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 شمار مراجعه كنندگان به كتابخانه هاى بريتانيا باز هم كم شد

از 63  بيش  كه  مى دهد  نشان  آمار  گاردين،  از  نقل  به 
درصد مردم در سال 2013-2012 از كتابخانه عمومى 
استفاده نكردند.از سال 2005 كه اين آمارگيرى شروع 
كتابخانه ها،  از  بازديدكنندگان  شمار  تاكنون  شده 
داده  نشان  را  كاهش  درصد   25 حد  تا  دوبار  حداقل 
سال  از  نيز  كتابخانه ها  شمار  حال  همين  در  است. 

2005 تا 2012 حدود 9 درصد كاهش يافت. 
موافقت  ميزان  كه  ورزش  و  رسانه  فرهنگ،  دپارتمان 
عمومى را با برنامه هاى ورزشى و هنر بررسى مى 
كند اعالم كرد 63,8 درصد از مردم گفته اند در سالى 
كه به ژوئن 2013 ختم شد، هرگز به كتابخانه عمومى 
نرفته اند. اين آمار براى سال 2012-2011 معادل 63 
درصد بود. در آمارگيرى 2006-2005، 51,8 درصد 
 16,1 اخير،  سال  يك  در  بودند.  داده  پاسخى  چنين 
درصد از بزرگساالن از وب سايت كتابخانه استفاده 
كرده اند كه اين ميزان در مقايسه با آمار 8,9 درصدى 

سال 2006-2005 بيشتر شده است. 
رفتارهاى  تغيير  دهنده  نشان  افزايش  و  كاهش  اين 

مردم در استفاده از كتابخانه ها و اينترنت است.
بر طبق آمار 405 كتابخانه در فاصله 2005 تا 2012 
 9 كاهش  دهنده  نشان  كه  شده اند  بسته  بريتانيا  در 
در  و  است  عمومى  كتابخانه هاى  تعداد  در  درصدى 
همين حال مخالفان با اين طرح پيش بينى مى كنند در 

سال 2013 بيش از 340 كتابخانه تعطيل شوند. 

حذف  با  كه  شد  شروع  آنجا  از  ها  تعطيلى  اين  روند 
مبلغ قابل توجهى از كمك هاى مالى دولت به كتابخانه 
ها، وضع بحرانى كتابخانه هاى بريتانيا كه سال پيش 
موجب تعطيلى خيلى از آن ها شد، در سال 2013 بدتر 

هم شد.
كتابخانه   18 از  عمومى  كتابخانه   10 شدن  تعطيل  با 
كتابخانه  از 27  كتابخانه  تعطيلى 14  نيوكاسل،  منطقه 
عمومى شفيلد پس از حذف بودجه هاى دولتى و احتمال 
تعطيل شدن هر 10 كتابخانه لزلينگتون، كتابخانه هاى 
بريتانيا در سال 2013 وضعيت نامساعدى را تجربه 

كردند. 
در همين حال بسيارى از كتابخانه هاى محلى مجبور 
شدند ساعت كار كتابخانه ها را كاهش دهند تا بتواند 

از تعطيلى آنها جلوگيرى كنند. 
 201 بريتانيا   ،2012 تا   2011 هاى  سال  فاصله  در 
كتابخانه ثابت و موبايلى خود را به دليل كاهش بودجه 
از دست داد. در سال 11-2010 هم 33 كتابخانه تعطيل 
شد و تعداد نيروهاى شاغل ثابت در اين كتابخانه ها 

هم كم شد. 
آلن گيبسونز، نويسنده كتاب كودك با تاكيد بر كاهش 
از  استفاده  به  تمايل  عدم  اين  دليل  دولتى،  هاى  كمك 
كتابخانه ها را  ارايه نشدن سرويس درست از سوى 
دولت در اين مراكز مى داند و مى گويد دولت مركزى 

موجب اين كاهش عالقه است. ادامه صفحه 3
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در تصاوير حكاكى شد ه بر سنگهاى تخت جمشيد هيچكس عصبانى نيست. هيچكس 
سوار بر اسب نيست. هيچكس را در حال تعظيم نمى بينيد. هيچكس سرافكند ه و 
شكست خورد ه نيست هيچ قومى بر قوم د يگر برتر نيست و هيچ تصوير خشنى 
در آن وجود ندارد. از افتخارهاى ايرانيان اين است كه هيچگاه برد ه دارى در ايران 
مرسوم نبود ه است در بين صد ها پيكره تراشيد ه شد ه بر سنگهاى تخت جمشيد 
ى  نژاد  چه  از  كه  بسپاريم  بخاطر  ندارد.  وجود  عريان  و  برهنه  تصوير  يك  حتى 

هستيم و داراى چه اصالتى مى باشيم. 
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اختيار  صاحب  ها  آگهى  رد  يا  درقبول 
معنوى  و  ى  ماد  حقوق  كليه  باشد.  مى 
شماره  به   Golden Class Ltd براى 
دسامبر  اول  تاريخ  به   06762511 ثبت 

2008 محفوظ است.      
Printed by: Web Print UK  

يادداشت

 همكارى با  هفته نامه ِپرشين
همه  و  ايرانى  هموطنان  همه  از  پرشين  نامه  هفته 
نويسندگان اينترنتي و غير اينترنتي! در هركجاي دنيا 
كه باشند دعوت به همكاري مي نمايد. دوستان مي 
توانند مطلب، مقاله، داستان، شعر، عكس، كاريكاتور 
و ديگر آثار خود را با رعايت نكات زير، براي انتشار 

در اين نشريه ارسال نمايند:

-1 هفته نامه پرشين، پيرامون پناهندگان، مهاجرين، 
و  اجتماعى  هنرى،  فرهنگى،  مسائل  و  دانشجويان 
بايد  آثار  طبعا  و  شود  مى  منتشر  ايرانيان  اخبار 
مستقيم يا غير مستقيم به اين موضوع مرتبط باشند. 
با توجه به اين مورد، هيچ گونه محدوديت ديگري در 

تعداد آثار ارسالي و عناوين آنها وجود ندارد.
فارسي   (font) قلم  و  زبان  با  را  خود  مطالب   2-
و  پينگليش  مطالب  فرستادن  از  و  ه  كرد  ارسال 

فينگليش جدا خودداري نمائيد!
-3 آثار ارسالي بايد ويرايش شد ه و عاري از اغالط 

اماليي و آماد ه براي انتشار باشند.
و  (تيتر)،  عنوان  داراي  بايد  ارسالي  مطلب  هر   4-
از  برگرفته  (سوتيتر)  اي  جمله  يك  كوتاه  توضيح 
صفحات  قالب  به  توجه  با  ضمنا  باشد.  متن  خود 
نشريه، مشخص كنيد كه مطلب خود را براي انتشار 
در كدام صفحه نشريه ارسال مي كنيد. در صورت 
صفحه  آن،  بودن  دار  دنباله  و  مطلب  بودن  عالي 
جديدي مخصوص آن ايجاد خواهد شد و نويسند ه 

از همكاران جديد و ثابت پرشين خواهد بود.
-5 به لحاظ زيبا شدن و تاثيرگذاري بيشتر مطلب، 
مطلب  همراه  را  آن  به  مربوط  عكس  چند  يا  يك 
به  دسترسي  عدم  صورت  در  نمائيد.  خودارسال 
را  آن  مشخصات  توانيد  مي  نظرتان  مورد  عكس 

شرح د هيد تا ما خوداقدام به تهيه آن نمائيم.
-6 مطالب بايد حداقل يك هفته قبل از انتشار نشريه 
علت  به  است  ممكن  حال  اين  با  گردند.  ارسال 
زيادبودن تعداد مطالب رسيد ه، و يا مناسبتي بودن 
منتشر  بعدي  هاي  شماره  در  مطالب  از  برخي  آن، 

شوند.
-7 عكاسان، طراحان و كاريكاتوريست ها مي توانند 
آثار خود را با توضيحات مربوطه و با كيفيت خوب، 

براي نشريه ارسال نمايند.
خانوادگي،  نام  و  نام  عالقه:  صورت  در   8-
مشخصات شخصي، آدرس وبالگ و تجربيات قبلي 

احتمالي خود را ذكر كنيد.
يا  و   word فايل  در  ترجيحا  را  خود  مطالب   9-
notepad ذخيره كرد ه و يا با فرمت Unicode يا 

Arabic تايپ كرد ه و ارسال نمائيد.
آثار  ويرايش  و  گزينش  در  پرشين  نامه  هفته   10-
به  انتشار  از  قبل  محتوايي  تغيير  هرگونه  آزاداست. 

اطالع نويسند ه خواهد رسيد.
-11 آثار خود را به آدرس اينترنتى زير

 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائيد. 
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«اگر موسيقى غذاى عشق است، بنوازيد! آنقدر در اين كار افراط كنيد تا دلزدگى 
پديد آيد، اشتياق تمام شود و سپس نابود گردد.»

شب دوازدهم، پرده اول، صحنه اول

“If  music  be  the  food  of  love,  play on!  Give  me  excess  of  it,  that,  
surfeiting,  the  appetite  may  sicken  and  so  die.”

Twelfth Night, Act I, sc. 1.

برگرفته از كتاب اند يشه هاى زرين شكسپير/ گردآورى و ترجمه: هليا معينى 

هفته نامه پرشين، ضمن تشكر از تمامى خوانندگان و حاميان خود كه در طول 317 شماره، اين نشريه را در جمع خود 
پذيرفتند، اعالم مى دارد كه از اين هفته، نشريه به صورت تمام رنگى به چاپ خواهد رسيد. اين موضوع كه هفته نامه 
را به صورت تمام رنگى به چاپ برسانيم، از زمان آغاز به كار اين نشريه، مد نظرمان بود ولى در طول اين سالها، 
بيشترين تالشمان بر روى سر پا نگه داشتن اصل نشريه و دقت در محتواى مطالب درج شده در آن صرف شد، تا 

رنگى يا سياه و سفيد بودن آن. 
از مهمترين داليل تاخير در چاپ نشريه به شكلى كه در اين شماره مالحظه مى نماييد، مثل هميشه مشكالت مالى بوده 

و عدم داشتن حمايت كافى از صاحبان مشاغل و آگهى دهندگان هفته نامه بوده است. 
اما اكنون كه هفته نامه پرشين، 317 شماره اى شده، فرصت آن بدست آمد تا اين تغيير را در آن اعمال كنيم. 

باور ما بر اين است كه شما خواننده عزيز، اليق بهترين ها هستيد. اين باور هم در نوع مطالب انتخابى سوق داده مى 
شود و هم در نوع كاغذ و چاپى كه بر روى آن نقش مى بندد صدق مى كند. 

به هر حال، اين نشريه راه خود را به همراه شما خواننده ى گرامى در طول اين سالها سپرى نموده است و همچنان نيز 
چشم اميدمان به همراهى مستدام شما در سالهاى پيش رو است. 

اما اين هفته نشريات انگلستان با اشاره به خشونت و عوامل آن بازتاب گسترده اى در مطبوعات بريتانيا داشت كه در 
همين رابطه  روزنامه ايونينگ استندارد لندن در يكى از شماره هاى هفته پيش خود، نتيجة تحقيقى در دانشگاه لندن را 
منتشر كرد كه اشاره به رشد خشونت در ميان جوانان لندن داشت. به دنبال آن، در مصاحبه اى اختصاصى با يكى از 
فرماندهان پليس، خبر از طرح مبارزه با بيش از 250 باند، در سطوح مختلف خيابانى و باندهاى سازمان يافته جنايى 
خبر داد كه در اولويت اهداف پليس براى ايجاد امنيت در لندن قرار دارد و از حدود 18 ماه پيش آغاز شده است. نكته 
قابل توجه در اين مصاحبه، اذعان كافى نبودن اقدام پليس به تنهايى براى مقابله با اين معضل است. به گفته فرمانده 
استيو رودهاوس، «تعجبى ندارد كه بسيارى از اين جوانان، به خاطرى دلسردى از خانواده هايشان، جذب باندها مى 

شوند.
اين مقام پليس افزود، تاكنون 55 نفر از اعضاى اين گونه باندها را توانسته اند با موفقيت به آغوش خانواده هايشان 

بازگردانند.
در مصاحبه ديگرى با همان روزنامه، خانم باتمانقليج، رئيس بزرگترين موسسه خيريه لندن، دولت انگلستان را به سهل 
انگارى نسبت به وضعيت جوانان و درگيرى آنها با باندها، متهم كرد. موسسات place2b و Kids Company با سه 
مركز در لندن، زير نظر اين بانوى خير، از 17000 كودك و نوجوان آسيب پذر نگهدارى مى كند. اين موسسات خيريه، 
به تأييد يك استاد دانشگاه لندن و يك استاد LSE، كيفيتى باالتر از سيستم هاى مراقبتى دارد. در اين مراكز، شرايطى 
مشابه فضاى خانوادگى سطح متوسط جامعه، براى كودكان فراهم مى شود. خانم باتمانقليج در اين مصاحبه خود، 

كمك هاى دولت انگلستان را براى رفع معضل جوانان بى سرپرست، كافى ندانسته است.
باندهاى لندن، چندى است كه از جوانان ايرانى هم قربانى مى گيرند. از نگاه آسيب شناسى، خانم شاهين نژاد، جامعه 
شناس و روانشناس، داليل اين معضل اجتماعى را براى مليت هاى مختلف، متفاوت دانستند؛ اما در خصوص جوانان 
ايرانى، مسئله هويت را مهم تر از همه خواند: «تفاوت هاى فرهنگى و ساختارى خانواده با جامعه، به فشار بر روى 
فرزندان دامن مى زند؛ و از آنجا كه باندها مانند خانواده عمل مى كنند اما هماره به تشويق و تمجيد اعضا مى پردازد، 
جوانان كمبود توجه خانواده را با عضويت در باندها جبران مى كنند. ديگر عامل مهمى كه باعث جذب نوجوانان به 
باندها مى شود، نياز به هيجان و تمايل به انجام كارهاى قهرمانانه است.» خانم نژاد معتقد است يكى از ريشه اى ترين 
اقداماتى كه خانواده ها براى جلوگيرى از جذب جوانان به باندها الزم است انجام دهند، نزديك تر شدن و داشتن رابطه 

دوستانه با فرزندان است.
در كل، بازخوانى و تحليل ناهنجارى هاى اجتماعى اين چنينى، نشان مى دهد كه ريشه عوامل آن در سستى بنيان 
خانواده است. و جالب توجه آنكه هنوز ناهنجارى هاى بچه هاى طالق يا فرزندان بى سرپرست به درستى رفع نگرديده، 
در آيندة نزديك شاهد نسلى خواهيم بود كه پرورش يافته زوج هاى همجنسباز هستند. آيا كمبود حضور مادر يا پدر، 
و اصوًال تفاوت نامتعارف خانواده هاى ناتنى اين كودكان در مقايسه با همساالنشان در دوران مدرسه، باعث بروز 

ناهنجارى در رفتارهاى آنان نخواهد شد؟
سردبير

خوانند ه گرامى
شود.  مى  تامين  اشتراك  حق  و  ها  آگهى  محل  از  فقط  پرشين  نامه  هفته  مخارج 
هفته نامه پرشين انتظار دارد در صورتى كه آن را مى پسنـــــد يد و ماندگارى 

آن را براى  فرهنگ و فارسى زبانان مفيد ميدانيد ما را يارى كنيد.
ها،  آگهى  و  مشتركان  تعداد  ياد  ازد  صورت  در  ايم،   نوشته  بارها  كه  همانطور 
هفته نامه دوام ميابد و به راه اطالع رسانى وكارهاى فرهنگى خودادامه مى د هد.
هفته نامه پرشين مرهون محبت هاى كسانى است كه تاكنون به درخواست ما،  

آگهى د هندگان و مشتركانى به ما معرفى كرد ه اند.
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دختر فضل اهللا زاهدى 
درگذشت

هما زاهدى در بيمارستانى در ژنو درگذشت.
در  كه  بود  زاهدى  فضل  اهللا  سپهبد  فرزند  وى   
دختر  مادرش  شد.  متولد  تهران  در   1309 سال 
موتمن  الملك پيرنيا بود كه پس از مدت كوتاهى، 
هما  انجاميد.  جدايى  به  زاهدى  با  او  ازدواج 
به  ايران  در  را  متوسطه  و  ابتدائى  تحصيالت 
اتمام رساند و سرانجام با حسين اتحاديه برادر 
دختر  دو  صاحب  و  كرد  ازدواج  خود  نامادرى 

شد.
مجلس  بيست  ودوم  دورة  در  زاهدى  هما   
كانديداى نمايندگى از همدان شد و سرانجام به 
همچنان   24 و   23 ادوار  در  و  يافت  راه  مجلس 

نمايندة همدان بود.

همايون،  داريوش  زاهدى،  هما  دوم  همسر   
روزنامة  مدير  و  آموزگار  جمشيد  كابينه  وزير 
سوئيس  ژنو  در  انقالب  از  پس  كه  بود  آيندگان 
او  ازدواج  كه  است  مشهور  و  داشتند  اقامت 
سبب ترقى سياسى داريوش همايون شد اما از 

همايون صاحب فرزندى نشد. الزم به ذكر است 
ژنو  در   1389 بهمن   8 در  همايون  داريوش  كه 

درگذشت. 
فضل اهللا  سپهبد  تيمسار  يادآوريست  به  الزم 
 - همدان   1271) بصيرديوان  به  ملقب  زاهدى 
1342 ژنو) نظامى پرسابقه و نخست وزير ايران 
شمسى  هجرى   1333 و   1332 سال هاى  در 

بوده است. او براى دو حادثه سرشناستر است. 
خزعل،  شيخ  دستگيرى  و  سركوب  نخست 
(عامل انگليس در خوزستان كه در صدد تجزيه 
بخشهاى عرب نشين آن از ايران بود) در آغاز 
دوران رضاشاه و دوم كودتاى 28 مرداد 1332 
كه در جريان آن، او جاى دكتر محمد مصدق را 

به عنوان نخست وزير گرفت.

هما زاهدى در كنار فرح پهلوى، اردشير زاهدى(سمت راست) و داريوش همايون

سياستمداران ايرانى روى جلد تايم
مجلة «تايم» در آخرين شمارة خود عكسى از 

حسن روحانى رييس جمهورى اسالمى ايران را به عنوان 
تحت  زكريا  فريد  قلم  به  يادداشتى  و  جلد  روى  تصوير 
و  ايران  رابطة  درباره  چيست؟»  سر  بر  «معامله  عنوان 

آمريكا را به عنوان مطلب اول خود برگزيده است.
 از نخستين بارى كه تصوير رضا شاه پهلوى با عنوان 
«شاه شاهان» در سال 1934 ميالدى (1311 شمسى) روى 
جلد مجلة تايم رفت تا سال 2007 ميالدى (1386 شمسى) 
پيشين  رييس جمهورى  احمدى نژاد  محمود  كاريكاتور  كه 
سياستمداران  بار  شد، 19  كشيده  تصوير  به  آن  جلد  بر 
ايرانى بر روى جلد مجله تايم رفته اند كه با جلد روحانى 
و  بار   6 با  ره)  خمينى( امام  مى رسد.   20 به  د  عد اين 
محمدرضا پهلوى با 5 بار بيشترين سهم را در اين ميان 

داشته اند. . 

_____________________________________

آليس مونرو استاد داستان 
كوتاه معاصر، برنده نوبل 

ادبيات 2013
به  كانادايى  نويسنده  مونرو  آليس 
 2013 ادبيات  نوبل  برنده  عنوان 

انتخاب شد.
به نقل از سايت نوبل، آليس مونرو 
عنوان «استاد  به  كانادايى  نويسنده 
داستان كوتاه معاصر» جايزه نوبل 

را از آن خود كرد.
 سخنگوى آكادمى نوبل با اعالم اين خبر، اين بانوى ادبيات 
كانادا را كه  82 ساله است و ده ها مجموعه داستان كوتاه 
در كارنامه اش دارد، به عنوان سيزدهمين زن نويسنده، 

شايسته دريافت اين جايزه معرفى كرد.

ادامه از صفحه اول

كم سويى چراغ مطالعه 
در بريتانيا

با تعطيل شدن 10 كتابخانه عمومى از 18 كتابخانه منطقه نيوكاسل، 

تعطيلى 14 كتابخانه از 27 كتابخانه عمومى شفيلد پس از حذف بودجه 
هاى دولتى و احتمال تعطيل شدن هر 10 كتابخانه لزلينگتون، كتابخانه 

هاى بريتانيا در سال 2013 وضعيت نامساعدى را تجربه كردند. 
ساعت  شدند  مجبور  محلى  هاى  كتابخانه  از  بسيارى  حال  همين  در 
كار كتابخانه ها را كاهش دهند تا بتواند از تعطيلى آنها جلوگيرى كنند. 
و  ثابت  كتابخانه  بريتانيا 201  تا 2012،  هاى 2011  سال  فاصله  در 
سال 11- در  داد.  دست  از  بودجه  كاهش  دليل  به  را  خود  موبايلى 
در  ثابت  شاغل  نيروهاى  تعداد  و  شد  تعطيل  كتابخانه  هم 33   2010

اين كتابخانه ها هم كم شد. 
هاى  كمك  كاهش  بر  تاكيد  با  كودك  كتاب  نويسنده  بسونز،  گي آلن 
دولتى، دليل اين عدم تمايل به استفاده از كتابخانه ها را  ارايه نشدن 
مى گويد  و  داند  مى  مراكز  اين  در  دولت  سوى  از  درست  سرويس 

دولت مركزى موجب اين كاهش عالقه است.
راهى  پاييز  فصل  در  اميد  اين  به  كتاب  نسخه  هزاران  حال  اين  با 
كريسمس  شب  بازار  بتوانند  كه  شوند  مى  بريتانيا  كتابفروشى هاى 
كتاب هاى  از  نسخه  هزاران  انتشار  گاردين،  از  نقل  كنند.به  قبضه  را 
نويسندگان كتاب هاى پرفروش و شناخته شده مثل ديويد ويليامز، 
كتاب  بازارهاى  راهى  اميد  اين  به  مك برايد  داميان  و  بويد  ويليام 
مى شوند كه بتوانند مشتريان اصلى خود را در بازار شب كريسمس 
پيدا كنند.بازار شب كريسمس كه از يك و حتى دو ماه پيش از رسيدن 
به شب كريسمس شروع مى شود، موجب رونق بازار كتاب در نيمه 
دوم سال مى شود. به همين دليل كتاب هايى كه حتى امروز به بازار 

مى آيند،  به اميد اين بازار هستند.
در مجموع 1657 عنوان كتاب در روز 26 سپتامبر راهى بازار كتاب 
بريتانيا شد و همين موجب شد تا اين روز را پنجشنبه بزرگ بنامند. 

قرار است تا 1569 عنوان كتاب ديگر نيز تا 10 اكتبر منتشر شود.
يكى از بزرگترين كتاب هاى اين فصل، كتاب جديدى از جيمز باند است 
كه با عنوان «سلو: رمانى از جيمز باند» توسط ويليام بويد به بازار 
آمد. اين كتاب كه در مراسمى ويژه در هتل دورچستر لندن رونمايى 

شد با يك اتومبيل جنسيس راهى اين مراسم شد.
يك  درباره  هريس  رابرت  نوشته  جاسوس»  يك  و  افسر  «يك  رمان 
نوشته  كشتار»  فهرست  دريفوس:  «ماجراى  كتاب  سياسى،  جنجال 
فردريك فورسايت  داستان  فهرستى از نام هاى مخفى را بيان مى كند 
كه در باالترين سطح دولت آمريكا درگير ماجرايى سياسى شده اند، 
و هفتمين جلد از مجموعه كتاب هاى سوزان هيل درباره كارآگاهى به 

نام سيمون شرلير از ديگر كتاب هاى خاص فصل هستند. 
كتاب «سفر قدرت: يك دهه از سياست، طرح ها و چرخش ها» نوشته 
داميان مك برايد است كه 25 سپتامبر به بازار آمد و يكى از ستاره هاى 
فصل پاييز بريتانيا خواهد بود. «با هم : درون داستان همكارى دولتى» 
نوشته متيو دانكونا ديگر كتابى است كه فروش فصل پاييز را نشانه 
رفته است. كتابى از ديويد ويلياميز با عنوان «دندانپزشك جنى» براى 
كودكان نيز كه ديروز به بازار آمد، به نظر مى رسد بايد به سرعت 

وارد فهرست كتاب هاى پرفروش بريتانيا شود. 
دوستداران شعر نيز بى نصيب نمى مانند و مجموعه شعرى با عنوان 
كتاب هايى  از  آيس  پم  سروده  شود»  ديرم  شوى  مى  باعث  «دوباره 
است كه در اين فصل مى تواند توجه زيادى را در كتابفروشى ها به 
خود جلب كند. كتاب هايى چون «افسانه زنان در جنگ نخست جهانى» 
و كتاب «مجموعه كريسمس» مرى برى از كتاب هاى آشپزى و رژيم 

غذايى هستند كه مخاطبان ويژه خود را هدف گرفته اند. 
هر چند اين اسامى تنها نمونه كوچكى از انبوه كتاب هايى هستند كه 
ها  نمونه  همين  اما  شده،  بريتانيا  كتاب  بازار  وارد  پاييز  فصل  براى 

مى توانند نشان دهنده گستردگى و تنوع كتاب هاى اين فصل باشند.
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ازدواج با 

فرزندخوانده؛ 
فتوا يا اخالق؟ 

 
محمدتقى فاضل ميبدى* 

 
در فرهنگ اسالمى دو قاعده با عنوان اخالق 
اذعان  بايد  اما  دارد  وجود  حقوق  يا  فقه  و 
داشت به اندازه اى كه به فقه توجه شده به 
آشكار  است.  نشده  توجه  اخالقى  قواعد 
است روح و گوهر فرهنگ شريعت اسالم، 
بيش از فقهى و قانونى بودن، اخالقى است. 
در مورد موضوع ازدواج با فرزند خوانده 
كه اخيرا مطرح شده است بايد ذكر كرد كه 
براى اين موضوع در قرآن حكمى در ميان 
نيست اما آنچه روح آيات مربوط به ازدواج 
را تشكيل مى دهد، نشان دهنده اين است كه 
ازدواج در سه نوع حرام است: اولين مورد 
با  سببى  رابطه  كه  افرادى  با  ازدواج  اينكه 
آنها برقرار است مجاز نيست؛ مانند ازدواج 
با مادرزن، خواهرزن يا دختِر زن كه حرام 
َنَسبى  ازدواج  دوم  مورد  مى شود.  شمرده 
خاله  يا  عمه  مادر،  خواهر،  شامل  كه  است 
حرام  ازدواج  هم  صورت  اين  در  مى شود؛ 
است. موضوع سوم ازدواج با افرادى است 
بوده  برقرار  آنها  با  رضاعى  رابطه  كه 
يعنى رابطه بين زنى كه به بچه شير داده 
است كه در اين صورت ازدواج با آن بچه 
حرام است. اگر انسان به روح احكام توجه 
و  زن  ميان  رابطه  شد  خواهد  متوجه  كند، 
شوهر بايد از نظر جنسى تنفرآميز نباشد. 
جواز  مى توان  چگونه  پرسيد  بايد  بنابراين 
ازدواج براى دختر يا پسرى صادر كرد كه 
شده  بزرگ  و  كرده  رشد  انسان  دامن  در 

است؟ شايد از جهت فقهى بتوان براى اين 
اين  اخالقى،  لحاظ  از  اما  يافت  محملى  امر 
فرزندخوانده،  چه  اگر  است.  تنفرآور  عمل 
فرزندِ حقيقى انسان نيست اما چنان با روح 
انسان پيوند خورده و رابطه برقرار كرده 
كه در حكم فرزند انسان محسوب مى شود 
حقيقى  فرزند  رضاعى  فرزند  كه  همانطور 
از  مادر  يك  كه  ارتباطى  اما  نيست  انسان 
به  مى كند  برقرار  بچه  با  دادن،  شير  راه 
به  خود  فرزند  را  بچه  آن  كه  است  نحوى 
حساب مى آورد و ازدواج با او حرام است. 
به نظر مى رسد اگر چنين جوازى هم صادر 
شود و ازدواج هم مشروع باشد اما مطلوب 
اين  به  است  حاضر  فردى  كمتر  و  نيست 
انسان  حقيقى  فرزند  و  دهد  تن  ازدواج 
كند  ازدواج  خوانده  فرزند  با  باشد  حاضر 
مسائل  گونه  اين  در  است  بهتر  بنابراين 
است  الزم  بلكه  نباشيم  نصوص  به  متعبد 
هم  را  كارشناسى  نظر  مسائل  اين  در 
مسائل،  اينگونه  كارشناس  دهيم.  دخالت 
تربيتى  علوم  كارشناسان  و  روانشناسان 
امروز  روزگار  در  هستند.  مشاوران  و 
علمى  مسائل  با  فقهى  مسائل  از  بسيارى 
اگر  نمونه  عنوان  به  شده اند؛  تنيده  درهم 
اجازه  پزشكان  خونى،  گروه  آزمايش  در 
ازدواج فاميلى ندادند طبيعى است كه نبايد 
در اين موضوع نظر كارشناسى را زير پا 
عملى  نوع  هر  اسالم  دانست  بايد  گذاشت. 
كه در پى آن ضرر جسمى و روحى باشد 
براى  روزه  كه  همانطور  مى داند  حرام  را 
بر  نبايد  بيمار  فرد  و  است  حرام  بيمار 
روزه گرفتن اصرار كند، در مسائل مربوط 
اگر  يعنى  است  چنين  اين  هم  ازدواج  به 
كارشناسان و روانشناسان بر مضرات يك 
ازدواج نظر دادند، بايد آن نظر را در مسائل 

فقهى به كار گرفت.

*استاد حوزه و دانشگاه

ازدواج با فرزندخوانده در 
تعارض با هدف قانونگذار

فريده غيرت - وكيل دادگسترى

در  دفاع  قابل  و  ارزشمند  نهادهاى  از  يكى 
پذيرش  است.  فرزندخواندگى  نهاد  جامعه 
و  سرپرست  تعيين  و  سرپرست  بى  كودكى 
امن  محلى  انتخاب  و  او  براى  خانواده  ايجاد 
براى رشد و پرورش او يكى از بهترين اقدامات 
يكى  و  والدين  و  طفل  اين  بين  رابطه  ايجاد  و 
ايجاد  افراد  بين  كه  است  روابطى  زيباترين  از 

مى شود.

نهاد  جامعه  در  دفاع  قابل  و  ارزشمند  نهادهاى  از  يكى 
و  سرپرست  بى  كودكى  پذيرش  است.  فرزندخواندگى 
تعيين سرپرست و ايجاد خانواده براى او و انتخاب محلى 
و  اقدامات  بهترين  از  يكى  او  پرورش  و  رشد  براى  امن 
زيباترين  از  يكى  و  والدين  و  طفل  اين  بين  رابطه  ايجاد 
بررسى  با  شود.  مى  ايجاد  افراد  بين  كه  است  روابطى 
نهاد  اين  كه  بريم  مى  پى  نهاد  اين  ايجاد  تاريخ  و  گذشته 
يعنى امر فرزندخواندگى و قبول فرزند همواره با تحسين 
ديد  از  و  بوده  مواجه  اطرافيان  و  جامعه  تاييد  و  همگان 
همواره  اند  داشته  كه  اعتقادى  و  عقيده  هر  با  افراد  همه 
امرى مبارك و پسنديده تلقى شده است و همگان با ديد 
احترام به اين رابطه ايجاد شده برخورد كرده اند. همه ما 
در اطراف خود به موارد زيادى از فرزندخواندگى برخورد 
كرده ايم و شاهد رشد و تربيت و پيشرفت چنين فرزندانى 
نعمت  از  كه  كسانى  خصوصا  مند  عالقه  افراد  توسط 
داشتن فرزند بى بهره بوده اند، بوده و شاهد ذوق و شوق 
آنها به جهت داشتن چنين امكانى بوده و بارها آرزو كرده 
ايم كه اى كاش ما نيز چنين قدرت و توانى مى داشتيم. با 
رابطه  يعنى  زيبا  و  لطيف  احساس  چنين  ايجاد  و  پيدايش 
پدر و فرزندى هرگز تصور تغيير احساس پاك و عاطفى 

و مقدس پدر و فرزندى در او به وجود نيامده است.

كه  شود  مى  سپرده  يى  خانواده  به  سرپرست  بى  كودك 
در محيطى مشابه خانواده طبيعى خود پرورش يابد و به 
از  دور  به  كه  خانواده  يك  افراد  همبستگى  و  پاك  روابط 
زشتى ها و هوسبازى باشد، آشنا شود و در سايه چنين 
تربيتى پرورش يابد. زن و مردى كه كودك بى سرپرستى 
را در خانواده خود مى پذيرند بايد چون فرزند خود به او 
بنگرند و تنها به سعادت او بينديشند. تصور تغيير چنين 
موجودى،  چنين  با  همسرى  تصور  با  همراه  يى  انديشه 
خانواده را به كانون عشق پرورى و هوسبازى تبديل مى 
كند و نظم عمومى و جامعه را به خطر مى اندازد و قطعا 
باشد،  نظر  مورد  خواندگى  فرزند  از  كه  مطلوبى  نتيجه 

حاصل نخواهد شد.

امكان زناشويى با كودكى كه به فرزندى پذيرفته شده با 
هدف قانونگذار از تاسيس اين نهاد حقوقى تعارض دارد 

كه  افرادى  اقدام  و  نهادى  چنين  آمدن  وجود  به  فلسفه  و 
به اين مهم اقدام كرده اند بسيار دور از چنين انديشه يى 
بودن  ممنوع  داليل  از  يكى  نيز  طبيعى  خانواده  در  است. 
نكاح با محارم همين مالحظات اخالقى است. اخالق عمومى 
نمى تواند زن و شوهرى كسانى كه در حكم پدر و فرزند 
بوده و در اوراق هويت خود نيز به همين عنوان به جامعه 

معرفى مى شوند بپذيرد.

صدور شناسنامه طفل به نام زوج كنايه از اين نيست كه 
كه  طور  همان  بداند.  خانواده  فرزند  حكم  در  را  او  قانون 
حكم  نيز  رضاعى  خويشان  با  نكاح  حرمت  درباره  قانون 
شبانه  يك  مدت  به  فرزند  يك  خوردن  شير  اگر  كند  مى 
روز در آغوش زنى او را در حكم مادر طفل قرار مى دهد. 
ها  سال  و  روزها  براى  او  دامان  در  يافتن  پرورش  دليل 
بر مبناى تصميم دادگاه مى تواند نوع اين رابطه را تغيير 
مى  ايران  مقيم  ايرانى  شوهر  و  زن  هر  قانون:  طبق  دهد. 
توانند با توافق يكديگر طفلى را با تصويب دادگاه و طبق 

براى  سرپرستى  اين  كنند.  سرپرستى  قانون  اين  مقررات 
تامين منافع مادى و معنوى طفل برقرار مى شود ولى از 
موجبات ارث نخواهد بود. روشن است كه نيت قانونگذار 
سرپرست  بدون  كودكان  از  حمايت  قانون  تصويب  از 
حمايت از طفل و كمك به او با حفظ منافع مادى و معنوى 
او بوده است و اين منافع ايجاب مى كند كه در جهت تقويت 
روحيه يى كه حاكم بر روابط پدر و مادر و فرزندان است، 
تالش شود و به تسرى اين روحيه به والدين فرزندخوانده 

كمك شود.

ايجاد  فرزندخواندگى  اينكه  به  علم  با  و  توضيحات  اين  با 
قرابت الزم را نمى كند. چرا و به چه دليل درصدد شكافتن 
جامعه  باورهاى  زدن  برهم  و  موارد  اين  كردن  باز  و 
براييم؟ از تصويب اين تبصره چه انگيزه يى را دنبال مى 
كنيم ؟و چرا امكان كسب اجازه از دادگاه را براى ازدواج 
بر  را  ما  جامعه  نياز  كدامين  كنيم  فراهم  خوانده  فرزند  با 
اين اقدام وادار كرده است؟ چرا رابطه پر از صفا و محبت 
والدين با فرزند خوانده را كه قطعا به شخصيت و هويت 
او كمك شايانى مى كند و به بيانى ديگر سازنده شخصيت 
معنوى او است را با انديشه و احساسى ديگر چون ازدواج 
آميخته كنيم؟ آيا تا به حال امر فرزندخواندگى بدون چنين 
تجويزى با مشكل و مانعى برخورد كرده بود و اساسا چه 
نيازى به تصويب چنين مصوبه يى بود؟ آيا اين مصوبه به 
صالح فرزند است يا صالح افراد ديگر در آن مورد توجه 

و نظر بوده است؟

ترديدى نيست كه اين مصوبه با به هم زدن قداست رابطه 
والدين با فرزندخوانده مستقيما منافع مادى و معنوى طفل 
را خدشه دار كرده و حتى اگر كسب اجازه براى ازدواج 
را  احساس  ترين  لطيف  نينجاميده  ازدواج  به  نيز  نهايتا 
را  است  خوانده  فرزند  و  والدين  بين  عالقه  و  عاطفه  كه 
و  عاطفه  يك  فرزند  ميان  اين  در  و  كرد  خواهد  مخدوش 
چه  داد.  خواهد  دست  از  را  پشتيبان  يك  و  ارزنده  رابطه 
خوب است كه تا زيان هاى مادى و معنوى در اين ميان 
حادث نشده است به فكر چاره باشيم و از تصويب نهايى 
آن جلوگيرى كنيم و در نهايت چه خوب است كه مصالح 
عنايت  و  توجه  مورد  اين  از  بيش  خوانده  فرزند  و  طفل 

قانونگذاران واقع شود.
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پرسش اصلى اين است كه آيا ايران 
دوست  يك  خواهد  مى  قدرتمندتر 
باشد  متحده  اياالت  براى  كاره  نيمه 
– آنگونه كه فريدمن چين را توصيف 
مى كند – يا اينكه به خشم بيايد و به 
منطقه  از  آمريكا  كردن  بيرون  دنبال 
روند  اين  از  بخشى  كم  دست  باشد؟ 

به آمريكا بستگى دارد.
نويسنده : استفان والت

توماس فريدمن در مقاله اى كه اخيرا در نيويورك تايمز 
منتشر كرد، ايده جنون آميز، خطرناك، غير مستدل و 
قرار  حمايت  مورد  را  ايران  با  جدى  مذاكره  معنى  بى 
كه  كرد  اشاره  نكته  اين  به  درستى  به  تنها  نه  او  داد. 
شايد از نگاه ايران توانمندى هسته اى ( اگر تسليحات 
هسته اى نباشد)، تضمينى در برابر تغيير رژيم باشد( 
دليل مشابهى كه ديگر كشورهاى مجهز به سالح هسته 
كاربردى  اى  مقايسه  بلكه  كنند)،  مى  عنوان  را  آن  اى 
اين  داد.  انجام  چين  خلق  جمهورى  و  امروز  ايران  بين 

پرسش بزرگى است كه او مطرح مى كند:

ايران آماده است تا چه اندازه از اين تضمين هسته اى 
براى رها شدن از شر تحريم ها، دست بكشد؟ آيا ايران 
آماده است از يك سالح قدرتمند چشم پوشى كند تا بار 
ديگر به يك كشور قوى تبديل شود؟ - مانند چين؛  كه 
هم دوست است و هم دشمن ، هم شريك تجارى نيم 
رقيب  يك  وقت  تما  دشمن  يك  جاى  به  هم  و  است  بند 

ژئوپولتيك نيمه كاره براى آمريكا.

