزد  لندن   »AA« مدرسه  در 
فراگرفت. آنها همکاران خوبی شدند که دیدگاه هایشان به هم 

نزدیک بود و زا ها در شرکت »OMA« نزد رم کولهاس مستقر 
طرح های  زا ها  که  بود  شوماخر«  »پاتریک  دفتر  در  شد. 

شگفت انگیز خود را ارائه کرد. 
اولین اثر زا ها حدید یک آتش نشانی در »ویترای« آلمان بود که 
بعد ها تغییر کاربری داد و به گالری تبدیل شد. فرم های سیال 
و آزادانه و منحصربه فرد او برای موزه، استادیوم و سالن های 
معماری  حوزه  در  مختلف  جوایز  دریافت  به  منجر  عظیم، 
به دریافت جایزه معتبر  او نخستین زنی بود که موفق  شد. 
لقب   2012 سال  در  همچنین  شد.   2004 سال  در  »پریتزکر« 
انگلیس دریافت کرد. جایزه  از ملکه  را   »Dame« تشریفاتی
»استرلینگ« و مدال طالی »ریبا«، »مدال سلطنتی معماری« 
و  مشهور ترین  از  یکی  به  را  او  دیگر  معتبر  جایزه  صد ها  و 
پرافتخار ترین بانوهای معمار جهان بدل کرد. ساختارشکنی 

و آشنایی زدایی از مشخصه های اصلی معماری اوست.

یکی  جمله  از  و  داده اند  نظر  آثارش  درباره  زیادی  منتقدان   
از مهم ترین نقدهایی که به کار هایش وارد می کنند این است 
برخی  نظر  از  است.  مجسمه واری  معماری  او  معماری  که 
منتقدان، زا ها حدید به فرهنگ، بستر اجتماعی و محیط سایت 
توجهی نشان نمی دهد و طرح های پیچیده او مجسمه عظیم 
تحمیل  تماشاکننده  دید  به  را  خود  که  است  سرگیجه آوری 
می کند. زا ها حدید به خوبی زمانه خود را لمس کرد و می توان 
آثارش را نمونه های موفقی از گذار مدرن به پست مدرن تلقی 
کرد. او که تحت تأثیر فیلسوف پست مدرنی چون »ژاک دریدا« 

بود، به زعم خود، معماری چندمعنایی را به نمایش گذاشت.
معماران  از  بسیاری  الهام  منبع  هم  هنوز  زا ها  بااین حال   
الگوی موفقی  زا ها حدید  دنیاست. درعین حال  جوان در کل 
برای زنان معمار به حساب می آید که توانسته موانع را کنار 
بزند و وارد بازی تجارت شود. او قواعد مردساالرانه حاکم 
او  مهم  آثار  از  است.  شکسته  هم  در  را  معماری  حوزه  بر 
موزه  اتریش،  در  هوایی  قطار  »ناپل«،  سریع السیر  ایستگاه 
لندن  آبی  و مرکز ورزش های  آذربایجان  در  »حیدر علی اف« 
است. زاها حدید در سال های آخر زندگی خود چالشی جدید 
لوکس  آپارتمانی  مجموعه  یک  طراحی  شامل  که  پذیرفت  را 

مشرف به پارک »های الین« در منهتن می شود. 

در سال های اخیر ردپای زاها حدید در ایران نیز دیده شد و 
دو پروژه نیز در ایران طراحی کرد که یکی از آنها برج های 
دوقلوی فاز 2 برج میالد است و دیگری هتل آپارتمان فرشته 
مانده اند.  نیمه کاره  دو  هر  درحال حاضر  که  تهران  الهیه  در 
زا ها حدید فرم های بدیعی به معماری بخشیده است و جدای 
را  خود  گرافیتی  رؤیاهای  توانسته  فرم ها  این  بد  و  خوب  از 
جامعه  برای  بزرگی  فقدان  او  مرگ  کند.  عملی  معماری  در 
معماری است و شاید به این زودی ها هم رده ای سر بر نیاورد.

آرنولد وسکر درگذشت
 آرنولد وسکر نمایشنامه نویس سرشناس بریتانیایی در 83 سالگی چشم از جهان 
بریتانیا  بیستم  قرن  دراماتیک  ادبیات  شاخص  چهره های  از  یکی  فروبست.وسکر 
بود. او در گستره پنج دهه فعالیت ادبی بیش از 40 نمایشنامه نوشت و در کنار آن 
دست به خلق مقاالت، اشعار و داستان های کوتاه زیادی زد.نخستین رمان او با عنوان 
»عسل« را در سال 2005 منتشر شد. این نویسنده پس از به شهرت رسیدن در دهه 
پنجاه میالدی از سوی منتقدان به عنوان یکی از نویسندگان طبقه کارگر و »صدای 
مردان جوان« لقب گرفت، هر چند که خود همواره این برچسب ها را رد می کرد.او 
در گفت وگویی با بی بی سی در این باره گفت : »من همواره نگران افرادی هستم که با 
نحوه لباس پوشیدن دنبال این هستند که جایگاه خود را نشان دهند، زیرا این اصال 

مهم نیست که متعلق به کجائید. برای پیشینۀ خود در طبقۀ کارگر نویسنده خوبی 
نمی شوید، با دانشگاه رفتن هم این اتفاق نمی افتد. شما نویسنده خوبی هستید چون 
نویسنده خوبی هستید و کارهای شما این را مشخص می کنند نه برچسب هایی که 
به شما زده می شود.«وسکر سال 1932 در لندن به دنیا آمد. او زندگی سیاسی فعالی 
بار در سال 1961 برای شرکت در تظاهرات علیه سالح هسته ای  داشت و حتی یک 
تاثیر بزرگ شدن در یک خانوادۀ یهودی کمونیست در  را در زندان گذراند.  مدتی 
اثر  می شود.این  دیده  مرغ«  »سوپ  شده  تحسین  نمایشنامه  جمله  از  او  آثار  برخی 
نخستین نمایشنامه از سه گانه ای بود که با نمایشنامه های »ریشه ها« و »من درباره 
اورشلیم سخن می گویم« به پایان رسید.این نویسنده علیرغم ابتال به پارکینسون در 
دوران پیری همچنان به نوشتن ادامه داد و نخستین مجموعه شعرهای خود را سال 
2008 منتشر کرد. وسکر سال 2006 لقب شوالیه گرفت.آثار او به 18 زبان زنده دنیا از 

جمله فارسی ترجمه شده است.
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نمایش پرتره های 
نایاب پیکاسو در لندن

آثار پابلو پیکاسو در لندن برگزار می شود. در این  از  نمایشگاهی متفاوت 
نمایشگاه که پاییز سال ٢٠١٦ برگزار می شود آثاری از پیکاسو که تضاد های 
انگلستان  ملی«  پرتره  »گالری  در  می سازند  نمایان  را  او  سبك  در  موجود 
نمایش داده می شود. این نمایشگاه با بیش از ٧٥ اثر پیکاسو برگزار می شود 

که برخی از آنها پیش از این در انگلستان دیده نشده بودند.
یکی از این آثار پرتره ای از پابلو پیکاسوی جوان است که او آن را در قرن 
از  او به نام »پرتره  نوزدهم و به سبك رئالیست کشیده است. پرتره  دیگر 
خود ١٩٧٢« هم از آثار حاضر در این نمایشگاه است که این نقاش را در سن 
٩٠ سالگی نشان می دهد. پیکاسو در این پرتره اش جمجمه ای کارتونی دارد 

و شبیه به تخته سنگی است که گویی در حال افتادن از روی کوه است.
می گوید:   )١٩٧٢( خود«  از  »پرتره  درباره  هنری  مورخ  کاولینگ،  الیزابت 
»این پرتره، اثری برجسته است، او به آینه نگاه کرده و در چهره اش مرگ 
را دیده بود.« این اثر که متعلق به مجموعه ای خصوصی است با پرتره ای 
است.  تضاد  در  است،  کشیده  سالگی   ١٤ سن  در  و   ١٩٨٦ سال  پیکاسو  که 
تضاد در سبك، یکی از مهم ترین درون مایه های نمایشگاه آثار پیکاسو است؛ 
٢٠ سال گذشته  در طول  برگزار می شود  این موضوع  با  که  نمایشگاهی  و 

نمونه مشابهی نداشته است.
کاولینگ می گوید: »تضاد در سبك یکی از غیرعادی ترین ویژگی های پیکاسو 
را  اما زمانی که سبکی  به تغییر در سبك است  این هنرمند، مشهور  است. 
سبك  هر  در  اثر  خلق  نمی گذاشت.  کنار  را  سبك ها  دیگر  می کرد،  انتخاب 
انتخاب او بود و او همیشه انتخاب های جدید را روی هم می انباشت. او در 

سبکی غرق می شد و بعد از آن بیرون می آمد.«
دالل  از  پیکاسو  کوبیستی  پرتره  نمایشگاه،  این  دیده نشده  آثار  بخش  در 
هنری اش دانیل هنری کانویلر به نمایش گذاشته خواهد شد که پیکاسو آن 
را در سال ١٩١٠ کشید. این تابلو که در اختیار موسسه هنری شیکاگو است 
به  ندرت به نمایشگاه ها و گالری ها امانت داده می شود. »پرتره از خود با 
پالت« )١٩٠٦( دیگر تابلویی است که گالری پرتره ملی لندن آن را از موزه 
هنری فیالدلفیا به امانت گرفته است. در این پرتره، پیکاسو خودش را به 
از گالری های  پرتره ملی  این، گالری  بر  شکل هنرمند کشیده است. عالوه 
به  را  آثاری  نیز  خصوصی  مجموعه داران  همچنین  و  امریکایی  و  اروپایی 
در  اخیر  سال  چند  در  که  پرتره هایی  نمایشگاه  این  است.در  گرفته  امانت 
حراجی ها به مبلغ باالیی فروخته شدند، نمایش داده نمی شوند. برای مثال، 
پرتره »آنگل فرناندز دو سوتو« که پیکاسو در دوره آبی نقاشی هایش آن را 
نمایشگاه  این  آثار  کنار  پوند فروخته شد، در  به قیمت ٣٤ میلیون  و  کشید 
پیکاسو،  موزه  رییس  رومرو  النیادو  رفت.برناردو  نخواهد  دیوار  روی 
بارها  و  بارها  هنرمند  این  چطور  می دهد  نشان  نمایشگاه  این  می گوید 
پرتره را تعریف کرد: »این نمایشگاه بازدیدکننده هایی را که ذهنیت های از 

پیش تعیین شده از مفهوم پرتره دارند و تصور می کنند پرتره های پیکاسو 
به یك شکل است، غافلگیر می کند.«

نزدیکانش  و  دوستان  از  پیکاسو  که  کاریکاتوری  آثار  نمایشگاه  این  در 
کشیده است نیز به نمایش درمی آیند. این نمایشگاه از ٦ اکتبر تا ٥ فوریه 

٢٠١٧ در گالری پرتره ملی لندن برپا می شود.

هنر

کشف کتاب مجموعه آثار 
شکسپیر در اسکاتلند

نسخه ای از کتاب »First Folio« که نسخه جامع و ویرایش شده ای از نمایشنامه های ویلیام 
شکسپیر است، در عمارتی در جزیره اسکاتلند کشف شده است. این کتاب که ٣٦ نمایشنامه 
از آثار ویلیام شکسپیر را در خود جای داده است، هفت سال پس از مرگ این شاعر منتشر 
کتاب  این  اصالت  و  اعتبار  آکسفورد،  دانشگاه  در  استاد مطالعات شکسپیر  اسمیت،  شد.اما 
از صد سال در قفسه کتابخانه کاخ »ماونت استوارت«  تایید کرده است؛ کتابی که بیش  را 
اکثر  شد،  چاپ   ١٦٢٣ سال  در  که  فولیو«  »فرست  می خورد.  خاك  بوت«  آو  »آیل  جزیره  در 
نمایشنامه های شکسپیر را در خود جای داد و بدون این کتاب هیچ نسخه دیگری از برخی 
نمایشنامه های این شاعر انگلیسی از جمله »مکبث« و »توفان« وجود نداشت. تایید اصالت 
این کتاب، تعداد نسخه های کشف شده و در دسترس »فرست فولیو« را به ٢٣٤ نسخه رسیدند. 
به  طبق گفته های اسمیت؛ نسخه ای که در کتابخانه کاخ ماونت استوارت کشف شد متعلق 
آیساك رید، ویراستار ادبی پرکاری بود که در لندن قرن هجدهم زندگی می کرد. نامه ای از 
رید نشان می دهد که او در سال ١٧٨٦ این کتاب را خریده و براساس دیگر اسناد این نسخه 
از »فرست فولیو« در سال ١٨٠٧ و پس از مرگ رید به مبلغ ٣٨ پوند به فرد گمنامی فروخته 
سرشماری  در  و  است  نشده  ثبت  جایی  در  کتاب  این  وجود  فروش،  این  از  پس  بود.  شده 
١٩٠٦ سیدنی لی از »فرست فولیو«ها نیز وجود این کتاب اعالم نشده است. نسخه ای که در 
کتابخانه کاخ ماونت استوارت بود، سه تکه شده است که بسیاری از صفحاتی که به کتاب 
به  »وقتی  می گوید:  اسمیت  است.  سفید  بوده،  کردن  نقاشی  برای  احتماال  و  شده،  اضافه 
شکسپیر فکر می کنیم، معموال یاد نمایشنامه های او که روی صحنه اجرا می شوند، می افتیم. 
اما کالمی که او بر روی کاغذ آورده و فرست فولیو برای درك ما از شکسپیر بسیار مهم و 
اساسی است.«بیست وسوم آوریل، چهارصدمین سالروز مرگ این نمایشنامه نویس انگلیسی 
مردم  سال  این  در  شکسپیر  مرگ  سالروز  »امیدوارم  می گوید:  باره  این  در  اسمیت  و  است 
از  به عنوان بخشی  آوریل  از هفتم  او کند. کتاب فرست فولیو  آثار  بازخوانی  به  را تشویق 
نمایشگاهی که تا ٣٠ اکتبر ادامه خواهد داشت، در کاخ ماونت استوارت در معرض نمایش 
عموم قرار خواهد گرفت. ویلیام شکسپیر، شاعر، نمایشنامه نویس و بازیگر انگلیسی است 
که او را بزرگ ترین نویسنده انگلیسی زبان و برجسته ترین نمایشنامه نویس جهان می دانند. 
اغلب او را با نام شاعر ملی انگلستان می شناسند. آثار او شامل ٣٨ نمایشنامه، ١٥٤ غزل، دو 
شعر بلند روایی می شوند. او بیشتر آثار خود را بین سال های ١٥٨٩ تا ١٦١٣ نوشت. نخستین 
این ژانرها او سراغ  از  نمایشنامه های او در ژانرهای کمدی و تاریخی قرار می گیرند. پس 
نمایش های  نوشت.  ژانر  این  در  را  خود  نمایشنامه های   ١٦٠٨ سال  تا  و  رفت  تراژدی  ژانر 
آنها به عنوان  از  از برترین تراژدی های او هستند و  »هملت«، »اتلو«، »شاه لیر« و »مکبث« 

بهترین آثاری که در زبان انگلیسی خلق شده اند، یاد می شود.
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به بهانه روز عطار نیشابوری

هفت شهر 
عشقی که 

عطار گشت...
 امیر الهامی، استاد دانشگاه فردوسی معتقد است، حافظ که پس از عطار یکی 
از درخشان ترین چهره های عرفانی است »رند« یا همان بنیادی ترین شخصیت 

شعری اش را از دیوانگان عطار وام گرفته است. او گفت: افسانه هایی که در 
مورد زندگی و مرگ عطار گفته شده، شاید یکی از خواندنی ترین مجموعه 

حکایت های سورئالیسیتی عالم باشد.
عطار  بزرگداشت  روز  نام  به  کشور  رسمی  تقویم  در  ماه  فروردین   25
نیشابوری نام گرفته است. این شاعر به عنوان یکی از پیشتازان عرفان در 
پایان سده ششم و آغاز سده هفتم می زیست که تاثیر بسیاری بر آثار شاعران 
پس از خود داشته است. چنانچه براساس آنچه زنده یاد زرین کوب در »پله 
پله تا مالقات خدا« نوشته است، موالنا در کودکی عطار را مالقات می کند و 
عطار کتاب اسرارنامه را به مولوی می دهد و به پدرش می گوید که فرزند 
که  است  از مسائلی  یکی  این  است.  عالم زده  در خرمن سوختگان  آتش  تو 
عطار آن را پیش بینی کرده بود. اما تاثیرگذاری عطار بر شاعران و عرفای 
پس از خود، به اینجا محدود نمی شود. به گفته امیر الهامی، استاد ادبیات و 
عرفان دانشگاه شهید بهشتی، حافظ به عنوان یکی از دو ستاره درخشان 
آسمان فرهنگ و ادب ایران زمین در بسیاری از شئون خود، ابیات، تصویر 
شعری و مضامین متاثر از شاعران قبل از خود به ویژه عطار بوده است. 
به گونه ای که در نقد اجتماعی با شخصیت رند بسیاری از حرف های مگوی 
ایران  نبایدها و حرف هایی را که در حنجره مردم  از  را می گوید؛ بسیاری 

ناگفته است، بیان می کند.

بگردیم  سابقه  دنبال  باید  ایران  ادبیات  در  اینکه  بیان  با  دانشگاه  استاد  این 
به دیوانگان عطار می رسیم اظهار  را بررسی کنیم،  این روند  به دقت  اگر  و 
به  را  انسانی  پرسش های  بنیادی ترین  واهمه ای  هیچ  بدون  که  کرد:افرادی 
داستان  آن  در  و عطار  آمده  در مصر قحطی  مثال  به عنوان  زبان می آورند. 
می گوید که قطحی بدان جا رسید که زنده ها، مردگان را می خورند و دیوانه ای 
می گوید: »گفت ای دارنده ی دنیا و دین/ چون نداری رزق، کمتر آفرین!« یا 
بسیار  رمه های  و  می شد  رد  نیشابور  از  دیوانه ای  می گوید  دیگری  جای  در 
می بیند، می پرسد از کیست؟ می گویند: امیر نیشابور، کنیزان زیبا و باغ های 
پرمیوه می بیند که همگی از امیر نیشابور هستند. در این هنگام، دستار را به 

سمت آسمان پرت می کند و می گوید این را هم به امیر نیشابور بده!

او افزود: در واقع، عطار، اندیشه خود را از زبان دیوانگان بیان می کند و این 
دیگر  آن می شود.نکته  رند جایگزین  و  دارد  ادامه  نیز  در عصر حافظ  روند 
اینکه عطار به شغل عطاری مشغول بود که باعث می شد با طیف گسترده ای 
از مردم در ارتباط باشد و در نهایت تصاویر و ساحت های مختلفی از فضای 
تاریخی  از وقایع  دیگر، بسیاری  از سوی  ببیند.  را  اجتماعی دوران خودش 
به صورت مستقیم در آثار عطار نیامده اند، اما عطار تاثیر آنها را بر جامعه 
در قالب تمثیل ها ذکر کرده است. برای نمونه، از حوادثی چون قحطی های 
مکرر نیشابور، در سال های 532، 543 و 552 هجری قمری که ابن اثیر به آنها 
اشاره کرده و عطار اگر آنها را ندیده باشد، وصفش را شنیده تا آتش سوزی 
بازار عطاران نیشابور در سال 553 ه.ق تا کشتار وسیع مردم در 548 ه.ق، 
توسط سلطان سنجر، همچنین زلزله نیشابور در سال 605 ه.ق در آثار عطار 
نشانه چندانی به چشم نمی خورد. این اتفاقات را شاید عطار ندیده باشد اما 
شنیده است. با این حال تاثیر این اتفاقات در زندگی مردم در آثار عطار قابل 

مشاهده است.
تغییر  را  مکان ها  و  شهرها  نام  عطار  مثال،  طور  به  افزود:  پژوهشگر  این 

می داده و قحطی نیشابور را با نام مصر در شعرش آورده است.
خاست اندر مصر قحطی ناگهان/ خلق می مردند و می گفتند نان
جمله ره خلق بر هم مرده بود/ نیم زنده مرده را می خورده بود

از قضا دیوانه چون آن بدیدای/ خلق می مردند و نامد نان پدید
گفت ای دارنده دنیا و دین/ چون نداری رزق کمترآفرین

هرک او گستاخ این درگه شود/ عذر خواهد باز چون آگه شود
گر کژی گوید بدین درگه نه راست/ عذر آن داند به شیرینی نه خواست

دوران  در  که  چرا  است،  نان  خدا  اسم  که  می کند  اشاره  دیگری،  جای  در  یا 
قحطی، از هیچ مسجدی بانگ نماز نمی آمد چون مردم گرسنه بودند.

