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اميرطاهرى در سى و يكمين سال تاسيس كانون ايران با تكيه بر آريايى بودن ايرانيان

در  ديگرى  نشستى  اكتبر)،   25) گذشته  جمعه   روز 
ميزبانى  به  كنزينگتون،  شهردارى  كتابخانه  سالن 
كانون ايران و با يادآورى سى و يكمين سال تأسيس 
اجراى  با  كه  نشست  اين  شد.  برگزار  كانون  اين 
اين  به  بود،  همراه  مهمانان  از  پذيرايى  و  موسيقى 
مسئله كه «آيا ملت ايران آريايى است؟» مى پرداخت 
و سخنران آن آقاى امير طاهرى، نويسنده و روزنامه 
نگار، بود. ايشان در اين نشست بيشتر به پرسش ها و 
ديدگاه هايى كه در اين باره مطرح بود پاسخ دادند كه 

برگزيده اى از آن را در ادامه مى خوانيد.

معناى آريا
آريا معانى مختلفى دارد از جمله «شريف بودن» البته 
باشيم.  داده  خودمان  به  خود  را  لقب  اين  است  ممكن 
به  متعلق  «آريايى»  است.  دادن  پيوند  آن  ديگر  معنى 
اقوام هند و ايرانى است؛ كسانيان، كاسپى ها، انشائيان 
و بسيارى ديگر در فالت ايران تا قبل از ورود آريايى 
آميزه  و  آميختند  هم  در  ها  آريايى  با  اما  بودند  ها 
جديدى در ايران به وجود آمد. به داليل ايدوئولوژيك، 
مجموعه  تمام  ايم  نتوانسته  اخير  سال  صد  در  ما 
تاريخى مان را مدعى شويم؛ شاه پهلوى، اقوام ايرانى 
را به آريايى محدود كرد و ايران كنونى نيز به اسالم. 
حكومت  ايران  بر  پيش  سال  هزار  چند  از  كه  كسانى 
آريايى  را  خود  مستقيم  غير  با  مستقيم  اند،  كرده 
دانسته اند. ايران يعنى آريايى و اين نام در طول تاريخ 

را  ايران  همه  بايد  ما  آينده  در  اما  است  داشته  وجود 
احيا و حفظ كنيم.

امپراتورى ايران
 18000 تا  ايران  فالت  به  ايرانى  اقوام  ورود  تاريخ 
اصلى  مبدأ  كردن  پيدا  و  گردد  مى  بر  عقب  به  سال 
مهم  رو،  اين  از  است.  دشوارى  بسيار  كار  ايران 
نيست ايران از كجا آمده، مهم بقا و چگونگى بقاى آن 
عليرغم  كه  هستند  تاريخ  در  ملتى  تنها  ايرانيان  است. 
خطرهاى بزرگ، خود را حفظ كرده اند و از اين بابت 
از  تمدن  تاريخ  آغاز  هگل  قول  به  بود.  خوشحال  بايد 
شكل گيرى امپراتورى ايران شروع شد و امپراتورى 
يعنى مجموعه اى از اقوام كه در چهارچوب يك نظام 
رسمى  دين  تا  نيز  روم  كنند.  مى  زندگى  حكومتى 
نداشت، تمدن بزرگى بود و اتحاديه اروپا تالشى براى 

احياى آن است. امپراتورى جنبه امپرياليستى ندارد.

هويت يا ماهيت
اين  در  چون  نبودن نيست  و  بودن  از  پرسش  زندگى 
است:  بودن  چگونه  از  پرسش  بلكه  نداريم،  نقشى  دو 
برده يا آزاد، خالق يا ويرانگر! صحبت از قوم ايرانى، 
بودن  آريايى  نيست؛  بودن  بدتر  يا  بهتر  از  صحبت 
نژادى  واژه  آريا  نيست؛  برترى  يا  اروپايى  معناى  به 
اين  و  است  بودن  چگونه  است؛  فرهنگى  بلكه  نيست 

چگونه بودن ... ادامه در صفحه 4
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در تصاوير حكاكى شده بر سنگهاى تخت جمشيد 
هيچكس عصبانى نيست. هيچكس سوار بر اسب 
بينيد.  نمى  تعظيم  حال  در  را  هيچكس  نيست. 
هيچكس سرافكنده و شكست خورده نيست هيچ 
قومى بر قوم د يگر برتر نيست و هيچ تصوير 
خشنى در آن وجود ندارد. از افتخارهاى ايرانيان 
اين است كه هيچگاه برده دارى در ايران مرسوم 
نبود ه است در بين صدها پيكره تراشيد ه شده 
بر سنگهاى تخت جمشيد حتى يك تصوير برهنه 
و عريان وجود ندارد. بخاطر بسپاريم كه از چه 

نژادى هستيم و داراى چه اصالتى مى باشيم. 
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هاي  نوشته  از  پرشين  نامه  هفته 
استقبال  خوانندگان  و  نويسندگان 
آزاداست. آنها  ويرايش  در  ولي  كرده 

مسئوليت آگهى ها و صحت آنها بعهده 
پرشين  نامه  هفته  ميباشد  آن  صاحبان 
اختيار  صاحب  ها  آگهى  رد  يا  درقبول 
معنوى  و  مادى  حقوق  كليه  باشد.  مى 

شماره  به   Golden Class Ltd براى 
دسامبر  اول  تاريخ  به  ثبت 06762511 

2008 محفوظ است.      
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من تفكرى مردانه، ولى 
قدرتى زنانه دارم

ژوليوس سزار، پرده دوم، صحنه چهارم.

I have a man’s mind, but 
a woman’s might.

Julius Caesar, Act II, sc. 4.

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

سخنى با شما خوانندگان 

هفته نامه پرشين، چنانكه خوانندگان عزيز از هفته پيش مالحظه فرموده اند، 
باالخره تمام رنگى شد. و اين اولين اقدام از سرى برنامه هايى است كه براى 
بهبود كيفيت نشريه و خدمات مان به هموطنان، در تيم پرشين مورد بحث و 
بررسى قرار گرفته و با توجه مشكالت موجود اولويت بندى شده است. براى 
مثال:براى پخش منظم نشريه در جنوب لندن و شهرستان ها، اقدام براى پيدا 

كردن توزيع كننده و شيوه مناسب ارسال نشريه، آغاز شده است. 

هر چند خوانندگانى كه، حتى از خارج از بريتانيا، آبونه شده اند، خيلى وقت 
است كه نسخه هاى نشريه را هر هفته دريافت مى كنند.براى پوشش بيشتر 
اخبار و وقايع در جامعه ايرانى، اقدام به استخدام گزارشگران و نويسندگانى 
بيشترى  مطالب  خواننده  پرشين،  آينده  هاى  شماره  در  شما  و  است  شده 

درباره جامعه اى كه در آن زندگى مى كنيد خواهيد بود.
هاى  سوگوارى  يا  ها  شادباش  براى  شده  گرفته  نظر  در  خاصى  بخش 
هموطنان و آنها مى توانند مراسم هاى خود را از طريق اين نشريه به اطالع 

يكديگر برسانند.

همچنين تصميماتى براى انتشار نشريات ضميمه گرفته شده است كه مراحل 
اجرايى آن در دست اقدام است.در مجموع، به داليل تغييراتى كه بخشى از 
آنها در باال ذكر شد، قيمت آگهى هاى نشريه، كه تنها ممر درآمد آن است، 
نيز افزايش اندكى خواهد داشت. لذا از صاحبان مشاغل، چه آنهايى كه بودجه 
تبليغاتى ندارند وچه آنهايى كه رونق كسب و كارشان از شركتهاى زنجيره 
اى جهانى هم بيشتر است و اصوًال نيازى به تبليغات ندارند، خواهشمند است 
امور تبليغات احتمالى شان را همچنان به نشرياتى كه ديروز آمده اند و فردا 

هم مى روند، ارجاع دهند!

حسابى كه روس ها و امريكايى ها بر جنگ شيعه و سنى كرده اند

آشفته تر شدن اوضاع
 اعراب و مسلمانان

براى  و  است  اسالم  جهان  چندپارگى  بر  مبتنى  روسيه  هجومى  استراتژى 
همين حساب ويژه اى بر درگيرى هاى سنى و شيعى و شعله ور ساختن آن 

كرده است.

آن چه از نقشه جديد عربى و جهانى مشاهده مى شود حكايت از آشفته تر 
شدن حال و روز اعراب و مسلمانان جهان دارد كه دو كشور بيش از همه 
در تشديد اين وضعيت نقش دارند، اياالت متحده امريكا و روسيه.نقش امريكا 
همواره بر عزل و دخالت در جهان بوده است. اكنون نيز به گونه اى وارد 
تحوالت شده است كه مى خواهد از تجربه دفاعى خود در افغانستان و عراق 
استفاده كند تا اوال به منابع بزرگ ترى از نفت و گاز برسد تا به اين ترتيب از 
شما هم پيمانان نفتى عربش بكاهد و ثانيا، طرح استراتژيك خود را براى دور 
شدن از منطقه و تمركز بر آسيا و چين در دهه هاى آينده پياده كند. در عين 
حال اين كاهش نفوذ كه بازتاب خود را در وضعيت هم پيمانان عرب امريكا 
به ويژه در مورد عربستان نشان داده است، باعث شده تا در تصميم گيرى 

هايش نيز تاثير بگذارد.

جهان  دو  و  اروپا  به  جغرافيايى  لحاظ  از  كه  كشورى  روسيه،  مورد  در  اما 
سياسى،  تا  شده  سبب  اش  ويژه  موقعيت  و  است  نزديك  عربى  و  اسالمى 
نظامى و اقتصادى نيز خود را در منطقه درگير كند و سرنوشتش متاثر از 
بهار عربى و انقالب هايى كه افق هاى تازه اى را مى گشايند، شود. درگير 
شدن روسيه در درگيرى هاى جارى در سوريه سبب شده تا اين تاثيرگذارى 

بيش از پيش افزايش يابد.

براى  و  است  اسالم  جهان  چندپارگى  بر  مبتنى  روسيه  هجومى  استراتژى 
ساختن  ور  شعله  و  شيعى  و  سنى  هاى  درگيرى  بر  اى  ويژه  حساب  همين 
كه  است  استراتژى  اين  در  مهم  اى  برگه  سوريه  حكومت  است.  كرده  آن 
نقطه وصلى ميان روسيه، ايران و لبنان با عبور از عراق محسوب مى شود 
بازسازى  اما  است،  استراتژيك  اين  شكست  معناى  به  اسد  دولت  سقوط  و 
توانايى هايش به معناى ادامه اين درگيرى و حتى رسيدن آن به نسل هاى 

آينده خواهد بود.  
اسراتژى روسيه مبتنى بر تجزيه جهان عربى و سرمايه گذارى بر درگيرى 
هاى شيعى و سنى است تا به اين ترتيب تغييرى شگرف در دو جهان عربى 

و اسالمى به وجود نيايد.
حلقه مهم در اين دستورالعمل حفاظت از حكومت اسد براى تحقق دو هدف 
جغرافياى  تشكيل  از  ممانعت  اول  كند:  مى  تكميل  را  ديگرى  يكى  كه  است 
سياسى و اقتصادى جديد كه بتواند كشورهاى عربى را سياسى و اقتصادى 

به هم وصل كند و دوم ممانعت از ايجاد خط جغرافيايى سياسى و اقتصادى 
كه مانع از رسيدن نفت و گاز به تركيه و اروپا شود تا به اين ترتيب اين دو 

منبع استراتژيك انرژى انحصارا در اختيار روسيه باقى بماند.   

اسراتژى روسيه مبتنى بر تجزيه جهان عربى و سرمايه گذارى بر درگيرى 
هاى شيعى و سنى است تا به اين ترتيب تغييرى شگرف در دو جهان عربى 

و اسالمى به وجود نيايد.

كاهش جايگاه و نفوذ امريكا در منطقه به دشمنان سياسى و نظامى روسى 
به  افق  براى  را  گسترده  و  تاريك  اى  آينده  تا  دهد  مى  پيشروى  اجازه  اش 

شدت خطرناك دو امت اسالمى و عربى رقم بزنند.

به رغم اختالفات استراتژيك ميان روسيه و امريكا هر دوى آنها در حقيقت 
حضور يكديگر را تكميل مى كنند چرا كه هر دوى آنها بر سر نتيجه توافق 
دارند، براى اين كه حركت جزر امريكايى را حركت مد روسى جبران مى كند 
هم  يكديگر  با  مضمون  لحاظ  از  شكلى  لحاظ  از  متعارض  حركت  دو  اين  و 
پوشانى دارند و مى توانند يكديگر را كامل كنند. به اين ترتيب به دو منطق 
اساسى در منطقه مى رسيم، اولى دشمنى با جريان هاى سلفى اسالمى مسلح 

و ديگرى توافق بر سر جايگاه اسرائيل و نقش آن در منطقه.

روس ها درگيرى سنى شيعى را سرمايه گذارى پر سودى از لحاظ اقتصادى 
عرب  جهان  تا  دهد  مى  اجازه  آنها  به  كه  كنند  مى  قلمداد  خود  براى  مالى  و 
همچنان براى تامين تسلحيات خود به آنها وابسته باشند و بابى را از انتقام 
هاى شيعه و سنى باز كند كه به اين سادگى ها قابل بستن نباشد، به گونه اى 
كه مى توانند به راحتى در آن پول صرف كنند و از آن آسانتر درآمد داشته 
سمت  به  حركت  و  پيشرفت  و  شكوفايى  از  قطعا  كار  اين  براى  آنها  باشند، 
مدرنيسم و دموكراسى و تغيير در كشورهاى عربى و منطقه نيز جلوگيرى 

مى كنند.
از  حمايت  طريق  از  سنى  و  شيعى  هاى  درگيرى  روى  بر  گذارى  سرمايه 
جريان هاى تندروى دو طرف سبب مى شود تا زيرساخت هاى كشورهاى 
عربى كامال ويران شوند و بذر ويرانى و نابودى و مرگ كاشته شود، كما اين 
كه درگيرى خودساخته ميان جنبش هاى اسالمى سياسى مدنى مثل اخوان 
المسلمين با حكومت هاى عربى را نيز افزايش مى دهد كه بى شك اين خطايى 
استراتژيك براى كسانى كه به دنبال جنگ داخلى هستند، محسوب مى شود، 
بلكه  شود  مى  اسالمى  هاى  جريان  ميان  جنگ  ايجاد  باعث  تنها  نه  كه  چرا 

رويارويى عبثى را ميان ملت ها و فرهنگ هاى دينى نيز به وجود مى آورد.

يكى از اهداف اين استراتژى روسيه شايد با مصالح استراتژيك امريكا تالقى 
پيدا كند، نشانه هايى وجود دارد كه نشان مى دهد اروپاى ضعيف به تدريج 
به زير چتر رحمت روس ها و امريكايى ها براى تامين منابع اصلى انرژى 
اش متمايل خواهد شد. عالوه بر آن استراتژى روسيه مى تواند استراتژى 

اسرائيل در دو جهان عرب و اسالم را نيز كامل كند.
منبع: سرمقاله القدس العربى
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گزارش هفته
جوانان در بحران بيكارى

مركز  رييس  توسط  بيكارى  ميزان  از  آمارى  ارائه  با   
دولت  در  شغل  ميليون   7 ايجاد  ادعاى  هم  باز  آمار 
قبل زير سوال رفت. عادل آذر براى نخستين بار نرخ 
بيكارى جوانان را بحرانى خواند. به گفته او، اگر نرخ 
بيكارى جوانان 15 تا 24 سال كه هم اكنون 26  درصد 
باشد،  درصد    12/2 كل  بيكارى  نرخ  دوبرابر  است، 
منطقه  در  بيكارى  نرخ  نظر  از  كه  است  اين  معناى  به 
بحران زا قرار گرفته ايم. در همين حال وزير تعاون نيز 
ايجاد شغل براى جوانان تحصيلكرده و جوياى كار را 

يكى از چالش هاى جدى دولت يازدهم دانسته است.

بيلبوردهاى «صداقت آمريكايي»
تنها چند روز پس از پايان مذاكرات ژنو كه طرفين آن 
را مفيد و سازنده ارزيابى كردند بيلبوردهايى در برخى 
مخالفت  از  نشان  كه  شد  نصب  تهران  شهر  معابر  از 
بعضى گروه ها با روند مذاكرات و به نوعى هشدار به 
مذاكره كنندگان ارشد تلقى مى شد. در اين بيلبوردها كه 
پس از چند روز از سطح شهر جمع آورى شد صداقت 
آمريكايى ها در مذاكرات هسته اي زير سوال برده شد، 
در  دست  به  اسلحه  آمريكايى  ديپلمات  كه  گونه اي  به 
يكى از اين بيلبوردها نمادى از مذاكره زير سايه تهديد 

و ارعاب بود.

پس لرزه هاى شنود تلفنى
با انتشار سند تازه اي از ادوارد اسنودن پيمانكار سابق 
آژانس امنيت ملي آمريكا در روزنامه گاردين مشخص 
شده كه آمريكا از 35 نفر از سران كشورهاي مختلف 
جهان از جمله آلمان، فرانسه و برزيل جاسوسي كرده 
به  اوباما  جاسوسى،  بزرگ  شوك  اين  دنبال  به  است. 
را  او  تلفني  ارتباطات  واشنگتن  گفت  آلمان  صدراعظم 
تحت نظر نداشته، اما اينك آلمان و برزيل قصد دارند 
ببرند.  ملل  سازمان  به  را  آمريكا  جاسوسى  موضوع 
گفته شده اسنودن د ه ها هزار سند ديگر در ارتباط با 

روسيه، ايران و چين در اختيار دارد. 

افزايش طالق و ازدواج موقت
مدت  به  نسبت  امسال  نخست  نيمه  در  حالى كه  در 
مشابه سال گذشته ازدواج 5 درصد كاهش يافته و در 
معاون  است،  پيداكرده  افزايش  درصد   7 طالق  مقابل 
قوه قضائيه اعالم كرده كه طى اين مدت ازدواج موقت 
10 درصد افزايش يافته است. وى البته تاثيرگذارترين 
علت طالق در خانواده ها را دخالت والدين و نيز عدم 
حالى  در  اين  است.  دانسته  عقد  ضمن  شروط  تحقق 
است كه اغلب ازدواج موقت در دفترخانه ها به صورت 

رسمى ثبت نمى شود.

حقايق اقتصادى
مديرعامل  معارفه  و  توديع  مراسم  در  اقتصاد  وزير 
بانك سپه از واقعيت هاى اقتصادى امروز كشور پرده 
برداشت كه به گفته خودش در تاريخ اقتصادى ايران 
 5/8 منفى  رشد  نيست.  مقايسه  قابل  دوره اى  هيچ  با 
تومانى  ميليارد  هزار   650 نقدينگى  اقتصاد،  درصدى 
در كنار كمبود منابع در بنگاه هاى اقتصادى، تورم 40 
درصدى، بيكارى 8/5 ميليون نفر و استقراض از بانك 
مركزى كه موجب تورم سنگين در كشور شد از جمله 
ايران  اقتصاد  در  گذشته  سال   8 طى  كه  بود  حقايقى 
اتفاق افتاد. وى همچنين نرخ سود واقعى در كشور را 

منفى دانست.

حمله تروريستى در سراوان
مرزى  پاسگاه  به  اشرار  حمله  پى  در  شب  جمعه 
سراوان 14 تن از مرزبانان ايران به شهادت رسيدند 
و تعدادى زخمى شدند. با پذيرش مسووليت حمله از 
سوى گروهك تروريستى جيش العدل، پاى پاكستان هم 
به اين قضيه بازشد. چرا كه تروريست ها پس از انجام 
عمليات به آنجا گريخته بودند. از سوى وزارت خارجه 
.هرچند  گرفت  صورت  پاكستان  مقامات  با  مذاكراتى 
گفته شد بيش از 5 كشور در اين حادثه دخيل هستند. 
جز  پيامى  هسته اي  مذاكرات  جريان  در  كه  حادثه اي 

بحران سازى براى دولت اعتدال ندارد.

هفته اى كه گذشت
ادامه از صفحه اول

آريايى ناميدن ايران تحقير 
اقوام ديگر نيست

احسان صادقيان 
هويت يا ماهيت

زندگى پرسش از بودن و نبودن نيست چون در اين دو نقشى نداريم، بلكه 
پرسش از چگونه بودن است: برده يا آزاد، خالق يا ويرانگر! صحبت از قوم 
ايرانى، صحبت از بهتر يا بدتر بودن نيست؛ آريايى بودن به معناى اروپايى 
بودن  چگونه  است؛  فرهنگى  بلكه  نيست  نژادى  واژه  آريا  نيست؛  برترى  يا 
است و اين چگونه بودن به روى همه كس باز بوده؛ چنانكه در طول تاريخ 
بودن  آريايى  با  همه  كه  ايم  داشته  گوناگون  اقوام  از  بسيارى  پادشاهان 
درآميحته اند. قومى كه به ايران آمد خود را آريا مى دانست اما در ايران با 

اقوام ديگر مخلوط شد. مانند فرانكها كه 1% فرانسوى ها بودند و با اقوام 
ديگر در آميختند و در نتيجه فرانسوى بودن، يك نوع بودن است، نه يك نژاد. 
در ايران مدرن هم ايرانى بودن يا به خون است يا به خاك؛ و نه فقط به خون. 

آريايى يك نوع جهان بينى خاص دارد.

نژاد پرستى
نازيها  و  هيتلر  ندارد؛  ها  آلمانى  و  هيتلر  به  ربطى  بودن  آريايى  و  آريا 
براى  تنها  و  ندارند  ايران  به  ربطى  نيز  ها  ايرلندى  نبودند.  آلمانى  اصالتًا 
ابراز تفاوتشان از انگليسى ها ادعاهايى مى كنند؛ بنابراين از اصطالح آريايى 
سوءاستفاده شده. آريايى ناميدن ايران تحقير اقوام ديگر نيست؛ ادبيات و 
بسيارى  مشكالت  ايران  در  دارد.  را  پرستى  نژاد  بار  كمترين  ايران  فرهنگ 
دارد؛  همه  به  تعلق  ايرانيت  و  ايران  است.  نبوده  پرستى  نژاد  ننگ  اما  بوده 
روند.  مى  و  آيند  مى  هم  هنوز  و  اند  بوده  ايران  در  مختلفى  اقوام  چنانكه 
فارسى يكى از چند صد زبان ايرانى است كه امروزه تنها حدود 17 تاى آنها 
باقى مانده است. هيچ كشورى مثل ايران تنوع مليتى اش، بار قوميتى ندارد؛ 
مثًال اياالت متحده آمريكا مانند شركت سهامى است؛ يا ايتاليا را فرانسوى 
ها متحد كردند و آن را همان «شبه جزيره»* ناميدند و اين نام مثل «ايران» 

بار فرهنگى ندارد.

ايران و مذهب
مذهب بيش از هر چيز بين ابناى بشر فاصله مى اندازد. در تاريخ، هر گاه 
نفوذ مذهب زياد گشته، به ضرر ايران تمام شده است مانند زمان ساسانيان؛ 
يا زمان فتح على شاه و مشكلى كه با روسها پيش آمد؛ يا زمان ناصرالدين 
شاه و قراردادى كه با فرانسوى ها بسته شد. اختناق مذهبى در ايران، هم 
بعد از انقالب و خصوصًا قبل از انقالب باعث تحريف يا نامعلوم بدون تاريخ 
شده است. براى مثال ايران مركزيت بودايى داشته و صوفى گرى در ايران 
در واقع ريشه از آن دارد. يا مركز مهمى از مسيحيت داشته كه روميان آن 
را «فرقه ايرانى» مى ناميدند. و آن غير از آشورى و كلدانى است كه هميشه 
در ايران بوده اند. ايران (غير از اسرائيل امروزى) تنها كشورى بود در دنيا 
كه يهوديان آن در همة اقشار جامعه، از كشاورز و پيشه ور تا وزير و وكيل 

فعال بودند. ما در ايران حتى ملكه يهودى داشته ايم.

هويت ايرانيان
شرقى بودن يك موقعيت جغرافيايى است و نمى توان ايرانى بودن را با آن 
تعريف كرد حتى اگر به معناى فرهنگى آن باشد. ملت مسلمان نيز تعريف 
درستى نيست؛ همه ايرانيان مسلمان نيستند. از طرف ديگر 90% مسلمانان 
جهان، ما ايرانيان را به عنوان مسلمان قبول ندارند! تاريخ را چنانكه هست 
بايد پذيرفت؛ حد وسط ما ايرانيان همين آريايى بودن ماست و مسلمان شدن 
ايرانيان منافاتى با آريايى بودن آنها ندارد. با پذيرفتن اين واقعيت، نه فقط 

مشكالت فلسفى بلكه مشكالت سياسى نيز حل مى شود.

تكيه بر آريايى
آينده متعلق به ايران است ودر آن ترديدى نيست. تكيه بر آريايى بودن از 
نظر سياسى نيز خيلى به ما كمك خواهد كرد. ايران گرگ تنهايى است در 
ميان اتحاديه ها؛ اتحاديه عرب، اتحاديه كشورهاى شرق آسيا، اتحاديه اروپا، 
مورد  جنبه  چند  از  ما  هويت  غيره.  و  جنوبى  آمريكاى  كشورهاى  اتحاديه 
تهديد است كه «جهانگرايى» يكى از آنهاست. بايد مراقب باشيم ولى نترسيم؛ 
آماده باشيم ولى دنبال فسوسان (غمگين بودن و غم پرورى كردن) نرويم. 

آينده هميشه بهتر خواهد بود.

و  سياسى  تحليلگر  نگار،  روزنامه    - اهواز  اهل  ساله،   71  - طاهرى  امير 
نويسنده ايرانى است. وى از سن 28 سالگى تا اولين روزهاى انقالب سردبير 
روزنامه هايى  براى  لندن،  در  گزيدن  اقامت  از  پس  و  بود  كيهان  روزنامه 
هم چون ساندى تايمز، الشرق االوسط، هرالد تريبون بين المللى، فاينانشيال 
نيويورك  تايمز،  لس آنجلس  تايمز،  نيويورك  ژورنال،  استريت  وال  تايمز، 

پست و واشنگتن پست قلم زده است.

آقاى امير طاهرى در گفتگو با هفته نامه پرشين كيفت نشريات ايران را در 
كشورهاى  با  مقايسه  در  ولى  ضعيف  المللى  بين  استانداردهاى  با  مقايسه 
نگاران  «روزنامه  افزود  و  كرد  ارزيابى  خوبى  كيفيت  داراى  رشد  حال  در 
بسيارى در ايران سعى دارند كار خوبى ارائه دهند اما با مشكالت سياسى 
بزرگ  دنياى  با  توانند  نمى  چون  و  هستند  روبرو  آموزشى  و  اقتصادى  و 
مطبوعات در تماس باشند، كار سختى پيش رو دارند.» وى رشد مطبوعات 
ايران را به نسبت گذشته آن نيز چندان مثبت ارزيابى نكرد و گفت:«كيهان، 
براى مثال، در زمانى كه من سردبيرش بودم به يك ميليون تيراژ هم رسيد 
اما حاال در حدود پنجاه هزار تاست. در حاليكه اين روزنامه بازتاب دهنده 
نظرهاى حكومتى است و براى مردم بايد جالب باشد! البته باز هم منصفانه 
نخواهد بود اگر به همين جا ختم كنيم چون حضور رسانه هاى ديگرى مثل 
اينترنت، دنياى مطبوعات را دگرگون كرده است.» آقاى امير طاهرى، شرط 
موفقيت يك نشريه ايرانى در خارج از كشور را، «دستور ندادن به داخل بلكه 
صداى بى صدايان داخل بودن» دانست و به روزنامه نگاران جوان توصيه 
مخاطبيتان  به  و  باشيد  صادق  كارتان  به  يادبگيريد؛  خوب  را  كرد:«كارتان 

احترام بگذاريد!»