اين قياس حتى بيش از آنچه كه فريدمن گمان مى كند، 
يابيم، زمانى  در مى  عقب  به  با بازگشت  روشن است. 
توسعه  را  خود  اى  هسته  توانايى  نخستين  چين  كه 
تندروهاى  امروز  كه  كرد  توجيه  را  آن  همانگونه  داد، 
ايرانى استدالل مى كنند. براى مثال، دين راسك، وزير 
كنگره  به   1966 سال  در  آمريكا  سابق  خارجه  امور 
توسعه  حال  در  اكنون  كمونيست  هاى  چينى  گفت: 
هستند.  موشكى  هاى  سيستم  و  اى  هسته  تسليحات 
اما اين تسليحات نقش دفاعى ندارند. آنها مى توانند به 
طور مستقيم از پكن به سوى همسايگان نشانه گرفته 
شوند تا آنها را تهديد كنند يا اينكه كشورهاى آسيايى 
را ناگزير به قطع اتحادهاى امنيتى با اياالت متحده كنند. 
شايد هم آنها بخواهند توازن هسته اى در آسيا ايجاد 
كنند. در نهايت اين تسليحات مى توانند براى حمله به 
همسايگان آسيايى يا در مقياس وسيع تر اياالت متحده 

به كار مى روند.

اى  حمله  چنين  كه  كرد  خاطرنشان  را  نكته  اين  راسك 
مى تواند مانند يك خود كشى باشد اما براى كشورى 
مانند چين كه رهبرانى با ديد غير واقعى در مورد جهان 
دارد، عدم پذيرش توصيه ديگران – شامل متحدان- و 

توافق با آنها، قابل پيش بينى است.

مى  كار  به  مائويست  چين  مورد  در  راسك  كه  لحنى 
هاست  سال   ، تندروها  كه  است  چيزى  آن  مشابه  برد، 
در مورد ايران از آن استفاده مى كنند. مانند چين آن 
سال ها، ايران مى گويد توسعه هسته اى را براى اهداف 
دفاعى مى خواهد. از سوى ديگر نوع نگرش جمهورى 
اسالمى به جهان نيز شباهت هايى با چين دارد. برنارد 
مورد  در  آمريكايى  كار  نئومحافظه  تاريخدان  لويس، 
حمله ايران در 22 آگوست 2006 هشدار داد، و مبناى 
اين  البته  بود.  اسالمى  جمهورى  در  شهادت  تفكر  او 

تاريخ سپرى  شد بدون اينكه حمله اى اتفاق بيفتد.

قشر  و  گاز  و  نفت  منابع  ايران،  جوان  جمعيت 
براى  توجهى  قابل  اقتصادى  پتانسيل  تحصيلكرده، 
ايران به شمار مى رود. مانند چين، دير يا زود، بايد 

سياست ها در ايران تغيير كنند.

درس ديگرى كه از اظهارات راسك در زمان هسته اى 
مورد  در  او  كه  است  اين  گرفت  توان  مى  چين  شدن 
اينكه چين از اين سالح براى تهديد و ارعاب همسايگان 
اين  واقع  در  بود.  كرده  اشتباه  كند،  مى  استفاده  اش 
چين  المللى  بين  نفوذ  افزايش  در  نقشى  تسليحات 
نداشت. بلكه آنچه وجهه چين را تقويت كرد، اصالحات 
اقتصادى پس از مائو بود ، كه سه دهه رشد اقتصادى 

سريع را به ارمغان آورد.

مساله  گيرد.  قرار  توجه  مورد  بايد  نيز  ديگرى  نكته 
هسته اى، يك دهه اى است كه سياست آمريكا در قبال 
اين  كه  حالى  در  است.  داده  قرار  تاثير  تحت  را  ايران 
يك مشكل جزئى نيست، مهمترين دغدغه آمريكا نيز به 
شمار نمى رود. ايران از كنترل خود بر چرخه سوخت 
فعاليت  حفظ  معنى  به  كه  كشد(  نمى  دست  اى  هسته 
هاى غنى سازى و بازفرآورى است). اما شايد با برخى 
محدوديت ها و بازرسى هاى گسترده تر موافقت كند. 
اگر خواسته اى بيش از اين داشته باشيم، توافقى شكل 
نخواهد گرفت. به بيان ديگر طبق هر قراردادى كه مورد 
موادى  توليد  به  تواند  مى  تهران  باشد،  ايران  پذيرش 
استفاده كند كه مى تواند كاربرد تسليحاتى نيز داشته 
دقت  ميزان  و  زمان  سر  بر  بحث  ترتيب  اين  به  باشد. 

مطلع شدن غرب از فعاليت هاى هسته اى ايران است.

اما در دراز مدت، آنچه به واقع اهميت دارد ، پتانسيل 
قدرت كلى ايران است، نه اينكه اين كشور تنها چند سالح 
پاكستان  و  هند  اسرائيل،  مانند  اينكه  يا  دارد  اى  هسته 
جمعيت  دارد.  اختيار  در  كامل  اى  هسته  زرادخانه  يك 
تحصيلكرده،  قشر  و  گاز  و  نفت  منابع  ايران،  جوان 
پتانسيل اقتصادى قابل توجهى براى ايران به شمار مى 
رود. مانند چين، دير يا زود، بايد سياست ها در ايران 
شوند  مى  لغو  نيز  ها  تحريم  ترتيب  اين  به  كنند.  تغيير 
و اين مرحله  اى است كه پس از آن ايران مى تواند به 
سرعت پيش برود. بنابراين پرسش اصلى اين است كه 
كاره  نيمه  دوست  يك  خواهد  مى  قدرتمندتر  ايران  آيا 
براى اياالت متحده باشد – آنگونه كه فريدمن چين را 
دنبال  به  و  بيايد  خشم  به  اينكه  يا   – كند  مى  توصيف 
بيرون كردن آمريكا از منطقه باشد؟ دست كم بخشى 

از اين روند به آمريكا بستگى دارد.

 عامل انفجار سفارتخانه هاي آمريكا دستگير شد؛

 ماموريت ويژه كماندوهاي 
آمريكايي در ليبي 

يگان ويژه اي از نيروي دريايي ارتش آمريكا 
ارشد  عضو  ليبي،  خاك  در  ضربتي  حمله  در 
سفارتخانه  دو  انفجار  اصلي  متهم  و  القاعده 

آمريكا در آفريقا را دستگير كرد.

اند  گفته  آمريكايي  مقامات  رويترز،  گزارش  به 
همزمان با عمليات در ليبي، نظاميان آمريكايي عمليات 
ضربتي ديگري را در خاك كشور سومالي واقع در 
مورد  هدف  نتوانستند  اما  دادند  انجام  آفريقا  شاخ 
نظر را دستگير يا بكشند. عضو ارشد القاعده كه در 
و  دارد  نام  الليبي  انس  ابو  است؛  شده  دستگير  ليبي 
سفارتخانه هاي  در  گذاري  بمب  عمليات  اصلي  متهم 
است.ابو   1998 سال  در  تانزانيا  و  كنيا  در  آمريكا 
انس 49 ساله از سوي آمريكا به كشتن بيش از 200 
كرده  اعالم  قبال  آمريكا  دولت  است.  شده  متهم  نفر 
بود هر كس اطالعاتي درباره ابو انس ارائه كند كه 
دالري  ميليون   5 جايزه  بينجامد،  اش  دستگيري  به 
دريافت خواهد كرد. جرج ليتل سخنگوي پنتاگون در 
مكاني  در  اكنون  هم  الليبي  انس  ابو  گفت:  باره  اين 
خارج از ليبي نگهداري مي شود. شبكه سي سي ان 
در  انس  ابو  كه  بود  گفته  گذشته  سال  سپتامبر  در 
دليل  به  بود.  شده  ديده  ليبي  پايتخت  طرابلس  شهر 
گرايان  افراط  سيطره  و  ليبي  در  ناامني  و  ثباتي  بي 
اسالمي در بخش هاي زيادي از اين كشور، بازداشت 
در  امنيتي  منابع  بود.  شده  مواجه  مشكل  با  ابوانس 
به  يعني  بهار 2011  در  ابوانس  كه  اند  گفته  آمريكا 
هنگام آغاز اعتراضات عليه حكومت معمر قذافي در 
ليبي، وارد اين كشور شده بود. نام واقعي ابو انس 
الليبي عضو ارشد القاعده كه در عمليات اخير آمريكا 
در ليبي دستگير شده؛ نزيه عبدالحميد الرقيعي است. 

پاكستان  و  افغانستان  در  القاعده  تأسيس  از  بعد  او 
به اين گروه پيوست و در كنار اسامه بن الدن رهبر 
وقت القاعده در سال 1992 به سودان منتقل شد. وي 
اطالعات  فناوري  و  اطالعات  آوري  جمع  زمينه  در 
ابو  است.  القاعده  كارشناسان  ترين  خبره  از  يكي 
انس متهم به بمب گذاري و انفجار سفارتخانه آمريكا 
بمب  و  زخمي  هزار   5 و  كشته  با 200  نايروبي  در 
با  تانزانيا  در  آمريكا  سفارتخانه  انفجار  و  گذاري 
روي  سال 1998  در  حادثه  دو  اين  است.  كشته   11
گرفت. برعهده  را  آنها  مسؤوليت  القاعده  و  دادند 
و  پيوست  ليبي  جنگجوي  گروه  به  سپس  ابوانس 
شهر  در  و  شد  منتقل  بريتانيا  و  قطر  به  آن  از  پس 
منچستر مستقر شد تا اينكه در سال 2000 ميالدي 
اما  گرفت  قرار  پليس  بازرسي  مورد  او  اقامت  محل 
ابوانس قبل از حضور پليس، بريتانيا را ترك كرده 
و به افغانستان رفته بود.وي بعد از سقوط حكومت 
طالبان، به ايران آمد و سپس به ليبي رفت. همزمان 
با عمليات در ليبي، ارتش آمريكا در عمليات ضربتي 
در شهر براوه سومالي نتوانست هدف مورد نظر را 

بكشد يا دستگير كند. 

هدف مورد نظر يكي از اعضاي ارشد گروه الشباب 
وابسته به القاعده بود. يك مقام مسؤول در سازمان 
ارتش  نظر  مورد  هدف  كرد:  اعالم  سومالي  امنيت 
آمريكا، فرمانده چچني در گروه الشباب بود كه وي 
وابسته  الشباب  شد.گروه  كشته  محافظش  و  زخمي 
به القاعده بخش هاي زيادي از كشور سومالي را در 
كنترل خود دارد. هم اكنون عالوه بر نيروهاي دولت 
مركزي سومالي، نيروهاي ائتالف اتحاديه آفريقا نيز 
مسلح  اعضاي  با  جنگ  حال  در  سومالي  خاك  در 
گروه الشباب هستند.منابع آگاه گفته اند: حمله نظامي 
روز   10 حدود  از  سومالي  براوه  شهر  به  آمريكا 
در  اخير  گيري  گروگان  و  شده  ريزي  برنامه  پيش 
پايتخت كنيا، انگيزه اين حمله بود.در حمله دو هفته 
پيش افراط گرايان اسالمي وابسته به گروه الشباب 
سومالي به مركز خريد در پايتخت كنيا 67 نفر كشته 

شدند.

يادداشت استفان والت در فارن پاليسى:

آيا ايران، چين بعدى خواهد بود؟

انتقاد ناظران اروپايي از انتخابات رياست جمهوري 
آذربايجان

علي اف رفتني نيست؟!
در  آذربايجان  رياست جمهوري  انتخابات  ديروز 
سازمان هاي  از  بسياري  كه  شد  برگزار  شرايطي 
رهبري  تحت  انتخابات  سالمت  بشر،  حقوق  مدافع 
الهام  اما  مي دانستند.  شائبه برانگيز  را  علي اف  الهام 

علي اف رييس جمهوري آذربايجان كه به اميد پيروزي 
ديروز  صبح  را  خود  راي  پياپي،  دوره  سومين  براي 
ناظر  هزار   ?? به  نزديك  حضور  انداخت،  صندوق  به 
دانسته  انتخابات  سالمت  دليل  را  بين المللي  و  محلي 
است. بيش از 5 ميليون و 145 هزار نفر واجد شرايط 
بودند و گزارش هاي  براي راي دادن در اين انتخابات 

بين المللي از حضور چشمگير مردم خبر دادند. در اين 
انتخابات ده نامزد براي رياست جمهوري اين جمهوري 
قفقاز  منطقه  در  واقع  شوروي  جماهير  اتحاد  سابق 
كنوني  رييس جمهوري  علي اف،  الهام  داشتند.  رقابت 
آذربايجان و رييس حزب حاكم آذربايجان نوين، اقبال 
اروج  زاهد  اميد،  حزب  رهبر  و  مجلس  نماينده  آقازاده 
اف  قلي  حسن  قدرت  مستقل،  نامزد  و  مجلس  نماينده 
واحد،  آذربايجان  خلق  جبهه  رهبر  و  پارلمان  نماينده 
آراز  معاصر،  مساوات  حزب  رهبر  اف  حاجي  حافظ 
آذربايجان،  سوسيال دموكرات  حزب  رهبر  علي زاده، 
جنبش  حزب  رهبر  و  پارلمان  نماينده  اف،  قلي  فرج 
نماينده  حسنلي  جميل  آذربايجان،  رستاخيز  ملي 
الياس  دموكراتيك،  نيروهاي  ملي  شوراي  ائتالف 
عدالت،  حزب  رهبر  و  پارلمان  نماينده  اف  اسماعيل 
آذربايجان  دموكرات  حزب  رهبر  اوغلو  جالل  سردار 
نامزدهاي اين دور از انتخابات رياست جمهوري بودند. 
اف،  علي  الهام  باكو،  از  فرانسه  خبرگزاري  گزارش  به 
كه  دارد  اطمينان  تقريبا  كنوني  ساله   51 رييس جمهور 
دوره  انتخابات  در  وي  مي شود.  برنده  انتخابات  در 
قبل با كسب بيش از 80 درصد آرا با فاصله زيادي از 
جمهوري  دولتي  رسانه هاي  شد.  پيروز  نامزدها  ساير 
تازه ترين نظرسنجي ها،  اساس  بر  مدعي اند  آذربايجان 
الهام علي اف بيش از 80 درصد آرا را به دست خواهد 
انتخابات  ديگر  نامزد   9 زياد  بسيار  فاصله  با  و  آورد 
شواهد  اما  داد.  خواهد  شكست  را  رياست جمهوري 
شرايط  از  هم  علي اف  غربي  متحدان  كه  مي دهد  نشان 
مي كنند.  نگراني  ابراز  كشور  اين  در  انتخابات  از  پيش 
رابرت براتكه، رييس هيات نمايندگي امريكا در سازمان 
آذري  رسانه  با  مصاحبه  در  اروپا  همكاري  و  امنيت 
از فقدان آزادي رسانه ها در آذربايجان انتقاد كرده و 

در  اجتماعي  و  سياسي  فعاالن  عليه  فشار  است  گفته 
آذربايجان از جمله تعقيب علني آنها رو به تشديد است، 
فعاليت سازمان هاي غير دولتي با محدوديت هاي قانوني 
تعطيل  نيز  آزاد  تفكر  دانشگاه  حتي  و  مي شود  مواجه 
شده است. به گزارش وي مسووالن دولت آذربايجان 
مي كنند  سعي  ملي  امنيت  مساله  به  استناد  با  همواره 
اقدامات شان را در راستاي به سكوت واداشتن فعاالن 
جامعه مدني توجيه بكنند، و اين بر خالف مفاهيم امنيتي 
ديگر،  سوي  از  اروپاست.  همكاري  و  امنيت  سازمان 
انتشار بيانيه مشترك كاترين اشتون و استفان فوله دو 
نگراني هاي  ابراز  و  اروپا  اتحاديه  ارشد  مقامات  از  تن 
و  حقوق  وضعيت  و  انتخابات  از  پيش  شرايط  از  آنان 
واكنش  آذربايجان،  جمهوري  در  انساني  آزادي هاي 
مقامات باكو را برانگيخت. سران جمهوري آذربايجان 
از منتقدان ايراد مي گيرند كه آنها روشنفكراني هستند 
پيشرفت هاي  بر  و  دارند  توجه  منفي  نكات  به  تنها  كه 
كشور  كه  مي كنند  فراموش  و  مي بندند  چشم  كشور 
تنها 20 سال است كه به استقالل رسيده است. اين در 
كه  مي كند  تاكيد  پيوسته  علي اف  الهام  كه  است  حالي 
كشور او با وجود ريشه هاي اسالمي، گرايش به غرب 
ارمنستان  با  آذربايجان  تاريخي  منازعه  دليل  به  دارد. 
بر سر منطقه قره باغ، در معادالت منطقه يي، ارمنستان 
به حمايت روسيه تكيه دارد، درحالي كه آذربايجان به 
علي  الهام  اروپاست.  اتحاديه  با  نزديك  همكاري  دنبال 
اروپا  اتحاديه  با  نزديك  همكاري  دنبال  به  همواره  اف 
بوده و بخش اعظم نفت و گاز خود را به غرب صادر 
منابع  اين  از  سرشار  درآمدهاي  وجود  با  اما  مي كند، 
رنج  بي عدالتي  و  بيكاري  فقر،  از  كشور  مردم  بيشتر 

مي برند
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باوجود اينكه يخ هاى زمستانى طوالنى در حال آب 
زمين  است.  لغزنده  همچنان  زمين  اما  است  شدن 
جديد نه تنها لغزنده است، بلكه نقشه اى نيز نداردو 

هر دو طرف با احتياط گام بر مى دارند.

و  ايران  داستان  پايان  شايد  داند،  مى  كسى  چه 
آمريكا نيز مانند افسانه سرزمين نارنيا خوش باشد 
يكى  را  اين  برسد.  راه  از  زمستان  پايان  عاقبت،  و 
 444 كه  گويد  مى  آمريكايى  هاى  گروگان  همان  از 
روز در سفارت آمريكا در تهران به گروگان گرفته 
دارد،  تسلط  فارسى  زبان  به  اينكه  بر  عالوه  و  شد 
ليمبرت  جان  است.  كرده  ازدواج  نيز  ايرانى  زنى  با 
كه پيش تر دستيار وزارت خارجه آمريكا و مسئول 
علوم سياسى  هم اكنون از استادان  بود،  ميز ايران 
رود.  مى  شمار  به  آمريكا  دريايى  نيروى  آكادمى 
در  او  كه  است  ياداشتى  خوانيد  مى  زير  در  آنچه 
گرفتن  كار  به  و  آمريكا  و  ايران  مذاكره  از  حمايت 
روش هاى ديپلماتيك منتشر كرده است. روش هايى 
كه دهه هاست خاك مى خوردند و اكنون ديپلمات ها 
بايد با ظرافت ديپلماتيك آنها را به كار بندند هر چند 

كه زمين لغزنده است و موانع بى شمار.

سى  قلم  به  نارنيا،  اى  افسانه  سرزمين  كتاب  در   
كه  است  اين  سفيد  جادوگر  يك  جادوى  لوينز،  اس 
هيچگاه  و  باشد  داشته  ادامه  سفيد  زمستان  هميشه 
كريسمسى ديگر فرا نرسد. 34 سال است كه روابط 
دچار  سحر  اين  سرنوشت  به  نيز  آمريكا   – ايران 

شده و  يك زمستان طوالنى و سخت ادامه دارد.
چشم  به  ها  يخ  شدن  آب  از  هايى  نشانه  اكنون  اما 
مى خورد. گفت و گوى تلفنى 27 سپتامبر روحانى و 
اوباما، از بسيارى جنبه ها بى سابقه و تاريخى بود. 
با  آمريكا  جمهور  رئيس  كه  بود  بارى  نخستين  اين 
همتاى خود در جمهورى اسالمى مكالمه تلفنى انجام 
مى داد. مكالمه اى كه فراتر از پيام هايى بود كه پيش 
در  شد.  مى  بدل  و  رد  ها  ميانجى  طريق  از  اين  از 
اكتبر 1979، ابراهيم يزدى، وزير خارجه اسبق ايران 
الگوى معلول ديپلماسى ايرانى را براى 34 سال رقم 
حاشيه  در  ونس  سايروس  خود  همتاى  با  او  زد. 
در  يزدى  كرد.  مالقات  ملل  سازمان  عمومى  مجمع 
پاسخ به پرسشى از جانب ونس در مورد چگونگى 
روابط ايران و آمريكا پس از تغييرات ايجاد شده در 
تهران، تنها به فهرست بلند بااليى از شكايت ها عليه 
آمريكا اشاره كرد كه تاريخ برخى از آنها به دهه ها 
قبل باز مى گشت. تكرار اين پرسش از جانب ونس 
نيز، پاسخ مشابهى را از سوى يزدى به دنبال داشت.

را  مشابهى  الگوى  نيز  يزدى  بعدى  هاى  جانشين 
دنبال كردند. در سال هاى پس از اين مالقات، دست 
كم 90 درصد از ديپلماسى ايران شامل مطرح كردن 
پيش  جايى  تا  ايران  نمايندگان  بود.  شكايت  و  گله 
رفتند كه آمريكا را مسئول قطع روابط دوجانبه در 
اينكه  از  پس  ماه  شش  كردند.  معرفى  آوريل 1980 
در  آمريكا  سفارت  اعضاى  گروگانگيرى  ماجراى 

تهران اتفاق افتاد.

در اوايل نوامبر 1979، يعنى چند روز پس از اشغال 
كه  كردند  اعالم  اسالمى  انقالب  بنيانگذار  سفارت، 
هيچ مقامى از ايران نبايد با نمايندگان كارتر مالقات 
كند. در آن زمان كارتر؛ رمزى كالرك و ويليام ميلر 
را به استانبول فرستاده بود تا پيام شخص كارتر را 
به دست ايشان برسانند. اما تصميم گيرى بنيانگذار 
با  مالقاتى  نماينده  دو  اين  كه  شد  موجب  انقالب 
مقامات ايران نداشته باشند و در نتيجه پيام كارتر 
نيز به ايشان نرسيد و در نهايت گروگانگيرى به يك 

بحران تمام عيار تبديل شد.
اكنون پس از دهه ها سرماى كشنده، يخ ها در حال 
آب شدن است . روحانى و اوباما در نيويورك گفت 
زمين  به  هم  آسمان  و  داشتند  اى  متمدنانه  گوى  و 
طرف؛  دو  در  تندروها  هاى  نگرانى  باوجود  نرسيد. 
نه ايران و نه اياالت متحده از حقوق و اصول خود 

كوتاه نيامد.

روى  ميانه  از  ايران  جمهور  رئيس  ديگر  سوى  از 
سخن گفت و تاكيد كرد به دقت به سخنرانى اوباما 
ايران  خارجه  وزراى  همچنين  است.  داده  فرا  گوش 
خارجه  وزيران  نشست  چارچوب  در  نيز  آمريكا  و 
چين،  فرانسه،  انگليس،  (آمريكا،  گروه 5+1  و  ايران 

دو  هر  كردند.  مالقات  يكديگر  با  آلمان)،  و  روسيه 

نتيجه نشست را مثبت ارزيابى كردند و معنى آن نيز 
روشن بود: هرچند گله و شكايت هاى ايران همچنان 
ادامه دارد اما اين بار ديپلماسى حرف بيشترى براى 

گفتن دارد.
يك  بگويند،شكست  كه  دارند  عالقه  سياستمداران 
شكست  آمريكا  و  ايران  مورد  در  اما  نيست  گزينه 
احتمال  اين  همواره  است.  بوده  گزينه  يك  همواره 
فضاى  و  جارى  هاى  بينى  خوش  كه  دارد  وجود 
ايجاد شده ، راه به جايى نبرد. همانگونه كه فرصت 
است.  رفته  دست  از  نيز  گذشته  در  مشابهى  هاى 
اسبق  خارجه  وزير  آلبرايت،  مادلين  مثال  براى 
آمريكا در سال 1998، پيشنهاد جاده راه روابط بهتر 
با ايران بدون پيش شرط را مطرح كرد كه به دليل 
سوء تفاهم ها، درك غلط، تصور بد، زمان نامناسب 

يا حتى بدشانسى، به شكست انجاميد.
باوجود اينكه يخ هاى زمستانى طوالنى در حال آب 
از  بيش  است.  لغزنده  همچنان  زمين  اما  است  شدن 
سه دهه اى كه با بيهودگى سپرى شده، تاثير خود 
را بر جاى گذاشته است. براى 34 سال، تنها ابزار دو 
طرف، چكش بوده است. اكنون مقامات بايد دوباره 
بياموزند كه چگونه از ابزارى ظريف تر كه به دنبال 
كنند.  استفاده  اند،  شده  فرسوده  ماندن  استفاده  بى 
زبان  همواره  طرف  دو  كنون  تا  اسالمى  انقالب  از 
تهديد، اتهام زنى و شعارهاى توخالى را عليه يكديگر 
به كار گرفته اند. ايران بخشى از محور شرارت است 
و آمريكا استكبار جهانى خوانده مى شود. 34 سال 
تجربه، دو طرف را در ترساندن يكديگر، خالق كرده 
است. گاهى نيز سوء نيت ها فراتر از كالم مى رود 
مى  قرار  هدف  ايرانى  مسافران  حامل  هواپيماى  و 
بيروت  در  آمريكايى  دريانورد  صدها  يا اينكه  گيرد 

كشته مى شوند.
نيز  اى  نقشه  بلكه  است،  لغزنده  تنها  نه  جديد  زمين 
ندارد. هر دو طرف در اين زمين جديد با احتياط گام 
اعمال  در  ها  آمريكايى  واشينگتن،  در  دارند.  مى  بر 
جمهورى  بردن  سئوال  زير  و  ايران  عليه  ها  تحريم 
از  حمايت  بشر؛  حقوق  نظير  مواردى  در  اسالمى 
شده  كاركشته  اى،  هسته  هاى  برنامه  و  تروريسم 

اند.
آنچه هيچ طرفى نمى تواند انجام دهد، به كار گرفتن 
بال  ها  مدت  كه  است  سنتى  ديپلماتيك  هاى  روش 
استفاده مانده و روابط دو جانبه را به نحوى تغيير 
داده كه به نفع هيچ طرفى نيست. اشاره رهبرى به 
بر  روحانى  گاه  بى  و  گاه  تاكيد  و  قهرمانانه  نرمش 
از 34  پس  ايران  كه  است  آن  از  حاكى  روى،  ميانه 
سال دريافته كه اين روش هاى غير آشنا مى تواند 
را  اسالمى  جمهورى  منافع  تهديد،  و  شعار  از  بيش 

حفظ كند.  

اما چه ابزارى به دو طرف كمك مى كند از فرصت 

جارى بهره بردارى كنند؟ اين ابزار محرمانه نيستند 
كردن،  موعظه  بر  را  مذاكره  كه  كسى  هر  براى  و 
ژست گرفتن و تهديد و ارعاب ترجيح بدهد، شناخته 

شده است:
گوش فرادادن: يك مذاكره كننده همواره به دقت به 
آنچه كه طرف مقابل مى گويد گوش فرا مى دهد و 
به دنبال واقعيت هاى پنهان در كلمات است. شناخت 
آن چيزى كه طرف مقابل مى خواهد اهميت زيادى 

هاى  خواسته  با  خواسته  اين  اغلب  كه  چرا  دارد، 
طرف مذاكره كننده تفاوت دارد. براى مثال در مورد 
مقامات  وقتى  كه  دارد  اهميت  نكته  اين  درك  ايران، 
چه  كنند،  مى  تاكيد  شان  حقوق  و  عدالت  بر  ايرانى 

منظورى دارند.
يك  يا  نشست  يك  با  اعتمادى  بى  سال   34 صبر: 
عقب  ترديد  بدون  رود.  نمى  بين  از  تلفنى  مكالمه 
مذاكره  انتظار  در  زيادى  هاى  نااميدى  و  گردها 
كنندگان خواهد بود كه با دستور كار ويژه گروه ها 
و اشخاصى كه نابودى روند مذاكره را نشانه گرفته 
اند، تركيب مى شود. برخى نيز از سر بى اطالعى يا 
به طور ساماندهى شده؛ قضاوت هاى ناعادالنه اى 
خواهند داشت. آنچه اهميت دارد، كنار نشستن پس 
از يك شكست نيست ، بلكه تالش براى تحقق هدفى 
است كه به موجب آن مذاكرات در جهتى پيش برود 

كه منافع دو طرف تضمين شود.
با  كلمات  انتخاب  نيازمند  ديپلماسى  لحن:  كنترل 
در  آمريكايى  مقامات  كه  زمانى  است.  فراوان  دقت 
كميته سنا عليه ايران سخن مى گويند يا اوباما مدت 
ميز  روى  به  روحانى  با  گو  و  گفت  از  پس  كوتاهى 
مى  كار  به  را  لحنى  كند،  مى  اشاره  ها  گزينه  بودن 
برد كه در ديپلماسى جايى ندارد. اين لحن و به كار 
مى  ديپلماتيك  ادبيات  در  نامناسب  هاى  واژه  بردن 
تعامل  خواستار  متحده  باور را كه اياالت  تواند اين 
با ايران بر مبناى احترام متقابل است را زير سئوال 

ببرد.
و  سخت  زمستان  سرانجام  نيز  نارنيا  داستان  در 
طوالنى به پايان مى رسد. البته كه اين يك داستان 
است و ما در واقعيت با مشكالت و موانع ناشناخته 
اى در راه غلبه بر دهه ها خصومت مواجه هستيم. 
آنچه من مى توانم پيش بينى كنم، اين است با آغاز 
سرعت  به  آنها  آمريكا  و  ايران  نمايندگان  مذاكرات 
اين پرسش را از خود خواهند داشت كه تمامى اين 
مجادله بر سر چه چيزى بوده و چرا 34 سال زمان 

براى بهبود روابط تلف شده است.

ايران و خاورميانه

خدمات ترجمه، نرش و چاپ

طراحی و چاپ
کتاب، بروشور، پوسرت و وب سایت

جدیدترین کتابهای منترش شده  ما:
«حباب زیست» مجموعه اشعار تجلی کشاورز

 «ابراز منترش» مجموعه نقاشی های ندا دانا حا ئری
و اشعار تجلی کشاورز با ترجمه انگلیسی ژیال کشاورز
محل فروش: کتابفروشی و وبسایت های فردوسی 

در سوئد/ فروغ در آملان/ ایران بوکس در واشنگنت/
کتاب کور پ در لس آنجلس/ همچنین در 

وبسایت آمازون و دفرت انتشارات ساتراپ

500 Chiswick High Road  London W5 4RG
Tel: 0208 748 9397
Email: satrap@btconnect.com

Satrap Publishing & Translation

ترجمه فوری، رسمی و معترب برای کلیه مدارک

گروگان سابق آمريكايى در تهران

ايران و آمريكابايد چكش ها را زمين بگذارند



www.persianweekly.co.uk  جمعه 19  مهر ماه 1392 -  شماره 317هفته نامه پرشين8 انديشه اقتصاد
سيليكون ولى اروپايى در راه است

لندن و ظهور 
شركت هاى استارت آپ

روزها  اين  استارت آپ ها  همان  يا  نوپا  و  نوظهور  شركت هاى 
افزوده  آنها  تعداد  به  روز  هر  و  هستند  رشد  حال  در  سرعت  به 
ايجاد  باعث  شركت ها  اين  تاسيس  و  راه اندازى  واقع  در  مى شود. 
تحوالتى بزرگى در صنايع مختلف و به خصوص دنياى تكنولوژى 
شده است. بسيارى از شركت هاى بزرگ تكنولوژى مانند فيس بوك 
و توئيتر كه اين روزها سرمايه هاى قابل توجهى در اختيار دارند 

يك  تنها  ابتدا  در  مى شوند،  شناخته  دنيا  سرتاسر  در  خوبى  به  و 
استارت آپ كوچك بودند. 

اين موضوع حاال باعث شده است كه پرورش يك ايده و راه اندازى 
موفق  و  درآمدزا  روندى  به  آن  براساس  كوچك  آپ  استارت  يك 
حاال  كه  جايى  تا  شود؛  منتشر  دنيا  سراسر  در  و  شده  تبديل 
استارت آپ ها تكنولوژى ديگر تنها در سيليكون ولى متمركز نبوده 
راه  هم  ديگرى  توسعه  حال  در  و  يافته  توسعه  كشورهاى  به  و 
پيدا كنند. به اين ترتيب مناطق ديگرى از دنيا هم به تدريج شاهد 
لندن  بود.  خواهند  خودشان  در  كوچك  ولى  سيليكون  يك  رشد 
در  اروپايى  كشورهاى  پيشرفته ترين  از  يكى  پايتخت  به عنوان  هم 
سال هاى اخير شاهد رشد استارت آپ هاى تكنولوژى بوده است كه 
بيشتر در منطقه شرقى اين شهر متمركز شده اند. اين شركت هاى 
تا  دارند  نياز  بزرگ  موفقيت  يك  به  تنها  حاال  كوچك  و  نوظهور 
بتوانند مقدمه اى براى ايجاد يك سيليكون ولى از نوع اروپايى اش 

در اين منطقه بشوند.
براى توسعه شركت هايى مانند فيس بوك يك شركت فعال در زمينه 
سازماندهى رويدادهاى عمومى به نام Digital Shoreditch در 
ميليون  «استارت آپ  نام  به  را  رقابتى  رويدادى  تازگى  به  لندن 
پوندى» برگزار كرده است كه در آن بيش از هزار شركت نوظهور 
از 77 كشور مختلف جهان حاضر شده اند تا شانس خودشان را 
براى برنده شدن در اين رقابت و بردن جايزه يك ميليون پوندى 
حوزه  اين  كارشناسان  كنند.  آزمايش  ميليون دالر)   1/6 (برابر 
چنين  برگزارى  لندن  در  آپ ها  استارت  رشد  براى  كه  معتقدند 

رقابت هايى مى تواند تاثيرگذارى زيادى داشته باشد.
نسبتا  رقابت  اين  در  حضور  براى  آپ ها  استارت  انتخاب  فرآيند 
مهم  پرسش  يك  بر  رقابت  اين  برگزارى  تجربه  اما  است،  پيچيده 
چندصد  اين  آيا  مى كند؛  تاكيد  لندن  آينده  تكنولوژى  شهر  براى 
پوندى  ميليارد  شناور  سرمايه  مى توانند  كوچك  نوظهور  شركت 
را توليد كرده يا فرصت فروش به شركت هاى بزرگ تر را به دست 
بياورند؟ شهر تكنولوژى نياز به اين برون رفت ها دارد تا بتواند به 
يك اكوسيستم كارآفرينى تبديل شود كه در آن موفقيت، موفقيت 
مى آفريند. اين كارآفرينان جديد و توانگر خودشان سرمايه گذار هم 
مى شوند و نه تنها پول و سرمايه الزم را مى آورند، بلكه تجربه هاى 
اين  با  مى كنند.  ارائه  كار  براى  را  مختلف  زمينه هاى  در  خودشان 
-توليدكننده   King شركت  گرفتن  قرار  خبر  كه  است  اوصاف 
بازى هاى ويدئويى مستقر در لندن- در فهرست شركت هاى آماده 
ورود به بورس مى تواند بسيار خوب و جالب توجه باشد. تكثير و 
توسعه استارت آپ ها مى تواند تاثيرگذار و جالب توجه باشد. يك 
نقشه آنالين از محل قرار گرفتن استارت آپ هاى شهر لندن نشان 
منطقه  در  شكل  نقطه اى  نشانگرهاى  با  شركت ها  اين  كه  مى دهد 
Old Street و همسايگى هاى آن در شرق لندن متمركز شده اند. 
با  شركت هايى  كمى  تعداد  نوظهور  شركت هاى  اين  ميان  در  البته 
وجود  هم  دكوراسيون  و  طراحى  مانند  ديگر  فعاليت هاى  زمينه 

دارند. بر اساس يك مطالعه انجام شده توسط شركت مشاوره اى 
استارت  از  گروهى  حاضر  حال  در  لندن   ،Start-up Genome
كار  طرز  و  كارآفرينى  روش  نظر  از  را  اروپايى  جديد  آپ هاى 

حمايت و پشتيبانى مى كند. 
زمينه  در  هم انديشى  و  همكارى  فضاى  كه  است  حالى  در  اين 
راه اندازى و مديريت استارت آپ ها در اين شهر به خوبى وجود 
آموزش  مدارس  كنار  در  گوگل  شركت  از  دفترى  حضور  دارد. 
 P، Passion مانند  مشابه  سازمان هاى  و  آپ  استارت  راه اندازى 
Capital Seedcamp  و Techstars در اين شهر فضاى خوبى 
براى رشد اين شركت هاى نوظهور و نوپا را به وجود آورده است. 
اين فضا همچنين به صورت جغرافيايى هم در حال رشد و توسعه 
است و به تدريج به مناطق شناخته شده تجارى شهر هم گسترش 

(Canary Wharf) «پيدا مى كند. «كانارى وارف
يكى از بزرگ ترين و شناخته شده ترين مناطق تجارى شهر لندن 
است كه در شرق آن واقع شده و در حال حاضر به محلى براى 
تبديل  هم  تكنولوژى  كوچك  آپ هاى  استارت  پرورش  و  رشد 
شده است. اين منطقه به عنوان يك شهر هوشمند و كوچك براى 
كه  است  شده  تبديل  تكنولوژى  نوپاى  و  سودآور  شركت هاى 
مى تواند نظر سرمايه گذاران بزرگ را هم به خوبى جلب كند. مانند 
تكنولوژى  شهر  جهان،  جاى  هر  در  ديگرى  جديد  اكوسيستم  هر 
لندن هم از يك ويژگى مهم بهره مى برد؛ اينجا به خاطر استفاده از 
تكنولوژى هايى مانند رايانش ابرى و نرم افزارهاى رايگان، تاسيس 
و راه اندازى استارت آپ ها به صورت ارزان و با هزينه كم امكان 
پذير است. با اين حال اما لندن توانايى اين را دارد تا با سرعتى 
بيشتر از ديگر شهرهاى اروپايى مانند برلين و پاريس رشد كند. 
اولين انفجار اينترنت در اين شهر گروهى از كارآفرينان با تجربه 
يك  به  را  شهر  اين  زندگى،  سبك  و  زبان  است.  گذاشته  جا  به  را 
آهنرباى بزرگ براى جذب جوانان با انگيزه و فعال از سراسر دنيا 

تبديل كرده است.
چنين فضايى به دولت بريتانيا هم كمك كرده است تا اين نقاط قوت 
براى  را  دولت  قوت  نقاط  اين  البته  و  كند  شناسايى  زود  خيلى  را 
اين  مقابل  در  است.  نكرده  وسوسه  فضا  اين  به  ورود  و  مداخله 
فضا باعث شده كه افرادى مانند «روهان سيلوا» كه تا مدت اخير 
برگزارى  مانند  كارهايى  به  اقدام  است،  بوده  سياسى  مشاور  يك 
ديگر  و  سرمايه گذاران  كارآفرينان،  با  صبحانه  صرف  جلسات 
دست  به  آنها  از  موثرى  و  جديد  نتايج  تا  بكنند  حوزه  اين  فعاالن 

بيايد. 