»سائلی پرسید از آن شوریده حال/ گفت اگر نام مهین ذوالجالل
می شناسی بازگوی ای مرد نیک/ گفت نانست این بنتوان گفت لیک

مرد گفتش احمقی و بی قرار/ کی بود نام مهین نان شرم دار
گفت در قحط نشابورای عجب/ می گذشتم گرسنه چل روز و شب

نه شنودم هیچ جا بانگ نماز/ نه دری بر هیچ مسجد بود باز
من بدانستم که نان نام مهینست/ نقطه جمعیت و بنیاد دینست

از پی نان نیستت چون سگ قرار/ حق چو رزقت می دهد تو حق گزار«

الهامی سپس با اشاره به داستان شیخ صنعان، توضیح داد: در کالم عطار یکی 
از طوالنی ترین داستان ها شیخ صنعان است که توسط عطار به اوج خودش 

رسید، چرا که قدرت عطار در داستان پردازی بسیار باالست. در کتاب »مآخذ 
قصص و تمثیالت مثنوی های عطار نیشابوری« اثر فاطمه صنعتی نیا اشاره 
شده است که پیش از عطار شاعران دیگری نیز به این داستان پرداخته اند. با 
از این داستان، برداشت مضمون و شخصیت  این حال حافظ، پس از عطار، 

کرد که در ابیات مربوط به غزل:
»دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما/ چیست یاران طریقت بعد از این 

تدبیر ما
ما مریدان روی سوی قبله چون آریم چون/ روی سوی خانه خمار دارد پیر 

ما«
شیخ  مکن/  بدنامی  فکر  عشقی  راه  مرید  گر  بیت»  همچنین  است.  مشخص 
صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت« نیز به مضمون همین داستان پرداخته 

است.
این استاد دانشگاه بیان کرد: عالمه فروزانفر درباره عطار می گوید که بالغ بر 
850 داستان در چهار مثنوی عطار وجود دارد. می توانم بگویم بیش از نیمی 
این داستان ها  از  فیلم نامه دارند و یکی  نمایشنامه و  به  تبدیل  قابلیت  آنها  از 
شیخ صنعان است که پس از عطار تا روزگار معاصر مورد اقبال شاعران و 
نویسندگان بوده است و براساس آن نیز سریالی چون »میوه ممنوعه« ساخته 
شده است. با این حال، امروز، عطار در میان شاعران هم عصرش کمتر دیده 
می شود. اگر چه در سال های اخیر، فعالیت های خوبی صورت گرفته است. 
رضا اشرف زاده، برای نخستین بار داستان های عطار را به صورت نثر برای 
کودکان و نوجوانان تدوین کرد. از سوی دیگر بی شک باید به نقش پررنگ 
شفیعی کدکنی اشاره کرد که شرح و تفسیر اشعار عطار را به چاپ رساند و 
عطارخوانی  دوره های  برگزاری  کرد.  به گسترش شعر عطار کمک شایانی 
ادامه  پژوهشگر  می آید.این  به شمار  گرفته  صورت  برنامه های  دیگر  از  نیز 
داد: در گذشته نگهداری کتاب به سختی انجام می شد اما امروز نگران از بین 
رفتن آثار نیستیم، بلکه نگرانیم این نوشته ها و نام ها از ضمیر مردم پاک شود، 
بنابراین توجه به جلوه های نمایشی و تفسیرهای آنها بسیار با اهمیت است. 
که  نیست  الزم  نمایشی،  فعالیت های  و  نمایشنامه نویسی  حوزه  در  بنابراین 
همه داستان را همان گونه که عطار گفته روایت شود و می توان با اقتباس، این 
داستان مرگ عطار، گفت:  به  اشاره  با  کنیم.الهامی  را حفظ  فرهنگی  پیوند 
اما داستان هایی که درباره کشته شدنش  به دست مغوالن کشته شده  عطار 

بیان می شود، افسانه هستند.

باشند  برجسته تر  عرفانی  لحاظ  به  شخصیت ها  چه  هر  می رسد  نظر  به   
و  عطار  می شود.  پرداخته  و  ساخته  آنها  درباره  نیز  بیشتری  افسانه های 
یک  به  بی شباهت  افسانه  تا  تاریخی  زندگی  از  او  اطراف  فرهنگی  منظومه 
در  که  افسانه هایی  از  فهرستی  اگر  بگویم  شاید  که  نیست  آیین  یا  مذهب 
مورد زندگی و مرگ عطار گفته شده فراهم آید، شاید یکی از خواندنی ترین 
آن  ارادی  مرگ  داستان  از  باشد.  عالم  سورئالیسیتی  حکایت های  مجموعه 
مرگ  از  پس  که  »بی سرنامه«  منظورمه  سرودن  تا  عطار  مغازه  در  درویش 
عطار رخ داده، داستان های سورئالیستی است که در هنر مدرن امروز مورد 
عالقه است، گرچه واقعی نیستند اما از داستان اصلی حراست کرده  اند. استاد 
دانشگاه فردوسی در پایان افزود: پس از مرگ عطار، عطارهای دروغینی هم 
داشتیم که برخی منظومه ها مربوط به آنهاست و در واقع فقط منظومه های 
»اسرارنامه«،»عطارنامه«،»منطق الطیر«،»مصیبت نامه«،»مختار »الهی نامه«، 

نامه«،»تذکره االولیا« و دیوان اشعار آثار این شاعر محسوب می شوند.

شرح عکس: آرامگاه عطار نیشابوری
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منابع آب آشامیدنی در سراسر خاورمیانه در 25 سال آینده به شدت 
کم خواهد شد و این موضوع تهدیدی جدی برای رشد اقتصادی و 
این منطقه بوده و مردم بیشتری را مجبور  امنیت ملی کشورهای 

خواهد کرد تا به شهرهای پرجمعیت و شلوغ مهاجرت کنند.
نفر  میلیون   350 از  بیش  منزلگاه  خاورمیانه  منطقه  که  حالی  در 
آغاز  مرگبار  گرمای  موج  دسته  یک  از  را  خود  بهبود  است،  انسان 

برای  منطقه  حرارت  درجه  شده  باعث  که  موج هایی  است.  کرده 
هفته ها در سال جاری به باالترین سطح خود در چند ده سال اخیر 
برسد. موسسه منابع جهانی )WRI( مدعی شده که کمبود آب در 

منطقه عامل اصلی جنگ داخلی سوریه در سال 2011 بوده است.
خشکسالی و کمبود آب در سوریه احتمااًل باعث ایجاد ناامنی شده 
که این موضوع به شکل یک جنگ داخلی در سال 2011 در این کشور 
درآمده است. کاهش منابع آب و سوء مدیریت مزمن باعث شده 5 /1 
از دست  به  میلیون نفر، کشاورزان و دامداران و چوپان ها مجبور 
دادن معیشت و زندگی خود شوند و زمین های خود را ترک کرده و 
به مناطق شهری کوچ کنند و موجب تشدید بی ثباتی عمومی سوریه 
 14 می دهد  نشان  جهانی  منابع  موسسه  جدید  رتبه بندی  شوند. 
کشور از 33 کشوری که با مشکالت آبی مواجه هستند در خاورمیانه 
بحرین،  قطر،  کویت،  دارند.  حضور  منا(  )منطقه  آفریقا  شمال  و 
ایران، امارات متحده عربی، فلسطین، رژیم صهیونیستی، عربستان 
و  کم آبی  بحران  با  که  هستند  کشورهایی  لبنان  و  عمان  سعودی، 
اقامتگاه های  و  مزارع  شرکت ها،  بود.  خواهند  مواجه  خشکسالی 
تغییر کاهشی در عرضه  به کوچک ترین  این کشورها  مسکونی در 

آب به شدت آسیب پذیر هستند.
تقاضای جهان برای آب آشامیدنی احتمااًل در دهه های آینده به شدت 
افزایش پیدا می کند. جمعیت روبه رشد موجب باال رفتن مصرف آب 
توسط مردم، زمین های کشاورزی و کارخانه ها خواهد شد. مردمان 

بیشتری به سمت شهرها سرازیر خواهند شد، و موجب کمتر شدن 
عرضه خواهد شد. طبقه متوسط در حال ظهور می تواند تقاضای 
آب  از طریق جریان  تولید برق  تولید غذا و  برای  مصرانه بیشتری 
کنند. ولی اصاًل مشخص نخواهد بود که این آب مورد نیاز از کجا 
تامین خواهد شد. انتظار می رود تغییرات اقلیمی باعث شود بعضی 
مرطوب تر  دیگر  مناطق  برخی  و  خشک تر  خاورمیانه  مناطق  از 
باشد. همان طور که میزان ریزش باران در برخی مناطق به شدت 
از  با تهدیدهای بزرگ تری  یافته است، برخی جوامع دیگر  افزایش 

سیل و خشکسالی مواجه خواهند بود.
مناطقی در چین، هند و آمریکا شامل ایالت نینگ شیا و جنوب غرب 
تا   40 آبی  استرس  افزایش  با  میالدی   2040 سال  تا  متحده  ایاالت 
70 درصدی مواجه خواهند شد در حالی که شیلی، استونی، نامیبیا 
روبه رو  توجهی  قابل  آبی  استرس  افزایش  با  همگی  بوتسوانا  و 
خواهند شد. منابع تامین کننده آب در منطقه محدود هستند و خطر 
خشکسالی کشورهایی چون عربستان و بحرین و دیگر کشورهای 
خاورمیانه را به شدت آسیب پذیر می سازد به ویژه در سال جاری که 
افزایش دمای پیش بینی شده بیش از متوسط جهانی بوده است. این 
در حالی است که میزان خشکسالی کلی و افزایش بارش باران در 

کشورهای مختلف متغیر بوده است.
خاورمیانه هم اکنون مستعد جنگ آب بوده و به احتمال زیاد در سال 
جاری نیز این استعداد وجود خواهد داشت. آب ابعاد قابل توجهی 

داشته  صهیونیستی  رژیم  و  فلسطین  میان  10 ساله  چند  جنگ  در 
است. دولت عربستان سعودی اعالم کرده مردم این کشور در سال 
رشد  دهه ها  از  تغییر  بود،  خواهند  وابسته  غالت  واردات  به   2016
در مواد غذایی مورد نیاز که به واسطه ترس از خالی شدن ذخایر 
اعالم  آمریکا  ملی  امنیت  شورای  است.  شده  گرفته  کشور  این  آبی 
کرده مشکالت آبی در کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه موجب 
افزایش خطر بی ثباتی و شکست دولت ها در این منطقه خواهد شد.
آگوست 2014 داعش برای در اختیار گرفتن بزرگ ترین سد عراق که 
بر راه دجله واقع شده و در موصل است، به شدت جنگید. افراد این 
گروه، همچنین کنترل دو سد روی فرات را یکی در فلوجه و دیگری 
یا  در حدیثه در اختیار گرفته بودند. جنگی که بر سر آب رخ داد. 
نمونه دیگر اینکه تابستان گذشته، داعش دولت ترکیه را متهم کرد 
که مخصوصًا با استفاده از چند سد که در خاک خود بر رود فرات 
ساخته است، آب این رودخانه را به نفع خود مصادره کرده است و 

باعث شده سطح آب در دریاچه اسد شش متر پایین بیاید.
میزان منابع آب خاورمیانه به شدت بستگی به منابع زیرزمینی آب 
دارد ولی این منابع نیز با نرخ هشداردهنده ای در حال خشک  شدن 
هستند. موسسه بین المللی توسعه پایدار برآورد کرده است میزان 
شد  خواهد  کم  درصد   80 دست کم   2100 سال  تا  اردن  رودخانه  آب 
تقاضا  افزایش  از  بیش  زمین  روی  آب  منابع  که  معناست  این  به  و 
کاسته خواهد شد. آب های زیرزمینی تجدید ناپذیر منابع اصلی آب 

در عربستان سعودی هستند.
نشان  جاذبه  بهبود  و  اقلیمی  تحقیقات  مرکز  ماهواره ای  تصاویر 
هر  به  نسبت  بیشتری  سرعت  با  فرات  و  دجله  سرزمین  می دهد 
از دست  حال  در  جز شمال هند(  )به  زمین  کره  در  دیگری  منطقه 
 117 حدود   2009 تا   2003 سال های  طی  منطقه  این  است.  آب  دادن 
است.  داده  دست  از  ذخیره شده  تازه  آب  از  جریب- فوت  میلیون 
آلودگی رود دجله که ناشی از ریختن فاضالب مناطق کشاورزی و 
فاضالب خانگی در نزدیکی بغداد به این رود بوده است بزرگ ترین 
قید و محدودیت موجود بودن آب تازه در عراق گزارش شده است. 
بر اساس تحقیقات محققان آبی تا سال 2040، حجم آبی که از دجله 
و فرات برداشت می شود، آنقدر باال خواهد بود که این رودها دیگر 

به دریا نخواهند رسید. 
در صنعا، پایتخت یمن، بسترهای زیرزمینی نزدیک به شش متر در 
با اعتراضات مردمی در پایتخت مواجه  سال پایین تر رفته و دولت 
شدیدترین  از  یکی  زمین  شمالی  نیمکره  حاضر،  حال  در  است. 
باعث  که  می کند  تجربه  اخیر  دهه های  در  را  خود  گرمای  شرایط 
تبخیر بیش از حد آب های سطحی شده است. این گرمای طاقت فرسا 
موجب  و  گذاشته  تاثیر  هم  کشاورزی  محصوالت  روی  همچنان 

افزایش تقاضا و کاهش عرضه محصوالت کشاورزی شده است.
در مصر، در شمال آفریقا که تقاضای آب با رشد روزافزون جمعیت 
سریعًا در حال افزایش است، مصرف سرانه آب این کشور هر سال 

آمار دولت، عرضه  بر اساس  از سال قبل گزارش شده است.  کمتر 
آب ساالنه کشور مصر از 2500 مترمکعب در سال 1947 به تنها 660 

مترمکعب به ازای هر نفر در سال 2013 رسیده است.

کمبود آب هم اکنون در کل منطقه رایج بوده و بارش باران یا عرضه 
آب تنها به چند ساعت در روز محدود شده است ولی در سال جاری 
این  و  شوند  مواجه  آب  نبود  با  کلی  به  کوچک  شهرهای  احتمااًل 
افزایش  به  امنیت یک کشور خواهد بود که  یک مشکل بزرگ برای 
دیگر  و  ابوظبی  ترکیه،  سوریه،  می انجامد.  مردم  نارضایتی های 
دولت های خاورمیانه باید به مردم خود هشدار دهند که خطر کمبود 
آب جدی است و با صرفه جویی بیشتر در مصرف آب این مایه حیات 
را  محتاطانه ای  اقدامات  باید  مردم  همچنین  کنند.  حفظ  بیشتر  را 
در برابر گرمای شدید هوا در پیش گیرند. چندی پیش، صدها نفر 
در هند و پاکستان به دلیل گرمای طاقت فرسا جان خود را از دست 
دادند. در گذشته، الجزایر عمومًا بادهای گرم و سوزانی را از سمت 
صحرای آفریقا تجربه می کرد، اما هم اکنون آن بادهای شدید جای 
خود را به موج های گرمایی داده اند. با این حال خاورمیانه در سال 
آن  شدت  چند  هر  بود  خواهد  مواجه  گرمایی  موج  چنین  با  جاری 
در کشورهای مختلف متغیر خواهد بود. گرمای شدیدی که باعث 
کمبود آب خواهد شد، کمبود آبی که احتمااًل باعث بروز جنگ هایی 

دیگر در منطقه شود، جنگ هایی برای بقا، جنگ هایی برای آب.
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قید و محدودیت موجود بودن آب تازه در عراق گزارش شده است. 
بر اساس تحقیقات محققان آبی تا سال 2040، حجم آبی که از دجله 
و فرات برداشت می شود، آنقدر باال خواهد بود که این رودها دیگر 

به دریا نخواهند رسید. 
در صنعا، پایتخت یمن، بسترهای زیرزمینی نزدیک به شش متر در 
با اعتراضات مردمی در پایتخت مواجه  سال پایین تر رفته و دولت 
شدیدترین  از  یکی  زمین  شمالی  نیمکره  حاضر،  حال  در  است. 
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دانشمندان امواج گرانشی اینشتین را کشف کردند 

آلبرت اینشتیــــــن 
راســـــت می گفت 

 دنیس اوربی/نیویورک تایمز

تیمی از دانشمندان روز پنجشنبه یازدهم فوریه 2016 اعالم کردند 
نوری  سال  میلیارد  یک  فاصله  در  که  را  سیاهچاله  دو  صدای  که 
آخرین  کوچک  صدای  این  شنیده اند.  می کنند،  برخورد  هم  به 
فیزیکدان ها  کرد.  تایید  را  اینشتین  عام  نسبیت  نظریه  پیش بینی 
می گویند این صدا که به آرامی باال می رود، نخستین شاهد مستقیم 
است بر نظریه امواج گرانشی -موج هایی در بافت فضا- زمان که 
اینشتین یک قرن قبل پیش بینی کرده بود. این یافته تصویر او را از 
جهانی که در آن فضا و زمان به هم بافته و پویا و قادر به کش آمدن، 
همچنین  یافته  این  می کند.  کامل  است،  خوردن  تکان  و  رفتن  آب 
تاییدی است بر طبیعت سیاهچاله ها به عنوان حفره های گرانشی 
بی انتها که حتی نور هم از آن نمی تواند بگریزد و ناخوشایندترین 
این  کلی تر،  بیانی  به  می آمدند.  حساب  به  اینشتین  نظریه  بخش 
یافته بدان معناست که دانشمندان با یک قرن نوآوری، آزمونگری، 
پرسش و کار سخت پس از آنکه اینشتین این ایده ها را روی کاغذ 
آورد، نهایتًا به ثبت عمیق ترین واقعیت فیزیکی نائل شدند، جایی که 
عجیب ترین و باورناپذیرترین صورت های جهان و کیهان اینشتین 
آشکار شد. این صدای کوچک اگر در آزمایش های آتی نیز تکرار 
علم  صداهای  شکوهمندترین  و  بزرگ ترین  میان  در  قطعًا  شود، 
قرار خواهد گرفت، در کنار »آقای واتسون! بیا اینجا« از الکساندر 
اولین نواهای فضانورد اسپوتنیک. گابریال گونزالز  گراهام بل و 
از  پس  کمی   LIGO علمی  گروه  سخنگوی  لوئیزیانا،  دانشگاه  از 
شنیدن صدای امواج گرانشی گفت: »همه ما در آن لحظه یک بار به 
ماه رفتیم و برگشتیم. فکر کنم، اینشتین اگر بود بسیار خوشحال 
می شد.« اعضای این گروه، که تیمی جهانی متشکل از دانشمندان 
است، در کنار دانشمندانی از تیم اروپایی Virgo گزارش این واقعه 
کردند.  منتشر   Physical Review Letters نشریه  در  را  علمی 
زابلوک مارکا، استاد دانشگاه کلمبیا و یکی از اعضای LIGO گفت: 
»من فکر می کنم تا مدت ها این یکی از بزرگ ترین تحوالت فیزیک 
فیزیکدانی  سه  برای  بزرگی  پیروزی  اکتشاف  این  بود.«  خواهد 
است که تمام کار خود را بر رویای اندازه گیری سنجش ناپذیرترین 
مفاهیم اینشتین گذاشتند: کیپ تورن از موسسه فناوری کالیفرنیا، 
که  درور  رونالد  و  ماساچوست،  فناوری  موسسه  از  وایس  راینر 
این  در  تورن  دکتر  بود.  کالیفرنیا  فناوری  موسسه  استاد  سابقًا 
رابطه گفت: »تاکنون، ما دانشمندان تنها فضا-زمان درهم تافته را 
هنگامی که در آرامش است دیده بودیم، انگار تنها سطح اقیانوس 
را در روزهای آرام دیده باشید و هیچ گاه وقتی با موج های کوبنده 
و توفان به هم ریخته است، نگاهش نکرده اید.« سیاهچاله هایی که 
LIGO مشاهده کرد، طوفانی را به پا کردند »که در آن جریان زمان 
سرعت گرفت، آن گاه آرام شد و سپس دوباره سرعت گرفت.« این 
صدای کوچک همچنین برای »بنیاد ملی علوم« نیز خوشایند است 
زیرا در طول 40 سال، 1 /1 میلیارد دالر خرج این پروژه کرده بود 
و با این انتقاد روبه رو شده بود که منابع امواج گرانشی آنقدر زیاد 
و پر صدا نیستند که ارزش چنین هزینه ای را داشته باشند. فرانس 
کوردووا، مدیر بنیاد، در مصاحبه ای با یادآوری اینکه در سال های 
نخست هیات مشاورین بنیاد »واقعًا مخ او را در این مورد خورده 
تکنولوژیک  نوآوری های  و  کشید  طول  »دهه ها  گفت:  بودند« 
با  علمی  جامعه  در   LIGO موفقیت  خبر  رفت.«  کار  به  بسیاری 
اینکه  مورد  در  نصیحت هایی  هرچند  شد،  مواجه  شادی  و  هلهله 
به تایید و تکرار بیشتری نیاز است، به گوش می رسید. یانا لوین، 
یک نظریه پرداز فیزیک در کالج برنارد در دانشگاه کلمبیا که عضو 
LIGO نبود اما به خاطر کتابش درباره این پروژه نگاهی به نتایج 
گاریستو،  روبرت  بود.  شده  ترس  و  هیجان  دچار  گفت  انداخت، 
ویراستار Physical Review Letters گفت هنگام خواندن مقاله 
این  اینشتین  که  هنگامی  نمی شدم.  بند  جا  سر  هیجان  از   LIGO
نظریه را در سال 1915 اعالم کرد، قواعد فضا و زمان را که بیش 
از 200 سال از زمان نیوتن بی تغییر مانده بود، بازنویسی کرد. بر 
اساس نظریه قدیمی، جهان و کیهان چارچوبی ایستا و ثابت دارد. 
در مقابل این نظریه، اینشتین گفت که ماده و انرژی هندسه جهان 
را از شکل می اندازند به صورتی که یک فرد سنگین که بر تشکی 
دنبال  به  را  چیزی  این  و  شود  خم  تشک  می شود  باعث  خوابیده، 

می آورد که ما گرانش می خوانیم.
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اواسط دهه 2000 میالدی، زمانی که بازارهای نوظهور 
شکاف  بودند،  رشد  حال  در  زیاد  فوق العاده  سرعت  با 
حال  در  اقتصادهای  و  صنعتی  اقتصادهای  بین  بزرگ 
توسعه شروع به کاهش کرد. این همگرایی علیه لیبرال 
کردن اقتصادی و بر مبنای ایده ای که سیستم های مالی 

همه کشورها هماهنگ خواهند شد، اتفاق افتاد. 