  The  exact  origin  of  the  word  “Italy”  is  not  known  with*
  certainty.  The  most  generally  accepted  theory  is  that  “Italia”
 comes  from  an  Oscan  word  which  was  a  language  spoken  in
  the  south  of  the  Peninsula.  Oscan  is  related  to  Latin  (and
  Umbrian  and  Faliscan).  It is  thought  that,  the  Oscan  word
 VITELIU  to  be  the  source  of  current  word  “Italy”. Roughly, that
.“means “Land (or Place) of Young Cattle
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كشف بناي بزرگ دوران 
كوروش در جوار تخت جمشيد 
بنايي بزرگ از دوره هخامنشيان در نزديكي تخت جمشيد كشف 
شده است. باستان شناسان معتقدند اين بنا كه در دوره كوروش 
ساخته شده، احتماال نيايشگاهي از دوره هخامنشيان بوده كه 
به دست هنرمندان بابلي پديدي آمده است. شاهد اين امر كشف 
مردوك،  نماد  موشخوشو،  نقش  به  لعابدار  منقوش  آجر هاي 

خداي بابليان است.
هيات باستان شناسي ايران و ايتاليا در كاوشي مشترك موفق به 
كشف بناي بزرگي از دوره هخامنشي در نزديكي تخت جمشيد 
شدند. به گفته باستان شناسان اين بنا احتماال در دوره كوروش 
بزرگ ساخته شده است. به گزارش CHN تل آجري، محوطه اي 

و  ايراني  باستان شناسان  كلنگ  با  اين روزها  كه  است  باستاني  
شناسي  باستان  هيات  گرفته است.  دوباره اي  جان  ايتاليايي 
چندي پيش و در پي سومين فصل كاوش خود در اين محوطه، 
موفق به كشف بنايي بزرگ از دوره هخامنشيان شدند.«عليرضا 
عسگري چاوردي»، سرپرست ايراني هيات كاوش در تل آجري، 
شناسي  باستان  كاوش هاي  «طي  گفت:   CHN به  دراين باره 
هيات مشترك ايراني- ايتاليايي در حريم تخت جمشيد، در شهر 
پارسه بنايي شگفت انگيز متعلق به روزگار نخستين هخامنشيان 
در فارس كشف شد. ابعاد اين بنا حداقل 33 در 33 متر است و 
هزاران آجر لعابدار در ساخت آن بكار گرفته شده است.»وي 
در ادامه گفت: «ضخامت ديوارهاي اين بنا 10 متر است. كشف 
در  لعابدار  آجرهاي  تعداد  و  حجم  عظمت،  اين  با  بنايي  چنين 
منطقه فارس براي نخستين بار انجام مي شود.» آنچه در كشف 
اين بنا بسيار اهميت دارد، آجرهاي لعابداري است كه به نقوشي 
دراين باره  شده اند.عسگري  مزين  افسانه اي  حيوانات  جمله  از 
تركيبي  به  مزين  بنا  اين  در  رفته  بكار  لعابدار  «آجرهاي  گفت: 
از نقوش اسطوره هاي ايران و بين النهرين باستان است. تا آن 
با  حيوانات  نقش  تزئين  در  رفته  بكار  قالب هاي  حتي  كه  حدود 
النهرين  بين  بابل  در  ايشتار  دروازه  اسطوره هاي  نقش  قالب 
كتيبه اي  بنا  اين  «از  مي افزايد:  باستان شناس  است.»اين  يكسان 
نقش ها،  مجموع  است.  آمده  بدست  بابلي  آكدي  ميخي  خط  به 
گسترده  استفاده  لعابدار،  آجرهاي  تزئين  در  رفته  بكار  فنون 

از مالت قير در اندود آجرها، بكارگيري انواع رنگ و نقش در 
تزيين بنا با استفاده از موتيف هاي اسطوره اي نظير نقش سمبل 
شانزده  لوتوس  گل هاي  انواع  با  همراه  بابل  در  َمردوك  ايزد 
َپر همه از جمله داليلي است كه نشان مي دهد اين بنا در دوره 
موضوع  عسگري  گفته  شده است.»به  بنا  هخامنشي  كوروش 
داريوش  دوره  لعابدار  آجرهاي  در  آنچه  با  بنا  اين  نقش هاي 
هخامنشي و ديگر پادشاهان پس از وي در تخت جمشيد بكار 
بابل  ميالد  از  پيش  سال 539  در  كوروش  است.  متفاوت  رفته 
را فتح كرد و در آن زمان كاهنان بابلي به دليل ثروت و قدرت 
از بين تمام ديگر ايزدان، ايزد َمردوك را برگزيده بودند و ايزد 
مردوك در دوره بابل نو ايزد آسمان ها و زمين بود و در زماني 
كه كوروش بابل را فتح كرد اين ايزد در بين النهرين بيشترين 
فتح  از  پس  احتماال  شناسان  باستان  اعتقاد  داشت.به  را  قدرت 
بابل، كوروش به كاهنان بابلي اجازه داده است در منطقه فارس 

يعني در خاستگاه ايدئولوژيك قدرت هخامنشيان بنايي ساخته 
شود كه اين بنا را هنرمندان بابلي با همان نقش ها و موتيف هاي 
مذهبي اسطوره اي و سمبليك نظير نقش موشخوشو براي ايزد 
تعداد  «كشف  مي افزايد:  ادامه  در  ساخته اند.عسگري  َمردوك 
زيادي از موتيف اين حيوان اسطوره اي ترديدي باقي نگذاشته 
كه بنا مربوط به دوره كوروش است. اما اينكه اين بنا در دوره 
و  شده  تحمل  مذهبي  شكيبايي  و  صبر  با  هخامنشي  داريوش 
ايزد  به  ايزدان  ديگر  از  خشايارشا  مذهبي  نگرش هاي  تغيير  با 
اهورامزدا چه كاركردي پيدا كرده است، همه از جمله مواردي 
با  ارتباط  در  را  جديدي  پرسش هاي  بنا  اين  كشف  كه  است 
نگرش هاي مذهبي جامعه هخامنشي مطرح كرده است. تحقيقات 
باستان شناسي در ارتباط با كشف اين بناي مهم ادامه خواهد 
داشت.»اين فصل از مطالعات باستان شناسي شهر پارسه تخت 
باستان  پژوهشكده  پژوهشي  برنامه هاي  چارچوب  در  جمشيد 
پژوهشي  بنياد  فرهنگي،  ميراث  سازمان  پژوهشگاه  شناسي 
دانشگاه  و  فارس  فرهنگي  ميراث  سازمان  پاسارگاد،  پارسه 
بولونيا ايتاليا انجام شده است.برنامه مطالعات ميداني اين فصل 
از شهر پارسه از اول مهرماه آغاز شده و در آبان ماه به پايان 
عليرضا  پارسه  شهر  مطالعات  ايراني  سرپرست  رسيد.  خواهد 
ايتاليايي  سرپرست  و  شيراز  دانشگاه  از  چاوردي  عسكري 

برنامه پي ير فرانچسكو كاليري از دانشگاه بولونيا است.

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

را براى  فرهنگ و فارسى زبانان مفيد ميدانيد ما را يارى كنيد.
آگهى  و  مشتركان  تعداد  ازدياد  صورت  در  ايم،   نوشته  بارها  كه  همانطور 
ها، هفته نامه دوام ميابد و به راه اطالع رسانى وكارهاى فرهنگى خود ادامه 
به  تاكنون  كه  است  كسانى  هاى  محبت  مرهون  پرشين  نامه  دهد.هفته  مى 

درخواست ما،  آگهى دهندگان و مشتركانى به ما معرفى كرده اند.

رديابى مهاجران 
ONLINE/ SPIEGEL / ترجمه: جواد طهماسبى

 بخش نخست

اتحاديه اروپا درصدد راه اندازى سامانه اى است كه با استفاده از پهپاد و ماهواره 
جان   نجات  معناى  به  روش  اين  اما  مى كند.  رديابى  را  دريا  در  مهاجر  گروه هاى 
پناهجويان نيست. در ماه مى سال 2011 گزارشگران اشپيگل خبر دادند كه ده ها 
پناهجو به سفرى مخاطره آميز در مديترانه دست زده اند. 72 نفر در قايقى به بزرگى 
هفت متر سوار شدند تا از تريپولى در ليبى به اروپا بروند. دو روز پس از ترك 
يك  و  درخشيد  اميد  از  بارقه اى  مدتى  از  پس  شدند.  مشكل  دچار  گروه  اين  ليبى 
به  بيسكويت  بسته هاى  و  آب  بطرى هاى  شد.  پديدار  قايق  فراز  بر  بالگرد  فروند 
پايين فرستاده شدند اما پس از آن ديگر هيچ خبرى از كمك بيشتر نشد. مهاجران 
رديابى شده بودند اما هيچ دولت عضو اتحاديه اروپا مسووليت مراقبت از آنها را 
يك بار  نداشت.  زمينه  اين  در  آشكارى  مصوبه  هيچ  اروپا  اتحاديه  نگرفت.  برعهده 
اما  بودند  انسانى  فاجعه اى  بروز  شاهد  اروپا  مختلف  كشورهاى  مقامات  ديگر 
هيچ كدام اقدامى نكردند. مقامات مرزى ايتاليا به همتايان خود در مالتا اطالع دادند 
كه قايق وارد آب هاى آن كشور شده است اما مقامات مالتا بعدها اعالم كردند آنها 
هرگز چنين خبرى را دريافت نكردند. پناهجويان بين آب هاى ليبى و مالتا سرگردان 
بودند و با وجود اوضاع جنگى در ليبى آن زمان شرايط دشوارى وجود داشت. 
گزارش هاى تحقيقاتى اتحاديه اروپا بعدها آشكار كرد كه يك كشتى ناتو، يك كشتى 
اما  داشتند  قرار  قايق  مايلى  در 37  ايتاليايى  كشتى  يك  و  مايلى  در 11  اسپانيايى 
هيچ كدام براى ارائه كمك پيش قدم نشدند. پس از گذشت 15 روز قايق مهاجران در 
سواحل ليبى غرق شد و 63 نفر از 72 مسافر آن جان باختند. اين فاجعه تاسف بار 
بزرگ ترين  نيست.  مهاجران  رديابى  اروپا  اتحاديه  اصلى  مشكل  كه  مى دهد  نشان 
مشكل هماهنگى در عمليات نجات است. اگر بتوان موضع اتحاديه اروپا در برنامه 
جديد «بازرسى اروپايى» مصوب پارلمان اروپا را باور كرد مى توان اميدوار بود 
سيسيال  اروپا  اتحاديه  داخلى  امور  كميسيونر  شود.  بهتر  بنيادى  به طور  وضعيت 
مالم استروم از سوئد مى گويد سامانه جديد پناهجويان را از مرگ نجات خواهد داد 
چون سريع تر مى تواند كسانى را كه با قايق هاى خطرناك در دريا مسافرت مى كنند 

رديابى كند.

دقت در رديابى، كم كارى در نجات
 سامانه بازرسى كه مقامات آن را رديابى «جريان مهاجرت هاى بى قاعده» مى نامند 
متحده  اياالت  ملى  امنيت  و  اطالعات  سازمان  كه  است  پايشگرى  ابزار  همان  دقيقًا 
و  ساحلى  حسگرهاى  اطالعاتى،  تجهيزات  پهپاد،  از  استفاده  با  بود.  آن  دنبال  به 
درياى  پهنه  كل  بتوانند  اميدوارند  مقامات  ماهواره اى،  جست وجوگر  سامانه هاى 
مديترانه را تحت بازرسى قرار دهند و داده ها را با استفاده از فناورى هاى سامانه 
از  محافظت  آژانس  فران تكس-  به  نيز  ملى  همكارى  مراكز  دهند.  انتقال  سامانه  به 
مرزهاى اروپا- در تبادل داده ها يارى مى رسانند. سامانه بازرسى اروپا قرار است 
عبور  كه  است  آن  سامانه  هدف  شود.  فعال  عضو  كشور  هفت  در  دسامبر  ماه  از 
انجام  دريا  طريق  از  آن  از  دوسوم  حدود  كه  دهد  كاهش  را  مرزها  از  غيرقانونى 
اهداف  جزو  مهاجران  نجات  اروپا،  اتحاديه  مسووالن  افكار  وجود  با  اما  مى گيرد. 
عملياتى اين برنامه نيست. قانون جديد صرفًا بيان مى كند كه «بازرسى اروپا» بايد 
هنگام  در  واكنش  قابليت  و  آگاهى  «بهبود  براى  را  الزم  ابزارهاى  و  زيرساختار 
تشخيص و جلوگيرى از مهاجرت هاى غيرقانونى و عبور از مرزها و همچنين نجات 
زندگى مهاجران در مرزهاى خارجى» فراهم سازد. چگونگى هماهنگى در عمليات 
مصوبه   در  داد  خواهد  روى  نجات يافته  مهاجران  براى  اتفاقى  چه  اينكه  و  نجات 
اشاره  نجات  عمليات  به  مصوبه  اين  صاحب نظران  گفته  به  است.  نشده  پيش بينى 
مى كند اما نجات  بخشى از سامانه بازرسى اروپا نيست. در آينده تعداد مهاجرانى 
كه در معرض خطر قرار دارند مشخص خواهد شد چون سامانه بازرسى اروپا همه 
دولت هاى عضو را ملزم مى كند وجود مهاجران در معرض خطر را به فران تكس 
اطالع دهند. اما آنها ملزم نيستند براى نجات زندگى پناهجويان تالشى انجام دهند.

واگذارى كار كثيف
برآورد  و  بود  خواهد  پرهزينه  بسيار  سامانه  مى كنند  ادعا  منتقدان  اين  بر  عالوه  
هزينه 244 ميليون يورو براى آن دور از واقعيت است. موسسه هنريش بول تخمين 
مى زند كه هزينه كل به 874 ميليون يورو برسد ضمن آنكه هيچ ارزيابى خطرسنجى 
براى آن به عمل نيامده است. عامل بزرگ تر نگرانى آن است كه ممكن است پهپادها 
دولت هاى ليبى و الجزاير را از خروج پنا هجويان آگاه سازد. دراين باره برنامه هايى 
براى موافقتنامه دوجانبه طراحى شده است اما هنوز تا اجرا فاصله زيادى مانده 
است. مقامات ليبى و الجزاير مى توانند پناهجويان را قبل از خروج از مرزها دستگير 
با  نامناسب  رفتار  خاطر  به  اغلب  كشور  دو  اين  بازگردانند.  كشورشان  به  و  كنند 
نماينده  گفته  به  داشته اند.  قرار  بشرى  حقوق  سازمان هاى  انتقاد  مورد  پناهندگان 
حزب سبز در اين صورت كشورهاى ديگر وظيفه اجراى كار كثيف اتحاديه اروپا را 
بر عهده مى گيرند. به عقيده او وعده كميسيون اروپا مبنى بر اينكه سامانه بازرسى 
چندانى  اعتبار  شد  خواهد  راه اندازى  افراد  بنيادين  حقوق  به  كامل  احترام  با  اروپا 
ندارد. پس از مشاوره بين شوراى اروپا  -  متشكل از رهبران 28 كشور عضو - و 
پارلمان اروپا، پيشنهاد بريتانيا براى دادن اطالعات سامانه بازرسى اروپا به اياالت 

متحده مورد پذيرش قرار نگرفت. 
ادامه دارد
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بين الملل
پنج كشته و 38 زخمى در ميدان «تيان آن من»

حمله تروريستي زير عكس مائو
ميدان تيان آنمن يك نماد ملي براي قدرت در چين است. در اين 
قرمز  رنگ  با  آن  ديوارهاي  كه  دارد  حضور  ممنوعه  شهر  ميدان 
پوشانده شده و بر سر در آن عكس بزرگي از مائو رهبر انقالب 
اين كشور قرار دارد كه جو بسيار قوي به اين محدوده در شهر 
يك  مي شود،  آغاز  اينجا  از  صحنه  است.  داده  چين  پايتخت  پكن 
جيپ وارد ميدان تيان آنمن پكن پايتخت چين مي شود، محلي كه 
همواره به عنوان نمادي خاص در اين كشور مطرح است. ناگهان 
اين جيپ به دل جمعيت حاضر در اين ميدان و گروه گردشگران 
مي زند و آتش مي گيرد و در اين بين پنج نفر كشته مي شوند و 38 
امنيتي  نيروهاي  ناگهان  به  اما  مي گذارد.  جاي  بر  زخمي  نيز  نفر 
محل  در  كامل  آمادگي  انگار  كه  نحوي  به  مي شوند  صحنه  وارد 
داشتند، محدوده را با پرده مي پوشانند و اجازه تصوير برداري از 

اين صحنه را نمي دهند.

از  است  معمول  چين  در  كه  آنچنان  خبرها  نخستين  بين  اين  در   
شبكه اجتماعي «سينا ويبو» كه معادل توييتر در چين است پخش 
شد. مطابق اين اخبار، حدود ساعت 15 و پنج دقيقه به وقت محلي 
ستوني  به  پكن  ممنوعه  شهر  ورودي  برابر  در  جيپ  دستگاه  يك 
سنگي برخورد كرد و آتش گرفت. عابران با تلفن هاي همراه خود 
از سانحه تصوير برداشته و آن را منتشر كرده اند. در اين تصاوير 
ستوني از دود ديده مي شود كه از ميدان تيان آنمن كه نماد قدرت 
سياسي چين محسوب مي شود به هوا برخاسته است. اين تصاوير 
سرويس هاي  توسط  بي درنگ  به سانحه  مربوط  پست هاي  همه  و 
سانسور چين از روي پايگاه هاي اينترنتي برداشته شدند. اما بعد 
از گذشت چند ساعت كاشف به عمل مي آيد كه نه تنها اين موضوع 
نيز  تروريستي  عمليات  يك  گفت  مي توان  بلكه  نبوده  سانحه  يك 
نيروهاي  حادثه  از  پس  كه  است  آن  از  حاكي  شواهد  است.  بوده 
وارد  گردشگران  نمي گذارند  و  مي كنند  تخليه  را  محدوده  امنيتي 
قسمت  متروي  ايستگاه هاي  همزمان  شوند.  ممنوعه  شهر  منطقه 
شرقي اين ميدان بسته و مناطق اطراف محل سانحه نيز مسدود 
شدند. اين مكان تاريخي كه از مهم ترين جاذبه هاي گردشگري چين 
است از بعدازظهر روز دوشنبه همچنان بسته و اطراف آن مسدود 
است. دو تن از گزارشگران خبرگزاري فرانسه كه قصد داشتند به 
ميدان تيان آنمن نزديك شوند دستگير شده و تجهيزات همراه آنها 

نيز ضبط شد.
 پيش از آزادسازي آنها مسووالن چين تصاوير درون دوربين هاي 
همراه شان را پاك كردند. در اين بين در اطالعيه يي كه پليس چين 
اما  نمي گويد  چيزي  حمله  ماهيت  از  مي كند  صادر  حادثه  از  پس 
پليس در اطالعيه خود از هتل ها خواسته كه در سوابق مشتريان 
كه  سينكيانگ  استان  اهل  مظنون  دو  پي  در  خود  و  مهمانان 
عكس هايشان هم منتشر شده، باشند. از اين رو مي توان بحث حمله 
تروريستي را به شدت قوي دانست اما چرا اين اتهامات به مظنونان 
اهل سينكيانگ بر مي گردد. نخستين شاهدي كه براي تصديق اين 
موضوع وجود دارد خود ماشين منفجر شده كه با پالك اين استان 
حضور  اويغور  مسلمانان  چين  سينكيانگ  استان  در  است.  بوده 
دارند كه همواره دولت مركزي چين را به تبعيض و نابرابري متهم 
مي كنند. آنها دولت را متهم مي كنند با سيستم مهاجرتي كه دولت 
مركزي در پيش گرفته است، مي خواهد مسلمانان را در اين منطقه 
از اكثريت بيندازد. سياستي كه منجر به درگيري هاي شديد در اين 
جاي  بر  اخير  سال هاي  در  را  بسياري  كشته هاي  و  شده  منطقه 

گذاشته است. 

اما در ماه هاي اخير در كشوري مانند چين كه از سيستم امنيتي 
كه  مي گيرد  صورت  انفجارهايي  است  برخوردار  بااليي  بسيار 
چندان صورت خوشي براي دولت اين كشور ندارد. به طور مثال 
بحث حمله به يكي از فرودگاه هاي چين كه يك مرد ويلچر سوار 
اين كار را صورت داد يا اينكه انفجار در برابر يك مدرسه ابتدايي 
كه منجر به كشته شدن تعدادي از دانش آموزان ابتدايي اين كشور 
شد اما اين اتفاق جنبه ديگري دارد. با توجه به اعتراضاتي كه در 
سال 1989 در ميدان تيان آنمن رخ داد و تعدادي از دانشجويان 
خاصي  سياسي  اهميت  از  شدند  كشته  ميدان  اين  در  چيني 
برخوردار است. پس از آن حادثه پليس و نيروهاي امنيتي لباس 
اين  دوربين  چندين  و  كنند  محافظت  منطقه  اين  از  كامال  شخصي 
محدوده را زيرنظر دارد و در سال هاي اخير هر گروهي خواسته تا 
اعتراض كوچكي را ترتيب دهد بالفاصله در نطفه خفه شده است. 
از همين رو روي دادن چنين انفجاري براي نيروهاي امنيتي چيني 
در صورت اثبات تروريستي بودن اين حمله ضربه وارد مي كند و 
با شروع اين روند مي توانيم از اين پس شاهد حمالت تروريستي 

از اين دست در كشور چين باشيم.

برگزارى  متن  در  كه  بود  حاشيه اى  مهم ترين  افغانستان»  در  «صلح 
مجمع اقتصادى جهان اسالم در لندن رخ داد. حاشيه اى كه قرار است 
به سفر نواز شريف به كابل منجر شود. به نوشته بى بى سى، ديويد 
كامرون، نخست وزير بريتانيا، روز سه شنبه ميزبان گفت وگوها ميان 
حامدكرزاى، رييس جمهورى افغانستان و نواز شريف نخست وزير 
اين  در  كه  گفت  بريتانيا  دولت  سخنگوى  يك  بود.  لندن  در  پاكستان 
در  رهبر  سه  شد،  برگزار  بريتانيا  وزير  نخست  دفتر  در  كه  نشست 

مورد صلح، ثبات و توسعه منطقه صحبت كردند.
رهبرى  به  صلح  روند  يك  بر  خود  تعهد  جانب  سه  هر  كه  گفت  او 
اين  مورد  در  بيشترى  جزييات  كردند.  تكرار  دوباره  را  افغانستان 
برگزار  لندن  در  اسالم  جهان  اقتصادى  مجمع  حاشيه  در  كه  نشست 
شد، منتشر نشده است، اما پيش تر اعالم شده بود كه نقش پاكستان 
در تامين صلح در افغانستان و سرنوشت مالبرادر فرد پيشين شماره 
نشست  اين  در  بحث  مورد  اصلى  موضوعات  از  طالبان  گروه  دوم 

است. 
حامد كرزاى پيوسته از پاكستان خواسته است تا اعضاى ارشد طالبان 
در  موثرى  نقش  بتوانند  آنها  تا  كند  آزاد  كشور  اين  زندان هاى  از  را 

مذاكرات ميان طالبان و دولت افغانستان ايفا كنند. 
است؛  شده  برگزار  مهمى  زمان  در  نشست  اين  كارشناسان  گفته  به 
چون كه قرار است نيروهاى بين المللى تا پايان سال آينده از افغانستان 
يك  برگزارى  شاهد  آينده  سال  افغانستان  همچنين  و  شوند  خارج 

انتخابات مهم رياست جمهورى خواهد بود. 
نگرانى هايى مطرح است مبني بر اين كه پس از خروج نيروهاى خارجى 
از افغانستان ممكن است خشونت ها و بى ثباتى در افغانستان باال بگيرد 

و موجب بى ثباتى در منطقه شود. 
دولت افغانستان مدعى است كه طالبان افغان به كمك مقامات امنيتى 
پاكستان از اراضى پاكستان به عنوان پناهگاه هاى آموزشى و استخدام 

نيرو بهره مى برند.
از سوى ديگر ادعاهايى مطرح است مبني بر اين كه طالبان پاكستانى 
عنوان  به  افغانستان  مرزى  كوهستانى  مناطق  از  فزاينده  صورت  به 

پناهگاه استفاده مى كنند. 
مقامات افغان مى گويند نفوذ پاكستان در آوردن رهبرى طالبان افغان 
كه  است  معترف  اسالم آباد  است.  حياتى  كامال  مذاكره  ميز  سر  بر 
گروه  اين  بر  مستقيم  كنترل  اما  دارد،  طالبان  جنگجويان  با  روابطى 
ندارد. در مقابل سايت خبرى «نيوز» پاكستان مى گويد كه مذاكره كننده 
ارشد صلح افغانستان وارد پاكستان شده است تا با «مال برادر» نفر 
دوم طالبان ديدار و گفت وگو كند. به نوشته اين سايت اين سفر پس از 
آن صورت مى گيرد كه در ديدار نواز شريف و حامد كرزاى توافق شد 

كه اين ديدار صورت گيرد. 

 «مال برادر» از كليدى ترين افراد نظامى طالبان است كه گفته مى شود 
مغز حمالت نظامى اين گروه به حساب مى آيد. حامد كرزاى در پايان 
نشست سه جانبه در خصوص اين سفر رو به خبرنگاران گفت: «اين 
مهم ترين توافق صورت گرفته است تا شوراى عالى صلح افغانستان 
عالى  مقامات  سوى  از  شورا  اين  باشد».  داشته  ديدار  برادر  مال  با 
افغانستان براى دستيابى به صلح با طالبان تاسيس شده است كه به 
رهبرى اياالت متحده و اعضاى ناتو برنامه هاى آن به پيش مى رود. به 

گفته كارشناس اين سايت پاكستانى، دستيابى به صلح براى افغانستان 
پس از خروج نيروهاى آمريكايى و برخى نيروهاى ناتو بسيار حياتى 

و حايز اهميت است.
گفته مى شود بر اساس اطالعاتى كه نيروهاى پاكستان در اختيار اين 
شورا قرار داده است، مال برادر با نفوذترين فرد پس از مالعمر در اين 
مى گويند  افغانى  طالبان  نيروهاى  از  برخى  وجود  اين  با  است.  گروه 
كه مالبرادر از حمايت مستقيم دولت پاكستان برخوردار است و در 
در  اين  مى كند.  زندگى  كراچى  در  دولت  اين  نظر  زير  امن،  خانه اى 
شرايطى است كه مقامات افغانستان مى گويند كه «برادر» اين شجاعت 
را دارد تا نيروهاى طالبان را براى صلح ترغيب كند و به گفته آنها او 

داراى اين قدرت است تا روند صلح سريع تر در ريل قرار گيرد. 
«خانه شماره ده» در انگلستان در سال جارى براى دومين بار ميزبان 
دو همسايه اى است كه رابطه اى نه چندان خوش با هم دارند. در پى 
ديدار اخير، كرازى مى گويد كه نواز شريف قول داده است كه به زودى 
از افغانستان ديدار داشته باشد. افغان ها مدعى اند كه كراچى يكى از 

مهم ترين موانع دستيابى به صلح در افغانستان است. 
به ادعاى دولت كرزاى، پاكستان با پناه دادن به طالبان در داخل خاك 

خود، به ويژه در وزيرستان شمالى، به نوعى از آنها حمايت مى كند. 
مهم ترين  نيز  متحده  اياالت  سوى  از  شده  منتشر  اطالعات  اساس  بر 
حمالت صورت گرفته در داخل خاك افغانستان از وزيرستان شمالى 

طراحى شده است. 
به  شده  منتشر  مقاله اى  در  پاكستان  جمهورى  رييس  نيز  تازگى  به 
شوروى  بر  غلبه  از  پس  را  آنها  ريشه  و  كرد  انتقاد  طالبان  از  شدت 
در تاسيس گروهى دانست كه ابتدا با نام «گروه شر و فساد» فعاليت 
مى كردند. كرازى در اين مقاله نوشته است كه او در ابتدا از اين گروه 
حمايت مى كرده است، اما به زودى اين گروه به انحراف كشيده شدند 

تا جايى كه با تروريسم همراهى كرده و منزوى شدند. 
خاك  در  خارجى  نيروهاى  حضور  راز  مقاله  اين  در  او  اعتقاد  به 
افغانستان به حضور طالبان در اين كشور باز  مى گردد كه بهانه الزم 
را براى حضور فعال آنها در اين خاك فراهم كرده است. نزديك به 12 
سال است كه افغانستان در حال دست و پنجه نرم كردن با نيروهاى 

طالبان براى برقرارى صلح با اين گروه است.

«خانه شماره ده» در انگلستان در سال جارى براى دومين بار ميزبان دو همسايه اى است كه رابطه اى 
نه چندان خوش با هم دارند. در پى ديدار اخير، كرازى مى گويد كه نواز شريف قول داده است 
كه به زودى از افغانستان ديدار داشته باشد. افغان ها مدعى اند كه كراچى يكى از مهم ترين موانع 

دستيابى به صلح در افغانستان است.