شركت مشاوره و تحقيقاتى بزرگ
Seed Enterprise Investment Scheme هم اخيرا تحقيقاتى را 
دادن  دست  از  خطر  و  ريسك  مى دهند  نشان  كه  است  داده  انجام 
كاهش  شدت  به  آپ ها  استارت  در  سرمايه گذارى  براى  سرمايه 
پيدا كرده و حتى در بعضى موارد به صفر هم رسيده است. اين 
در حالى است كه دولت بريتانيا هم در اقدامى جالب توجه با ارائه 
ويزاى ويژه براى كارآفرينان و راه اندازى سازمان سرمايه گذارى 
شهر تكنولوژى، سعى دارد اين منطقه را به منطقه ويژه تجارى و 
حاال  تا  هم  تكنولوژى  شهر  كند.  تبديل  جهان  سطح  در  اقتصادى 
اتفاقات اميد بخش و مهمى را تجربه كرده است. به عنوان مثال در 
Last. سال 2007 يك وب سايت فعال در عرصه موسيقى به نام

fm كه در اين منطقه به صورت استارت آپ فعاليت مى كرد، توسط 
CBS Interactive يعنى بخش ديجيتال غول رسانه اى آمريكايى 
از  ديگرى  گروه  شد.  خريدارى  دالر  ميليون   280 قيمت  با   CBS
براى  مساعدى  شرايط  هم  منطقه  اين  در  فعال  آپ هاى  استارت 
ديگرى  نوظهور  شركت هاى  دارند.  سودآور  رفت هاى  برون  اين 
در شهر تكنولوژى لندن مانند MOO يك شركت فعال در عرصه 
تجارت چاپ آنالين، Mind Candy يك شركت فعال در عرصه 
بازى هاى آنالين و Wonga يك استارت آپ فعال در عرصه ارائه 
وام هاى كوتاه مدت براى فعاالن تكنولوژى، هم در حال حاضر در 

آستانه ورود به بازار بورس اين كشور قرار دارند.
با اين حال همچنان مشكالتى براى رشد استارت آپ هاى تكنولوژى 
 Wonga شركت  رييس  داملين»  «ارول  دارد.  وجود  بريتانيا  در 
در اين مورد مى گويد: «ما در حال حاضر 100 پست خالى براى 
هم  را  آن  از  نيمى  بتوانيم  اگر  حتى  اما  داريم،  خودمان  مشاغل 
استخدام كنيم خوش شانس بوده ايم. در واقع اغلب كارمندان دانش 
شهر  به  آمريكا  مانند  ديگرى  كشورهاى  از  استعداد  با  و  آموخته 
مهاجرتى  قوانين  كه  است  حالى  در  اين  مى آيند.  لندن  تكنولوژى 
هنوز  اروپا  اتحاديه  از  خارج  كشورهايى  از  نيرو  استخدام  براى 

بسيار پيچيده و طاقت فرسا هستند.»
تكنولوژى  شهر  كه  ندارد  وجود  تضمينى  همچنان  اما  همه  اين  با 
مانند  موفقى  و  بزرگ  شركت هاى  بتواند  زودى ها  اين  به  لندن 
فيس بوك را به جهان معرف كند، چون خود اكوسيستم آن هنوز 
تازه و جوان است و به زمان بيشترى براى رشد نياز دارد. با اين 
وجود به نظر مى رسد شهر تكنولوژى لندن در مسير درستى براى 

تبديل شدن به يك سيليكون ولى اروپايى قرار گرفته است.
منبع: اكونوميست

صندوق بين المللى پول اعالم كرد

كاهش چشم انداز رشد اقتصادى جهان
كرد،  منتشر  واشنگتن  در  شب  سه شنبه  كه  گزارشى  در 
چشم انداز خود از رشد اقتصادى جهان را براى سال جارى 
خروج  كاهش  اين  علت  داد.  كاهش  ميالدى  آينده  سال  و 
اين  در  است.  شده  اعالم  نوظهور  بازارهاى  از  سرمايه 
نشدن  بازپرداخت  كه  است  شده  داده  هشدار  گزارش 
به  جدى»  «آسيب  مى تواند  اياالت متحده،  دولت  بدهى هاى 

اقتصاد جهان وارد سازد.

رشد  پول،  بين المللى  صندوق  گزارش  اساس  بر  بلومبرگ،  گزارش  به 
درصد  آينده 3/6  سال  در  و  درصد  سال جارى 2/9  در  جهان  اقتصادى 
خواهد بود. اين در شرايطى است كه پيش بينى قبلى صندوق، اين ارقام را 
3/1 درصد براى سال 2013 و 3/8 درصد براى سال 2014 نشان مى داد. 
در چشم اندازى كه صندوق بين المللى پول ارائه كرده است، رشد اقتصادى 
اقتصادهاى نوظهور در سال جارى 4/5 درصد پيش بينى شده است كه اين 
ميزان 0/5 درصد كمتر از پيش بينى سه ماه قبل است و دليل آن كاهش 

پيش بينى رشد اقتصادى چين، مكزيك، هندوستان و روسيه است. 
مقدمه اى  در  پول  بين المللى  صندوق  ارشد  اقتصاددان  بالنچارد،  اوليور 
پيشرفته  «اقتصادهاى  است:  آورده  نوشته،  صندوق  گزارش  اين  در  كه 
كشورهاى  اقتصادى  «رشد  و  هستند»  شدن  قدرتمند  حال  در  تدريج  به 
تنش هايى  بروز  به  منجر  جريان  دو  اين  است.» «تلفيق  شده  كند  نوظهور 
مى شود و اقتصادهاى نوظهور با دو چالش كندى رشد اقتصادى و شرايط 

دشوارتر مالى در جهان مواجه خواهند بود.» 

پيش بينى هاى صندوق بر اساس تعطيلى كوتاه مدت دولت اياالت متحده و 
دستيابى به توافقى در مورد سقف بدهى هاى آمريكا تا پيش از پايان مهلت 
آن؛ يعنى تاريخ 17 اكتبر، اعالم شده است، اما صندوق اعالم كرده است كه 
بن بست در دستيابى به توافق براى بازپرداخت بدهى ها «مى تواند آسيبى 
جدى به اقتصاد جهان وارد سازد.» بالنچارد در كنفرانس خبرى مربوط به 
اين گزارش گفت: «اثرات هر گونه شكست در بازپرداخت بدهى هاى آمريكا 
به طور مستقيم حس خواهد شد و موجب بروز اختالل هاى بالقوه بزرگى 
در بازارهاى مالى اياالت متحده و ساير نقاط جهان خواهد شد.» وى افزود: 
«ما اين را به عنوان يك خطر جانبى تلقى مى كنيم كه احتمال وقوع آن كم 

است، اما اگر رخ دهد، تبعات عظيمى در پى خواهد داشت.» 

كاهش چشم انداز 
مسكن  بازار  و  مى كند  غلبه  بدهى هايش  بحران  بر  اروپا  كه  شرايطى  در 
اياالت متحده احيا مى شود، نگرانى سياست سازان جهان به سمت خروج از 
محرك هاى پولى بيش از حد، معطوف شده است. صندوق بين المللى پول 
اعالم كرده است كه در پيش بينى اش فرض بر اين است كه فدرال رزرو 
آمريكا نرخ بهره خود را تا پيش از سال 2016 افزايش نخواهد داد. اين نرخ 
از دسامبر 2008 تاكنون نزديك به صفر است. همچنين فرض بر اين است 
كه بانك مركزى آمريكا، فدرال رزرو، در اواخر سال ميالدى جارى برنامه 

خريد اوراق قرضه خود را به تدريج كاهش خواهد داد. 

بر اين اساس صندوق بين المللى پول از اقتصادهاى عمده جهان خواسته 
است سياست هايى را در پيش  گيرند كه درآمدهايشان را افزايش دهد چون 
در غير اين صورت رشد اقتصادى آنها به تاخير مى افتد، به خصوص در 
شرايطى كه رشد اقتصادى چين ضعيف شده است و اين باعث مى شود 

به صادركنندگان كاالها و ساير اقتصادهاى در حال توسعه كمك شود. 
بر اساس اين گزارش، در ميان مدت اياالت متحده نيازمند برنامه هاى مالى 
بهترى است و كاهش بودجه در سال جارى شايد بيشتر از انتظار باشد. 
بزرگ ترين  اقتصادى  رشد  از  را  خود  پيش بينى  پول  بين المللى  صندوق 
اقتصاد جهان را در سال جارى به 1/6 درصد و براى سال آينده به 2/6 
درصد كاهش داد. هر يك از اين ارقام 0/1 درصد كمتر از پيش بينى ماه 
دومين  اين  چين،  اقتصادى  رشد  پول  بين المللى  صندوق  هستند.  ژوئيه 
اقتصاد بزرگ جهان را در سال جارى از پيش بينى 7/8 درصدى خود در 
ماه ژوئيه به 7/6 درصد كاهش داد و براى سال آينده از 7/7 درصد به 
سومين  ژاپن،  اقتصادى  رشد  از  صندوق  پيش بينى  رساند.  درصد   7/3
اقتصاد بزرگ جهان، رقم 2 درصد در سال جارى و 1/2 درصد در سال 

آينده را نشان مى دهد. 

صندوق بين المللى پول در پيش بينى جديد خود چشم انداز رشد اقتصادى 
حوزه 17 كشورى يورو را به منفى 0/4 درصد ارتقا داد و اين در شرايطى 
است كه در ماه ژوئيه اين رقم منفى 0/6 درصد بود. سه ماه پيش صندوق 
رشد اقتصادى اين حوزه را براى سال آينده ميالدى 0/9 درصد پيش بينى 

كرده بود كه اكنون آن را به يك درصد بهبود بخشيده است. 
بر اين اساس هندوستان در سال جارى 3/8 درصد رشد خواهد كرد و در 
سال 2014 رشد آن 5/1 درصد خواهد بود. در پيش بينى قبلى صندوق اين 

ارقام به ترتيب 5/6 درصد و 6/3 درصد بوده اند. 
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كاهش غيرمنتظره 

توليدات صنعتى بريتانيا
 توليدات صنعتى بريتانيا در ماه اوت به طور غيرمنتظره 
بيشترين كاهش را طى حدود يك سال گذشته ثبت كرد. 
اين مساله ترديدهايى را درباره قدرت احياى اقتصادى 

اين كشور به وجود مى آورد. 

ديروز،  بريتانيا  آمار  ملى  دفتر  بلومبرگ،  گزارش  به 
ماه  به  نسبت  صنعتى  توليدات  كرد  اعالم  چهارشنبه، 
درشرايطى  اين  است.  يافته  كاهش  درصد   1/1 ژوئيه 
نظرسنجى  در  شركت كننده  اقتصاددان   30 كه  است 
بلومبرگ رشد 0/4 درصدى را پيش بينى كرده بودند. 
است.  كرده  افت  درصد   1/2 كارخانه اى  توليدات 
در  تجارى  كسرى  داد  نشان  ديگرى  گزارش  همچنين 

سه ماه منتهى به اوت افزايش يافته است.
اكونوميكس،  كپيتال  مركز  اقتصاددان  تامبز،  ساموئل 
در  صنعتى  توليدات  ضعيف  «آمار  مى گويد:  لندن  در 
ماه اوت و ارقام تجارى نشان دهنده آن است كه رشد 
توليد ناخالص داخلى در فصل سوم به اندازه پيش بينى 
تسريع  بر  مبنى  را  اميد ها  آمار  اين  بود.  نخواهد  شده 

روند احياى اقتصادى ازميان مى برد.»

بخش  شش  بريتانيا،  آمار  ملى  دفتر  گزارش  براساس 
از 13 بخش توليدى در ماه اوت دچار كاهش شده اند و 
توليدات كارخانه اى نسبت به سال گذشته 0/2 درصد 
افت كرده است. براساس اين گزارش توليدات صنعتى 
ثبت  را  درصدى  رشد 1/1  اوت  به  منتهى  ماه  سه  در 
كرده كه بيشترين ميزان در سه سال گذشته است. دفتر 
ملى آمار نسبت به تاكيد بيش از حد بر كاهش در يك 
ماه  در  صنعتى  توليدات  شد  يادآور  و  داد  هشدار  ماه 
اوت سال هاى 2011 و 2012 نيز دچار كاهش شده بود. 
كرد  اعالم  ديگرى  گزارش  در  بريتانيا  آمار  ملى  دفتر 
كسرى تجارى اين كشور در ماه اوت از 9/94 ميليارد 
پوند به 9/63 ميليارد پوند رسيده است. صادرات 1/1 
درصد رشد كرده، زيرا افزايش 5/8 درصدى صادرات 
به كشورهاى خارج از اتحاديه اروپا، كاهش 3 درصدى 
در  اما  است.  كرده  جبران  را  اتحاديه  اين  به  صادرات 
دوره ژوئن تا اوت كسرى تجارى از 6/42 ميليارد پوند 
مساله  اين  است.  يافته  افزايش  پوند  ميليارد   8/39 به 
رشد  در  اندكى  سهم  خالص  تجارت  مى دهد  نشان 

اقتصادى فصل سوم خواهد داشت.

اسكناس صد دالرى جديد 
به بازار آمد

در  برتر  فن آورى  با  جديد  دالرى  يكصد  اسكناس 
طراحى آن، از روز سه شنبه 8 اكتبر به بازار آمد.

تاخيرى  با  اسكناس  اين  اگرچه  يورونيوز،  گزارش  به 

چند ساله نسبت به طراحى اوليه آن آماده بهره بردارى 
مى شود، اما در اين مدت به طرح اسكناس جديد اجزاى 
و  بعدى  سه  امنيتى  نوار  رنگ،  تغيير  شامل  تازه اى 
تغييراتى در بافت تصوير بنجامين فرانكلين اضافه شده 
است. يكى از اهداف كاربرد فن آورى جديد در طراحى 

اين اسكناس، جلوگيرى از جعل آن است.

نرخ ارز و تنهايى بانك مركزى
دكترجعفر خيرخواهان

اداره هر كشور به ويژه در حوزه اقتصاد شبيه به هدايت يك كشتى بزرگ در 
اقيانوس است. گردش و چرخش مسير حركت كشتى به انديشه ورزى و صرف 
شبيه  داشت  اقتصاد  مديريت  از  پيشين  دولت  كه  تصورى  اما  دارد.  نياز  زمان 
ميل مان  كه  جهت  هر  به  را  آن  فرمان  مى توان  آنى  به  كه  بود  دوچرخه  راندن 
شرايط  از  راحتى  به  پيش بينى ناپذير  مانوردادن هاى  با  نيز  و  بچرخانيم  كشيد، 
زمانبر  آن  مسير  تغيير  كه  است  كشتى  همچون  اقتصاد  اما  كنيم،  فرار  بحرانى 
و سرنوشت ساز است و پيش از تغيير مسير كشتى بايد به اطالع مسافران آن 

رسانده شود.
چرخاندن  از  ناشى  است  گراييده  نابساماني  به  اقتصادى  اوضاع  اينك  اگر 
بى محاباى سكان اين كشتى در گذشته در مسيرهايى بوده است كه بدنه كشتى 
را دائم در معرض برخورد با صخره ها و موج هاى مخرب قرار داده است. يكى 
از اقدامات سال هاى گذشته در دوران وفور پول نفت و سرخوشى نفتى، عادت 
دادن كشور به دالر ارزان و جلوگيرى از تورم ناشى از رشد نقدينگى از طريق 

انبوه واردات ارزان بود. 
بايد  باشد  داشته  ماندگارى  قابليت  كه  كالن  اقتصاد  سنجيده  سياست  يك  اما 
نيز  و  كالن  اقتصاد  عدم توازن هاى  اقتصاد،  شدن  زياده گرم  از  جلوگيرى  روى 
جهش هاى بى اندازه overshooting متمركز شود. بررسى تجربيات اقتصادى 
نوسانات  نيز  و   (overvaluation) ملى  پول  ارزشگذارى  زياده  مى دهد  نشان 
زياد نرخ ارز باعث كاهش رشد اقتصادى مى شود. اتفاقى كه در دولت هاى نهم و 

دهم رخ داد و دولت تدبير و اميد بايد به جد از آنها پرهيز كند. 
چرا كشورهاى نفتى از جمله ايران دچار مشكالت و گرفتارى هاى شديد اقتصادى 
مى شوند. چون تالش و گرايش همه معطوف به دريافت سهم بزرگ ترى از كيك 
اقتصاد مى شود، به جاى اينكه به فكر ايجاد يك كيك بزرگ تر باشند. نتيجه به 
شكل رفتار رانت جويانه درمى آيد. در اين حالت كامال راحت تر است كه به جاى 
رنج سرمايه گذارى و زحمت توليد، به دالر ارزان و زير قيمت واقعى آن در بازار 

چنگ بيندازيم و با واردات به سودهاى قطعى برسيم و خوش باشيم. 

نفت در حالى كه يك منبع تامين درآمد براى دولت است به تنهايى، شغلى ايجاد 
نمى كند و اغلب ساير بخش هاى مفيد اقتصادى را عقب مى راند. چون با تزريق 
اين  و  مى شود  تقويت  ارزها  ساير  برابر  در  ملى  پول  جامعه،  به  دالرهاى نفتى 
و  درآورد  را  همه  صداى  كه  بيمارى   اين  است.  هلندى»  «بيمارى  پديده  همان 
كرده  تبديل   ... و  شيليايى  ميوه  چينى،  قبر  سنگ  فروش  ويترين  به  را  كشور 
هشدار  هلندى  بيمارى  وقوع  خطر  درباره  گذشته  سال هاى  در  كه  كسانى  بود. 
مى دادند، حال چگونه خود را به فراموشى زده و به استقبال اين بيمارى مى روند. 
دكترها چه مى گويند؟ بخش زيادى از باليى كه همه اين سال ها سر ما آمد از 
تقويت پول ملى در برابر ساير ارزها يا به عبارت ديگر دالر ارزان بود. دالرى 
كه توان رقابتى اقتصاد و صنايع داخلى را ضعيف كرد. حال كه صنايع به تدريج 
ميوه ها  اكثر  و  مى ّشوند  بازار  روانه  داخلى  كشاورزى  توليدات  مى گيرند،  جان 
و محصوالت خارجى از سبد مصرفى ايرانيان دور شده است، آيا درست است 
را  كشاورز  و  صنعتگر  و  نابسامان  را  اوضاع  دالر  ارزش  كاهش  با  مجدد  كه 

خانه خراب كنيم. 
به  تمايل  بازارها  چون  كرد؟  دفاع  مركزى  بانك  رييس  اظهارنظر  از  بايد  چرا 
واسطه  ارز مى تواند يك  دارند، پس اعالم واقع بينانه نرخ  جهش بيش از اندازه 
كارگشا براى حركت دادن آن در جهت مخالف باشد تا جلوى نوسانات شديد 
درآمد نفت كه منبعى  و زيان بار آن را بگيرد. با توجه به نااطمينانى نسبت به 
دائمى نبوده و درآمدى پرنوسان براى كشور ما دارد به طورى كه دريافتى ايران 
از نفت در سه سال گذشته از 100 ميليارد دالر به حدود يك سوم كاهش يافته 
است كدام عقل سليمى به بانك مركزى حكم مى كند، ذخاير موجود دالرى را با 
نرخ هاى ارزان به مردم بفروشد و خود و اقتصاد را با شوك هاى شديد به سمت 
باالى نرخ ارز در آينده مواجه سازد. شرط مهم حزم و احتياط است كه رييس 

بانك مركزى پيشه كرده است. 
متاسفانه برخى مباحث اقتصادى خالف درك و فهم شهودى عامه مردم است و 
براى همراهى با آنها نياز به سواد اقتصادى است. نبود يا ضعف بينش اقتصادى 
فرصت را براى سوء استفاده كنندگان و منتفع شوندگان از سياست هاى نادرست 
اقتصادى مهيا مى كند (ادعاهايى مثل تقويت پول ملى در برابر پول هاى خارجى 
كه مبحثى جدا از حفظ ارزش و قدرت خريد ريال در برابر كاالها و خدمات است 
كه به آن نرخ تورم ماليم و خفيف گفته مى شود). پس يكى از نيازهاى اساسى 

جامعه ايران، ارتقاى سطح سواد و دانش اقتصادى عامه مردم است. 
ارتقاى سواد اقتصادى مردم يك كاالى عمومى و امرى ضرورى است. مردم 
و  فكر  مى گذارد،  تاثير  آنها  زندگى  بر  كه  اقتصادى  مسائل  درباره  دارند  عالقه 
صحبت كنند. سواد اقتصادى همچنين به مردم ابزارى براى درك جهان اقتصادى 
اطراف خود و درك رويدادهايى مى دهد كه مستقيم و غيرمستقيم بر آنها تاثير 
مى گذارد. كل ملت از داشتن يك جامعه باسواد اقتصادى منتفع مى شود، چون 
كه توانايى عموم را در درك و ارزيابى مسائل مهم افزايش مى دهد. اين قضيه به 
ويژه در نظام هاى دموكراسى كه متكى بر پشتيبانى و حضور فعال شهروندان 

خود است، بسيار مهم مى شود. 
در واقع به همين خاطر بوده است براى مثال در آمريكا، بانك فدرال رزرو (بانك 
دانش  نشر  به  كشور  اين  سراسر  در  آن  دوازده گانه  شعب  و  آمريكا)  مركزى 
فيلم،  درسى،  جزوه  شكل  به  مردم  عموم  بين  اقتصادى  درست  اصول  درباره 
سخنرانى و غيره مى پردازند. آنها حتى فيلم هاى كارتون آموزشى اقتصاد براى 
بچه هاى دبستانى تهيه مى كنند تا از كودكى با تصميمات درست اقتصادى آشنا 
شوند و در آينده نيز با دولت در هنگام گرفتن اين تصميمات همدلى و همراهى 

نشان دهند. / دنياى اقتصاد



www.persianweekly.co.uk  جمعه 19  مهر ماه 1392 -  شماره 317هفته نامه پرشين10 فرهنگى
 سارا هال جايزه داستان كوتاه بريتانيا 

را به خانه برد
سارا هال به عنوان برنده هشتمين دوره جايزه داستان كوتاه بريتانيا براى سال 
نوشتن  براى  را  جايزه  اين  هال  سارا  بى.بى.سى،  از  نقل  به  شد.  انتخاب   2013

داستانى به نام «خانم فوكس» دريافت كرد. 
او با موفقيت در رقابتى كه فهرست نهايى اش را همه نويسندگان زن تشكيل داده 

بودند، موفق شد تا جايزه 15 هزار پوندى اين رقابت را دريافت كند. اين جايزه 
لندن  در  جايزه  اين  كننده  اهدا  عنوان  به  بى.بى.سى  مركز  در  كه  مراسمى  در 
شد.  اهدا  وى  به  دوره  اين  رييس  فراستروپ  مريال  سوى  از  بود،  شده  برگزار 
خانم فوكس داستان زنى است كه به روباه بدل مى شود و شوهرش را دچار 

پريشانى و هراس مى كند.
فراستروپ از سوى گروه داورى گفت: اين داستان موفق شد  همه فيناليست ها 

را از ميدان به در كند. 

سارا هال تا كنون چهار رمان و شمارى داستان كوتاه نوشته است و امسال به 
عنوان يكى از بهترين نويسندگان جوان بريتانيا انتخاب شده است.

او گفت: از چالشى كه براى يك انسان خارج از رفتارهاى معمول روزانه ايجاد 
نهايى  فهرست  به  نيز   2010 سال  در  نويسنده،  اين  مى آيد.  خوشش  مى شود، 

جايزه داستان كوتاه بى.بى.سى راه يافته بود. 
لوسى وود نيز به عنوان برنده دوم اين جايزه، مبلغ 3 هزار پوند دريافت كرد. 
داستان كوتاه او با عنوان «يادداشت هايى از خانه ارواح» از نخستين مجموعه 
كتاب هاى داستان هاى كوتاه وى با عنوان «زنگ هاى غواصى» براى اين رقابت 

انتخاب شده بود. 

ديگر فيناليست هاى اين رقابت، شامل ليونل شريور نامزد پيشين اين جايزه در 
سال 2009 ، ليسا بلوور كه برنده رقابت 2009 جايزه ادبى گاردين بوده و الوينيا 

گرينالو نيز هر يك پانصد پوند به رسم تجليل دريافت كردند. 
اين  آثار  خواندن  درخشان  و  مبتكرانه  با  جايزه،  اين  داورى  گروه  رييس 
براى  ملى  جايزه اى  بى.بى.سى  كوتاه  داستان  جايزه  هشتمين  گفت،  نويسندگان 
انتخاب بهترين داستان كوتاه بريتانيايى است. پيتر هابس، دبورا موگاچ، محسن 

حميد و دى اسپيرز ديگر اعضاى گروه داورى امسال بودند.
بريتانيا  كتاب  بنياد  همكارى  با  سال 2006  از  بى.بى.سى  كوتاه  داستان  جايزه 
راه اندازى شده و به روى نويسندگانى كه شهروند بريتانيا باشند، گشوده است. 
تنها، سال پيش به دليل سال برگزارى المپيك اين جايزه رقابت خود را در سطح 

جهان گسترش داد. 
سارا هال با رمان  «هيوس واتر، ميكل آنژ الكتريكى» به فهرست نهايى بوكر 2004 
راه يافت و با «ارتش كراهوالن و چگونه مى توان يك مرد مرده را نقاشى كرد» 
با  او  كوتاه  داستان  مجموعه  نخستين  يافت.  راه   2009 بوكر  اوليه  فهرست  به 
عنوان «بى تفاوتى زيبا» در سال 2011 منتشر شد و جايزه پورتيكو 2012 را 

دريافت كرد. 
جيمز السدون، جوليان گو، كلر ويگفال و ديويد ويلسون از برندگان اين جايزه 

در سال هاى پيش بودند.

برپايى نمايشگاه نقاشى هاى 
كتاب هاى كالسيك كودك در 

كتابخانه بريتانيا

نقاشى هايى از 10 اثر كالسيك مصور كودكان از جمله «هابيت» 
قرار  عموم  ديد  معرض  در  بريتانيا  كتابخانه  در  من»  «آيرون  و 
بريتانيايى  كودكان  مصور  ادبيات  تلگراف،  از  نقل  به  گرفتند.- 

موضوع نمايشگاه جديدى در كتابخانه بريتانيا شده است. 
كارخانه  و  «چارلى  كتاب  براى  كه  فرومن  مايكل  از  تصويرى 

شكالت سازى» كتاب رولد دال كشيده شده يكى از تصويرهاى 
ارايه شده در اين نمايشگاه است. 

اين 10 اثر نقاشى از ميان تاثير گذارترين آثار كالسيك كودكان 
جمعه  از  كه  نمايشگاه  اين  در  شده اند.  انتخاب  بيستم  قرن  در 
 26 تا  و  است  گشوده  عموم  روى  به  را  درهايش  اكتبر  چهارم 
ژانويه داير خواهد بود اين آثار به نمايش درآمده اند: «فقط چنين 
داستان هايى» از روديار كيپلينگ متعلق به سال 1902 «بچه هاى 

راه آهن» نوشته ان نسبيت متعلق به سال 1905
«باد در درختان بيد» نوشته كنت گراهام متعلق به سال 1908

«باغ سرى» نوشته فرانسيس هادسن برنت متعلق به سال 1910
«پيتر پن و وندى» نوشته جى ام برى متعلق به سال 1911

«هابيت» نوشته جى.آر.آر. تالكين متعلق به سال 1937
«وام گيرندگان» نوشته مرى نورتون متعلق به سال 1952
«خرس پدينگتون» نوشته مايكل باند متعلق به سال 1958

«چارلى و كارخانه شكالت سازى» نوشته رولد دال متعلق به سال 
1964  «مرد آهنى» نوشته تد هيوز متعلق به سال 1968

همه آثار ارايه شده در اين نمايشگاه اصل و متعلق به اولين نسخه 
هاى اين كتاب ها كه همگى از كتاب هاى نادر محسوب مى شوند، 

هستند. 
با  كه  است  همراه  كارگاه هايى  تشكيل  با  نمايشگاه  اين  برپايى 
محور  حول  و  شارات  نيك  چون  مطرحى  نويسندگان  حضور 
موضوع «محبوب ترين كتاب هاى كودكى من» برگزار مى شوند. 
وب سايت كتابخانه بريتانيا اطالعات بيشترى را درباره هر يك از 

اين نقاشى ها در اختيار عالقه مندان قرار مى دهد.

برگزارى روز ملى 
شعر در بريتانيا

بريتانيا  در  شعر  ملى  روز  دوره  بيستمين 
از  نقل  شد.-به  برگزار  «آب»  موضوع  با 
اخير،  سال  بيست  سنت  طبق  اينديپندنت، 
روز  عنوان  به  اكتبر  ماه  پنجشنبه  نخستين 

ملى شعر در بريتانيا گرامى داشته شد.
يك  انتخاب  با   1999 سال  از  مراسم  اين 
اين  برنامه هاى  محور  عنوان  به  موضوع 

روز برگزار مى شود. 
«آب»  بريتانيا  شعر  روز  امسال  موضوع 
بود و با شعار «آب، آب در هر جا» برگزار 
شد. اين عنوان از شعرى از ساموئل تيلور 
كولريج با عنوان «قافيه دريانوردان باستان» 
موضوع هاى  جمله  از  شد.  گرفته  امانت  به 
سال هاى پيش اين روز، ستارگان، بازى ها، 

و خانه بودند.
هدف روز ملى شعر در بريتانيا گراميداشت 
شعر در همه اشكال آن است و جامعه شعر 
اين روز را به اميد جذب عالقه مندان بيشتر 
نخبگان  و  دانشگاهيان  در  تحرك  ايجاد  و 

برگزار مى كند.

روز ملى شعر بريتانيا امسال نيز در مركز 
ساوتبانك لندن برگزار شد و با نشست ها 

و سخنرانى هاى مختلف همراه بود. سيمون 
روخوانى  با  آگبابى  پتينس  و  آرميتاژ 
فيلم- نمايش  و  دريا  درباره  شعرهايشان 

شعرى از آليس اوسوالد و چانا دوبيتسكس 
در اين برنامه شركت كردند.

بريتانيا  ديگر  شهرهاى  در  اين،  بر  عالوه 
نيز برنامه هايى به اين مناسبت برگزار شد 
كه كارگاه شعر در آكسفورد از جمله آنها 
بود. جشنواره ادبى ولز، ماراتون شعر در 
انيسكيلن  در  رايگان  هاى  كارگاه  كامبريا، 
از   ديگر  شهرهاى  در  متنوع  هاى  برنامه  و 

آيين هاى اين روز بودند. 
انتشار «كتاب عشق» دربرگيرنده شعرهاى 
عاشقانه شاعران مختلف بريتانيايى از اويد 
تا كارول آن دافى نيز در همين روز انجام 
شد. بخش هايى از اين شعرها توسط چهره 
كارتر،  بونهام  هلنا  چون  مشهورى  هاى 
روخوانى  هيدلتسون  تام  و  لويس  داميان 

شدند.
رقابت  برندگان  جوايز  روز  همين  در 
شاعران جوان بريتانيا نيز به آنها اهدا شد. 
اين جوايز از ميان هفت هزار و478 شركت 
سال  تا 17  بين 11  كه  برنده  چند  به  كننده 

داشتند، اهدا شد.

 تام استوپارد جايزه قلم پينتر را دريافت كرد
 به نقل از آسوشيتدپرس، يكى از مهمتر ين جوايز آزادى بيان به تام استوپارد 
گازتاى  نوويا  نگار  روزنامه  خاليپ  ايريانا  و  بريتانيايى  نويس  نمايشنامه 

روسيه رسيد. جايزه سال 2013 بين اين دو به تساوى تقسيم مى شود.
جايزه قلم پينتر كه از سال 2009 اهدا مى شود به ياد هارولد پينتر نويسنده 
فقيد برنده جايزه ادبى نوبل هر سال دو برنده انتخاب مى كند. اين جايزه به 
صورت مشترك به يك نويسنده بريتانيايى كه ادامه دهنده راه پينتر باشد 
كرده  مقاومت  مطبوعاتى  فشارهاى  برابر  در  كه  شجاع  روزنامه نگار  يك  و 

باشد، تعلق مى گيرد.
استوپارد كه جايزه اسكار را براى «شكسپير عاشق» دريافت كرد، نويسنده 
واقعى»  «چيزى  و  «آركاديا»  چون  شده اى  تحسين  و  متعدد  نمايشنامه هاى 
است. وى درباره اهداى اين جايزه گفت من كارم را با روزنامه نگارى آغاز 
كردم و از اين كه اين جايزه را با يك گزارشگر شجاع به صورت مشترك 

دريافت مى كنم، به خود مى بالم. 



11 هفته نامه پرشين www.persianweekly.co.uk  جمعه 19  مهر ماه 1392 -  شماره 317

پانزدهم مهرماه زادروز سهراب سپهري است؛ شاعري 
بسياري  شاعران  كه   40 دهه   پرالتهاب  دوران  در  كه 
اعتنايي  بودند،  مشغول  سياسي  شعرهاي  سرودن  به 
انتقادهاي  زمينه  موضوع  همين  و  نداشت  سياست  به 

بسيار به او شد.

سهراب سپهري در ميان عامه مردم يكي از محبوب ترين 
شاعران نيمايي است. اقبال مردمي اما الزاما هميشه به 
معناي تأييد ديگر شاعران و منتقدان نيست. دست كم 
همچون  كساني  تند  انتقادهاي  سپهري  سهراب  درباره 
نشان  شاملو  احمد  و  ثالث  اخوان  مهدي  براهني،  رضا 
مي دهد كه محبوبيت اين شاعر در ميان مردم منجر به 
البته  است.  نبوده  او  آثار  به  شاعران  ديگر  عالقه مندي 
فروغ فرخزاد، سيروس شميسا و شمس لنگرودي نظر 
ستوده اند. را  سهراب  شاعري  قدرت  و  داشته  ديگري 

درباره  نامه اي  در  خود  نيز  سپهري  ايسنا،  گزارش  به 
انتقادهايي كه به او شده، مي نويسد: «من مي دانستم كه 
پاسبان ها شاعر نيستند. در تاريكي آن قدر مانده ام كه 

از روشني حرف بزنم.»

ما بايد شاعر اين دنياي آشفته باشيم
رضا براهني در انتقاد از دنياي شعري سهراب سپهري 
به هم ريخته  آشفته  دنياي  اين  شاعر  بايد  «ما  مي گويد: 
و  نيست  درستي  كار  دنيا  اين  به  كردن  پشت  باشيم. 
كرده  پشت  آشفته  دنياي  اين  به  سپهري  متأسفانه 
سپهري  «مسافر»،  نام  به  شعرهايش  از  يكي  در  است. 
هيِچ  «حضوِر  كه  است  خواسته  همواره»  «بادهاي  از 
ماليم» را به او نشان بدهند. ولي اين جهان آن چنان به 
خباثت آلوده است كه هرگز نمي توان حضور هيِچ ماليم 
را به سپهري نشان داد... موقعي كه جهان بدل به چيزي 
و  است  گرسنه  دنيا  سوم  دو  و  است  شده  خفقان آور 
هيِچ  است،  بسته  مسلسل  به  را  جهاني  ساده لوح  ملتي 

ماليم به چه درد من و امثال من مي خورد؟»

اختالف شاملو و سپهري در تعريف شعر
احمد شاملو هم معتقد است، تعريفش از شعر با تعريف 
سهراب از اين مقوله متفاوت است: «بايد فرصتي پيدا كنم 
يك بار ديگر شعرهايش را بخوانم، شايد نظرم درباره 
كارهايش تغيير پيدا كند. يعني شايد بازخواني اش بتواند 
آن عرفاني را كه در شرايط اجتماعي سال هاي پس از 
امروز  مي كرد،  جلوه  نامربوط  نظرم  در   32 كودتاي 
لب  را  بي گناهي  آدم هاي  سر  كند.  توجيه  صورتي  به 
جوب مي برند و من دو قدم پايين تر بايستم و توصيه 
كنم كه: «آب را گل نكنيد!» تصورم اين بود كه يكي مان 
حد  از  بيش  گاهي  شعرها  آن  بوديم...  پرت  مرحله  از 
فقط  من  براي  كم  دست  است...  فوق العاده  زيباست، 
موضوع  در  ما  اختالف  كنم؟  چه  نيست؛  كافي  زيبايي 
ترجيح  كه  است  من  از  گناه  شايد  است.  شعر  كاربرد 

بيداركننده  يعني  الاليي؛  نه  باشد  شيپور  شعر  مي دهم 
باشد نه خواب آور.»

سپهري با همه فرق دارد
هم  سپهري  سهراب  دوستان  از  كه  فرخزاد  فروغ  اما 

بوده است، نظر متفاوتي دارد: «سپهري از بخش آخر 
كتاب «آوار آفتاب» شروع مي شود و به شكل خيلي تازه 
و مسحوركننده اي هم شروع مي شود و همين طور ادامه 
دارد و پيش مي رود. سپهري با همه فرق دارد. دنياي 
فكري و حسي او براي من جالب ترين دنياهاست. او از 
از  او  نمي كند.  صحبت  خاصي  مردم  و  زمان  و  شهر 
وسيع  دليل  همين  به  و  مي زند  حرف  زندگي  و  انسان 
اگر  كرده.  پيدا  را  خودش  راه  وزن  زمينه  در  است. 
آن وقت  مي كرد،  شعر  صرف  فقط  را  نيروهايش  تمام 

مي ديديد كه به كجا خواهد رسيد.»

نقاشي هاي سهراب از شعرهايش بهتر بود
از  سهراب  نقاشي هاي  است،  معتقد  ثالث  اخوان  مهدي 
سهراب  كارهاي  مي گويد: «از  و  است  بهتر  شعرهايش 
سپهري در اين هشت كتاب چهار پنج شعر بدك نيست، 
بسيار نازكانه و لطيف است و به نظر من از بسياري 
در  او  فرخزاد.  فروغ  اخير  شعرهاي  تأثير  تحت  جهات 
اين  آزمود.  را  اسلوب بازي ها  و  نوآوري ها  همه  ابتدا 
اواخر كه راهش را پيدا كرد، متأسفانه اجل مهلتش نداد 
كه بيش تر كار كند. ولي سهراب سپهري مرد نجيب و 
محجوبي بود و نقاش بسيار خوبي...فقط اين چند شعر 
اخيرش است كه مي تواند پيامي را به خواننده اش ابالغ 
او  است...  پيام  ابالغ  شعر  هدف هاي  از  يكي  چون  كند، 
طرف  آن  و  طرف  اين  به  بيهوده  قبلي اش  اشعار  در 
مي گشت و مي خواست كاري را انجام بدهد كه ديگران 
نجيب  گفتم،  قبال  كه  همان طور  ولي  بودند.  نداده  انجام 
بر  دوباره  بود،  قائل  اصالتي  كارش  براي  چون  و  بود 
اين  در  تا  كوشيد  و  برگشت  سادگي  اولش  جاي  سر 
اشعار آخرينش به مردم نزديك بشود. او جست و جوگر 
از  بهتر  مراتب  به  را  نقاشي هايش  كه  بود  سرگرداني 
شعرهايش ارائه مي داد. او شايد در جست و جوي راهي 
در اين  بود و توانست كه آن را  ارتباط با مردم  براي 

چند شعر آخرش پيدا كند.»
فاجعه آن طرف سكه بود

به  را  ديگران  انتقادهاي  حتما  كه  نيز  سپهري  سهراب 
بي اعتنايي اش به سياست شنيده است، خود در نامه اي 
«وجود  است:  نوشته  انتقادها  اين  به  پاسخ  در  شايد 
پدرم  كه  وقتي  مي كند...  شديدتر  را  شقايق  گرسنگي، 
حضور  بودند.  شاعر  همه  پاسبان ها  نوشتم:  مرد، 
طرف  آن  فاجعه  بود.  كرده  تلطيف  را  دنيا  آني  فاجعه، 
شاعر  پاسبان ها  كه  مي دانستم  من  وگرنه  بود،  سكه 
نيستند. در تاريكي آن قدر مانده ام كه از روشني حرف 

عريان  را  خودش  آگاهي  اين  كه  نخواهيد  ولي  بزنم... 
نشان دهد... من هزارها گرسنه در خاك هند ديده ام و 
هيچ وقت از گرسنگي حرف نزده ام، نه هيچ وقت. ولي هر 
وقت رفته ام از گلي حرف بزنم، دهانم گس شده است.»