کشورهای  است.  رسیده  اتمام  به  اکنون  دوره  این 
اقتصادهای  با  مقایسه  در  به خصوص  نوظهور 
نمی کنند؛  رشد  سرعت  به  قبل  اندازه  به  توسعه یافته، 
شده  بارزتر  متفاوت  سیستم های  بین  شکاف  عالوه  به 
مدیران  ساالنه  جهانی  پژوهش  نوزدهمین  در  است. 
خدمات  چندملیتی  )شرکت   PwC شرکت  اجرایی  عامل 
حرفه ای است که طیف وسیعی از خدمات و سرویس ها 
مشاوره  مالی،  مشاوره  مدیریتی،  مشاوره  شامل 
حقوقی، مالیات و حسابرسی را ارائه می کند( اعالم شد 
نظرسنجی  در  که  شرکتی  رهبران  درصد   35 تنها  که 
شرکت کرده اند معتقدند جهان به سمت اتحاد بزرگ تر 
درصد   59 عوض،  در  است.  حرکت  حال  در  اقتصادی 
این مدیران اجرایی ارشد معتقدند که مدل های چندگانه 
با یکدیگر وجود خواهند داشت و رقابت خواهند کر د. 
برای مثال توجه کنید که دولت و سرمایه گذاری تجاری 
و  ژاپن  هندوستان،  چین،  آمریکا،  متحده  ایاالت  در 
این  می شود.  اداره  متفاوت  اندازه  چه  تا  اروپا  اتحادیه 
اقتصاد  در  متفاوت  کامال  فروض  با  دولت ها  و  ملت ها 
تنها  نه  این مفروضات  بین  این کشمکش  عمل می کنند. 
کاهش نیافته، بلکه در حال رشد است.به طور خالصه، 
حال  در  حاضر  عصر  در  اقتصادی  نوین  ترتیبات 
جایگزینی با نظامی است که تا پایان جنگ جهانی دوم 
اقتصاد  پیش بینی،  قابل  آینده  در  است.  داشته  وجود 
جهانی با مجموعه ای از روابط اقتصادی در حال تغییر 
به طور  این روابط  تعریف خواهد شد. قطعا  پیچیده  و 
مداوم به یکدیگر متصل خواهند شد، اما با قوانینی که 

همیشه در حال تغییر است، همراه خواهند بود.

این  می توانید  چگونه  کار،  و  کسب  رهبر  یک  به عنوان 
پیچیدگی ها را مدیریت کنید؟ چگونه می توانید با اعتماد 
اقتصادی  بعدی  نظام  به  و  عبور  مرز  این  از  مهارت  و 
برسید؟موثرترین روش توجه به سه روند اصلی است: 
اقتصادی، تحول مداوم مدل های رشد  پراکندگی قدرت 
هر کشور و اختالل سریعی که کسب و کارها از تغییر 
است  ممکن  روندها  این  می کنند.  احساس  تکنولوژیک 
به نظر بدیهی بیایند، اما هیچ کدام از آنها کامال آنچه که 
در برخورد اول به نظر می آیند نیستند. با نگاه دقیق تر 
به این روندها، شما می توانید به سازمان تان کمک کنید 
نوین  ترتیبات  در  پیشرفت  برای  نیاز  مورد  قدم های  تا 
اقتصادی در جهان بردارید. در این مقاله روند سوم را 

به تفصیل شرح می دهیم.

اختالل تکنولوژیک شتاب می گیرد
پس  است.  بوده  مخل  نیروی  یک  همواره  تکنولوژی 
نظامی  تحقیقات  در  شدت  به  دولت ها   ،1945 سال  از 
تکنولوژی های  کردند.  سرمایه گذاری  فضایی  و 
تغییردهنده بازی مانند مسیریابی ماهواره ای و اینترنت 
طیف  امروزه  هستند.  سرمایه گذاری ها  این  محصول 

پیشرفت های  شامل  جدید  تکنولوژی های  از  گوناگونی 
چشمگیر در علم روبوتیک، نانوتکنولوژی و پزشکی در 
حال ظهور هستند. همه اینها بر جوامع و کسب وکارهای 
ما تاثیر خواهند گذاشت، اما از چشم انداز تاثیر اقتصادی 
این پیشرفت ها برجسته هستند. آنها خودشان تکنولوژی 
نیستند؛ بلکه عکس العمل های سیاسی و تجاری در مقابل 
سایبری  امنیت  مورد  اولین  هستند.  تکنولوژی  اختالل 
می شود؛ امنیت سایبری مورد نیاز است، چرا که هکران 
اینترنتی برای دستیابی به مالکیت معنوی، ترساندن رقبا 
و اختالل در امور عمومی و خصوصی فعالیت های خود 
را ادامه می دهند. طبق گزارش نیویورک تایمز در اکتبر 
2015، از سال 2013 تا 2014 شمار حمالت به سیستم های 
کنترل  سیستم های  از  مجموعه ای  )به  صنعتی  کنترل 
در  دارد(  کاربرد  مختلف  صنایع  در  که  می شود  گفته 
از  سطح  این  است.  شده  چهار برابر  جهان  سراسر 
نهاد  در هر  امنیت سایبری  غیرقانونی حضور  کارهای 
کسب و کاری را ضروری می سازد. ممکن است یک دفاع 
جهانی علیه تهدید های سایبری عملی نباشد، چرا که این 
امر نیاز به سطوح باالیی از همکاری بین المللی خواهد 
اقدامات  به  منجر  است  دیگر ممکن  گزینه  داشت.گرچه 
می کند.  محدود  را  کسب وکار  که  شود  سختگیرانه 
بسیاری  که  دارد  وجود  گزارش هایی  گسترده  به طور 
مداخله  کشورشان  سایبری  فعالیت  در  دولت ها  از 
برجسته  را  اینترنت  از  استفاده  تاثیرات  تا  کرده اند 
می تواند  فعالیت ها  این  انگیزه ها،  به  توجه  بدون  کنند. 
پتانسیل رشد اقتصادی را محدود کند بنابراین دولت ها 

موردنظر  اهداف  تا  کنند  تنظیم  را  فعالیت هایشان  باید 
مداخله با اثر بالقوه بر رشد اقتصادی متوازن شود. 

دومین توسعه مرتبط با تکنولوژی تغییر ژئوپلیتیک های 
انرژی است. توانایی کشورهای تولیدکننده نفت گواه بر 
بحران نفتی سال 1973 بوده است. اکنون تکنولوژی هایی 
که برای بهبود منابع غیرقراردادی نفت و گاز طراحی 

شده است، توازن عرضه و تقاضا را از بین برده است. 
ایاالت  که  می زند  تخمین  آمریکا  انرژی  اطالعات  اداره 
الیه های  فرکینگ )شیوه شکست  انقالب  به دلیل  متحده 
زمین در هنگام حفاری برای استحصال گاز طبیعی به 
فرکینگ موسوم است( تا سال 2019 می تواند صادرکننده 
خالص انرژی باشد. حتی اگر قیمت نفت تا حدی دوباره 
به نقطه نخست بازگردد، استفاده رو به افزایش منابع 
را  نفت  تولیدکنندگان  ژئوپلتیک  اهمیت  تجدیدشدنی، 
کاهش خواهد داد. جای شگفتی نیست که آمریکا و چین 
به عنوان دو کشور بزرگ مصرف کننده نفت، بزرگ ترین 
دیگر  عالمت  هستند.  تجدیدپذیر  انرژی  سرمایه گذاران 
 Breakthrough Energy این تغییر، گروهی موسوم به
بیل  درخواست  به   2015 نوامبر  در  که  است   Coalition
گیتس موسس مایکروسافت و مارک زوکربرگ موسس 
فیس بوک گرد هم آمدند. هدف این گروه سرمایه گذاری 
هزینه های  کاهش  و  پاک  انرژی های  توسعه  روی 
بین  مشارکت  است.  تجدیدپذیر  انرژی های  به  مربوط 
چند  تحقیق  این  در  خصوصی  و  عمومی  بخش های 
میلیارد دالری تنها »جنگ روی تغییر آب و هوا« نیست 
بلکه تالشی توسط رهبران صنعت تکنولوژی اطالعات 
مدیر  بزوس  جف  زاکربرگ،  مارک  گیتس،  بیل  شامل 
Salesforce. موسس  بنیوف  مارک  آمازون،  اجرایی 
سرمایه گذاران  و   HP اجرایی  مدیر  ویتمن  مگ   ،com
رید  و  کسال  وینود  دوئر،  جان  چون  ریسک کننده ای 
انرژی  عرضه  بر  فوق العاده ای  موقعیت  تا  است  هافمن 

در صنعت تکنولوژی ایجاد کنند. 

سومین روند مهم مرتبط با تکنولوژی، توزیع جغرافیایی 
به  محدود  دیگر  که  است  تکنولوژیک  پیشرفت های 
نوآوران  امروزه  نمی شود.  توسعه یافته  اقتصادهای 
تکنولوژی در سراسر جهان بیشتر توزیع شده اند و هر 
آنها است. برای مثال، طبق  به دنبال  جا باشند سرمایه 
شرکت های  درصد   94   Global Innovation تحقیق 

دنبال  مبدأ  کشور  از  خارج  را  توسعه  و  پژوهش  بزرگ 
کرده اند. عالوه بر این، شرکت هایی با رد پایی از تحقیق و 
توسعه جهانی نسبت به رقبایی که کمتر جهانی شده اند، 
مهم  تکنولوژی های  می کنند.  عمل  بهتر  مالی  لحاظ  از 
نیاز  آنها  در حال ظهور در نقاطی هستند که بیشتر به 
این کار  است. به طور مثال برای پرداخت های موبایل، 
هیچ  نفر  میلیون ها  که  جایی  می شود،  انجام  آفریقا  در 
دسترسی به بانکداری استاندارد یا ارتباطات از راه دور 
مالی  نهادهای  امروز،  شده  صنعتی  جهان  در  ندارند. 
می کنند.  تالش   )blockchain( بالک چین  مطالعه  برای 
معامالت  تمامی  که  است  غول پیکر  داده   پایگاه  )یک 
بیت کوین در آن ثبت می شود. این تکنولوژی برای اولین 
آمده  به وجود  دیجیتالی  ارزهای  تبادل  برای  فقط  بار 
ثبت  امکان  بودن،  رایگان  مانند  ویژگی هایی  ولی  بود 
باعث  آن  بودن  غیرمتمرکز  و  عمومی  صورت  به  اسناد 
استفاده  مورد  مختلفی  سرویس های  ارائه   برای  تا  شد 
قرار گیرد.( اگر ترکیب درستی از تکنولوژی های جدید 
مالی در مقیاس جهانی ظاهر شوند، به طور چشم گیری 
تغییر  را  خدماتی-مالی  صنعت  ساختار  می توانند 
صنعتی  هر  در  بازی«  »تغییردهندگان  واقع،  در  دهند. 
این امر  می توانند از هر نقطه ای وارد این بازی شوند. 
منابع  بر  تکیه  و  می شود  بودن  پیش بینی ناپذیر  موجب 

ثابت قدرت و ثبات ژئوپلیتیک را دشوارتر می سازد.

نسخه ای برای کسب وکار
این روندها به تنهایی فایده ای نخواهند 
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را  تغییر  الگوهای  یکدیگر  با  تعامل  در  آنها  داشت. 
آنها  که  راه هایی  نمی توانید  شما  گرچه  می کنند.  ایجاد 
می توانید  اما  کنید،  پیش بینی  را  شد  خواهند  ترکیب 
شما  پیش روی  که  نااطمینانی  انواع  با  مواجهه  برای 
صنایع  ناظران  برخی  مثال  برای  باشید.  آماده  است 
کشمکش های  با  فرکینگ  که  کرده اند  بیان  انرژی 
تولید  ثابت  سیستم  و  شد  خواهد  ترکیب  ژئوپلیتیک 
طوالنی  رکود  به  منجر  که  کرد  خواهد  مختل  را  نفت 
در قیمت های انرژی می شود. آنها دریافتند که این امر 
را کاهش  پاک  انرژی  تولید  در  ارزش سرمایه گذاری ها 
نظر  از  که  را  نوظهور  بازارهای  اقتصاد  و  داد  خواهد 
نفتی غنی هستند مختل خواهد کرد.این تغییر در قیمت 
و  می شود  ترکیب  اقتصادی  قدرت  پراکندگی  با  نفت 
همان طور که اکونومیست در اکتبر 2015 بیان کرد، شما 
بالقوه روبه رو خواهید  اقتصادی جهانی  با یک بحران 
نیز  خاصی  مزایای  می تواند  بحرانی  چنین  اما  شد. 
داشته باشد. بدون هیچ اقتصاد غالبی که تصمیم گیرنده 
باشد، بحرانی از این نوع به بانک های دولتی آسیایی و 
از  بیشتری  آگاهی  آمریکا،  در  تجاری  بزرگ  بانک های 
این منفعت مشترک  می دهد. ممکن است آنها با موافقت 
جهانی  قرض دهنده  یک  ایجاد  دنبال  به  دولت هایشان، 
این  شانس،  اندکی  با  باشند.  راه حل  آخرین  عنوان  به 
اکونومیست  آنچه  مانند  جهانی  بحرانی  به  منجر  کار 
تصور می کند نخواهد شد، تا شناخت دوطرفه از منافع 
اقتصادی  قدرت های  که  کند  ایجاد  جهانی  در  مشترک 
نیستند.  بد  ضرورتا  بحران ها  حتی  اما  پراکنده اند. 
به  منجر  می تواند  نااطمینانی ها  این  همه  حقیقت،  در 
فرصت های بزرگ برای شرکت هایی شود که می توانند 
رقابتی بودن را به طور مناسب بیاموزند. محیط جدید 
اگر  است.  ناآشنا  باتجربه  تصمیم گیرندگان  برای  حتی 
یک  برای  را  اصلی  تصمیمات  که  هستید  موقعیتی  در 
بنگاه اقتصادی می گیرید، توصیه می شود تا بر این پنج 

نکته کلیدی تمرکز کنید.

ایجاد  سایبری  حمالت  بر  تمرکز  با  علمی  قطب  یک   .1
کنید. 

حمالت سایبری یک واقعیت هستند. مانند همه خطرات 
ریسک  برای  را  شما  اشتیاق  دقت  به  آنها  دیگر،  بزرگ 
امتحان می کنند، فرآیندهای کسب و کار را برای کاهش 

اثر آنها بازبینی می کنند و زیربنا و استعداد شما را برای 
حداقل  می کنند.  تنظیم  تجاری  و  فنی  چالش های  حل 
قانون شکنی ها  و  حمالت  به  موثر  به طور  بتوانید  باید 

واکنش نشان دهید و بدانید که پیش از انجام حمالت چه 
کاری انجام دهید. 

2. بر RMB1 تسلط یابید.
ضعف اقتصادی و مداخله دولت در آمریکا و اروپا، در 
به طور  لیبرال سازی،  و  چین  اقتصادی  رشد  با  ترکیب 
RMB را هم از نظر ارز تجاری و  گسترده استفاده از 
هم ارز ذخیره ای قانونی کرده است. یکی از منابع مزیت 
خواهد   RMB به  دسترسی  آینده  سال های  در  رقابتی 
و  سودآور  بانکی  کارگزاری  منابع،  از  دیگر  یکی  بود. 
ترتیبات پایاپای خواهد بود که بانک ها را قادر به هدایت 
نیاز  شما  می سازد،  دیگر  طرف  از  بین مرزی  معامالت 
و  اقتصادی  متغیر  چشم انداز  در  ماندن  قدم  ثابت  به 
مانند  خودتان،  خزانه   توانمندی های  یکپارچه سازی 
با  ارز خارجی و مدیریت نقدینگی،  پیش بینی سرمایه، 

باقی کسب و کار خواهید داشت. 

3. مدیریت موثر در یک جهان چندقطبی
باید بدانند که چگونه اهداف کسب و کار و  سازمان ها 
سیاست شان تحت تاثیر تغییر قدرت سیاسی و اقتصادی 
است.  داده  جهت  تغییر  چندقطبی  جهان  یک  به 
برای  فزاینده  ای  به طور  چین  که  آسیا  در  به خصوص 
نفوذ بر بازارها رقابت می کند و هندوستان به سرعت در 
حال رشد است. آنها نیاز به آماده سازی توانمندی های 
می توانند  بنابراین  داشت؛  خواهند  خودشان  لجستیک 
در  را  استعدادها  و  سرمایه  خدمات،  کاالها،  ملزومات، 

سراسر منطقه نفوذ جابه جا کنند.

4. هر جایی که به انجام کسب وکار می پردازید، استعداد 
را پرورش دهید.

مدیریتی،  تیم  به خصوص  کار،  نیروی  و  محلی  دانش 
سراسر  در  را  شما  کسب وکار  ردپای  و  فرصت ها  باید 

هنوز  جهانی  چرخش های  گرچه  کنند.  منعکس  جهان 
ارزشمند خواهند بود، اما تفاوت های بین بازارها تحت 
و  محلی  استعداد  توسعه  به  نیاز  متفاوت  نفوذ  مناطق 
حکمرانی  مدل های  عالوه  به  دارد.  بیشتری  منطقه ای 
با  را  محلی  تصمیم گیری  دقت  به  و  شوند  سازگار  باید 
مالحظات و نیازمندی های منطقه ای و جهانی متوازن 

کنند.

5. پرورش نوآوری در همه جا
تحول  در حال  به سرعت  جهان  در  رقابتی  پویایی های 
که  نوپا  شرکت های  توسط  می تواند  آسانی  به  امروز 
رهبران شان روندها را پیش بینی می کنند و طبق آن پیش 
هر  متقابل،  حمله  برای  شود.  اختالل  دچار  می روند، 
سازمانی نیاز به ایجاد یک فرهنگ نوآوری دارد که در 
جهان گسترش یابد. شرکت های زیرک تر مراکز نوآوری 
با یک باور نسبتا آزادتر ایجاد خواهند کرد؛ تا شرکت را 
به سوی آینده نگری )به خصوص 5 سال آینده شرکت( 
نیاز دارد و  به زمان  ایجاد نهادها  آگاه باشید که  ببرد. 
ایجاد اعتماد نیز به مراتب به زمان بیشتری نیاز خواهد 
داشت. هنوز این نهادها در اکثر کشورها وجود ندارند، 
قدرتمند  و  بپذیرند  را  آنها  که  می آموزند  بازارها  اما 
بودن را توسعه دهند. این امر در هر کشوری که گذاری 
به اقتصادی صنعتی داشته رخ داده است.  ممکن است 
باشد،  نداشته  ثبات وجود  از  تعریف معمول جدید  یک 
برای  تاثیرشان  از  استفاده  به  پایدار  سازمان های  اما 
کسب وکار  از  می تواند  که  مداوم  بهبود  و  رشد  توسعه 
حمایت کند، ادامه خواهند داد چرا که به آن نیاز دارند. 
دوراندیش ترین رهبران سازمانی این نهادها در تالشند 

تا بدانند چگونه می توانند این نقش را ایفا کنند.

از  بین المللی  معامالت  در  که  چین  پول  واحد  پاورقی: 
RMB استفاده می شود.

امروزه طیف گوناگونی از 
تکنولوژی های جدید شامل 

پیشرفت های چشمگیر در 
علم روبوتیک، نانوتکنولوژی 

و پزشکی در حال ظهور 
هستند. همه اینها بر جوامع و 

کسب وکارهای ما تاثیر خواهند 
گذاشت، اما از چشم انداز تاثیر 

اقتصادی این پیشرفت ها 
برجسته هستند. آنها خودشان 

تکنولوژی نیستند؛ بلکه 
عکس العمل های سیاسی 

و تجاری در مقابل اختالل 
تکنولوژی هستند. 
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زندگی  به  کودکتان  آمدن  نیست  قرار 
و  شما  عشق  برای  پایانی  شما، 
همسرتان باشد؛ اما اگر بگوییم با مادر 
مشترکتان  زندگی  در  چیز  هیچ  شدن 
تغییر نمی کند، امید بیهوده ای به شما 
شیرینی  اتفاق  شدن  مادر  ایم.  داده 
است؛ اما نمی توانیم انکار کنیم که برای 
با  شیرین  اتفاق  این  ها  زن  از  بسیاری 
سختی هایی همراه می شود که عالوه 
بر فرسوده کردنشان می توان آن ها را 

به جان مرد زندگیشان بیندازد.
اگر شما هم تازه به جمع مادرها وارد شده اید یا اینکه 
قرار است به زودی چنین روزهایی را تجربه کنید، بد 
نیست این متن را همراه با همسرتان بخوانید تا شاید با 
آگاه شدن از اصلی ترین دالیل جنگ های پدر و مادری 
بتوانید عشقتان را حتی بعد از تولد فرزندتان تضمین 

کنید.

چقدر عصبانی هستید؟
از زمانی که فرزندتان پا به زندگی شما گذاشته، رابطه 
تان با همسرتان چطور پیش می رود؟ آخرین باری که 
با او بحث کردید کی بوده و از آخرین لحظه ای که به 
ساعت  چند  رفته،  هم  در  هایتان  اخم  اشتباهش  خاطر 
تازه  از  گذشته است؟ در یک بررسی که روی گروهی 
حداقل  که  گفتند  مادرها  درصد   46 شد،  انجام  مادران 
هفته ای یک بار یا بیشتر از دست همسرشان از کوره 

در می روند.
از میان این مادرها، آن هایی که فرزندشان کمتر از یک 
سال داشت، بیشترین میزان خشم نسبت به شوهرشان 
نیمی  حدود  درصد(.   54 )حدود  کردند  می  تجربه  را 
از این مادران می گفتند گرچه خشم شدیدی نسبت به 
همسرشان احساس می کردند، اما می توانستند بعد از 
یک  مادر،   10 هر  از  اما  بگذرند  او  اشتباه  سر  از  مدتی 
نفر خشمی بسیار عمیق و ماندگار را نسبت به همسرش 
ماندگان،  احساس  این  خاطر  به  و  کرده  می  احساس 

خوشبختی اش را به خطر می انداخته است.