خانه شماره 10 ميزبان دو همسايه
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در ماه جارى ( ميالدى) در ژنو، در نخستين مذاكرات 
حسن  دولت  آمدن  كار  روى  از  پس  كه  اى  هسته 
برداشت  ملموس  گام  يك  ايران  شد،  انجام  روحانى 
و مذاكره كرد. براى نخستين بار، تهران يك تصوير 
واقعى از نقطه پايان در مذاكرات هسته اى و نحوه 
رسيدن به اين مرحله ارايه داد. با اين حال، بر خالف 
روى  را  اى  مصالحه  هيچ  پيشنهاد  ايران  انتظارها، 
اهداف  مورد  در  جدى  هاى  پرسش  و  نگذاشت  ميز 
هسته اى اش را نيز بى پاسخ گذاشت. در حالى كه 
دور بعدى مذاكرات براى اواخر هفته آينده در ژنو 
پيش بينى شده است، مذاكره كنندگان آمريكايى بايد 

اصولى را در گفت و گو ها دنبال كنند.
مهمترين تهديد پيش روى امنيت ملى آمريكا، ايران 
چنين  با  مقابله  براى  راه  بهترين  است.  اى  هسته 

تهديدى، توافقنامه ديپلماتيك است.
بد  توافق  گويد،  آمريكا مى  خارجه  وزير  جان كرى، 
كه  است  حالى  در  اين  است.  نكردن  توافق  از  بهتر 
توافقى كه همچنان راه هسته اى شدن را براى ايران 
مورد  در  اسرائيل  و  آمريكا  هاى  تالش  بگذارد،  باز 
مقابله با اهداف هسته اى ايران – و احتماال استفاده 

از گزينه نظامى – را تضعيف مى كند. همچنين اين 
نوع از توافق مى تواند  اعتبار آمريكا براى مصالحه 
كه  اشاعه  منع  رژيم  كارايى  و  ببرد  سئوال  زير  را 

دهه ها از عمر آن مى گذرد، را مختل كند.

بنابراين، اياالت متحده بايد به دنبال توافقى با ايران 
بر مبناى اصولى خاص باشد تا اين معامله منافع 
آمريكا و متحدان اش را تقويت و نه تضعيف كند. 
به اين منظور شش اصل مقدماتى براى شكل گيرى 

يك توافق با ايران توصيه مى شود.

سر  بر  المللى  بين  هاى  نگرانى  بايد  ايران  نخست، 
اهداف هسته اى اش را رفع كند. آژانس بين المللى 
انرژى اتمى بارها در مورد فعاليت هاى هسته اى 
ايران و ابهامات موجود، ابراز نگرانى كرده است. 
در  صراحت  به  آژانس   2011 سال  گزارش  در 
مورد پرسش هاى باقى مانده  بر سر برنامه هاى 
اعالم  آژانس  نگرانى  اسالمى،  جمهورى  اى  هسته 
نگرانى  به  فورى  پاسخ  دليل،  همين  به  است.  شده 
هسته  توافق  گونه  هر  از  بخشى  بايد  آژانس  هاى 

اى با ايران باشد.

دوم، ايران بايد به الزامات قوانين بين الملل، عمل كند. 
آژانس بين المللى انرژى اتمى بارها از ايران خواسته 
ملل،  سازمان  امنيت  شوراى  هاى  قطعنامه  به  است 
توجه كرده و مطابق آنها رفتار كند. اين قطعنامه ها 
از ايران مى خواهد، تمامى فعاليت هاى غنى سازى 
برنامه  در  را  شفافيت  بيشترين  و  كرده  متوقف  را 
هاى هسته اى از خود نشان دهد. اين در حالى است 
و  نيست  قانونى  ها  قطعنامه  اين  گويد  مى  ايران  كه 
غنى  حق  از  اى  هسته  اشاعه  منع  پيمان  موجب  به 
سازى اورانيوم برخوردار است. آنچه كه در شكل 
گيرى توافق هسته اى با ايران اهميت دارد، اين است 
كه عمل به قطعنامه هاى شوراى امنيت و پيمان منع 

اشاعه هسته اى نيز در آن لحاظ شده باشد.

اياالت متحده بايد به دنبال توافقى با ايران بر مبناى 
و  آمريكا  منافع  معامله  اين  تا  باشد  خاص  اصولى 

متحدان اش را تقويت و نه تضعيف كند
عمده  ايران.  نظامى  اى  هسته  توانايى  انكار  سوم، 
اين  ايران  اى  هسته  هاى  برنامه  در  نگرانى  ترين 
است كه اين فعاليت ها به مسير نظامى تغيير جهت 
پيدا كند. يك توافق قابل قبول با ايران بايد به گونه 
به  ببرد.  بين  از  را  ايران  توانايى  اين  كه  باشد  اى 
اين ترتيب بايد در كميت و كيفيت برنامه هاى غنى 
سازى ايران، محدوديت هاى جدى اعمال شود. اين 
محدوديت ها شامل، تعداد و نوع سانتريفوژها، ذخير 
آب  راكتور  و  پلوتونيوم  توليد  شده،  غنى  اورانيوم 

سنگين اراك نيز مى شود.

چهارم، اعمال يك رژيم بازرسى قاطع. تنها موافقت 
نظارت  بايد  بلكه  نيست.  كافى  توافق  يك  با  ايران 
ويژه و گسترده اى بر روند اجراى اين توافق، وجود 

داشته باشد. ايران در گذشته به طور محرمانه اقدام 
براى  است.  كرده  سازى  غنى  تاسيسات  ساخت  به 
جلوگيرى ازتكرار چنين سناريويى، مذاكره كنندگان 
بايد از تهران بخواهند با يك سسيتم نظارتى جامع، 

موافقت كند.

پنجم، بايد از موضع قدرت مذاكره كرد. اغلب ايران 
از مذاكرات براى ايجاد شكاف در ائتالف بين المللى 
و خريد زمان استفاده مى كند. موفقت اين مذاكرات 
در  كند  درك  ايران  كه  دارد  بستگى  نكته  اين  به 
در  جدى  پيامدهايى  مذاكرات،  شكست  صورت 

انتظارش خواهد بود.
اين روند به اين اقدامات از جانب آمريكا نياز دارد: 
انتشار  اش،  متحدان  و  آمريكا  هاى  تحريم  تشديد 
بيانيه هايى كه نشان دهد تمامى گزينه ها روى ميز 
است، تقويت پايگاه هاى نظامى و تاكيد بر اين نكته 
كه در صورت اقدام نظامى اسرائيل، واشينگتن از آن 

حمايت مى كند.
تا  ايران  احتماال  كرد.  تلف  را  زمان  نبايد  نهايت،  در 
اواسط سال 2014، به توانايى هسته اى شدن دست 
مى يابد و شايد هم اين زمان نزديك تر باشد. بايد 
رساند.  حداقل  به  را  ايران  با  مذاكره  و  توافق  زمان 
به نظر مى رسد كه محمد جواد ظريف، وزير خارجه 
مذاكرات  براى  را  زمانى  جدول  يك  پيشنهاد  ايران 
ارايه داده است. اما باتوجه به پيشرفت هاى هسته 
اى ايران در 18 ماه گذشته بايد اين جدول زمانى را 

تنظيم كرد.
تا  باشند  پايبند  اصول  اين  به  بايد  كنندگان  مذاكره 
از تكرار اشتباه ها جلوگيرى كرده و از شكل گيرى 

توافقى كه منافع ما را تضعيف مى كند، پرهيز كنند.
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شش اصل مذاكره با ايران چيست؟
نويسنده : دنيس راس

نبايد زمان را تلف كرد. احتماال ايران تا اواسط سال 
2014، به توانايى هسته اى شدن دست مى يابد و 

شايد هم اين زمان نزديك تر باشد. بايد زمان توافق 
و مذاكره با ايران را به حداقل رساند.

خزانه پر از خالى
مناسبت  به  كه  مراسمى  در  پيش  چندى  روحانى  حسن 
آئين گشايش دانشگاه ها در دانشگاه تهران برگزار شده 
بودن  خالى  از  صراحت  به  خود  سخنان  ميان  در  بود، 

خزانه كشور سخن گفت. 
سابق  رييس  بهمنى  كه   بود  نگذشته  هفته اي  يك  هنوز 
بانك مركزى، گفت اصال خزانه خالى نيست، اتفاقا خزانه 
گفته  به  بود.   خواهد  ُپر  هم  هميشه  و  است  ُپر  كشور 
وى، دولت احمدى نژاد ذخيره ارزى 100 ميليارد دالري 

به دولت جديد تحويل داده است. 

ميليارد  اين 100  كه  گفتند  پاسخ  در  بهمني  مخالفان  اما 
با  مطابق  مركزي  بانك  و  نيست  دولت  به  متعلق  دالر 
قانون بايد بخشي از ذخاير خود را به صورت طال، جواهر 
و اشياي قيمتي نگهداري كند تا پشتوانه پول ملي تامين 
گردد و بخشي را نيز در قالب سپرده در بانك هاي خارج 
هم  يازدهم  دولت  اقتصاد  وزير  كند.  ذخيره  كشور  از 

كه  گفت  خالى  خزانه  از  رييس جمهور  منظور  تبيين  در 
منظور از خزانه حسابى است كه منابع و مصارف دولت 
در آن ضبط مى شود و قطعا منظور رييس جمهور خزانه 
دولت بوده است. به گفته طيب نيا  از مجموع منابع 210 
هزارميليارد تومانى كه براى سال جارى پيش بينى شده، 
ميليارد  هزار   100 سال  انتهاى  تا  مى كنيم  پيش بينى 
هزينه هاى  كه  حالى  در  شود،  وصول  درآمد  تومان 
جارى و كامال ضرورى دولت 128 هزار ميليارد تومان 
است، يعنى اگر هزينه هاى عمرانى دولت صفر شود و 
بدهى هاى دولت به پيمانكاران پرداخت نشود، بازهم با 

28 هزار ميليارد تومان كسرى مواجه خواهيم شد.

 اما قضيه به همين جا ختم نشد و شمس الدين حسيني 
خالي  خزانه  درباره   احمدي نژاد  دولت  اقتصاد  وزير 
جديد  رييس جمهور  حكم  كه  مردادماه  دوازدهم  گفت 
ميليارد   1600 از  بيش  خزانه  موجودى  شد،  تنفيذ 
تومان بود. به نظر مى رسد اختالف نظر بر سر مسائل 
اقتصادى و شاخص هاى آن همچنان بين دولت دهم و 

يازدهم ادامه يابد. 



  جمعه 10  آبان ماه 1392 -  شماره 320هفته نامه پرشين8

در انتظار بدترين ها
تركيب  مى رسيد  نظر  به  پيش  وقت  چند  همين 
حجم  اقتصادى  آزادسازى  و  فناورى  دوقلوهاى 
بسيار بااليى از سرمايه، كاال و افراد را از مرزهاى 
مختلف جابه جا كند. هنگامى كه بحران مالى در سال 
2008 اوج گرفت اين نگرانى پيش آمد كه شرايط دهه 
1930 يك بار ديگر تكرار شود. البته چنين فاجعه اى 
وحشتناك  دهه  آن  از  جهان  كه  چرا  نشد  تكرار 
محافظت  كه  فهميد  و  بود  گرفته  زيادى  درس هاى 
مى تواند  داخلى  افراد  و  شركت ها  از  حد  از  بيش 

اما  كند.  بدتر  هست  آنچه  از  را  نامناسب  شرايط 
اتفاقى ظريف تر رخ داد. فرآيند جهانى سازى گسترده 
با گونه انتخابى آن جايگزين شد. سياستمداران در 
انتخاب طرف هاى تجارى خود، ميزان دسترسى و 
و  خارجى  بانك هاى  و  سرمايه گذاران  عمل  آزادى 
نوع سرمايه اى كه مى پذيرند دقت عمل بيشترى به 
خرج مى دادند. آنها قصد ندارند ديوارهاى غيرقابل 
نصب  دروازه هايى  دارند  تصميم  اما  بسازند  نفوذ 
بيشتر  سرمايه  بازارهاى  در  وضعيت  اين  كنند. 
11تريليون  از  جهانى  سرمايه  جريان  كرد.  بروز 
دالر در سال 2007 به يك سوم آن در سال گذشته 
كاهش يافت. اين سقوط داليل زيادى داشت اما دليل 
اروپا  و  آمريكا  در  ناظر  مقامات  كه  بود  آن  اصلى 
در  بانك هايشان  ماجراجويى  كه  بودند  آن  شاهد 
خارج به فاجعه انجاميد و لذا آنها مجبور شدند دور 
در  سرمايه  كنترل  بكشند.  حصار  خود  مالى  نظام 
چرا  شد  مواجه  استقبال  با  نيز  نوظهور  كشورهاى 
را  خود  كرد  كمك  برزيل  مانند  كشورهايى  به  كه 
در مقابل جريان مخرب پول داغ محافظت كنند. اگر 
استفاده  گاه  از چند  هر  سرمايه  كنترل  اهرم هاى  از 
سرايت  مقابل  در  را  مالى  نظام هاى  مى توان  شود 
را  بحران ها  مخرب  اثرات  و  كرد  حفظ  بحران ها 
باز  فضاى  مزاياى  نبايد  دولت ها  اما  داد.  كاهش 
خارجى  بانك هاى  با  رقابت  ببرند.  ياد  از  را  مالى 
سخت تر  تا  مى سازد  وارد  را  آنها  داخلى  همتايان 
تحميل  و  آنها  دور  به  حصار  كشيدن  كنند.  تالش 
اهرم هاى كنترل سرمايه شايد آسيب پذيرى آنها را 
پس اندازها  مى شود  باعث  همزمان  اما  دهد  كاهش 
كاربردى  آنكه  بدون  شوند  انباشته  كشور  در 
داشته باشند. حمايت از تجارت داخلى نمى تواند به 
باشد.  توجيه پذير  سرمايه  كنترل  از  استفاده  اندازه 
فرآيند  بر  كه  جهانى  تجارت  سازمان  خوشبختانه 
داخلى  حمايت  نمى دهد  اجازه  دارد  نظارت  تجارت 
توانسته اند  دولت ها  اما  يابد  گسترش  حد  از  بيش 
اين  الزامات  از  فرار  براى  زيركانه اى  راه هاى 
مانند  جديد  بازدارنده  عوامل  كنند.  پيدا  سازمان 
ارائه يارانه به بنگاه هاى داخلى، الزامات كمتر براى 
شركت هاى داخلى در موارد بهداشتى و ايمنى رواج 
پايش  سازمان  گزارش  طبق  كرده اند.  پيدا  زيادى 
سال  هر   2009 سال  از  جهانى»  تجارت  «هشدار 
حداقل400 نوع اقدام حمايتى جديد به اجرا گذاشته 
است.  افزايش  به  رو  همچنان  روند  اين  است.  شده 

روسيه،  برزيل،  قبيل  از  بزرگ  نوظهور  بازارهاى 
بيشترى  مداخله گرانه  رويكردهاى  چين  و  هند 
كه  مى دهند  نشان  جهانى سازى  فرآيند  مقابل  در 
دولتى  وام هاى  ارائه  و  صنعتى  سياست  بر  بيشتر 
به فروشندگان داخلى اتكا مى كند. سياست در مقابل 
دارد  بيشترى  طرفداران  تعرفه  نرخ هاى  از  استفاده 
باعث  و  مى برد  باال  را  مصرف كنندگان  هزينه  اما 
محدوديت  در  خارجى  كارآمد  شركت هاى  مى شود 
قرار گيرند. بنا به اظهار موسسه پيترسون الزامات 

محلى براى بنگاه ها بيش از 93 ميليارد دالر در سال 
2010 به تجارت جهانى ضرر وارد كرده است. 

روند  به  سرعت بخشى  و  بازگرداندن  براى  تالش 
دور  مذاكرات  در  جهانى  سطح  در  آزاد  تجارت 
تالش  دولت ها  عوض  در  و  نرسيد  جايى  به  دوحه 
تجارت  توافقنامه هاى  طريق  از  را  كار  اين  كردند 
منطقه اى به اجرا درآورند. استدالل دولت ها آن بود 
كه باشگاه هاى كوچك تر تجارى آسان تر مى توانند 
كنند.  فصل  و  حل  را  سياسى  نظرات  اختالف 
توافقنامه مشاركت فرااقيانوسى (TPP) كه آمريكا، 
ژاپن و 10 كشور ديگر در آن عضويت دارند و قرار 
است امسال نهايى شود قصد دارد قوانينى در مورد 
و  سرمايه گذارى  معنوى،  مالكيت  حق  از  حمايت 

خدمات و شركت هاى دولتى وضع كند.
ويژه  موهبتى  منطقه اى  آزاد  تجارت  توافقنامه هاى 

مناسب  طراحى  صورت  در  طرف  يك  از  هستند. 
مطلوب  آزادسازى  به  مى توانند  توافقنامه ها  اين 
جديد  حوزه هاى  در  را  موانع  آنها  كنند.  كمك 
چندجانبه  گفت وگوهاى  و  مى كنند  برطرف  فعاليت 
اين  اگر  اما  مى دهند.  سوق  عمل گرايى  سمت  به  را 
نشوند  اجرا  و  طراحى  مناسب  طور  به  توافقنامه ها 
ممكن است به جاى گسترش تجارت آن را از مسير 
توافقنامه هاى  اينكه  وجود  با  سازند.  منحرف  خود 
بزرگ حال حاضر ممكن است وجهه مثبتى داشته 

عمل  خود  وعده هاى  به  نباشند  قادر  شايد  باشند 
مشاركت  توافقنامه  در  مشاركت كنندگان  اگر  كنند. 
ممكن  كنند  عجله  آن  امضاى  براى  فرااقيانوسى 
است بپذيرند تنباكو،  شكر، منسوجات و محصوالت 
لبنى از دستور كارشان خارج شود و به اين ترتيب 

توافقنامه  نهايى اهميت خود را از دست بدهد.

چشم دوختن به بهترين ها
اما  نمى كند  ايجاد  زيادى  مشكل  دروازه ها  ساختن 
دست  از  فرصت هايى  چه  كه  داشت  خاطر  به  بايد 
مى روند. ارزش كاالها و خدمات صادراتى در سال 
2013 به 31/7 درصد توليد ناخالص جهانى خواهد 
كاهش  شاهد  بزرگ  اقتصادهاى  برخى  رسيد. 
تجارت خواهند بود. مجموع صادرات برزيل به 12/5 
درصد توليد ناخالص داخلى آن كشور مى رسد. در 
را  صادرات  درصد  بتواند  كشور  اين  كه  صورتى 

زيادترى  انرژى  كه  است  آن  معناى  به  ببرد  باالتر 
به بازوى بهره ورى خود تزريق كرده است. تجارت 
در بخش خدمات بسيار كمتر از تجارت كاالست و 
حتى در بخش كاال هم نمونه هاى زيادى از حمايت 
گيره هاى  براى  آمريكا  مى شود.  ديده  حد  از  بيش 
كاغذ ساخت چين 127 درصد تعرفه مى گيرد. تعرفه 
ژاپن براى برنج 778 درصد است. حمايت از صنايع 
داخلى را مى توان به شكل شديدترى در اقتصادهاى 
ترتيب  به  چين  و  برزيل  تعرفه هاى  ديد.  نوظهور 

چهار و سه برابر تعرفه هاى آمريكا هستند. در سال 
گذشته هزينه موانع سر راه تجارت آشكارتر شدند. 
روسيه، هند و برزيل بيشترين دروازه هاى مسدود 
را داشتند و رشد اقتصادى آنها از همه نااميدكننده تر 
بود. ارزش پول هند و برزيل به شدت سقوط كرد. 
برخى كشورها متوجه اين هزينه هاى گزاف شدند و 
تصميم گرفتند دروازه ها را باز كنند. رهبران چين 
به آرامى تالش مى كنند مقررات مربوط به سرمايه 
پيمان هاى  سمت  به  و  سازند  آسان تر  را  خارجى 
برنامه ريزى  مكزيك  بردارند.  گام  جهانى  تجارى 
مى كند تا سرمايه گذاران خارجى را به صنعت نفت 
خود بازگرداند تا بتواند توليد خود را افزايش دهد. 
ژاپن اميدوار است توافقنامه مشاركت فرااقيانوسى 
و  بخشد  حيات  را  اقتصاد  كارافتاده  از  بخش هاى 

محرك هاى مالى و پولى كشور را تقويت كند.
اما سرنوشت جهانى سازى بيش از همه به آمريكا 
وابسته است. در70 سال گذشته اين كشور از نفوذ و 
قدرتش استفاده كرد تا كشورهاى ديگر را وادار كند 
درهاى خود را بگشايند. اما اين نفوذ و قدرت اكنون 
تقسيم بندى هاى  و  چين  فزاينده  تاثير  گسترش  با 
داخلى آمريكا مورد تهديد قرار گرفته است. تصميم 
باراك اوباما براى عدم حضور در اجالس رهبران 
با  مقابله  منظور  به  آرام  اقيانوس  و  آسيا  منطقه 
ادعا  اين  بر  گواهى  كشورش  در  دولت  تعطيلى 
در  توانستند  روسيه  و  چين  جمهور  روساى  بود. 
اين اجالس شركت كنند. اوباما بايد با تكميل پيمان 
آمريكا  اقتصادى  رهبرى  فرااقيانوسى  مشاركت 
داشته  نواقصى  پيمان  اين  اگر  حتى  بازگرداند  را 
باشد و اوباما مجبور شود آن را به كنگره تحميل 
جادو  و  سحر  نوعى  به  جهان  نحيف  اقتصاد  كند. 
نياز دارد و فقط جهانى سازى مى تواند اين نياز را 

برآورده كند.

اقتصاد

موانعى بر سر راه جهانى سازى 

جهانى 
داراى 
دروازه 
The Economist  / ترجمه: جواد طهماسبى

تصور كنيد بتوان تزريقى در اقتصاد انجام داد كه يك باره اقتصاد 
جهان را شكوفا سازد. بنگاه ها حياتى دوباره پيدا كنند و فروش و 
بهره ورى ارتقا يابد. دسترسى به اعتبارات آسان شود، دامنه عرضه 

و كيفيت كاالها در فروشگاه ها بيشتر شود و قيمت ها در سطح پايين 
باقى بمانند. چه نوع نوشيدنى انرژى زاى اقتصادى مى تواند چنين 

تاثير شگرفى به همراه داشته باشد؟
 اين كار از عهده جهانى سازى برمى آيد. با وجود اين در سال هاى 

اخير به جاى تالش براى باز كردن درها، همگان تالش كردند 
موانع بيشتر شود. كارى كه فقط به ضرر اقتصاد جهانى است.
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در مجمع جهانى اقتصاد اسالمى اعالم شد

انتشار اوراق قرضه 
اسالمى توسط بريتانيا

اقتصاد  جهانى  مجمع  نشست  برگزارى  با  همزمان 
اسالمى (معروف به داووس اسالمى)، دولت بريتانيا از 
برنامه خود براى جذب بيشتر سرمايه هاى مسلمانان 
يورونيوز،  گزارش  به  برداشت.  پرده  كشور  اين  در 
يك  در  نخستين بار  براى  مجمع،  اين  نشست  نهمين 
كشور غيراسالمى و با حضور نزديك به دو هزار تن 
از چهره هاى سياسى و اقتصادى جهان، روز سه شنبه 

در لندن برگزار شد. 
ملك عبداهللا، پادشاه اردن، حامد كرزى، رييس جمهورى 

از  پاكستان،  نخست وزير  شريف،  نواز  و  افغانستان 
اين  در  كه  هستند  اقتصادى  و  سياسى  رهبران  جمله 
نخست وزير  كامرون،  ديويد  كردند.  شركت  نشست 
اين  از  هدف  گفت  اجالس  اين  در  شركت  با  بريتانيا، 
با  اقتصادى  و  مالى  همكارى هاى  افزايش  طرح ها 

كشورهاى اسالمى است.

دولتش  جديد  سياست  درباره  بريتانيا  نخست وزير 
اوراق  ايجاد  درباره  مردم  كه  بود  سالى  «چند  گفت: 
قرضه اسالمى(ُصكوك)، خارج از كشورهاى اسالمى 
اين  تغيير  بود.  نشده  عملى  هرگز  كه  مى زدند  حرف 
وضعيت، عملگرايى و يك خواست سياسى را مى طلبيد 
ما  دولت  داشتيم.  را  دو  هر  بريتانيا  در  اينجا  ما  كه 
كه  باشند  افرادى  نخستين  بريتانيايى ها  مى خواهد 
قرضه  اوراق  صاحب  اسالمى،  كشورهاى  از  بيرون 
كه  مى خواهم  افزود:«نه تنها  او  مى شوند.»  اسالمى 
بلكه  شود،  غرب  در  اسالم  جهان  مالى  پايتخت  لندن 
صورت  به  كواالالمپور  و  دوبى  مانند  لندن  مى خواهم 
درتمام  اسالم  مالى  پايتخت هاى  بزرگ ترين  از  يكى 
تدارك  در  هم  لندن  بورس  همزمان،  درآيد.»  جهان 
اين  كمك  به  است.  اسالمى  بازار  شاخص  راه اندازى 
كه  را  شركت هايى  مى توانند  سرمايه گذاران  شاخص، 
شناسايى  مى كنند،  فعاليت  اسالمى  قوانين  با  مطابق 

كنند. 
بورس  «امروز  گفت:  باره  اين  در  كامرون  ديويد 
يك  داد،  خبر  جديدى  شاخص  شدن  اضافه  از  لندن 
اسالم.  جهان  بازارهاى  شاخص  در  پيشرو  شاخص 
مى دهد  نشان  و  است  لندن  براى  ديگر  موفقيتى  اين 
از  يكى  دارد  قابليت  شهر  اين  كه  نيست  بى جهت  كه 

بزرگ ترين مراكز مالى اسالمى جهان باشد.» 
دريافت و پرداخت بهره در قوانين اسالم ممنوع است 
و تحت اين اوراق قرضه كه برمبناى اصول شريعت و 
بانكدارى اسالمى به بازار مى آيند، پرداخت هاى ثابتى 
سرمايه گذاران  به  دارايى  از  حاصل  سود  اساس  بر 
نمى شود.  بهره  شامل  قاعدتا  كه  مى گيرد  صورت 
به  كمك  درصدد  يكسو  از  سياست  اين  با  بريتانيا 
دنبال  به  ديگر  سوى  از  و  خود  اقتصادى  رونق 
شناسايى فرصت هاى مالى در دنياى اسالم و رقابت 
با كواالالمپور و دوبى، دو مركز مهم مالى جهان اسالم 
است. بريتانيا هم اكنون نيز مركز اروپايى چندين بانك 

خاورميانه است.