سبكي كه بالي جان سهراب شد
ساخت  نبود  به  اعتقاد  با  كدكني  شفيعي  محمدرضا 
انتقاد مي كند:  اين موضوع  از  آثار سهراب،  در  شعري 
«شعر او در كل زنجيره اي است از مصراع هاي مستقل 
كه عامل وزن، بدون قافيه آن ها را به هم پيوند مي دهد 
و به ندرت داراي ساخت شعري (Structure) است... 
به همين مناسبت دورترين كس است از نيما و اخوان 
سبك  شعر  نوعي  گفت  مي توان  نظرم  به  و  شاملو...  و 
سهم  بيش ترين  زباني  مجازهاي  كه  است  جديد  هندي 
از  بيش  عمرش  تمام  سپهري  دارند...  آن  ايجاد  در  را 
آن كه صرف شعر گفتن شود، صرف كوشيدن در راه 
رسيدن به سبك شعري شد و با «صداي پاي آب» به 
سبك شعري موفقي رسيد و همان سبك در «ما هيچ ما 
نگاه» بالي جان او شد و مشتش را در برابر خواننده 

هوشيار باز كرد...»

عظمت سپهري بيش تر آشكار مي شود
سيروس شميسا هم كه نظر تعدادي از شاعران برجسته 
ادبيات  «راهنماي  كتاب  در  سپهري  سهراب  درباره  را 
معاصر» گرد آورده، خود درباره اين شاعر مي نويسد: 
ادب دوستان  و  مردم  ميان  در  كه  همان قدر  «سپهري 
شيفتگان بيش تري يافت، در نزد برخي از شاعران طرد 
شد و آنان عمدتا بنا بر دو محور يكي اين كه شعرهاي 
او مردمي و سياسي نيست و ديگر اين كه ساختار ندارد، 
علمي  مبناي  رديه ها  اين  من  نظر  به  و  كردند  رد  را  او 
درستي ندارند و بايد آن ها را از باب منافسات شاعران 
بزرگ ترين  از  يكي  داشت.سپهري  محسوب  هم عصر 
شاعران معاصر است و هرچه زمان بيش تر مي گذرد، 
برعكس  و  مي شود  آشكار  بيش تر  فروغ)  او (و  عظمت 
از اهميت شاعران ايدئولوژيك كاسته مي شود. به نظر 
بسياري از دوست داران شعر، سپهري هم به لحاظ زبان 
و ساخت و هم به لحاظ بينش و محتوا، يك سر و گردن 
از ديگران فراتر رفته است. او در هر دو جنبه فلسفي 
هستي شناسي و معرفت شناسي به اوج هايي دست يافته 

است كه براي معاصران او دست نداده است... به نظر 
مي رسد كه شهرت و محبوبيت سپهري در ميان مردم 
براي آن دسته از اديباني كه اين توفيق را منوط به شعر 
سياسي و اجتماعي مي دانستند، پديده اي غيرقابل هضم 
بوده است و لذا هر يك با طرح مسأله اي به ظاهر موجه 

و علمي شگفتي خود را اظهار كرده اند.»

قدرت مسحوركننده و خلق آثار نيرومند
سپهري  سهراب  است،  معتقد  نيز  لنگرودي  شمس 
با  غيرهنري  انتقادهاي  همه  علي رغم  است  توانسته 
ايستادگي، صبر و هوشياري به قله شعر نو دست يابد: 
ناتواني  به  مستقيم  بستگي  هنر  نقد  كه  جامعه اي  «در 
الزمه  دارد،  هنري  اثر  خالق  غيرهنري  توانايي هاي  و 
و  تنگ نظري ها  و  تخطئه ها  برابر  در  دوام  و  ايستادگي 
بي اعتنايي ها، فقط خلق آثاري نيرومند است، و سپهري 
با  بود.او  برخوردار  مسحوركننده اي  قدرت  چنين  از 
فراوان،  نفس  به  اعتماد  و  شناخت  و  ژرف  استعدادي 
در  حوصله سوز،  دقتي  و  طاقت فرسا  تالشي  سايه  در 
جوامع  فرهنگي  ابتالئات  ديگر  و  توطئه ها  انواع  توفان 
استبدادي، با صبر و هوشياري كافي كار كرد، قدم به 
قدم پيش آمد، تا نيمه اول دهه 40 كه با انتشار آثاري 
سبز»  «حجم  و  «مسافرم  و  آب»  پاي  «صداي  چون 
پانزدهم  سپهري  يافت.»سهراب  دست  نو  شعر  قله  به 
مجموعه  اولين  آمد.  دنيا  به  كاشان  در   1307 مهرماه 
شعر او با نام «مرگ رنگ» در سال 1330 منتشر شد. 
آب»،  پاي  «صداي  آفتاب»،  «آوار  خواب ها»،  «زندگي 
«شرق اندوه»، «حجم سبز»، «ما هيچ، ما نگاه»، «در كنار 
عالوه  شاعرند.او  اين  آثار  از  كتاب»  «هشت  و  چمن» 
بر شعر، به نقاشي هم به صورت حرفه يي مي پرداخت. 
«طبيعت  تابلوهاي  به  مي توان  نيز  او  نقاشي هاي  از 
درخت»  تنه ي  و  جويبار  «شقايق ها،   ،(1336) بي جان» 
(1339)، «علف ها و تنه ي درخت» (1341)، «تركيب بندي 
مربع ها»  با  «تركيب بندي   ،(1349) رنگي»  نوارهاي  با 
(1351) و «منظره ي كويري» (1357) اشاره كرد.سهراب 
در   1359 سال  ارديبهشت ماه  اول  غروب  در  سپهري 
بيمارستان پارس تهران به علت ابتال به بيماري سرطان 
روستاي  سلطان علي  امام زاده  صحن  درگذشت.  خون 
مشهد اردهال واقع در اطراف كاشان ميزبان ابدي اين 

شاعر و نقاش است.
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(متولد  ايتاليايى  مطرح  فيلمساز  تورناتوره،  جوزپه 
سال 1956 شهر سيسيل) به واسطه درام اجتماعى 
«سينما پاراديزو» ميان تماشاگران سينما در ايران 
شهرت دارد. او سال هاست لقب سرشناس ترين و 
خود  براى  را  ايتاليا  سينماى  فيلمساز  ترين  موفق 

حفظ كرده است.
فيلم  اندكى  تعداد  هنرى،  فعاليت  سال   25 طى  او 
ساخته و نكته جالب اين كه كارهاى او در ژانرهاى 
مختلف سينمايى است. تازه ترين فيلم او «باالترين 
«بهترين  را  فيلم  نام  همكاران  برخى  ـ  پيشنهاد» 
در  كه  اين  به  توجه  با  اند.  كرده  ترجمه  پيشنهاد» 
پيشنهادى  رقم  باالترين  به  اشيا  هنرى،  هاى  حراج 
باالترين  رسد  مى  نظر  به  شوند،  مى  فروخته 
موفقيت  نمايش  ـ  باشد  بهترى  ترجمه  پيشنهاد 
آميزى در ايتاليا و ديگر كشورهاى اروپايى داشته 

هم  سينمايى  منتقدان  برانگيز  تحسين  نقدهاى  با  و 
روبه رو شده است. او بعد از كمدى درام شرح حال 
گونه تاريخى «باريا» در سال 2009 و پس از چهار 
سال دورى از فعاليت هاى فيلمسازى، قصه اى را 
به فيلم سينمايى تبديل كرده كه سال هاست قصد 

كارگردانى آن را داشته است.
در  خود  تازه  اينترنتى  وگوى  گفت  در  تورناتوره 
باالترين  درباره  صحبت  ضمن   Europe سايت 
پيشنهاد به بيان ديدگاه هاى هنرمندى اروپايى مى 
هاى  حرف  سينماست.  شيفته  و  عاشق  كه  پردازد 
قاره  هنرمندان  تفكرات  از  انعكاسى  تورناتوره، 
مى  بحث  به  را  فيلمسازى  كار  نوع  و  اروپاست 

گذارد.

انتخاب  فيلم  اصلى  نقش  براى  را  راش  جفرى  چرا 
كرديد؟

انتخاب جفرى راش يك انتخاب ايده آل بود. وقتى 
را  نقش  و  بود  ذهنم  در  او  نوشتم،  مى  را  فيلمنامه 
اين  روز،  به  روز  و  قدم  به  قدم  نوشتم.  وى  براى 
احساس بيشتر در من ايجاد مى شد كه راش بايد 
شد،  آماده  فيلمنامه  وقتى  كند.  بازى  را  نقش  اين 
با  بعد  روز  پنج  فرستادم.  برايش  را  آن  بالفاصله 
من تماس گرفت و گفت: فيلمنامه ات را خواندم، مى 
خواهم اين نقش را بازى كنم. شگفت زده شده بودم.

چه عاملى باعث شد بازى در نقش را قبول كند؟
قدرى  به  بود.  شده  ويرجيل  شخصيت  شيفته  او 
تمام  در  را  شخصيت  اين  كه  بود  شده  او  مجذوب 
سطوح ظاهرى و باطنى دنبال مى كرد. راش خيلى 
دقيق و با وسواس، معنى و مفهوم هر يك از كلمات 
فيلمنامه را از من پرسيد. خيلى خوشحال بودم كه 
فيلمبردارى  كار  وقتى  زيرا  كند؛  مى  را  كار  اين  او 
وجود  برايش  اى  پوشيده  نكته  هيچ  شد،  شروع 
نداشت و همه چيز عيان و آشكار بود. مى توانستم 
هر نكته ظريفى را از او بپرسم و يك جواب خوب 
بگيرم. به عنوان يك نويسنده و فيلمنامه نويس، اين 
او  شدن  وسوسه  بود.  برايم  خوبى  خيلى  تجربه 
خوب  خيلى  رفتارش  داشتم.  دوست  را  كار  براى 
و گرم بود. او تلفيق و تركيبى از مارلون براندو و 
همزمان  صورت  به  او  است.  ماسترويانى  مارچلو 

همذات  حس  و  براندو  بازيگرى  هاى  وسوسه 
پندارى ماسترويانى را در خودش دارد.

پيدا كردن بازيگر نقش وارث مشكل بود؟
در  بازى  به  دعوت  زن  بازيگران  از  بسيارى  بله، 
او  فيلم،  اول  نيمه  در  زيرا  كردند،  رد  را  نقش  اين 
حضور ندارد و تصويرش ديده نمى شود. ما فقط 
صداى او را از پشت تلفن مى شنويم. اين بازيگران 
نمى دانستند شخصيت اين زن جوان به قدرى قوى 
و محكم است كه حضور نداشتن وى در نيمه اول 
شخصيت  كنار  در  او  زند.  نمى  او  به  آسيبى  فيلم، 
نيمه  در  و  است  قصه  آدم  ترين  مهم  راش،  جفرى 

دوم به شخصيت اصلى تبديل مى شود.

منبع قصه فيلمنامه از كجاست؟
واحد  آن  در  كه  است  اين  كارم  هميشگى  روش 
هاى  ايده  كنم.  مى  كار  مختلف  قصه  چند  روى 
كوچك زيادى را در ذهنم دارم كه هميشه و همه جا 
جعبه  كامپيوتر،  روى  ها  طرح  اين  هستند.  همراهم 
هاى مخصوص و دفترچه يادداشتم هستند. تك تك 
آنها را به آرامى گسترش مى دهم و بعد از مدتى 
برخى از آنها ناپديد و به حافظه سپرده مى شوند. 
داستان  يك  به  و  شده  شكوفا  بتدريج  ديگر  برخى 
كامل تبديل مى شوند. از بين اين داستان هاى كامل 
است كه فيلمنامه هاى فيلم هايم پيدا و حتى برخى 

از آنها به فيلم سينمايى تبديل مى شود.
حدود 20 سال قبل، داستان كوتاهى درباره يك آدم 
مكان  و  ها  محيط  در  حضور  از  كه  داشتم  منزوى 
طرح  و  ايده  يك  فقط  اين  دارد.  ترس  عمومى  هاى 
بود، ولى عالقه خيلى زيادى به آن پيدا كرده بودم. 
خوبى  خيلى  قصه  كردم  مى  احساس  حال،  اين  با 
نيست. نتوانستم با آن ارتباط خوب و نزديكى پيدا 
كنم. كار به جايى رسيد كه حس كردم آن داستان را 
دوست ندارم. البته طرح كلى اش را دوست داشتم. 
اين  آمد.  ذهنم  به  ديگر  داستان  يك  بعد  سال  چند 
داستان درباره يك حراج كننده آثار هنرى بود. اين 
دارم؛  دوست  را  كارها  و  كسب  و  ها  حرفه  جور 
و  گذارد  مى  قيمت  اشيا  و  چيزها  روى  كه  آدمى 
كنايه  تمثيل  يك  پردازد.  مى  آنها  ارزش  تعيين  به 
و قوى در آن وجود دارد. اين شخصيتى را كه خلق 

كرده بودم دوست داشتم، اما نمى توانستم داستان 
مناسبى برايش خلق كنم. يك روز اين دو شخصيتى 
را كه در طول اين سال ها داشتم كنار هم قرار دادم 
به  قصه  اين  كردم.  اضافه  آن  به  را  رابطه  يك  و 
شدن  عاشق  توانايى  كه  شد  تبديل  مردى  داستان 
ندارد، در حالى كه عاشق اشياى آنتيك است و قدم 

به قدم، عاشق شدن واقعى را مى آموزد.

پيدا كردن نقاشى هاى موجود در فيلم، كار سخت و 
پيچيده اى بود؛ آنها اصل هستند؟

بعضى ها واقعى است و بعضى ها تقلبى. به هر حال 
از سوى موزه ها و مالكان اصلى تابلوها اجازه آن را 
داشتم كه در فيلم از آنها استفاده كنم. تهيه كنندگان 
فيلم با موزه ها، گالرى هاى خصوصى و صاحبان 
خصوصى اين آثار تماس گرفتند تا بتوانند مجموعه 
مورد نظرمان را در اختيارمان بگذارند. بسيارى از 
آنها آثار هنرى شان را يا مجانى يا در ازاى دريافت 
مبلغ اندكى پول در اختيار ما گذاشتند. البته همه آنها 
اشاره  نامشان  به  فيلم  پايانى  تيتراژ  در  خواستند 
شود. ده ماه طول كشيد تابلوها را جمع آورى كنيم، 
اما در كل، كار سختى نبود. نامه اى براى دارندگان 
تابلوها فرستادم و صادقانه نيتم را برايشان گفتم. 
فكر مى كنم فرستادن چنين نامه اى خيلى بهتر از 

آن بود كه فيلمنامه را برايشان بفرستم.

فيلم  آهنگساز  انيوموريكونه،  با  همكارى  درباره 
صحبت كنيد.

ما در 9 فيلم سينمايى و چند كار مستند با يكديگر 
همكارى كرده ايم. طى 25 سال گذشته، هميشه با 
او كار كرده ام. يك دليل مهم اين است كه روش كار 
مان خيلى شبيه هم است. بعد از پايان كار نگارش 
شروع  را  او  با  صحبت  بالفاصله  اى،  فيلمنامه  هر 
مى كنم. حرف هاى ما قبل از شروع فيلمبردارى به 
بخش  فيلمبردارى،  كار  ابتداى  رسد.  مى  سرانجام 
اصلى و مهم موسيقى فيلم را در اختيار دارم. حتى 
خيلى وقت ها، آنها را ضبط هم كرده ايم. اگر دقيقا 
بدانى چه مى خواهى و اين را برايش توضيح دهى، 
كه  بدهد  تو  به  را  چيزى  همان  دقيقا  تواند  مى  او 
اين  نباشى،  هم  موسيقيدان  اگر  حتى  خواهى.  مى 
سابقه  وجود  با  انيوموريكونه  گيرى.  مى  را  نتيجه 
يك  براى  كند.  مى  فكر  مدرن  بسيار  كارى،  باالى 
مرد هشتاد و چهار ساله چيز بسيار عجيب و خوبى 

است. او براى من حكم يك معجزه را دارد.

چه  كنيد،  مى  نگاه  كاريتان  كارنامه  به  كه  حاال 
احساسى داريد؟

كار  وقتى  ندارد.  منطقى  خط  يك  من  شناسى  فيلم 
روى فيلمى را به پايان مى رسانم، بالفاصله به فكر 
ساخت فيلم ديگرى مى افتم كه بسيار متفاوت از آن 
فيلم است. به همين علت، بعد از يك فيلم سيسيلى، 
جهان  از  ديگرى  نقطه  درباره  فيلمى  دارم  دوست 
كه  دارم  نياز  چيزهايى  به  فيلمى  هر  در  بسازم. 
درباره شان اطالعى ندارم، به همين دليل، اين حس 
تازه  موضوع  روى  كردن  كار  حال  در  كه  دارم  را 
اى هستم. اين نكته باعث مى شود هميشه آن ترس 
اصيل مربوط به ساخت اولين فيلم را داشته باشم. 
دليلش هم اين است كه باور دارم ترس در خودش 
احساس  كه  اين  تا  دارد  بيشترى  خيلى  خالقيت 
امنيت كنم. وقتى نسبت به كارى كه مى كنى اعتماد 
و حس امنيت زيادى داشته باشى، حاصل كار چيز 

خيلى خوبى از آب در نمى آيد.

سينماى امروز ايتاليا را چگونه ارزيابى مى كنيد؟
ايتاليا  مختص  فقط  اين  اما  ندارد،  خوبى  وضع 
اروپايى  كشورهاى  بقيه  سينماى  صنعت  نيست. 
كنار  در  دارد.  را  نااميدكننده  و  بد  وضع  همين  هم 
همه  تالش  بحران،  اين  با  كردن  نرم  پنجه  و  دست 
و  سينما  با  مان  ارتباط  كه  است  اين  هنرمندان  ما 

تماشاچى را از دست ندهيم.
برخالف آمريكا، ما اروپايى ها فيلم هاى سينمايى 
را يكى از شكل هاى هنرى مى دانيم و فقط به بعد 
بازار  يك  سينما  ما  براى  نداريم.  نظر  آن  تجارى 
خوب مالى نيست كه فقط بخواهيم تجارت كنيم. با 
وجود تمام سختى ها و ناماليمات، به آينده سينماى 
ايتاليا خوشبينم و احساس مى كنم توانايى گذر از 

اين بحران عميق را داريم.

كارنامه كارى متنوعى داريد. پس از سينما پاراديزو 
هيچ وقت به قصه هاى تيپيكال ايتاليايى برنگشتيد. 
آخرين فيلم تان باالترين پيشنهاد هم در مركز اروپا 
رخ مى دهد و محصول اروپايى است تا ايتاليايى. به 

ريشه هاى سيسيلى خود برنمى گرديد؟

لئوناردو  ايتاليايى،  معروف  نويسنده  آن  قول  به 
سياسيا، سيسيل خود سينماست. هيچ نقطه ديگرى 
به  قدر  اين  سيسيل  مثل  كه  ندارد  وجود  جهان  در 
دوباره  باشيد  مطمئن  بدهد.  اهميت  فيلم  و  سينما 
فيلمى در اين محل خواهم ساخت، اما اين فيلم بايد 
قدرت و توانايى سيسيل را به بهترين شكل ممكن 

به نمايش بگذارد.
«لنينگراد»  فيلمنامه  شده  شايع  است  سالى  چند 
با  و  متوسط  باالى  اى  بودجه  با  را  سرجيولئونه 
حضور بازيگران بين المللى مى سازيد. اين پروژه 

به كجا رسيد؟
فيلم  اين  بگويم  دقيق  طور  به  توانم  نمى  هنوز 
باالخره ساخته خواهد شد يا خير. خودم دوست 
دارم آن را بسازم و پرونده توليد آن باز است. 
دارم  تالش  هنوز  من  كه  است  اين  مثبت  نكته 

برابر  در  برسانم.  خوب  سرانجام  يك  به  را  آن 
نمى  تسليم  وقت  هيچ  جنگى،  درام  اين  كارگردانى 

شوم.

با جوزپه تورناتوره، خالق «سينما پاراديزو»

فيلمسازى من سبك منطقى ندارد
يوروپافيلمز - مترجم: كيكاووس زيارى
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ر آ م و ت ي پ ا م  و ز ش   ک
نحوه استفاده از اينترنت، ايميل، فيس بوک، تايپ فارسی، موزيک 

 و فيلم .........
  13:30تا  12.00شنبه ها از ساعت 

 12.00سپتامبر ساعت  14ثبت نام شنبه 
 

سی  ي گل ا ن   ا ن  آ مو ز ش   ز ب
کالس گروهی در محيطی آرام توسط معلم با تجربه ی تدريس در 

 کالج های لندن
 11:30تا  10:00شنبه ها از ساعت 

 12.00سپتامبر ساعت  14ثبت نام شنبه 
 

قی   آ م و ز ش   موسي
 کالس های گروهی  دف و تنبک با استادان مجرب

 آموزش تنبک  17:00تا  16:00شنبه ها از ساعت 
 آموزش دف  18:00تا  17:00                     

 

ظ    ا ف ه   ،   ح ا م ن ا ه ا خت   ش ن ا ی   ش کال س   ه
ی   . . . . . .   خو ا ن
. جهت اطالعات بيشتر و  21:30تا  19:30دوشنبه ها از ساعت 

تماس  07846 508 534محل برگزاری کالس ها با شماره 
 .بگيريد

 

 
ا ن   و    و د ک ا ی   آ م و ز شی   ک کال س   ه

ا ن  و ج و ا ن  ن

 
W W W . A N D I S H E H S C H O O L . O R G . U K  
E M A I L :  I N F O @ A N D I S H E H S C H O O L . O R G . U K  

Trinity Church Golders, 90 Hodford Road 
Golders Green 
London NW11 8EG            Tel  07846 508 534        

 
ا ی   آ مو ز شی   ب ز ر گ سا ال ن   کال س   ه

ا ر سی  ا ن   ف  آ مو ز ش   ز ب
 

توسط  ALevel  و   GCSEکالس های فارسی از سطح ابتدايی تا
 دبيران با تجربه 

 17:00تا  14.00شنبه ها از ساعت 
 

اضی   آ مو ز ش   ر ي
 

توسط معلم  ALevel  و   GCSEکالس های رياضی از سطح ابتدايی تا
 با تجربه ی تدريس در دبيرستان های  لندن

 15:30تا  14:00شنبه ها از ساعت 
 

قی   آ م و ز ش   موسي
 کالس های گروهی  دف و تنبک با استادان مجرب

 آموزش تنبک  17:00تا  16:00شنبه ها از ساعت 
 آموزش دف  18:00تا  17:00         

 

 جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 
 تماس بگيرند.  07846 508 534 

 
 13:00سپتامبر، ثبت نام  ساعت  14شروع کالس ها 

 

 مدرسه انديشه

خانه حراج كريستى، اولين بار در سـال 1766 در لـنـدن 
تـشكيل شد.در پنجم دسامبر اين سال، شخصى به نام 
جيمز كريستى براى اولين بار در دنيا خانه حراجى بـا 
عـنـوان "خـانـه حـراج كـريستى" را تاسيس كرد. تالش 
هاى اين شخص خيلى زود به ثمر نشست و نام اين خانه 
حراج به عنوان مـركـزى مـهـم بـراى مـبـادالت هـنـرى 

بـر سـر زبـان هـا افـتـاد.
توماس  نزديك  و  صميمى  دوست  كريستى  جيمز 
گينزبرگ نقاش بود و تنها پرتره اى كه از او باقى مانده 
توسط اين نقاش كشيده شده است. خانه حراج كريستى 

بعد از مرگ بنيانگذار آن همچنان به فعاليت خود ادامه 
داد و طى قرن هاى 19 و 20 ميالدى به عنوان بزرگترين 

محل مبادله آثار هنرى شناخته شد.
اين خانه حراج از سـال 1973 تـا 1999 در قـالـب يـك 
شـركـت سـهـامـى عام فعاليت مى كرد، اما بعد از اين 
مالكيت  پينال،  فرانسيس  نام  به  فرانسوى  يك  تاريخ، 
خصوصى آن را برعهده گرفت تا در رقابت با خانه هاى 

حـراجـى چـون سـاتـبـى پـيروز ميدان باشد.
در  تاكنون   1823 سال  از  حراج  خانه  اين  اصلى  دفتر 
خيابان كينگ استريت لندن ثابت بوده، ضمن اينكه دفتر 

ديگرى هم در ساوت كينگستون دارد.
اين خانه حراج در حال حاضر 85 شعبه در 43 كشور 
جهان داراست كــه از مـهــم تــريـن آنـهـا مـى تـوان 
بـه شـعـبـات نـيـويـورك، پـاريـس، لس آنجلس، دبى، 
حجم  كرد.  اشاره  برلين  و  رم  كنگ،  هنگ  آمستردام، 
و  چهارميليارد  سال 2006  در  حراج  خانه  اين  مبادالت 
670 ميليون دالر و تنها در نيمه نخست سال 2007 سه 

ميليارد و 250 ميليون دالر بوده است!
اما داستان استقرار شعبه خاورميانه اين خانه حراج در 
دبى هم شنيدنى است. همان موانعى كه سبب شد شهر 
بربايد،  را  سبقت  گوى  كيش،  منطقه  با  رقابت  در  دبى 
باعث شد شانس تهران براى تبديل به محل برپايى حراج 
معتبر كريستى بـه صـفـر بـرسـد. هـفـت سـال پـيـش 
هـمـزمان با حضور عطاءا... مهاجرانى در وزارت ارشاد، 
اين  ارشد  مديران  همراه  به  كريستى  حراج  خانه  رئيس 
خانه حراج به ايران دعوت شدند تا مقدمات برپايى اين 

حراج در تهران انجام شود.
و  بـود  ايـده  ايـن  حـامـى  ارشاد  وزارت  روز  آن  در 
كريستى  كه  كرد  آمادگى  اعـالم  مـهـاجـرانـى  حـتـى 
به ايران بيايد. مسئوالن كريستى هم ابراز عالقه كردند 
كه  شد  انجام  ديگر  مطالعاتى  سفر  چند  آن  از  بعد  و 
نهايتا نمايشگاهى از آثـار هـنـرمـنـدان مـعـاصر ايران 
و  داران  مجموعه  به  ايرانى  آثار  تا  شد  برپا  لندن  در 

خريداران دنيا معرفى شود.
تصور مى شد اين همكارى به آمدن كريستى به ايران 
بينجامد، اما حقيقت اين بود كه فعال شدن كريستى در 

نداشت؛  بستگى  موزه  و  ارشاد  وزارت  به  فقط  تهران 
البته  فاكتورها،  اين  بود.  الزم  هم  ديگرى  فاكتورهاى 
تـرين  مـهـم  نـيـسـتـنـد؛  اى  پـيـچـيـده  فـاكـتـورهـاى 
آنها، فراهم شدن شـرايـط آسان براى حضور خريداران 
بـانكدارى  سيستم  نبود  بود؛  ايران  در  هنرى  آثار 
الكترونيكى در ايران از ديگر موانع اين مساله بوده، چرا 
كه در حال حاضر بسيارى از خريداران و فروشندگان 
الكترونيكى  خريد  و   E Card سيستم  از  هنرى  آثار 
استفاده مى كنند و اين سيستم در ايران ناقص و محدود 
در  هنرى  آثار  نقل  و  حمل  مشكل  ديگر  طرف  از  است. 

قرار  كـنـنـده  نگران  كاغذبازى  يك  پايه  بر  كه  ايران 
رسانده  صفر  به  زمينه  اين  در  را  تهران  شانس  دارد، 
است. به همه اينها بايد شرايط خاص ايران را افزود كه 
تـهــرانرا از تـبـديـل شـدن بـه مـركـزى بـراى حـراج 

كـريـسـتـى در خـاورمـيـانـه بـازداشته است.
همه اين موانع البته در دبى وجود ندارند و اينجاست كه 
اين شهر همچنان خود را براى حراج هاى كـريـسـتى در 
خاورميانه آماده مى كند. حراج كريستى از بدو تاسيس 
شده  مواجه  هم  انتقادها  برخى  با  دبى  در  خود  شعبه 
هنرى  آثار  خريد  توان  معتقدند  كريستى  منتقدان  است. 
كريستى،  حراج  تبعات  از  يكى  و  است  پايين  تهران  در 

باالرفتن قيمت آثار هنرى در تهران است.
آنها اين موضوع را به عنوان ضربه اين حراج بر بدنه 
مى  موضوع  اين  به  كنند.  مى  قلمداد  ايران  هنر  اقتصاد 
شود از زواياى گوناگونى نگاه كرد و يك زاويه هم اين 
است كه ما با يك "سوءتفاهم" روبه رو هستيم؛ به اين 
معنا كه قيمت آثار هنرى در ايران، به طرز ناعادالنه اى 
پايين است. سال هاى سال است كه آفرينش هاى هنرى 
ساير  با  قياس  در  نازلى  بسيار  قيمت  به  ما  هنرمندان 
فرآورده ها و محصوالت داخلى كشور عرضه مى شود 
و ما اندك اندك به سمت قيمت عادالنه حركت مى كنيم.

شايد بهتر بـاشد به جاى اين نگرانى، نگرانى هاى ديگرى 
حراج  در  ها  ايرانى  كه  حاال  خصوصا  كرد؛  مطرح  را 

چهارم به ركورد 2/5 ميليون دالرى دست يافته اند.
هايى  پرسش  طرح  قالب  در  توان  مى  را  ها  نگرانى  اين 
اينكه  جمله  از  كرد؛  مطرح  زير  هاى  پرسش  همچون 
چـگـونـه مـى توان به رقابت با چينى ها پرداخت كه هم 
اكنون با فروش 7 ميليون دالرى خود، بازار هنر آسيا 
و جهان را در اختيار دارند؟ از سوى ديگر آيا مى توان 
اسـتـراتـژى  چـه  ايستاد؟  هنر  و  اقتصاد  ميانه  جايى 
چارچوب  هنرمندان  از  حـمـايت  تـا  داد  خـرج  بـه 
بــهــتـــرى بـــه خـــود بــگــيـــرد؟ آيـــا دامــنـــه 
معتبر  هاى  حراجى  بــه  هــا  ايــرانــى  ركــوردزنــى 

لندن و نيويورك هم خواهد رسيد؟

نگاهى به شكل گيرى خانه حراج كريستى از

 از خيابان كينگ استريت تا خيابان جميرا

هنر
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نويسندگان  كانون  «شب هاى  آزمايش  از  سال  دو 
مى گوييم  گذشت.  آلمان  و  ايران  انجمن  در  ايران» 
در  به راستى خطر كردن  زيرا اين حركت  آزمايش، 
رويارويى  در  آزمايشى  بود،  تازه  آزمايش  نوعى 
گشودن  در  شاهنشاهى،  جّبار  نظام  با  دموكراتيك 
لبه  بر  حركت  در  سانسور،  ظلمت  ميان  از  راهى 
«شب هاى  از  پيش  اجتماعى،  آزمايش  اين  نطفه  تيغ. 
روشنفكران  محدود  ولى  جمعى  فعاليت  در  شعر»، 
اقدام  بود.  شده  بسته  ايران»  نويسندگان  در «كانون 
به تأسيس «كانون نويسندگان ايران» خود آزمايش 
هدف  بود.  اعتراضى  جنبش هاى  زمينه  در  تازه اى 
و  عام  مسائل  به  پرداختن  از  بود  عبارت  واقع  در 
پرشى  صنفى:  پايگاه  تنگ  دريچه  از  جامعه  بنيادى 
اعتراضى از سكوى اهل قلم به بلند ترين و عام ترين 
مساله  طرح  و  جامعه،  تاريخى  حركت  آماج هاى 
فرهنگ و خالقيت فرهنگى. به اين اعتبار، اقدام كانون 
انجام  صنفى  ظرفى  در  اگرچه  ايران،  نويسندگان 
چرا  داشت،  سياسى  عميقًا  و  اجتماعى  ُبعدى  گرفت، 
كه در واقع الگوى فرهنگى حاكم را - با همه لوازم و 
شيوه هاى اجرايى و سياسى آن - به مبارزه مى طلبيد 
و برداشتى ديگر از زندگى و الگويى ديگر از فرهنگ 
ضرورت  و  خالقيت،  و  آزادى  مى كرد.  پيشنهاد  را 
رشد آزادانه فرد و اجتماع، عناصر اصلى اين فرهنگ 
جديد بود كه نمى بايست به هيچ بهانه يى به خطر افتد.

 
نفر  چهل  و  نه  امضاى  به  كه  بيانيه يى  نخستين  در 
 1347 ماه  ارديبهشت  در  ايران  روشنفكران  از 
فعاليت  محور  و  پايه  و  شده  منتشر  خورشيدى 
گرفته  قرار  ايران  نويسندگان  كانون  تأسيس  براى 
بود، گفته مى شد كه: «... مردم و سازمان هاى عامله 
كشور، خاصه همه كسانى كه با انديشه و ابداع سر 
 و  كار دارند، بايد بياموزند كه بيان و انديشه ديگران 
را، خواه موافق يا مخالف، تحمل كنند و آزادى را به 
خود محدود ندارند، دايه و قّيم و يا از آن بد تر گزمه 
آدمى  فطرت  در  بيان  و  انديشه  آزادى  چه،  نباشند. 
است و هيچ جبر و تحكمى قادر بر محو آن نيست. 
است:  ضرورت  نيست،  تجّمل  بيان  و  انديشه  آزادى 

ضرورت رشد آينده فرد و اجتماع ما.»
 

در نامه يى كه در خرداد ماه 1356 به مناسبت تجديد 
جمعى  اعتراض  شروع  و  كانون  اخير  عملى  فعاليت 
چهل  امضاى  با  پهلوى  رژيم  خفقان  و  سانسور  به 
فرستاده  وقت  نخست وزير  به  نويسندگان  از  تن 
بر  مسلّط  فرهنگى  الگوى  كردن  محكوم  در  شد، 
فكرى  خالقيت  و  «...فرهنگ  بود:  آمده  چنين  جامعه 
و هنرى در جامعه ما دچار توقف و ركود شده است 
و حتى به جرأت مى توان گفت كه نشانه هاى بسيار 
كه  پيداست  نيز  فرهنگى  انحطاط  از  نگران كننده يى 
ما  عقيده  به  مى شود.  گسترده تر  روز  هر  آن  ابعاد 
مالى  و  فنى  پيش پا افتاده  عوامل  از  ناشى  وضع  اين 
و  رسمى  مجامع  در  كه  نيست  كتاب  نشر  زمينه  در 
به  بسته  اول  درجه  در  بلكه  مى شود  عنوان  دولتى 
آزادانه  و  خالق  تفكر  شرايط  شديد  بودن  محدود 
كليه  و  انديشمندان  شاعران،  نويسندگان،  براى 
صالحيتى  هنر  و  فكر  عرصه  در  كه  است  كسانى 
بالفعل يا بالقوه دارند. سپس مربوط به ضوابط شديد 
اعمال  دولتى  مختلف  دستگاه هاى  كه  است  سانسور 
كتاب  مشكل  زمينه  در  مسأله  سومين  و  مى كنند. 
جهت  در  كه  است  شديدى  محدوديت هاى  از  ناشى 
بخصوص  مطالعه،  اهل  مردم  براى  كتاب  مطالعه 

جوانان و دانشجويان، به وجود آمده است.»
 

و  اجتماعى  رشد  مسلط  الگوى  بيانيه،  همان  در   
اقتصادى كشور نيز به نحو زير محكوم شمرده شده 

بود:
با  تنهايى  به  هرگز  اقتصادى  و  اجتماعى  رشد   ...»
ملى  درآمد  افزايش  به  مربوط  آمار  و  ارقام  افزايش 
از راه فروش و صدور منابع طبيعى كشور و افزايش 
توزيع  نامتعادل  نظام  يك  با  همراه  سرانه  درآمد 
فكرى  خالقيت  رشد  با  و  نمى شود،  توجيه  درآمد 
فعاليت هاى  گسترش  و  فرهنگى  بنيادهاى  توسعه  و 
توسعه،  دارد.  مستقيم  رابطه  هنرى  و  ادبى  و  علمى 
در درجه اول يك پديده اجتماعى و فرهنگى است كه 
راه  از  شهر ها  بى بند و بار  تراكم  و  صنايع  گسترش 
مهاجرت روستاييان و ترويج اقتصاد داللى جاى آن 

را نمى گيرد...»
 

نويسندگان  كانون  اقدام  كه  بود  آشكار  بدينسان 
كه  جامعه،  كل حركت  در برگيرنده  بود  ايران اقدامى 
فرهنگى  الگوى  با  رويارويى  در  صنفى  پايگاهى  از 

اقدام  دنبال  به  مى گرفت.  انجام  جامعه  مسلط 
و  عام  هدف هاى  با  ديگر  صنفى  حركت هاى  كانون، 
و  حقوقدانان  شد:  آغاز  ما  جامعه  در  سياسى  ُبرد 
مدافعان  و  ناشران  پزشكان،  و  معلمان  دانشگاهيان، 
مطبوعات آزاد، و سرانجام هواداران آزادى و اعتالى 
قومى و فرهنگى اقوام و خلق هاى ايرانى، يكى پس از 
ديگرى به ميدان آمدند، و با حفظ تنوع افكار و عقايد 
سياسى و اجتماعى در قالبى صنفى، هدف هايى عام 
و بنيادى را كه ناظر بر چگونگى حركت كلى جامعه 
بود مطرح كردند. اين شكل جديدى از مبارزه بود كه 

جاى خود را در جامعه ما مى گشود.
موجوديت  تحمل  كار  آغاز  در  كه  حاكم  دستگاه   
حركت نويسندگان را حتى در قالب صنفى آن نداشت 
محمل  كه  نبود  بى ميل  اعتراض  دامنه  گسترش  با 
صنفى حركت را بهانه قرار دهد و با دادن امتيازهاى 
هدف هاى  به  حركت  كردن  محدود  با  و  موضعى 
اما  كند.  مهار  را  شده  آغاز  جنبش  صنفى،  محض 
بنيادى  هدف هاى  به  كه  ايران  روشنفكران  حركت 
خويش در مقياس كل جامعه آگاهى كامل داشت در 
دام نيفتاد و ذات اعتراضى خود را در مقابله با الگوى 

فرهنگى مسلط جامعه همچنان حفظ كرد.
 بودند كسانى كه نا آگاه از معناى اجتماعى عميق اين 
حركت، از ُبرد سياسى آن به وحشت مى افتادند و همه 
تالش خود را به كار مى بردند تا اگر بتوانند فعاليت 
خودشان  قول  به  در  را  ايران  نويسندگان  كانون 
«حق التأليف هاى  و  صنفى»  هدف هاى  «چارچوب 
بودند،  ديده  را  ظرف  آنان  كنند.  محدود  خوب» 
آگاهى  حركت،  عميق  محتواى  از  مظروف،  از  ولى 
نيمه هاى  همان  در    دليل  همين  به  نداشتند.  درستى 
راه بهانه هاى جور واجور پيدا كردند و كناره گرفتند. 
هدف هاى  دادن  قرار  محمل  با  كه  كسانى  بودند  نيز 
ميدان  وارد  بازار  تاجران  شيوه  به  حركت،  بنيادى 
«ظرف»  كه  اميد  اين  با  شدند،  سياسى»  « مزايده  
و  غير فرهنگى  هدف هاى  براى  پايگاهى  را  صنفى 
ضمنى  آگاهى  برابر  در  اما  كنند.  خود  ايدئولوژيكى 

ولى عميقى كه در مجموعه حركت نويسندگان نسبت 
ميدان  داشت،  وجود  آن  اجتماعى  مفهوم  و  معنا  به 

يّكه تازى نيافتند.
 