چرا کالفه اید؟
همسرتان در این ماه ها، چطور روی اعصابتان رفته؟ 
پدر  اینکه  خاطر  به  مادرها  درصد   44 مثل  هم  شما 
انجام  باید  خانه  در  را  کاری  چه  داند  نمی  خانواده 
دهد و در چه زمانی و چطور باید به بچه ها رسیدگی 

از این مادرهایی که در این  کند کالفه می شوید؟ یکی 
بررسی شرکت کرده گفته است: »از اینکه باید مدام به 
به  مرد  یک  متنفرم!  دهد  انجام  را  کاری  چه  بگویم  او 
راحتی می تواند از کنار سبد پر از لباس چرک بگذرد و 
اگر به او چیزی نگوییم، خودش به فکر انداختن لباس 

ها در ماشین لباسشویی نیفتد.«
یکی دیگر از این مادران هم گفته: »من از غرولند کردن 
بیزارم. اگر همسرم خودش کاری را انجام دهد، عالی 
انجام کارها داوطلب نشود، من هم  اگر برای  اما  است 
از او چیزی نمی خواهم؛ چون نمی توانم و نمی خواهم 

مدام در این مورد با او سر و کله بزنم.«
وقتی جمالت این مادرها را می خوانید، چهره خودتان 
چشمانتان  پیش  رود  می  در  کار  زیر  از  که  همسری  و 
که  نکنید  شک  صورتی  چنین  در  شود؟  می  مجسم 
باید بیشتر مراقب عشقتان باشید! بد نیست بدانید 40 
درصد از مادرانی که به سوال ها پاسخ دادند، از اینکه 
کند،  مراقبت  بچه  از  باید  چطور  داند  نمی  همسرشان 
عذاب می کشند. یکی از این زنان می گفت: »نمی فهمم 
چطور یک مرد باهوش که می تواند اتومبیلش را تعمیر 
کند، چیزهای ساده ای مثل پوشاندن سر کودک با کاله 
قبل از خارج شدن از خانه یا انداختن لباس های چرک 

در ماشین لباسشویی را نمی تواند بفهمد؟«

با ده دست یک هندوانه بر می دارد؟
در  درست  که  این  جز  ای  چاره  شوی،  می  مادر  وقتی 

از  که  هایی  ظرف  فرزندت،  غذای  شدن  آماده  زمان 
لباسش  بگذاری،  را سر جایشان  بیرون ریخته  کابینت 
برنامه کارهای  به  او را سرگرم کنی و  را عوض کنی، 
اینکه یک  مادران،  برای  و  نداری  فکر کنی  عصرت هم 
پدر نمی تواند همزمان چند مسئولیت را به عهده بگیرد 
نگه  مرتب  هم  را  خانه  کودک،  از  نگهداری  عین  در  و 
دارد، مایه تعجب و البته عصبانیت است. برای مادری 
که می خواهد کار بیرون و تحصیل را در کنار کار خانه 
و فرزندپروری داشته باشد، چندکاره بودن یک اجبار 
از  یا نمی خواهند  توانند  است؛ اجباری که پدرها نمی 

آن پیروی کنند.
چندکاره بودن در حالی برای یک مادر وظیفه محسوب 
بررسی  این  در  که  مادرهایی  درصد   40 که  شود  می 
اینکه همسرشان نمی تواند چند کار  از  شرکت کردند، 
را در یک زمان انجام دهد و یا همزمان به چند موضوع 
محال  گفتند  می  مادرها  این  بودند.  عصبانی  کند  فکر 
است همسرشان بتواند از پس انجام همزمان دو کار و 
یا حتی برنامه ریزی برای انجام دو کار مختلف بربیاید.
از نظر این خانم ها چندکاره نبوده آقایان، باعث شده 
که وظایف متعددی روی دوش مادرها سنگینی کند و 
آن ها را خسته و کالفه کند. 31 درصد مادرهای شرکت 
نمی  کمک  خانه  کارهای  در  همسرشان  اینکه  از  کننده 
عالوه  اینکه  از  مادران  از  بسیاری  و  بودند  آزرده  کند 
بر وظایف خانه، کارهای بیرون مربوط به خانواده هم 

روی دوششان افتاده ابراز ناراحتی می کردند.

مظلوم مانده اید؟
اتفاقی  اجتماعی  زندگی  حفظ  پدرها،  تازه  اغلب  برای 
طبیعی و برای تازه مادرها مهارتی دشوار و همراه با 

عذاب وجودان فراوان است.
حجم  گفتند  می  مادران  درصد   33 هم  بررسی  این  در 
وظایفی که خودشان و همسرشان به عهده می گیرند 
برابر نیست و پدر خانواده زیر بار انجام دادن وظایف 
کردنش  حمام  یا  کودک  لباس  پوشاندن  مثل  مشخصی 
از هر سه مادر می گفتند  نفر  به یک  نمی رود.نزدیک 
بچه دارشدن زندگی آن ها را بیشتر از همسرشان تغییر 
شوهرشان  گفتند  می  مادران  درصد   50 و  است  داده 
به  الزم  دارد.  کردن  استراحت  برای  را  بیشتری  زمان 
مادر  که  حالی  در  موارد  اغلب  در  که  نیست  یادآوری 
حال  در  هم  را  کودکش  خواب  ساعات  است  مجبور 
درست کردن غذای او و رسیدگی به کارهای عقب مانده 
انجام  بگذراند، مرد می تواند تمرینات ورزشی اش را 

دهد یا سرش را با اینترنت بازی گرم کند. همین دالیل 
به ظاهر بی اهمیت کافی است تا رابطه زن و شوهرها 

را به ویژه بعد از بچه دار شدن شکرآب کند.

دوست ندارد چیز تازه ای یاد بگیرد؟
به  موظف  را  خود  مادرها  از  بسیاری  که  حالی  »در 
پدرها  کنند،  می  فرزندپروری  های  کتاب  خواندن 
بخوانند.«  مجله  و  روزنامه  قبل  مثل  دهد  می  ترجیح 
این شکایتی است که بسیاری از مادرها در این بررسی، 
آن را به عنوان یکی از دالیل عصبانی بودنشان مطرح 
داشته  اعتقاد  نفر  یک  مادر،  چهار  هر  از  و  کردند  می 
بهتر،  فرزندپروری  برای  را  بیشتری  ذهنی  انرژی  که 
ماه  در  وقت  کنند.کمبود  می  خرج  همسرش  نسبت  به 
از دالیل اصلی  یکی  تولد فرزند،  ابتدای  و روزهای  ها 
دعواهای زن و شوهری و بروز خشم خانم هاست. این 
مشکل یک سوم مادرها را خسته و خشمگین می کند و 
رابطه آن ها با همسرشان را خراب می کند. بی توجهی 
و  مخرب  تاثیری  تواند  می  موضوعی  چنین  به  مردها 
و  بگذارد  و شوهری شان  رابطه زن  کامال جدی روی 

زندگی در یک خانه را هر روز برای آنها سخت تر کند.

درد دلتان را بیرون نمی ریزید؟
خشمی که تمام این مشکالت به ظاهر کوچک در مادر 
و  گاه  غرولندهای  به  تنها  است  ممکن  کند،  می  ایجاد 
بیگاه تبدیل نشود. بعید نیست که یک مادر خشمگین، 
بمب  مثل  ندارد  انتظار  همسرش  که  زمانی  در  درست 
برای  کند.  زده  شگفت  را  خانواده  پدر  و  شود  منفجر 
نکردن  خاموش  مثل  ای  ساده  اتفاق  مادری  چنین 
هواکش سرویس بهداشتی هم می تواند مثل یک ماشه 
عمل کند و انفجاری بزرگ اما غیرمنتظره را باعث شود.

و  دوستان  با  را  خود  مشکالت  زنان  از  بسیاری  گرچه 
آشنایانشان به اشتراک می گذارند، اما 60 درصد مادرها 
چیزی از این مشکالت به اطرافیانشان نمی گویند. ترس 
ناتوانیشان  یا آشکارشدن  از قضاوت شدن  این مادرها 
باعث می شود حرفی از این مشکالت به زبان نیاورند 
و با همین سکوت، تحمل شرایط سخت و تازه را برای 
که  افتد  می  حالی  در  اتفاق  این  کنند.  دشوارتر  خود 
سکوت مادرها باعث می شود کمترکسی از مشکالتشان 
باخبر شود و به کمکشان بیاید. با این وجود بررسی ها 
نشان می دهد که مادرها بخاطر ترس از قضاوت شدن، 
ضعیف خطاب شدن و مادر ناتوان به نظر رسیدن، از 

مشکالتشان حرفی نمی زنند.
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6 نکته برنامه ریزی مالی 
برای والدین مجرد

والدینی که به دالیلی مانند جدایی یا فوت همسر، مجرد هستند با چالش های 
خاصی مواجه می شوند که اگر بخواهیم صادقانه بیان کنیم، مدیریت کردن 
باشد.  ترسناک  مواقع،  برخی  در  می تواند  حتی  و  سخت  حدودی  تا  آنها 
والدین مجرد همواره باید توانایی انجام دادن چندین کار را به طور همزمان 
داشته باشند؛ به طوری که یک استراتژی متوازن مطابق با نیازهای احساسی 
و مالی خود و خانواده شان را ایجاد کنند. اگرچه هدف برنامه ریزی مالی 
ندارد،  چندانی  تفاوت  می کنند  زندگی  هم  با  که  والدینی  با  مجرد  والدین 
آنها  که  حقیقت  این  با  و  بود  خواهد  چالش برانگیز  اهداف  این  به  رسیدن 
فقط یک منبع درآمدی دارند، این چالش تشدید می شود. مادران مجرد اغلب 
از خانواده  مادر می خواهند  به عنوان  آنها  دارند؛  نیز  دیگری  دشواری های 
خود حمایت کنند و در پی تغییر شغل جهت به دست آوردن موقعیت بهتر و 
درآمد بیشتر نیستند. در نتیجه سطح شغل حرفه ای آنها به کندی پیشرفت 
می کند و چشم اندازی که برای آنها می توان متصور شد، درآمد نسبتا کمتر 
از حد پیش بینی شده در آینده است. در ادامه این مطلب نکات مهمی را که 
یک والد مجرد باید در نظر بگیرد تا بتواند محتاطانه برنامه ریزی مالی اش 

را پیش برده تا از خود و خانواده اش محافظت کند بیان می کنیم.

یک جریان نقدی و برنامه هزینه بسازید
بودجه  زمان  همان  در  درحالی که  آینده  برای  پس انداز  و  برنامه ریزی 
امکان  افراد، خصوصا والد مجردی که  از  هزینه های جاری برای بسیاری 
بهره گیری از حمایت و مشاوره یک شریک را ندارد، می تواند تجربه بسیار 
به  رسیدن  و  هزینه ها  برآورد  کار،  لوازم  از  یکی  باشد.  ای  کننده  خسته 
با درآمدی است که خواهیم داشت. همچنین می توانید در یک طرح  تعادل 
سرمایه گذاری ماهانه )MIP( شرکت کنید که به سرمایه گذار امکان بهره مند 
شدن از یک درآمد ماهانه از طریق سود سرمایه گذاری های خود را می دهد. 
با این برنامه ریزی می توانید تا حدودی ریسک کمبود درآمد را برای خانواده 

خود کاهش دهید و به تدریج درآمدهای تکمیلی را به آن بیفزایید. 

یک بیمه نامه عمر بخرید
با خرید یک پوشش بیمه عمر شما می توانید مانند والدینتان مطمئن باشید 
ابزار بی نهایت مهم برای  این یک  آینده بچه های شما ایمن خواهد بود.  که 
والد مجرد است و تا حد زیادی بر نیازهای مالی خانواده بستگی دارد. برای 
تعیین مقدار پوششی که می خواهید بیمه نامه تان داشته باشد باید در ابتدا 
محاسبه کنید که این سرمایه گذاری کردن چه عوایدی را نصیب شما می کند. 
برای مثال مخارج زندگی بچه ها و هزینه آموزش آنها مسائلی است که باید 
از آن مقدار حق بیمه ای را که  والد مجرد درمورد آن تصمیم بگیرد و پس 

می تواند پرداخت کند تعیین کند.

بیمه خدمات درمانی داشته باشید
یک والد مجرد خانواده خود را با یک حقوق و درآمد حمایت می کند. با این 
شرایط این تقریبا غیر ممکن است که برای موارد اضطراری پزشکی، پول 
به اندازه کافی پس انداز کرده باشد. نیازهای پزشکی می تواند هر کسی را 
شگفت زده کرده و گاهی اوقات می تواند جریان نقدی خانواده را به شدت 
درمانی  خدمات  بیمه  تنها  والدین  که  است  ضروری  بنابراین  کند؛  تخلیه 
آنها در مقابل ضرورت های پزشکی محافظت کرده و  از  خریداری کنند تا 
به جلوگیری از تاثیر منفی بر جریان نقدی خانواده کمک کند. والد مجرد 
بیماری،  مواقع  در  که  می کند  پیدا  را  اطمینان  این  درمانی  خدمات  بیمه  با 

همراهی برای پرداخت هزینه ها خواهد داشت. 

برای آموزش و پرورش فرزندان سرمایه گذاری کنید
مراقبت  به  نیاز  که  است  مهمی  بسیار  هدف  فرزندان  پرورش  و  آموزش 
کردن دارد. در حالی که آموزش ابتدایی هنوز نسبتا مقرون به صرفه است، 
آموزش متوسطه و عالی امروزه قیمتی باال دارد. والدین مجرد نیاز دارند که 
نه تنها بودجه ای برای آموزش و پرورش االن فرزندان خود در نظر بگیرند؛ 
بلکه پولشان را به شیوه ای سرمایه گذاری کنند که درآینده به مقداری رشد 
به خوبی  نیز  را  آینده  در  فرزندانشان  پرورش  و  آموزش  بودجه  که  کند 
تامین کند. در راستای این امر می توان به سرمایه گذاری بخشی از پول در 
صندوق های  در  باقی مانده  بخش  سرمایه گذاری  و  بلندمدت  قرضه  اوراق 
سرمایه گذاری سهام توصیه کرد. با این کار والدین مجرد نفع دوگانه ای از 
داشتن یک سرمایه گذاری نسبتا امن با بازدهی ثابت و همینطور به عنوان یک 

سرمایه گذاری که پتانسیل به دست آوردن بازده باالتر در بلندمدت را دارد 
در  را  خود  پول  از  بخشی  سرمایه گذاری  می توانند  همچنین  برد.  خواهند 
صندوق های سرمایه گذاری مشترک در نظر بگیرند. برای استفاده بهتر از 
این صندوق ها باید از یک مشاور مالی برجسته بهره جست. البته باید توجه 
داشته  یاد  به  بپردازید.  مشاوره  دریافت  برای  زیادی  هزینه  نباید  که  کرد 
باشید مهم ترین اصل برنامه ریزی مالی، یک صندوق اضطراری کافی است 
که به عنوان یک شبکه امن مالی عمل کند. برای سودآوری از صندوق باید 

مهارت مناسب در این زمینه کسب کرد. 

برنامه بازنشستگی داشته باشید
یک والد تنها، اغلب فراموش می کند که نه تنها مسوول رفاه برای خانواده 
خود است، بلکه مسوول ثبات آینده خود و شادی کل اعضای خانواده نیز 
هست. از آنجا که منابع کمیاب یا محدود است، اغلب اتفاق می افتد که والد 
به  کمی  توجه  و  می کند  تالش  کودک  آینده  و  فوری  نیازهای  تحقق  برای 
نیازهای خود دارد. در نتیجه الزم است که والد مجرد مقداری از درآمد خود 
را برای رفع نیازهای شخصی خود در نظر بگیرد. همچنین می توان مبلغ 
مشخصی از پول را در صندوق عمومی )PPF( که دارای بهره باالتری است 
سرمایه گذاری کرد. عالوه بر این، می توان از طریق یک طرح سرمایه گذاری 
منظم )SIP( در بازارهای سهام سرمایه گذاری کرد. سرمایه گذاری کردن 
مرتب مقدار کمی از پول از طریق یک SIP اجازه می دهد تا سرمایه گذار در 
جریان بازارهای سهام قرار بگیرد، همچنین این گونه سرمایه گذاری کمک 
می کند تا مقدار مشخصی از ریسک سرمایه گذاری در بازار سهام را کاهش 

دهد.

برای مستقالت برنامه ریزی کنید
این موضوع خیلی مهم است که در صورت مرگ یا ناتوانی، از فرزندانتان 
به خوبی مراقبت شود. به همین دلیل است که باید وصیت نامه ای ترتیب داده 
شود که قوانین تقسیم اموال بین فرزندان یا قیم مناسبی که مسوولیت آنها 
را به عهده گیرد در آن مشخص شود. اگر یک والد مجرد دارایی ملکی دارد، 
باید به سرعت تکلیفش را مشخص کند و یک فرد مورد اعتماد وظیفه تقسیم 

اموال را برعهده گیرد. 

www.dnaindia.com :منبع
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فواصل  در  باید  زنان  که  است  معتقد  مارک  سارالین  دکتر 
زمانی مشخص با پزشک شان مالقات کنند تا بتوانند سابقه 
این  درباره  کنند،  شناسایی  را  خود  بیماری  خانوادگی 
بیماری ها اطالعات کافی داشته و به بدن خود توجه داشته 
باشند. دکتر مارک، مشاور ارشد پزشکی سازمان سالمت 
رابطه  این  در  انسانی  خدمات  و  بهداشت  وزارت  در  زنان 
می گوید: »شما باید بدانید چه چیزی حال تان را خوب می 
کند و چه وقت خوب نیستید. فهمیدن حالت های بدن کلید 
بیشتر  خواهید  می  و  هستید  خانم  اگر  شماست.«  سالمت 

عمر کنید، این مطلب مخصوص شماست.

بیماری قلبی
بیماری قلبی، یکی از عوامل کشنده مردان و زنان است. در 
زنان، حدود 29 درصد از مرگ ها به خاطر بیماری قلبی رخ 
می دهد. اما هنوز مرگ و میر به خاطر بیماری قلبی برای 
زنان به بزرگ ترین مشکل در این زمینه تبدیل نشده است. 
دردسر حقیقی مربوط به مرگ زودهنگام و از کار افتادگی 
آنهاست. تحقیقات نشان می دهد زنان زیادی هستند که به 
خاطر بیماری قلبی در سنین 60 تا 70 سالگی می میرند، در 

حالی که هیچ کدام شان انتظار آن را ندارند.
از طرفی زنانی هم هستند که سال های متمادی با بیماری 
قلبی زندگی کرده و دچار مشکالت تنفسی شده اند، زیرا 
مشکالت  دربرابر  آنها  توانایی  بر  تواند  می  قلبی  بیماری 
از  بیشتر  مردان  اگرچه  باشد.  داشته  منفی  تاثیر  تنفسی 
زنان به خاطر بیماری قلبی جان خود را از دست می دهند، 
خود  در  بیماری  این  تشخیص  برای  تمایلی  زنان  اکثر  اما 

این  از  یا پیشگیری  نشان نمی دهند، به همین دلیل درمان 
بیماری زمانی انجام می شود که دیگر خیلی دیر است.

عالئم بیماری قلبی را بشناسید
ما برای در نظر گرفتن مشکالت قلبی اغلب فقط به عالئمی 
مانند درد سینه توجه می کنیم. برخی افراد ممکن است این 
درد را داشته باشند، اما برخی دیگر ممکن است درد فک، 
درد شانه، حالت تهوع، استفراغ داشته یا دچار نفس نفس 
قلبی  مشکالت  گرفتن  نظر  در  برای  بنابراین  شوند،  زدن 
دیگر  عالئم  به  و  نگیرید  نظر  در  را  سینه  قفسه  درد  فقط 

هم توجه کنید.

عوامل خطرزا برای بیماری قلبی
عبارتند  قلبی  بیماری  به  مربوط  خطرزای  عوامل  برخی 
سابقه  که  افرادی  دهد  می  نشان  )تحقیقات  وراثت  از: 
خطر  معرض  در  بیشتر  دارند  قلبی  بیماری  خانوادگی 
ابتال به این بیماری قرار دارند(، نژاد )آفریقایی آمریکایی، 
به  آسیایی  افراد  برخی  و  هاوایی  بومی  افراد  مکزیکی، 
احتمال بیشتری در معرض خطر بیماری قلبی قرار دارند(، 
سیگار کشیدن، کلسترول باالی خون، فشار خون باال، عدم 
تحرک فیزیکی، چاقی و داشتن اضافه وزن و دیابت. تمام 
افراد به بیماری قلبی موثر  ابتالی  این موارد می تواند بر 

باشد.

چطور می توان از بیماری قلبی پیشگیری کرد؟
بیشتر  را  سالمت  با  توام  رفتارهای  قدیم،  زمان  در  مردم 

قلبی  بیماری  کلی  خطر  دلیل  همین  به  کردند؛  می  رعایت 
یا سکته مغزی در آنها کمتر بود. پزشکان می گویند افراد 
می توانند خطر بیماری قلبی خود را از طریق تغییر سبک 
کاهش  ورزش،  و  متعادل  غذایی  رژیم  رعایت  و  زندگی 
دهند. به عالوه درمان و کنترل بیماری های دیگر از جمله 

عوامل  عنوان  به  خود  هم  و...  خون  فشار  چاقی،  دیابت، 
پیشگیری مطرح می شود.

وقتی استخوان ها تو خالی باشند
که  هستند  مشکالتی  سستی،  و  کمردرد  پشت،  خمیدگی 
دهند،  می  تشخیص  دکتر  به  رفتن  از  پیش  تر  مسن  زنان 
پوکی  درباره  بیشتری  اطالعات  پزشک  بدانند  آنکه  بی 

استخوان شان دارد.
در حال حاضر 44 میلیون آمریکایی دچار پوکی استخوان 
این تعداد را زنان تشکیل می دهند.  هستند که 68 درصد 
البته این بیماری به طور گسترده ای قابل پیشگیری است 
و رفتارهایی که زنان در دوران کودکی، نوجوانی و جوانی 
این  پیشرفت  در  مهمی  بسیار  نقش  دهند  می  انجام  خود 

بیماری ایفا می کند.

هیچ وقت دیر نیست
حجم  سالگی،   30 تا  انسان  بدن  دانید  می  که  طور  همان 
زیادی از ساختار استخوان های خود را شکل می دهد. در 
این مرحله، شکل گیری استخوان جدید متوقف شده و بدن 
روی حفظ استخوان های قدیمی تمرکز می کند، بنابراین 
هرگز برای قوی نگه داشتن استخوان و پیشگیری از ترک 

خوردگی آنها دیر نیست.

چرا استخوان ها پوک می شوند؟
باال رفتن سن، داشتن استخوان های کوچک و الغر، قومیت 
این بیماری بین زنان سفیدپوست و آسیایی بیشتر  )خطر 
)چرخه  جنسی  های  هورمون  خانوادگی،  پیشینه  است(، 
می  یائسگی  به  توجه  با  استروژن  کمبود  و  نادر  قاعدگی 
اشتهایی  بی  دهد(،  افزایش  را  بیماری  این  خطر  تواند 
عصبی، کمبود کلسیم و ویتامین D در رژیم غذایی، مصرف 
داروهای  برخی  یا  گلوکوکورتیکوئید  )خصوصا  دارو 
ضدتشنج(، شیوه زندگی توام با تحرک کم، سیگار کشیدن 
و مصرف الکل از جمله عوامل خطرزا برای پوکی استخوان 

هستند.