آيا تورم در ايران امكان كاهش دارد؟
دكترتيمور رحمانى / دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران

طى 2سال گذشته، نرخ تورم در ايران روند صعودى به خود گرفته است؛ اين در حالى 
است كه دنيا همچنان دوران تورم نسبتا پايين را شاهد است. گرچه تورم، به ويژه در 
و  عرضه  سمت  از  متعددى  عوامل  و  نمى شود  ناشى  منفرد  عامل  يك  از  مدت،  كوتاه 
تقاضاى اقتصاد مى توانند در ايجاد آن نقش داشته باشند؛ اما كاهش ارزش پول ملى يا 
افزايش نرخ ارز، به دنبال كاهش ناگهانى درآمدهاى نفتى و عدم دسترسى و استفاده 
سهل از درآمدهاى نفتى و ذخاير ارزى موجود، نقشى كليدى در تشديد تورم و افزايش 
مقطعى سطح قيمت ها داشته است. حال پرسش فراروى اقتصاددانان و سياستگذاران 
اين است كه آيا نرخ تورم قابل كنترل و قابل كاهش است. در اين نوشتار كوتاه، هدف 
تداوم  قابل توجه،  زمانى  مدت  براى  ايران  اقتصاد  در  تورم  شود،  اشاره  كه  است  آن 
آن  از  مانع  دولت  اقتصادى  تيم  و  سياستگذاران  فراروى  واقعيت هاى  و  داشت  خواهد 
است كه تورم در آينده اى نزديك حذف يا حتى يك رقمى شود. با اين حال، شرايط به 
خوبى، مهياى كاهش قابل توجه در نرخ تورم است و توقع معقول از دولت و دستگاه 
سياستگذارى نيز بايد محدود به اين موضوع شود تا از فشار روانى بر مسووالن بكاهد 
سياستگذارى  و  تصميم گيرى  به  آرام،  و  تنش  بدون  شرايط  در  سازد  قادر  را  آنها  و 
در  تورم  گذشته  به  مى توان  تورم،  نرخ  كاهش  امكان پذيرى  توضيح  براى  بپردازند. 
اقتصاد ايران نگاهى انداخت و دوره هاى كاهش قابل توجه نرخ تورم را شناسايى كرد 
و آنگاه با مقايسه شرايط كنونى با آنها استنتاج كرد كه چرا نرخ تورم قابليت كاهش 
را دارد. بر اساس داده هاى موجود، اقتصاد ايران در سه دوره زمانى شرايط تشديد 
تورم (نسبت به سال هاى قبل از آنها) را تجربه كرده است كه به ترتيب حداكثر تورم 
در اين سه دوره در سال هاى 1356، 1367 و 1374 رخ داده است. در سال هاى منتهى 
به اين سه سال، نرخ تورم به تدريج شروع به شدت گرفتن كرده است و سپس در سال 
متعاقب آنها، به طور چشمگيرى كاهش يافته است. به طور مشخص، اقتصاد ايران در 
سال 1374 پس از تجربه كردن نرخ تورم بى سابقه 50 درصد در نيم قرن اخير، در سال 
1375 شاهد كاهش نرخ تورم به حدود 23 درصد بود كه خود مانند حذف يك تورم 
فوق الذكر  موارد  و  كنونى  شرايط  بين  مى توان  مى شود.  محسوب  باال  نسبتا  رقمى  دو 

شباهت هايى يافت كه مى تواند اميدوارى براى كاهش نرخ تورم را فراهم كند. 
تورم منتهى به سال 1356 كه به ويژه در مقايسه با دهه قبل از آن تورم نسبتا بااليى 
محسوب مى شد عمدتا ناشى از فشار تقاضا در قالب افزايش خيره كننده در هزينه هاى 
دولت و افزايش بسيار شديد نقدينگى بر اثر رشد پايه پولى حاصل از افزايش ذخاير 
ارزى بانك مركزى بود. به دنبال كاهش قابل توجه رشد تقاضاى كل، كاهش چشمگيرى 
نيز در نرخ تورم اتفاق افتاد و حتى مسائل مربوط به انقالب، تحريم ها و شروع جنگ 
تحميلى نتوانست نرخ تورم را به رقم سال 1356 برگرداند. بر اساس تحليل هاى اقتصاد 
اين  و  است  آسان  نسبى  طور  به  تقاضا  فشار  از  ناشى  تورم هاى  بردن  بين  از  كالن، 

وضعيت براى تورم منتهى به سال 1356 نيز مصداق داشته است. 
تورم منتهى به سال 1367 از يك طرف ناشى از كسرى شديد بودجه و رشد نقدينگى 
واردات  جهت  ارزى  درآمد هاى  محدوديت  از  ناشى  ديگر  طرف  از  و  آن  از  حاصل 
از  بسيارى  توليد  ظرفيت  ماندن  استفاده  بال  همچنين  و  واسطه اى  مصرفى،  كاالهاى 
طرف  از  و  تقاضا  فشار  از  ناشى  طرف  يك  از  دوران  اين  تورم  بنابراين  بود.  صنايع 
ديگر ناشى از كاهش عرضه بود و به همين دليل ويژگى تورم ركودى به خود گرفته 
بود. كاهش انتظارات تورمى از جمله فاكتورهاى مهم براى كنترل تورم و به ويژه تورم 
ركودى است كه ضمن كمك به كاهش تورم، مى تواند آثار مثبت بر توليد نيز بر جاى 

بگذارد. با خاتمه جنگ تحميلى، كاهش انتظارات تورمى و ميسر شدن واردات(مصرفى، 
واسطه اى و سرمايه اى) همراه با بهره بردارى از ظرفيت خالى صنايع و در عين حال 
توقف روند صعودى كسرى بودجه سبب شد تا اقتصاد ايران ضمن دستيابى به تورم 

پايين تر، قادر به افزايش سطح توليد حقيقى خود شود. 
تورم منتهى به سال 1374 عمدتا ناشى از فشار تقاضا بود كه از سياست هاى مالى به 
انبساطى  شدت  به  پولى  سياست هاى  همچنين  و  بازسازى  به  مربوط  انبساطى  شدت 
سياست  با  آن  تركيب  و  بود  شده  حاصل  خصوصى  بخش  فعاليت هاى  تحريك  براى 
سياست هاى  اتخاذ  صورت  در  (كه  ملى  پول  ارزش  كاهش  يا  ارز  نرخ  يكسان سازى 
انبساطى اقدامى قابل توصيه نمى باشد.) به حرارت بخشيدن به اين فشار تورمى انجاميد. 
تثبيت نرخ ارز از يك طرف و توقف سياست هاى پولى و مالى انبساطى بدون آنكه عامل 
كاهش انتظارات تورمى وجود داشته باشد سبب كاهش بسيار شديد نرخ تورم در سال 
1375 شد. از سال 1375 به بعد گرچه اقتصاد ايران شاهد تورم دورقمى بود؛ اما در 
مجموع نرخ تورم پايين تر بود و حتى سياست هاى به شدت انبساطى پولى و مالى سال 
1384 به بعد، غير از سال 1387، تورم چندان بااليى را سبب نشد. گرچه متوسط نرخ 
تورم پايين تر سال 1375 تا 1384 عمدتا قابل نسبت دادن به ثبات سياست هاى پولى و 
اما  است؛  واردات  افزايش  به  دادن  قابل نسبت  نيز  تاحدى  دهه 1380  اوايل  در  و  مالى 
پس از 1384 عامل كليدى در كنترل تورم گسترش خيره كننده در واردات بود كه در 
مى آورد.  به وجود  را  باالتر  بسيار  تورم هاى  انبساطى  شدت  به  سياست هاى  آن  غياب 
امكان  كه  بود  واردات  همراه امكان پذيرى  به  مالى  و  پولى  سياست هاى  ثبات  واقع،  در 

يكسان سازى نرخ ارز بدون آثار منفى را در سال 1381 فراهم كرد. 
به دنبال تشديد تدريجى تحريم ها كه هم به خاطر كاهش درآمد هاى نفتى و هم به دليل 
دشوارى واردات از يك طرف و به دليل افزايش نرخ ارز از طرف ديگر سبب به وجود 
ايران  اقتصاد  در  تورمى  ركودى  شد،  ايران  اقتصاد  به  عرضه  منفى  شوك  يك  آمدن 
به وجود آمد كه بر اساس آمارهاى رسمى، باالترين نرخ تورم را پس از سال 1374 به 
دنبال داشت. گرچه بخشى از اين تورم ناشى از فشارهاى رشد نقدينگى در سال هاى 
قبل بوده است و واردات گسترده مانع از پديدار شدن آثار آن بر سطح عمومى قيمت ها 
شده بود، اما بخش قابل توجهى از آن قابل نسبت دادن به كاهش ارزش پول ملى است. 

در شرايط كنونى، اثر كاهش ارزش پول ملى بر روى سطح قيمت ها رخ داده است و 
باال  كه  است  آن  دليل  ندارد.  وجود  ناحيه  اين  از  قيمت ها  سطح  افزايش  براى  انتظارى 
ماندن نرخ ارز براى مدتى قابل توجه، اثر خود را تقريبا به طور كامل بر جاى گذاشته 
است و غالب قيمت ها خود را به وضعيت نرخ ارز جديد تعديل كرده اند. همچنين، نه تنها 
افزايش نرخ ارز متوقف شده بلكه در مقايسه با ابتداى سال كاهش قابل توجهى داشته و 
به ثبات نسبى رسيده است. از طرف ديگر، شواهدى دال بر اتخاذ سياست هاى انبساطى 
توسط دولت و بانك مركزى ديده نمى شود كه اين نيز عاملى ديگر براى تثبيت سطح 
رفع  براى  سناريو ها  برخى  تحت  مى شود(گرچه  محسوب  تورم  نرخ  كاهش  و  قيمت ها 
كه  ديگرى  موضوع  باشد).  قابل توصيه  انبساطى  سياست  اندكى  است  ممكن  تحريم ها 
اميد به كاهش نرخ تورم را فراهم مى كند بهبود تعامل با جهان خارج و افزايش احتمالى 
در درآمدهاى نفتى و تسهيل واردات است كه مى تواند در كنترل نرخ تورم موثر باشد. 
در واقع، گشايشى در اين زمينه به معنى وارونه شدن شوك منفى عرضه به اقتصاد 
حقيقى  توليد  سطح  افزايش  به  هم  و  تورم مى انجامد  كاهش نرخ  به  هم  كه  ايران است 
پس  شرايط  در  تورمى  انتظارات  كاهش  ديگر  اهميت  با  بسيار  عامل  باالخره،  اقتصاد. 
و  توليد  بر  منفى  تاثير  بدون  تورم  كاهش  براى  كه  است  رياست جمهورى  انتخابات  از 
اشتغال عاملى كليدى است. بر اين اساس، اقتصاد ايران تقريبا تمام فاكتورهاى الزم در 
كنترل تورم هاى سال 1356، 1367 و 1374 را دارد و مى توان به كاهش قابل توجه تورم 
اميدوار بود. با اين حال، همانطور كه اشاره شد، به دليل باال بودن نرخ تورم، دولت تنها 
قادر است از نرخ تورم بكاهد و توقعى فراتر از آن نمى توان داشت. منبع: دنياى اقتصاد
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فرهنگ 
حيرت ايان مك اوان از سوال 

در مورد سبزى ها
ايان مك اوان نويسنده سرشناس انگليسى از نحوه فعاليت برخى روزنامه 

نگاران اظهار تعجب كرد.
نشريه  با  گفتگويى  در  ساله   65 نويسنده  اين  آلمان،  خبرگزارى  از  نقل  به 
زوددويچه سايتونگ آلمان گفت: «روزنامه نگاران خيال مى كنند، نويسندگان 
كسانى هستند كه مى شود در هر بار تماس تلفنى چيزى از آن ها گرفت. يك 
مرتبه از روزنامه انگليسى گاردين تماس گرفته شد. خبرنگار اين روزنامه از 
من پرسيد: آقاى مك اوان، ما مى خواهيم طرح داستانى در مورد سبزى ها 
را بريزيم. سبزى مورد عالقه شما چيست؟ و من پاسخ دادم: سيب زمينى و 

بعد گوشى را گذاشتم. روز بعد گاردين تيتر زد: «ايان مك اوان سيب زمينى 
دوست دارد.» 

مك اوان كه آثارى همچون «كفاره» و «عسل» از وى در آلمان منتشر شده 
است، در ادامه اين گفتگو افزود: امروزه يك فرهنگ مراقبت دائمى از اخبار 
به وجود آمده است. ارزانترين چيزى كه مى توان آن را به چنگ آورد، نظر 

و عقيده انسان هاست.» 
مى كند.  زندگى  لندن  در  اكنون  و  است  همپشاير  در  متولد 1948  اوان  مك 
جايزه   1999 سال  و  بوكر  جايزه  «آمستردام»  كتاب  براى   1998 سال  او 
شكسپير بنياد آلفرد توپفر را براى مجموعه آثارش كسب كرد. اين نويسنده 
هنر  و  علوم  آكادمى  و  هنر  سلطنتى  انجمن  ادبيات،  سلطنتى  انجمن  عضو 

آمريكاست.

 معرفى برنده جايزه كتاب ادينبورگ
به نقل از بوك تريد، اين نويسنده براى كتاب «ظهور جودى تيلور» به عنوان 

برنده جايزه كتاب ادينبورگ انتخاب شد. 

منتخب  شهر  عنوان  به  ادينبورگ  شهر  ادبى  حمايت  از  بخشى  جايزه،  اين 
برنامه  ادامه  در  داستانى،  آثار  ارزش  دادن  نشان  براى  و  است  يونسكو 
اين  مى شود.  اهدا  منتخب  اثر  بهترين  به  مردم  راى  با  سال  هر  جشنواره، 
از  داستان  مجموعه  و  كوتاه  رمان  رمان،   42 شركت  با  امسال  رقابت 

نويسندگان جوان در ماه اوت در اين جشنواره شروع شد. 
نيك برلى مدير جشنواره بين المللى كتاب ادينبورگ گفت: آنجال جكسون كه 
اين كتاب را در جشنواره كتاب براى مخاطبانش روخوانى كرد، آن را سال 
2011 با حمايت برنامه كتابخوانى نويسندگان آثار منتشر نشده، روانه بازار 

كتاب كرد.
به گفته تيم لنوكس مدير اين جايزه، جشنواره كتابى شبيه ادينبورگ جايى 
فوق العاده براى كشف نويسندگان جديد توسط خوانندگان كتاب است. جايزه 
سال از يكى از اين نويسندگان  هر  بتوان  تا  اهدا مى شود  كتاب نخست نيز 

جديد تجليل كرد. 

وى افزود: امسال 42 اثر نخست نويسندگانى از سراسر جهان كه به زبان 
انگليسى نوشته شده بودند، در اين رقابت شركت كردند.

رابينسون  و  كنستابل  انتشارات  سوى  از  كه  تيلور»  جودى  «ظهور  كتاب 
منتشر شده است، درباره زنى به نام جودى است كه تصميم مى گيرد راه 
و مسير جديدى براى زندگى اش انتخاب كند. اين كتاب موفق شده  مفهوم 
مكان  يك  به  وابستگى  معناى  به  آنچه  و  ها  فقدان  تغييرات،  روابط،  پيچيده 
خاص است را طرح كند. اين كتاب موفق شده است  درباره آنچه معناى واقعى 
زندگى است، سوال هايى را طرح كند و درباره برنامه ريزى و تغيير در زندگى 
حرف بزند. به گفته گروه داورى اين كتاب عالوه بر همه اينها درباره مسئول 

بودن در قبال آينده و مسئوليت در زمينه پيشبرد زندگى است.

همزمانى انتشار رمان جديد 
گريشام و نمايش تئاتراثر او

كتاب هاى  نويسنده  گريشام  جان  جديد  رمان  انتشار  با  همزمان 
در  وى  از  ديگرى  رمان  تئاترى  اقتباس  جنايى،  آثار  پرفروش 

برادوى به روى صحنه رفت.
با  كه  گريشام  جديد  كتاب  مونيتور،  ساينس  كريستين  از  نقل  به 
عنوان «رديف انجير مصرى» و بااستفاده از شخصيت وكيلى كه 
در كتاب پرفروش او «زمانى براى كشتن»، ساخته شده، همزمان 
با به روى صحنه رفتن اقتباس تئاترى «زمانى براى كشتن» در 
وپنجمين  بيست  امسال  كه  حالى  در  آمد.  كتاب  بازار  به  برادوى 
سال انتشار «زمانى براى كشتن» است كه نخستين بار در سال 
روى  به  برادوى  در  نمايش  اين  تئاترى  اقتباس  شد،  خلق   1988
صحنه رفت. در همين زمان ادامه اى بر رمان «زمانى براى كشتن» 
كه با تمركز بر شخصيت وكيل همان كتاب نوشته شده، با عنوان 
 «رديف انجير مصرى» به بازار آمد. نمايش «زمانى براى كشتن» 
20 اكتبر (28 مهر) در برادوى  نخستين بار به صحنه رفت و كتاب 

«رديف انجير مصرى» نيز 22 اكتبر(30 مهر) منتشر شد. 
گريشام به راديو ملى آمريكا گفت: همزمانى اين دو برنامه كامال 
نشده  انجام  منظور  اين  به  خاصى  برنامه ريزى  و  بود  تصادفى 
بود. اين نويسنده پرفروش افزود: اما  افرادى كه از اين تصادفى 
بودن اطالعى ندارند، گمان مى كنند كه برنامه ريزى هوشمندانه اى 

به اين منظور صورت گرفته است.
قهرمان اصلى هر دو اثر يك فرد است: وكيلى به نام جيك بريگنس 
عالقه مندان  تا  مى گردد  باز  دوباره  سال  پنج  و  بيست  از  پس  كه 
شخصيت  اين  بازگرداندن  براى  گريشام  كند.  خوشحال  را  خود 
خيلى  مرگ  يك  پرونده  حل  شامل  كه  داشت  خاصى  روياهاى 
خاص، نمايشى بزرگ از چگونگى كسب موفقيت در اين پرونده، و 
نوشته شدن مقاله هايى زياد درباره آن بود. وى افزود: همه اينها 

موجب شد تا اين وكيل را دوباره در يك كتاب بازگردانم. 
در همين زمان كوتاه، كتاب جديد گريشام با نقدهاى مثبتى روبه 
نويسد:  مى  تايمز  واشنگتن  منتقد  آندرسون  پاتريك  و  شده  رو 
نظرش  مورد  شخصيت  براى  را  پيروزمندانه  بازگشتى  گريشام 
حتى  تواند  مى  جديد  رمان  اين  منتقد،  اين  گفته  به  زده است.  رقم 
بهترين اثرى لقب بگيرد كه گريشام تاكنون خلق كرد ه است و در 
عين حال يكى از بهترين رمان هاى سال هاى اخير در آمريكا نيز 

مى تواند محسوب شود. 
مرهون  موفقيت  اين  از  مهمى  بخش  افزايد:  مى  منتقد  اين 

شخصيت هاى رنگارنگى است كه در اين رمان خلق شده اند. 
منتقد  نظر  با  موافقت  در  نيز  يو.اس.اى.تودى  منتقد  مور  دنيس 
از  بايد  من  نظر  به  مى نويسد:  رمان  اين  درباره  تايمز  واشنگتن 
چهار ستاره دست كم سه و نيم ستاره به اين اثر داد. او مى افزايد: 
جيك يكى از كاملترين و بسط يافته ترين شخصيت هايى است كه 
گريشام تاكنون خلق كرده است و مى توان حس ظريف و حساس 

خود گريشام را كه به همه جاى كتاب سرايت كرده، دريافت. 
اين  با  موافقت  در  نيز  تايمز  نيويورك  منتقد  ايشروود  چارلز 
منتقدان مى نويسد: گريشام در هيچيك از كتابهاى قبلى اش تا اين 

حد موفق ظاهر نشده بود. 
انجير  «رديف  عنوان  با  كه  خود  جديد  كتاب  در  گريشام  جان 
مصرى» منتشر شده، همان وكيل بيست و پنج سال پيش را كه 
زمانى دفاع از پدرى سياهپوست كه فرد متجاوز به دخترش را 
كشته بود برعهده گرفت، اكنون وارد يك پرونده پر سروصدا و 

حساس ديگر مى كند. 
گريشام كه كتاب «زمانى براى كشتن» را با الهام از يك ماجراى 
واقعى نوشته است و سه سال براى نوشتن آن وقت گذاشته است، 
صبح ها ساعت 5 صبح از خواب بيدار مى شد و پيش از رفتن به 
سركارش – كه در آن زمان وكالت بود- وقتش را صرف نوشتن 

اين رمان مى كرد. 
گريشام با دومين رمان خود يعنى «شركت» به شهرت رسيد و 
پرداخت.  به نوشتن  حرفه اى  يك نويسنده  صورت  به  آن  از  پس 
پس از آن «زمانى براى كشتن» نيز پرفروش شد و فيلمى سينمايى 

نيز با اقتباس از آن ساخته شد. 
گريشام  كتاب هاى  از  نسخه  ميليون  از 250  بيش  سال 2008  تا 
ميليون  دو  كه  است  نويسنده اى  سه  از  يكى  او  و  رفته  به فروش 
نسخه در نخستين چاپ كتابش فروش داشته است. تام كلنسى و 
جى.كى.رولينگ ديگر نويسندگانى هستند كه چنين موفقيتى كسب 

كرده اند.
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جايزه جورج اورول 
2014 كليد خورد

جايزه جورج اورول 2014 با اعالم اسامى داوران 
كننده  شركت  آثار  پذيرش  جديد  دور  رقابت،  اين 

در اين رقابت را اعالم كرد./
كتاب  بخش  داورى  گروه  تريد،  بوك  از  نقل  به 
مجريان  از  گرگور،  مك  سو  از  متشكل  امسال 
مجرى  و  نويسنده  فيليپس  تروور  راديو، 
تلويزيونى، و رابرت مك كرام از گروه ويراستاران 

آبزرور هستند.
 2014 سال  روزنامه نگارى  بخش  داورى  گروه 
بى.بى. سابق  مجرى  لوستيگ  رابين  از  عبارتند 

مايكل  مستند،  فيلمساز  و  روزنامه نگار  و  سى 
پوليتزر  روزنامه نگارى  جايزه  چند  برنده  پاركز 

و استاد و پل اندرسون سردبير سابق تريبيون.

يك  در  رقابت  اين  امسال  داورى  گروه  اسامى 
پذيرش  شروع  اعالم  با  همزمان  ناهار  ميهمانى 
آثار شركت كننده در رقابت سال 2014 به اطالع 

همگان رسيد. 
رقابت  اين  در  شركت  براى  شده  تعيين  مهلت 
به  رقابت  اين  است.  شده  اعالم  ژانويه 2014   15

باشند،  شده  منتشر   2013 سال  كه  آثارى  روى 
گشوده است. شركت كنندگان در اين رقابت بايد 

بريتانيايى يا ايرلندى و يا شهروند آنجا باشند.
اعالم   2014 مارس   26 رقابت  اين  اوليه  فهرست 
مى شود و فهرست نهايى 23 آوريل 2014 منتشر 
مراسمى  در   2014 رقابت  برنده  نام  شد.  خواهد 
برگزار  مه  ماه   14 در  لندن  هاوس  چرچ  در  كه 

مى شود، اعالم خواهد شد. 
اين جايزه به اثرى كه به حس آثار جورج اورول 
باشد،  شده  نوشته  سياسى  زمينه  در  و  وفادار 
سه  جايزه  اين  از  بخش  هر  برنده  مى گيرد.  تعلق 

هزار پوند دريافت مى كند.

انتشار زندگينامه باخ به قلم 
رهبر اركستر انگليسى

نويسنده براى نگارش اين كتاب به 
بررسى اسنادى از مدرسه هاى باخ 

پرداخته و از آنها بهره برده است. به 
گفته وى اين اسناد از محيطى متاثر از 

خشونت حكايت دارند.

جان اليوت گاردينر رهبر اركستر انگليسى به تازگى 
زندگينامه جديدى را در مورد يوهان سباستيان باخ 

آهنگساز مشهور آلمانى منتشر كرده است.

به نقل از خبرگزارى سوييس، جان اليوت گاردينر 
باخ  آثار  برجسته  كنندگان  اجرا  از  و  ساله  كه 70 
ضمن  كتاب  اين  در  مى رود  به شمار  بريتانيا  در 
پرداختن به زندگى باخ، به آنچه به موسيقى مربوط 

مى شود پرداخته است.
گاردينر در اين كتاب كه با عنوان «موسيقى در قلعه 
شده،آورده  منتشر  باخ»  سباستيان  پرتره  آسمان: 
است: چه بسا يوهان سباستيان باخ به عنوان يك 

نوجوان مى توانست تا حدودى شرور هم باشد. 
بررسى  به  كتاب  اين  نگارش  براى  نويسنده 
اسنادى از مدرسه هاى باخ پرداخته و از آنها بهره 
برده است. به گفته وى اين اسناد از محيطى متاثر 
از خشونت حكايت دارند. وى مى نويسد: اين براى 
من يك معماست كه چرا بيوگرافى هاى استاندارد به 

سادگى اين مساله را ناديده گرفته اند. 

باخ  است:  نوشته  زمينه  اين  در  اينديپندنت  نشريه 

شرور  افراد  گروه  يك  با  سالگى   15 در   حتى 
يك  روى  به  بعد  سال  سه  و  شده  درگير  خيابانى 

نوازنده ويولون نااليق شمشير كشيده است.

آيزناخ  در  مارس 1685   21) باخ  سباستين  يوهان 
مشهورترين  از  اليپزيك)  در   1750 جوالى   28  –
او  دوران هاست.  همه  آهنگسازان  برجسته ترين  و 
آهنگساز و نوازنده ارگ بود و آثارش براى دسته 
آواز، اركستر و تك سازها، تقريبًا همه انواع متفاوت 

موسيقى دوره باروك را دربرمى گيرد. او موسيقى 
آن دوران را به بلوغ خويش رساند.

  معرفى فيناليست هاى 
جايزه كتاب هاى ورزشى 

ويليام هيل
كه  رقابت  اين  جايزه،  اين  سايت  از  نقل  به 
در  ورزشى  كتاب هاى  جوايز  مهمترين  از 

چهره هاى  درباره  را  كتاب هايى  بريتانياست، 
لنس  و  ابراهيمويچ  زالتان  مثل  ورزشى  مشهور 

آرمسترانگ به فهرست نهايى اش راه داده است. 
كتاب هاى راه يافته به اين فهرست عبارتند از : 

زندگينامه  هستم»  ابراهيموويچ  زالتان  «من   -
با  كه  سوئدى  فوتباليست  ابراهيموويچ  زالتان 
و  نگار  روزنامه  الگركرانتس  ديويد  همكارى 
روت  توسط  و  نوشته  ورزشى  آثار  نويسنده 
اوبروم از زبان سوئدى به انگليسى ترجمه شده 

است، از انتشارات پنگوئن 
لنس  مورد  پيگيرى  كشنده:  گناه  «هفت   -
آرمسترانگ» نوشته ديويد والش درباره دوپينگ 
در ورزش دوچرخه سوارى از انتشارات سيمون 

اند شوستر

به  حماسى  واقعى  سفر  يك  قايق:  در  «پسرها   -
از  بارون  جيمز  دايل  نوشته  هيتلر»  برلين  قلب 

انتشارات مك ميالن
مى كند»  عالى  را  ورزش  آنچه  ورزشى:  «ژن   -
جرسى  يلو  انتشارات  از  اپستاين  ديويد  نوشته 

پرس
- «شرط بند، قمارباز، دالل، جاسوس: سفرى به 
از  هاوكينز  اد  نوشته  كريكت»  پنهان  دنياى  قلب 

انتشارات بلومزبرى

تبهكاران  واقعى  زندگى  مسابقه:  «نتيجه   -
مسابقات اسبدوانى در دهه شصت» نوشته جيمى 

رايد از انتشارات ريسينگ پست 
اين جايزه به مبلغ 25 هزار پوند يكى از مهمترين 
بريتانيا  در  كه  است  ورزشى  كتاب هاى  جوايز 
هيل  ويليام  ورزشى  كتاب  جايزه  مى شود.  اهدا 
با حمايت كمپانى ويليام هيل از سال 1989 براى 
حمايت از نوشته هاى ورزشى تاسيس شده است. 
سال پيش «رقابت مخفى: درون دنياى پنهان تور 
دو فرانس» نوشته تيلور هميلتون به عنوان برنده 

اين رقابت انتخاب شد. 
برنده بيست و پنجمين سال اهداى اين جايزه، 27 

نوامبر (6 آذر) معرفى مى شود.
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سينما 
تاريخچه

تكه  تكه  برنده،  معناى  به  لغت  در   (Slasher) «اسلشر» 
«اسلشر»  ساده  طور  به  است.  كننده  زخمى  يا  و  كننده 
فيلمى است از زيرمجموعه هاى سينماى وحشت و دلهره 
كه در آن يك قاتل عمومًا روانى، به دنبال قربانيان خود 
به  و  ممكن  شكل  ترين  فجيع  به  را  ها  آن  و  افتد  مى  راه 
طور ناگهانى به قتل مى رساند. تمركز اصلى اين فيلم ها 
بر صحنه هاى خشنى است كه از نظر گرافيكى و ظاهرى 
سيزدهم»  «زن  احتماًال  هستند.  ترسناك  و  آور  چندش 
محصول سال 1932 به كارگردانى «جرج آرچنباد»، اولين 
شده  استفاده  آن  در  اسلشر  عناصر  از  كه  است  فيلمى 
محصول  پاول»  «مايكل  ساخته  چران»  چشم  «تام  است. 
1960، دومين فيلمى است كه آن را در رديف اسشرهاى 
نخستين قرار مى دهند. به غير از اين دو، فيلم كم شناخته 
شده «ويلون نيمه شب» محصول 1963، و حتى شاهكار 
بزرگ ژانر وحشت، «روانى» اثر «آلفرد هيچكاك» هم به 

محسوب  وحشت  ژانر  زيرشاخه  اين  متقدمين  از  نوعى 
مى شوند. اما اغلب منتقدين و مورخان سينمايى، در اين 
كارگردانى  به  «هالووين»  كه  دارند  نظر  اتفاق  موضوع 
«جان كارپنتر» محصول 1978، اولين فيلم حقيقى اسلشر 
يعنى  ديگر  فيلم  دو  است.  آن  به  مربوط  عناصر  تمام  با 
«جمعه سيزدهم» و «كابوس در خيابان الم» باعث معرفى 

بيشتر و شهرت گونه اسلشر در دهه 80 شدند.

تعريف و عناصر مهم
«آدام راكوف» نويسنده كتاب «برويم تكه تكه شان كنيم» 
در  است،  پرداخته  اسلشر  سينماى  تاريخ  بررسى  به  كه 
پاسخ به اين پرسش كه فيلم هاى اسلشر چه هستند مى 
نويسد : بسيارى از مردم فكر مى كنند فيلم هاى اسلشر 
را مى شناسند و تعريفشان از اين گونه فيلم ها، يك قاتل 
را  خود  كنش  بدون  و  منفعل  قربانيان  كه  است  ديوانه 
هم  اين  از  ها  فيلم  گونه  اين  تنها  نه  اما  كند.  مى  سالخى 
اين  از  تر  سخت  بسيار  هم  تعريفشان  بلكه  ترند  پيچيده 

حرف هاست.
«كارول. جى كالور»، در كتاب «مردان، زنان و اره برقى»، 
فيلم  گونه  اين  به  نسبت  جامع  تعريفى  كند  مى  سعى 
ارائه دهد. او مى نويسد: قاتلين فيلم هاى اسلشر هرچند 
هنوز  اما  هستند،  بيمار  جامعه  و  خانواده  يك  محصول 

انسانيت در آن ها وجود دارد. قربانيان عمومًا دختران و 
زنان زيبا و جذاب هستند، محل وقوع حوادث معموًال نه 
در خانه، بلكه در جايى دورافتاده و متروك است، اسلحه 
و  معمولى  اسلحه  يك  از  بيش  اوقات  گاهى  قتل  آالت  و 
سالح سرد است، حوادث از زاويه ديد قربانى شكل مى 

گيرد و پايانى غمبار دارد.