را  سياسى  و  صنفى  صفات  كه  دسته  دو  هر  اين 

هدف هاى  توجيه  براى  و  خويش  دلخواه  به  بار  هر 
كار  به  هم  هنوز  و   - مى بردند  كار  به  خود  محدود 
در  ابهام  بودند:  بنيادى  ابهام  يك  دچار  مى برند- 
ديدگاه  از  ايران  روشنفكران  حركت  ماهيت  شناخت 
صنف،  از  آنان  اعتراضى.  جنبش هاى  مرفولوژى 
حزب،  واقع  در  يعنى  سياست  از  يا  اتحاديه،  يعنى 
سخن مى گفتند و حال آنكه كانون نويسندگان ايران 
نه اتحاديه صنفى اهل قلم بود، و نه شكل سازمانى 
جنبش  حزب.  يعنى  معين،  سياسى  ايدئولوژى  يك 
در  مى بايست  كه  بود  اعتراضى  جنبشى  نويسندگان 
طرح  اعتراضى  جنبش هاى  جامعه شناسى  چارچوب 

و بررسى شود.
 هيچ يك از جوامع تاريخى از جنبش هاى اعتراضى 
بركنار نبوده اند. منتها شكل سازمانى و نحوه بروز 
و شيوع اين جنبش ها با مراتب تحول تاريخى جوامع 
و ماهيت و شيوه عمل نظام اجتماعى حاكم بر آن ها 

رابطه نزديك دارد.
حقوق  استيفاى  به  مربوط  يا  اعتراضى  جنبش هاى   
حرفه يى اند، يا ناظر به تغييرهاى سازمانى مطلوب، يا 
خواستار تغيير نهاد ها و روابط اجتماعى بنيادى در 
مقياس كل سازمان اجتماعى و يا خواهان نظارت بر 

حركت كلى جامعه در مقياس تاريخ.
 جنبش هاى اعتراضى نوع اول و دوم بيشتر در قالب 
و  مى گيرند  شكل  سنديكا ها  و  صنفى  اتحاديه هاى 
داراى هدف هاى محدود و مشخص در ارتباط با يك 
شغل يا حرفه معين اند - مثًال كارگران فالن صنعت 
خواهان باال رفتن دستمزد ها يا تغيير روابط مديريت 
براى  و  هستند  كارفرما  و  كارگر  مابين  روابط  يا 
جنبش هاى  سوم  نوع  مى كنند.  مبارزه  منظور  اين 
و  اجتماعى  طبقات  مبارزه  بر  ناظر  بيشتر  اعتراضى 
احزاب  قالب  در  كه  است  قومى  و  ملى  گروه هاى  يا 
نوع  حاليكه  در  مى گيرد.  شكل  سياسى  جبهه هاى  يا 
چهارم جنبش هاى اعتراضى را بايد جنبش اجتماعى 
به معناى خاص كلمه دانست كه شكل سازمانى آن 
منطبق بر هيچ يك از شكل هاى سازمانى قبلى نيست. 

جنبش،  بنيادى  مكانيسم هاى  اجتماعى،  جنبش  در 
زندگى  نماينده  جنبش  و  فرهنگى اند  نوع  از  بيشتر 
تاريخى  مقطع  در  جامعه  خالق  و  دائمى  حركت  و 
است. چنين جنبشى هرچند كه ممكن است از گروه 
طبقه  و  گروه  نماينده  شود،  آغاز  معّينى  جماعت  يا 
خواست هاى  محور  بر  بلكه  نيست  معّينى  اجتماعى 
اساسى و بنيادى كه از يك رو مبتنى بر سطح تكامل 
فنى و فرهنگى كنونى جامعه و از سوى ديگر ملهم از 
ظرفيت حركت و توان بالندگى آينده آن است حركت 
اگرچه  اجتماعى  جنبش هاى  دليل  همين  به  مى كند. 
نمايندگى مشخص طبقاتى ندارند نسبت به كشاكش 
و تعارض طبقات اجتماعى بى تفاوت نيستند. اين گونه 
بالنده  طبقات  هدف هاى  جهت  در  معموًال  جنبش ها 
ممكن  اجتماعى  جنبش  يك  مى كنند.  حركت  جامعه 
است عمًال در چنبر تأثيرهاى ارتجاعى مهار شود اما 
به خودى خود نمى تواند هدف هايى ارتجاعى داشته 
باشد. ديناميسم محرك جنبش هاى اجتماعى را بايد 
ناشى از ذات زندگى اجتماعى دانست كه شكفتگى و 
ضرورت  با  است  ممكن  آن  خّالق  و  آزادنه  توسعه 
حل  و  كند.  پيدا  تعارض  اجتماعى  نظارت  و  انباشت 
اين گونه تعارض ها جز با جنبش هاى اعتراضى دائمى 
كه هدف هاى آن منبعث از كليت جامعه است و نه از 
محدوده يا بخشى خاص از آن، ميسر نيست. البته، 
اجتماعى  جنبش هاى  هدف هاى  كليت  گفتيم،  چنانكه 
محدوده هاى  در  آن  مشخص  شكل گيرى  از  مانع 
دانشجويى  جنبش هاى  مثال  عنوان  به  نيست.  معين 
دفاع  زمينه  در  اعتراضى  جنبش هاى  روشنفكرى،  و 
از محيط زيست، جنبش هاى اعتراضى زنان و مانند 
اين ها همه از انواع جنبش هاى اجتماعى اند كه ضمن 
طرح مسائل مربوط به حركت كلى و تاريخى جوامع 
اقتصادى  الگوى  مسلط،  فرهنگى  (الگوى  بشرى 
الگوى  زيست،  محيط  منابع  از  بهره ورى  در  مسلط 
حقوقى مسلط...) در برگيرنده محدوده هاى اجتماعى 

معّين نيز هستند.  
 

جنبشى  ايرانى  روشنفكران  و  نويسندگان  جنبش 
مسائل  طرح  ضمن  كه  است  اجتماعى  و  اعتراضى 
مترجمان،  شاعران،  نويسندگان،  (حقوق  حرفه يى 
پژوهشگران،...)، سازمانى (رابطه ناشران و اهل قلم) 
و نهادى (رابطه با دولت و سانسور) مدافع هدف ها و 
آرمان هايى است كه اساسًا ناظر بر چگونگى الگوى 
فرهنگى مسلط در كلّيت حيات اجتماعى است. در اين 
سطح، انسان به عنوان موجودى اجتماعى كه زندگى 
و انديشه و امانتدار تكامل تاريخى جامعه است مطرح 
يا  حرفه يى  خواست  آن  يا  اين  حافظ  نه فقط  است، 
سازمانى مشخص. سخن بر سر حقوق و آزادى هاى 
بنيادى همه گروه هاى اجتماعى در زمينه تفكر، بيان 
هر  با  رابطه  در  انديشگى  و  فرهنگى  آثار  عرضه  و 
جامعه  حركت  كه  آنجا  از  است.  حكومتى  نظام  نوع 
در زمينه خالقيت هاى فكرى و فرهنگى حركتى دائمى 
از  دفاع  بنابراين  نيست،  توقف پذير  هيچگاه  كه  است 
فرهنگى  زمينه هاى  در  بنيادى  آزادى هاى  و  حقوق 
روز  مقتضيات  تابع  و  موقت  حركتى  انديشگى  و 
خويش  ذاتى  عوامل  دليل  به  جامعه  بود.  نمى تواند 
همواره در اين خطر هست كه آزادى انديشه و تفكر 
و بيان و خالقيت فرهنگيش به مخاطره افتد. بنابراين 
اين  از  مدافعه  براى  اعتراضى  جنبش  ضرورت 
آزادى ها هميشه و در هر حال وجود خواهد داشت. 
چنين جنبشى كه منشاء الهام آن همه نيروهاى مترقى 
جامعه، يا دقيق تر بگوييم ذات بالندگى جامعه است و 
ماهيت  دليل  به  اجتماعى،  خاص  گروه  آن  يا  اين  نه 
سياسى  يا  اجتماعى  مرجع  هيچ  همدست  خويش 
از  جنبش  اين  فعال  عناصر  باشد.  نمى تواند  معّينى 
آن ها  مبارزه  گوناگونند.  اجتماعى  و  فكرى  افق هاى 
مختل كننده  فعاليتشان  كه  است  عواملى  كليه  متوجه 
سرچشمه  اين  اجتماعى،  نيروهاى  آزادانه  حركت 
جامعه  فرهنگى  آفرينش هاى  تغذيه كننده  و  الهام 
است. چنين است جنبش نويسندگان ايران كه گفتيم 
حركتى است بر لبه تيغ، تيغ ارتجاعى، تيغ تعصب، و 
جزم انديشى هاى چپ گرايانه و تيغ ُبّران قدرت حاكم 
آگاهى  با  تنها  تيغ،  لبه  بر  دشوار  حركت  اين  روز. 
و همت و ايمان به آرمان انسانى، اين دستاوردهاى 
تالش خونين بشريت در طول تاريخ و نيز با اعتقاد 
راسخ به توان بالندگى هرچه بيشتر انسان و جامعه 

انسانى امكان پذير است و بس.

www.persianweekly.co.uk

نگاهى به جنبش روشنفكران ايران 
باقر پرهام 3 آبان 1358
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  چهره هاي مشهور و 
مجازات هاي عجيب 
سيلويو برلوسكني كه قدرتمندترين و پولدارترين مرد ايتاليا به حساب 
مي آيد توافق كرده تا به جاي رفتن به حبس خانگي يك سال خدمات 
عمومي انجام دهد. حاال مرد هميشه جنجالي صحنه سياسي ايتاليا كه 
ولخرجي هايش حساب و كتاب ندارد و بارها از زير مجازات قسر در 
رفته بايد با كارهايي مثل جمع كردن آشغال  خيابان ها و كوتاه كردن 
چمن ها به مدت يك سال جواب تخلفات مالياتي اش را بدهد. او اما تنها 
چهره پول دار و مشهور جهان نيست كه مجبور شده تاوان تخلفاتش را 

با كارهاي عمومي پس دهد.

بند  و  زد  و  تخلف  به  هميشه  ايتاليا  ثروتمند  برلوسكني،سياستمدار   
بدجوري  بار  اين  اما  او  است.  بوده  مشهور  تخلفاتش  از  فرار  براي 
به  مجبور  موقت  صورت  به  حداقل  است  ممكن  و  افتاده  مخمصه  در 
عالي  دادگاه  پيش  چندي  شود.به  ايتاليا  سياسي  صحنه  از  رفتن  كنار 
كرد  تاييد  را  مالياتي  فرار  جرم  به  برلوسكني  حبس  محكوميت  ايتاليا 
كه بر اساس آن سياستمدار پول دار ايتاليا احتمال دارد حداقل براي 5 
سال از داشتن پست هاي دولتي محروم شود. به تازگي كميته سناي 
ايتاليا هم بر اخراج او از پارلمان به خاطر اين محكوميت تأكيد كرده 
است. به خاطر 76 سال سن برلوسكني به جاي 4 سال حبس تنها به 
وزير  نخست  وكيل  حاال  است.  شده  محكوم  خانگي  حبس  سال  يك 
سابق ايتاليا اعالم كرده كه اين مرد پول دار كه چندين شبكه تلويزيوني 
قانوني  مواد  اساس  بر  دارد  اختيار  در  را  ديگر  مختلف  رسانه هاي  و 
ايتاليا توافق كرده كه به جاي يك سال حبس خانگي به انجام كارهاي 
و  محله ها  ديوارهاي  كردن  آشغال ها،رنگ  كردن  جمع  مثل  عمومي 
كوتاه كردن چمن ها بپردازد. همين اين كارها هم به يك خاطر است: 
آقاي برلوسكني نمي خواهد از ديد رسانه ها پنهان باشد. او در تمامي 
به  و  بوده  رسانه ها  براي  جنجالي  سوژه اي  هميشه  گذشته  سالهاي 
همين خاطر نمي خواهد با يك سال در خانه ماندن مردم او را فراموش 
كنند. وكيل اين ميلياردر 77 ساله اعالم كرده ممكن است حتي به خاطر 

رفتار خوب برلوسكني در انجام خدمات عمومي مجازات او بتواند به 
9 ماه كاهش پيدا كند.

مجازاتي براي كمك به شهر
برلوسكني تنها چهره مشهور دنيا نيست كه در سالهاي گذشته مجبور 
شايد  كه  دهد  انجام  را  كارهايي  عمومي  خدمات  انجام  با  است  شده   
به نظر پولدارها سطح پايين باشد. پاريس هيلتون، بازيگر و خواننده 
بوده  همراه  فراوان  جنجال هاي  با  زندگي اش  هميشه  كه  آمريكايي  
كردنش  كار  عكس هاي  قبل  سال  سه  كه  است  كساني  از  ديگر  يكي 
پول دار  هيلتون،مالك  ريچارد  نوه  كرد.  جلب  را  مردم  خيابان نظر  در 
هتل هاي زنجيره اي هيلتون كه هميشه الي پر قو زندگي كرده در سال 
2010 به خاطر مصرف كوكائين از سوي دادگاه به 200 ساعت كار 
عمومي و 2 هزار دالر جريمه نقدي محكوم شد. هر چند اين بچه لوس 
پول دار در هنگام رنگ كردن ديوارهاي شهر هم نشان داد كه كاري بلد 
نيست و با رنگ كردن سر و لباس خودش مايه خنده رهگذران شد. 
مل گيبسون،بازيگر و كارگردان مشهور هم يكي ديگر از كساني است 
كه محكوم به انجام كارهاي عمومي شده است. او به خاطر بدرفتاري 

به نامزدش محكوم به 16 سال كار عمومي شد اما به جاي انجام اين 
كار هم به گواتماال رفت و با بچه هاي بيمارستاني عكس گرفت!كريس 
براون خواننده آمريكايي هم به خاطر ضرب و شتم 180 ساعت كار 
انجام  را  باغچه ها  زدن  بيل  و  درختان  كردن  حرس  جمله  از  عمومي 

داده است. 

از خانه چند ميليارد دالري تا جارو زدن خيابان 
برلوسكني آن طور كه برخي فكر مي كنند يك بچه پول دار نبوده است. 
دنيا  به  معمولي  و  متوسط  خانواده اي  در  سال 1936  سپتامبر  در  او 
آمد و كسي فكر نمي كرد در آينده تبديل به جنجالي ترين چهره صحنه 
سياسي ايتاليا شود. زماني كه برلوسكني در دانشگاه ميالن تحصيل 
كه  داشت  موسيقي  گروه  يك  دوستانش  از  نفر  دو  همراه  به  مي كرد 
آنها  برنامه هاي  مي كردند.  اجرا  برنامه  مسافربري  كشتي هاي  روي 
براي كسب درآمد در دوران دانشجويي بود اما اين گروه بعدها هم به 
كار خود ادامه داد. سرود باشگاه فوتبال ميالن با همكاري برلوسكني 
تهيه  هم  را   Forza Italia حزب  آهنگ  او  اين  غير  به  و  شده  ساخته 
كرده است. خانواده مرد جنجالي ايتاليا يك خانواده متوسط معمولي 
خانه دار.  مادرش  و  بود  بانك  برلوسكني،كارمند  لوئيجي  پدرش،  بود. 
دست  به  را  فعلي اش  رويايي  ثروت  خودش  تالش  با  سيلويو  در واقع 

آورده است. اولين جرقه پول دار شدن او در دهه 1960 زده شد.

 زماني كه بازار ساخت و ساز در ايتاليا سكه بود و برلوسكني جوان 
توانست با مشاركت در ساخت يك مجتمع مسكوني با 4 هزار واحد 
حسابي سود كند و پول زيادي به جيب بزند. او پس از آن وارد كار 
مالكيت  خاطر  به  اخير  سالهاي  در  او  كاري  مشهوريت  شد.  رسانه 
بزرگترين شركت تبليغاتي ايتاليا و داشتن شركت رسانه اي «مدياست» 
ماهه  سه  در  شركت «مدياست»  شده  اعالم  درآمد  ميزان  است.  بوده 
اول سال 2011 حدود يك ميليارد و 570 ميليون دالر و ميزان سود 
آن 97 ميليون دالر بوده است. با در آمد بااليش برلوسكني به غير از 
جنجالي  مرد  اين  گرفت.  هم  آ.ث.ميالن  باشگاه  مالكيت  رسانه اي  كار 
بزرگترين شركت انتشاراتي ايتاليا به نام مونادوري را هم در اختيار 
دارد. طبق آمار مجله فوربز در سال 2013،برلوسكني اكنون با ثروتي 
جهان  ثروتمند  فرد  چهارمين  و  نود  و  صد  دالر  ميليارد  از 6/2  بيش 

است.

چهره ها
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گداى تهران قديم. اين يكى از مشهورترين عكس هاى آنتوان سوروگين ، عكاس ارمنى است. اين عكس در دهه 1270 
گرفته شده و گوشه اى از زندگى اجتماعى در آن دوره را نشان مى دهد. از پس اين عكس صداى انقالب مشروطه به 
گوش مى رسد و سوروگين خود يكى از مناديان و وفاداران به مشروطه بوده تا جايى كه محمد على شاه به توصيه 
ظهيرالدوله ، والى رشت ، دستور داد عكاسخانه او را منفجر كنند. گفته مى شود كه گنجينه  عكس هاى دوره قاجار در 

اين بمب گذارى از دست رفته است.

ايرانيان نتانياهو را 
مسخره كردند!

 روزنامه واشنگتن پست در گزارشى به اظهارات اخير 
واكنش هاى  كه  ايران  درباره  اسرائيل  نخست وزير 

است،  داشته  دنبال  به  وى  براى  را  تمسخرآميزى 
وى  اشتباه  اظهارات  از  تلويحى  طور  به  و  كرد  اشاره 
تالش هاى  در  اسرائيل  احتمالى  نقش  تعريف كننده  كه 

ديپلماتيك اخير ايران و غرب است، انتقاد كرد.
«چرا  عنوان  با  گزارشي  در  واشنگتن پست  روزنامه 

اطالعى  ايران  در  جين  پوشيدن  درباره  نتانياهو  اينكه 
ندارد، مهم است»، نوشت: بنيامين نتانياهو، نخست وزير 
بى سى سى  شبكه  با  گفت وگو  در  گذشته  هفته  اسرائيل 
فارسى اظهاراتى را مستقيما خطاب به مردم ايران بيان 
كرد كه با انتقاد براى وى همراه بود. نتانياهو گفت كه 
مى پوشيدند،  جين  شلوار  بودند  آزاد  ايران  مردم  اگر 
موسيقى غربى گوش مى دادند و انتخابات آزاد داشتند. 
جين  شلوار  ايرانيان  از  بسيارى  كه  است  حالى  در  اين 
به تن مى كنند و بسيارى از آنها با انتشار عكس هايى از 
خود در سايت هاى اينترنتى كه با پيام هايى در تمسخر 
نخست وزير اسرائيل به خاطر بى اطالعى اش همراه بود 

اين را ثابت كردند. 
نتانياهو  ايرانيان،  اينكه  نوشت:  ادامه  در  روزنامه  اين 
را مسخره كردند چندان تعجب آور نيست. اين فرصتى 
براى ايرانيان بود تا نفرت خود از رهبر اسرائيل و نيز 
غرور ملى شان را كه در هر كشورى باال است؛ ولى در 
نمايش  به  مى شود  مشاهده  چشمگيرى  نحو  به  ايران 
براى  فعلى  تالش هاى  به  كمكى  اظهارات  اين  بگذارند. 
يافتن يك توافق نامه هسته اى يا يك تنش زدايى بزرگ تر 
تغيير  باعث  كوچك  اتفاق  يك  كه  است  درست  نمى كند. 
چيزهايى  ولى  نمى شود،  ايران  ملى  روحيه  در  گسترده 
انجام  و  مى گويند  آينده  ماه  چند  در  غربى  رهبران  كه 
شكل  كشور  داخل  گفت وگو هاى  به  مى تواند  مى دهند 
تالش ها  اين  راس  در  واشنگتن  و  تهران  اگرچه  بخشد. 
عمده  نقشى  اسرائيل  كه  ندارد  وجود  شكى  دارند،  قرار 
در اين پروسه ايفا خواهد كرد. اظهارات نتانياهو يادآور 
خواهد  ايفا  كه  نقشى  از  حاكى  نشانه اى  و  است  همين 

كرد.

عكس هفته

 گوناگون

سينما بدون ولز
سالمرگ  بيست وهشتمين  اكتبر  دهم  پنجشنبه 
خالق  و  هاليوود  صاحبنام  كارگردان  ولز»،  «اورسن 
ولز»  اورسن  «جورج  است.   كين»  «همشهري  شاهكار 
فيلمسازان،  بزرگ ترين  از  مه  1915،  ششم  متولد 
سينماي  تهيه كنندگان  و  بازيگران  فيلمنامه نويسان، 
امريكا بود كه به لطف شخصيت و صداي جذابش و نيز 
ساخته هاي خالقانه، يكي از مستعد ترين هنرمندان قرن 
بيستم محسوب مي شود؛ وي در دهم اكتبر سال 1985 
سبك  درگذشت.  آنجلس  لس  در  سالگي   70 سن  در  و 
بهره گيري  نور،  از  خالقانه  استفاده   فيلمسازي،  خاص 

صدابرداري  تكنيك هاي  دوربين،  زاويه هاي  از  بي نظير 
فيلم سازي  شاخصه هاي  ازجمله  بلند  برداشت هاي  و 
اورسن ولز بودند. نخستين جرقه هاي شهرت «ولز» در 
روايت  و  كارگرداني  زماني كه  خورد؛  رقم   1938 سال 
به   را  دنياها»  «نبرد  رمان  از  اقتباس  راديويي  داستان 
در  جهان  سينماي  بزرگ  كارگردان  اين  گرفت.  عهده 
اوج  بر  خود  بلند  فيلم  نخستين  ساخت  با   1941 سال 
قله شهرت ايستاد. «همشهري كين» كه خود وي در آن 
نقش «چارلز فاستر ولز» را ايفا كرد، امروزه به عقيده 
جهان  سينماي  تاريخ  فيلم  بهترين  منتقدان،  از  بسياري 
را  آن  داشت  سال   25 فقط  كه  حالي  در  ولز  كه  است 

مقابل دوربين برد.
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 چه وضعيتي بر روابط ايران و بريتانيا حاكم شد؟

 كاردار غيرمقيم يعني چه؟  
وزير امور خارجه بريتانيا در پارلمان اين كشور گفت كه 
در جريان ديدار با محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه 
بازسازي  هدف  با  كه  اند  كرده  توافق  كشور  دو  ايران، 

روابط، كاردار غيرمقيم مبادله كنند.
خارجه  امور  وزارت  سخنگوي  سي،  بي  بي  گزارش  به 

هيگ  ويليام  اين  از  پيش  روز  يك  كه  داده  خبر  هم  ايران 
كه  داد  پيشنهاد  ظريف  محمدجواد  با  تلفني  تماس  طي 
كشور  دو  پايتخت هاي  در  غيرمقيم  كاردار  كشور  دو 
تعيين كنند.از ميان كشورهايي كه روابط رسمي با ايران 
دارند، تبادل كاردار غيرمقيم، شايد وضعيتي منحصر به 
كه  است  معني  اين  به  غيرمقيم  كاردار  باشد.تعيين  فرد 
تماس هاي دو كشور از اين به بعد تا بازگشايي سفارت 

بيشتر خواهد شد.

كاردار غيرمقيم به چه معناست؟
ديپلمات  سريع  تبادل  معني  به  غيرمقيم  كاردار  انتصاب 
ميان دو كشور است. اصوال كاردار در كادر ديپلمات و 
در  كه  است  موقت  منصبي  خارجي  نمايندگي  هيات هاي 
دليل  هر  (به  سفير  غياب  مي كند.در  پيدا  معنا  سفير  نبود 
از جمله سفر به كشورش اما به داليلي غير از مشكالت 
يا  سفارت  دوم  نفر  اخراج)  يا  قهر  جمله  از  سياسي 
بر  را  سفارتخانه  اداره  مسئوليت  موقت  همان“كاردار 
دو  ميان  سياسي  رابطه  كه  مواردي  مي گيرد.در  عهده 
كشور برقرار است، اما سطح روابط سياسي در حد سفير 
هم  باز  است)  كاردار  سطح  در  روابط  (اصطالحا  نيست 
ارشدترين ديپلمات سفارت، با اطالع وزارت امور خارجه 
اداره  دائم  صورت  به  اما  كاردار  اسم  به  پذيرنده  كشور 
دارد.وضعيت  عهده  بر  را  نمايندگي  هيات  و  سفارتخانه 
ديپلماتيك حاكم بر ايران و بريتانيا در حال حاضر هيچ 
كه  اند  كرده  توافق  كشور  دو  نيست.  اينها  از  كداميك 
طرف  دو  پايتخت هاي  در  كاردار  غيرمقيم  ديپلمات هايي 
باشد.در چنين مواردي يا ديپلماتي از پايتخت ها براي اين 
كار منصوب مي شود يا حتي ممكن است از ميان يكي از 
سفارتخانه هاي كشورهاي همجوار به اين منظور انتخاب 

شود.اگر  برقرار  تر  منظم  كشور  دو  تماس هاي  تا  شود 
ايران  روابط  بر  حاكم  شرايط  توصيف  براي  رنگ ها  از 
و بريتانيا استفاده كنيم و براي روابط سياسي كامل دو 
كشور رنگ سبز و براي وضعيت قطع كامل رابطه رنگ 
قرمز را در نظر بگيريم، روابط ايران و بريتانيا را مي توان 
پيش از توافق تازه در وضعيت نارنجي و در حال حاضر 
خارجه  امور  وزير  طوركه  دانست.همان  زرد  حالت  در 
بريتانيا گفته، ماموريت كاردار غيرمقيم، بازسازي روابط 
دو كشور و آماده كردن مقدمات بازگشايي سفارتخانه ها 

گو  و  گفت  در  تر  پيش  بريتانيا  خارجه  امور  است.وزير 
امنيت  دارد  انتظار  ايران  از  كه  بود  گفته  سي  بي  بي  با 
بريتانيا  سفارت  كاركنان  و  ديپلمات ها  ديپلماتيك،  اماكن 
را تضمين و خسارت ناشي از حمله آذرماه سال 1390 
بريتانيايي  ديپلمات هاي  اقامتگاه  و  سفارت  ساختمان  به 
در تهران را جبران كند.مجلس ايران چندي پيش از حمله 
روابط  سطح  كاهش  به  راي  بريتانيا  ديپلماتيك  اماكن  به 
از سفير به كاردار داده بود، اما همين مصوبه به دولت 
ايران اختيار مي داد به صالحديد خود درباره تعيين سطح 
ديگر  معني  به  كند.  گيري  تصميم  بريتانيا  با  روابطش 
افزايش سطح روابط سياسي با بريتانيا به مجوز دوباره 
مجلس ايران نياز ندارد.به نظر مي رسد كه به طور معمول 
پس از بازسازي و تعيين و پرداخت خسارات به بريتانيا 
تعيين  معني  به  كه  كشور  دو  سياسي  آمادگي  كسب  و 
كادر ديپلماتيك، معرفي به وزارت خارجه كشور پذيرنده 
و صدور رواديد ديپلماتيك باشد، مانع جدي ديگري براي 
بازگشايي سفارتخانه هاي ايران و بريتانيا وجود نداشته 

باشد.

 تا آن زمان خدمات كنسولي دو طرف براي شهروندانشان 
دست كم به همين ترتيب فعلي ادامه خواهد داشت.از چند 
خروج  و  لندن  از  ايران  ديپلمات هاي  اخراج  از  پس  ماه 
تعيين  براي  طرف  دو  ايران،  از  بريتانيايي  ديپلمات هاي 
منافع  حافظ  سوئد  و  كردند  توافق  منافع  حافط  كشور 
بريتانيا  در  ايران  منافع  حافظ  عمان  و  ايران  در  بريتانيا 
شد. با توافق تازه بين دو كشور و تعيين كاردار غيرمقيم، 
تحت  بريتانيا  و  ايران  سفارتخانه هاي  نيست  الزم  ديگر 
نظارت و پرچم كشور ثالثي به عنوان حافظ منافع اداره 

شود.

با آبونمان (اشتراك)  هفته نامه پرشيـــن،  به 
گسترش فرهنـگ و هنــر ايرانى جــداى از 

هرگونه گرايشهاى سياسى و مذهبـــى، 
كمكى وافر ميكنيد. 

 گوناگون
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  تكليف شب 50 ساله اي 

كه خواب را از چشم 
فيزيكدانان ربوده است 

گريزانند  مدرسه  تكاليف  از  جا  همه  در  كودكان 
از  نوعي  محاسبه  مسأله  برابر  در  آنها  مسائل  اما 
دليل  به  پاسخگويي  هدف  با  اتمي  ذرات  فروپاشي 
سال   50 براي  كه  ماده  مازاد  با  اوليه  جهان  پايان 
خود  به  را  آمريكا  نظري  فيزيكدانان  از  گروهي 

مشغول داشته، چيز مهمي نيست.

محققان آزمايشگاه ملي بروك هاون وزارت انرژي 
آمريكا از يك ابررايانه براي حل اين مسئله كه هر 
استفاده  مي كرده،  مختل  را  فيزيكدانان  خواب  شب 
كرده اند. بدون مازاد، ماده و پاد ماده كه در زمان 
بودند،  شده  ايجاد  معادل  حد  يك  به  بزرگ  انفجار 
در  نتيجه  در  و  كرده  خنثي  را  يكديگر  كامل  بطور 
از  نمي ماند.فيزيكدانان  نور  جز  به  چيزي  جهان 
احتماال  كه  بودند  رسيده  نتيجه  اين  به  قبل  مدتها 
چيزي باعث اين عدم تعادل و ايجاد حيات امروزي 
شده است. به گفته محققان، اين حقيقت كه جهان از 
ماده ساخته شده، به شدت نشان دهنده آن است كه 
اين تقارن را نقض كرده است.فيزيكدانان اين امر را 
«نقض تقارن مزدوج بار و پاريته» يا نقض سي پي 
شكل  به  جهان  در  چيز  همه  آنكه  بجاي  مي نامند. 
خاص  زيراتمي  تعامالت  برخي  كنند،  رفتار  متقارن 
در صورتي كه از درون يك آينه به آنها نگريسته 
شود(نقض پاريته) يا در زماني كه ذرات و پادماده 
آنها با يكديگر مبادله مي شوند(نقض تقارن مزدوج 

بار) متفاوت رفتار مي كنند. 
بروك هاون  دانشمندان  فيچ،  وال  و  كرونين  جيمز 
تبادل  چنين  از  شواهدي  توانستند  بار  اولين  براي 
در  سال 1946  در  شده  انجام  تجربيات  در  تقارني 
از  ديگر  شواهد  با  متناوب  گراديان  سينكروترون 
سال  در  آنها  كنند.  پيدا  سرن  آزمايشگاه  تجربيات 

1980 توانستند جايزه نوبل فيزيك را براي اين كار 
بدست بياورند.

آنها متوجه فروپاشي يك ذره زيراتمي موسوم به 
مائون به دو ذره ديگر موسوم به پيونها شده بود. 

درك  شده اند.  ساخته  كواركها  از  پيونها  و  كائونها 
فروپاشي كائون از لحاظ تركيب كواركي آن مشكل 
دشواري براي فيزيكدانان نظري ايجاد كرده بود كه 
به عنوان تكليف شب براي توليد نظريه اي به منظور 

توضيح فروپاشي كائون داده مي شد.
معادالت رياضياتي كروموديناميك كه نظريه اي در 
از  بوده،  گلئونها  و  كواركها  تعامل  چگونگي  مورد 
براي  ممكن  ارزشهاي  و  متغيرها  از  زيادي  تعداد 
آن متغيرها برخوردارند. از اين رو دانشمندان بايد 
اين  حل  به  بتوانند  ابررايانه ها  تا  مي كردند  صبر 

مسائل بردازند. 

و  كرده  ابداع  پيچيده اي  الگوريتم هاي  فيزيكدانان 
از  برخي  كه  نوشتند  مناسب  نرم افزار  بسته هاي 
براي  آنها  از  جهان  قدرتمند  بسيار  ابررايانه هاي 
استفاده  مسئله  حل  و  كواركها  رفتار  توصيف 

كرده اند.
در نرم افزار فيزيكدانان، ذرات در يك شبكه خيالي 
چهار بعدي زمان-مكان كه از سه بعد مكاني بعالوه 
بعد  انتهاي  در  مي گيرند.  قرار  شده،  ساخته  زمان 
كوارك  نوع  دو  از  كه  گرفته  قرار  كائونها  زمان 
گلئونها  با  و  شده  تشكيل  «ضدپائين»  و  «عجيب» 
فيزيكدانان  ديگر،  سوي  در  چسبيده اند.  هم  به 
سازنده  كوارك  چهار  شامل  كه  نهايي  محصوالت 
به  ابررايانه  سپس  دادند.  قرار  را  است  پيون  دو 
محاسبه تبديل كائون به دو پيون در زمان حركت 

از ميان فضا و زمان پرداختند.
زيادي  حد  تا  شبكه  روي  بر  محاسبات  اين  اجراي 

مسئله را آسان كرد.
جايي در ميان اين شبكه پيچيده فضا-زمان با چند 
درجه احتمال، كوارك عجيب كائون كه نيرويي قوي 
آنرا به شدت با جفت كوارك ضد پائين آن متصل 
يك  شكل  به  تغيير  به  شروع  ناگهان  نگهداشته، 
كوارك پائين بوسيله تعامل الكتروضعيف مي كند. از 
آنجايي كه كائون سنگين تر از دو پيون بوده، انرژي 
شامل  كه  كوارك  كوارك/ضد  جفت  يك  شده  آزاد 
يك كوارك باال و ضد باال بوده، از خال توليد مي كند. 
اين كواركها سپس با كوارك پائين جديد و باقيمانده 
تركيب  پيون  دو  توليد  براي  پائين  ضد  كوارك 
مي شوند.دانمشندان به دنبال درك بخشي بودند كه 
اين  قدرت  بتوانند  تا  كرده  نقض  را  سي پي  تقارن 
درك  دانشمندان  به  اطالعات  اين  بفهمند.  را  نقض 
تائيد  و  ماده  از  جهان  بودن  غني  مورد  در  بهتري 

درك كنوني از فيزيك ذرات ارائه خواهد كرد.
قرار  معادله اي  در  را  عدد  ميليارد  دهها  ابررايانه ها 
شناسايي  براي  را  فرآيند  از  بخش  اين  كه  دادند 
نتيجه اي كه بايد الگوهاي ذره در حال فروپاشي و 
فركانسهاي مشاهده شده با تجربيات را بازسازي 

كند، توصيف مي كند.
كل   AMA به  موسوم  محققان  جديد  الگوريتم 
يك  و  كوچك  اما  مشكل  قطعه  يك  به  را  محاسبات 
قطعه بزرگ اما آسانتر تقسيم كرده است. همچنين 
زمان محاسبه بيشتري را وقف بخش دوم كرده تا 
اين  كند.  صرفه جويي  نياز  مورد  كلي  محاسبه  در 
الگوريتم همچنين سرعت محاسبات را تا 10 برابر 

و بيشتر افزايش داده است.
اين تجربيات البته تا كنون توانسته اند تنها نيمي از 
اين مسئله را حل كنند. دو راه متفاوت وجود دارد 
كه دو پيون نهايي مي توانند با يكديگر تركيب شوند 
كه حالتهاي ايزواسپين نام دارند. تاكنون تنها مسئله 
يك تركيب كه كانال ايزواسپين دو است، حل شده 

است.
دو  هر  براي  سنجشهايي  از  دانشمندان  تجربيات 
حالت ايزواسپين برخوردار است از اين رو فيزيكدانا 

در حال كاربراي محاسبه فرآيند دوم هستند.

اعالم آمار جمعيت آنالين 
زمين تا پايان 2013

يكى از سازمان هاى زير مجموعه سازمان ملل متحد اعالم 
يعنى  نفر  ميليارد   2/7 حدود   2013 سال  پايان  تا  كه  كرد 
حدود 40 درصد از جمعيت جهان به اينترنت متصل خواهند 

بود.

سال 2013  گزارش  در   ITU مخابرات  بين المللى  اتحاديه   
خود آورده است 250 ميليون نفر در سال 2012 به جمعيت 
به  نفر  ميليارد   4/4 هنوز  اما  شدند،  افزوده  جهان  آنالين 

اينترنت اتصال پيدا نكرده اند.

بر اساس اين گزارش، با احتساب اشتراك اينترنت از طريق 
تلفن هاي همراه كه پيش بينى مي شود تا پايان سال ميالدى 
معادل  تقريبا  گيرد،  صورت  اشتراك  ميليارد   6/8 جارى 
جمعيت انسانى كه روى كره خاكى زندگى مي كنند، اتصال 
تلفن  طريق  از  اينترنت  مي گيرد.نفود  صورت  اينترنت  به 
همراه در سطح جهانى به 96 درصد رسيده كه 128 درصد 
در كشورهاى توسعه يافته و 89 درصد در كشورهاى در 

حال توسعه صورت گرفته است.

شاخص توسعه فناورى اطالعات و ارتباطات ساالنه اتحاديه 
بين المللى مخابرات حاكى از آن است كه كره جنوبى براى 
سومين سال پياپى در راس فهرست كشورهاى متصل به 
اينترنت قرار دارد. اين رده بندى  بر اساس سطح دسترسى 
به ICT ، استفاده و مهارت اينترنت صورت گرفته است.پس 
از كره جنوبى، سوئد، ايسلند، دانمارك، فنالند و نروژ قرار 
دارند.بر اساس اين گزارش، اروپا با 75 درصد، منطقه اى است 
كه باالترين ضريب نفوذ اينترنت را دارد و پس از آن آمريكا 
با 61 درصد رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.در 
كشورهاى درحال توسعه 31 درصد از مردم آنالين هستند 
توسعه  كشورهاى  مردم  درصد  كه 77  است  حالى  در  اين 
يافته به اينترنت دسترسى دارند.كشورهاى آفريقايى با 16 
درصد ضريب نفوذ اينترنت پايين ترين سطح دسترسى را 
به شبكه جهانى دارند يعنى نيمى از ضريب نفوذ اينترنت در 
كشورهاى آسيا و اقيانوسيه.اين گزارش مي افزايد: در سطح 
به  مي كنند  استفاده  اينترنت  از  زنان  از  بيش  مردان  جهانى 
طورى كه 37 درصد زن (1/3 ميليارد نفر) و 41 درصد مرد 

(1/5 ميليارد نفر) آنالين مي شوند.