سرطان سینه
سرطان سینه یکی از شایع تــــرین سرطان ها بین زنان 
است که بعد از سرطان ریه، به عنوان دومین عامل مرگ و 

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

دشمن سالمت زنان
ندارد،  وجود  عمر  طول  افزایش  برای  تضمینی  هیچ  که  آنجا  از 
بتوانند داشتن عمر طوالنی و  تحقیقات زیادی در پی آن هستند که 
سالمت  افزایش  به  کمک  برای  کنند.  پذیر  امکان  را  سالمت  با  توام 
خانم ها، در این مطلب به پنج نوع بیماری پرداخته ایم که جزء نگرانی 
های بزرگ خانم ها محسوب می شوند؛ بیماری قلبی، سرطان سینه، 

پوکی استخوان، افسردگی و بیماری خودایمنی.
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میر در زنان محسوب می شود. متخصصان می گویند ترس از 
سرطان سینه در برخی موارد می تواند اغراق آمیز بوده و مانع 
به  شود.  مختلف  های  اسکن  انجام  و  پزشک  به  زنان  مراجعه 
عالوه ترس از سرطان سینه ممکن است زنان را وادار به اجرای 

تصمیمات عجوالنه کند در شرایطی که شاید نیازی به این کار 
نباشد.

عوامل خطرزای ابتال به سرطان سینه
سرطان  برای  را  زیر  خطرزای  عوامل  آمریکا،  سرطان  انجمن 
ها  ژن  سن،  رفتن  باال  است:  کرده  ارائه  شرح  این  به  سینه 
)تقریبا 5 تا 10 درصد سرطان های سینه به تغییرات در ژن های 
خاص مربوط می شود(، سابقه خانوادگی این بیماری، پیشینه 
شخصی این بیماری، نژاد، بافت برداری غیرعادی و زودهنگام 
سینه، آزمایش زودهنگام سینه با استفاده از اشعه ایکس، آغاز 
 55 از  بعد  یائسگی  یا  12سالگی(  از  )پیش  قاعدگی  زودهنگام 
سالگی، عدم بچه دار شدن، استفاده از داروهایی مانند دی اتیل 
از  همگی  و...  چاقی  الکل،  مصرف   ،)DES( بسترول  استیل 
جمله عواملی هستند که می توانند احتمال ابتال به سرطان سینه 

را افزایش دهند.

چطور می توان سرطان سینه را در نطفه خفه کرد؟
دکتر استفان ِسِنر از اعضای انجمن سرطان آمریکا توصیه می 
کند که وزن خود را کنترل کرده، ورزش کنید، سیگارتان را کنار 
دقیق  های  آزمایش  انجام  و  بیماری  خطرات  درباره  و  گذاشته 
اسکن برای شناسایی سرطان سینه با پزشک تان مشورت کنید.

تنها اینکه مادرتان مبتال به سرطان سینه نبوده، دلیل نمی شود 
که فکر کنید شما هم از این بیماری مصون هستید. در شرایطی 
مشابه، باید به خاطر داشته باشید که برخی زنان هم ممکن است 
یک یا چند عامل خطرزای مربوط به این بیماری را داشته باشند 
افراد  بنابراین همه  به سرطان سینه مبتال نشوند،  گاه  اما هیچ 

باید نسبت به این بیماری هوشیار باشند.

وقتی بدن با خود می جنگد
بیماری خودایمنی در واقع دسته ای از اختالالت است که در آن 
می  تغییر  را  ها  بافت  و  کرده  حمله  فرد  بدن  به  ایمنی  سیستم 
دهد یا آنها را از بین می برد. بیش از 80 بیماری مزمن حاد در 
این دسته بندی وجود دارد که بیماری های سل پوستی، ام اس 
و دیابت نوع یک در همین دسته قرار می گیرند. تحقیقات نشان 
زنان  در  خودایمنی  های  بیماری  از  75درصد  حدود  دهد  می 
خود،  خودی  به  ها  بیماری  این  رسد  می  نظر  به  دهد.  می  رخ 
سل  و  تیروئید  بیماری  دیابت،  استثنای  )به  هستند  غیرعادی 
پوستی( اما اگر در قالب یک گروه در نظر بگیریم، این اختالالت 
چهارمین علت شایع از کار افتادگی بین زنان آمریکایی محسوب 

می شود.

سرطان سینه
سرطان سینه یکی از شایع تــــرین سرطان ها بین زنان است 
در  میر  و  مرگ  عامل  دومین  عنوان  به  ریه،  سرطان  از  بعد  که 
زنان محسوب می شود. ترس از سرطان سینه ممکن است زنان 
را وادار به اجرای تصمیمات عجوالنه کند در شرایطی که شاید 

نیازی به این کار نباشد.

خودایمنی؛ بیماری ناشناخته و مرموز
هنوز چندان مشخص نیست که چه چیزی باعث می شود بدن 
به عوامل هورمونی،  این وضعیت دربیاید و محققان نسبت  به 
آنجایی که  از  ژنتیکی و عوامل زیست محیطی مظنون هستند. 
تعیین  است،  نشده  شناخته  خوبی  به  هنوز  خودایمنی  بیماری 
عوامل خطرزای مشخص آن بسیار دشوار است. عالئم آن ممکن 
است اصال عالئم خاصی نباشد و در عین حال مانع از تشخیص 
همسرتان  یا  خود  کنید  می  فکر  اگر  حال،  این  با  شود.  درست 
پزشک  با  زمینه  این  در  حتما  است  بهتر  هستید،  مشکلی  دچار 
مشورت کنید. بین زنان رفتن نزد پزشکان مختلف برای رسیدن 
به نتیجه نهایی، امری عادی است و این موضوع نشان می دهد 

که عالئم بیماری خود را بیشتر از مردان جدی می گیرند.

افسردگی
خانوادگی  سابقه  افسردگی،  با  توام  های  دوره  داشتن  سابقه 
مشکالت  حاد،  مزمن  بیماری  قلبی،  مشکالت  سابقه  افسردگی، 
که  داروهایی  از  استفاده  مخدر،  مواد  سوءمصرف  زناشویی، 
مسبب افسردگی هستند مانند داروهایی برای فشار خون باال یا 
تشنج، رویدادهای استرس زای زندگی مانند از دست دادن شغل 
یا مرگ اطرافیان، بیماری هایی که می تواند منجر به افسردگی 
شود مانند کمبود ویتامین و بیماری تیروئید، سابقه بیماری های 
حاد و جراحی، غمخواری زیاد یا تشویش بیش از حد برای یک 
مسئله، اختالالت غذایی یا اختالل تشویش، تغییرات هورمونی 
افراد خصوصا زنان را  و... همگی از جمله عواملی هستند که 

دچار افسردگی می کنند.

چگونه به جنگ افسردگی برویم؟
پروفسور دوری لین که روانشناس است در این زمینه می گوید 
زنان باید در طول زندگی خود با دیگران ارتباط داشته باشند. 
آنها به داشتن ارتباطات اجتماعی و شادی نیاز دارند؛ چون اگر 
افسردگی  احتمال  باشد،  نداشته  وجود  شان  زندگی  در  شادی 
شان بیشتر می شود. برای آنکه بتوانید عوامل خطرزا را کاهش 
دهید، متخصصان توصیه می کنند دالیلی پیدا کنید که صبح زود 
جامعه،  کار،  فرزندان،  خانواده،  عشق،  شوید.  بیدار  خواب  از 
داشتن گل و گیاه یا حیوانات خانگی و انجام کارهای داوطلبانه 

می توانند دالیل خوبی برای شادی و زندگی بهتر باشند.

به یاد داشته باشید فقــــط از صرافی 
های معتبر جهت نقل و انتقال پول 

خوداستفاده نمائید
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همه چیز درباره راه ایران برای صعود به جام  جهانی ٢٠١٨

فرار از گروه مرگ
 

ایران در راه رسیدن به جام  جهانی با تیم های کره  جنوبی، ازبکستان، قطر، چین و 
سوریه بازی می کند. قرعه کشی مرحله مقدماتی جام  جهانی ٢٠١٨ روسیه در قاره 
آسیا 12 آوریل در مالزی برگزار شد و تیم  ملی ایران که به عنوان صدرنشین قاره آسیا 
جام   به  رسیدن  راه  در  خوبی  قرعه  با  داشت  حضور  یک  سید  در  فیفا  رده بندی  در 

جهانی ٢٠١٨ روسیه روبه رو شد.
 پیش از قرعه کشی  در مالزی، بحث های مختلفی در مورد تقابل ایران و عربستان در رسانه های 
دو کشور مطرح شده بود که در قرعه کشی پنج شنبه گذشته دو تیم در دو گروه مختلف قرار 
این امکان وجود دارد در حالی که  گرفتند تا حداقل در مرحله گروهی با هم روبه رو نشوند. 
ایران و عربستان در گروه خود سوم شوند در مرحله پلی آف به مصاف هم بروند. قرعه تیم 
ایران در این دوره شباهت زیادی به قرعه تیم  ملی در راه رسیدن به جام  جهانی ٢٠١٤ برزیل 
دارد. کره  جنوبی، ازبکستان و قطر سه تیمی هستند که در دوره گذشته مقدماتی جام  جهانی با 
ایران هم گروه بوده اند. بعد از مراسم قرعه کشی کارشناسان بر این باور هستند که قرعه خوبی 
نصیب تیم  ملی شده است. با توجه به اینکه بازی با ژاپن به مراتب سخت تر از کره  جنوبی بود و 
هم گروهی ایران با کره  جنوبی و عدم بازی با عربستان در مرحله گروهی، با توجه با مناقشات 
اخیر با این کشور، از نکاتی است که به راحت شدن صعود ایران به جام  جهانی کمک کرده است. 
بتواند  است  بعید  به نظر می رسد. سوریه هم  به عراق  بهتری نسبت  همچنین قطر هم رقیب 

مانعی بلند باشد. 
در  فوتبال  فدراسیون  دبیرکل  اسدی،  علیرضا  همراه  به  تیم  ملی  سرمربی  کی روش،  کارلوس 
این مراسم حضور داشتند. به غیر از سرمربیان تیم های حاضر در مرحله پایانی مقدماتی جام  
در  را  منچستریونایتد  در  بازی  سابقه  که  کره ای  بازیکن  پارک،  سونگ  جی  آسیا،  در  جهانی 
کارنامه اش دارد از چهره های سرشناس مراسم چهارشنبه گذشته بود. البته برخالف اینکه در 
این گونه مراسم ها بازیکنان سرشناس قرعه ها را از داخل گلدان ها بر می دارند اما در مراسم پنج 

شنبه گذشته جی سونگ پارک فقط تماشاگر مراسم بود. 
برنامه بازی ها هم به این صورت است که ملی پوشان فوتبال کشورمان کار خود را در مرحله 
گروهی مقدماتی جام  جهانی ٢٠١٨ روسیه از روز یازدهم شهریورماه در ورزشگاه آزادی مقابل 
قطر آغاز می کنند. در گروه دیگر مرحله مقدماتی جام  جهانی تیم های استرالیا، ژاپن، عربستان، 

شایعه تقلب 
در قرعه کشی 

گروه ایران
و  ایران  بین  که  سیاسی ای  تنش های  از  بعد 
منتظر  بسیاری  آمده،  وجود  به  عربستان 
هم گروهی این دو کشور در یک گروه از مرحله 
انتخابی جام جهانی بودند؛ بااین حال این اتفاق 
ایران  و  رفت  دوم  گروه  به  عربستان  و  نیفتاد 
بازی  تا  شد  انتخاب  اول  گروه  سرگروه  هم 
ریاض  و  تهران  در  دو  این  احتمالی  و  حساس 
شبهه ای  و  شک  خیلی  مورد  این  نشود.  عملی 
در  هم  امارات  ازآنجا که  ولی  نداشت؛  بین  در 
گروه ایران نیفتاد و هم گروه با عربستان شد، 
کم کم جای سؤال و تردید به وجود آمد؛ امارات 
هم به تأسی از عربستان دیگر کشوری بود که 
امنیت الزم را ندارد و تیم های  ایران  گفته بود 
به  نیستند  حاضر  کشور  این  ملی  و  باشگاهی 
فوتبال  کنفدراسیون  البته  کنند؛  سفر  تهران 
آسیا خواسته آنها را در رده باشگاهی رد کرد و 
فرصتی هم برای بازی در رده ملی پیش نیامد. 
اینکه امارات و عربستان خیلی به طور اتفاقی 
در سمت دیگر جدول افتاده اند، به نظر خیلی ها 
درواقع  نبوده؛  حساب وکتاب  بدون  هم  چندان 
برای  تقلب  شایعه  قرعه کشی  برگزاری  از  بعد 
بر  امارات  و  عربستان  با  ایران  هم گروه نشدن 
سر زبان ها افتاد، حاال هم که سایت چینی زبان 
و  گذاشته  کنار  را  مالحظه   sports.sina
به وضوح از »مهندسی شدن« مراسم قرعه کشی 
انتخابی جام جهانی در منطقه آسیا خبر داده. 
این  درباره  از گزارشش  در قسمتی  این سایت 
فوتبال  »کنفدراسیون  می نویسد:  موضوع 

عربستان  با  ایران  اینکه  برای  آسیا 
برنامه ریزی  قبل  از  نشود،  هم گروه  امارات  و 
شده  مهندسی   قبل  از  اتفاق  این  و  بود  کرده 
به  آخر  تیم  از  گروه  هر  تیم های  ترتیب  بود. 
تیم نخست آمده بود و اول تالش بر این شد تا 
امارات و عربستان در یک گروه قرار بگیرند و 
این دو  ایران در گروهی قرار بگیرد که  سپس 
ازاین قبیل  البته  باشند«.  نداشته  حضور  تیم 
اتهامات همیشه در تورنمنت های بزرگ و مهم 
وجود داشته؛ همین چند وقت پیش رسانه های 
تصاویری  نشان دادن  با  هم  اروپایی  معتبر 
دادند  نشان  بود،  گویا  خودشان  نظر  به  که 
اروپا  قهرمانان  لیگ  قرعه کشی  مراسم  در 
اختالف  همین  راستای  در  است.  شده  تقلب 
دیپلماتیکی که بین ایران و عربستان به وجود 
آمده، یکی، دو روز پیش شایعه شد که عراقی ها 
با توجه به انتخاب کردن ایران به عنوان میزبان 
بازی هایشان قصد دارند هرطورشده عربستان 
را هم به تهران بکشند و با این تیم در ایران بازی 
قبل  از  می شد  که  همان طور  بااین حال  کنند؛ 
این صحبت ها واکنش مسئوالن  زد،  هم حدس 
سعودی را در پی داشته که گفته  اند با عراق هم 
در ایران بازی نمی کنند و منتظرند تا عراقی ها، 
کنند.  انتخاب  میزبانی  برای  را  دیگری  کشور 
روز چهارشنبه رئیس فدراسیون فوتبال عراق 
با تأیید این موضوع خبر داد که حاضر است با 
عربستانی ها در کشوری به غیر از ایران بازی 
برای  بود  نخواهد  حاضر  هم  عراق  ولی  کند؛ 

بازی با سعودی ها به عربستان سفر کند. 

فوتبال  فدراسیون  رئیس  المسعود،  عبدالخالق 
الشرق االوسط  با  که  گفت وگویی  در  عراق، 
در  نیست  حاضر  عربستان  »اگر  گفت:  داشت، 
خاک ایران به میدان رود، ما هم مشکلی نداریم 
برابر  بی طرف  زمین  در  هستیم  حاضر  و 
دیگر  اما  رویم؛  میدان  به  عربستان  ملی  تیم 

دیدارهای خود را در ایران برگزار می کنیم«.

»راه  عنوان  با  لوت  دشت  در  جهان  کویری  ابرماراتن  برگزاری 
ابریشم ایران«

»با ما در گرم ترین نقطه 
جهان بدوید«

نقطه  گرم ترین  در  ما  »با  شعار  با  جهان  کویری  ماراتن  ابر 
لوت  دشت  در  امسال  ماه  اردیبهشت  دوم  نیمه  بدوید«  جهان 
ابریشم  »راه  عنوان  با  اروپا  در  ماراتن  این  می شود.  برگزار 
یك  گذاشتن  اجرا  به  آن  اصلی  هدف  که  می شود  شناخته  ایران« 
مسابقه ورزشی نیست. ابر ماراتن کویری ایران، رویداد خالقانه 
دوندگانی  نیز  آن  شرکت کنندگان  که  شده  شمرده  گردشگری 
که  چنان  آن  رویداد  این  در  شرکت  از  هدف  نیستند.  حرفه ای 
با چالش های  انسان  مبارزه  داده اند،  آن شرح  ایتالیایی  مجریان 
طبیعت و غلبه بر شرایط سخت در قالب تعامالت فردی و جمعی 
با محیط است و شاید به همین دلیل باشد که قهرمان این رویداد، 
هیچ نشان و جایزه ای ندارد. البته مقامات محلی در کرمان قبال 
این  کرد.  خواهند  اهدا  یادگار  به  را  ایران  از  نشانی  که  گفته اند 
ماراتن توسط »پائولو برگینی«، قهرمان ماراتن های قطب جنوب 
و شمال با همراهی یك شرکت گردشگری ایرانی، پس از ارزیابی 
رویدادی  را  ماراتن  این  او  است.  شده  برنامه ریزی  لوت،  کویر 
فرهنگی دانسته و گفته است: »سرعت تنها هدف ابرماراتن راه 
برای  دارد،  را  خود  خاص  قوانین  کویرنوردی  نیست.  ابریشم 
حرفه ای  دوندگان  شرکت کنندگان،  درصد   ٢٠ فقط  شاید  همین 
و  خودشناسی  برای  افراد  باقی  وگرنه  بدوند،  سرعتی  و  باشند 
حضور  رویداد  این  در  متفاوتی  فرهنگی  انگیزه های  و  تفکر  با 
ایرانی  خواهند داشت. »صلح و امنیت« پیامی است که مجریان 
دیپلماسی  دریچه  از  دارند  انتظار  ماراتن  ابر  این  ایتالیایی  و 
ماراتن  این  ایرانی  به جهان مخابره شود.« مجریان  گردشگری 
معتقدند، آنچه اهمیت چنین رویدادهایی را در گردشگری کشور 
گردشگری  برند  توسعه  در  آنها  خالقانه  نقش  می کند،  بیشتر 
را  کشور  گردشگری  تبلیغاتی  پیام  که  شکلی  به  است،  ایران 
که  مسیری  کرد.  خواهد  منتقل  نوین  ابزاری  و  جدید  مفهوم  با 
برای این ماراتن در نظر گرفته شده با عنوان »منطقه سبز«، ٢٥٠ 
طی  را  آن  باید  روز  هشت  در  شرکت کنندگان  که  است  کیلومتر 
کنند. ماراتن از کاروانسرا شروع و به کاروانسرای دیگری ختم 
می شود. علت این انتخاب، معرفی مهم ترین مشخصه راه  ابریشم 
است. هزینه حضور در این ماراتن برای شرکت کنندگان ایرانی 
معادل یك هزار یورو و برای اتباع خارجی، دو هزار و ٥٠٠ یورو 

تعیین شده است. همراه نداشتن هیچگونه تکنولوژی و همچنین 
مواد غذایی برای شش روز، بدون آنکه ذره ای به آن مواد غذایی 
قوانینی  جمله  از  آب،  جز  به  البته  شود،  اضافه  ماراتن  طول  در 

است که این ماراتن کویرنوردی دارد.
این ماراتن کویرنوردی که هر سال در کشورهایی چون مراکش، 
لیبی و تونس انجام می شد، امسال به دلیل شرایط ناامن آن مناطق 
در کویر لوت ایران برگزار خواهد شد و مجری ایتالیایی تصمیم 
گرفته، ایران و زمان برگزاری آن را به تقویم خود وارد کند. قرار 
تاریخ در کویرهای  ماراتن کویرنوردی هر سال در همین  است 
شرکت  بازرگانی  مدیر  کریمی،  محمود  شود.  برگزار  ایران 
مستضعفان  بنیاد  زیرنظر  که  آزادی  جهانگردی  و  ایرانگردی 
است و این شرکت هماهنگی های الزم را برای اجرای این ماراتن 
لوت  کویر  در  امن  مسیرهای  گفت:  می دهد،  انجام  ایران  در 
جی پی اس  نقشه  شده،  مشخص  کامال  ماراتن  این  اجرای  برای 
تهیه شده و با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و همچنین 
تمام  و  آمده  عمل  به  الزم  هماهنگی های  نیز  کرمان  استانداری 
شرایط برای این ماراتن کویرنوردی فراهم شده است. در حال 
ماراتن شرکت خواهند  این  در  از سراسر جهان  نفر   ١٠٠ حاضر 
به  توجه  با  پیش بینی می کنند  ایتالیایی  برگزارکنندگان  اما  کرد، 
شرکت کنندگان  جمعیت  ایران،  لوت  کویر  از  شده  تهیه  تصاویر 
این  این حد باشد.همچنین برگینی توضیح داد: مسیر  از  بیشتر 
شده،  تقسیم بندی  روز  شش  در  است  کیلومتر   ٢٥٠ که  ماراتن 
کیلومتر   ٧٠ دیگر  روز  برای  و  کیلومتر   ٣٠ روز  یك  برای  مثال 
طی مسافت در نظر گرفته شده است، اما برای روز پایانی، این 
عالقه  که  ایرانی هایی  تا  بود  خواهد  کیلومتر   ٢٠ حدود  مسافت 
ما  باشند، شرکت کنند.  دارند در چنین رویدادی حضور داشته 
ماراتن  پایانی  روز  جشن  در  ایرانی  خانواده های  می خواهیم 
مشارکت داشته باشند و شرکت کنندگانی را که از سراسر جهان 

آمده اند با مهمان نوازی گرم ایرانی آشنا کنند.
کرده  اعالم  می دهد،  نشان  ایران  به  زیادی  عالقه  که  برگینی 
خود  را  ایران  لوت  دشت  در  کویرنوردی  ماراتن  تبلیغات  تمام 
شوند.  آن  زیبایی های  متوجه  جهان  مردم  تا  می گیرد  عهده  به 
ایتالیایی ها با توجه به برنامه ریزی ای که انجام داده اند پیش بینی 
و  کنند  ماراتن شرکت  این  در  نفر   ٣٠٠ بر  بالغ  می کنند جمعیتی 
تمایل دارند ایرانی ها بیشترین آنها باشند.کریمی نیز این ماراتن 
فرهنگی  برنامه  را  آن  و  ندانست  ورزشی  صرف  مسابقه  یك  را 
ترکیبی اعالم کرد و با اشاره به تاثیر آن بر درآمدزایی و معرفی 
کویرنوردی  ماراتن  کرد:  بیان  ایران،  گردشگری  ظرفیت های 
برنامه مهمی در جهان محسوب می شود و در آخرین دوره ای که 

در مراکش برگزار شد ٢٥٠٠ نفر در آن شرکت کردند.
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به  جهانی  جام   به  صعود  برای  تایلند  و  عراق  امارات، 
مصاف هم می روند. قرعه کشی پنج شنبه گذشته بهانه ای 
شد تا وضعیت حریفان ایران در راه رسیدن به جام  جهانی 

روسیه را بررسی کنیم. 