اى  جنبه  از  رابين»  «مارتين  آورها»،  «دلهره  كتاب  در 
ديگر به قاتلين فيلم هاى اسلشر نگاه مى كند و آن ها را 
ناشناس و فاقد شخصيت در نظر مى گيرد. بنا به عقيده 
يا  و  دارند  قرار  سايه  در  ها  فيلم  اين  در  قاتلين  اكثر  او، 
نقابى بر چهره زده اند. هويت قاتل را كسى نمى داند و 
از آن جا كه قربانى هم با نام قاتل آشنا نيست، رمزآلود 
بودن او بر وحشت دامن مى زند. «رابين» در كتابش به 
فيلم  دست  بودن،  مخفى  اين  كه  كند  مى  اشاره  نكته  اين 
شكل  دو  به  فيلمشان  ساخت  براى  را  گونه  اين  سازان 

اصلى «رازآلود بودن» و «پليسى» باز مى گذارد.
«هالوين»، «سوزان» و چند فيلم آخر «جمعه سيزدهم» بعد 
گروه  در  گيرند.  مى  جاى  اول  دسته  در  سوم  قسمت  از 
در  كه  شوند  مى  هدايت  سمت  اين  به  تماشاچيان  دوم 
پايان قاتل اصلى را شناسايى كنند. سه فيلم اول «جمعه 
سيزدهم»، «كريسمس سياه» و «اردوگاه محل اقامت» در 

اين گروه جاى مى گيرند.
اصلى  عناصر  بها»  «خون  كتاب  در  هم  نوول»  «ريچار 
سينماى اسلشر را اين گونه توضيح مى دهد: يك زمينه 
كامًال مشخص و ويژه از قاتلى مرموز و قربانيان جوانى 
هوا  سربه  و  قيدى  بى  خيالى،  بى  بزرگشان  گناه  كه 
هاى  فيلم  تمام  كه  است  معتقد  «نوول»  است.  بودنشان 
اسلشر از فرمول خاصى پيروى مى كنند كه براى ساخت 
آثار موفق در اين زمينه، بايد آن ها را به خوبى رعايت 

كرد.
قاتلين  درباره  پيش  از  بيش  اسلشر  هاى  فيلم  امروزه 
شده  تكه  تكه  هاى  بدن  و  خونين  هاى  مرگ  و  سريالى 
و  نوجوان  قربانيان  حضور  لزوم  ديگر  سويى  از  است. 
مؤنث، كمتر از گذشته در اين گونه فيلم ها حس مى شود. 
به  موفق  پيش  از  بيش  كه  ويژه  هاى  جلوه  آن،  جاى  به 
ترسناك  و  بار  خون  آور،  چندش  هاى  صحنه  ساخت 
هستند.  هم  موفق  كه  شود  مى  استفاده  بيشتر  شود،  مى 

شرايط  ساخت  در  سعى  هم  فيلمسازان  ديگر  سويى  از 
كه  ديگرى  مهم  نكته  دارند.  خاكسترى  هاى  شخصيت  و 
شود،  مى  محسوب  اسلشر  هاى  فيلم  هاى  مشخصه  از 
دورى كردن از شكنجه در آن هاست. هر چه صحنه هاى 
شكنجه و زجر كشيدن در فيلم بيشتر باشد، اثر از اسلشر 
هاى  صحنه  بايد  آن،  جاى  به  بود.  خواهد  دور  بودن 
كشتار و قتل ها، سريع و خون بار اتفاق بيفتد. اما اين به 
اسلشر  فيلم  در  هاى شكنجه  كه صحنه  اين معنى نيست 
وجود ندارد. بسيارى از شاخص ترين فيلم هاى اين ژانر، 
از جمله «مجموعه اره»، «كشتار اره برقى تگزاس» و «پيچ 

اشتباهى» از چنين صحنه هايى بهره مى برند.
«وس كريون» كارگردان مشهور فيلم هاى ژانر وحشت، 
هاى  فيلم  گويد:  مى  الم»  خيابان  در  «كابوس  جمله  از 
و  ناگهانى  هايى  مرگ  هستند.  مرگ  درباره  اسلشر 
زجرآورى  تدريجى  مرگ  شكنجه  اما  اجتناب.  غيرقابل 
هدف  نشود.  منجر  قربانى  مرگ  به  است  ممكن  كه  است 
نهايى يك اسلشر مرگ است. بايد بكشى و قربانيت بميرد.

آثار  ساير  از  اسلشر  هاى  فيلم  جداكردن  و  بندى  دسته 
در ژانر وحشت شايد كار آسانى نباشد... اما با توجه به 
تعريف ها و توضيحاتى كه درباره اين گونه فيلم ها داده 
شد، در اين ليست سعى كرديم بهتر فيلم هايى را كه به 
طور درست و واقعى اسلشر هستند، به شما معرفى كنيم.

Madman 1982 مرد ديوانه
فيلم  ساخت  دوره  بهترين  و  سرآغاز  بايد  را   80 دهه 
هاى  فيلم  اولين  جزء  ديوانه»  «مرد  دانست.  اشلشر  هاى 
كالسيك اسلشر است كه با بودجه اى بسيار كم ساخته 
ژانر  از  زيرمجموعه  اين  دهى  شكل  در  فيلم  اين  شد. 

وحشت بسيار موفق بوده است.

خانه اى در انجمن سرى بانوان 1983
The House on Sorority Row 

اگرچه نامش مانند يك فيلم نوجوانانه ترسناك است اما 
از جمله آثارى است كه مى توان به عنوان نمونه اى كامل 

از گونه اسلشر از آن نام برد.

Reeker 2005 بد بو
ك اسلشر يكدست و خوش ساخت كه از معدود آثارى از 
اين دست است كه حال و هوايى ماورايى دارد. شخصيت 

منفى اين فيلم نمونه اى موفق در ژانر وحشت است.

شب خاموش، شب مرگ بار 1985 
Silent Night, Deadly Night

اين فيلم در زمان خود بسيار مورد هجمه و انتقاد قرار 
گرفت. چرا كه نام شخصيت منفى فيلم «بابانوئل» است. 
اسلشر  هاى  فيلم  بهترين  از  يكى  ساختارى  نظر  از  اما 

تاريخ است.

The Burning 1981 سوزان
فيلم  اين  از  هايى  نسخه  كردن  پيدا  زياد  هاى  سال  براى 
كشور،  چند  و  بريتانيا  در  آن  نمايش  ممنوعيت  دليل  به 
سخت شده بود. ساختار فيلم اسلشر كالسيك است كه با 

شروعى آرام به اوجى مناسب دست پيدا مى كند.

Hell Night 1981 شب جهنمى
«ليندا بلير» دختر معصوم و تسخير شده فيلم «جن گير» 

حاال كه بزرگ تر شده، در اين فيلم بازى مى كند.

Malevolence 2004 شرارت
و  خوب  اثر  يك  ساخت  براى  كه  كند  مى  ثابت  فيلم  اين 
هنگفت  اى  بودجه  حتمًا  نيست  الزم  خود،  ژانر  در  موفق 

داشته باشيد.

Eyes of a Stranger 1981 چشمان يك غريبه
به  هم  اسلشر  اين   ،80 دهه  هاى  فيلم  از  بسيارى  مانند 

خوبى از عده تماشاگران مشتاق اين ژانر بر مى آيد.
آن سوى نقاب:

 Behind the Mask: The Rise 2006 ظهور لزلى ورمن
of Leslie Vernon

فيلم  عناصر  با  خوبى  به  كه  سياه مستندگونه  يك كمدى 
عين  در  شود  مى  موفق  و  كند  مى  شوخى  اسلشر  هاى 

كمدى تبديل به اسلشرى جذاب شود.

The Prowler 1981 ولگرد
فيلم  است.  من»  خونين  «ولنتاين  مانند  فيلم  ساختار 
به  را  خود  توجه  قابل  بودجه  و  دارد  مناسب  ساختارى 

خوبى به كار برده است.

 I Know What 1997 مى دانم تابستان گذشته چه كردى
You Did Last Summer

اگر چه اين فيلم در سايه فيلم ديگر «كوين ويليامسون» 
فيلم نامه نويس، يعنى «جيغ» قرار گرفته است، اما جايگاه 

خوب خود را يا ساختار منسجم و فيلمنامه مناسبش حفظ 
كرده است.

 s Little;Satan039  2004 شيطان  كوچك  دستيار 
Helper

زمينه كمدى و گره هاى خوب داستانى، از اين فيلم اثرى 
موفق در بين فيلم هاى اسلشر به وجود آورده است.

Toolbox Murders 2003 قتل هاى جعبه ابزار
هوپر،  توب  يعنى  تگزاس»  برقى  اره  «كشتار  كارگردان 
فيلمى خوش ساخت و وفادار به عناصر اسلشر ساخته 

است.

Stagefright 1987 ترس از صحنه
يك نمونه كامًال موفق براى تشخيص تفاوت بين اسلشر و 

ديگر زير شاخه هاى ژانر وحشت.

Hatchet 2006 ساتور
تالشى موفق از بازگشت به سبك اسلشرهاى دهه 80 با 

صحنه هاى پر از كشتار و خونريزى.

Alice, Sweet Alice 1976 آليس، آليس دوست داشتنى
يك داستان شوكه كننده در سبك اسلشر كه فضايى تكان 

دهنده و تأثيرگذار دارد.

s Play;Child039 1988 بازى كودكانه
بندى  دسته  اسلشر  گونه  در  را  فيلم  اين  بسيارى  اگرچه 
نمى كنند، اما عناصر نزديك فراوانى به اين گونه فيلم ها 
صف  در  گرفتن  قرار  براى  كافى  قدر  به  «چاكى»  دارد. 

بهترين قاتلين اسلشر مناسب به نظر مى رسد.

 A Nightmare on Elm الم 1984  خيابان  در  كابوس 
Street

دپ»،  «جانى  موفق  حضور  و  خوب  هاى  بازى  از  جدا 
زير  اين  گسترش  براى  خالقانه  هاى  ايده  از  پر  فيلم  اين 
«فردى»  نام  به  ماندگار  منفى  شخصيت  يك  و  مجموعه، 
اسلشر  هاى  فيلم  ميان  در  را  او  بزرگ  جايگاه  كه  است 

نشان مى دهد.

Alone in the Dark 1982 تنها در تاريكى
كمى عجيب به نظر مى رسد اما اين فيلم اسلشر خوبى با 
يك قاتل بى نقاب و مشخص است. فيلمى ترسناك، مفرح 

و باستانى خوب و فيلمنامه اى قوى است.

Evil Dead Trap 1988 دام شيطان
سينماى  از  العاده  فوق  گرافيكى  تصاوير  با  خشن  فيلمى 
ژانر  اين  در  ممتازى  جايگاه  هميشه  كه  ژاپن  وحشت 
داشته است. بايد تا پايان فيلم را ببينيد تا باور كنيد كه با 

چه اثر اسلشر خوبى طرف هستيد.

Final Destination 2000 مقصد نهايى
اين كه قاتل فيلم انسان نيست و يا ديده نمى شود، گرچه 
از عناصر اصلى اين گونه فيلم است، اما باعث نمى شود 
چنين اسلشرى را كه هر چيز ديگرى كه الزم است در آن 
وجود دارد، در اين ليست قرار ندهيم. با توجه به اين كه، 

قاتل در «مقصد نهايى»، خود «مرگ» است.

جمعه سيزدهم قسمت 6 : جيسون زندگى مى كند 1986 
13th Part VI: Jason Lives Friday the

را  مجموع  اين  هاى  فيلم  از  يكى  فقط  خواهيد  مى  اگر 
انتخاب كنيد، حتما به همين فيلم فكر كنيد.

Black Christmas 1974 كريسمس سياه
ژانر  از  گونه  اين  پيشتازان  جزء  و  واقعى  اسلشر  يك 
سايه  آن  روى  بر  «هالووين»  معروفيت  اگرچه  وحشت. 
هاى  فيلم  بين  در  آن  بودن  ممتاز  از  چيزى  اما  انداخته، 

اسلشر كم نمى كند.

Scream 1996 جيغ
اگرچه اين فيلم بر اساس نسخه سال 1981 ساخته شده 
است، اما بهترين فيلم در بين تمام اسلشرهايى است كه 
با اين نام ساخته شده اند. فيلم از فيلمنامه عالى «كوين 
كارون»  «وس  خوب  بسيار  كارگردانى  و  ويليامسون» 

بهره مى برد.

Halloween 1978 هالووين
فيلمى كه همه چيز از آن شروع شد. بايد از هالووين براى 
به وجود آوردن اين نوع فيلم ها سپاس گذار بود. موفقيت 
اين فيلم راه را براى ساخت بسيارى از فيلم هاى اسلشر 
باز كرد و باعث گسترش ژانر وحشت شد. اين موفقيت و 
شهرت «هالووين» را تبديل به يك اسطوره در ميان فيلم 

هاى اسلشر كرده است.

وحشتناك ترين فيلم هاى تاريخ سينما

اگر مردش هستيد اين فيلم ها را ببينيد
سينماى وحشت دامنه وسيعى از فيلم ها را در بر مى گيرد كه مى توان آن را 
به دسته هاى گوناگون تقسيم كرد. از اصلى ترين و مهم ترين زيرمجموعه 
هاى فيلم هاى ژانر وحشت، مى توان به فيلم هاى «اسلشر» اشاره كرد. در 
اين جا قصد داريم به بررسى اين نوع فيلم ها و چگونگى شكل گيرى و ساخت 

آن ها بپردازيم.
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اين  در  بردم  رنج  بسى  گويد:  مى  فردوسى  وقتى 
سال سى، عجم زنده كردم بدين پارسى حرفى به 
ها  داستان  از  پر  كه  اى  شاهنامه  گويد.  گزاف نمى 
هر  در  است،  زمين  ايران  حماسى  هاى  افسانه  و 
مى  و  كند  مى  پيدا  جديدى  خواستگاه  اى  دوره 
توان هميشه به آن از زواياى مختلف نگاه كرد. از 
زمانى كه شاهنامه نوشته شد و تا االن كه اين اثر 
به عنوان يك شناسنامه ى ملى براى همه ى ايرانيان 
و پارسى زبانان در آمده، رويكرد هاى مختلفى به 
آن شده است. داستان هاى آن، دستمايه آئين ها و 
آن،  سرايى  حماسه  و  گشت  ايرانيان  هاى  مراسم 
موضوع بسيار زيبا و شنيدنى براى مجالس نقالى و 
نقاالن شد. و حاال بعد از گذشت بيش از هزار سال، 
نسخه اجرايى جديدى بر گرفته از داستان ضحاك، 
به  كيمبريج   و  لندن  شهرهاى  در  و  انگلستان  در 
اين  براى  شده  انتخاب  نام  رفت.   صحنه  روى 
كمى  ايرانى  هر  براى  ماردوش)،  نمايش(ضحاك 
آشنا به داستان هاى كهن ايرانى، مفهوم مشخصى 

چه  انتظار  بايد  بزند،  حدس  توانست  مى  كه   بود 
شايد  اما  باشد.  داشته  داستانى  چه  با  را  نمايشى 
فقط انتظارش در همان سطح حدس داستان نمايش، 
آن  روايت  ى  شيوه  تصور  و  شد  مى  برآورده 
كه  نوعى  هر  به  آن،  كارگردان  و  بازيگران  توسط 
مى خواست فكر كند، بى نتيجه مى ماند. شيوه هاى 
كنون  تا  شاهنامه،  هاى  داستان  روايت  در  مختلفى 
توسط هنرمندان مختلف، انجام گرفته شده است اما 
اين اجراى نمايش "ضحاك ماردوش" را، به جرات 
كليشه  و  معمول  هاى  شيوه  با  كه  گفت   توان  مى 
كارگردان  حديثى"  "حسين  بود.  متفاوت  كامال  اى 
اين نمايش، كه آهنگ سازى را دنبال مى كند، اقدام 
براى  آن  داستان  كه  بود  كرده  نمايشى  ساخت  به 
همه آشنا بود و معموال در اين قبيل كارها، مراحل 
آن  پيچيدگى  شود.  مى  تر  مشكل  كمى  اثر،  ساخت 
در  خطا  گونه  هر  كه  شود  مى  شروع  آنجا  از  هم 
شيوه ى روايى داستان، براى مخاطبى كه داستان 
و  نيست  گذشت  و  بخشش  قابل  شناسد،  مى  را 
تماشاگر اين را حق خود مى داند كه اعتراض كند 
و درخواست ديدن اثرى با تمامى جزئيات را داشته 
مخاطب  نياز  اين  اما  ماردوش"  "ضحاك  باشد. 
به  كامال  نمايش،  اجراى  طول  در  و  گفت  پاسخ  را 
يك  از  آن  اجراى  در  فقط  و  ماند  وفادار  داستان 
شيوه ى جديد بود، به صورت رقص باله بهره برد. 

نمايش در دو پرده، هفت صحنه و سى وسه اپيزود 
اجرا گشت. انتخاب سالن نمايش كه به اصطالح  به 
آن، جعبه سياه (Black Box) مى گويند، نشان مى 
داد كه كارگردان، مى خواسته سالن را آن گونه كه 
خود مى خواهد طراحى كند، كه البته اجرا در چنين 
مى  كارگردان  به  را  كامل  آزادى  اين  هايى،  سالن 
محل  و  آن  ارتفاع  صحنه،  وسايل  و  ابزار  تا  دهد 

تماشاگران را آنگونه كه مى خواهد بچيند. 

جعبه  هاى  سالن  در  نمايش  اجراهاى  در  معموال 
صحنه  عناصر  از  جزئى  نيز  تماشاگر  سياهى،  ى 
اولين  ماردوش"  "ضحاك  در  آيد.  مى  حساب  به 
برخورد تماشاگر با نمايش، صحنه اى بود كه در 
گوشه اى از آن، گروهى متشكل از پنج نفر، كه با 
توجه به نوع چيدمان آنها، مى شد به راحتى متوجه 
نقش آنها، كه بر دوش داشتن موسيقى كار بود، پى 
 (Exaudi) اگزادى  گروه  نفره،  پنج  گروه  اين  برد. 
بود كه از سال 2002 كار خود را آغاز كرده است 

پيشروان  از  يكى  به  تبديل  سالها،  اين  طى  در  و 
اجراهاى موسيقى معاصر شده اند. در گروه آنها، 
كمتر از سازهاى حرفه اى بهره برده شده بود و به 
جز يك تمبك و پركاشن، خبرى از سازهاى ديگرى 
نبود. آنها به راحتى از ابزارهاى مختلفى كه مى توان 
آنجايى  از  و  بردند  بهره  كرد،  آنها  از  صدا  توليد 
كه چهار نفر آنها، خواننده ى اپرا بودند، برخى از 
اجرا  خوانندگان  گروه  اين  توسط  آواها،  و  صداها 
مى گشت. نكته جالب اين نمايش، براى يك مخاطب 
آن،  براى  آشنا  هميشه  نقالى  كه،  بود  اين  ايرانى 
اينبار توسط هنرمندان غير ايرانى، اجرا مى شد. اين 
غير ايرانى بودن راويان نمايش "ضحاك ماردوش" 
را، مى توان از مزاياى اصلى آن بر شمرد. دليل آن 
هم اين است كه تماشاگر، با پديده و نگاه جديدى به 
شاهنامه و داستان هاى آن، مواجه مى شود، كه به 
گفته كارگردان اين نمايش، اين روايت قرن بيست و 
يكمى او از شاهنامه در انگلستان امروز است. شش 
رقصنده كه همه از دانش آموختگان مدرسه رقص 
نمايشى  حركات  اجراى  بودند،  لندن  معاصر  هاى 

داستان را بر عهده داشتند.

ساليان  كه  شد  آغاز  زمانى  از  ضحاك  پادشاهى   
دراز از پادشاهي جمشيد مى گذشت و جمشيد در 
پادشاهى خود، دچار غرورى بزرگ گشته بود.. دد 

و دام و ديو و  آدمى در فرمان او بودند و روز به 
روز برشكوه و نيروى او افزوده مي شد، تا آنجا كه 
غرور در دل جمشيد راه يافت و راه ناسپاسي پيش 
گرفت. ضحاك فرزند پدرى نيكوكار به نام مرداس، 
بود و ساليان سال به نيكى بر مردمان خود حكومت 
كرد. شيطان يك روز به صورت مردى درست كار 
تا  خواهد  مى  وى  از  و  شود  مى  وارد  ضحاك  بر 
اين  آن  شرط  ولى  بگذارد  ميان  در  او  با  را  رازى 
با  را  راز  اين  كه  بخورد  سوگند  ضحاك  كه  است 
مى  ياد  سوگند  ضحاك  نگذارد.  ميان  در  كسى، 
هستى  جوان  تو  كه  گويد  مى  او  به  شيطان  و  كند 
مى  اجازه  چرا  پس  افتاده،  كار  از  و  پير  پدرت  و 
مى  بهتر  تو  كه  حالى  در  كند  پادشاهى  او  كه  دهى 
توانى با نيروى جوانى خودت، كشور را حكمرانى 
و  شود  مى  شيطان  هاى  حرف  خام  ضحاك  كنى؟ 
مى  را  ضحاك  پدر  مرداس،  كشتن  برنامه  شيطان 
آنجا  در  مرداس  كه  باغى  در  چاهى  شيطان  ريزد. 
عبادت مى كرد، حفر مى كند و روى آن را با گياهان 

مختلف مى پوشاند و بدين گونه، مرداس به داخل 
اين چاه مى افتد و از بين مى رود. ضحاك پادشاه 
مى شود و روز بعد، شيطان به شكل يك آشپز بر 
وى ظاهر مى شود. به ضحاك مى گويد من مردى 
هنرمندم و هنرم ساختن خورش هاى شاهانه است. 
ضحاك ساختن غذا و آراستن سفره را به او واگذار 
هاى  خورش  با  رنگيني  بسيار  سفره  اهريمن  كرد. 
گوناگون و گوارا از پرندگان و چارپايان آماده كرد. 
ترى  رنگين  سفره  ديگر  روز  شد.  خشنود  ضحاك 
مي  بهترى  غذاى  روز  هر  هم چنين  و  كرد  فراهم 
شاد  چنان  شكم پرور  ضحاك  چهارم  روز  ساخت. 
شد كه رو به جوان كرد و گفت «هرچه آرزو داري 
بود  فرصت  اين  جوياى  كه  اهريمن  بخواه.»  من  از 
جز  و  است  لبريز  تو  مهر  از  من  دل  «شاها،  گفت 
دارم  آرزو  يك  تنها  خواهم.  نمي  چيزي  تو  شادي 
بندگي  راه  از  ترا  كتف  دو  دهي  اجازه  اينكه  آن  و 
ببوسم.» ضّحاك اجازه داد. اهريمن لب بر دو كتف 

شاه گذاشت و ناگاه از روي زمين ناپديد شد. 

درهمين روزگار بود كه جمشيد را غرور گرفت و 
فّره ايزدى از او دور شد. ضّحاك فرصت را غنيمت 
دانست و به ايران تاخت. بسيارى از ايرانيان كه در 
جستجوى پادشاهي نو بودند به او روى آوردند و 
برخود  را  او  ضحاك  ستمگرى  و  جور  از  خبر  بي 
پادشاه كردند. ضّحاك سپاهى فراوان آماده كرد و 
به دستگيرى جمشيد فرستاد. جمشيد تا صد سال 
خود را از ديده ها نهان مي داشت. اما سرانجام در 
كنار درياى چين بدام افتاد. ضّحاك فرمان داد تا او 
را با اّره بدو نيم كردند و خود تخت و تاج و گنج و 

كاخ او را صاحب شد. جمشيد سراسر هفتصد سال 
نبود  پادشاهي  او  شكوه  و  فّر  به  هرچند  و  زيست 

سرانجام به تيره بختي از جهان رفت.

در  ضحاك،  پدر  مرگ  لحظه  از  نمايش  صحنه   
و  بازيگران  شد.  آغاز  شيطان  حضور  با  كاخش 
بين  ى  رابطه  خوبى  به  نمايش،  اين  هاى  رقصنده 
شخصيت ها را ساخته بودند و به زيبايى با حركات 
طراحى  گذاشتند.  نمايش  به  هايشان،  رقص  و  فرم 
هاى  مشخصه  ديگر  از  بازيگران،  ى  لباسها  زيباى 
بارز اين نمايش بود و تعويض شخصيت ها و لباس 
هاى آنها بر روى صحنه و در مقابل تماشاگر، از 
پسند  قابل  و  جالب  مخاطب،  براى  كه  بود  نكاتى 
شاهنامه  مينياتورهاى  و  ها  نقاشى  نمايش  بود. 
پرده  در  نمايش  طول  در  كه  ضحاك،  داستان  در 
براى  بود  كمكى  شد،  مى  پخش  بازيگران  پشت  اى 
مخاطب كه با حركات رقصنده ها در هر اپيزود، با 
داستان همرا شود و بخش هاى آن را بهتر متوجه 

شود. زيبايى اى كه اين تصاوير به اجراى كار داده 
خوبى  به  نمايش  ريتم  برد.  ياد  از  نبايد  نيز  را  بود 
رعايت شده بود و مخاطب را با خود در هر صحنه 
اى همراه مى كرد فقط در چند اپيزود ، تكرارهايى 
در حركات رقصندگان ديده مى شد كه بهتر بود به 
نشان  شد.  مى  اكتفا  آنها،  دادن  انجام  يكبار  همان 
شيطان  اينكه  از  پيش  تا  انسان،  خوارى  گياه  دادن 
دستور  و  شد  وارد  آشپز  صورت  به  ضحاك  بر 
قتل حيوانات را براى درست كردن غذاهاى مختلف 
و رنگين داد، از نكات جالبى ديگرى بود كه به آن 
ابليس،  درخواست  نهايت  در  و  بود.  شده  پرداخته 
اينكه  عنوان  به  ضحاك،  هاى  شانه  بوسيدن  براى 
بهترين دوست اش است، روييدن مارهايى بر شانه 
هاى ضحاك را نتيجه ساخت. در كل، تماشاگر اين 
كار، با يك نمايش انتزائى و كامال جديد مواجه بود 
و شاهد روايت چندين بار شنيده و ديده شده بود، 
اما با اين فرق كه اين بار، خبرى از نقالهاى سنتى 
در ايران و اجراهايى با استفاده از مردانى تنومند و 
قوى هيكل، براى نشان دادن اسطوره هاى پهلوانى 
روى  بر  تماشاگر  كه  چيزى  آن  بلكه  نبود.  ايران 
كشاهده  حديثى  حسين  ماردوش"  "ضحاك  صحنه 
از  تنها  نه  كه  بود،  دختر  رقصنده  شش  كرد،  مى 
توانستند،  بلكه  بودند  نبرده  اى  بهره  تنومند  هيكلى 
با جثه هاى ظريف و زنانه خودشان، از پس تمامى 

نقش ها به خوبى بر بيايند. 
قطعا كار بر روى شاهكارها و اثرات فرهنگى ايرانى 
زياد است، كه بايد انجام گيرد ولى اين كار شروع 
خوب، مناسب و زيبايى بود كه توسط اين كارگردان 

ايرانى انجام گرفت.  

تئاتر 

بوسه شيطان بر شانه هاى ضحاك 
نويسنده: محسن غفارى كهيايى 

 صحنه نمايش از لحظه مرگ پدر ضحاك، در كاخش با حضور شيطان 
ى  رابطه  خوبى  به  نمايش،  اين  هاى  رقصنده  و  بازيگران  شد.  آغاز 
بين شخصيت ها را ساخته بودند و به زيبايى با حركات فرم و رقص 
هايشان، به نمايش گذاشتند. طراحى زيباى لباسها ى بازيگران، از ديگر 

مشخصه هاى بارز اين نمايش بود
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تالش دولت بريتانيا براى ايجاد مراكز 
حريم  يك  ايجاد  منظور  به  سياسى 
به  ديگر  كشور هاى  خاك  در  امنيتى 
دولت  اين  نظامى  اراده  تحميل  دنبال 
بر مناطق مختلف جهان به ويژه خليج 

فارس و ايران صورت گرفت.