ميليون   750 است  كرده  اعالم  مخابرات  بين المللى  اتحاديه 
واحد مسكونى (41 درصد) به اينترنت متصل هستند كه نيمى 
از اين تعداد در كشورهاى در حال توسعه با ضريب نفوذ 
28 درصد قرار دارند.  در حالى كه 78 درصد از خانه هاي 
كشورهاى توسعه يافته به اينترنت متصل هستند هنوز 90 
درصد از 1/1 ميليارد خانه كشورهاى در حال توسعه هنوز 

به اينترنت دسترسى ندارند. 



www.persianweekly.co.uk  جمعه 19  مهر ماه 1392 -  شماره 317هفته نامه پرشين20

اگر در سال 2025 در يكى از حرفه هاى 
زير مشغول به كار شديد متعجب نشويد، 
را  مشاغل  برخى  جديد  هاى  تكنولوژى 
ديگر  برخى  روى  و  كن  ريشه  كلى  به 
اين  به  و  كرد  خواهند  اعمال  تغييراتى 
ها  حرفه  از  جديدى  كامال  گروه  ترتيب 
به  موجب  نوآورى  كنند.  مى  ايجاد  را 
پى  و  مداوم  تغييرات  پيوستن  وقوع 
ويژه  به  شود.  مى  كار  بازار  در  پى  در 

اغلب  ها  پژوهش  اين  اكنون  هم  اينكه 
كاربردى  و  ها  فعاليت  كردن  براينترنتى 
درشبكه  بعدى  سه  پرينترهاى  كردن 
تحقيقاتى  شركت  هستند.  متمركز  توزيع 
با   Sparks & Honey اى  مشاوره  و 
به  را  اى  ويژه  برنامه  ابتكارى  عمل  يك 
مورد  در  خود  كارمندان  پيشنهادهاى 
اختصاص  آينده  هاى  نسل  هاى  شغل 
دادند. در اين مطلب به چند مورد از اين 
پيشنهادها كه بيشترين راى را آورده اند، 

مى پردازيم:

1 مورخان مجازى:
هاى  حساب  با  زندگى  كردن  مرتبط 
كه  است  هايى  روش  از  يكى  مجازى 
در  آنچه  يادآورى  و  ضبط  چگونگى  بر 
گذارد.  مى  تاثير  دهيم،  مى  انجام  زندگى 

اين محققان جوان نقشى را تعريف كرده 
و  آورى  جمع  مسوول  آينده  در  كه  اند 
متفاوت  اطالعات  از  انبوهى  حجم  پايش 
و  آنها  براساس  و  باشد  زندگى  در 
براى  آن  از  داستانى  فرد  هر  تجربيات 
همچنين  شغل  اين  طرح  بسازد.  آيندگان 
نام  و  شخصى  مقاصد  براى  تواند  مى 
باشد. كاربردى  و  مفيد  نيز  تجارى  هاى 

و  مهم  افراد  مورد  در  طرح  اين  امروزه 

معروف اجرا مى شود.انتظار مى رود كه 
شكل  براى  كه  افراد  ديگر  به  روش  اين 
حقيقى  معناى  به  خود  ميراث  به  دادن 
ميراثى  بتوانند  تا  كند  كنند،كمك  مى  فكر 
ماندگار و ارزشمند از خود براى آيندگان 

به جا بگذارند.

2 مشاوران غير تحصيلى:
به  پرورش  و  آموزش  مفهوم  كم  كم 
عنوان يك جعبه يكنواخت همراه با چهار 
سال تمرين به اتمام خواهد رسيد و آينده 
متنوع ترى در پيش خواهد بود. افراد در 
كالس هاى يك ساله يا ماهانه به صورت 
انصراف  كرد،  خواهند  شركت  پراكنده 
خواهند داد و در اين ميان نقشى آفريده 
پشتيبانى  و  مشاوره  به  كه  شد  خواهد 
اين افراد كمك خواهد كرد. اين مشاوران 

در طول مسير افراد را راهنمايى خواهند 
مشاوره  تكامل  شاهد  ما  زودى  به  كرد. 
هاى سنتى و تبديل مشاورانى با توانايى 
متمايز براى تغيير كلى ساختار زندگى و 

به چالش كشيدن آن خواهيم بود.

3 جست وجو گران تكنولوژى
فناورى  از  استفاده  گسترش  با  همزمان 
پيشرفت  به  افراد  گرايش  و  ابرى  هاى 

هاى فراگير تكنولوژى و توسعه نوآورى 
كسب  دنياى  در  جديدى  هاى  فرصت  ها 
همچنين  آمد.  خواهد  وجود  به  وكار 
كه  متفاوتى  هاى  ابزار  و  آالت  ماشين 
را  اطالعات  و  ها  داده  از  عظيمى  حجم 
بسيار  گذشته  در  و  كنند  مى  پردازش 
در  اى  گسترده  طور  به  بودند  هزينه  پر 
اين  گرفت.  خواهند  قرار  عموم  دسترس 
موضوع يك فرصت ايده آل براى افرادى 
براى  الزم  مهارت  كه  كرد  خواهد  ايجاد 
كار با اين سيستم ها را دارند. اين افراد 
به جست و جو گرانى تبديل خواهند شد 
كردن  چك  به  گردى  جهان  درعين  كه 

پردازند.  مى  سرورها  و  ها  سيستم 
براى  افراد  از  گروهى  به  ما  بنابراين 
و  دقيق  دانش  كسب  و  ها  مرز  شكستن 

يك تصوير روشن نيازمنديم.

4 مسووالن چاپگر هاى سه بعدى:
امروزه يك تعميركار براى تعمير وسيله 
اى بايد قطعه يدكى مورد نياز خود را از 
مى  او  آينده  در  اما  دهد.  سفارش  چين 

خانه  حياط  در  را  آن  راحتى  به  تواند 
مثال  براى  كند.  سازى  شبيه  مشتريان 
فرض كنيد كه لوله سينك آشپزخانه شما 
نياز به تعويض دارد. ديگر نيازى نيست 
تا براى واردات قطعه اى از اين محصول 
صبر كنيد. بلكه به راحتى مى توانيد آن 

را شبيه سازى كنيد.

5 متعادل سازندگان ميكروبى:
است  مواردى  از  يكى  ميكروبى  جهان 
توجهات  امروز  تحقيقاتى  دنياى  در  كه 
است.  شده  متمركز  آن  بر  بسيارى 
آينده  در  امروز،  جوان  نسل  ازديدگاه 

حد  و  ميزان  داشتن  نگه  متعادل  براى 
اين باكترى ها نياز بارز به افرادى براى 
مى  ديده  ها  انسان  به  رساندن  يارى 
الزم  آگاهى  و  تجهيزات  افراد  اين  شود. 
باكترى  بدن،  اعضاى  تمام  اسكن  براى 
زندگى  محيط  در  آن  كنترل  نحوه  و  ها 
را دارند. آنها همانند افرادى هستند كه از 
فنگشويى براى افزايش آرامش در محيط 

استفاده مى كنند.

6 چوپان هاى شهرى:
هاى  زيرساخت  ايجاد  از  پس  آينده  در 
درك  و  شهرها  سبزترشدن  و  جديد 
اهميت و ضرورت نياز به فضاهاى سبز، 
و  كنترل  ساختار،  اين  نگهدارى  براى 
سبز  هاى  گنجينه  اين  از  كارآمد  حفاظت 
عمودى  ساختارى  بيشتر  آينده  در  كه 
هاى  «چوپان  به  گرفت  خواهند  خود  به 
خواهيم  نياز  كارآمد»  و  متعهد  شهرى 

داشت.

7 متخصصان سم زدايى:
حجم و دسترسى بيش از حد به اطالعات 
خواهد  ساز  دردسر  آينده  در  ديجيتالى 
بر  دارند  قصد  كه  افرادى  براى  شد. 
كنند،  زندگى  كمتر  اطالعاتى  حجم  پايه 
وجود  به  زمينه  اين  در  جديد  مشاغلى 
ايجاد  جديدى  راه  افراد  اين  خواهدآمد. 
مى كنند يا حداقل توازنى پديد مى آورند. 
در بعضى موارد حتى برنامه هايى براى 
هاى  بيمارى  درمان  و  بخشيدن  بهبود 
بينى  پيش  كنند.  مى  برگزار  تكنولوژيك 
وخيم  حد  اين  تا  شرايط  كه  شود  مى 
شود. در حقيقت هم اكنون نيز اين گونه 

هست.
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هيپنوتيزم درمانى و دادن مدرك تائيد شد ه 

از كنسول هيپنوتراپى لندن
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درباره خودتان 
سالم فكر مى كنيد؟

على پورعليرضا توتكله

باورها،  به  توجه  با  زندگى،  مراحل  در  انسانى  هر 
نگرش ها، ارزش ها و اعتقادات خود تصميم گيرى 
و  فكر  از  ناشى  او  رفتارهاى  و  اعمال  و  كند  مى 
جامعه،  مدرسه،  خانواده،  از  كه  ست  اى  انديشه 

فرهنگ و ارزش هاى اجتماعى كسب نموده است.
باورها،  به  توجه  با  زندگى،  مراحل  در  انسانى  هر 
نگرش ها، ارزش ها و اعتقادات خود تصميم گيرى 
و  فكر  از  ناشى  او  رفتارهاى  و  اعمال  و  كند  مى 
جامعه،  مدرسه،  خانواده،  از  كه  ست  اى  انديشه 

فرهنگ و ارزش هاى اجتماعى كسب نموده است.
العاده  فوق  توانايى  انسان،  اصلى  خصوصيات  از 
او  توانايى  خصوص  به  است؛  فكركردن  در  او  ى 
شايد  خود،  فكركردن  ى  نحوه  ى  درباره  تفكر  در 
از بى نظيرترين و انسانى ترين ويژگى هاى اوست. 
همان طور كه انسان با افكار و انديشه هاى خيالى و 
غيرمنطقى، مايه ى اضطراب و نگرانى خود را فراهم 
مى كند، از طريق تفكر صحيح و منطقى نيز مى تواند 

خود را از شر ناراحتى هاى خويش، رها سازد.
موجودى  باشد،  عاقالنه  آدمى  رفتار  و  تفكر  وقتى 
پس  بود؛  خواهد  توانا  و  سرزنده  شادمان،  كارآمد، 
خود،  افكار  و  انديشه  با  انسانى  هر  گفت  توان  مى 
«آلبرت  دهد.  مى  جهت  و  سازد  مى  را  اش  زندگى 
«درمان  ى  نظريه  كه  معروف  شناس  روان  آليس» 
كه  دارد  اعتقاد  است،  داده  ارائه  را  عاطفى»  عقالنى 
و  اضطراب  موجب  زندگى،  در  عقايدى  به  توسل 

ناراحتى روانى فرد مى گردد.
«آليس» معتقد است وقتى حادثه اى براى فرد اتفاق 
خود  ذاتى  و  درونى  تمايالت  براساس  او  افتد،  مى 
ممكن است 2برداشت متفاوت و متضاد از آن حادثه 
و رويداد داشته باشد: يكى افكار، عقايد و باورهاى 
برداشت  و  عقايد  افكار،  ديگرى  و  عقالنى  و  منطقى 

هاى غيرمنطقى و غيرعقالنى.
در حالتى كه فرد تابع افكار و عقايد عقالنى و منطقى 
يافت  خواهد  دست  منطقى  نتايج  و  عواقب  به  باشد، 
كه  حالتى  در  اما  داشت  خواهد  سالمى  شخصيت  و 
فرد تحت تأثير و دستخوش افكار و عقايد غيرمنطقى 
قرار گيرد، با عواقب و نتايج غيرمنطقى و غيرعقالنى 
مواجه خواهد شد. در اين حالت، فردى ست مضطرب 

و ناراحت كه شخصيت ناسالمى دارد.

افكار غيرمنطقى از ديدگاه آليس
1) اعتقاد فرد به اين كه الزم و ضرورى ست همه 
اش  احترام  و  بدارند  دوست  را  او  جامعه  افراد  ى 

بگذارند.
اين تصور، غيرعقالنى و غيرمنطقى ست زيرا چنين 
اين  البته  است.  وصول  و  دسترسى  غيرقابل  هدفى، 
خوب است كه انسان مورد مهر و محبت و دوستى 
هرگز  منطقى،  و  عاقل  فرد  اما  گيرد  قرار  ديگران 
چنين  قربانى  را  هايش  خواسته  و  آرزوها  عاليق، 

هدفى نمى كند.

ارزشمندى،  احساس  ى  الزمه  كه  اين  به  اعتقاد   (2
فعاليت  و  كمال  شايستگى،  لياقت،  ترين  بيش  وجود 

شديد است.
اين كار عمًال امكان پذير نيست و تالش و وسواس 
و  نگرانى  اضطراب،  به  را  فرد  آن،  كسب  راه  در 
بيمارى هاى روانى مبتال مى سازد و در زندگى نيز 

به  دهد؛  مى  دست  او  به  ناتوانى  و  حقارت  احساس 
اين ترتيب، زندگى فرد همواره با شكست و ناكامى 
كه  كند  مى  سعى  منطقى  فرد  اما  بود  خواهد  همراه 
بهترين كارها را به خاطر خودش انجام دهد، نه براى 

ديگران.

3) اعتقاد فرد به اين كه كسانى كه خطا و اشتباه مى 
كنند، بايد به شدت تنبيه و سرزنش شوند.

تمامى  زيرا  ست  غيرعقالنى  و  غيرمنطقى  فكر،  اين 
انسان ها دچار خطا و اشتباه مى شوند. فرد منطقى 
نمى  سرزنش  را  ديگران  و  خود  هرگز  عقالنى،  و 
بهبود  در  كنند،  سرزنش  را  او  هم  ديگران  اگر  كند. 
ديگران،  اگر  چنين  هم  كوشد.  مى  اعمالش  و  رفتار 
كار خطا و نادرستى انجام دهند، سعى در درك علل 
آن كار دارد و اگر بتواند، آنان را از ادامه ى كارهاى 

نادرست، بازمى دارد.

4) اعتقاد فرد به اين كه اگر وقايع و حوادث آن طور 
نباشد كه او مى خواهد، نهايِت ناراحتى، گرفتارى و 
بيچارگى به بار مى آيد و اين مسأله براى او فاجعه 

آميز خواهد بود.

چنين طرز تفكرى، اشتباه و بيهوده است زيرا ناكام 

نگرانى  و  اندوه  اما  ست  طبيعى  احساس  يك  شدن، 
بسيار شديد و طوالنى مدت، يك موضوع غيرعقالنى 
كردن  بزرگ  از  منطقى،  فرد  ست.  غيرمنطقى  و 
و  ورزد  مى  امتناع  ناخوشايند،  و  نامطبوع  موقعيت 
در جهت بهبود و عادى نمودن آن اقدام مى كند. البته 
كننده،  مختل  نامطبوع  هاى  موقعيت  كه  است  ممكن 
اضطراب آور و مشكل ساز باشند اما به آن اندازه 
هم كه فرد تصورش را در ذهن دارد، وحشتناك و 

فاجعه آميز نيستند، مگر اين كه خود او، آن ها را اين 
گونه تعبير و تفسير كند.

5) اعتقاد فرد به اين كه بدبختى و ناخشنودى او به 
انسان،  و  آمده  وجود  به  بيرونى  عوامل  ى  وسيله 
و  روانى  هاى  اختالل  و  اندوه  و  غم  كنترل  توانايى 
عاطفى خود را ندارد و يا اين كه توانايى اش در اين 

زمينه، بسيار كم است.
عاطفى،  مشكالت  و  اختالالت  كه  بپذيرد  فردى  اگر 
نتيجه ى احساسات، ارزش يابى ها و تلقين فرد به 
خودش است، در اين صورت كنترل و تغيير آن ها، 

ساده و به راحتى امكان پذير خواهد بود.

ترس  و  خطرناك  چيزهاى  كه  اين  به  فرد  اعتقاد   (6
آور، موجب نهايت نگرانى مى شوند و فرد همواره 
بايد تالش كند تا امكان به وقوع پيوستن آن ها را به 

تأخير بيندازد.
غيرعقالنى  و  غيرمنطقى  تصور  و  انديشه  يك  اين 
ست. فرد منطقى مى داند كه خطرهاى بالقوه، به آن 
اندازه اى كه انسان از آن ها مى ترسد، وحشتناك 
نيستند و اضطراب و ناراحتى، نه تنها از وقوع آن ها 
جلوگيرى نخواهد كرد، بلكه موجب افزايش آن ها نيز 
خواهد شد. از اين رو، فرد منطقى و عقالنى، به انجام 

خطرهاى  وقوع  امكان  كه  پرداخت  خواهد  كارهايى 
بالقوه را به حداقل برساند.

7) اعتقاد فرد به اين كه اجتناب و دورى از بعضى 
مشكالت زندگى و مسؤوليت هاى شخصى، براى او 

آسان تر از مواجه شدن با آن هاست.
اين نوع تفكر و اعتقاد فرد، غيرمنطقى و غيرعقالنى 
و  تر  سخت  كار،  يك  از  اجتناب  و  دورى  زيرا  ست 
دردناك تر از انجام آن است و عالوه بر مشكالت و 
نارضايتى هاى بعدى، موجب كاهش اعتماد به خود 
كه  را  چه  آن  عقالنى،  و  منطقى  فرد  شود.  مى  نيز 
بايد در زندگى و كارهاى روزانه ى خود انجام دهد، 
و  رساند  مى  انجام  به  زياد  شكايت  و  شكوه  بدون 
در عين حال، از انجام كارهاى دردناك و غير الزم، 
دورى مى جويد. او هم چنين پى مى برد كه زندگى، 
آكنده از شكست ها و موفقيت هاست؛ بنابراين سعى 
مى كند با مشكالت و ناكامى ها مبارزه كند و موانع 
را از پيش روى خود بردارد. هم چنين فرد منطقى، 
ضمن احساس مسؤوليت در زندگى، از حل مشكالت 

خود نيز لذت مى برد.

8) اعتقاد فرد به اين كه بايد متكى به ديگران باشد و 
بر انسان قوى ترى تكيه كند.

با وجود آن كه هر فردى تا حدودى به ديگران متكى 
ندارد  وجود  وابستگى  افزايش  براى  دليلى  اما  ست 
استقالل  كاهش  يا  فقدان  به  شديد،  وابستگى  زيرا 
و  منطقى  فرد  انجامد.  مى  نفس  اعتمادبه  و  فردى 
براى  مسؤوليت  و  استقالل  كسب  براى  عقالنى 
خويشتن تالش مى كند اما هيچ وقت هم از دريافت 
كمك هاى الزم ديگران امتناع نمى ورزد. هم چنين به 
هنگام لزوم، خطر مى كند و اگر هم شكست خورد، 

آن را تجربه اى براى پيشرفت خود مى داند.

و  گذشته  وقايع  و  تجارب  كه  اين  به  فرد  اعتقاد   (9
رفتار  مطلق  ى  كننده  تعيين  زندگى،  ى  تاريخچه 
كنونى او هستند و اثرات اتفاقات گذشته را به هيچ 

وجه نمى توان ناديده انگاشت.
فرد  ست.  غيرعقالنى  و  غيرمنطقى  هم  عقيده  اين 
منطقى و عقالنى در عين حال كه گذشته را مهم مى 
تجزيه  و  رفتار  اثرات  بررسى  با  تواند  مى  شمارد، 
كننده  نگران  و  اشتباه  باورهاى  و  عقايد  تحليل  و 
كنونى  اعمال  و  رفتار  تغيير  به  خود،  ى  گذشته  ى 
خويش اقدام كند. فرد سالم بيش از آن چه به گذشته 
توجه دارد، به زمان حال و وضعيت موجود توجه 

مى كند.

10) اعتقاد فرد به اين كه براى هر مشكلى، هميشه 
يك راه حل درست و كامل وجود دارد و اگر انسان 
آميز  فاجعه  و  وحشتناك  بسيار  نيابد،  دست  آن  به 

خواهد بود.
عقالنى  و  منطقى  فرد  ست.  غيرعقالنى  عقيده،  اين 
مى كوشد تا حتى االمكان راه حل هاى متعددى را 
براى مشكل خويش بيابد و از بين آن ها، بهترين و 
عملى ترين راه حل را انتخاب كند. او هم چنين آگاه 
و  سودمندى  و  نيست  كامل  حلى  راه  هيچ  كه  است 
برحسب  و  ست  نسبى  امرى  ها،  حل  راه  مفيدبودن 

موقعيت هاى مختلف، تغيير مى كند.
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Academy Sate Agency
Comercials and residential
Sales and Lettings
26 Queens Parade 
Friern Barnet Rd N11 3DA

Tell: 02083610555 -  07930315175

مغازه هاى خالى براى ايجاد هرگونه كسب و كار
- رستوران، كافى شاپ، پيتزاشاپ، در نقاط مختلف لندن براى فروش

- كافى شاپ در شمال لندن بدون سرقفلى
North Finchley كافى شاپ و پتزاشاپ با درآمد كافى در -

- رستوران در North Finchley با سرقفلى £75000
- پيتزاشاپ در North Finchley با سرقفلى £20000

- سالن آرايش و زيبايى در North Finchleyبا سرقفلى £16000
 Friern Barnet سوپرماركت بدون سرقفلى در -

اتاق  سه  و  سرقفلى  بدون  وسايل  كليه  با  زيبايى  و  آرايش  سالن   -
مسكونى در طبقه اول ساختمان

- كافى شاپ در Swiss Cottage با سرقفلى £40000
- رستوران و قهوه خانه و قليان خانه در شمال لندن، نقد و اقساط

براى جلوگيرى از هرگونه ضرر و زيان مالى، 
براى خريد ملك قبًال با ما مشورت كنيد.

07930315175

عادت هاي قاتل!
چه رفتارهاي ناخوشايندي باعث مي شوند شغل تان 

را از دست بدهيد؟

اين روزها يافتن يك كار مناسب كمي سخت شده است. 
وضعيت اقتصادي در بسياري از كشورهاي دنيا حال 
از  زيادي  تعداد  دليل  همين  به  و  ندارد  خوشي  روز  و 
كارمندان در سراسر دنيا مشمول تعديل شده و شغل 
خود را از دست داده اند. از طرف ديگر عده ديگري نيز 
هستند كه براي يافتن شغلي مناسب روزها را به شب ها 
در  كه  كاري  حفظ  شرايطي  چنين  در  مي زنند!  وصله 
برخوردار  بااليي  اهميت  مي توانداز  هستيد  مشغول  آن 
يكي  اقتصادي،  خاص  وضعيت هاي  بر  عالوه  باشد. 
كند  بي كار  كار  از  را  شما  است  ممكن  كه  عواملي  از 
عادت هاي بدي است كه هريك از ما چندتايي از آن را با 
خود داريم. LE NOUVEL Observateur در مطلبي 
مي تواند  كه  است  پرداخته  بدي  عادت هاي  بررسي  به 
براي هر كارمندي در محيط كار دردسرساز شود. در 
آشنا  فهرست  ناخوشاينداين  عادت  هشت  با  مطلب  اين 

مي شويد.

دقيقه نودي نباشيد! 
«اين عادت مي تواند به صورت جدي به شما در محيط 
كار آسيب بزند.» اين نظر دكتر «كاترين بروكس» استاد 
چندين  نويسنده  و  «آستين»  و  «تگزاس»  دانشگاه هاي 
فكر  كه  هستيد  افرادي  از  يكي  شما  اگر  است.  كتاب 
مي كنيد بهترين كارتان را در دقيقه آخر انجام مي دهيد و 
پروژه ها و وظايف كاري تان را تا آخرين روز يا ساعت 
مي اندازيداحتماال  تعويق  به  فرصت تان  از  باقي مانده 
و  همكاران  بر  عادت تان  اين  كه  ناخوشايندي  تاثير  از 

رئيستان مي گذارداطالع چنداني نداريد. 

پينوكيو نباشيد! 
حاضر  سركار  براي  كه  نيست  اين  فقط  گفتن  دروغ 
در  بگوييد  خود  رئيس  به  گرفتن  مرخصي  و  نشدن 

مسير تصادف سختي كرده ايد و بايد منتظر پليس شويد 
تا بيايد و تكليف شما را مشخص كند. دست بردن در 
اختيار  در  كار  محيط  طرف  از  كه  شناسايي اي  اوراق 
كارت هاي  از  سوءاستفاده  است،  شده  گذاشته  شما 
اعتباري شركت تان يا همكاران تان و پنهان كردن حقايق 
كاري از كارفرما، همه انواعي از دروغ گويي هستند كه 

مي توانند بالي جان شما در محيط كار شوند.

من مي دونستم! من مي دونستم! 
و  بزنيم  غر  داريم  عادت  ما  از  بسياري  منفي انديشي! 
تشويق  را  كارمندان  همه  رئيس  احتماال  كنيم.  شكايت 
در  بروداما  جلو  بهتر  كارها  تا  مثبت انديشي  به  مي كند 
آب  جريان  برخالف  كه  هست  هم  نفر  يك  ميان  اين 
شنا مي كند و مدام غر مي زند كه مي داند كار به نتيجه 
نظر  از  منفي انديش  كارمندان  رسيد.  نخواهد  مطلوب 
درمان  اگر  كه  هستند  سرطاني اي»  «غده هاي  مديران 

نشوند كل پيكره تيم را خواهند گرفت. 
 

كمي ديرتر زيبا! 
از  يا  مي شويد  حاضر  سركار  دير  هميشه  شما  اگر 
استراحت هاي ميان روزتان دير برمي گرديد، دير يا زود 
خواهد  همكاران تان  حتي  و  رئيس  نارضايتي  به  منجر 

شد. براي اين كه نشان دهيد به ارزش زمان توجه داريد 
محيط  در  زودتر  كمي  حتي  و  باشيد  سريع  است  بهتر 
چه  باشيد  داشته  قبول  چه  شما  شويد.  حاضر  كارتان 
نه، كسي كه دير به محل كار مي رسد يعني هيچ ارزشي 

براي قراردادهاي اجتماعي محيط كار قائل نيست. 

بدون ايميل هايم هرگز! 
وقتي آدرس پست الكترونيك خود را در اختيار همكاران 
يا رئيس تان قرار مي دهيد پاسخ ندادن و بي توجهي به 
شما  از  درازمدت  در  مي كنيد  دريافت  كه  ايميل هايي 

ترسيم  ديگران  نظر  در  بي مباالت  و  بي ادب  شخصيتي 
دارداين  بااليي  اهميت  درجه  كه  نكته اي  اما  مي كند. 
است كه نبايد جواب دادن به ايميل ها در محيط كار به 
اندازه اي طوالني شود كه شما جلسات تان را از دست 

بدهيد يا ديرتر در محل كار حاضر شويد.

چندتا اليك داره؟! 
مواردي  از  ديگر  يكي  اجتماعي  رسانه هاي  به  اعتياد 
است كه مي تواند مشكلي جدي براي كارتان باشد. اولين 
نتيجه سرزدن  هاي گاه و بي گاه به شبكه هاي اجتماعي 
و از جمله فيس بوك هم چيزي نيست جز كاهش دقت و 
تمركز شما عالوه بر اين بخش قابل توجهي از زمان نيز 
صرف چك كردن پيام ها و پست ها و اليك ها خواهد شد. 
به همين دليل است كه برخي كمپاني ها محدوديت هايي 

را براي استفاده از فيس بوك وضع مي كنند.

زبان بدن سيري چند؟! 
سو  آن  و  سو  اين  به  را  چشم هاي تان  معموال 
از  همواره  مي دهيد؟  دست  سستي  به  مي چرخانيد؟ 
تماس چشمي اجتناب مي كنيد؟ اين عادت هاي ناخوشايند 
همه مي توانند به عنوان قاتالني براي زندگي حرفه ايتان 
باشند. يك روان شناس در اين مورد مي گويد: «بسياري 
كلمات  از  معنادارتر  بسيار  حركات  كه  نيستند  آگاه 
هستند. درواقع اگر دقت كنيد متوجه مي شويد كه بخش 
غيركالمي  نشانه هاي  راه  از  ما  ارتباطات  از  عمده اي 

است.»

زبان سرِخ سرِخ سرخ! 
و  دارند  معنايي  بار  كلمات  كه  شنيده ايد  بارها  حتما 
براي استفاده و كنار هم چيدن آنها بايد دقت كرد. وقتي 
مي بينيد كسي با زباني خشن و بي ادبانه حرف مي زند 
يا در حرف هايش ناسزا به كار مي برد چه تصويري از 
او در ذهن خود خواهيد ساخت؟ به ياد داشته باشيد كه 
يك  در  و  دوستان  با  يا  نيستيد  خودتان  خانه  در  شما 
جمع دوستانه صحبت نمي كنيد. قضاوت از روي كالمي 
كه از دهان خارج مي شود مي تواند تاثيرات چشمگيري 

روي كار شما داشته باشد.
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است  برخوردار  بسزايى  اهميت  از  يابى  دوست  امروزه 
و دوستى در روزگار ما اهميت بيشترى پيدا كرده، زيرا 
شرايط زندگى در روزگار ما دشوارتر شده است. زندگى 
چيزى بيش از توانايى تنفس كردن، غذاخوردن و احساس 
روابط  كيفيت  محور  بر  شخص  يك  زندگى  است.  كردن 
ارزيابى  كار  در  شناسان  روان  گردد.  مى  ديگران  با  او 
ويژگى هاى يك انسان خوب به توانايى او براى برقرارى 
ارتباط مناسب با ديگران بها مى دهند. كسى كه نتواند با 
ديگران كنار بيايد در شرايط مطلوبى قرار ندارد و براى 
تواند  نمى  فردى  چنين  است.  بسته  ها  راه  از  بسيارى  او 
شادمانى  زندگى  هم  گاه  هيچ  پس  كند،  زندگى  ديگران  با 
نخواهد داشت، بنابراين الزم است ما به عنوان يك انسان 
از  بتوانيم  تا  باشيم  داشته  يابى  دوست  ظرفيت  اجتماعى 

زندگى لذت بيشترى ببريم.

شما آغازگر باشيد
بازكردن سر صحبت آسان است، به شرطى كه در ميان 
توانيد  مى  تا  بگرديد.  پذيرا  هاى  چهره  دنبال  به  افراد 
كنيد  دقت  باشيد.  داشته  متناسب  لبخند  و  چشمى  ارتباط 
نماند.  دور  چشمتان  از  مهربان  و  صميمى  هاى  چهره 
وقتى چشمتان به كسى افتاد كه به نظر مى رسد آمادگى 
برقراركردن ارتباط را دارد، با حالتى طبيعى و بى تكلف 
خود را به وى معرفى كنيد و در مورد موقعيتى كه در آن 

هستيد چيزى بگوييد.
به ياد داشته باشيد پيام هايى كه ما از خود مى فرستيم 
تاثيرات  چنانچه  و  كنند  مى  قضاوت  ما  درباره  بالفاصله 
اوليه اى كه روى آنها مى گذاريم مثبت و دوستانه نباشد، 
مى  مشكل  خوب  ارتباط  و  وگو  گفت  يك  ادامه  و  شروع 

شود.

قواعد دوستى را ياد بگيريم
آنها  كه  شويم  مى  مند  عالقه  اطرافيان  به  زمانى  ما  اغلب 
درك  را  ما  و  دهند  مى  نشان  عالقه  ما  به  نوعى  به  نيز 
بى  ندارد  اى  عالقه  خود  همنوعان  به  كه  فردى  كنند.  مى 
اين  شد.  خواهد  متعددى  مشكالت  دچار  زندگى  در  شك 
گونه افراد بيش از ديگران به خود و اطرافيان صدمه مى 
به  بايد  كنيم  پيدا  خود  براى  دوستانى  بخواهيم  اگر  زنند. 
كه  دهيم  انجام  كارهايى  برايشان  و  كنيم  خدمت  ديگران 
در  آنچه  است.  همراه  انرژى  و  وقت  صرف  با  نيز  اغلب 
اين فرآيند مهم و حساس است، اين كه در تمام اين اقدام 
و  قصد  روى  از  ديگران  قبال  در  ما  خدمات  همه  بايد  ها 
سعى  بايد  رو  اين  از  باشد.  نبوده  خودخواهى  و  غرض 
شوق  و  شور  تا  كرد  پيروى  قواعدى  و  اصول  از  شود 

ارتباط دوستانه را در خود و ديگران ايجاد و حفظ كنيم.
ـ اولين قاعده در جلب نظر مساعد ديگران به دوستى اين 
است كه شما هم متقابال به سايرين عالقه مند شويد. اين 
احساس مى تواند به استمرار و دوام روابط دوستانه اميد 

دهد.
كه  است  آن  ديگران  دوستى  جلب  براى  قاعده  دومين  ـ 
در  و  ندارد  خرجى  هيچ  زدن  لبخند  بزنيم.  لبخند  هميشه 
را  اش  گيرنده  كند  فقير  را  شخصى  كه  اين  بدون  واقع 

ثروتمند مى كند.
ـ قاعده سوم براى جلب دوستى ديگران اين است كه بايد 
در  است  الزم  و  داشت  خاطر  به  همواره  را  شخص  اسم 
حين گفت وگو چند بار نام طرف مقابل را تكرار و سعى 
كنيد نام طرف مقابل را هرگز فراموش نكنيد، اين موضوع 

به استمرار دوستى كمك شايانى مى كند.
خوبى  شنونده  همواره  كه  است  اين  قاعده  چهارمين  ـ 
باشيد. شنونده خوب بودن به اين معناست كه اگر دوستى 
در حال صحبت است با دقت به حرف هايش گوش دهيد و 
صبر كنيد سخنش تمام شود و بعد حرف خود را بگوييد.

صحبت  صميمى  ارتباط  و  دوستى  جلب  قاعده،  پنجمين  ـ 
دوست  بيشتر  آنها  كه  است  موضوعاتى  مورد  در  كردن 
نشانه  خود  موضوع  اين  كنند.  صحبت  آن  درباره  دارند 
مى  و  است  مقابل  طرف  نظرهاى  و  افكار  ايده،  به  احترام 

تواند در تقويت رابطه نقش بسزايى داشته باشد.
كه  كند  مى  تبعيت  اساسى  اصل  اين  از  قاعده،  ششمين  ـ 
«عميق ترين انگيزه در آدمى عطش او براى مورد تحسين 
مقابل  طرف  كنيد  سعى  بايد  همواره  است.»  گرفتن  قرار 
احساس كند شخص مهمى است. بايد كارى كنيد دوستان 
با  و  صميمانه  هم  را  كار  اين  و  كنيد  احساس  مهم  را 

اخالص انجام دهيد.

براى شروع دوستى ها
ـ در حد متعادل با افراد خودمانى شويد. خودمانى شدن 
با افرادى كه به طور مرتب مى بينيد، دوست شدن با آنها 
را به مراتب آسان تر مى كند. كار را با لبخند زدن و سالم 
خود  موقعيت،  آمدن  پيش  صورت  در  و  كنيد  آغاز  كردن 

را معرفى كنيد.
ـ برخوردى پذيرا داشته باشيد. نيازى نيست كه خود را 
بيش از حد احساساتى و مشتاق به دوستى عميق نشان 
پذيرا  و  دوستانه  غيررسمى،  برخوردى  است  بهتر  دهيد. 
وى  با  دوستى  خواهان  كه  مقابل  طرف  به  باشيد.  داشته 
وگوهاى  گفت  طريق  از  منديد  عالقه  دهيد  نشان  هستيد، 

اتفاقى و گاه و بى گاه بيشتر با وى آشنا شويد.

دوستى  پيام  ارسال  براى  معمولى  هاى  پرسش  از  ـ 
استفاده كنيد. پرسش هايى مانند «خيلى وقت است كه در 
اين محله زندگى مى كنيد؟» يا «چه مدت است كه اينجا كار 
مى كنيد؟» يا اين كه «مايلم بيشتر با شما آشنا شوم.» اين 
سوال هاى متعارف عالقه و توجه شما را نشان مى دهد 
و فرصت ابراز عالقه و توجه متقابل را براى آن فرد نيز 

پيش مى آورد.
ـ در مناسب ترين زمان خود را معرفى كنيد؛ وقتى وقفه 
اى در گفت وگو پيش آمد، فرصت را غنيمت بشماريد و 

به  را  تان  معرفى  بيشتر  چه  هر  كنيد.  معرفى  را  خودتان 
تعويق بيندازيد، اين كار برايتان دشوارتر خواهد شد.

بدهيد.  ترتيب  اى  برنامه  مشترك  عالقه  يك  به  توجه  با  ـ 
كرديد،  معاشرت  يكديگر  با  تكلف  بدون  كه  مدتى  از  بعد 
از  فرد  آن  دانيد  مى  كه  بدهيد  را  فعاليتى  انجام  پيشنهاد 
انجام آن لذت مى برد و خودتان نيز به آن عالقه منديد؛ 
مثال رفتن به سينما، پياده روى در پارك يا خوردن شام 

در يك رستوران.
جديد،  هاى  محل  به  رفتن  به  را  شما  دوستان،  بگذاريد  ـ 
كه  ديگرى  سابقه  بى  فعاليت  هر  يا  تازه  غذاهاى  خوردن 
مايلند همراه شما انجام دهند، دعوت كنند. اين رفتار نشان 

دهنده پذيرفتن و استقبال شما از افكار و عقايد آنهاست.
ـ ارتباط خود را با كسانى كه دوست داريد حفظ كنيد. پس 
از برقرارى ارتباط و كشف فعاليت هايى كه از انجام آنها 
حفظ  فرد  آن  با  را  خود  ارتباط  بريد،  مى  لذت  يكديگر  با 
زمان  گذشت  با  بگيرد.  ريشه  شما  ميان  دوستى  تا  كنيد 
شما مى توانيد هر لحظه كه به مصاحبت، كمك يا نصيحت 
توانيم  نمى  ما  بگيريد.  تماس  هم  با  داشتيد،  نياز  يكديگر 
مى  ولى  كنند،  عمل  و  صحبت  چگونه  مردم  كنيم  انتخاب 
توانيم انتخاب كنيم چگونه به نحوه اى كه مردم صحبت و 
عمل مى كنند، پاسخ دهيم. ما نمى توانيم آنچه مردم مى 
گويند و انجام مى دهند كنترل كنيم، ولى مى توانيم واكنش 
هايمان را كنترل كرده و با نحوه پاسخ دادن، انرژى مان 

را كنترل كنيم.
در  رود.  مى  شمار  به  صميميت  از  مهمى  بخش  انرژى 
كه  اين  دانستن  است.  انرژى  تبادل  نوعى  صميميت  واقع، 
افرادى  به  چيزى  چه  و  دهد  مى  انرژى  ما  به  چيزى  چه 
كه ما خيلى دوستشان داريم، انرژى مى دهد بخش بسيار 
يك  به  بخشيدن  استحكام  و  ساختن  جهت  در  قدرتمندى 
رابطه پويا به شمار مى رود. انرژى به موفقيت رابطه ها 
كمك كرده و پيدا كردن راه و روشى براى تجديد انرژى 
انرژى  كند.  مى  بازى  را  مهمى  بسيار  نقش  ها  رابطه  در 
شود.  مى  مثبت  هاى  رابطه  وجودآمدن  به  باعث  مثبت 
زندگى  هاى  جنبه  همه  با  مثبت  هاى  رابطه  نفوذ  و  قدرت 
ما ارتباط پيدا مى كند. افرادى كه درگير رابطه مثبت مهمى 
هستند، در محيط كار موثرتر و كارآمدتر عمل مى كنند، در 
فعاليت هاى اجتماعى بيشتر شركت داشته و مايلند والدين، 
دوستان، خواهران، برادران، همكاران و شهروندان بهترى 
درگير  كه  افرادى  است؛  صادق  هم  اين  عكس  باشند. 

روابطى هستند كه همراه با جنگ و ستيز است معموال در 
نتيجه  در  و  دارند  كمترى  تمركز  زندگى  هاى  جنبه  ساير 
كمتر موثر و كارآمد هستند. اين عده اغلب در جستجوى 
نشده  تامين  آنان  اوليه  رابطه  كه  هستند  نيازهايى  تامين 
نمى  پيدا  هستند،  آن  خواهان  كه  را  صميميتى  اغلب  ولى 

كنند و نتيجه هم اختالف نظر و نوميدى بيشتر است.