کره  جنوبی و سومین دوره پیاپی
برای سومین بار پیاپی است که تیم  ملی فوتبال کشورمان 
در راه رسیدن به جام  جهانی باید به مصاف کره  جنوبی 
برود. پیش از این تیم  ملی در راه رسیدن به جام  جهانی 
آن  در  که  بود  هم گروه  کره ای ها  با  جنوبی  آفریقای   ٢٠١٠
ایران  اما  کردند  صعود  جهانی  جام   به  کره ای ها  دوره 
در  دوره  آن  از  بعد  ماند.  باز  جهانی  جام   به  رسیدن  از 
مرحله مقدماتی جام  جهانی ٢٠١٤ برزیل تیم  ملی با هدایت 
به عنوان  از کره  جنوبی  باالتر  توانست  کارلوس کی روش 
تیم اول راهی جام  جهانی شود. در آن دوره ملی پوشان با 
هدایت کی روش توانستند در هر دو بازی رفت و برگشت 
کره  جنوبی را با یک گل شکست دهند. کارلوس کی روش 
سرمربی تیم  ملی راِه  بردن کره ای ها را بلد است. آخرین 
بار دو تیم در یک بازی دوستانه در ورزشگاه آزادی قبل 
از جام ملت های آسیای ٢٠١٥ به مصاف هم رفتند که در آن 
بازی ملی پوشان فوتبال کشورمان با تک گل سردار آزمون 
به پیروزی رسیدند تا سومین برد پیاپی تیم  ملی با هدایت 
کی روش مقابل این تیم باشد. کره ای ها که با اولی اشتیلیکه 
آلمانی برای صعود به جام  جهانی تالش می کنند؛ آنها بعد 
از نایب قهرمانی با این مربی در جام ملت های آسیا، با ٢١ 
راهی  صدرنشین  تیم  به عنوان  گذشته  مرحله  در  امتیاز 
مرحله گروهی مقدماتی جام  جهانی ٢٠١٨ روسیه شدند. 
کره ای ها که تیم ٥٦ رنکینگ فیفا و سوم آسیا هستند، در 
و  داشته اند  حضور  جهانی  جام   در  گذشته  دوره  هشت 
امیدوارند با مربی آلمانی خود نهمین حضور پیاپی در جام  

جهانی را تجربه کنند. 

ازبکستان؛ آخرین شکست خانگی
به  راه رسیدن  در  تیم  ملی کشورمان  کره  جنوبی  همانند 

بود.  هم گروه  هم  ازبکستان  با  برزیل   ٢٠١٤ جهانی  جام  
کارلوس  هدایت  با  ایران  فوتبال  خانگی  شکست  آخرین 
کی روش مقابل ازبکستان در مرحله مقدماتی جام  جهانی 
به  تهران  در  گل  یک  با  توانست  تیم  این  که  بود  برزیل 
و  فیفا  رنکینگ   ٦٦ رده  در  که  ازبکستان  برسد.  پیروزی 
٦ آسیا قرار دارد از مرحله گذشته با ٢١ امتیاز در گروهی 
که دو تیم کره  شمالی و بحرین هم حضور داشتند توانست 
به عنوان سرگروه به این مرحله صعود کند. نتایج دو تیم 
هم  مقابل  برزیل   ٢٠١٤ جهانی  جام   مقدماتی  مرحله  در 
شبیه هم بود. هر دو تیم در زمین حریف به پیروزی یک 
ایران و ازبکستان  بر صفر رسیدند. آخرین تقابل فوتبال 
جام   به  رسیدن  راه  در  تیم های  بازی های  آغاز  از  پیش 
شد  برگزار  تاشکند  در  گذشته  سال  خردادماه  در  جهانی 
که در آن بازی تیم  ملی با گل دقایق پایانی مهدی ترابی به 
پیروزی رسید. یکی از نکات جالب این تقابل حضور چند 
الکساندر  ایران بود؛ بازیکنانی مثل  بازیکن ازبک در لیگ 
موسی اف،  فوضیل  و  پرسپولیس  دروازه بان  لوبانوف 

هافبک سپاهان. 

چین؛ حریفی نه چندان سخت
چینی ها که در رده ٨١ رده بندی فیفا و هشت آسیا حضور 
به  دوم  تیم  به عنوان  که  هستند  تیمی  چهار  از  یکی  دارند 
آنها در مرحله گذشته بعد از  این مرحله صعود کرده اند. 
از  این مرحله رسیدند.  به  و  امتیاز دوم شدند   ١٧ با  قطر 
زمانی که کی روش هدایت تیم  ملی را برعهده گرفته است 
در  چینی ها  البته  است.  نکرده  بازی  چین  مقابل  تیم  ملی 
از حریفان  راه رسیدن به جام  جهانی ١٩٩٨ فرانسه یکی 
کشورمان بودند که در آن دوره از بازی ها در هر دو بازی 
چینی ها  دادند.  شکست  به  تن  ایران  مقابل  رفت وبرگشت 
نبودند.  ایران  فوتبال  برای  سختی  حریف  هیچ وقت 
آخرین تقابل دو تیم به شهریورماه سال ٨٩ برمی گردد که 
ملی پوشان فوتبال کشورمان در آن بازی دوستانه با هدایت 
افشین قطبی موفق شدند با نتیجه ٢ بر صفر به پیروزی 

برسند. 

قطر؛ حریف همیشگی
جهانی  جام   مقدماتی  گروهی  مرحله  دو  هر  در  قطری ها 
در  گفت  می توان  و  بودند  هم گروه  ایران  با  برزیل   ٢٠١٤
حریف  کی روش  کارلوس  سوی  از  تیم  ملی  هدایت  زمان 
فوتبال  ملی پوشان  بوده اند.  ایران  فوتبال  همیشگی 
پایانی  مرحله  در  کی روش  کارلوس  هدایت  با  کشورمان 
به  تهران  تیم در  این  با  برزیل   ٢٠١٤ مقدماتی جام  جهانی 
تک گل رضا  با  در قطر  و  دادند  رضایت  بدون گل  تساوی 
 ٨٣ تیم  که  قطری ها  رسیدند.  پیروزی  به  قوچان نژاد 
رده بندی فیفا و ١٠ آسیا هستند در مرحله گذشته توانستند 
تقابل  آخرین  کنند.  به عنوان سرگروه صعود  امتیاز   ٢١ با 
فوتبال ایران و قطر به رقابت های جام ملت های آسیا ٢٠١٥ 
برمی گردد. شاگردان کارلوس کی روش در آن بازی موفق 
شدند با تک گل سردار آزمون به پیروزی برسند. قطری ها 
تقابل   ٢٠ در  هستند  جهانی  جام   بعدی  دوره  میزبان  که 
نمی رسد  نظر  به  و  داشته اند  برد  سه  فقط  ایران  با  خود 

بتوانند برای تیم  ملی مشکلی ایجاد کنند. 

سوریه؛ ضعیف ترین تیم
گروه  این  در  حاضر  تیم  ضعیف ترین  سوریه  بدون شک 
حضور  آسیا   ١٤ و  جهان   ١١٠ رده  در  که  سوری ها  است. 
به  دوم  تیم  به عنوان  امتیاز   ١٨ با  ژاپن  از  بعد  دارند 
ابتدا  در  گذشته  مرحله  در  آنها  رسیده اند.  مرحله  این 
بازی های خانگی خود را در تهران برگزار کردند اما بعد 
بردند؛  عمان  به  را  خود  خانگی  بازی های  بازی،  چند  از 
در  عمان  حذف  از  بعد  کی روش  شاگردان  به این ترتیب 
این  به  به جام  جهانی  برای صعود  باز هم  مرحله گذشته 
کشور سفر می کنند. سوریه هم یکی دیگر از تیم های این 
تابه حال  با هدایت کارلوس کی روش  ایران  گروه است که 
مقابل آن قرار نگرفته. آخرین تقابل فوتبال ایران و سوریه 
به مسابقات غرب آسیای سال ١٣٨٧ برمی گردد که در آن 
بازی که هدایت تیم  ملی برعهده علی دایی بود ایران با دو 

گل به پیروزی رسید. 
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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، 
این  تولدتان  روز  در  امسال  مبارک!  تولدت 
که  کسانی  به  که  داشت  خواهید  را  فرصت 
حتی  شوید.  نزدیکتر  دارند  اهمیت  برایتان 
و  بیشتر  رابطه  کردن  برقرار  ابتدا  در  اگر 
احساس نزدیکی به آنها برایتان ساده نباشد 
داشته  نیاز  گذاشتن  زمان  و  زحمت  به  و 
باشد، ولی تا اواسط تیر ماه به نتایج خوبی 
خوشحالی  مایه  سال  تمام  که  رسید  خواهید 
می  موضوع  این  کرد.  خواهد  فراهم  را  شما 
تواند شامل رابطه عاطفیتان نیز بشود و این 
امکان برای شما وجود دارد که دل کسی که 
دوست دارید را به دست آورده و تا پایان سال 
شاید  شود.  ایجاد  شما  بین  پایدار  ای  رابطه 
باشید  مجبور  زندگیتان  از  سال  این  آغاز  در 
بیشتر  چه  هر  ولی  کنید،  کار  بیشتر  کمی 
تالش کنید رسیدن به هدفتان راحتتر خواهد 
بود. تنها چیزی که اهمیت دارد این است که 
کار سخت شما را از میدان به در نکند و فکر 
نکنید این سختی ها نشانه نرسیدن به هدف 
هستند. اگر برای دست یافتن به رویاهایتان 

اراده و پشتکار داشته باشید  اندازه کافی  به 
نتیجه  از  نیز  خودتان  پاییز  تا  کنید  تالش  و 

زحمتتان شگفت زده خواهید شد.

متولد فروردین )بره(:
با وجود این که به طور کلی فردی اجتماعی 
هستید و دوست دارید وقتتان را با دوستان و 
آشنایان بگذرانید، این هفته احساس می کنید 
که نیاز به تنهایی دارید و این احساس در حال 
تواند برای شما مفید باشد. شما  حاضر می 
فروردینی ها در انجام دادن کارها به صورت 
انفرادی نیز می توانید موفق باشید، به ویژه 
که  کنید  فکر  و  باشد  شده  تمام  صبرتان  اگر 
و  گیرند  را می  پایتان  و  دارند دست  دیگران 
سرعتتان را کم می کنند. البته این نیاز فعلی 
که  است  این  از  ناشی  بیشتر  تنهایی  به  شما 
نیاز دارید باتری هایتان را با کمی استراحت 
به شما  این کار  و ریلکس کردن شارژ کنید. 
دست  به  را  انرژیتان  که  کرد  خواهد  کمک 
هم  دنیا  تمام  فتح  برای  کنید  حس  و  آورده 

آماده اید.

متولدین اردیبهشت )گاو(:
گذاشتن  اشتراک  به  چندانی  تمایل  هفته  این 
می  فکر  زیرا  ندارید  دیگران  با  احساستان 
امنیتی  حس  شد  خواهد  باعث  کار  این  کنید 
خطر  به  را  اید  آورده  دست  به  سختی  به  که 
در  آنچه  کردن  مخفی  متأسفانه  بیندازید. 
دل دارید نیز کار سختی خواهد بود چرا که 
زنید  می  که  هایی  حرف  تمام  مواظب  باید 
کنترل  را  زبانتان  بتوانید  اگر  حتی  باشید. 

سر  از  دهد  می  خبر  رخساره  رنگ  هم  کنید 
ضمیر! پس زیاد به خودتان فشار نیاورید و 
با کسی که مورد اعتمادتان است راز دلتان را 
با روحی سبک و خیالی  تا  بگذارید  در میان 
که  کارهایی  دهید.  ادامه  را  روزتان  راحت 
به  را فراموش نکنید و  انتظارتان هستند  در 
ترتیب اهمیت و اولویت به همه آنها رسیدگی 

کنید، آخر هفته در راه است.

متولدین خرداد )دوقلوها(:
به نظرتان می رسد که سرعت پیشرفتتان در 
ذهنتان  این موضوع  و  است  کم شده  زندگی 
دارید  و  است  کرده  خود  درگیر  شدت  به  را 
ایجاد  زمان  شاید  که  کنید  می  فکر  این  به 
تغییرات فرا رسیده باشد و اهداف و فعالیت 
سوال  زیر  خود  در ذهن  را  ایتان  حرفه  های 
می برید. بهتر است حواستان را خوب جمع 
کنید و به محض آن که فرصتی دیدید به نحو 
احسن از آن استفاده کنید. برای این کار هم 
باشد  خودتان  کار  به  سرتان  که  است  الزم 
نکنید.  دیگران  مسائل  درگیر  را  خودتان  و 
توجه کردن به مشکالت دیگران تنها فکرتان 
بدتر  خودتان  برای  را  اوضاع  و  مشغول  را 
خواهد کرد. اولویت هایتان را در نظر داشته 
برای  کار  کافی  اندازه  به  خودتان  باشید، 

انجام دادن دارید.

متولدین تیر )خرچنگ(:
احساساتتان  از  داشتن  اطمینان  هفته  این 
زیرا  است،  ممکن  غیر  تقریبا  شما  برای 
و  کند  می  تغییر  لحظه  به  لحظه  حالتان 

از ثبات نیست. یک لحظه سفره  هیچ خبری 
باز  است  پیشتان  که  کسی  هر  پیش  را  دلتان 
و  کرده  سکوت  دیگر  لحظه  یک  و  کنید  می 
است  بهتر  روید.  می  فرو  تنهاییتان  غار  در 
فعال از گرفتن تصمیمات مهمی که آثار پایدار 
به  احساساتتان  تا  کنید  خودداری  دارند 
نیز  را  خودتان  احساسات  ولی  برسند،  ثبات 
سرکوب نکنید و حتی اگر کمی ضد و نقیض 
سعی  بدهید.  بروز  اجازه  آنها  به  هم  باشند 
مالیمت  با  خودتان  از  مهمتر  و  همه  با  کنید 
تنهایی  به  کنید  می  فکر  اگر  کنید.  رفتار 
نیاز دارید زودتر به خانه بروید و در خلوت 
انجام  را  دارید  دوست  که  کارهایی  خودتان 

دهید.

متولدین مرداد )شیر(:
بینند  را می  دارند شما  این که همه  با وجود 
و توجهشان پیش شماست هنوز هم احساس 
نمی  را  شما  کسی  هیچ  انگار  که  کنید  می 
وقتی  که  کنید  درک  توانید  نمی  شما  بیند. 
با  حتی  و  است  پررنگ  قدر  این  حضورتان 
را  شما  که  مشکالتی  و  ها  ناراحتی  وجود 
به  که  کارهایی  تمام  دارید  اند  کرده  احاطه 
ممکن  شکل  بهترین  به  را  است  تان  عهده 
و  شما  توانند  می  چطور  دهید،  می  انجام 
کارهایتان را نادیده بگیرند. در میان گذاشتن 
شما  به  اطرافیانتان  از  یکی  با  موضوع  این 
کمک قابل توجهی خواهد کرد تا توجهی که 
قبل  بیاورید.  دست  به  را  هستید  دنبالش  به 
از این که به کارهایتان ادامه بدهید هر چقدر 
الزم است برای پرداختن به احساستان وقت 

بگذارید، این کار روی عملکردتان اثرات قابل 
توجهی خواهد داشت.

متولدین شهریور )سنبله(:
این هفته تصمیم گیری در مورد این که کمک 
شما  برای  بپذیرید  را  همکارانتان  حمایت  و 
مدام  فکرتان  و  است  دشوار  بسیار  کاری 
آنها  زدن  کنار  و  آنها  همکاری  پذیرفتن  بین 
با وجود  بر می گردد.  و  با وحشت می رود 
این که حمایت آنها برای شما ارزشمند است، 
به  را  کفاییتان  خود  خواهید  می  انگار  ولی 
دیگران و حتی خودتان ثابت کنید. حتی اگر 
این کار نشانگر وابستگی شما  فکر می کنید 
نگرش  این  در  کنید  سعی  است  دیگران  به 
خود کمی تجدید نظر کنید. قبول کردن کمک 
نشان  شوند  می  پیشنهاد  شما  به  که  هایی 
دهنده ذکاوت شما است. اجازه ندهید غرور 
و تکبر جلوی پیشرفت و موفقیتتان را بگیرد. 
مطمئن باشید در پایان روز عملکرد خودتان 

را تحسین خواهید کرد.

متولدین مهر )ترازو(:
این هفته اگر دست از تالش برای کنترل کردن 
اوضاع برندارید، از لحاظ احساسی درگیری 
های درونی زیادی را تجربه خواهید کرد. با 
این که معتقد هستید باید همه چیز و  وجود 
همه کس را در نظر بگیرید، ولی این را باید 
هیچ  احساسات  مسئول  شما  که  بگیرید  یاد 
نکنید  نیستید. سعی  از خودتان  غیر  به  کس 
به  را  خودتان  دیگران  کردن  راحت  برای 
مشکل و دردسر بیندازید و روی اولویت های 
نگرش  وقتی  باشید.  داشته  تمرکز  خودتان 
نیز اجازه و  به دیگران  خود را متعادل کنید 
جرأت این را خواهید داد که آنها هم همین کار 
را بکنند. در زمینه روابط عاطفی سعی کنید 
آنچه در اطرافتان می گذرد را فراموش کرده 

و به خواسته های قلبیتان توجه کنید.

متولدین آبان )عقرب(:
این هفته ترجیح می دهید احساسات خود را 
در حریم شخصی خودتان حفظ کنید. امنیت 
باالیی  بسیار  اهمیت  از  شما  برای  احساسی 
هیچ  تحت  نیستید  حاضر  و  است  برخوردار 
شرایطی موقعیت خود را به خطر بیندازید. 
اشکالی  هیچ  هستید  راحتتر  اینطوری  اگر 
ندارد که این هفته، ولی فقط همین این هفته، 
یاد  به  را  این  بروید. ولی  فرو  انزوا  در  کمی 
زندگیتان  شریک  همیشه  که  باشید  داشته 
می  و  باشد  نیز  رازهایتان  شریک  تواند  می 
میان  در  او  با  را  بخواهید  آنچه  هر  توانید 
بگذارید. قدرت تخیل شما در حال حاضر از 
به  پس  است،  برخوردار  العاده  فوق  قدرتی 
خیالتان اجازه بدهید آزادانه پرواز کند و هیچ 
خالقیت  نشوید.  قائل  آن  برای  محدودیتی 
هست  فرصت  تا  و  بگیرید  کار  به  را  خود 

نهایت استفاده را از آن ببرید.

متولدین آذر )کمان(:
ماجراجوی  شوالیه  آن  از  خبری  هفته  این 
درون شما نیست و بیشتر احتیاط می کنید. 
بخاطر  و  نشوید  دیگران  انتظارات  تسلیم 
راضی  نپوشید.  چشم  خود  نیازهای  از  آنها 
به  اول  درجه  در  وقتی  دیگران  داشتن  نگاه 
باشید  نکرده  رسیدگی  خودتان  نیازهای 
برای شا امکان پذیر نخواهد بود. به خودتان 

سخت نگیرید و اگر احساس می کنید ترجیح 
این  خودتان  به  بمانید  تنها  کمی  دهید  می 
فرصت را داده و کمی از جمع فاصله بگیرید. 
کمی سکوت و آرامش دقیقا آن چیزی است که 
برای تقویت روحیه تان به آن نیاز دارید. بعد 
به  مستقیم  کنید  سعی  کاری  ساعت  پایان  از 
با  خانه بروید و یک دوش آب گرم بگیرید و 
موسیقی مالیم و بوهای خوب زمینه آرامش 

فکری خودتان را فراهم کنید.

متولدین دی )بز(:
شاید فکر کنید این هفته حوصله و صبوری 
برای  دیگران  کردن  همراهی  برای  کافی 
پشت سر گذاشتن بحران های عاطفیشان را 
که  است  کاری  همان  دقیقا  این  ولی  ندارید، 
این هفته از شما انتظار می رود انجام دهید. 
در  خودتان  که  دارد  وجود  نیز  احتمال  این 
با کمال  و  باشید  قرار گرفته  چنین موقعیتی 
دیگران  از  حتی  خودتان  به  نسبت  تعجب 
صورت  هر  در  هستید.  تر  حوصله  کم  نیز 
بهتر است یاد بگیرید کمی صبوری به خرج 
رسد  می  ذهنتان  به  که  چیزی  اولین  و  دهید 
را  شرایط  کنید  سعی  و  نیاورید  زبان  به  را 
درک کنید. فکر نکنید کسی که دوست دارید 
شما  که  چیزهایی  آن  تمام  از  است  موظف 
پذیرفتن  به  را  او  و  ببرد  لذت  دارید  دوست 

آنچه دوست ندارد مجبور نکنید .

متولدین بهمن )ظرف آب(:
مشخص  خودتان  با  تکلیفتان  هفته  این 
خواهید.  می  چه  دقیقا  دانید  نمی  و  نیست 
هایی  تفاوت  و  نیازهای خودتان  توانید  نمی 
که بین نیازهای شما و اطرافیانتان هست را 
تشخیص دهید. تالشی که برای درست کردن 
اوضاع دارید می کنید هم این هفته شما را به 
این وجود  با  ای نخواهد رساند.  نتیجه  هیچ 
نادیده گرفتن وضعیت موجود بهترین گزینه 
کنار  را  خودتان  کمی  اگر  و  نیست  ممکن 
کشیده و در فضای به وجود آمده احساسات 
به  قرار دهید  بررسی  و  توجه  را مورد  خود 
بتوانید  وقتی  رسید.  خواهید  بهتری  نتایج 
باشید  داشته  خود  احساس  از  بهتری  درک 
بهبود  را  خودتان  نگرش  توانست  خواهید 
شرایط  به  باز  و  مثبت  دیدی  با  و  ببخشید 

موجود نگاه کنید.