در  انگلستان  كه  مراكزى  نخستين 
تجارتخانه هاى  بود  آن  تاسيس  پى 

اين  شرقى  هند  كمپانى  به  وابسته 
دولت بود كه مركز آن در بمبئى قرار 
داشت و خط و ربط خود را از لندن 
مى كردند.  دريافت  مركزى)  (دفتر 
ايفاى  بر  عالوه  تجارتخانه ها  اين 
عهده  مستعمراتى،  و  اقتصادى  نقش 
سياسى  و  نظامى  وظايف  انجام  دار 
جنگى  كشتى هاى  چنانكه  بودند، 
عمليات هاى  كمپانى،  اين  به  وابسته 

نظامى متعددى را انجام مى دادند. 

قرون  در  جهانى  تحوالت  دنبال  به 
توسعه  و  ميالدى  بيستم  و  نوزدهم 

بزرگ،  بريتانياى  مستعمراتى 
منظور  به  موازى  متعدد  نهاد هاى 
دولت  جويانه  سلطه  اهداف  پيشبرد 
از  يكى  كه  گرفت  شكل  انگلستان 
كنسولخانه  سياسى،  نهادهاى  اين 
در  انگلستان  كنسولخانه هاى  بود. 
ويژه  به  ايران  متعدد  شهرهاى 
شيراز  مشهد،  كرمان،  يزد،  اصفهان، 
يك  هر  كه  شد  تشكيل  بندرعباس  و 
اين  سفارتخانه  نظر  زير  آنها  از 
بنا  و  مى شد  اداره  تهران  در  كشور 
اين  از  برخى  زمانه  مقتضيات  به 
با  مستقيم  صورت  به  كنسولگرى ها 

لندن ارتباط برقرار مى كردند. 

كنسولگرى هاى  خصوص  اين  در 
بوشهر   ) فارس  خليج  در  بريتانيا 
زيادى  اهميت  از  عباس)  بندر  و 
دولت  بودند.تالش  برخوردار 
در  كنسولگرى  تاسيس  براى  بريتانيا 
سال 1320ق / 1902م  از  بندرعباس 
نامه هاى  منظور  اين  براى  شد.  آغاز 
و  انگلستان  سفارت  ميان  متعددى 
وزارت امور خارجه ايران (به وزارت 

شده  بدل  و  رد  مشيرالدوله)  نصراهللا 
است. 

به  ايران  خارجه  وزارت  تلگراف  در 
 19  ) بوشهر  حكمران  معظم،  ساالر 
محرم الحرام 1321ق) آمده است:«در 
بيست و يكم شهر شوال 1320ق بنا 
اجازه  و  انگليس  سفارت  اظهار  بر 
همايونى  اقدس  اعليحضرت  بندگان 
تلگراف  جنابعالى  به  فدا  ارواحنا 
ششصدو  و  هزار   9 معادل  شدكه 
عمارت  بناى  براى  مربع  زرع  هشتاد 
مى خواهند  دارد،  مسافت  قنسولخانه 

دولت  مال  مزبور  زمين  اگر  بخرند، 
و  بفروشيد  عادالنه  قيمت  به  است 
تقديم  تا  داريد  ارسال  را  وجهش 
شود و اگر صاحب دارد اجازه بدهيد 
بفروشد و تفصيل را تلگراف نماييد.» 
شماره  سند   ،8 پ   ،4 ك  ق،   1321)
توسط  كه  تحقيقى  طى   .( شماره 
حكمران بوشهر به عمل آمد مشخص 
زمين  مالكيت  ادعاى  شد:«بعضى، 
مزبور را مى كنند... ولى آن اشخاص 
زمين  قطعه  اين  مالكيت  براى  مدعى 
دست  در  صحيح  اسناد  خصوص  به 
و  ندارد  صاحب  نقطه  اين  و  ندارند 
ك  (1321ق،  است»  دولت  به  متعلق 
جالب  2).نكته  شماره  سند  پ8،   ،4

انگلستان  سفارت  كه  است  اين  توجه 
زمانى درخواست خود را براى ايجاد 
كنسولخانه در بندرعباس مطرح كرد 
فرنگستان  عازم  شاه  مظفرالدين  كه 

بود.

خارجه  وزير  مشيرالدوله،  نصراهللا   
مدحت  به  تلگرافى  طى  ايران،  وقت 
بندرعباس،  كارگزار  الوزرا، 

فى  زمين  «درباب  كرد:  اظهار 
براى  كه  نابند  و  بندرعباس  مابين 
بنا  مى خواهند  انگليس  كنسولخانه 
اجازه  خارجه  وزارت  طرف  از  كنند 
كرد.»  نبايد  مخالفت  است،  شده  داده 
اخذ  از  پس  بالفاصله  انگليسى ها 
اقدام  ايران  خارجه  وزارت  از  اجازه 
آغاز  خود  كنسولخانه  ايجاد  براى  را 
بنايى  مصالح  حمل  منظور  به  كردند. 
خواهان  بريتانيا  دولت  نياز،  مورد 
در  آهن  راه  موقت  خط  يك  تاسيس 

ساحل بندرعباس بود. 

تلگراف  به  پاسخ  در  خارجه  وزارت 
اين  خبر  كه  بندرعباس  كارگزارى 
مخابره  تهران  به  را  انگليسى ها  اقدام 
كرده بود، اظهار كرد: «از كشيدن راه 
بنايى  مصالح  حمل  براى  كه  موقتى 
از  پس  و  نكند  مخالفت  بود  خواهد 
اتمام بنايى آن راه موقوف و برداشته 
ارسالى  گزارش هاى  از  شد.»  خواهد 
به  بندرعباسى  كارگزاران  توسط 
بناى  كه  برمى آيد  خارجه  وزارت 
كنسولخانه و احداث راه آهن تا سال 
در  است.  انجاميده  طول  به  1325ق 
يكى از اين گزارش ها آمده است: «در 
جديد البناى  قونسولخانه  خصوص 
مشغولند  كه  است  مدتى  انگليس 

كه  راهى  و  ساخته  هم  اتاق  چند  و 
به  است  شده  داده  اجازه  آنها  به 
كنار  از  بنايى  مصالح  نقل  و  حمل 
تاكنون  مذكور  قونسولخانه  تا  دريا 

نساخته اند».

 دولت انگلستان براى ايجاد تاسيسات 
از  را  مهندسانى  بندرعباس  در  خود 
فرستاد  فارس  خليج  به  هندوستان 
اتاق  ساختن   (9 شماره  سند  (همان، 
انگليس،  كنسول  اقامت  مخصوص 
در  كه  بود  مسائلى  مهم ترين  از  يكى 
آن زمان مطرح شد. بناى اوليه آن به 
ويران  كافى  استحكام  نداشتن  دليل 
شد و پس از مدتى ساختن يك بناى 
تازه را از سر گرفتند (همان سند). از 
آنجا كه در جريان اقامت بست نشينان 
(متحصنين) مشروطه خواه ايرانى در 
انگليس  كنسولگرى  دفاتر  از  بعضى 
به  خساراتى  اصفهان  در  به ويژه 
نظر  به  بود.  شده  وارد  عمارت  آن 
متوجه  كه  بريتانيا  دولت  كه  مى رسد 
احتمالى  بست نشينى  و  مساله  اين 
اين  در  بندرعباس  خواهان  مشروطه 
كه  شدند  آن  پى  در  بود  شده  مركز 

عمارتى مستحكم را بنا كنند. 

بندرعباس  در  انگلستان  كنسولگرى 
مشروطه طلبان  از  پذيرايى  بر  عالوه 
از  كه  بندرعباس  بست نشينان  و 
اين  كارگزارى  بى عدالتى  و  ظلم 
پناهنده  آنجا  به  (مدحت الوزرا)  شهر 
مى شدند، محل استقرار اتباع انگليسى 
كه به اين شهر وارد مى شدند نيز به 
12صفر  گزارش  در  مى آمد.  شمار 
به  بندرعباس  كارگزارى  1325ق 
وزارت خارجه ايران آمده است:«چند 
روز قبل دو نفر انگليسى سياح وارد 
قنسولگرى  در  و  شدند  بندرعباس 
داشتند.»  منزل  انگليس  پهنه  دولت 
به  كه  نيز  تزارى  روسيه  دولت 
در  بريتانيا  سياسى  رقيب  مهم ترين 
بود  شده  تبديل  ميالدى  بيستم  قرن 
آن  نظامى  و  تجارتى  نفوذ  دامنه  و 
در  بود،  رسيده  نيز  فارس  خليج  به 
در  انگلستان  با  سياسى  رقابت  پى 
در  را  خود  كنسولگرى  خليج فارس 
بندرعباس و لنگه بنا نهاد. محمد على 
نويسنده  بندرعباسى،  السلطنه  سديد 
كفيل  عنوان  به  سياسى،  كارگزار  و 
نخستين  تزارى  روسيه  دولت 
كفالت  مقام  عهده دار  كه  است  كسى 
و  بندرعباس  در  روسيه  كنسولگرى 
ادامه  آورد.  دست  به  را  لنگه  سپس 
انعقاد  به  منجر  دولت  دو  اين  رقابت 
قرارداد 1907م مبنى بر تقسيم ايران 
به سه منطقه نفوذ روسيه در شمال، 
منطقه نفوذ انگليس در جنوب و منطقه 

مركزى به ظاهر بى طرف شد.

از  بندرعباس  در  انگليس  كنسولگرى 
چنانكه  بود؛  برخوردار  زيادى  نفوذ 
 1335 سال  رمضان  شانزدهم  در 
نظام  شجاع  كنسولگرى  اصرار  به 
بلديه  تاسيس  به  بندرعباس  حاكم 
(سديدالسلطنه،1371،  گماشت  همت 
ديگر  مورد  يك  در  ص275) 
سياهى  ليست  بندرعباس  كنسولگرى 
و  افراد  از  تعدادى  كه  كرد  تهيه 
معرفى  آلمان  همدست  را  شركت ها 
و تجارت با آنها را ممنوع كرد. منبع: 

اسناد وزارت امور خارجه

www.persianweekly.co.uk

تاسيس 
كنسولگرى 
انگلستان

غالمرضا زعيمى

به دنبال تحوالت 
جهانى در قرون 
نوزدهم و بيستم 
ميالدى و توسعه 

مستعمراتى بريتانياى 
بزرگ، نهاد هاى 
متعدد موازى به 

منظور پيشبرد اهداف 
سلطه جويانه دولت 

انگلستان شكل گرفت 
كه يكى از اين 

نهادهاى سياسى، 
كنسولخانه بود. 

تاريخ 

در پى رقابت سياسى با انگلستان در خليج فارس كنسولگرى خود را در 
بندرعباس و لنگه بنا نهاد. محمد على سديد السلطنه بندرعباسى، نويسنده 
و كارگزار سياسى، به عنوان كفيل دولت روسيه تزارى نخستين كسى است 
كه عهده دار مقام كفالت كنسولگرى روسيه در بندرعباس و سپس لنگه را به 

دست آورد. ادامه رقابت اين دو دولت منجر به انعقاد قرارداد 1907م مبنى 
بر تقسيم ايران به سه منطقه نفوذ روسيه در شمال، منطقه نفوذ انگليس در 

جنوب و منطقه مركزى به ظاهر بى طرف شد.
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مرثيه بر پيكر 
فروريخته موسيقى

فروغ بهمن پور

خانه «بنان» با خاك يكسان شد
به  اكنون  شد.  يكسان  خاك  با  ايران  آواز  استاد  خانه 
سبز  بلندى  آپارتمان  خانه،  اين  خاطره  و  حرمت  جاى 
شده است. اين خانه در نياوران، بلندى هاى جمال آباد، 
نبش كوچه مينا، پالك«12» قرار داشت. محمد بهشتى، 
اتفاق  اين  فرهنگى  ميراث  سازمان  ارشد  مشاور 
از  تهى تر  روز  هر  را  تهران  كه  دانست  فاجعه اى  را 

خاطره هايش مى كند.
****

خبر ويرانى خانه بنان، شكايت از ضعف حافظه تاريخى 
تاسف  كشور،  فرهنگى  كالن  سياستگذاران  و  مديران 
خوردن بر نابود شدن آرشيوهاى شخصى در پستوهاى 
خانه ها، سخن راندن از بى سرانجامى و دربدرى ميراث 
همه  و  همه  موسيقى)  هنرمندان  ويژه  (به  فرهنگى  داران 
قصه تراژيك نسل سوخته دوستداران موسيقى است و 

ديگر هيچ...

پيكر  بر  مرثيه  خواندن  يادداشت  اين  نگاشتن  از  قصد 
تكرار  با  كه  چند  هر  بس...  و  است  موسيقى  فروريخته 
اين نوع رجزخوانى ها ارزش و كاركرد آنها نيز از بين 

رفته است...
احمد  ياد  زنده  لطف  با  بار  نخستين  براى   1374 سال 
نزديك  دوستان  از  و  ورزنده  رضا  شاگردان  (از  قائمى 

پرويز ياحقى) به خانه استاد ياحقى راه پيدا كردم...
ولى  رفتند  ايران  از  موقع  همان  من  دوستان  از  يى  عده 
من ماندم... مى خواستم بمانم و كار كنم... به كمك يكى 
از دوستانم تجهيزات ضبط موسيقى را از كشور آلمان 
وارد كردم و در خانه خود مشغول به ادامه كار شدم... 
عبادى،  احمد  كسايى،  حسن  شهناز،  جليل  تجويدى،  على 
ايرج، اديب خوانسارى و... كه حاال ديگر افسرده و خانه 
نشين بودند را تشويق كردم تا به خانه من بيايند و مثل 
سابق به كار موسيقى ادامه بدهيم... خيلى هم كار راحتى 
كه  بمباران  و  جنگ  روزهاى  آن  در  مخصوصا  نبود 
حساب  به  بزرگى  جرم  موسيقى  آالت  نگهدارى  و  حمل 
مى آمد... اين چند صد ساعت نوارى كه مى بينى يادگار 

همان روزها است»...
است...  ايران  ويولن  نابغه  و  اسطوره  هاى  حرف  اينها 
همان پرويز ياحقى كه به داليل معلوم و نامعلوم نه چندان 
منطقى در اوج قدرت نوازندگى از ادامه كار موسيقى به 
 70 آستانه  در  ياحقى  پرويز  شد.  منع  رسمى  صورت 
دوره  يك  از  نشان  كه  آرشيو  آن  و  رفت  دنيا  از  سالگى 
نامعلوم  سرنوشتى  به  نيز  داشت  موسيقى  تاريخى  مهم 
دچار شد، البته بگذريم كه وارثان او مدعى هستند آن را 

از خود او هم بهتر نگه خواهند داشت...
آرشيو  كه  است  هنرمندى  ديگر  بديعى  اهللا  حبيب  استاد 
جمع  هنرى  كار  هاى  سال  طى  را  دقيقى  و  منظم  بسيار 
آورى كرده بود. بعد از مرگ او آرشيو به قيمت بسيار 
ناچيزى به يك كلكسيونر فروخته شد و تا امروز آن آثار 

فاخر در پستوى خانه آقاى كلكسيونر خاك مى خورد...
كه  فرهنگى  برجسته  شخصيت  مهران  احمد  شادروان 
برنامه «گلها»  ضبط  جريان  در  را  او  همراهى  و  دوستى 
دارند  خاطر  به  خوب  شهيدى  عبدالوهاب  چون  كسانى 
كوششى  و  تالش  با  كه  است  كسانى  از  ديگر  يكى  نيز 
و  مرتضى  چون  كسانى  نوازندگى  ها  ساعت  عاشقانه 
رضا محجوبى و... را ضبط و ثبت كرد كه اگر بود امروز 
مى  شمار  به  موسيقى  محققان  براى  ارزشمندى  مرجع 

آمد... با مرگ او اين مجموعه نفيس به غارت رفت...
به  نرسيده  ياحقى  كوچه  در  كه  ياحقى  خان  حسن  خانه 
چهارراه قصر زمانى محل آمد و شد صبا، محجوبى ها، 
بود  و...  قوامى  بنان،  رفيعى،  داريوش  تجويدى،  كسايى، 

نيز از كلنگ بساز بفروش ها در امان نماند.
مديران  كمك  خواستار  صبا  استاد  همسر   1376 سال 
شده  منتشر  نوار  ساعت   100 از  صيانت  براى  فرهنگى 
برجاى مانده از ابوالحسن صبا شد. گفت: «من پير شده 
ام و ديگر نمى توانم از اين آثار نگهدارى كنم. بعد از صبا 
محمد  كردند.  پااليش  را  نوارها  اين  و  آمدند  شاگردانش 
بهارلو و فرامرز پايور ساعت ها روى آنها كار كردند. اين 
نوارها بيش از 40 سال است كه نزد من محفوظ است. تا 

زنده ام بياييد و آنها را به سرانجام برسانيد...»
من نوارها را در قفسه خانه ديده بودم... سال 1379 صبا 
در تصادف با اتومبيل جلوى در خانه اش جان خود را از 
دست داد. به اتفاق استاد همايون خرم براى سرسالمتى 
به خانه همسر استاد صبا رفتم... قفسه نوارها خالى بود... 
با استاد پايور تماس گرفتم و خبر نابودى ميراث صبا را 
دادم... فقط يك جمله گفت: خدا كند دست اهل هنر بيفتد... 
صداى  من  و  افتاد  گريه  به  جمله  اين  گفتن  از  بعد  پايور 

چكيدن و چكه چكه شدن استاد را شنيدم...
چند  تا  آذر  خيابان  تعريض  بهانه  به  كسايى  استاد  خانه 
شهردارى  را  تصميم  اين  شود.  مى  خراب  ديگر  وقت 
پيگيرى  با  كه  بود  گرفته  استاد  حيات  زمان  در  اصفهان 
خود استاد قرار شد اين اتفاق به پس از مرگ او موكول 
شود. خانه يك طبقه و با صفاى استاد تجويدى نيز رفت 
كه به برجى چند طبقه در خيابان مالصدرا تبديل شود. 
همراه  به  استاد  كالس  تابلوى  پنهان  چه  شما  از  البته 
من  به  همسرش  توسط  او  شخصى  اسباب  از  بخشى 

سپرده شد...
امروز  كه  شد  يى  خانه  ساكن  بنان  استاد   1353 سال 
همه  در  آن  صاحبان  دوستداران  همه  دل  تخريبش  خبر 
جاى دنيا را به درد آورده است. «پريدخت بنان» همسر 
همراه استاد همه اين سال ها يك تنه و بدون تكيه بر كس 
و  خانه  نگهدارى  و  حفظ  براى  تالشى  هيچ  از  كسانى  و 
كاشانه بنان دريغ نكرد... همه كسانى كه او را از نزديك 
بازماندگان  تنها  جمله  از  كه  باورند  اين  بر  شناسند  مى 
استادان بزرگ موسيقى است كه هنوز و درپى اين همه 
سال خاموشى استاد، چراغ خانه اش را روشن گذاشته 

است. هرسال در آستانه خاموشى يا تولد استاد پذيراى 
براى  دنياست.  جاى  همه  از  او  دوستداران  و  دوستان 
دور  شهرهاى  به  سفر  دشوارى  او  ياد  داشتن  نگه  زنده 
آيين  و  ترحيم  مراسم  همه  در  پذيرد...  مى  را  نزديك  و 
كند...  مى  شركت  استاد  همكاران  و  دوستان  نكوداشت 
در خانه خود موزه كوچكى از آثار برجاى مانده استاد 
درست كرده و به صورت شبانه روزى نگهبان و نگهدار 

آن ميراث گرانبهاست...
تا همين چند سال پيش ساكن محله جمال آباد بود تا اينكه 
از فشارهاى سازمان اوقاف (ملك خانه متعلق به سازمان 
اوقاف است) خسته شد... خانه هم كه دوران سالخوردگى 
و فرسودگى را طى مى كرد و ماندن در آن هزينه مخارج 
زيادى را بر دوش زن تنها گذاشته بود. همه اينها دست 
به دست هم داد تا بانوى بنان مجبور به ترك اجبارى اش 
مى  زندگى  فرزندش  تنها  خانه  در  خانم  پرى  حاال  شود. 
پيگير  مصمم  همچنان  رفته  برسرش  آنچه  همه  با  و  كند 

مطالبات خويش است...
پرى بنان دلگير است... دلگير از سازمان ها و نهادهايى 
كه ادعاهاى قشنگ و حرف هاى شيرين مى زنند... دلگير 
است از مديرانى كه هرگاه او را در محفلى و مجلسى مى 
كمر  تا  و  دارند  برمى  سر  از  كاله  بنان  احترام  به  بينند 
تعظيم مى كنند ولى در همه سال هاى پس از بنان يك بار 
هم به او مراجعه نكردند تا ببينند اين زن تنها بدون حمايت 
و پشتوانه چگونه زندگى استاد را نگه داشته است... پرى 
بنان هنوز دلگير است از متوليان گورستانى كه استاد را 
به آنجا سپرده است... آنها بدون اجازه و حتى اطالع او 
سنگ مزارش را تخريب كردند تا به قول خودشان سطح 
گور استاد با ديگر متوفيان يكسان باشد... اتفاقى كه در 

هيچ كجايى دنيا نيفتاده است...

پرى بنان ديشب به من گفت: با بنان چه كردند كه بعد از 
او چه كنند؟...

تا  نوشتم  را  ها  همين  فعال  ولى  هست  هم  ديگرى  موارد 
و  فرهنگ  وزارت  فرهنگى،  ميراث  سازمان  مديران  شايد 
ارشاد، سازمان صدا و سيما يا هر نهاد مرتبط ديگر بداند 
ميراث  برسر  چه  آنها  غفلت  و  خواب  هاى  سال  در  كه 

موسيقيايى ما آمده است...
منبع اعتماد

موسيقى 
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رقابت شانه به شانه 
«تناولى» و «فخرالنسا»

نامش «فحر النسا» است. زنى بى نام و نشان با تابعيت تركيه 
- اردن كه سال 1991 درگذشته. مى گويند تنها هنرمند بانوى 
انتزاعى  هنر  جنبش  در  را  نامش  توانسته  كه  است  شرقى 
پانزدهم  حراج  كاتالوگ  در  منتشرشده اش  عكس  كند.  ثبت 
دوربين  به  زل زده  و  دست  به  پالت  را  او  دوبى،  «كريستيز» 
بانوى  اين  از  اثرى  ارايه  با  كريستيز  موسسه  مى دهد.  نشان 

هنرمند در حراج خاورميانه خود، او را براى همگان آشنا كرد. 
حاال ديگر همه «فحرالنسا زيد» را مى شناسند؛ از آن رو كه در 
شب اول حراج كريستيز نقاشى اش به فروش 7/2ميليون دالرى 
زندگى  و  اتم  «شكافتن  عنوان  با  هنرمند  اين  اثر  يافت.  دست 
شده،  نقاشى  او  كارى  دوران  اوج  در  سال 1962  كه  گياهى» 
با برآورد سه تا چهار ميليون دالر عرضه شده بود؛ برآوردى 
غيرقابل تصور و قدرى عجيب. براى اولين بار بود كه اثرى از 
گويا  مى شد.  ارايه  برآوردى  چنين  با  خاورميانه  هنرمند  يك 
به  آبان)  (هفتم  اكتبر   29 شامگاه  تا  بود  آمده  النسا»  «فحر 

مصاف پرويز تناولى، مرد آشناى هنر ايران بنشيند. 

اما  شد  ميدان  پيروز  اتفاقا  اثرش،  باالى  فروش  با  زن  اين   
سال  كه  را  تناولى»   » ميليون دالرى   8/2 ركورد  نتوانست 
«پرسپوليس  مجسمه  شب  اين  در  بشكند.  خورد،  رقم   2008
به  200 هزاردالر،  يك ميليون و  تا   800 برآورد  با  تناولى   «2
رده  در  هنرمند  اين  نام  تا  رفت  فروش  يك ميليون دالر  مبلغ 
دوم فروش پاييزه كريستيز دوبى قرار گيرد. اينها البته گوياى 
همه اتفاق كريستيز نيست؛ چراكه حراج پانزدهم، حراج اعداد 
شاهد  اولين بار  براى  ايران  هنر  شب  اين  در  نبود.  ارقام  و 
قرارگرفتن بخش خصوصى و دولت در يك قاب بود. حضور 
على مرادخانى، معاون هنرى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 
در كنار مرتضى كاظمى، مشاور اقتصاد فرهنگ و هنر وزير 
ارشاد در اين حراج از همراهى دولت با بخش خصوصى در 
آوردگاه كريستيز حكايت داشت. در طى 15 دوره برپايى اين 
اين  در  سطح  اين  در  دولتى  مقامات  كه  است  اولين بار  حراج، 

رويداد هنرى حضور مى يابند.

رقابت تناولى و فحرالنسا
مبلغ  به  زيد  فحرالنسا  تابلوى  بدين ترتيب  خانم ها،  و  «آقايان 
فروخته  دوبى  كريستيز  حراج  پانزدهمين  در  7/2  ميليون دالر 
پشت  از  كريستيز  حراج گذار  پيلكانن،  يوسى  كه  زمانى  شد.» 
پيشخوان اين جمله را بر زبان آورد، تكليف اين حراج به لحاظ 
رقم فروش براى حاضران مشخص شد. اين تابلو، چهاردهمين 
اثر از مجموع 30اثرى بود كه در شب اول ارايه شد. سيزدهمين 
اثر- از نظر ترتيب ارايه - به پرويز تناولى اختصاص داشت كه 
به مبلغ يك ميليون دالر فروش رفت. قبل از برپايى حراج نگاه ها 
بود.  شده  دوخته  باال  ركورد  ثبت  براى  اثر  دو  اين  به  عمدتا 
موسسه كريستيز تصوير روى جلد كاتالوگ خود را به نقاشى 
«فحرالنسا زيد» اختصاص داده بود و تصوير پشت جلد را به 
مجسمه تناولى. اين ارايه اثر روى جلد در كاتالوگ هاى حراج 
در سرتاسر جهان، حكايت از آن دارد كه مسووالن حراج از 
فروش  براى  خريداران  و  مجموعه داران  با  را  مذاكراتى  قبل 
باالى آن اثر انجام داده اند. در اكثر موارد هم اثرى كه روى 
جلد كاتالوگ قرار مى گيرد، ركورد باالترين فروش حراج را از 

كه  بود  تعجب  مايه  همگان  براى  حال  اين  با  مى كند.  خود  آن 
دليل سرمايه گذارى موسسه كريستيز روى هنرمندى كه براى 
اولين بار پايش به سالن حراج باز شده چيست و چرا براى اثر 
اين هنرمند تازه وارد، برآورد باالى سه تا چهار ميليون دالر در 

نظر گرفته شده است؟

خاورميانه  حراج  فروش  رييس  و  مدير  معاون  خياط،  هاله 
دهد:  پاسخ  ابهامات  اين  به  حدى  تا  كرد  سعى  البته  كريستيز 
زيد  فحرالنسا  از  اثرى  امسال،  حراج  شاهكارهاى  از  «يكى 
بود. او هنرمند بزرگى است كه متاسفانه چنانكه بايد شناخته 
در  اكتبر،  حراج  اول  شب  در  گرفت  تصميم  كريستيز  نشده. 
احصايى،  محمد  تناولى،  پرويز  از  شاهكارهايى  عرضه  كنار 
محمود سعيد، عبدالناصر غارم، پل گريگوسيان و ديگران براى 

اولين بار اثرى از يك بانوى هنرمند را كه در ابعاد بزرگى اجرا 
شده، عرضه كند. دليل ما براى تعيين برآورد باال براى اين اثر، 
اهميت آن در تاريخ هنر انتزاعى است. ضمن اينكه اين بانوى 
هنرمند، تابلوى وصف شده را مهم ترين اثر خود دانسته است.»