دوست يابى را به فرزندان تان بياموزيد
شايد شما به عنوان پدر و مادر فكر كنيد اهميت دوستان 

واقع  در  اما  است،  همراهى  و  سرگرمى  كودك  يك  براى 
آخرين  دارد.  وجود  دوستى  اهميت  براى  زيادى  داليل 
مان  فرزندان  زندگى  در  دوستى  دهد  مى  نشان  تحقيقات 
است.  تر  بااهميت  بسيار  كرديم  مى  فكر  قبال  ما  آنچه  از 
دوستان نه تنها بر فرزندان ما تاثير مى گذارند بلكه پايه 
هاى روابط بزرگسالى، سالمت، شادى و شغلى كه انتخاب 
مى كنند، عزت نفس شان، كسانى را كه به عنوان شريك 
زندگى انتخاب مى كنند و نحوه تربيت فرزندان شان را در 
فرزندانمان  به  توانيم  مى  ما  قطعا  دهد.  مى  تشكيل  آينده 
كمك كنيم ياد بگيرند مهارت هايى را بياموزند تا همواره 
طريق  از  ما  فرزندان  باشند.  داشته  ارزشمندى  دوستان 
دوستى ياد مى گيرند چگونه در پستى و بلندى هاى رشد 
اجتماعى شان مسائل و مشكالت را پشت سر بگذارند. پس 

به فرزندانتان اين موارد را آموزش دهيد:
ـ به فرزندتان كمك كنيد وارد جمع شود. همه بچه ها نياز 
دارند وقتى كنار دوستانشان هستند، تا حد ممكن احساس 
مدل  شما  پسر  يا  دختر  باشيد  مراقب  پس  كنند.  آرامش 
يا  بلوز  پشتى،  كوله  امروزى،  هاى  كفش  مناسب،  موى 
بردن  باال  در  تواند  مى  اينها  باشد.  داشته  مناسب  شلوار 

ميزان آرامش بچه ها بسيار موثر باشد.
ويژگى  ترين  رايج  از  يكى  كنيد:  تشويق  را  لبخندزدن  ـ 
كه  است  اين  نفس  به  اعتماد  با  و  محبوب  هاى  بچه  هاى 
او  زد،  لبخند  فرزندتان  گاه  هر  پس  زنند.  مى  لبخند  آنها 
را تشويق كنيد. همچنين به اين مساله اشاره كنيد چگونه 

لبخند فرزندتان ديگران را تحت تاثير قرار مى دهد.
رايج  از  يكى  باشيد:  فرزندتان  چشمى  تماس  الگوى  ـ 
از  كه  است  اين  صميمى  هاى  بچه  هاى  ويژگى  ترين 
تماس چشمى متناسب استفاده مى كنند. به فرزندتان ياد 
بدهيد براى دوست يابى بايد ارتباط چشمى داشته باشد. 
همچنان كه با فرزندتان صحبت مى كنيد، به او بگوييد: «به 
من نگاه كن» يا «به چشم هاى من نگاه كن» يا «مى خواهم 

چشم هايت را ببينم.»
را  همساالنش  كه  بيابيد  فرزندتان  براى  هايى  فعاليت  ـ 
در  فرزندتان  كه  باشيد  هايى  فرصت  دنبال  به  كند:  جذب 
هر جايى بچه هايى را مالقات كند (مثال در پارك، تيم هاى 
اين  شما  هدف  مدرسه).  از  پس  هاى  برنامه  و  ورزشى 
باشد كه به فرزندتان كمك كنيد راه هايى براى مالقات با 
ديگر بچه ها داشته باشد تا در دوست يابى مهارت الزم 

را پيدا كند.

ـ به فرزندتان ياد بدهيد چگونه با طردشدگى كنار بيايد. 
اگر فرزندتان غر مى زند، گريه يا التماس مى كند كه وارد 
گروهى شود و آنان وى را قبول نكردند، اين امكان وجود 
دارد كه او گروه را دلزده كرده است. پس به او پيشنهاد 
كنيد سعى كند شخصيت خود را با وجود ناراحتى و رنج 

حفظ كند.
مى  بيابد:  جديدى  دوستان  كنيد  تشويق  را  فرزندتان  ـ 
همسن  فرزندانى  كه  باشيد  والدينى  ديگر  پى  در  توانيد 
فرزند شما دارند يا اين كه فرزندتان را با يك سرگرمى، 
ديگر  با  را  آن  بتواند  كه  كنيد  آشنا  اى  زمينه  يا  ورزش 

كودكان سهيم شود.
ها  بررسى  بياموزيد:  فرزندتان  به  را  پذيرى  انعطاف  ـ 
نشان داده است انعطاف پذيرى يكى از مهم ترين عوامل 
در برخورد با ضربه ها و موانع سخت اجتناب پذير است. 
عالوه بر آن، اين موضوع قابل آموزش است، پس حتما به 
فرزندتان اهميت و مهارت هاى انعطاف پذيرى را بياموزيد.

ـ به فرزندتان كمك كنيد واژگان عاطفى را ياد بگيرد. براى 
دهند،  نشان  توجه  ديگران  احساسات  به  ها  بچه  كه  آن 
هاى  راه  از  يكى  بخوانند.  را  آنها  احساس  بتوانند  بايد 
ساده گسترش دايره لغات عاطفى فرزندتان اين است كه 
واژگان مناسب سن او مانند شوكه شده، عصبى، نااميد و 
مضطرب را بياموزد. اين واژگان را به اندازه كافى به كار 
ببريد تا فرزندتان كم كم از آن واژه ها در صحبت هايش 

استفاده كند.

پيشنهادهايى براى بهتر شدن دوستى ها
ـ هميشه سعى كنيد شما اول سالم كنيد.

ـ اولين بار كه با افراد ارتباط برقرار مى كنيد، از ارتباط 
چشمى و لبخند متناسب استفاده كنيد.

ـ خود را نسبت به ديگران عالقه مند نشان دهيد.
بگوييد  او  به  بزنيد،  حرف  مقابل  طرف  با  خود  درباره  ـ 

چگونه آدمى هستيد و چه احساسى داريد.
ـ تمام سعى خود را براى ديدن و گفت وگو با افرادى كه 

از حضورشان لذت مى بريد، به كار ببنديد.
خود  با  كردن  صحبت  به  را  ديگران  عالئم،  مخابره  با  ـ 

تشويق كنيد.
ـ عقايد و احساسات ديگران را پذيرا باشيد.

ـ توانايى صحبت درباره موضوعات و مقوالت مختلف را 
در خود ايجاد كنيد.

آشنا  آنها  با  بيشتر  مايليد  كه  بفهمند  ديگران  بگذاريد  ـ 
شويد.

ـ از لباسى كه ديگرى به تن دارد، كارى كه انجام مى دهد 
يا حرفى كه مى زند، تعريف كنيد.

تماس  در  مرتب  طور  به  خود  آشنايان  و  دوستان  با  ـ 
باشيد.

ـ در گفت وگوهايتان ميان بده بستان هاى اطالعاتى توازن 
برقرار كنيد.

و  اعتنايى  بى  نگران  بزنيد.  دريا  به  دل  يابى  دوست  در  ـ 
طرد شدن نباشيد.

به  را  مقابل  طرف  نام  وگوها  گفت  پايان  و  آغاز  در  ـ 
يا  سالم  و  بفشاريد  صميمانه  را  دستش  بياوريد،  زبان 

خداحافظى كنيد.
كه  اين  بدون  شوند،  مى  پير  ها  بعضى  نكنيم:  فراموش 
است  ممكن  بگيرند.  بهره  خود  هاى  توانمندى  از  بتوانند 
آنها با كسانى رابطه برقرار كنند، شغلشان را حفظ كنند، 
نتوانند  هرگز  اما  بياورند،  دنيا  به  فرزندانى  كنند،  ازدواج 
بهره  ديگران  از  توانند  مى  فقط  آنها  شوند.  اخت  كسى  با 
بردارى كنند و بر ديگران مسلط شوند. جاى تاسف است 
زيرا آنان هرگز اين مساله را درك نمى كنند كه دوستان 
واقعى مى توانند كارى كنند كه احساس كنيد بسيار غنى 

هستيد.
ـ هرگز دوستان تان را خجالت زده نكنيد و هيچ گاه چيز 

زيادى از دوستان تان نخواهيد.
ـ بهتر است دوستان تان را فقط براى خودشان بخواهيد، 

نه به خاطر آنچه مى توانند در اختيارتان بگذارند.
ـ هميشه در پى دوستى باشيد كه خودش را باور داشته 
كه  آنطور  تواند  نمى  هرگز  او  صورت  اين  غير  در  باشد، 

بايد به شما عالقه مند باشد.
ـ به دنبال دوستى بگرديد كه بتواند حتى در موقعيت هاى 

بسيار دشوار خودش را كنترل كند.
ـ در ارتباط با دوستان تان خيلى هم سعى نكنيد طرف را 

از خودتان راضى نگه داريد، پس خودتان باشيد.
ـ با هداياى كوچك و ارزنده دوستان تان را هيجان زده 

و غافلگير كنيد.
ـ اگر ديگر نمى خواهيد دوستى را ببينيد كافى است به او 

بگوييد براى دوستى با هم مناسب نيستيد.
ـ وقتى يكى از دوستان تان در زندگى با مشكلى دست و 

پنجه نرم مى كند، به كمكش بشتابيد.
كنارش  در  و  نيست  صادق  شما  با  تان  دوست  اگر  ـ 

احساس امنيت نمى كنيد، قطع رابطه كنيد.
ـ هرگز به خاطر اين كه شخصيت دوست تان را باال ببريد، 

شخصيت خودتان را خرد نكنيد.
ـ آنقدر بگرديد كه دوست موردنظرتان را همان طور كه 

در ذهن داريد، بيابيد.

دوستى درختى كه به شما پناه مى دهد
معصومه اسدى

حدود 400 سال قبل، فرانسيس بيكن (فيلسوف انگليسى) در زمينه دوستى نوشت: «دوست شادى ها 
را دو برابر مى كند و اندوه را به نصف تقليل مى دهد.» چند صد سال بعد، كولريج، شاعر انگليسى، 

درباره دوست اين گونه نوشت: «دوستى درختى است كه به شما پناه مى دهد.»
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گام هاى موثر براى 
تغيير سبك زندگى 

 
حتما شما هم در بسيارى از مقاالت سالمتى خوانده ايد كه براى 
زندگى تان  سبك  بايد  طوالنى تر  عمر  داشتن  و  زيستن  سالم 
زندگى  چيست؟آيا  جديد  زندگى  سبك  اين  اما  دهيد.  تغيير  را 
سالم تر الزامًا يك نوع كشمكش با زندگى هميشگى و عادت هاى 
اگر  است.  منفى  كامال  جواب  كه  بگوييم  بايد  است؟  گذشته 
بگيريد  ياد  بايد  بگيريد  پيش  در  سالمى  عادت هاى  مى خواهيد 
كه اين تغييرات را به تدريج و كم كم وارد زندگى تان كنيد. نبايد 
انتظار داشته باشيد كه يك شبه نتيجه تغييرات را مشاهده كنيد. 
وقت  هفته  تا 4  حدود 3  كه  مى دهند  نشان  پژوهش ها  واقع  در 
مى برد كه تغييرى جا بيفتد و تبديل به عادت روزمره شود.يكى 
يافتن  تغذيه،  زمينه  در  زندگى  سبك  تغيير  بزرگ  مشكالت  از 
هميشگى  غذايى  مواد  كردن  جايگزين  براى  سالم  غذايى  مواد 
مواد  مصرف  با  بايد  شما  كار  اين  براى  است.  غذايى  برنامه 
غذايى سالم و جديد شروع و 4 هفته صبر كنيد تا مصرف اين 

مواد غذايى با ذائقه تان منطبق شود. با ما همراه باشيد تا با چند 
توصيه براى تغيير سبك زندگى و سوق دادن آن به سمت يك 

زندگى سالم آشنا شويد.
پيش به سوى نوشيدنى هاى سالم

به تدريج مصرف نوشيدنى هاى گازدار را كم و به جاى آن آب 
را جايگزين كنيد. روزانه بايد حداقل يك ليتر آب بنوشيد. يك 
عدد ليموترش يا خيار به بطرى آبتان اضافه كنيد تا خوش طعم تر 
از  مى توانيد  نداريد  خالى  آب  نوشيدن  به  تمايلى  اگر  شود. 
پودرهاى طعم دهنده بدون قند استفاده كنيد تا آب مزه دار شود. 
چاى سبز يكى ديگر از نوشيدنى هاى سالم است كه سرشار از 
است.  فوق العاده  نيز  وزن  كاهش  براى  و  آنتى اكسيدان هاست 
شايد در گام اول از طعم اين نوشيدنى خوشتان نيايد اما بهتر 
است مصرف آن را در برنامه روزانه تان بگنجانيد و كم كم به 
نيز  ليموترش  قطره  چند  مى كنيم  توصيه  كنيد.  عادت  آن  طعم 
به چايتان اضافه كنيد تا خوش طعم تر شده و خواص آن چند 

برابر شود.
ميان وعده

آجيل  فيبرها، پروتئين ها و چربى هاى سالمى كه در ميوه ها و 
سير  كامال  بعدى  غذايى  وعده  رسيدن  تا  را  شما  دارد  وجود 
نگه مى دارند؛ اتفاقى كه بعد از مصرف كيك و كلوچه و غيره 
قند  از  سرشار  صنعتى  شيرينى  هاى  گذشته  اين  از  نمى افتد. 
نيستند.  خوب  اندام  تناسب  و  سالمتى  براى  اصال  كه  هستند 
غذايى،  فيبرهاى  به  خود  عملكرد  بهبود  براى  بدن  درحالى كه 
پروتئين و چربى هاى سالم نياز دارد. پس به عنوان ميان وعده 

يك عدد ميوه يا يك مشت آجيل ميل كنيد.
حجم غذا را كاهش دهيد

اينكه  «يعنى  مى آيد:  يادتان  مادرتان  حرف هاى  هم  شما  حتما 
غذايت را تا آخر بخور و بشقابت را تميز كن!» بعد هم اينكه همه 
ما مجبور مى شديم و با بى اشتهايى غذايمان را تمام مى كرديم. 
دهيد.  پايان  نادرست  عادت  اين  به  كه  است  رسيده  وقتش  اما 
بهتر است از همان اول كمتر غذا بكشيد يا اينكه از بشقاب هاى 
كوچك تر استفاده كنيد. وقتى بشقابتان كوچك باشد پرتر ديده 
مى شود و شما با همان غذا سير مى شويد. وقتى حجم غذايى 
و  مى كنيد  عادت  ميزان  اين  به  كم كم  باشد  كم  مى كنيد  ميل  كه 

پرخورى را كنار مى گذاريد.
گوشت سفيد و كم چرب پرندگان

كار  بهترين  دريابيد.  را  غيره  و  مرغ  گوشت  بوقلمون،  گوشت 
اين است كه قسمت هاى سفيد و بدون چربى گوشت پرندگان را 

دريابيد. مثال سينه مرغ؛ اين قسمت ها كم چرب ترند. چربى هاى 
شده  اشباع  چربى هاى  منبع  قرمز  گوشت  در  موجود  حيوانى 
است. اين چربى ها در طوالنى مدت به سالمتى آسيب مى رساند 

و باعث چاقى مفرط و مشكالت ديگر مى شود.
آرد كامل به جاى آردهاى تصفيه شده

كنيد.  استفاده  سبوس دار  آرد  از  تهيه شده  پاستاهاى  و  نان  از 
برنج كامل را به جاى برنج سفيد وارد برنامه غذايى تان بكنيد. 
خيلى ها معتقدند كه مثال پاستاهاى كامل يا سبوس دار طعم خاك 
مساله  باز  كه  بدانيد  بايد  اما  نيستند.  طبعشان  باب  و  مى دهند 
عادت در ميان است. شايد اولش خوشتان نيايد به خاطر اينكه 
اين طعم برايتان جديد است اما به مرور زمان كه به اين طعم ها 

عادت كرديد مطمئن باشيد كه خوشتان خواهد آمد.
سبزيجات، جايگزين سيب زمينى سرخ كرده

همه ما كنار مرغ، گوشت، ماهى و غيره سيب زمينى سرخ كرده 
سالم  كنيد  بخارپز  را  سيب زمينى  اگر  داريم.  دوست  خيلى  را 
سبزيجات  زياد.  چربى  يعنى  سرخ كرده  سيب زمينى  اما  است 
عالوه بر اينكه يك جايگزين مناسب براى سيب زمينى سرخ كرده 
هستند سرشار از فيبرهاى غذايى نيز مى باشند كه شما را زود 

سير مى كنند و به مدت طوالنى سير نگه مى دارند.
شيوه  پخت تان را تغيير دهيد

خيلى از ما عادت كرده ايم كه خيلى زود يك ماهى تابه برداريم 

و مواد غذايى را با روغن فراوان سرخ كنيم. بايد بدانيد كه در 
استفاده  دهيد.  تغيير  را  شيوه  اين  بايد  امروزى  مدرن  زندگى 
از فر يا كباب كردن را جايگزين شيوه سرخ كردن بكنيد. البته 
بايد بدانيد كه بخارپز كردن فوق العاده است. بايد سعى كنيد به 
جاى روغن از چاشنى هاى متفاوت براى خوش طعم كردن غذاها 
استفاده كنيد. اگر از ماهى تابه استفاده مى كنيد حتما بايد نچسب 

باشد تا ميزان روغن كمترى در حد چند قطره استفاده كنيد.
جاى سس كنار ساالد است

ساالد يك پيش غذاى فوق العاده است اما بعضى ها عادت دارند 
توصيه  كنند.  سرو  بعد  و  كرده  خالى  آن  داخل  را  سفيد  سس 
مى كنيم اين كار را نكنيد. تا جايى كه مى توانيد از روغن زيتون 
و سركه در ساالدهايتان استفاده كنيد. اگر نمى توانيد از سس 
دل بكنيد آن را در يك ظرف كوچك كنار ساالدتان قرار دهيد 
و داخل آن نريزيد. بهترين شيوه اين است كه چنگالتان را به 
از  كنيد  سعى  كال  بزنيد.  ساالد  به  سپس  و  كرده  آغشته  سس 
مصرف غذاها يا ساالدهايى كه با سس تهيه مى شوند بپرهيزيد 
و مصرف اين قبيل غذاها را تا حد امكان به مناسبت هاى خاص 

مانند مهمانى و جشن ها موكول كنيد.
به مصرف شير كم چرب عادت كنيد

خيلى ها معتقدند كه شير كم چرب يا بدون چربى مزه آب مى دهد 
و شير بايد پرچرب باشد. باز هم پاى عادت در ميان است. اگر 
دو هفته شير كم چرب ميل كنيد به طعم آن عادت مى كنيد. بهتر 
شير  هميشه  كه  داريد  عادت  اگر  برويد.  پيش  تدريج  به  است 
پرچرب بخوريد اول با مصرف شير 2 درصد چربى شروع كنيد 
استارت  را  چربى  يك درصد  شير  مصرف  هفته  دو  از  بعد  و 
عادت  شير  اين گونه  طعم  به  تدريج  به  صورت  اين  در  بزنيد. 

مى كنيد تا به شير كم چرب يا بدون چربى برسيد.
غذا را با خوردن سوپ آغاز كنيد

نتايج پژوهش ها نشان مى دهند كه مصرف يك ساالد كم كالرى 
پيش غذا  به عنوان  سبزيجات  سوپ  يك  يا  زياد)  سس  (بدون 
باعث مى شود كه ميزان كالرى دريافتى تان در آن وعده غذايى 
ساالد  يك  مى كنيم  توصيه  يابد.  كاهش  چشمگيرى  به طور 
سبزيجات ساده بدون مواد نشاسته اى با سركه و روغن زيتون 
پيش  يك  نيز  مرغ  آب  با  تهيه شده  سبزيجات  سوپ  كنيد.  ميل 
سوپتان  به  هم  سبوس  كمى  مى توانيد  است.  فوق العاده  غذاى 
اضافه كنيد تا هم فيبر بيشترى نصيبتان شود و هم اينكه 

زودتر سير شويد.
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مترجم: ندا بوستان احمدى 

كلسيم  استخوان:  تقويت  براى  پارمسان  پنير   
براى جلوگيرى از پوكى استخوان مفيد مى باشد. 
مفيدند،  بسيار  نيز  چربى  بدون  شير  و  ماست 
مصرف  روز  در  بار  سه  را  آنها  كسى  چه  اما 
غذايى تان  رژيم  رادر  پارمسان  پنير  مى كند؟ 
كلسيم  پنير 340گرم  اونس  هر  در  دهيد،  جاى 
معمولى 200  پنير  در  كه  حالى  دارد،در  وجود 

گرم موجود است.
سيب

آنتى اكسيدان  يك  كوئرستين،  از  غنى  سيب 
بيمارى ها  با  مبارزه  براى  را  بدنتان  كه  است 
تقويت مى كند.طبق تحقيقاتى در دانشگاه ايالتى 
آپاالچى، فقط 5درصد از كسانى كه به عفونت 
در  كورستين  مصرف  با  هستند  دچار  تنفسى 

طى يك دوره دو هفته اى بهبود نيافتند.
عدس منبع آهن

آهن  از  صد  در  شده 30  پخته  آهن  فنجان  يك 
مورد نياز روزانه شما را تامين مى كند. 12 در 
و  هستند  مواجه  آهن  كمبود  با  خانم ها  از  صد 
كم  افراد  مى شود.  آنها  در  كم خونى  باعث  اين 

خون، مهارت هاى جسمانى ضعيفى دارند.
كلم بروكلى

درصد   100 شامل  بروكلى  كلم  فنجان  يك 
كه  مى باشد،  كالژن  توليد  براى   c ويتامين 
مى دهد.  شما  پوست  به  ارتجاعى  خاصيت 
كلم  مى گويد:  باره  دراين  تامى الكاتوس 
(ويتامين  كاروتن  بتا  از  غنى  همچنين  بروكلى 
سلول ها  گردش  به  ويتامين  اين  مى باشد،   (A
كمك و سلول هاى تازه را جايگزين سلول هاى 

قديمى پوست مى كند.
سيب زمينى

مبارزه  به  خود  فراوان  نشاسته  با  سيب زمينى 
با چربى مى پردازد و به كنترل وزن شما كمك 
شامل 100  پوست  با  زمينى  سيب  يك  مى كند. 
آوردن  پايين  با  آن،  پتاسيم  و  مى باشد  كالرى 
بيمارى هاى  بهبود  باعث  شما  خون  فشار 

قلبى تان مى شود.
اسفناج

اسفناج سرشار از ويتامين k و همچنين شامل 
اسفناج  خوردن  مى باشد.  منيزيم  و  كلسيم 
شديد  تر  مسن  وقتى  شما  كه  مى شود  باعث 
فنجان  يك  نشكنند.  راحتى  به  استخوان هايتان 

اسفناج 7 كالرى دارد.
شكالت تلخ

كه  افرادى  دادند  نشان  اروپايى  پژوهشگران 
هر روز يك اونس و نيم شكالت تلخ كه شامل 
مدت  به  مى كنند،  مصرف  مى باشد  كالرى   200
نخواهد  توليد  كورتيزول  بدنشان  هفته  دو 
داشت.  نخواهند  استرس  گونه  هيچ  و  كرد 

و  مى شود  خون  فشار  افزايش  باعث  كورتيزل 
افسردگى،  به  ابتال  خطر  آن  مداوم  افزايش  با 
كم  بيمارى ها  ديگر  و  قلبى  چاقى،بيمارى هاى 

مى شود.
قارچ

يك  تنها  كه  زنانى  از  64درصد  تحقيقات  طبق 
به  مى كنند،  مصرف  روزانه  را  خام  قارچ  سوم 
ديگر  تحقيقات  نمى شوند.  مبتال  سينه  سرطان 
آروماتاز،  كاهش  باعث  قارچ  كه  مى دهد  نشان 
مى شود.  مى كند،  استروژن  توليد  كه  پروتئينى 

استروژن عامل عمده سرطان سينه مى باشد.
ساردين

اين نوع ماهى كه كمى تند مى باشد، منبع خوبى 
از امگا3 است و باعث كاهش التهاب مى شود كه 
مى تواند منجر به انسداد عروق شود. همچنين 
مى شود  خون  شدن  لخته  از  جلوگيرى  باعث 
نگه  پذير  انعطاف  و  نرم  را  خونى  رگ هاى  و 
سكته  و  قلبى  حمله  به  ابتال  ميزان  و  مى دارد 
ماهى  3اونس  مى دهد.  كاهش  بسيار  را  مغزى 
در  گرم  (حدود 1  دارد  امگا 3  گرم  حدود 1/3 

روز الزم مى باشد).
آووكادو

كردن  كم  به  نشده،  اشباع  چربى  با  آووكادو 
وزن كمك مى كند. در يك مطالعه : افراد با رژيم 
23 درصد كالرى در روز، حدود 5 پوند بيشتر 
و  باال  كربوهيدرات  غذايى  رژيم  با  افرادى  از 

چربى پايين، وزن كم كردند.

10دليل براى 
خوشحالى خانم ها

تك بعدى  مردها  مغز  مى گويند  زنان 
لحظه  يك  در  مى توانند  خانم ها  اما  است، 
محققان  كنند.  فكر  بى شمارى  مسائل  به 
مى گويند  و  مى كنند  تاييد  را  ادعا  اين  هم 
به  استرس،  مهاركردن  در  زنان  توانايى 
چند  دست  يك  با  كه  مى دهد  اجازه  آنها 
زن ها  معتقدند  محققان  بردارند.  هندوانه 

طبيعتى آرام دارند.

با استرس بهتر كنار مى آيند
هم  پژوهشگران  بررسى هاى  ديلى ميل،  گزارش  به 
كمك  زن ها  به  استروژن،  هورمون  مى دهد  نشان 
كمتر  مغزشان  بر  را  منفى  احساسات  اثر  تا  مى كند 
در  درست  مى توانند  زن ها  ديگر،  طرف  از  كنند. 
از  خالص شدن  براى  راهى  دنبال  به  فاجعه،  لحظه 
آن بگردند، درحالى كه مردها درست در لحظه هاى 
و  مى شوند  غرق  مشكالت  در  زندگى شان،  حساس 

قدرت بيرون آمدن از آن را از دست مى دهند.

راننده هاى با احتياط ترى هستند
حتما براى شما هم پيش آمده كه به خاطر زن بودن 
در خيابان هاى شهر مورد سرزنش قرار بگيريد و به 
خاطر فشار نگاه مردهاى راننده، از پس پارك كردن 

در يك خيابان شلوغ برنياييد.
مواجه شدن  هنگام  است  بهتر  مى گويند  محققان  اما 
مهاركردن  در  قبلى تان  قابليت  به  فشارى،  چنين  با 
استرس متوسل شويد و اين نگاه ها را ناديده بگيريد؛ 
در  «الاقل  زنان  كه  كرده اند  ثابت  پژوهش ها  چراكه 
نوشته  به  هستند.  بهترى  راننده هاى  شهر»  محدوده 
تودى نيوز، محققان مى گويند، زن ها، به ويژه آنهايى 
پا  راننده ها  دنياى  به  سالگى  17تا25  سنين  در  كه 
راننده ترند،  مردها  از  گردن  و  سر  يك  مى گذارند، 
پيدا  بهتر  را  آدرس  مى رانند،  مطمئن تر  اما  سريع تر 
مى كنند و در شرايط ناگهانى، به موقع ترمز مى گيرند.

از  و  باشيد  داشته  اعتماد  خودتان  رانندگى  به  پس 
طعن و كنايه هاى مردهاى اطرافتان نترسيد.

مديران تواناترى هستند
استخدام  براى  سازمان ها،  از  بسيارى  كه  درحالى 
مى گيرند،  نظر  در  را  محدوديت هايى  زن  كارمندان 
محققان مى گويند كه اين محدوديت ها، دليل شكست 
يافته هاى  براساس  چراكه  مردساالرند.  شركت هاى 
تواناتر  مردها  از  كسب وكار  مديريت  در  زنان  آنها، 

هستند.
در  زنان  مى گويند  پژوهشگران  فوربس،  نوشته  به 
بخش هاى  از  يكسان  شرايط  در  مردها  با  مقايسه 
انعطاف  با  و  مى كنند  استفاده  خود  مغز  از  بيشترى 
بررسى هاى  و  آمار  گرچه  مى كنند.  فكر  بيشترى 
مختلف نشان مى د هد كه زنان با تجربه در محدوده 
اما  هستند،  بهترى  مديران  سالگى   70 تا   50 سنى 
در  مى كنند  توصيه  شركت ها  صاحبان  به  محققان 
باشند  داشته  جنس  دو  هر  از  نيروهايى  تيم شان 
اين  مديريت  اجازه  بعدى،  چند  و  خالق  زنان  به  و 
رهبرى  به  تنها  زن ها  بدهند.توانايى  را  نيروها 
زن ها  مى گويند  محققان  نمى شود؛  محدود  ادارات 
اقتصاد،  دنياى  در  درست  راه  نشان دادن  از  گذشته 
به  را  راه  كوتاه ترين  و  بهترين  هم  خيابان  در  حتى 
هنگام  مردها  كه  درحالى  مى كنند.  معرفى  گمشده ها 
پاسخ دادن به عابرهاى گمشده، گيج مى شوند و فورا 
اولين مسيرى را كه به ذهنشان مى آيد بيان مى كنند 
فكر  كمى  سوال هايى،  چنين  شنيدن  از  پس  امازن ها 
مى كنند و با كمك ذهن تحليل گر خود، بهترين نشانى 

را به گمشده ها معرفى مى كنند.

حافظه بهترى دارند
از همسرتان بخواهيد اين ادعاى محققان را بخواند: 
مى شنوند  و  مى بينند  كه  را  آنچه  ندرت  به  «زنان 
فراموش مى كنند». گرچه بهتربودن حافظه يك مزيت 
زنانه است اما چنين قابليتى، مى تواند گاهى دعواهاى 
زناشويى به ظاهر تمام شده را به بحران هايى ابدى 
پژوهشگران  ديلى،  ساينس  گزارش  كند.به  تبديل 
مى گويند نه تنها زنان 5 درصد بهتر از مردها چهره ها 
اطالعات  يادآورى  در  بلكه  مى سپارند،  خاطر  به  را 

5/9 مرتبه كمتر از مردها اشتباه مى كنند.
محققان مى گويند حافظه جادويى زن ها باعث مى شود 
كمتر از همسران فراموشكارشان و يا الاقل ديرتر از 
همين  به  شايد  دچار  شوند.  آلزايمر  بيمارى  به  آنها 
كينه توزى  به  را  همسرانشان  مردها  كه  است  دليل 
متهم مى كنند و انتظار دارند بعد از تنش هاى زندگى 

مشترك، مثل خودشان فراموشكار باشند.

بهتر مي بينند و مى شنوند
توافق  پيراهن  يك  رنگ  سر  بر  همسرتان  و  شما 

نداريد؟ خود را مقصر ندانيد.
خوب  را  رنگ ها  مردها  كه  مي دهد  نشان  پژوهش ها 
نمي بينند. محققان معتقدند مردها در تمايز تفاوت هاي 
ظريف سايه هاى زرد، سبز و آبى با مشكل روبه رو 
صورتى  رنگ  بين  زيادى  فرق  آقايان  مثال  هستند؛ 
و گلبهى احساس نمى كنند. اما ناتوانى در تشخيص 
نيست.  مردانه  حواس  مشكل  تنها  رنگ ها،  درست 
كرده  ثابت  بررسى ها  ميل،  ديلى  گزارش  به  چراكه 
است كه مردها به خوبى زنان نمي شنوند و طعم و 
بو را هم به درستى همسرانشان تشخيص نمي دهند.

مردها  از  نبايد  هم  باز  يافته ها،  اين  وجود  با  البته 
در  مردان  كه  دريافته اند  محققان  چراكه  شد،  نااميد 
شناسايى جزييات دقيق در تصاوير متحرك مهارت 
بيشترى دارند و اين قابليتشان را در زمان مشاهده 

فوتبال در تلويزيون مورد استفاده قرار مى دهند.

عادالنه تر تصميم مى گيرند
اگر در رابطه با همسرتان به مشكلى برخورده ايد و 
به دنبال فردى مطمئن براى قضاوت كردن مي گرديد، 
از ميان خانم ها چنين داورى را پيدا كنيد. چراكه به 
نوشته ساينس ديلى، محققان ثابت كرده اند كه زنان 

عادالنه تر از مردها قضاوت مى كنند.
اقتصادى  بنگاه هاي  در  پژوهشگران  بررسى هاى 
كردن،  قضاوت  براى  مردها  كه  مى دهد  نشان 
سنتى  روش هاى  و  مقررات  قوانين،  به  بيشتر 

به  را  خودشان  زنان  درحالى كه  مى شوند؛  متوسل 
هر  در  و  نمى كنند  محدود  كليشه اي  معيارهاى  اين 
موقعيت، با توجه به شرايطى كه در آن قرار دارند، 

قضاوت كرده و تصميم مى گيرند.
پس از يك مرد انتظار نداشته باشيد كه پيش فرض هاى 
ثابت ذهنش را كنار بگذارد و مشكل خاص شما را با 

راه حلى تازه برطرف كند.

درد را بهتر تحمل مي كنند
اغلب ما گمان مي كنيم مردها در تحمل درد تواناترند 
و به خاطر حفظ ظاهر قدرتمندشان هم كه شده، درد 
بررسى هايشان  در  محققان  نمى دهند.اما  بروز  را 
وب  گزارش  به  كرده اند.  ثابت  را  فرضيه  اين  خالف 
ام دى، آنها مى گويند تنها يك زن مى تواند درست در 
روزى كه دندانش را جراحى كرده، به تكاليف بچه ها 
رسيدگى كند و با وجود دردهاى بدنى بعد از زايمان، 
از كودكش مراقبت كند. پژوهشگران مى گويند زنان 
درد را راحت تر تحمل مى كنند و يا الاقل در يك دوره 
كردن  مهار  براى  بيشترى  توانايى  زندگى شان،  از 

دردهايشان دارند.
البته توانايى خارق العاده زنان تنها به تحمل دردهاى 
را  عشق  درد  آنها  بلكه  نمى شود،  محدود  جسمانى 
گمان  زن ها  كه  درحالى  مى كنند.  تحمل  آسان تر  هم 
روبه رو  بى احساس  و  آهنين  مردهاى  با  مى كنند 

هستند، محققان نظر ديگرى دارند.
ديرتر  را  عاشقانه  روزهاى  مردها  معتقدند  آنها 
ديرتر  احساسى  ضربه هاى  با  و  مى كنند  فراموش 
كنار مى آيند. از نظر پژوهشگران، مردها بعد از طالق 
به راحتى يك زن زندگى خود را بازسازى نمى كنند و 
شايد به همين دليل است كه با عجله كردن در ازدواج 

مجدد، براى تسكين دردشان تالش مى كنند.

دوستان بهترى هستند
زنان  مى گويند  منچستر  دانشگاه  پژوهشگران 
رابطه هاى  و  هستند  طوالنى  دوستى هاى  ركورد دار 
عميق ترى را هم مى سازند. بررسى ها نشان مى دهد 
كه زن ها از دوستانشان بيشتر حمايت مى كنند و در 
روزهاى خوشى و ناخوشى، در كنار آنها مى مانند. 
زنانه  دوستى هاى  در  رابطه  جنس  محققان  نظر  از 
و مردانه كامال متفاوت است و نه تنها عمق بيشترى 

دارد، بلكه عقالنى تر هم هست.
براى زنان مهم نيست كه در شهرى كوچك در كنار 
آنها  از  كيلومترها  اينكه  يا  كنند  زندگى  دوستانشان 
فاصله بگيرند، بلكه آنها در هر زمان و هر مكانى به 
حفظ  را  روابط شان  و  مى مانند  وفادار  دوستانشان 

مى كنند.
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موسسه حقوقى 
دادآفرينان

پذيرش دعاوى حقوقى، خانوادگى 
و كيفرى در ايران

توسط وكالى مجرب پايه يك
 دادگسترى

پروند ه هاى خانوادگى
( مهريه، طالق، نفقه)، 
انحصار وراثت، ثبتى و

 ملكى و مالياتى
پروند ه هاى پولى، بانكى،

 فروش اموال غير، 
جعل و غيره

انجام كليه امور ادارى در
 ايران اعم از :

شهردارى ها، 
اداره نظام وظيفه، 

ثبت ازدواج و طالق، 
استعالم خروج از كشور 

و اداره ثبت احوال
مشاوره و تنظيم قرارداد 

هاى 
بين المللى تجارى

ثبت شركت ها ، واردات، 
صادرات و امور گمركى 

تلفن: 
02071935592

  ايران: 
00989122334075 

پاستا، شناسنامه ايتاليا
پاستا بشقاب اصلى و يكى از مهم ترين غذاهاى پايه اى كشور ايتاليا است؛ اين 
بشقاب سنتى تقريبا همان نقشى را در فرهنگ غذايى اين كشور دارد كه برنج 

در سفره اصلى ايرانيان داراست.
براى  عمومى  اصصالح  يك  خمير،  معنى  به  ايتاليايى ها  اصلى  غذاى  پاستا 
گونه هاى مختلف رشته فرنگى (نودل) است كه از خمير آرد، آب يا تخم مرغ 
به دست مى آيد.در ايران پاستا را بيشتر به نام ماكارونى مى شناسند. تا به 
امروز حدود  350 شكل مختلف از پاستا عرضه شده است. هزينه اندك و از 
سويى راحت بودن شيوه پخت و زمان اندكى كه براى طبخ پاستا نياز است 

يكى ديگر از داليل فراگير بودن و محبوبيت آن به حساب مى آيد. 
نهاد  مردم  موسسات  سوى  از  متعددى  جشن هاى  و  مسابقات  ساالنه 

و  حفظ  براى  ايتاليا   كشور  مختلف  استان هاى  در  استاندارى ها  حمايت  با 
مى شود.  برگزار  كشور  اين  غذايى  فرهنگ  در  سنتى،  بشقاب  اين  نگهدارى 
چنين جشنواره هايى با هدف جذب گردشگران و معرفى فرهنگ هاى منطقه اى 
به آنان برگزار مى شود. در يكى از اين جشن ها كه به «جشن پاستا» مشهور 
در  محلى  شوراهاى  نظر  با  را  متفاوتى  برگزارى  زمان  شهرى  هر  و  است 
نظر گرفته است.  مردم از ساعات آغازين شب دور هم جمع مى شوند تا به 
گروه  يك  است:  شده  تقسيم  كارها  كنند.  كمك  پاستاپزى  جشن  در  يكديگر 
بيشتر  كه  ماكارونى  شكل  به  را  آن  ديگر  گروهى  مى كنند؛  آماده  را  خمير 
مرسوم است درمى آورند؛ گروهى ديگر وظيفه بر پا كردن چادرها را بر عهده 
كودكان  براى  متنوع  و  مختلف  برنامه هاى  تنظيم  سرگرم  گروهى  مى گيرند؛ 
هستند كه در طول جشن بى حوصلگى نكنند؛ گروهى ديگر با ظرافت خاصى 
آشپزخانه سيار را آماده مى كنند؛ عده اى هم ميزهايى را كه قرار است ميزبان 
شركت كنندگان فردا باشد مى چينند و تزيين مى كنند. برگزاركنندگان لباس هاى 
نيز  نوجوانان  و  جوانان  مى كنند.  تن  به  را  رنگى  سبز  سنتى  و  الشكل  متحد 

براى پذيرايى از شركت كنندگان لباس هاى سنتى مى پوشند. 
با شروع  ساعات اوليه صبح، پاستا آماده طبخ است. مردم آرام آرام در محل 
سنتى،  دسته جمعى  رقص هاى  جمله  از  متنوعى  برنامه هاى  و  مى شوند  جمع 
سنتى  لباس هاى  با  نيز  عده اى  مى شود.  شروع  آواز  و  محلى  موسيقى هاى  
سوار بر اسب به تازه واردان خوش آمد مى گويند. يكى ديگر از حواشى جشن 
فروش لوازم دست دوم كودكان است. كودكان هر يك گوشه اى براى خود 
انتخاب مى كنند و لوازم دست دوم خود را پهن و بر سر خريد و فروش آنها 
چانه زنى مى كنند. كارت هايى نيز بين شركت كنندگان توزيع مى شود تا در آخر 

جشن با انجام قرعه كشى جوايزى به آنها تعلق گيرد. 
كم كم پاستا آماده توزيع بين شركت كنندگان است. مردم و گردشگران به 
صف مى شوند تا وارد محل توزيع غذا در چادرها شوند. چند نفر در ورودى 
چادر مى ايستند و با خالى شدن ميزها تعداد ديگرى را به داخل مى فرستند. 
اند،  كرده  تن  به  متحدالشكل  لباس هاى  كه  داوطلبى  جوانان  سوى  از  ميزها 
تميز مى شود تا مجددا آماده پذيرايى از گروه هاى ديگر باشند. نوشيدنى هاى 

مختلفى بر اساس خواست شركت كنندگان بر سر ميزها توزيع مى شود. ميزها 
بارها و بارها ميزبان گردشگران و خانواده هاى مختلف هستند تا اينكه تمام 

شركت كنندگان طعم پاستاى اين جشن ساالنه را بچشند. 
در همين حين گروه هايى نيز با هدف جمع كردن مبالغى براى امور خيريه، 
دست ساز  مجسمه هاى  و  نقاشى  تابلوهاى  مانند  هنرى  آثار  فروش  مشغول 
مى شوند. نوشته ها و تصاويرى از اهميت پاستا در فرهنگ غذايى ايتاليا روى 
كارت ها نقش بسته است. با انجام قرعه كشى حاال هر كسى با هديه اى جشن 

را ترك مى كند. 
جشن هاى متعددى از اين دست مانند جشن گورگونزوال (نوعى پنير ايتاليايى)، 
جشن پولنتا (غذايى تشكيل شده از آرد ذرت در آب جوش كه همراه با گوشت 
سرو مى شود) ساالنه در شهرهاى مختلف ايتاليا با اهداف متعددى از جمله 
شدن  بهتر  در  رقابت  و  مختلف  مناطق  ساكنان  ميان  هيجان  و  شور  ايجاد 
و  حفظ  اجتماعى،  همكارى  ديگر،  منطقه  و  شهر  به  نسبت  جشن ها  ساالنه 

نگهدارى و ترويج غذاهاى سنتى برگزار مى شود.