متولدین اسفند )ماهی(:
این هفته در ساعات اولیه روز نسبت به بیان 
می  فکر  و  هستید  میل  بی  خود  احساسات 
اختیار  سکوت  مورد  این  در  است  بهتر  کنید 
شما  احساس  این  ظهر  از  بعد  تا  ولی  کنید، 
جنبه  شد.  خواهد  برطرف  زیادی  حدود  تا 
و دوست  پیدا کرده  بروز  خجالتی وجودتان 
دارید فرار کرده و یک گوشه از نظر دیگران 
که  داد  نخواهید  اجازه  ولی  شوید.  مخفی 
را  آن  کنترل  و  شوید  خود  احساس  قربانی 
دوباره به دست خواهید آورد. به رویاهایتان 
یاد بگیرید چگونه  اگر  اهمیت بدهید چرا که 
منبع  ترین  بزرگ  ببخشید  زندگی  آنها  به 
ندهید  اجازه  بود.  خواهند  شما  برای  الهام 
ریزه کاری های اخالقی طرف مقابلتان روی 
اثر بگذارد، همه ما  او دارید  به  احساسی که 

ایرادهایی داریم و هیچکس کامل نیست.

ص��داي ب��ه هم خ��وردن در اتاق كن��اري به گوش 
مي رس��د. در كمتر از چند دقيق��ه، روبه روي مجيد 
عباس��ي، مدير ش��ركت برگزاري مراس��م ترحيم، 

نشسته ام و به حرف هايش گوش مي كنم. 
»تقريب��ًا 3 س��الي مي ش��ود كه در اي��ن حرفه، 
مش��غول به كارم. البته ما ش��ركت بزرگي نيستيم. 
خودم هس��تم و دو خانم ك��ه در دفتر كار مي كنند 
و هماهنگي هاي الزم را انجام مي دهند. يك راننده 
و كارمن��د هم داريم ك��ه كارهاي بي��رون را انجام 
مي دهند. البته هستند مؤسساتي كه در اين زمينه 
فعالي��ت مي كنن��د و امكانات و تشريفاتش��ان از ما 

بيشتر است اما قيمتشان هم باالست.«
عباس��ي ادامه مي دهد: »ما اب��زار و تجهيزات را 
خودمان نداريم و بس��ته به اينكه مشتري خواهان 
چه امكاناتي اس��ت، آنها را تهي��ه مي كنيم. در واقع 
نحوه كارمان به اين صورت اس��ت كه مشتري با ما 
تماس مي گيرد، يا حضوري مراجعه مي كند و مانند 
سفارش گل، اعالميه، ميكروفن، حجله و چيزهايي 
از اي��ن قبي��ل را مي ده��د و ما هم س��فارش را به 
جاهايي كه با آنها هماهنگ هستيم و كار مي كنيم، 
مي دهي��م. در واقع به جاي اينك��ه خانواده متوفي 
خودشان دنبال هماهنگي و فراهم كردن تشريفات 

مراسم باشند، اين كار را به ما مي سپارند.« 

همه از چرم مش��كي باش��ند كه روي هركدام يك 
ش��اخه گل رز سفيد با روبان مشكي قرار داده شده 
باش��د. درخواستش��ان كمي غير معمول بود اما به 
هرحال ما تالش مي كنيم تا جايي كه ممكن است 

خواسته مشتريانمان را برآورده كنيم.«  

ë از تاج هاي گل چند ميليوني تا ساخت كليپ
دور از جان ش��ما و عزيزانتان، وقتي در گذشته 
ف��ردي به رحمت خدا مي رفت، نزديكان و فاميل و 
آشنا همه جمع مي شدند و هركس گوشه اي از كار 
را مي گرفت تا عالوه بر اينكه تس��لي بخش خانواده 
داغ ديده باش��ند، بار زحمت آنه��ا را هم كم كنند. 
بارها و بارها ديده مي ش��د كه حتي صحبتي هم از 
خرج و مخارج به ميان نمي آمد و خرج خرما و حلوا 
و قند و چاي كه مرسوم و معمول بود، نه فشاري به 
گرده كسي مي آورد و نه چيزي از بار معنوي مراسم 
مي كاس��ت. هرك��س مي آمد و مي نشس��ت و ابراز 
همدردي مي كرد و فاتحه اي نثار روح تازه گذش��ته 
مي خواند و خرمايي در دهان مي گذاشت و مي رفت. 
براي شام و ناهار هم معمواًل آبگوشت يا قيمه اي بار 

مي گذاشتند تا خيرش برسد به روح متوفي. 
حاال ام��ا حتي مراس��م ترحيم هم ك��ه قاعدتًا 
بايد حال و هوايي معنوي داش��ته باشد، گاه شكل 
و ش��مايل ديگ��ري به خ��ود مي گي��رد و آن چنان 
تش��ريفاتي مي ش��ود كه ديگر به زحمت مي توان، 

ساده و بي آاليش در آنها حضور يافت. 
انسيه دباغ، آرايش��گر، گفته هاي جالبي در اين 
باب دارد. او به ايران مي گويد: »مش��تري هايي دارم 
كه مراجعه مي كنند و خواستار آرايش براي مراسم 
ترحيم هس��تند. آنها معمواًل دلشان مي خواهد كه 
چهره ش��ان محزون به نظر برسد اما در عين حال، 
زيبا و مرتب باش��د. خانمي بود كه مادر همس��رش 
ف��وت ك��رده ب��ود و اص��رار داش��ت براي مراس��م 
خاكس��پاري، در آرايشگاه آماده شود. همسرش هم 
از آن طرف مدام تماس مي گرفت تا زودتر خودش 
را براي مراسم برساند. آخر هم فكر كنم دعوايشان 

شد و با دلخوري رفت.«
اي��ن، البته تنه��ا گوش��ه اي از ماج��راي رخنه 
تشريفات به مراسم ترحيم است. براي آگاهي بيشتر 
از س��اير تش��ريفات پر زرق و برق اين مراسم، هيچ 
ك��س بهتر از مدير يكي از همان مؤسس��ات بزرگ 
و كاربل��د در اين زمينه نمي توانس��ت كمك كننده 

باشد.
ابراهيم عليان كه دفتر كارش در ش��مال ش��هر 
تهران قرار دارد، در گفت و گو با ايران مي گويد: »ما 
خدمات مختلفي به مشتريانمان ارائه مي دهيم كه 
معمواًل هم از قشر مرفه هستند و ترجيح مي دهند 
كار را ب��ه ما بس��پارند تا مراسم ش��ان تا حد امكان 
آبرومندانه برگزار ش��ود. براي اينكه كارشان راحت 
ش��ود، ليس��تي هم اينجا داريم كه مي توانند بنا به 
خواسته شان، خدمات مورد نظر را انتخاب كنند.«

در فهرس��ت مورد نظ��ر، م��واردي مانند چاپ 
كتاب هاي ادعي��ه و يادب��ود، كارت دعوت ترحيم،  
نوحه خواني و مديحه سرايي، فروش قبر و آرامگاه و 
اداي دين متوفي به چشم مي خورد، اما مورد جالبي 

كه وجود دارد، »دكتر سر مزار« است!
عليان در توضيح اين نوع خودمات مي گويد: »به 
هر حال داغ عزيز س��خت است و بعضي خانواده ها 
نگران بي تابي بازمانده ها بر سر مزار هستند كه ما با 
فرستادن دكتر در مراسم، خيال شان را از اين بابت 

راحت مي كنيم.« 
» يعني واقعًا پزش��ك مي فرستيد سر مراسم؟!« 
البته پزش��ك نه با اين عنوان كه ش��ما مي گوييد. 
افرادي هس��تند كه دوره هاي كمك ه��اي اوليه را 

داخ��ل ك��ه مي ش��وي، هم��ان اول نگاهت گير 
مي كن��د به صورت پس��ر جواني ك��ه لبخند به لب 
دارد. نگاهش سرش��ار از ش��وق زندگي است. نيمي 
از پيشاني اش را تاب موهاي انبوهش پوشانده است. 
تصويري بي كم و كاست از جواني؛ تصويري كه ميان 
قاب چوبي نشس��ته اما روبان س��ياه كنار آن، هيچ 
جوره به حال و هواي��ش نمي خورد. دلت مي گيرد. 
نگاه��ت را از صورت جوان مي گيري و چش��مت را 
دور اتاق س��ه در دو مي گرداني. روي ميز بزرگ كنار 
پنجره كمي در هم و برهم به نظر مي رسد. بيشترش 
كاغذه��اي پراكنده اند و فاكتورهاي زرد و آبي با رد 
كمرنگ كاربن. گوشه ميز يك دسته آگهي ترحيم، 
روي هم چيده شده كه از دور قابل خواندن نيست. 
ب��االي ميز، قابي مس��تطيل ش��كل و باريك ديده 
مي شود كه رويش، آيه »انا هلل و انا اليه راجعون« با 

خط نستعليق، نقش بسته است. 
باقي اس��باب و اثاثيه اتاق، چندان قابل توجه به 
نظر نمي رس��د؛ يك چوب لباس��ي ك��ه كتي به آن 
آويزان اس��ت و ي��ك گاوصندوق ك��ه رويش ليوان 
چاي نيم خ��ورده اي را گويي از س��ر حواس پرتي، 
گذاشته اند. كمي آن طرف تر هم ميز عسلي فندقي 
رنگي است كه قاب عكس پسر جوان با همان روبان 

مشكي دلگير، روي آن خودنمايي مي كند.
وارس��ي اتاق تقريبًا به پايان رسيده كه دختري 
ج��وان وارد مي ش��ود. » ي��ه س��اعته دارم دنبالش 
مي گ��ردم! كي اين را گذاش��ته اينجا؟« و در همان 
حال كه قاب عكس را از روي ميز عسلي برمي دارد، 
ادام��ه مي ده��د: »خ��دا رحمتش كن��د. آدم دلش 
مي سوزد. حيف از جواني اش. بميرم براي مادرش!« 
بيست و چند س��اله به نظر مي رسد اما نحوه حرف 
زدن��ش، آدم را ي��اد زن هاي جا افت��اده و دنيا ديده 
مي اندازد. ش��ايد خاصيت كار كردن در اينجاست؛ 

دفتر برگزاري مراسم ترحيم! 
م��ي گوي��د: »آقاي عباس��ي ت��ا ده دقيقه ديگر 
مي رس��د. بفرماييد اينجا بنش��ينيد« و بعد خودش 
كنار مي ايستد و راه اتاق كناري رئيس را كه با دري 
باريك به آن راه دارد، نش��ان مي دهد. اين يكي اتاق 
كوچكتر است و شلوغ تر. دو ميز كوچك در آن قرار 
دارد و كلي خرت و پرت ريز و درشت. داخل يكي از 
قفسه هاي كتابخانه اي خلوت، دو قاب ديگر، درست 
مانند آنكه در اتاق ديگر بود، ديده مي شود. همان طور 
كه گوش��ي تلف��ن را برمي دارد، مي گوي��د: »بايد تا 
س��اعت 4 همه چيز را برسانيم مسجد. بقيه وسايل 

پايين توي پاركينگ است. خدا كند دير نشود!«
يكي دو جمله با كس��ي كه آن سوي خط است، 
صحبت مي كند و دستوراتي درباره بردن بسته هاي 

ميوه و تحويل گرفتن حلوا از قنادي مي دهد. 
» همه اش همين نيست! كلي دنگ و فنگ دارد. 
هركس سليقه اش يك جور است. يكي دوست دارد 
شمع كنار عكس، س��ياه باشد؛ يكي ديگر مي گويد 
زيادي دلگير است، سفيد باشد بهتر است. چه خوب 

شد گفتم شمع... نزديك بود يادم برود!«
و آن وقت دوباره دس��ت به تلفن مي شود و يكي 
دو خ��رده فرماي��ش، به گفته هاي قبل��ي اش اضافه 

مي كند.
»گاهي اينجا س��رمان خيلي شلوغ است. همان 
وقت هايي كه دو يا چند مشتري با هم داريم؛ البته 
خدا كند هميشه س��رمان خلوت باشد! اگر متوفي 
پير باشد، باز كار راحت تر است اما مرگ جوان، دل 
آدم را مي س��وزاند. اصاًل انگار دس��ت و دلت به كار 

نمي رود. خدا خانواده هايشان را صبر دهد.«
حرف ه��اي دختر ج��وان كه به اينجا مي رس��د، 
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 افقي:
1- فاصله بعيد- لطاف��ت و ظرافت- 
طبق اصل بيس��ت و س��وم تفتيش 

عقايد... است
2- پادگان- مترسك- روان انسان

3- ش��ماي خودماني- سمت و سو- 
پيامبر زيبا- تأليف كننده

4- طايفه اي هند و اروپايي- كشوري 
در قاره آفريقا

5- رسيدن، دريافت- قهوه- دليري و 
پردلي- هنوز شاد نشده!

6- صالبت و سختي- شماره خودرو- 
رساله دكتري- سده

7- خميدگ��ي كاغ��ذ- كش��وری به 
مرکزيت يارن- گوشت بريان

8- تكبر- مهره اي در شطرنج- يكي از 
حروف انگليسي

9- كشوري در اقيانوس هند- عالقه، 
اميد و شوق نس��بت به آينده، كار يا 

رويدادي- مكان
10- ميوه زرد گرمسيري- دلير- يك 

دوازدهم فوت- برداشت زنبور از گل
11- حرف مفعولي- باعث- شهر برج طغرل- يار مجنون

12- آغاز مسابقه- جعبه فلزي حاوي فشنگ در سالح هاي گرم
13- مسابقه دو تيم همشهري – پست فطرت- خاندان- ضد خشك

14- پرنمك- آشغال- معروف ترين سازمان تبهكاري دنيا
15- جمع آوري و تنظيم مطالب- بهنجار و طبيعي- ثقل و سنگيني

 عمودي:
1- نسخه خطي- شهري در استان فارس معروف به مهد تمدن كهن پارس

2- حرف سي ام- صوت و بانگ- منفك- ساز جاري
3- مرغي افسانه اي شبيه سيمرغ- ماه خارج!- همچنين- باالي چشم

4- فرودگاهي در امريكا- به نقطه برخورد دو ديوار زاويه دار گفته مي شود- باهوش ترين 
بازيكن فوتبال دنيا

5- نوعی زردآلو- ستون بدن- سياهه- همسر مرد
6- شيطان- لبريز

7- آفرين، خوشا- جنگ- برشته شده
8- واح��د ش��مارش قديمي مع��ادل پانصد هزار- ش��هر زيارتي عراق- نوعي ماش��ين 

كشاورزي
9- مركز كهگيلويه و بويراحمد- 

مسري- بااهميت
10- از مناصب خطير كشوري- 

ارسنيك
11- مخفف ماه- كلفت نيست- 

بند دست- حاوي، فراگيرنده
12- زمان معين- خداحافظي 

خارجي- خواب كودكانه
13- س��خن درگوش��ي- برش 
هندوانه- سرازيري- سنبل كوهي

14- پارچه دريايي- آشاميدن- 
ناداني- خوب مي برد

فيلم��ي  جوان��ي-  اول   -15
اجتماع��ي، س��اخت اي��ران به 
كارگرداني و نويس��ندگي ناصر 

ضميري محصول سال 1393

 افقي:
1- نيكو، ظريف- ش��هر ژاپن- 

آهوي كارتوني
2- دهكده- عدد مهاجم فوتبال- 

پشت سر
3- كم مانده آدم شود- گرداگرد 
لب- از نقاط ديدني فرانس��ه- با 

پريدن آن برق مي رود
ب��ه  فيلم��ي  هدايتگ��ر-   -4
كارگردان��ي به��رام بهراميان و 
نويسندگي بابك كايدان ساخته 

سال 1389
5- رسم مغولي- چارق- وسيله 

همسطح سازي- ضربه سر
6- درف��ش- ظ��رف آبخ��وري 

بزرگ- طليعه اعداد- چاق
7- پهلوان- شلوغي- وبگاه

8- پايين چاه- شادباش گفتن- 
مذكر

9- مخل��وط- تلخي��ص- پرنده 
باوفا

10- پست- چاشني غذا- ضد بيرون- پاالن اسب
11- واحد سنجش سطح- علم نجوم- اسب آذري- نور كم

12- از نقاط ديدني استان خراسان جنوبي- قبض
13- نشانه ها- ضد سخت- نقش هنري- شايعه

14- خسيس- خودرو سنگين وزن- نمازهاي مستحبي
15- پزشك، فيلسوف و روانكاو برجسته فرانسوي- پرتو ماه- دستاويز

 عمودي:
1- مركز برزيل- اثري از صادق هدايت

2- هواكش آشپزخانه- مقام طاليي در ورزش- گردش- تمجيد
3- از حروف مقطعه قرآن- صداي بلند- قطار- ناحيه اي در اسپانيا

4- بي يار و همدم- مخفف آگاه- كار نمايان
5- فروشنده محل- خودنمايي- ارادتمند- جثه و اندام

6- دليري- هوشيار
7- بزرگترين شهر اتريش- احسنت- كشيدن و نقش كردن

8- نوشتن با ماشين تحرير- روسري- شايورد
9- اداره عالي- الهه آب هاي روان- سالح مار

10- بي باكي- پرنده صلح
11- ميوه مربايي- فرومايه 
و پست- يك لحظه- غربال 

سيمي
12- برق مثب��ت- مردم- 
انب��اري برای نگه��داري از 
مواد خوراكي مورداستفاده 

در تغذيه انسان و دام
خش��كيده-  انگ��ور   -13
دوست بدبوي پياز- فوري- 

يازده!
14- ام��ر به رفت��ن- عزم 
قوي- نام مجنون- داربست 

انگور
15- دس��ت دراز ك��ردن- 

مركز هاوايي

حل جدول ويژه شماره 5717حل جدول عادی شماره 5717

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

جدول ويژه  جدول عادي

5718یک جـــدول با دو شـــرح

 سال بیستم  شماره 5718 
 شنبه  25 مرداد 1393

 سفر به ديار باقي
با تشريفات كامل

سایه تجمالت بر مراسم معنوی ترحیم

در برخي مراس�م  ترحيم و سوگواري 
رفتارهايي مي بينيم، كه موجب تأسف 
اس�ت. دس�ته گل هاي چند ميليون توماني، 
انواع غذاها و پذيرايي هاي تشريفاتي در روز 
تشييع، تدفين، ترحيم، هفتم، چهلم و سالگرد 
متوفي، واقعاً انسان را متأثر مي كند. با هزينه 
برخي از اين تاج گل ها مي توان چند خانواده 
نيازمند را مديريت اقتصادي كرد و به درمان 
بيماران نيازمندي كه براي درمان بيماري خود 

سرگردان هستند، كمك كرد

در فهرس�ت مورد نظ�ر، مواردي 
مانند چ�اپ كتاب ه�اي ادعيه و 
يادبود، كارت دعوت ترحيم،  نوحه خواني 
و مديحه س�رايي، فروش قبر و آرامگاه و 
اداي دين متوفي به چش�م مي خورد، اما 
م�ورد جالبي كه وج�ود دارد، »دكتر س�ر 

مزار« است!
مسئول اين موسسه در توضيح اين نوع 
خودمات مي گويد: »به هر حال داغ عزيز 
سخت اس�ت و بعضي خانواده ها نگران 
بي تابي بازمانده ها بر سر مزار هستند كه 
ما با فرستادن دكتر در مراسم، خيال شان 

را از اين بابت راحت مي كنيم.« 
» يعني واقعًا پزش�ك مي فرس�تيد س�ر 
مراس�م؟!« البته پزشك نه با اين عنوان 
كه ش�ما مي گويي�د. افرادي هس�تند كه 

دوره هاي كمك هاي اوليه را گذرانده اند

گذرانده اند و قادر ب��ه انجام امور مربوط، در صورت 
لزوم هس��تند. به هرحال قرار نيست عمل جراحي 
انج��ام دهد! فوق اش يك آمپ��ول آرامبخش تزريق 

مي كند يا يك قرص زيرزباني مي گذارد.«
او با بيان اين مطلب ادامه مي دهد: »اعزام دكتر 
جهت صدور گواهي ف��وت،  اعزام آمبوالنس و اعزام 
مش��اور به منزل از جمله خدماتي است كه ما ارائه 
مي دهيم حتي الزم نيس��ت خانواده متوفي شخصًا 
براي س��فارش و خريد س��نگ قبر مراجعه كنند و 
فق��ط كاف��ي اس��ت از روي آلبومي كه مش��اور ما 
نشان شان مي دهد، سنگ مورد نظرشان را انتخاب 

كنند و باقي كارها را به ما بسپارند.«
در فهرس��ت اس��امي مس��اجد در نقاط مختلف 
تهران هم به چش��م مي خ��ورد كه اكثراً مس��اجد 

شناخته شده و صاحب نام هستند. 
عليان مي گويد: »كار رزرو مس��جد هم بر عهده 
ماس��ت ك��ه بر اس��اس انتخ��اب مش��تري صورت 
مي گي��رد. در مورد غذاي مراس��م ه��م به هرحال 
هميش��ه دقت خاصي وجود دارد و براي مشتريان 
م��ا از اهميت وي��ژه اي برخوردار اس��ت، به همين 
دليل ب��ا كيترينگ هاي معروف كار مي كنيم تا نظر 
مش��تريانمان تأمين ش��ود، آن هم البته بستگي به 
نظر مشتري دارد؛ بعضي ها ترجيح مي دهند مراسم 
پذيراي��ي در تاالر انجام ش��ود كه در آن صورت كار 
رزرو ت��االر را انج��ام مي دهيم و برخ��ي هم تمايل 
دارن��د در منزل، پذيراي مهمانان باش��ند كه در آن 
صورت هم پذيرايي با تشريفات كامل انجام مي شود 
و پرس��نل ما با پوشش��ي كاماًل در خور و شايس��ته 

مراسم، كار پذيرايي را انجام مي دهند.«
ت��اج گل هم گويا ج��زو جدايي ناپذير مراس��م 
ترحيم است كه گاهي قيمت آن سر به فلك مي زند 
و هركدام براي خان��واده متوفي، چند ميليوني آب 