بازگشت تناولى با پرسپوليس 2
خيابان  در  امارات  دوقلوى  برج هاى  گذشته،  سال  هفت  طى 
بوده  كريستيز  موسسه  حراج هاى  برپايى  محل  زائد»  «شيخ 
آثار  عرضه  كنار  در  سال  چند  اين  طى  موسسه  اين  است. 
براى  حراج هايى  برپايى  به  مبادرت  نوبت  چندين  در  هنرى، 
اين حال  با  كرده؛  هم  جواهرات  و  ساعت  مجموعه  فروش 
كه  است  هنرى  حراج هاى  برپايى  آورده،  اعتبار  برايش  آنچه 
مجسمه  8/2  ميليون دالرى  فروش  با  ايران  هنر  امروز  به  تا 
«پرسپوليس» تناولى ركورددار آن است. در سه، چهار دوره 
اخير، كريستيز آثار هنرمندان سبك ها و دوره هاى مختلف را 
در قالب بخش اول و بخش دوم در دو شب جداگانه عرضه 
كرده. حراج پانزدهم هم با چنين تقسيم بندى برپا شد. در شب 

اول كه به آثار باالى 50 هزاردالر اختصاص دارد،

30 نقاشى، نقاشيخط و مجسمه ارايه شد كه آثارى از هنرمندان 
ايرانى شامل پرويز تناولى، سيدمحمد احصايى، فرهاد مشيرى 
چكش  يوسف زاده  كامى  و  درخشانى  رضا  اثر)،  دو  يك  (هر 
حراج خورد. در كنار فروش يك ميليون دالرى اثر تناولى، دو 
اثر  كه  رفت  حراج  ميز  روى  احصايى  عنوان  بدون  نقاشيخط 
عمودى 300 تا 400 هزاردالر و اثر افقى 150 تا 200 هزاردالر 
ديگر  اثر  و  340 هزاردالر  اول  اثر  بود.  شده  قيمت  برآورد 
يوسف زاده  كامى  نقاشى  همچنين  شد.  فروخته  150 هزاردالر 
يكصد هزاردالر فروخته شد. ضمن اينكه در اين حراج دو اثر 
فرهاد مشيرى و نقاشى رضا درخشانى به فروش نرسيد. در 
اين ميان شاخص ترين اثر ايران، مجسمه «پرسپوليس2» پرويز 
تجسمى  حافظه  براى  آشنا  نامى  بود. «پرسپوليس 2»  تناولى 
خاورميانه است. اين اثر كه از جنس برنز است، بازديدكنندگان 
را به سفر به ايران باستان فرا مى خواند. مجسمه، با نشانه ها 
و نمادهايى مشخص پوشيده شده كه يادآور دوره امپراتورى 
هخامنشى است. اين مجسمه يادمانى را هم كه بين سال هاى 
1975 تا 2008 ساخته شده و يادآور گذشته باشكوه ايران و 
بيانگر خشم هنرمند است، به خاطر مى آورد. هنرمند خواسته 
يادآورى  را  ميراثى  اثر  اين  از  حفاظت  ضرورت  نوعى،  به 
هنرمندان  از  هم  اثر   21 ايرانى،  هنرمندان  آثار  كنار  در  كند. 
به  مراكش  و  عربستان  عراق،  لبنان،  سوريه،  مصر،  تركيه، 
حراج گذاشته شد كه در بين آنها چهره هاى شاخصى نظير پل 
گريگوسيان لبنانى و عبدالناصر غارم هنرمند سعودى حضور 

پررنگى داشتند.
برگرفته از شرق
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انتقاد صريح روزنامه «كريستين تودى» 
از برگزارى جشن هالووين

هالووين جشنى براى تجليل 
از شيطان و تاريكى

در جشن هالووين، توجه كودكان سرتاسر دنيا بر پوشيدن لباس 
هالووين،  مى شود.  معطوف  اسكلت  جادوگران،  اشباح،  شيطان، 
مراسمى كه فلسفه آن تمركز بر تاريكى ها و شيطان است اكنون 

به صنعتى عظيم تبديل شده است.
به  جان»  «جى  قلم  به  مقاله اى  در  تودى»  «كريستين  روزنامه   

هنگامى  مى نويسد:  هالووين  جشن  مناسبت 
گذاشته  بنيان   1960 دهه  در  «هالووين»  كه 
تاكنون  زمان  آن  از  بود.  مهمى  رويداد  شد 
و  شدن  تجارى  دليل  به  بسيارى  تغييرات 
گسترش فرهنگ آمريكايى در اين جشن رخ 
ميليون   200 انگليس  در  امسال  است.  داده 
خرج  «هالووين»  كاالهاى  خريد  براى  پوند 
به  آمريكا  در  رقم  اين  كه  حالى  در  شد، 
ميلياردها دالر رسيده است. بسيارى از اين 
جشن استقبال مى كنند و معتقدند بايد آن را 

گسترش داد؛ 
 

* بسيارى از مسيحيان و نيز پيروان اسالم 
معنوى  منفى  هاى  جنبه  از  مذاهب  ساير  و 

هالووين بيزارند
 با اين حال جشن «هالووين» در تمام جهان 
پذيرفته نشده است. بسيارى از مسيحيان و 
جنبه  از  مذاهب  ساير  و  اسالم  پيروان  نيز 

هاى منفى معنوى اين جشن بيزارند. اين مومنان تنها نيستند. به 
موازات گسترش و تاريك تر شدن «هالووين»، افراد المذهب نيز 
در مورد آن احساس ناخوشايندى دارند. از اين رو معتقدم نوع 

نگاه ما به «هالووين» بايد در اين زمان تغيير يابد.
 

*بيان پيش زمينه جشن هالووين
وضعيت  نمايانگر  نمى تواند  لزوما  مراسم  يك  تاريخچه  اگرچه   
نكته  اين  دانستن  از  مردم  بيشتر  حال  هر  به  باشد.  آن  فعلى 
مراسم  يك  آغاز  در  بازى»  آتش  «شب  كه  كرد  خواهند  تعجب 
احتماال  مسيحيت  از  پيش  اروپاى  در  است.  بوده  كاتوليكى  ضد 
مى شده  برگزار  اكتبر  ماه  اواخر  در  مسيحى  غير  فستيوال  يك 
است كه نماد گذر از شش ماه روشن سال به شش ماه تاريك 

سال بوده است.

 *كليسا شب 31 اكتبر را عيد هالووين و پيروزى عيسى مسيح 
بر شيطان اعالم مى كند

كافران  برخى  و  «سامهايم»  ضيافِت  اين  محافل  از  برخى  در   
كليسا  شايد  كنند.  اصالح  را  آن  مى كردند  سعى  كه  بوده  جديد 
را  نوامبر  اول  يعنى  سال  از  وقت  اين  سازى،  سالم  راستاى  در 
روز جشن قديسان اعالم كرده باشد، و نتيجه آن «عيد اوليا» بود 
كه امروزه نيز در بعضى كليساها با عنوان «روز كليه مقدسين 
مسيحى» برگزار مى شود. سرانجام شب قبل از اين تاريخ (يعنى 
به  هميشه  ترتيب  اين  به  شد.  مبدل  هالووين  عيد  به  اكتبر)   31
دنبال برگزارى مراسم نيمه تاريك در 31 اكتبر، پيروزى عيسى 
مسيح (ع) بر شيطان اعالم مى گرديد؛ و اين مراسم تا دهه 1960 
پر  تجارى  فرصت  يك  به  هالووين  ناگهان  كه  بود  شكل  اين  به 

سود تبديل شد.

*امروزه هالووين چه وضعيتى دارد؟
 اما امروزه واقعا هالووين چه وضعيتى دارد؟ هالووين (امروزه) 
كه  جايى  تا  است  مختلف  عناصر  از  مركب  و  نوظهور  جشنى 
حال  اين  با  ندارد.  وجود  استانداردى  هالووين  هيچ  انگليس  در 
هالووين از سه عنصر جادويى (يا ماوراء طبيعى)، خوفناك بودن 

و شيطنت (جنبه فريب دهندگى) تشكيل شده است.
 

*مهم ترين عنصر هالووين جديد سحر و جادو است 
 مهم ترين عنصر در اين ميان عنصر جادو است؛ پوشيدن لباس 
از  بسيارى  غيره.  و  ها  آشام  خون  و  ساحره ها  جادوگران، 
مسيحيان از اين امر ناراضى هستند. به عقيده ما جهانى معنوى 
وجود دارد كه از اجزاى مثبت و شيطانى تركيب يافته است، و 
خواه ما آن را درك كنيم يا خير در آن قرار داريم. ما معتقديم 
رقم  را  ما  ابدى  سرنوشت  مى گيريم  پهنه  اين  در  كه  تصميماتى 

مى زد.
 

*لعن جادوگرى در كتاب مقدس
 در كتاب مقدس (انجيل)، صحبت زيادى از شيطان مافوق طبيعى 
به ميان نيامده و هر كجا جادوگرى، افسونگرى و احضار ارواح 
ذكر گشته به شدت لعن شده است ( «سفر خروج» 22:18؛ «سفر 
6-7؛   :28 «سموئيل»  10-11؛   :18 تثنيه»  «سفر  20:27؛  الويان» 
«غالطيان» 5: 19-21؛ «اعمال رسوالن» 19:19؛ «مكاشفه» 21:8؛ 

(22:15
 

*انجيل: عيسى مسيح نيروهاى شيطانى را با مصلوب شدن از 

بين برد
 اما انجيل فراتر از هشدار و لعن نيروهاى شيطانى مى رود و به 
تناوب اشاره مى كند كه عيسى مسيح (ع) نيروهاى شيطانى را به 
با  پيروزى  اين  برد.  ميان  از  صليب  روى  بر  خود  مرگ  واسطه 
رستاخيز عيسى مسيح (ع) اثبات شده است («كولوسيان» 2:15) 
و مردمان به واسطه «روح القدس» بر شيطان تسلى ميابند («متى» 
28:18؛ «روميان 16:20؛ »افِسسيان « 6: 11-18؛ »كولوسيان « 2: 
9،10؛ »عبريان « 2: 14-15؛ »انجيل مرقس « 4:7؛ »انجيل يوحنا 

« 3:8؛ 4:4»)
 

*به اعتقاد مسيحيان پوشيدن لباس هاى جادوگرى نبايد تشويق 
بشود

 اگرچه اين نيروها سرانجام از بين مى روند 
دارند.  فراوانى  نهفته  قدرت  همچنان  اما 
اگر  حتى  مسيحيان،  اعتقاد  به  بنابراين 
ساحره ها  و  جادوگران  لباس هاى  پوشيدن 
ورود  براى  واقعى  تالشى  كودكان  توسط 
هم  كارى  نباشد،  ماوراءالطبيعه  قلمرو  به 
نيست كه بتواند تشويق شود. اصل احتياطى 
«وقتى شك داريد، آنرا انجام ندهيد» در اين 

جا كاربرد دارد.
 

عليه  استدالل  به  است  ممكن  گروه  *دو 
عنصر جادو در هالووين معترض باشند

است  ممكن  افراد  از  گروه  دو  حال  هر  به   
مافوق  يا  جادو  عليه عنصر  استدالل  اين  به 
افراد  نخست  گروه  كنند.  اعتراض  طبيعى 
در  معنوى  جهان  مى گويند  كه  هستند  ملحد 
خطرى  هالووين  رو  اين  از  و  نيست  كار 
ندارد. اجازه دهيد دو پاسخ احتمالى را بيان 
كنم. اوال انكار وجود جهان معنوى به اندازه باور به وجود آن، 
امرى اعتقادى است. دوم اگر فرهنگ بشرى را در سرتاسر جهان 
و طى ادوار مختلف بررسى كنيم در ميابيم كه اكثريت مردم به 
به  كامل  اعتقادى  بى  بوده اند.  معتقد  معنوى  نيروهاى  از  نوعى 

معنويات امرى نادر است. 
 

*استدالل گروه دوم موافق هالووين
هالووين  نمودن  اعالم  مردود  از  كه  هستند  افرادى  دوم  گروه   
در مسيحيت ناراضى هستند و ضمن پذيرش جهان معنوى آن 
در  اى  نشانه  چنين  واقعا  آيا  اما  مى دانند.  ضرر  بى  قلمرويى  را 
هالووين وجود دارد؟ آن چه برگزار مى شود جنبه مثبت نيست 

بلكه تاريك ترين جنبه ماوراء الطبيعى است.
 

*تجليل هالووين از جنبه هاى مخوف و ترسناك بودن
هاى  جنبه  از  تجليل  بپردازيم؛  هالووين  خوفناك  جنبه  به  حال   
مهيب و مخوف. در اين جا مسايل زيادى مطرح مى شوند. چرا 
بايد خوف را مورد تجليل قرار داد؟ به چه دليل بايد لباس هايى 
پوشيده شوند كه نمايانگر مرگ و زوال هستند؟ حتى ملحدترين 
نقاب ها  اين  به  روزافزون  گرايش  از  حتم  طور  به  نيز  انسان ها 
افراد  چطور  اصال  و  مى شوند؛  آزرده  آور  وحشت  لباس هاى  و 
دارند؟  ارتباط  شياطين  به  معمولى  غير  يا  خورده  زخم  كريه، 
مى دهند  نمايش  را  زيبا  اندام هاى  فقط  رسانه ها  كه  عصرى  در 
ما بايد با صداى بلند و رسا فرياد بزنيم كه باور كنيد ارتباطى 
بين اندام هاى كج و معوج و شياطين وجود ندارد. كريه بودن و 

شيطان دو مقوله كامال مجزا هستند.
 

*بررسى عنصر شيطنت در هالووين
 باالخره به عنصر شيطنت هالووين مى رسيم. مى دانم كه قاشق 
زنى ها در بيشتر موارد بى ضرر هستند، اما در بعضى موارد هم 
اين طور نيستند. اما قاشق زنى كار عجيبى است؛ اين طور نيست؟ 
و  كوچك ترها  اگرچه  تهديد».  با  «طلب  مى گوييم  آن  به  معموال 
(آن ها  ندارد؛  فرقى  اما  مى دهند  انجام  را  كار  اين  عزيزانمان 
مى گويند) «چيزى كه مى خواهم را بده وگرنه...». اين چيزى است 

كه مى خواهيم به فرزندانمان ياد بدهيم؟
 

 *تبديل شبح گرايى به صنعتى عظيم
 اين فستيوال شبح گرايى ساليانه، به صنعتى چند ميليون پوندى 
تبديل شده و در ميان كودكان كه لباس مخصوص پوشيده و به 
هشدار  نويسنده  حال  هر  به  است.  محبوب  مى روند  زنى  قاشق 
مى دهد كه بسيارى از مسيحيان و غير مسيحيان از هالووين و 

تاكيد آن بر تاريكى هاى مافوق طبيعى بيزار هستند.
بى  و  بامزه  اى  عده  نظر  به  جادوگران  لباس  پوشيدن  «اگرچه 
ضرر است اما همان گونه كه» جى جان «مى گويد دنياى شياطين 
را  كودكان  نبايد  و  مى باشد  زدن  صدمه  مستعد  شدت  به  هنوز 
تشويق  طبيعى  مافوق  جنبه  تاريك ترين  مراسم  در  شركت  به 
مغلوب  سرانجام  تاريكى  نيروهاى  اين  اگرچه  او:  گفته  به  كرد». 
براى  «بنابراين  خطرناكند.  فوق العاده  همچنان  اما  مى شوند، 
ساحره ها  و  جادوگران  لباس هاى  پوشيدن  اگر  حتى  مسيحيان 
نبايد  نباشد،  طبيعى  مافوق  دنياى  با  ارتباط  براى  مهمى  تالش 

مورد تشويق هم قرار بگيرد».
http://www.christiantoday.com/article/ منبع: 

do.we.really.need.halloween/28836.htm
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جديدترين سالح 
بي سيم خانواده ها 
براي نظافت خانه

انقالبي  جديد  سالح  يك  انگليسي  طراحان 
وقت  كمبود  داراي  خانواده هاي  ابزار  به 

پاكسازي  روزانه  كارهاي  از  كه  افزوده 
خانه خسته شده اند.

هارد»  «دايسون  پيشرفته  فناوري  دستگاه 
كف شوي  يك  وسط  حد   (Dyson Hard)
است.اين  پرقدرت  جاروبرقي  يك  و  قديمي 
مرطوب  كننده  پاك  بخش  يك  از  دستگاه 
در پايين آن براي پاك كردن لكه هاي روي 
لكه هاي  كه  بوده  برخوردار  سخت  سطوح 
مانند  آشپزخانه  در  موجود  شده  خشك 
مي برد. بين  از  را  قهوه  و  چاي  قطرات 

مكش  دستگاه  يك  جداگانه  بطور  همچنين 
به  را  نانها  خرده  همه  كه  داشته  وجود 
شكل همزمان جمع آوري مي كند.مسلما اين 
دستگاه جديد 250 پوندي، بزرگترين ابتكار 
توليد شده از زمان معرفي اولين جاروبرقي 
سال   20 در  دايسون  جيمز  كيسه  بدون 
پيش محسوب مي شود.همچنين اين دستگاه 
به  سرعت  به  آن  بودن  بي سيم  دليل  به 
خانه دار  زنان  عالقه  مورد  اقالم  فهرست 
تبديل خواهد شد.دايسون هارد همچنين به 
بخار  كف شويهاي  براي  جايگزيني  عنوان 
سال  دو  در  كه  كرد  خواهد  عمل  سيم دار 
گذشته براي پاكسازي سطوح سخت بسيار 
اين  بودن  بي سيم  شده اند.مزيت  محبوب 
مي كند  مناسبتر  آنرا  نيز  اينجا  در  دستگاه 
به  نيازي  سيمها،  حذف  بر  عالوه  كه  چرا 
شدن  گرم  زمان  در  آب  مخزن  كردن  پر 

همچنين  دايسون  نيست.شركت  دستگاه 
كنار  در  را  مرطوب  پارچه هاي  بسته هاي 
كرد  خواهد  عرضه  جديد  جاروبرقي  اين 
با  و  شده  پيچيده  آن  پايه  اطراف  در  كه 
گيره در جاي خود نگهداشته مي شوند. اين 
پارچه ها از نمونه هاي استاندارد و همچنين 
برخوردارند.اين  چوبي  كفهاي  مخصوص 
پارچه هاي  از  مي تواند  همچنين  دستگاه 

نيز  ديگر  شركتهاي  ساخت  كننده  پاك 
كه  دستگاه  پاك كننده  كند.سر  استفاده 
قابل  است،  موسوم   DC56 به  همچنين 
تركيبي  ابزارهاي  افزودن  براي  جداسازي 
ديگر به منظور دسترسي به فضاهاي تنگ 
كه  واقعيت  است.اين  دسترس  غيرقابل  و 
براي  آنرا  همچنين  بوده،  بي سيم  دستگاه 
كابينت  ميزهاي  يا  خودروها  پاكسازي 
از  جاروبرقي  است.اين  ساخته  مناسب 
برخوردار   V2 دايسون  ديجيتالي  موتور 
بوده كه يك سوم اندازه موتورهاي موجود 
در  دور  هزار   104 سرعت  با  اما  است 
يك  با  همچنين  موتور  مي چرخد.اين  دقيقه 
باتري قوي ليتيوم يوني پشتيباني مي شود 
ارائه  كاهش  بدون  عملكرد  دقيقه   15 كه 
تنظيمات  يك  سمجتر،  لكه هاي  مي كند.براي 
با  كه  دارد  وجود  دقيقه اي  شش  افزايشي 
دستگاه  مي پردازد.بدنه  پاكسازي  به  شدت 
دسته  و  شده  ساخته   ABS پلي كربنات  از 
تقويت شده آن نيز از آلومينيوم سبك است.

دستگاه DC56 در آزمايشات خود بيش از 
موانع  به  مختلف  زواياي  از  بار  هزار   39
اطمينان  آن  دوام  و  قوت  از  تا  شد  كوبيده 
از  بيش  دستگاه  اين  شود.همچنين  حاصل 
يك ساعت در معرض آزمايش غلتيدن قرار 
گرفت كه طي آن در دكلي براي شبيه سازي 
تاثيرات يك مخلوط كن عظيم سيمان قرار 

داده شده بود.

 Li-Fi نسل جديد 
اينترنت بى سيم 

 (Li-Fi) بى سيم  اينترنت  جديد  نسل  انگليسى  دانشمندان 
مرئى  نور  از  استفاده  با  را  داده ها  مي تواند  كه  ساخته اند 

انتقال دهد.

به گزارش اينديپندنت، نسل بعدى اينترنت بي سيم مي تواند 
از المپ هاي حبابى (LED) به جاى پهناى باند استفاده و 
سرعت انتقال داده ها را تا 250 برابر سريع تر كند. به گفته 
دانشمندان سرعت انتقال داده در اين نوع اينترنت بي سيم 

داده  ثانيه است. سريع ترين سرعت انتقال  10 گيگابيت بر 
كه تاكنون گزارش شده 3 گيگابيت بر ثانيه است كه توسط 
موسسه هاينريش هرتز فرانهوفر آلمان و در اوايل امسال 
به دست آمد. محققان چينى نيز به تازگى ادعا كرده اند كه 
اتصالى با سرعت 150 مگابيت بر ثانيه توليد كرده اند. اما 
دارند.  شك  ادعا  اين  بودن  درست  در  كارشناسان  برخى 
اصطالح لى - فى Li-Fi كه نخستين بار توسط پروفسور 
عنوان  به  شده  ابداع  ادينبورگ  دانشگاه  از  هاس  هارالد 

ارتباطات نور مرئى (VLC) شناخته مي شود. بسيارى از 
كارشناسان ادعا مي كنند كه اين نوع ارتباطات (Li-Fi) در 
آينده مي تواند هزينه هاي خود را كاهش دهد و در مقايسه با 
اينترنت بي سيم (Wi-Fi) بهره ورى باالترى داشته باشد.

تبلت شكالتى گوگل 
در راه است

بعد از لو رفتن تصوير و قيمت گوشى جديد 
گوگل روى سايت رسمى گوگل پلى، باز هم 
اين شركت يكى ديگر از محصوالت خود را 
پلى  گوگل  سايت  برروى  دقيقه  چند  براى 
شكالت.  طعم  با  تبلتى  بار  اين  اما  فرستاد، 
تصميم  گوگل  گويا  «ايسنا»،  گزارش  به 
براى  را  جديدش  محصوالت  تك  تك  دارد 
چند لحظه برروى سايت رسمى گوگل پلى 
برروى  جديدا  كه  تصويرى  كند.  ارسال 

تبلتى  آمدن  از  رفت،  پلى  گوگل  سايت 
خبر مى داد كه اندازه صفحه نمايش آن 25 
سانتى متر (10 اينچ) بود و سيستم عاملش 
 ،5 نكسوس  از  بعد  مى داد.   شكالت  بوى 
نكسوس  يعنى  گوگل  جديد  تبلت  به  نوبت 
با  گوگل  مى رسد  نظر  به  اما  رسيده،   10
سمت  به  افراد  نظر  جلب  دنبال  به  اينكار 

محصوالت خود است.
 

معروف  افشاكنندگان  از  يكى  بين  اين  در 
از  دارد،  نام   evoleaks كه  فناورى  دنياى 
هفته  چهارشنبه  در   5 نكسوس  رونمايى 

آينده خبر داده است.
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يك  راه اندازى  به  تمايلى  افراد  از  خيلى 
از  دارند  دوست  اما  ندارند،  جديد  كسب وكار 
فكرى كه در سرشان است پول درآورند.  آيا 
مى خواهيد از رازى در حوزه كسب وكار مطلع 

شويد؟

خودتان  نيست  نيازى  داريد،  بزرگى  كارى  ايده  وقتى   
كارآفرين باشيد.  هر كسى مى تواند ايده هايى در ذهن 

خطور  ذهن  به  زمانى  هر  در  ايده ها  اين  باشد.  داشته 
مى كنند. مثال وقتى مشغول انجام كارهاى سخت خانه 
مى تواند  كه  مى كنيد  فكر  وسيله اى  اختراع  به  هستيد، 
اطالعات  دنبال  به  اينترنت  در  يا  باشد.  بزرگى  كمك 
مبهمى مى گرديد و به اين فكر مى كنيد كه يك اپليكيشن 
مرحله  آيا  كند.  اتوماتيك سازى  را  فرآيند  اين  مى تواند 
اين گونه  لزوما  است؟  جديد  شركت  يك  تاسيس  بعد، 
دارند،  ذهن  در  بزرگ  ايده اى  كه  افرادى  براى  نيست.  
اما نمى خواهند كه بار راه اندازى يك شركت را به دوش 
از  تعدادى  كه  دارد  وجود  فراوانى  گزينه هاى  بكشند، 

آنها را در زير عنوان مى كنيم:

 دريافت درآمد مالى فورى
اين ساده ترين روش ممكن است. شخصى كليه حقوق 
مربوط به يك ايده را به نام خود ثبت مى كند، چك خود 

را دريافت مى كند و از مبلغى كه دريافت كرده استفاده 
مى كند. اين گزينه براى كسى كه يك كار حقوق بگيرى 
بدهد،  دست  از  را  آن  نمى خواهد  و  دارد  وقت  تمام 
در  نوآورانه  ايده  كه  فردى  البته  است.   جذاب  بسيار 
ذهن دارد، قبل از انجام هر كارى بايد از دارايى ذهنى 
خود  اختيار  در  را  آن  انحصار  و  كند  محافظت  خود 
قرار دهد. بهترين كار اين است كه با خريدار ايده خود 
قراردادى قانونى امضا كند و در آن جزئيات ايده خود 

را فاش نكند.   

دريافت درآمد دائم
نباشد.  كافى  آنى،  دستمزد  يك  دريافت  است  ممكن 
كه  دارد  ذهن  در  نوآورانه  ايده  يك  فردى  كنيد  تصور 
اثرى بلند مدت در زندگى انسان دارد – مثال يك وسيله 
اپليكيشن  مانند  نوآورى هايى  برابر  در  را  آشپزخانه 
موبايل يا لوازم فرعى مد و پوشاك كه هميشه يك روند 
اين  در  بگيريد.  نظر  در  مى كنند،  طى  را  به روزرسانى 
صورت، فرد نوآور به جاى اينكه يك بار براى هميشه 
چكى را دريافت كند، مى خواهد، درآمد ثابتى از فروش 
ايده خود داشته باشد. اين يعنى به جاى فروش يكباره 
ايده خود، مجوز استفاده از آن را واگذار مى كند. در اين 
مبلغ  نوآور  فرد  كه  است  اين  بر  روال  معموال  شرايط، 
اوليه اى را دريافت مى كند و پس از آن، 5 تا 15 درصد 

از مبلغ فروش هر كاال به او تعلق مى گيرد. 

حفظ ارتباط بلندمدت با ايده
نمى خواهد  دارد،  ايده اى  كه  فردى  موارد،  برخى  در 
خودش به تنهايى آن را اجرايى كند، اما قصد ندارد به 
طور كلى از آن دور شود و به جز پولى كه از فروش 
و  باشد  هم  آن  درگير  دارد  تمايل  مى كند،  دريافت  آن 

نقش مشورتى قوى ايفا كند و در مسائلى مانند نحوه 
قيمت گذارى محصول، تاثير داشته باشد. 

كه  دارد  وجود  گسترده  استراتژى  دو  شرايط،  اين  در 
افراد مى توانند از آن پيروى كنند. اول، مى توانند شريك 
يا شركتى پيدا كنند و با ايده خود به آن بپيوندند. اين 
فراهم  را  ايده  كردن  اجرايى  براى  الزم  سرمايه  شركا 
مى كنند و امور روزانه را مديريت مى كنند و فردى كه 
ايده خود را ارائه كرده، درگير مسائل كلى تر مى شود.  
البته در مورد هر چيزى مى تواند توافق صورت بگيرد. 
از آنجا كه فرد نوآور هيچ پولى را در اين كسب وكار 
نگذاشته، ممكن است از دريافت مبلغ اوليه خوددارى كند 
خود  شريك  سرمايه گذارى  ريسك  حساب  به  را  آن  و 
بگذارد. در شروع كار، او حتى مى تواند زمان بيشترى 
را صرف امور روزانه پيشبرد ايده خود كند و اجراى 
درست آن را تضمين كند.  به عالوه، نوآورانى كه اين 
و  شركت  پيشرفت  با  است  ممكن  مى پيمايند،  را  مسير 
روى كار آمدن مديران جديدتر، با ريسك كنار گذاشته 
بنابراين،  شوند.  روبه رو  شدن  گرفته  ناديده  و  شدن 
نقششان  و  عنوان  توافق نامه  در  بايد  ابتدا  همان  از 
درآمد  حفظ  براى  ديگر  گزينه  كنند.   قيد  صريحا  را 
كردن  پيدا  جاى  به  كه  است  اين  ايده  يك  از  بلندمدت 
شريكى براى سرمايه گذارى، فرد نوآور مى تواند پولى 

بگذارد و كارمندانى را استخدام كند كه كسب وكارى را 
بر اساس ايده او راه اندازى كرده و آن را اداره كنند. در 
اين صورت، او فقط مالك شركت است و استراتژى هاى 
كلى شركت را تعيين مى كند و افرادى كه استخدام كرده 

بقيه امور را انجام مى دهند. 

دست كشيدن از ايده
اين ايده در نگاه اول احمقانه به نظر مى رسد، اما اينگونه 
نيست. در حقيقت، افرادى كه پول برايشان اهميتى ندارد 
و فقط به نتيجه رسيدن ايده برايشان مهم است– مانند 
ايده هايى در حوزه محصوالت آموزشى يا پزشكى كه 
به توسعه زندگى انسان ها كمك مى كند – مى توانند اين 
مى خواهند  كه  خالقى  افراد  بگيرند.   پيش  در  را  روش 
اين مسير را طى كنند، بهتر است سرمايه گذارى را پيدا 
كنند كه شخصا او را مى شناسند يا سازمانى بيابند كه 
به آن اطمينان دارند و سپس توافق نامه اى امضا كنند كه 
در آن قيد شود ايده آنها كامال رايگان در اختيار آن فرد 

يا سازمان قرار گرفته است. 