گردشگرى

سفر به اعماق مديترانه
اگر قصد داريد تغيير و تحولى اساسى در برنامه غذايى خود ايجاد كنيد 
و دنبال گزينه مناسبى هستيد، بهتر است سراغ سبك و سياق مديترانه اى 
برويد. دليلش كامال واضح است؛ غذاهاى مديترانه اى غنى از مواد مغذى اى 

هستند كه بدن روزانه به آنها نياز دارد.
سالم ترين  از  مديترانه اى  غذايى  برنامه هاى  كه  است  دليل  همين  به  دقيقا   
از  مملو  مديترانه اى  غذاهاى  شده اند.  شناخته  دنيا  در  خوراكى  رژيم هاى 

ميوه، سبزى ها، پاستا، برنج، حبوبات و البته ماهى هستند.

البته اين فقط سالمت غذايى مردم منطقه مديترانه نيست كه برنامه غذايى 
آنها را به الگو تبديل مى كند، بلكه پيروى از برخى شيوه هاى زندگى شان هم 

مى تواند در احياى سالمت جسم و روح تاثير گذار باشد. مثال ايتاليايى ها 
طى برنامه اى روتين در زندگى شان، بعد از شام در گشت و گذارهاى كوتاه 
ترتيب،  اين  به  مى شوند.  كالم  هم  خود  همسايگان  و  دوستان  با  پياده  و 
نه تنها با راه رفتن به هضم غذاى خود كمك مى كنند كه ضمن معاشرت با 
اطرافيان، از نظر روانى هم خود را تغذيه مى كنند. اين برنامه بعد از شام 
در ايتاليا به «آل پاساگياتا» معروف است و مردم اين كشور در هر محله اى 
شب  هر  تقريبا  و  داده اند  اختصاص  شبانه  گردش هاى  اين  به  را  فضايى 
البته  و  مى زنند  گپ  يكديگر  با  و  مى شوند  جمع  هم  دور  آشنايى  اعضاى 

پياده روى مى كنند.
شايد  كه  مى زنند  كوتاهى  چرت  بعدازظهر  ابتداى  در  مردم  اما  اسپانيا  در 
جديدترين  اما  نرسد،  نظر  به  معقول  روز  ميان  خواب  اين  خيلى ها  نظر  به 
مى كند  كمك  كافى  خواب  است  داده  نشان  كانادا  در  شده  انجام  تحقيقات 

مردم براى انتخاب خوراكى خود سراغ غذاهاى سالم ترى بروند.



www.persianweekly.co.uk  جمعه 19  مهر ماه 1392 -  شماره 317هفته نامه پرشين28 ورزش
 با حلوا، حلوا گفتن دهان شيرين نمي شود؛

 بداخالقي در فوتبال 

اخالق  اهميت  مي رود،  پيشرفت  سمت  به  ورزش  دنياي  چه  هر 
جوانمردي بيشتر درك مي شود، اما در زمانه اي كه اين اخالق در دنيا 
به عنوان يك“قانون اساسي“ مطرح شده ما در ايران اصالت و هويت 
خود را فراموش  كرده ايم. تلخ است، اما بايد باور كنيم كه“اخالق“ در 

ورزش ايران همچون بيماري محتضر در انتظار مرگ نشسته است.

مشخص نيست تا به كي بايد از اخالق و لزوم رعايت آن در ورزش 
بايد  كه  است  ناشناخته  مفهومي  مداري  اخالق  گويي  بگوييم؟  سخن 
مدام از آن بگويند تا شناخته شود! باورش خيلي سخت است كه اهالي 
ورزش در ايران با اخالق بيگانه باشند، چرا كه اخالق جوانمردي از 
اساطير  به  گذرا  نگاهي  اگر  است.  داشته  ريشه  سرزمين  در  باز  دير 
ايراني  اساطير  در  حتي  كه  ديد  خواهيد  بيندازيد  جهان  افسانه هاي  و 
از  هميشه  ايران  ورزش  است.پيشكسوتان  قانون  و  اخالق،“اصل“  هم 
رعايت اخالق در گذشته حرف مي زنند و حسرت آن گذشته از دست 

رفته را مي خورند. 

سوال اين است كه چه شد به اين جا رسيديم؟ پرهيز ندارند؟ پورياي 
حريف  برابر  در  را  خود  پشت  نشكند،  مادري  دل  كه  اين  براي  ولي 
خاك  به  براي  امروز  پهلوانان“دروغين“  اما  ماليد،  خاك  به  هندي اش 
نيستند.هواي  رويگردان  كثيفي  ترفند  هيچ  از  حريفان  پشت  ماليدن 
ورزش ايران آلوده است؛ هر چند به اين معني نيست كه هيچ نكته خوبي 
در آن نيست. هنوز هم در هواي آلوده ورزش ايران، گياهان سبزي 
كه  مسئوالني  و  اخالق  با  مربيان  مدار،  اخالق  ورزشكاران  مي رويند. 
دغدغه  اخالق دارند، هنوز هم هستند، اما ديده نمي شوند و صدايشان 

به جايي نمي رسد. 

آلودگي ها و پلشتي ها در ورزش ايران مختص يكي، دو رشته خاص 
كه  است  جايي  فوتبال،  دارد.  بيشتري  شدت  جاها  برخي  اما  نيست، 
بيشترين حجم آلودگي ها را در خود جاي داده است. اين جا“اخالق“ 
امنيت ندارد و هر آن به ساحت  مقدسش حمله مي شود. يك بار از سوي 
بازيكنان، يك بار از سمت مربيان و پيشكسوتان – كه قرار است الگوي 
شدن  قرباني  فقط  حاصلش  كه  مي زند  سر  رفتاري   – باشند  جامعه 
اخالق است.مربي ليگ برتري مي گويد چون از“بي اخالقي“ ما و فساد 
در فوتبال گاليه كرده و خواستار ورود دستگاه هاي امنيتي كشور به 
مشكل  با  كه  جايي  تا  گرفته  قرار  فاسدان  غضب  مورد  شده،  فوتبال 
آفريني براي او باعث شدند از هدايت آن تيم ليگ برتري كناره گيري 
كند.مربي ديگري پس از شكست در يك بازي، زمين و آسمان را به هم 
مي دوزد و تمام اركان فوتبال را زير سوال مي برد، اگر به حرف هاي 
او گوش كنيد اين طور برداشت مي كنيد كه در فوتبال عريض و طويل 
ايران هيچ نقطه پاك و روشني نيست و فقط هم اوست كه نقش“آدم 
ايران  هستند.فوتبال  قهرمان“  سايرين“ضد  و  مي كند  بازي  را  خوب“ 
پديده هاي شگفت آوري دارد. مربي كه توهم توطئه دارد و هر زمان 
حرف مي زند،“توطئه گران“ جديدي را كشف مي كند كه“دوست ندارند 
به  را  همه  و  دارد  هم  اخالق  داعيه  كه  ديگري  مربي  شود!“  موفق  او 
رعايت آن دعوت مي كند، هر چند وقت يك بار با حرف هايش آتش به 
پا مي كند و كسي ديگر و كس ديگر و همين طور هستند پديده هايي كه 
نمونه شان فقط در ايران ديده مي شود.نمونه اين مطالب را بارها گفته  
و شنيده ايم. گاهي با اسم و گاهي بي نام و نشان از“قهرمانان“ داستان 
بداخالقي ها! اين بار اما نمي شود از كسي نام نبرد. وقتي كساني كه در 

فضاي آلوده فوتبال به آنها اميد داشتيم و احساس مي كرديم كه اگر 
گشايشي هست از جانب آنها خواهد بود، خود به آلوده تر شدن فضا 
كمك مي كنند، زبانمان بسته مي شود.محمد مايلي كهن، بدون هيچ شك 
و ترديدي در فوتبال ايران نقش بسزايي داشته و نسل پرافتخار فوتبال 

ايران مديون اوست.

 نسل جديدي كه او در دهه هفتاد به تيم ملي آورد باعث شد كه فوتبال 
است  مدت ها  فرد  همين  اما  باشد،  داشته  زيادي  خيلي  پيشرفت  ايران 
با  او  گاهي  از  هر  است.  كرده  خسته  را  خيلي ها  رفتارش  و  گفتار  با 
و  دارد  حق  گاهي  مي دهد!  قرار  مورد“نوازش“  را  كسي  حرف هايش 
گاهي هم حرف هايش بوي بي انصافي مي دهد و همين نوع دوم حرف ها 
دايي،  نكند.علي  توجه  هم  او  حق  حرف هاي  به  كسي  كه  شده  باعث 
اسطوره فوتبال ايران است. آقاي گل جهان در دوران فوتبالش هم به 
علي  از  خبري  ديگر  كه  سال هاست  اما  بود،  معروف  بودن  اخالق گرا 
گذشته  سال  چند  به  نسبت  اكنون  چند  هر  نيست.  خبري  آرام  دايي 
شرايطش بهتر شده و كمتر وارد جار و جنجال مي شود، اما هنوز هم 
گاهي حرف هايش جنجال به پا مي كند. فردي در جايگاه دايي اگر بگويد 
شكل  بزرگ  جنجالي  قطعا  داده،  تغيير  را  بازي  نتيجه   تباني  با  داور 
مهمي  نكته  اما  بگويد.  دروغ  او  كه  نمي كند  باور  كسي  چون  مي گيرد، 
كه شايد فراموش شده اين است كه حتي اگر دايي سند و مدركي براي 
از  بردن  نام  به  صالح  دادگاه  حكم  از  پيش  نبايد  دارد  ادعايش  اثبات 
متهم – آن هم در جايي كه غايب بوده و نمي توانسته از خود دفاع كند 
– مرتكب عمل خالف مي شد.امير قلعه نويي، موفق ترين مربي ايران در 
ليگ برتر است، اما هميشه در صحبت هايش از دست هاي پشت پرده اي 
مورد  نشود!واژه  موفق  او  تا  مي كنند  توطئه  مدام  كه  مي گويد  سخن 
مزدور“  دستان  به  هم“قلم  پايتخت نشين  عالقه سرمربي آبي پوشان 
و“اجنبي پرستان“ است كه هر چند وقت يك بار از آنها استفاده مي كند.

سرزمين  اين  پرافتخار  گذشته  به  بايد  ايران  فوتبال  خانواده  اهالي 
نگاهي دوباره بيندازند. اگر هزاران بار از پهلواني هاي تختي، پورياي 
ولي و ساير پهلوانان ايران زمين حرف زده شود، ولي باز هم اخالق 
در فوتبال – ورزش – گم باشد، مي شود مصداق“حلوا حلوا كردني كه 
دهان را شيرين نمي كند.“فقط يادمان باشد كه نام بيشتر استاديوم هاي 

فوتبال در ايران،“تختي“ است.

فاز جديد تباني در فوتبال ايران

هفته  در  پرسپوليس  و  سپاهان  تيم هاى  ديدار  ابتدايى  دقايق  جنجالى  پنالتى 
دهم ليگ برتر كه از سوى محسن قهرمانى به سود سپاهانى ها گرفته شد، 
كبريتى بود بر انبار باروتى كه سال ها است در مورد خطرناك و ويران كننده 
بودن آن هشدار داده مى شود؛ اما مسووالن امر با بيان اينكه مستنداتى در 
اين مورد وجود ندارند، وارد ماجرا نشدند تا اينكه با همين پنالتى و اخراج 
برخى  پاى  و  شد  روشن  فوتبال  در  تبانى  از  جديدى  زواياى  حسينى،  ميثم 

نهادهاى ديگر را هم به ميان كشيد.

ستاد  بود،  شده  كشيده  مجلس  به  فوتبال  در  تبانى  ماجراى  كه  حالى  در 
رسيدگى به تخلفات حرفه اى در فوتبال روز دوشنبه راى ابتدايى خود را در 
مورد پرونده ديدار سپاهان و پرسپوليس اعالم كرد كه براساس آن محسن 
قهرمانى به همراه يكى از كمك هايش و داور چهارم، محمدرضا مواليى مربى 
بدنساز پرسپوليس و على حاتم از نزديكان اين باشگاه با محروميت تا اطالع 
ثانوى مواجه شدند. اين در حالى است كه مواليى تاكيد دارد به خاطر اينكه 
صادر  موردش  در  رايى  چنين  نبايد  بگويد،  را  حقايق  تا  رفته  فدراسيون  به 

مى شد.
با اين حال مواليى در تشريح اتفاقاتى كه پيرامون محسن قهرمانى رخ داده 
يك  بودم،  راه آهن  باشگاه  كادر  در  كه  پارسال  گفت:  نود  برنامه  به  است، 
روز قبل از مسابقه اى كه داورش قهرمانى بود، مرتضى كريمى به من گفت 
قهرمانى از دستمان ناراحت است. فكر كردم منظورش اين است كه از من 
ناراحت است و از من طلب دارد! به محسن زنگ زدم، اما او چيزى به من 

گفت كه شوكه شدم. مواليى در تشريح بيشتر اين اتفاق افزود: او به من گفت: 
من طلبى دارم از تيم راه آهن كه مربوط به سال قبل از آن است. او گفت 
از راه آهن طلب دارد. مى گفت سال قبل از آن يك بازى را براى اين تيم در 
آورده بود. بخشى از پولش را قبل از بازى داده بودند، اما بخشى ديگر از 
اين پول مانده بود و به او ندادند. اين اتفاق در زمان سرپرست سابق تيم رخ 
داده بود. من اينها را به دايى گفتم. وقتى دايى حرف هايم را شنيد با عصبانيت 
گفت: به من ربطى ندارد نفرات قبلى چه كردند. هر كارى كردند به خودشان 

ربط دارد. او خيلى هم از دست من شاكى شد. 

اين مربى بدنساز افزود: من همين ها را به آقاى عليپور و ديگران گفتم و پاى 
اين حرف هستم. گردنم هم از مو نازك تر، ولى در ازاى حرفى كه زدم قبل 
از همه محروم شدم، البته من تكذيب مى كنم كه رابط بين داورى و تيم دايى 
بوده باشم. من ظهر دوشنبه رفتم فدراسيون فوتبال و پاى همه حرف هايم 
تخلفات  به  رسيدگى  ستاد  دبير  عليپور  اظهارات  اين  از  پس  كردم.  امضا  را 
حرفه اى در فوتبال نيز روى خط برنامه نود آمد و با بيان اينكه علت صادر 
شدن راى عليه مواليى اين است كه برخى حقايق را نگفته است، تاكيد كرد با 
اينكه قهرمانى و مواليى رد و بدل شدن پول را منكر شده اند اما نفر سومى 
پيدا شده كه اسناد و مدارك الزم را در اختيار آنها قرار داده و رد و بدل 
شدن پول را تاييد كرده است. در اين ميان بحث اينكه اين اتفاق در زمان على 
دايى رخ داده نيز مطرح و اين پرسش عنوان شد چرا على دايى با وجود اطالع 
اين ماجرا محروم نشده است. عليپور با رد اين موضوع كه دايى بايد محروم 
مسائل  اين  درباره  پيش تر  دايى  گفت:  پرسپوليس  سرمربى  مورد  در  شود 
حرف زده و چيزى را پنهان نكرده و او زمان مورد ادعاى مواليى را سال 
89 و مربيگرى تارتار اعالم كرد. عليپور براى مستندتر شدن حرف هايش از 
سال سقوط فجرسپاسى به ليگ يك اسم آورد و دو بازى جنجالى راه آهن با 

سايپا و فجر سپاسى  را هم مطرح كرد.
با اين حال پس از صحبت ها و اظهارنظرهايى كه مربى بدنساز، دبير ستاد 
رسيدگى به تخلفات حرفه اى، مهدى تارتار مربى پيشين راه آهن، سرپرست 
پيشين راه آهن و... انجام دادند، بازهم مشخص نشد چه كسى و يا چه كسانى 
به داور ديدار راه آهن پول داده بودند. سوالى كه قطعا براى مشخص شدن 
نظرم  به  دهند.  پاسخ  آن  به  مسووالن  بايد  فوتبال  در  تبانى  بيشتر  زواياى 
مى رسد به زودى پاى افراد جديدى به اين ماجرا باز خواهد شد كه احتماال 

در بين آنها چهره هاى سرشناس و مطرحى ديده خواهد شد.

سكوت؛ سوژه اول فوتبال اين روزها
محسن قهرمانى، داور ديدار تيم هاى فوتبال سپاهان و پرسپوليس كه با اعالم 
كميته اخالق سازمان ليگ برتر تا اطالع ثانوى از داورى محروم شد، قصد 
ندارد در حال حاضر در خصوص اين راى اظهار نظر كند. با اين حال وى 
تاكيد دارد اگر سكوت كرده، دليلى بر گناهكار بودنش نيست. داور خبرساز 
فوتبال ايران كه اين روزها به سوژه اول رسانه ها تبديل شده حاضر نيست 
فعال  اينكه  بيان  با  قهرمانى  باشد.  داشته  اظهارنظرى  محروميتش  مورد  در 
نمى خواهد اظهارنظرى در اين مورد داشته باشد، تنها گفت: «سكوتم دليل بر 

گناهكار بودنم نيست.»

حمايت واشنگتن از ديدار دوستانه 
ايران و آمريكا

سخنگوى وزارت خارجه آمريكا حمايت خود را از برگزارى ديدار 
دوستانه ميان تيم هاى ملى فوتبال ايران و آمريكا اعالم كرد.

ايران  و  آمريكا  ميان  شده  برنامه ريزى  دوستانه  ديدار  برگزارى 
مقامات  از  يكى  كه  جايى  تا  داشت  درپى  را  آمريكا  دولت  حمايت 
وزارت خارجه اعالم كرد كه اين مسابقه در مسير تمايل واشنگتن 
سخنگوى  هارف،  مارى  دارد.  قرار  تهران  با  مستقيم  مذاكره  براى 
وزارت خارجه در اين باره اظهار كرد: هميشه گفته ايم كه با روى باز 
از مذاكرات مستقيم و گفت و گو با ايرانى ها استقبال مى  كنيم؛ بنابراين 

چه جايى بهتر از زمين فوتبال؟
كفاشيان،  على  گذشته  هفته  صحبت هاى  از  پس  هارف  اظهارات 
رييس فدراسيون فوتبال ايران صورت گرفت كه گفته بود فدراسيون 
فوتبال آمريكا تمايل دارد ايران در تورنمنت چهارجانبه سال آينده 
در آمريكا براى آمادگى به منظور حضور در رقابت هاى جام جهانى 

برزيل شركت كند.
رسانه هاى ايران به نقل از كفاشيان اعالم كردند: تاييد يه فدراسيون 

فوتبال آمريكا براى حضور در اين تورنمنت را دريافت كرده ايم.
در حالى كه هارف حمايت خود را از اين مسابقه اعالم مى كرد، اظهار 
كرد كه اين گزارش ها را نديده است. صحبت در خصوص برگزارى 
و  واشنگتن  ميان  روابط  تاريخى  بازگشت  از  پس  فوتبال  مسابقه 

تهران انجام شده است. 
با  آمريكا  مذاكرات  آمريكا  فوتبال  فدراسيون  سخنگوى  بيوث،  نيل 
است،  نكرده  تاييد  را  مسابقات  اين  برگزارى  براى  ايران  مقامات 
تمام  با  كشور  اين  فوتبال  فدراسيون  مقامات  كه  كرد  اعالم  اما 
يافته  راه  جام جهانى  به  كشورشان  ملى  تيم  به  كه  فدراسيون هايى 
اوايل  يا  مى  اواخر  براى  چهارجانبه  تورنمنت  اين  در  شركت  براى 
ژوئن در آمريكا در حال مذاكره هستند. وى در اين باره اظهار كرد: 
از  دعوت  درخصوص  دولت  دپارتمان  با  نزديك  همكارى  حال  در 
دولتى  دپارتمان  هستيم.  تورنمنت  اين  در  شركت  براى  كشورهاى 

مى داند كه با كشورهاى زيادى در اين باره صحبت كرده ايم.
تيم هاى ملى ايران و آمريكا كه به هر دو به جام جهانى راه يافته اند 
تنها دوبار در زمين فوتبال با يكديگر رو در رو شده اند. ايران در 
رقابت هاى جام جهانى 1998 فرانسه با نتيجه دو بر يك به پيروزى 
رسيد و ديگر ديدار دو تيم در يك ديدار دوستانه كه دو سال بعد در 

كاليفرنيا برگزار شد، با تساوى يك بر يك به پايان رسيد.
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 افقي:
 - ــت!  نيس  ... ــردي  گ ــر  ه  -١
ــن مواقع تمايل به  معموًال در اي
ــاي فرح بخش و  انجام فعاليت ه

نشاط آور بيشتر مي شود
٢- ته نشين مايعات - ني لبك - 

از قديمي ترين كشورهاي دنيا
ــتان فارس -  ــهري در اس ٣- ش

فرق سر - صفت سيب زميني
 - ــنگريزه  س  - ــزرگ  مادرب  -٤

سخن زشت - با داد آيد
٥- آش - عاشق - ميوه هندي

ــب،  ــاه - جن ــغ، كوت ٦- غير بلي
آغوش - تذكره

ــاس - غوطه ور -  ــت لب ٧- زين
نژادي زردپوست

٨- اصرار و پافشاري
ــزرگ - مركز  ــيار ب ــر بس ٩- نه

ويتنام - غزوه پيامبر اكرم (ص)
كارزار،   - ــر  مگ ــف  مخف  -١٠

مبارزه - زخم آب كشيده
١١- غالف شمشير - سرزمين دانوب 

آبي - واحد وزن سنتي ايران
ــه - تكاور - حرف انتخاب  ١٢- نغم

- كوير معروف
از   - ــرخ كردني ها  س ــرف  ظ  -١٣

مراحل زراعت - نجات
ــب مانده -  ١٤- هماهنگ - نان ش

جديد، امروزي
ــارم كه  ــرن چه ــعراي ق ١٥- از ش
مداح سلطان محمود بود - سرمربي 
ــنال كه اين روزها با به خدمت  آرس
گرفتن مسعود اوزيل مدعي عنوان 

قهرماني شده است
 عمودي:

١- پيرايه اي زينتي براي خانم ها - 
احساساتي و خيالپرداز

ــي  ــرق - نوع ــادي ب ٢- ه
ماهي - خوراك كفش

ــن -  ــان معي ــدت زم ٣- م
سمبل - بي موقع

ــرف  ــواه - ح ــرا - گ ٤- كل
خطاب - جواب هاي!

ــب  اس  - ــان  مژده رس  -٥
تندرو - شهر رازي

و  دم  ــرت -  نف ــرف  ح  -٦
جان- كمك كننده

 - ــرق  ب ــار  فش ــد  واح  -٧
ــتان -  ــور ازبكس مركز كش

شكسته بند
ــدي براي پارچه به  ٨- واح

ــاس - مخفف  ــت لب اندازه يك دس
نيكو - گنجينه اسناد

٩- رود مرزي - مكاني عمومي براي 
استفاده از اينترنت - همراه تاخت

ــخصيتي در شاهنامه - بلي  ١٠- ش
- حرف صليب

ــهري در  ــت بازاري – ش ١١- قيم
سيستان و بلوچستان - متحرك

ــكي -  ــه روفتن - خش ــر ب ١٢- ام
اصالح عكس - مخفف هم او

ــين - چاره انديشي  ١٣- زن همنش
- گلي زينتي

١٤- چپاول - تكنولوژي جديد - از 
رگ هاي مهم بدن

ــداري - جعبه فلزي  ــر و ن ١٥- فق
ــا  ي ــتي  كش ــار،  قط روي  ــي  بزرگ

كاميون

 افقي:
ــلونا - برنده  ــن مربي بارس ١- اولي

امسال جايزه «ادگار آلن پو»
٢- بي آبرو - همسايگي - اندازه

ــخن زشت -  ٣- بازي هندوان - س
پس انداز

٤- بت معروف - نشانه اسم مصدر 
- روز عرب - از بانك مي گيرند

ــن آذري - ماه پنجم - ريز  ٥- زمي
ــش يك  ــوص آزماي ــرات مخص نم

پرسش
ــردن -  ــگاه ك ــد - ن ٦- زادگاه عبي

ويتاميني در اسفناج
ــگل -  ــه جن ــده - اله ــاد ش ٧- زي

نانجيب
٨- برترين نوازنده ترومپت تاريخ

 - ــي  جاي گزين  – ــد  مانن  -٩
پچ پچ

ــيله اي  ١٠- برج جدولي - وس
در آشپزخانه - دوستداران

ــوختگي - كهنه -  ١١- اثر س
غذاي آبكي

١٢- رفيق يكرنگ - نام گلي - 
افزون خواهي - الي آخر

پايتخت  ــورت -  ١٣- عضو ص
قطر - آنچه در شب بدرخشد

١٤- جوان زيبايي كه آفروديت 
 - ــلوب  اس  - ــود  ب ــقش  عاش

عالمت
ــنده هميشه شوهر  ١٥- نويس

- هسته

 عمودي:
ــت  خاصي ــا  ب ــزي  فل  -١
از  ــي  بخش  - ــه  راديواكتيويت

اوستا
ــبزواري -  ــص مالهادي س ٢- تخل

گوارا - تحفه فرستادن
٣- ديدن - زينت - مبدل برقي

٤- پرنده اي كبود رنگ - با معنوي 
ميانه اي ندارد - بخار دهان - قصد

ــودار - ادات  ــر - جل ــرق س ٥- ف
تشبيه

ــي  نوع  - ــداز  دوش ان  - راوي   -٦
پرانتز

 - ــل  داخ  - ــي  تودهن ــت  مش  -٧
رياكار

٨- ياقوت - كشور صنعا - شوم
٩- زشت و ناپسند - قصه – فيلمي 

از استيون اسپيلبرگ
ــاب  ــپزخانه - كت ــه آش ١٠- قفس
هندوان - ژنرال جنگ هاي انفصال

 - ــات  حيوان ــو  عض  -١١
ردياب - جنبش

ــه - تيم  ــزرگ جث ١٢- ب
خوي   - فرانسه  باشگاهي 

گيرنده - نيم بيت
ــي  زيرزمين ــاقه  س  -١٣
ــاره به جاي  ــر اش - ضمي
ــن  تمري درس   - دور 

نويسندگي
ــور  ــد - كش ١٤- ثروتمن
آفريقايي - كشور صنعتي

زوال  اميل  ــاهكار  ش  -١٥
- كوره
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 طالع بينى 
هفتگى

فروردين ماه:
اعتماد  و  باورى  خود  قدرت  شما 
اخير  روزهاى  اين  در  تان  نفس  به 
دليل  به  شايد  است،  شده  كم  بسيار 
يا  باشد  دوستان تان  صحبت هاى 
ناگوارى  اتفاقات  دليل  به  هم  شايد 
و  است  آمده  پيش  برايتان  كه  باشد 
به  اعتماد  شما  كه  است  شده  باعث 

نفس تان را از دست بدهيد.
به  داريد  دوست  تازگى  به  شما 
با  كه  اين  تا  دهيد  گوش  قلب تان 
عقل تان رفتار كنيد زيرا عقل تان گاهى 
كه  مى دهد  شما  به  را  پيشنهادهايى 
نداريد.مسير  آنها  انجام  به  تمايلى 
خود را در يك خط ادامه ندهيد، سعى 
كنيد تغيير و تحولى در زندگى تان به 
دچار  زندگى تان  زيرا  آوريد،  وجود 

يكنواختى شده است.

ارديبهشت ماه:
مى كنيد  احساس  روزها  اين  در  شما 
را  او  كه  كسى  و  شما  بين  فاصله اى 
همين  به  است  افتاده  داريد  دوست 
اما  هستيد  ناراحت  بسيار  دليل 

ناراحت و نگران نباشيد زيرا دليل اين 
فاصله اى كه بين شما دو نفر رخ داده 

است به زودى مشخص خواهد شد.
تصميمات  روزها  اين  در  است  بهتر 
شما  زيرا  نگيريد،  را  خطير  و  مهم 
داراى قدرت فكرى مناسبى نيستيد و 
ممكن است به خاطر راهى كه انتخاب 
مى كنيد به بيراهه برويد ، راه زندگى 
بايد  و  است  شده  باريك  كمى  شما 
دره  و  پرتگاه ها  از  احتياط  با  خيلى 

هاى زندگى عبور كنيد.

خرداد ماه:
نقد  را  ديگران  كه  اين  از  بسيار  شما 
تحليل  و  تجزيه  مورد  را  آنها  و  كنيد 
قرار دهيد خوشحال ميشويد،اما الزم 
است بدانيد اين كار باعث مى شود تا 
دست  از  را  خود  مثبت  وجهه  شما 

دهيد.
نگاه  چيز  همه  به  مثبت  ديدى  با 
مى كنيد و در دنيايى كه خودتان براى 
مى بريد  سر  به  ساخته ايد  خودتان 
و  شده  خارج  دنيا  اين  از  است  بهتر 
هستند  شما  اطراف  در  كه  را  افرادى 
مشاهده  ميدهند  رخ  كه  را  وقايعى  و 

كنيد.

تير ماه:
وقايع منفى كه در گذشته برايتان رخ 
شما  روى  بر  منفى  اثر  است،  داده 

از  بعد  شما  و  است  گذاشته 
اين همه مدت نتوانسته ايد اين اتفاقات 

را فراموش كنيد.
شده  واقع  زندگى  كشاكش  در  شما 
را  خود  راه  است  بهتر  اما  بوديد 
زيرا  كنيد،  پيدا  جدل  و  مبارزه  در 
نا  دچار  نكنيد  پيدا  را  راه تان  اگر 
صحبت هايى  به   ، مى شويد  اميدى 
كه  خواسته هايى  يا  و  ميشنويد  كه 
جواب  سريع  دارند  شما  از  ديگران 

مثبت ندهيد و كمى تامل كنيد.

مرداد ماه:
شما بايد كارها و فعاليت هاى تازه اى 
اتفاقات  و  فرصت ها  كنيد،  آغاز  را 
تازه اى برايتان پيش مى آيد كه چشم 
شما را بيشتر به روى دنيا باز مى كند 
، مراقب باشيد زيرا نرمش بيش از حد 
در كارهايتان به ضرر شما مى شود.

رخ  برايتان  اتفاقى  يا  آمد  پيش  هر 
كند،  عوض  را  شما  راه  نبايد  مى دهد 
انقدر  و  باشيد  پيگير  زندگى تان  در 
به مسائل با ديدى منفى ننگريد، زيرا 
شما  سالمتى  به  كه  مى شود  باعث 
تا  باشيد  بين  واقع  ؛  برسد  آسيب 

موفق شويد.

شهريور ماه:
شما در اين روزها بيش از حد به يك 
احتياج  كوتاه  استراحت  يا  تعطيالت 

داريد 
خود  آينده  براى  حد  از  بيش  زيرا 
تالش كرده ايد و به همين دليل اكنون 
براى  توانى  ديگر  و  شده ايد  خسته 

ادامه راه نداريد.
شما به تصورات خود بيش از حد پر 
الزم  شما  براى  رويا  مى دهيد،  بال  و 
باعث  كه  حد  اين  در  نه  در  اما  است 
آن  زمان  اكنون  ؛  شود  شما  سقوط 
پرش  يك  شما  كه  است  رسيده  فرا 

براى آينده داشته باشيد.

مهر ماه:
هيجانات  نمى توانيد  راحتى  به  شما 
كنيد،  كنترل  را  خود  صحبت هاى  و 
شايد به نظرتان اين صحبت ها كوچك 
بايد  اما  برسد  نظر  به  ناچيز  و  باشد 
زيرا  كنيد  دقت  خود  صحبت هاى  به 
ممكن است از همين صحبت هايتان بر 

عليه شما استفاده شود.
در  و  هستيد  بى احتياط  زيادى  شما 
عمل  كامل  دقتى  بى  با  كارهايتان 

مى كنيد اما بايد مواظب باشيد.

آبان ماه:
هيجانات  نمى توانيد  راحتى  به  شما 
كنيد،  كنترل  را  خود  صحبت هاى  و 
شايد به نظرتان اين صحبت ها كوچك 
بايد  اما  برسد  نظر  به  ناچيز  و  باشد 
زيرا  كنيد  دقت  خود  صحبت هاى  به 

ممكن است از همين صحبت هايتان بر 
عليه شما استفاده شود.

در  و  هستيد  بى احتياط  زيادى  شما 
عمل  كامل  دقتى  بى  با  كارهايتان 

مى كنيد اما بايد مواظب باشيد.

آذر ماه:
داريد،  قرار  موقعيت  بهترين  در  شما 
بهتر است از اين فرصت خود استفاده 
كنيد و تا جايى كه مى توانيد از زمين 
مثبت  حد  از  بيش  شما   ، بگيريد  اوج 
تا  زندگى  در  نبايد  ولى  هستيد  بين 
اين حد مثبت بين باشيد زيرا حوادث 
خواهند  رخ  برايتان  زيادى  اتفاقات  و 
داد كه ممكن است برخى از انها منفى 
اهميتى  كه  مسائلى  باشند.به  نيز 
ندارند زيادى فكر مى كنيد بهتر است 
تا اين حد فكر و خيال نداشته باشيد 
در  نيز  اطرافيان تان  دهيد  اجازه  و 
زيرا  كنند  كمك  شما  به  كارهايتان 

زندگى تان ساده تر خواهد شد.

دى ماه:
مى آيد  پيش  برايتان  كه  اتفاقاتى  با 
خورد  بر  سخت  و  جدى  زيادى 
اتفاقات  اين  از  خيلى  زيرا  مى كنيد 
ساده و معمولى هستند و نيازمند اين 
همه تحقيق را ندارند، با اين كارهاى 
خسته  را  خودتان  فقط  اضافى 

مى كنيد.

اجازه دهيد به شما خوش بگذرد و به 
وقايعى كه پيش مى آيد لبخند بزنيد ؛ 
شما بزودى ريسك هاى بزرگى را در 

زندگى تان انجام مى دهيد.

بهمن ماه:
احساس ميكنيد با زندگى كه در حال 
شده ايد  بيگانه  كمى  داريد  حاضر 
زندگى  در  را  نقشى  چه  نمى دانيد  و 
دچار  دليل  همين  به  داريد  حاضر 
سردرگمى شده ايد ؛ توصيه مى شود 
اول و در ابتدا خود را پيدا كنيد و بعد 

قدم در كارهاى مختلف بگذاريد.
رخ  شما  زندگى  در  تازه اى  اتفاقات 
مى دهد، كه باعث ميشود ديد تازه اى 
پيدا كنيد و انرژى فوق العاده زيادى 

را از اين اتفاق به دست بياوريد.

اسفند ماه:
شما با ديدى كلى به زندگى مى نگريد 
به همين دليل بسيارى از پيشامدهايى 
كه رخ مى دهد را نمى بينيد يا اين كه با 

بى تفاوتى از كنار آنها رد مى شويد.
شما درك صحيحى از مسائل زندگى 
كه  حدس هايى  اوقات  اكثر  و  داريد 
در رابطه با جريانات زندگى مى زنيد 
شنيدن  منتظر  مدام   ، هستند  درست 
خود  ذهن  و  نباشيد  ناگوار  خبرهاى 
را عادت دهيد كه با تصميم گيرى هاى 

منطقى پيش برود.
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در شمال ايران ، سرخرود، مجاور محمود آباد، كمپ 

وزارت نفت به علت نياز، به فروش مى رسد. 
قيمت 30000 پوند

07988937679

خدمات لوله كشى آب و گاز 
خدمات نقاشى ساختمان

تعميرات ساختمان كلى و جزيى

07780814374
خدمات لوله كشى و نجارى

خدمات نقاشى ساختمان
تعميرات كلى و جزيى ساختمان

07874001725

سالم، بنده دخترى اهل استانبول تركيه و ساكن لندن مى باشم. 
عالقمند به شروع يك رابطه جدى با يك آقاى اهل آذربايجان 

ايران و ساكن لندن هستم. 
اولويت هاى بنده با شخصى بلند قد، زيبا روى و با اخالق، مجرد 

و قادر به صحبت به زبان تركى مى باشد. (سن47-33)
لطفا در صورت تمايل با اين شماره تماس بگيريد. 

07598436541
No Voicemail, No Text, Only Telephone Call 



IKB Travel & Tours, 230 Edgware Road, London, W2 1DW All Prices are from & subject to availability and change.

74553

Travel &Tours LTD to the middle east
Cheapest flights

www.YouShouldTravel.com
0207 724 8455
Open Monday to Saturday 9.30am till 6.00pm

Call us now or book online
& c harges

A i r

Tehran

I ran

Direct

f r  £460
i nc luding al l  tax

Return

Shiraz

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £441
Return

Mashad

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £441
Return

Dubai

i nc luding al l  tax
& c harges

Gulf
Air

f r  £378
Return

Tehran

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £430
Return

Tabr iz

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £478
Return

Baghdad
& Sulaymaniyah

i nc luding al l  tax
& c harges

I raqi
Airways

f r  £438
Return

Tehran

i nc luding al l  tax
& c harges

Bus iness
Class

f r£1038
Iran Air

Return