مي خورد.
بر اس��اس فهرس��ت ش��ركت، تاج گل ه��ا انواع 
مختلف دارند و بس��ته به ن��وع گل فرق مي كنند و 
قيمت ش��ان هم متفاوت اس��ت. بعضي ها ميخك و 
گاليول را ترجيح مي دهند كه قيمتش مناس��ب تر 
اس��ت و برخي ديگر هم س��راغ انواع ديگري مانند 
اركيده و ليليوم مي روند كه خوب گران تر درمي آيد 
البته تاج گل هاي مصنوعي هم بي طرفدار نيس��ت؛ 
تاج گل هايي كه روي آن نوشته شده كه هزينه گل 
به خيريه داده شده است و عكس كودك يتيمي هم 

روي آن ديده مي شود.
م��ورد جالب توجه��ي كه در فهرس��ت خدمات 
شركت در كنار عكاسي و فيلمبرداري ديده مي شود، 
س��اخت كليپ اس��ت. عليان در اين ب��اره توضيح 
مي دهد: »خيلي ها دوس��ت دارند از مراسم ترحيم 
عزيزش��ان فيلم و عكس داشته باش��ند؛ به هرحال 
خيل��ي وقت ها پيش مي آيد ك��ه فرزندان متوفي يا 
بعضي اقوام، خارج از ايران هس��تند و امكان اين كه 
خودش��ان را به مراسم برسانند نيس��ت كه در اين 
شرايط، فيلم و عكس مراسم را برايشان مي فرستند. 
ساخت كليپ نيز از جمله خدماتي است كه ما ارائه 
مي دهيم كه ش��امل عكس هاي موج��ود از متوفي 

در دوره ه��اي مختلف زندگي و در نهايت مراس��م 
خاكسپاري و ترحيم اوست كه براي مهمانان پخش 
مي ش��ود و ياد و خاطره فرد درگذش��ته را برايشان 

زنده مي كند.«
قيمت ه��ا البته خيلي متفاوت اس��ت اما با يك 
حس��اب سرانگش��تي مي توان فهميد ك��ه كاماًل با 
نرخ برگزاري يك مراس��م عروسي با شكوه، برابري 
مي كند و مايه مباهات بازماندگان مي ش��ود. حتی 
به گواهی برخی مديران ش��رکت های برگزار کننده 
مراس��م ترحيم م��واردی وجود داش��ته که تا 100 
ميليون تومان هم برای مراسم خاکسپاری و ترحيم 
و حواشی آن از س��وی خانواده متوفی هزينه شده 
است و بعضی خانواده ها هم که از بنيه مالی مناسبی 

برخوردار نبودند، به حداقل ها بسنده کرده اند.
مجي�د ابهري، رفتار ش��ناس اجتماعي در اين 
باره مي گويد: »در برخي مراسم  ترحيم و سوگواري 
رفتارهاي��ي مي بيني��م، كه موجب تأس��ف اس��ت. 
دس��ته گل هاي چند ميليون تومان��ي، انواع غذاها 

و پذيرايي هاي تش��ريفاتي در روز تش��ييع، تدفين، 
ترحيم، هفتم، چهلم و سالگرد متوفي، واقعًا انسان 
را متأث��ر مي كند. با هزين��ه برخي از اين تاج گل ها 
مي توان چند خانواده نيازمند را مديريت اقتصادي 
ك��رد و به درمان بيماران نيازمندي كه براي درمان 

بيماري خود سرگردان هستند، كمك كرد.«
او ادامه مي دهد:» براي ش��اد كردن روح متوفي، 
بهتر اس��ت فرزن��دان و اقوام وي ب��ه جاي اين گونه 
مراسم آزاردهنده تش��ريفاتي بخشي از هزينه ها را 
صرف امور اساسي تر كنند  چرا كه اين مراسم هيچ 
س��ودي براي فرد از دنيا رفته ندارد و متاسفانه اين 
گون��ه رفتار ها از ديد رفتارشناس��ي از افراد منطقي 

بعيد است و بيشتر جنبه خود نمايي دارد.«
ب��ه گفته ابهري، ب��راي جلوگي��ري از اين گونه 
رفتارها، رسانه ها با آگاه سازي جامعه مي توانند مؤثر 
واقع شوند و جلوي اسراف در اين مقوله را بگيرند. 

ë اينجا همه مثل هم اند
 سي نفري هستند. از سر و شكل و لباس هايشان 
پيداس��ت كه كارگر س��اختماني اند. هيچ كدامشان 
لباس مش��كي به تن ندارند. رديف نشسته اند روي 
س��كويي روب��ه روي غس��الخانه يا هم��ان »جايگاه 
عروجي��ان و تطهير« و حرفي با هم نمي زنند. تصور 
اينكه افراد خانواده تازه گذش��ته اي باشند، بعيد به 
نظر مي رسد. چند دقيقه بعد، با هدايت يكي شان كه 

از بقيه مسن تر است، حلقه اي تشكيل مي دهند. 
ب��ا تص��ور اينكه ش��ايد خدمات خاص��ي انجام 
مي دهن��د و صاح��ب ش��غلي در آنج��ا هس��تند، 
نزديكش��ان مي ش��وم، آنكه ميان حلقه ايس��تاده، 
كاغ��ذي به دس��ت دارد ك��ه روي آن با خط كج و 
كوله، تعدادی اس��م نوش��ته ش��ده و عالمت هايي 
جلوي آنها ديده مي شود. تصورم اشتباه است؛ آنها 
آنجا دنبال ارائه خدمات و كس��ب درآمد نيس��تند؛ 
دارند بين خودشان پول جمع مي كنند براي مراسم 
تدفين هم قطارش��ان كه مي گويند سر ساختمان 

سكته كرده و كسي را هم ندارد.
كارگره��ا اس��كناس هاي مچاله را از جيبش��ان 
بيرون مي آورند و تحويل مرد ميان حلقه مي دهند 

تا رفيق شان را راهي ديار باقي كنند. 
كمي آن س��وتر، جنازه پسر جواني را كه تصادف 
كرده، تحويل مشايعت كنندگانش كه فقط دو نفر از 
دوستانش هس��تند مي دهند و آنها معطل مي مانند 
كه دو نفري چگون��ه او را تا آرامگاه ابدي اش حمل 
كنند. نگاهشان ملتمسانه به اطراف مي چرخد كه دو 
سه نفر، »ال اله اال اهلل« گويان، به كمك شان مي آيند. 
پيكرها، يكي بعد از ديگري از دريچه غس��الخانه 
س��ر مي خورند و روي دس��ت مش��ايعت كنندگان، 
راهي خانه ابدي مي ش��وند. م��رگ از آن چيزهايي 
اس��ت ك��ه وقت��ی زمان��ش برس��د، فقي��ر و غني 
نمي شناس��د. فرقي نمي كند كه در راسته قبرهاي 
چه��ار طبق��ه قطعه ه��اي جدي��د، آرام بگيرند يا 
در مقبره ه��اي خانوادگ��ي؛ اينج��ا همه يكس��ان 
 هس��تند؛ دور از رنگ و لعاب هاي دنيا و تش��ريفات 

پر زرق و برق.
 مریم طالشی

دامنه خدمات مراسم ترحيم، آن طور كه عباسي 
مي گويد، بس��يار گس��ترده اس��ت. از كرايه ظرف و 
ظروف و وس��ايل سرمايش��ي و گرمايشي گرفته تا 
رزرو كردن مسجد و خريد تاج گل و حلوا و خرماي 
مراس��م. در مورد خاكسپاري و ختم و شب هفت و 
چهلم هم ديگر بس��ته به خواس��ت مشتري است و 

اينكه چه درخواست هايي داشته باشد.
»برخي خدمات، معمول هس��تند ك��ه غالبًا در 
هر مراس��مي وج��ود دارد. خدمات ديگ��ري مانند 
فيلمبرداري از مراسم هم وجود دارد كه البته مورد 
خواس��ت همه نيس��ت. به هرحال خيلي ها دلشان 
نمي خواهد با تماش��اي فيلم خاكسپاري عزيزشان، 
خاط��رات تلخ برايش��ان تداعي ش��ود. بعضي ها هم 
خواسته هاي بيش��تري دارند. چند وقت پيش يك 
مشتري داشتيم كه اصرار داشت صندلي هاي مراسم 
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درباره جامعه ای که این روزها کمی از انزوا بیرون آمده، اما این کافی نیست

جان جامعه را تازه کنیم
سیاوش جمادی

من یك شهروند معمولی هستم. شهروندی شبیه همه، با مشقات و مشکالتی 
مانند دیگران. در زندگی روزمره ام، من هم دچار سختی هایی می شوم که 
دیگران شده اند. نه ثروتی دارم، نه مقامی و نه منشأ اثری هستم . شبیه به 
همه، می بینم که فضای اجتماعی در سال های اخیر و با سیاست های دولت 
گذشته، چطور سخت  شده. درك می کنم، حس می کنم که این فضای عمومی 
سخت است . سال های سختی از پس زندگی اجتماعی ما مردمان گذشته و 
در امتداد این سال های سخت، آدم ها به مرزهای خانه و خانواده پناه بردند 
که  مردمی  به  دیگران،  به  نسبت  همبستگی  احساس  مرزها،  این  جز  به  و 
همشهری یا هموطن خوانده می شوند روز به روز کم و کمتر شده. در سایه 
این سختی ها و سال هایی که گذشت، اجتماعات هم کمتر شد؛ مردم کمتر به 
سینما رفتند، کمتر در استادیوم ها حاضر شدند و حتی تفریحات شهری شان 
به  دوباره ای  جان  اخیر  ماه  چند  در  اما،  اینها  تمام  با  شد.  کمتر  و  کم  هم 
ناامید شهروندی، نبضی  آن جسم بی جان  بازگشته و  اجتماعی  این زندگی 
دوباره گرفته. موفقیت برجام و انتخابات مجلس شورای اسالمی، مردم را 
اندکی امیدوار کرده و آن حس همبستگی و همدلی را اندکی در میان جامعه 
و  شدند  شلوغ  سینماها  تعطیالت  ایام  در  می بینیم،  که  است  همین  افزون. 
حس  آن  هنوز  اما،  اینها  تمام  با  شلوغ تر.  شهری  تفریحات  و  خیابان ها 
همراهی و همبستگی، کافی و کامل نیست و نتوانسته مرزهای درون گرایی 
و سر در خود فرو رفتن مردم را فراخ تر و گشاده تر کند. دو دلیل مهم در این 
اتفاق دخیلند که در چنین روزگاری حکومت داران ایرانی باید به آنها توجه 
با  اقتصاد  تا زمانی که  اقتصادی است.  اول، مسائل و مشکالت  دلیل  کنند. 
بحران روبه رو است، زندگی مردم هم تحت الشعاع آن قرار می گیرد. در هیچ  
کجای دنیا، همه مردم کتابخوان، متفکر، دغدغه مند و اهل اندیشه نیستند، 
اما همیشه و در هر جامعه ای که در مسیر توسعه و پیشرفت است، نسبت و 

تناسب ها در شهروندان رعایت می شود و شهروندان تنها به روزگار خود و 
زندگی که باید سپری شود، نمی اندیشند. اگر مشکالت اقتصادی حل شود، 
اگر بیکاری از بین برود و فرصت های کاری برابر باشد و تجارت آزاد رونق 
بگیرد و اگر سرمایه تنها در دست قشری خاص نباشد، فضای رشد، اندیشه 
و کتابخوانی هم باال می رود و مردم تنها به نان شب نمی اندیشند و نیازهای 
دیگر اجتماعی خود را نیز می بینند و درك می کنند. از طرف دیگر فرهنگ 
ایرانی، فرهنگی بوده که تضارب اندیشه ها را تاب نمی آورد، چنین ناهنجاری 
تاریخی به روزگار فعلی ما هم رسیده و فضای عمومی، فضایی نیست که در 
آن اندیشه ها و کلمه ها آزادانه رها باشند و در سایه فضای عمومی باز و آزاد، 
مردم در فضای عمومی، احساس آرامش نداشته باشند و از اجتماع گریزان 
و روز به روز منزوی تر شوند. این دو دلیل با تمام تالشی که حتی از سمت 
در  اجتماعی  فضای  تا  شده  باعث  همچنان  می بینیم،  دولت  مدیران  سوی  و 
شرایط نامناسبی به سر ببرد و اتفا ق های خوبی مثل انتخابات و برجام هم 
اندکی به این فضا جان دهد. برای باز شدن این فضا، برای آوردن مردم به 
اجتماع و ایجاد اندیشه و تفکر در جامعه ای که به شدت به آن نیازمند است، 
باید این دو مانع بزرگ برداشته شود. چون این فضای منزوی اجتماعی هم 
مراد و مطلوب یك جامعه نیست و خطرات و مخاطرات خاص خود را دارد. 
مردمی که درون گرا، تنها به درون خود پناه بردند و این پناه بردن را رقم 
می زند که بالقوه است و به هردلیل ساده و عجیبی می تواند بالفعل شود. از 
طرف دیگر میزان آسیب های اجتماعی هم در این انزوا بیشتر و بیشتر می شود 
و مردمی که می توانند با همبستگی، همدلی، اندیشه و تفکر، به کمك حل این 
بحران ها بیایند و نقش شهروندی خود را ایفا کنند، منفعل و سیاست زدوده 
در خانه ها مانده اند و نمی خواهند نقشی بیشتر ایفا کنند. چنین است که باید 
این  حل  برای  باید  مدیران  و  حکومتداران  کرد،  نگاه  درست  شرایط  این  به 
مشکالت به زبان ساده و راحت: » از باال به پایین بیایند « و در متن جامعه و 
با چشمانی باز  نگاه کنند و از نتایج مهم اتفاق های خوشایندی که در سال 
بازگردانند، درس  جامعه  متن  به  را  مردم  اندکی  توانست  و  داد  گذشته رخ 
بگیرند. اگر کلمه دربرابر کلمه باشد، اگر اندیشه در برابر اندیشه قرار بگیرد 
و اگر فضای عمومی با کمترین دغدغمندی اقتصادی به کمك مردم بیاید، این 
وضعیت هم تغییر می کند و همبستگی و همدلی ملی، شکل کامل و واقعی 

خود را به دست می آورد و اندیشه و تفکر هم به متن جامعه بازمی گردد.
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دل می رود ز دستم صاحب دالن خدا را
دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا

کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز
باشد که بازبینیم دیدار آشنا را

ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون
نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا

در حلقه گل و مل خوش خواند دوش بلبل
هات الصبوح هّبوا یا اّیها اّلسکارا

ای صاحب کرامت شکرانه سالمت
روزی تفقدی کن درویش بی نوا را

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
با دوستان مروت با دشمنان مدارا

در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند
گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را

آن تلخ وش که صوفی اّم الخبائثش خواند
اشهی لنا و احلی من قبله العذارا

هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی
کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را

سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد
دلبر که در کف او موم است سنگ خارا

آیینه سکندر جام می است بنگر
تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا
خوبان پارسی گو بخشندگان عمرند

ساقی بده بشارت رندان پارسا را
حافظ به خود نپوشید این خرقه می آلود

ای شیخ پاکدامن معذور دار ما را

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

For God’s sake. O pious ones! forth from the hand, goeth my heart. For God’s sake:
O the pain that the hidden mystery should be disclosed.
We are boat-stranded ones! O fair breeze! arise:
It may be that, again, we may behold the face of the Beloved.
For the space of ten days, the sphere’s favor is magic and sorcery:
O friend! regard as booty, goodness in friends.
Last night in the assembly of the rose and of wine, the bulbul sweetly sang:
O Saki! give wine: O intoxicated ones! come to life!
O generous one! in thanks for thy own safety
One day, make inquiry of the welfare of the foodless darvish.
The ease of two worlds is the explanation of these two words:
With friends, kindness; with enemies, courtesy.
In the street of good name, they gave us no admission:
If thou approve not, change our Fate.
That bitter wine, which the Sufi called “The mother of iniquities,”
To us, is more pleasant and more sweet than the kisses of virgins.
In the time of straitedness, strive in pleasure and in intoxication:
For, this elixir of existence maketh the beggar Karun.
Don’t rebel, due to defiance thou burnt like candle
Darling in whose hands granite is like wax soft
The cup of wine is Sikandar’s mirror. Behold
So that it may show thee the state of Dara’s kingdom.
Life-givers, are the lovely ones, Persian-prattling:
O Saki! this news, give to the old men of Fars.
Of himself, Hafez put not on this patched, wine-stained garment
O Shaikh, pure of sins! hold us excused.

مروری بر زندگی و سرنوشت حاج حبیب الله القانیان 

حاجی که حاجی نبود
قسمت ششم

برگ ریزان پهلوی
سقوط خاندان پهلوی، سال ها پیش از انقالب 1357 رخ داده بود، اما برخی انگار 
چشم ها را به روی نشانه ها بسته بودند. تحوالتی که طی چند سال صورت گرفته 
بود، عدم تمایل به از دست دادن ثروت و مکنت و به خصوص عالقه به تجارت، 
مانع از درک واقعیات جامعه برای یهودیان شده بود. آنان به هیچ عنوان حاضر 
نبودند بپذیرند که زمین زیر پاهایشان در حال لرزش است و برداشت غلطی از 

اوضاع سیاسی روز داشتند. حاج حبیب نیز از سرعت اتفاقات بهت زده شده بود.
ایران که پرسید:  اواخر تابستان 1357، حاج حبیب در پاسخ نماینده اسرائیل در 
شاه،  بی مورد  و  گهگاهی  دخالت های  و  نابسامان  اقتصادی  اوضاع  که  »اکنون 
برای  نیست  بهتر  آیا  دارید،  تصمیمی  چه  است،  شده  اوضاع  شدن  بدتر  موجب 
مدتی هرچند کوتاه، از کشور خارج شوید تا توفان به آرامش تبدیل شود؟ آیا فکر 
نمی کنید حبس و تبعیدتان که ناشی از اقدام دربار علیه سودجویان بود و انتخاب 
القانیان یهودی به عنوان نمونه نشانه آن است که روزهای بدتری را در پیش دارید 
و به عنوان رهبر جامعه یهودی در معرض خطر خواهید بود؟« القانیان به کلی 
انکار کرد که نگران اوضاع است و اطمینان داد که همه چیز روبه راه می شود. او 
حتی خاطرنشان کرد که نخست وزیر به او قول داده است سهمیه شمش آلومینیوم 
افزایش خواهد داد. اگرچه شمش ها که  وی را که دولت به کارخانجات می دهد، 
را  آن  واردات  اجازه  خصوصی  موسسات  و  می شد  تولید  صنایع  وزارت  توسط 
نداشتند، برای تامین احتیاجات کارخانه پروفیل آلومینیوم در تهران و برای پرس 

پنج هزارتنی برنامه ریزی شده بود.

برقرار  را  نظامی  حکومت  آن  متعاقب  دولت های  و  شریف امامی  که  هنگامی 
کردند، حاج حبیب هنوز شام خود را در باشگاه صرف می کرد. باشگاه عصر که 
نماد جامعه سرمایه دار و میعادگاه معروف طبقات باال و پاتوق برادران القانیان 
و چند یهودی متمکن دیگر بود، به تدریج درهای خود را می بست و در ماه های 
آخر حکومت پهلوی، تنها پوسته ای از آن باقی مانده بود. عده زیادی کشور را 
ترک کرده بودند. دود سوختن الستیک های ماشین، فضای شهر را تیره کرده 
القانیان  نمی شد.  متوقف  و هیچ گاه  داشت  ادامه  به طور مرتب  تظاهرات  بود. 
یکی از آخرین سران جامعه یهود ایران بود که هنوز در ایران مانده بود و هر 
از قبل، به باشگاه می رفت. لطف الله حی هم که مدت چند هفته ای  روز تنهاتر 
را با وی می گذراند، از تهران رفت. حبیب به تدریج تمامی ارتباطات خود را از 
را  مقام هایشان  و  که می شناخت، سمت ها  متنفذینی  اکثر  زیرا  بود،  داده  دست 
از دست داده بودند. او به نحوی بی سابقه گیج و ترسیده بود. اما هنگامی که 
شاه رفت و امام به وطن بازگشتند، باید می فهمید که راه فرار را از دست داده 
است و ثروتش نمی توانست کاری برای او انجام دهد. دیگر فرصتی برای فرار 
باقی نمانده بود و زمان زیادی نگذشت که انقالبیون به سراغش رفتند تا ماهیت 

فعالیت های او را آشکار کنند.
 

اعدام انقالبی
انجمن کلیمیان  القانیان رئیس  اردیبهشت 1358 خورشیدی، حبیب  در هجدهم 
انقالب  دادگاه  حکم  به  بازداشت،  ماه  سه  از  پس  بزرگ  سرمایه دار  و  تهران 
و  شد  محکوم  اعدام  به  اسرائیل  جاسوس  و  مفسدفی االرض  جرم  به  اسالمی، 
خانواده اش  و  او  اموال  کلیه  آنکه  ضمن  شد،  تسلیم  مرگ  جوخه  به  بالفاصله 

مصادره شد.
در کیفرخواست صادره از سوی دادسرای انقالب، جرائم وی شامل موارد زیر 
اعالم شده بود: 1ـ دوستی دشمنان خدا و دشمنی دوستان خدا، 2ـ جاسوسی به 
نفع دولت اسرائیلی اسرائیل، 3ـ جمع آوری کمک و اعانه به نفع اسرائیل و ارتش 
آن کشور که برادران مسلمان فلسطینی ما را هر روز و هر شب بمباران کنند، 
رژیم  آمادگی  در  ایرانی  استثمارشده های  بهره گیری های  و  درآمد  صرف  ـ   4
همیشه محارب اسرائیل غاصب ضداسالم و حق، 5ـ فساد در زمین به صورت 
از بین بردن منافع اقتصادی و در نتیجه نسل فعال جامعه، 6 ـ محاربه با خدا 
و رسول خدا و نایب امام زمان و تمام مردم محروم، 7ـ سد راه خدا و سد راه 
ـ  فساد در زمین، 9ـ معاونت در کشتار  تکامل ارزش های اسالمی و انسانی، 8

بی رحمانه هر روز برادران مبارز فلسطینی.
دالیل اثبات جرم در کیفرخواست چنین ذکر شده اند: / ادامه دارد