در انتظار آينده ماندن 
در نهايت، يك گزينه مهم ديگر وجود دارد و آن صبر 
خالق  افراد  باال،  سناريوهاى  كليه  در  است.   كردن 
كنترل ايده خود را به فرد ديگرى مى سپارند. اما به ياد 
داشته باشيد كه در نهايت افراد نوآور مى توانند بهترين 
مجرى تفكرات خود باشند، حتى اگر نخواهند همين االن 
شركتى را براى به ثمر رساندن آن، تاسيس كنند.  گذر 
زمان مى تواند بى ميلى افراد را به راه اندازى يك شركت 

تغيير دهد.

مشاغل

چه مى كنيد وقتى ايده كارى 
بزرگى در ذهن داريد؟

مترجم: مريم رضايى
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چگونه كنترل يك 
مكالمه سخت را به 

دست بگيريم
مترجم: ميثاق شمشيرى

آيا تابه حال با يك مشترى يا همكار معترض روبه رو 
چگونه  كه  ديد  خواهيم  گزارش  اين  در  شده ايد؟ 
به  مخرب  برخورد  يك  از  را  برخورد  اين  مى توان 
شما  براى  مطمئنا  كرد.  تبديل  سازنده  برخورد  يك 
هم رخ داده است. هنگام رفتن به سمت اتاقتان، با 
بوده  ناراحت  شما  از  كه  مى شويد  روبه رو  فردى 
و زبان به شكايت باز مى كند. او مى تواند مشترى، 
همكار، رييس يا حتى يكى از اعضاى خانواده شما 

باشد.

يا  غريزى  طور  به  افراد  از  بسيارى  مواقع  اين  در 
افرادى  جنگند.  مى  آن  با  يا  مى كنند  فرار  مساله  از 
مثل من– كه راحت با اين موقعيت ها كنار نمى آيند– 
ممكن است تلفن را قطع كنند، يا به هر طريقى خود 
را از آن شرايط دور كنند. من به شما اطمينان مى 
دهم كه اين راه، راه خوبى نيست. ممكن است يك 
سوءتفاهم بين شما و طرف مقابل سال ها  به درازا 

بكشد!
راه دوم يعنى ايستادن و با همان عصبانيت طرف 
اول  راه  اندازه  به  كه  است  خواندن  مبارزه  به  را 
مشاور  تاملين،  جفرى  باشد.  مخرب  مى تواند 
كن  قطع  را  كردن  «صحبت  نويسنده  و  ارتباطات 
من  كه  «كارى  مى گويد:  كن»  شروع  را  ارتباط  و 
مى كنم اين است كه افسار مكالمه را به دست طرف 
اغلب  در  بياندازم.»  دام  به  را  او  تا  مى دهم  مقابل 
شيوه  و  احساس  ناخودآگاه  طور  به  افراد  موارد 
اگر  مى گيرند.  خود  به  بحث  براى  را  مقابل  طرف 
كسى با عصبانيت  به سمتمان بيايد، ما هم با همان 
مى تواند  نكته  اين  مى كنيم.  استقبال  او  از  احساس 
ما  رابطه  به  ضربه اى اساسى  آمدن  وارد  به  منجر 
نبايد  مواقع  اين  در  كه  است  معتقد  تاملين  شود. 
تسليم احساس غريزى خود شده و با عصبانيت و 

حالت تدافعى وارد بحث شويم. در اينجا مواردى از 
كارهاى جايگزين فهرست شده است:

1 دو قدم براى خنثى سازى تنش
عذرخواهى  است.  كردن  خواهى  معذرت  اول  قدم   
جمالتى  است.  افتاده  مشكل  به  مقابل  فرد  كه  كنيد 
مانند: «متاسفم كه ناراحت شديد»، «متاسفم كه اين 
آن  مشابه  عباراتى  يا  است»  داده  رخ  سوءتفاهم 
نشان مى دهد كه شما از مشكل پيش آمده ناراحتيد 
و هرگز نمى خواهيد كه براى شخصى ايجاد مشكل 

يا ناراحتى كنيد.
يافتن  براى  مقابل  طرف  به  بخشيدن  اميد  دوم  گام 
شاكى  شخص  به  است.  مشكل  براى  حلى  راه 
آن  حل  راه  و  كرده  پيدا  را  مشكل  «بياييد  بگوييد: 
را هم مشخص كنيم.» اين باعث مى شود كه طرفين 
در  شدن  عميق  با  و  كرده  حفظ  را  خود  آرامش 
است  ممكن  كنند.  پيدا  آن  براى  توضيحى  مشكل، 
باشد  نرسيده  شما  دست  به  الكترونيكى  پست  يك 
و همين امر موجب ناراحتى شخص مقابل شود. در 
اين حالت شما بايد بدانيد كه ريشه اين سوءتفاهم 

در كجا قرار دارد.

2 عذرخواهى، در صورت نياز
 آيا شما بايد عذرخواهى كرده يا سرزنش شويد؟ 
را  كارى  واقعا  شما  اگر  مى گويد  تاملين  بله.  شايد 
اشتباه انجام داده ايد بايد عذرخواهى كنيد. البته اين 
اينكه  نه  پذيرد  صورت  بايد  دوبار  يا  يك  فقط  كار 

سلسله وار به آن رجوع كنيد.
همچنين اگر متوجه شديد كه كارى را اشتباه انجام 
مى گويد:  تاملين  كنيد.  عذرخواهى  سريعا  داده ايد 
«هميشه زمانى براى عفو شدن بعد از انجام يك كار 
احمقانه وجود دارد. در برخى موارد شايد اين كار 

دير شده باشد ولى عموما عذرخواهى هايى كه بجا 
«هرگز  مى كند:  اضافه  او  مى شوند.»  پذيرفته  باشد 
براى كارى كه تقصير شما نيست عذرخواهى نكنيد. 
ديگر  كسى  تقصير  كار  اين  كه  شويد  متذكر  حتما 
نكرده ايد  كه  كارى  براى  بخشش  طلب  است.  بوده 

اصال توصيه نمى شود.»

3 لزوم برخورد در برخى مواقع
مواردى  براى  باال  روش هاى  كه  مى گويد  تاملين   
در  و  هستيد  روبه رو  آرام  شخصى  با  كه  است 
موردى خاص براى وى نارضايتى ايجاد كرده ايد. 
را  شما  هميشه  كه  كسانى  براى  روش ها  اين 
سرزنش مى كنند كارآمد نخواهد بود. اگر كسى پول 
نمى دهد  شما  به  است  شما  حق  كه  را  شما  ناهار 
مى توانيد با او مقابله كنيد. در اين مورد به صورت 
رودررو با او صحبت كنيد. مثال اگر در جلسه اى به 
شما بى احترامى شده است شخص خاطى را خوانده 
و به او متذكر شويد كه حرفش احساسات شما را 
مخدوش كرده است و او حق ندارد كه ديگر اين كار 

را تكرار كند. 
صدا  و  سر  ايجاد  به  منجر  است  ممكن  روش  اين 
شده يا اينكه همان جا خاتمه يابد. ولى نتيجه هرچه 
اين  كه  مى شود  متوجه  خاطى  شخص  باشد  كه 
حركت وى پاسخ داده خواهد شد. براى مثال ممكن 

است دفعه بعد در همان جلسه با وى مقابله شود.
از نوشته تاملين اين برمى آيد كه اغلب اوقات بهتر 
مشكل  حل  براى  يكدندگى  از  غير  روشى  است 
انتخاب شود تا دلخورى هاى دائمى ايجاد نشود. به 
چيز  يك  كه  شود  قطع  بايد  وقتى  «روابط  او:  گفته 
تغيير  عنوان  هيچ  به  يا  نباشد  شدنى  درست  غلط 
ولى  دهند-  پايان  رابطه ها  به  نبايد  كلمات  نكند. 

هميشه اين اتفاق مى افتد.

مشاغل
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بهداشت و سالمت
چه، چگونه، و چرا
ژاله ربيعى/ روانشناس ارشد و دانشجوى 

دكترادر مشاوره و رواندرمانى

خاص  انسانهاى  با  معمولى  انسانهاى  فرق 
در يك نكته كوچك خالصه ميشود.

در  كه  درميابند  غالبا  معمولى  انسانهاى 
زندگى به دنبال چه هستند. افزون بر اين راه 
پيدا  هستند  دنبالش  به  كه  آنچه  به  رسيدن 

ميكنند ولى همچنان معمولى باقى ميمانند. 

پيشكسوتان  جمله  از  خاص  انسانهاى 
موفقيت و آنهايى كه به زندگى رويا هايشان 
دست يافته اند، يك قدم جلوتر رفته اند. آنها 
هستند.  "چه"  دنبال  به  چرا  كه  اند  دريافته 
چرا رسيدن به يك روياى خاص يا يك هدف 
است.  بسيار  اهميت  حايز  برايشان  خاص 
براى  هرانسان  زيربنايى  عقيده  يعنى  "چرا" 

رسيدن به  اهداف و آرزوهايش. 

براى روشنتر شدن موضوع، اجازه بفرماييد 
يك تمرين چه، چگونه، و چرا انجام دهيم.

كاغذ  يك  روى  و  بفرماييد  تامل  لحظه  چند 
سؤالهاى  زير را از خود بپرسيد.

به  زندگى  از  مقطع  اين  در  بپرسيد  خود  از 

دنبال چه هستيد؟ يك رابطه عاشقانه؟ يافتن 
شغل مورد عالقه، اتمام تحصيالت، صاحب 

فرزند شدن؟

 سؤال دوم: چه راههايى ميشناسيد كه شما 
را به سمت پاسخ سوال اول هدايت ميكند و 
چه راههايى ميشناسيد كه شما را از رسيدن 
براى  ميدارد؟  باز  آرزوهايتان  و  اهداف  به 
مثال اگر هدف شما كسب درآمد عالى است 
ممكن  هدف  اين  به  رسيدن  چگونه  بنابراين 
برنامه  با  كار  شغل،  داشتن  شامل  است 

ريزى، و غيره شود.

سؤال سوم: اينجا تفاوت هر فرد با جلوداران 
روى  بر  لطفا  ميشود.  مشخص  موفقيت  راه 
هستيد.  "چه"  دنبال  به  چرا  بنويسيد  كاغذ 
مثال چرا به دنبال كسب درآمد عالى هستيد. 
چرا "چه" يعنى آرمان و آرزويتان براى شما 

اهميت بسيار دارد؟

سوال چهارم: لطفا توجه بفرماييد كه عظمت 
در  او  ى  چرا"  "بزرگى  اندازه  به  انسان  هر 
قدر  چه  شما  چراى  عظمت  است.  زندگى 
است؟ انسانهاى موفق چراهاى بزرگ و معنا 
به  آنها  پاسخ  دارند.  اهدافشان  براى  دارى 
سوال سوم نه تنها اين است كه درآمد عالى 
امنيت مالى و سفرهاى متعدد به ارمغان مى 
آورد بلكه ... بلكه آنها به چرايى بزرگتر مى 
و  مالى  امنيت  از  بزرگتر  چرايى  انديشند. 

سفرهاى متعدد. 

چراى  ميتوانيد  ببينيد  لطفا  پنجم:  سؤال 
پيدا  سوم  سوال  به  پاسخ  براى  بزرگترى 
شما  زندگى  عظمت  با  كه  چرايى  كنيد. 
معناى  كه  چرايى  باشد؟  داشته  همخوانى 

بزرگترى به زندگى شما بياورد؟

ضعف به معني ابتال به برخي بيماري ها و بروز اختالل در كاركرد 
برخي ارگان هاست كه احتمال وابسته شدن سالمند به اطرافيان را 
افزايش مي دهد. وابسته شدن شامل نياز داشتن به اطرافيان براي 
پوشيدن،  لباس  خوردن،  غذا  مثل  روزانه  ساده  كارهاي  انجام 

حركت كردن، نشستن، خوابيدن و بلند شدن است...
برخي افراد به اشتباه گمان مي كنند بروز ضعف  از جمله مسائل 
طبيعي مربوط به دوران سالمندي است و قابل پيشگيري نيست 
در حالي كه با اقدام هاي به موقع مي توان از آن پيشگيري كرد. 
شناخت نشانه هاي ضعف مي تواند تا حدي به درمان آنها و عقب 
انداختن زمان وابسته شدن كمك كند. نشانه هاي شايع را با هم 

مرور مي كنيم.

كاهش وزن ناخواسته
كاهش وزن ناخواسته نياز به بررسي دارد. افراد سالمند معموال 
به اندازه كافي و به شكل متعادل غذا نمي خورند و همين امر باعث 
كاهش ريزمغذي ها و عناصر معدني مي شود و توان بدني شان 
را كاهش مي دهد. اين مساله در كنار كاهش وزن، خطر ابتال به 
عفونت ها را به دليل ضعيف شدن سيستم ايمني افزايش مي دهد 
به  او  وابسته شدن  و  سالمند  شدن  خانه نشين  باعث  درنهايت  و 
اطرافيان مي شود. الزم است دليل كاهش وزن در سالمند كامال 
مشخص شود (كاهش ميل به غذا، بروز مشكالت دنداني، سختي 
در تهيه و پخت غذا و...) و با رفع مشكل تغذيه سالمند بهبود يابد.

كندي حركت
سالمندان  در  ضعف  نشانه  گاهي  حركت  شديد  كندي  و  كاهش 
در  جراحت  بروز  نامناسب،  كفش  پوشيدن  روماتيسم،  است. 
ناحيه پاها و... مي تواند عامل اين كندي باشد. براي رفع مساله، 
سالمند  كرد.  اصالح  را  آن  و  مشخص  را  كندي  دليل  بايد  اول 
مي تواند در صورت لزوم از وسايل كمك حركتي مثل عصا نيز 

استفاده كند.

گوشه نشيني
ندارند،  منزل  از  خروج  به  تمايلي  سالمندتان  والدين  اگر  گاهي 
معنايش اين است كه دچار ضعف شده اند. كاهش ميل به گردش، 
باعث  مرور  به  و...  سقوط  از  ترس  خستگي،  حركت،  كندي 
است  بهتر  مي شود.  سالمند  فرورفتگي  خود  در  و  گوشه نشيني 
سالمندان را به خروج از خانه و شركت در محافل خانوادگي و 
اجتماعي تشويق كنيد. سالمند را مي توان با اتومبيل شخصي يا 
با هر وسيله ديگري به گردش برد. كافي است براي اين كار اقدام 

كنيد و همراهشان باشيد.

بيماري
عفونت، درد، كاهش قوه بينايي و شنوايي و... از جمله بيماري هاي 
رايج دوران سالمندي است. استفاده از سمعك يا عينك جديد و 
مراجعه به پزشك و پيگيري درمان هاي دارويي، مي تواند سالمت 
سالمند را به او بازگرداند و اجازه دهد او مجددا به فعاليت هاي 

روزانه و اجتماعي اش بازگردد.

كاهش قدرت عضالت
پوشيدن،  لباس  حركت كردن،  مي كند،  افت  عضالت  قدرت  وقتي 
از  كمتر  هرچه  مي شود.  سخت  و...  شخصي  وسايل  برداشتن 
كمك  سالمندان  به  مي شوند.  ضعيف تر  شود،  استفاده  عضالت 
و  وسايل  سن  افزايش  با  و  كنند  ورزش  كمي   روز  در  تا  كنيد 
اگر  كنيد.  اصالح  و  دهيد  تغيير  را  مورداستفاده  شان  تجهيزات 
كيف سنگيني دارند آن را سبك تر كنيد تا كامال كنارش نگذارند و 

اگر راه رفتن با عصا سخت شده واكر بخريد و...

خستگي
خستگي مفرط و هميشگي سالمند نياز به بررسي دارد. با افزايش 
سن، خسته شدن كمي طبيعي است اما خستگي هميشگي نه! براي 
را  مسووليت  هايي  و  بگيريد  نظر  در  را  فعاليت ها  برخي  سالمند 
به آنها بسپاريد تا افسرده نشوند. اگر سالمند، مجبور به انجام 
و  طوالني  پياده روي هاي  طاقت فرساست  و  سخت  كارهاي 
كارهاي بدني را از روي دوش اش برداريد تا وظايف ساده تر و 

سبك تري را انجام دهد و در طول روز استراحت كند.

اهميت چكاپ
بسياري از اختالالتي كه به آنها اشاره شد و گاهي مي توانند در 
اگر  شود،  غيرقابل جبران  اثرات  و  عوارض  به  منجر  سالمندان 
به موقع و درست تشخيص داده شوند به راحتي قابل پيشگيري  اند. 
سالمندي  دوران  در  را  دوره اي  آزمايش هاي  اهميت  امر  اين 
گوشزد مي كند. آزمايش هاي دوره اي و نياز به انجام آنها براساس 
سن، جنس و سابقه خانوادگي بيماري ها تعيين مي شود. برخي 

معاينه هاي دوره اي و تست هاي آزمايشگاهي چكاپ در تشخيص 
نقش  سالمندان،  در  مخصوصا  درمان،  قابل  مشكالت  سريع 
بسيار مهمي دارند. شمارش كامل سلول هاي خوني، اندازه گيري 

(كبد،  مهم  ارگان هاي  عملكرد  بررسي  و  ناشتا  قندخون  چربي، 
كليه، تيروييد) از جمله آزمايش هاي دوره اي محسوب مي شوند. 
همچنين با توجه به شرايط سني يا اقليمي آزمايش هاي ديگري 
(فريتين)،  آهن  ذخاير   ،D ويتامين  سطح  اندازه گيري  مانند  نيز 
بررسي مدفوع از نظر خون مخفي و بررسي پروستات توصيه 

مي شوند.

شمارش كامل سلول هاي خوني:
همچنين  پالكت ها،  و  سفيد  قرمز،  گلبول هاي  آزمايش  اين  در 
خوني  سلول هاي  درصد  و  اندازه  و  هماتوكريت  و  هموگلوبين 
تعيين ميشود. اين آزمايش يكي از مهم ترين آزمايش هاي دوره اي 
است كه در تشخيص علت ضعف، كم خوني، عفونت و بسياري از 

اختالالت به پزشك كمك مي كند.

آزمايش قندخون:
 گلوكز، منبع اصلي انرژي بدن است و مقدار آن به صورت طبيعي 
پس از خوردن غذا افزايش مي يابد. افزايش گلوكز باعث ترشح 

چرا برخي سالمندان

خانم ها، آقا
ترجمه: سميه مقصودعل

درميابند  غالبا  معمولى  انسانهاى 
هستند.  چه  دنبال  به  زندگى  در  كه 
افزون بر اين راه رسيدن به آنچه كه 
ولى  ميكنند  پيدا  هستند  دنبالش  به 

همچنان معمولى باقى ميمانند.
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انسولين از غده پانكراس مي شود كه اين هورمون به سلول هاي 
بدن كمك مي كند كه از گلوكز استفاده كنند. در صورت باال بودن 
مقدار گلوكز، ممكن است آسيب هاي جبران ناپذيري به چشم ها، 

آزمايش  نوع  چند  شود.  وارد  خوني  عروق  و  اعصاب  كليه ها، 
 2 ناشتا،  قندخون  اندازه گيري  شامل  كه  دارد  وجود  قندخون 
بر  بنا  تست  نوع  چند  و  غيرناشتا  و  غذا  خوردن  از  پس  ساعت 
تشخيص پزشك است. سالمندان به علت كاهش ترشح انسولين 
البته  و  دارند  قرار  ديابت  به  ابتال  خطر  در  سلولها  مقاومت  يا 

سابقه خانوادگي نيز خطر ابتال به اين بيماري را باال مي برد.

آزمايش چربي خون: 
بدن  سوخت وساز  و  تحرك  كاهش  با  سن  افزايش  كه  آنجا  از 
آن  تبع  به  و  چربي ها  افزايش  باعث  اينها  همه  و  است  همراه 
عوارض تجمع آنها مانند گرفتگي عروق مي شود بنابراين توصيه 
مي شود چربي هاي خون به صورت دوره اي به خصوص در افراد 
با سابقه خانوادگي چربي باال و افراد مبتال به بيماري هاي قلبي 

- عروقي اندازه گيري شود.

بررسي عملكرد كبد: 
بين  از  و  انرژي  به  غذايي  مواد  تبديل  چون  عملكردهايي  كبد 

كبد،  عملكرد  بررسي  براي  دارد.  عهده  بر  را  سمي  مواد  بردن 
مقدار پروتئين، آلبومين، بيلي روبين و آنزيم هاي كبدي سنجيده 

مي شود.

بررسي عملكرد كليه: 
بدن  آب  سطح  حفظ  و  خون  از  زائد  مواد  دفع  مسوول  كليه ها 
هستند. در صورت درست عمل نكردن كليه ها ميزان كراتينين و 
اوره خون باال مي رود. همچنين عدم نوشيدن آب كافي نيز باعث 

افزايش اوره خون مي شود.

بررسي عملكرد تيروييد: 
غده تيروييد به شكل پروانه است و در جلوي گردن قرار مي گيرد. 
تيروئيد، از يد غذا استفاده مي كند تا هورمون هاي تيروييدي را 
توليد كند. اين هورمون ها در كودكي براي رشد و تكامل مغزي 
انرژي  از  استفاده  نحوه  بزرگسالي،  دوران  در  و  هستند  الزم 
در بدن را تنطيم مي كنند. در بررسي عملكرد تيروييد، هورمون 

 T4 و T3 هورمون هاي تيروييدي ،(TSH) تحريك كننده تيروييد
به صورت كلي يا آزاد اندازه گيري مي شوند.

بررسي الكتروليت ها:
در  كه  هستند  منفي  يا  مثبت  بار  با  مولكول هاي  الكتروليت ها   
مولكول ها  اين  مي شوند.  يافت  بافتي  مايعات  و  خون  سلول ها، 
بي كربنات  و  كلر  منيزيم،  فسفر،  كلسيم،  پتاسيم،  سديم،  شامل 
هستند و با اندازه گيري آنها، عملكرد كليه و غدد بررسي مي شود.

بررسي مدفوع از نظر وجود خون مخفي:
 اين تست از آزمايش هاي بسيار مهمي است كه سالمت روده ها 
بروز  صورت  در  كه  آنجا  از  مي دهد.  قرار  بررسي  مورد  را 
بررسي  مي كنند،  بروز  دير  بسيار  عالئم  روده ها  در  مشكلي 

دوره اي روده ها از اركان مهم آزمايش هاي چكاپ است.

بررسي كمبود ويتامين ها: 
و  اسيدفوليك   ،B12 ويتامين  ميزان  بايد  سالمندي  دوران  در 
ساختن  براي   B12 ويتامين  از  بدن  شود.  بررسي   D ويتامين 
استفاده  طبيعي  عصبي  سيستم  يك  حفظ  و  خوني  سلول هاي 
و  است  موجود  گوشتي  غذاهاي  در  ويتامين  اين  مي كند. 
ويتامين  مي شود.  توصيه  گياهخوار  افراد  در  آن  اندازه گيري 
B12  معموال همراه اسيدفوليك اندازه گيري مي شود زيرا كمبود 
آنها منجر به كم خوني خواهدشد. اسيدفوليك نيز از ويتامين هاي 
گروه B است كه در ساخت سلول هاي خوني و رشد طبيعي بدن 
فسفات  و  كلسيم  كافي  سطح  حفظ  در   D ويتامين  است.  دخيل 
در خون و جذب كلسيم به خون و استخوان نقش دارد. كمبود 
قرار  خورشيد  كافي  نور  معرض  در  كه  افرادي  در   D ويتامين 
خود  غذايي  رژيم  در   D ويتامين  كافي  دريافت  يا  نمي گيرند 

ندارند، مشاهده مي شود.

 دچار ضعف مي شوند؟

يان، چكاپ!
Plaisirs Sante :علي/ منبع

نرخ هشدارآميز 
استفاده كودكان از 
گجتهاي جديد ؛

 بچه هايي كه پيش از تكلم كاربر تبلت مي شوند 
نتايج يك گزارش جديد نشان مي دهد كه تقريبا 
يك سوم از كودكان استفاده از تلفن هاي هوشمند 
و يا تبلتها را پيش از صحبت كردن ياد مي گيرند.

را  گجتها  از  استفاده  كودكان  درصد  حدود 29 
وقتي ياد مي گيرند كه هنوز نمي توانند يك جمله 
رسيدن  تا  آنها  از  درصد   70 و  كنند  ادا  كامل 
ماهر  گجتها  اين  از  استفاده  در  ابتدايي  سن  به 
كه  مي دهد  نشان  همچنين  گزارش  مي شوند.اين 
طور  به  مي شوند  ساله  كودكان 9  كه  زماني  تا 
الكترونيكي  نامه   85 و  متني  پيام   116 متوسط 

ارسال كرده اند.
57 درصد از والدين به رغم اين كه اعتقاد دارند 
مي برند  سود  فناوري  از  استفاده  از  فرزندشان 

هنوز هم نگران ايمني آنها در هنگام استفاده از 
گروه  سوي  از  كه  هستند.اين نظرسنجي  گجتها 
رسانه اي عقل مشترك انجام شده نشان مي دهد 
كه 38 درصد از كودكان زير 2 سال از گجتهايي 
چون آي فونها يا كيندلها براي بازي يا تماشاي 

فيلم استفاده كرده اند.
درصد   10 به  تنها  آمار  همين   2011 سال  در 
اين  نتايج  كه  داشتند  اظهار  مي رسيد.محققان 
در  بنيادين  تغيير  يك  دهنده  نشان  تحقيق 
كه  است  كودكان  توسط  رسانه  مصرف  شيوه 
كه  باشد  والديني  براي  باش  بيدار  نداي  بايد 
گجتها  به  رو  كودكانشان  كردن  سرگرم  براي 

مي آورند اما با اين كار به آنها صدمه مي زنند.
در  كودكان  سالمت  آكادمي  كنوني  توصيه 
آمريكا اين است كه كودكان زير دو سال نبايد 

از اين نوع گجتها استفاده كنند.
مشترك  عقل  اي  رسانه  گروه  از  استوير  جيم 
راه  نمي توانند  حتي  كه  كودكاني  داشت  اظهار 
انگشت  با  با  مي روند  تلويزيون  سمت  به  بروند 
خود حركاتي چون كاركردن روي آي پد و آي 

فون را تقليد مي كنند.
اين تحقيق سرعتي را كه موبايلها و ساير گجتها 
تبديل  كودكان  زندگي  حتي  زندگي  از  جزئي  به 
مي شود نشان داده و نتايج آن را با يك تحقيق 

مشابه در سال 2011 مقايسه كرده است.
در سال 2011، 38 درصد از كودكان زير هشت 
مي كردند  استفاده  كيندل  يا  و  تلفن  يك  از  سال 
دو  زير  كودكان  مورد  در  آمار  اين  امروز  اما 

سال صادق است.
زير  كودكان  كه  زماني  حجم   ،2011 سال  در 
هشت سال روي تلفن و يا تبلت سپري مي كنند 
تنها 5 دقيقه در روز بود اما امروز اين رقم به 

15 دقيقه رسيده است.
استفاده  هشت:  تا  عنوان“صفر  با  تحقيق  اين 
كودكان از رسانه در سال 2013" براساس نظر 
هشت  زير  كودك   1463 از  آمريكا  در  سنجي 

سال انجام شده است.
تلويزيون  گجتها،  از  استفاده  افزايش  رغم  به 
كه  دارد  قرار  رسانه هايي  صدر  در  هم  هنوز 

توسط كودكان مورد استفاده قرار مي گيرند.

برخي افراد به اشتباه گمان 
مي كنند بروز ضعف  از 

جمله مسائل طبيعي مربوط 
به دوران سالمندي است 

و قابل پيشگيري نيست 
در حالي كه با اقدام هاي 

به موقع مي توان از آن 
پيشگيري كرد. شناخت 

نشانه هاي ضعف مي تواند تا 
حدي به درمان آنها و عقب 

انداختن زمان وابسته شدن 
كمك كند. 
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خانواده

براى كنترل اين تغييرها هيچ قانونى وجود ندارد. در حال 
حاضر، در هر زوجى كه درآمد زن بيشتر از مرد باشد، 
نوعى زندگى خانوادگى شكل مى گيرد كه با آنچه ما از 
اوقات  گاهى  است.  متفاوت  ايم  شنيده  و  ديده  كودكى 
زوج ها وقتى مى بينند كه هركدام به نقش سنتى خود 
عملى  ديگر  ها  نقش  اين  وقتى  حتى  اند،  بوده  وفادار 
يا حتى انسانى نيستند، تعجب مى كنند؛ زنى كه 13 
ساعت را در محل كار مى گذراند، واقعًا نمى تواند 
درست  غذا  برود،  گاز  سر  برگشت  خانه  به  وقتى 

كند يا لباس ها را بشويد.

مسئوليت  و  ها  نقش  دوباره  توزيع  بااينحال،  و 
كه،  نيست  جمله  اين  سادگى  به  خانواده  در  ها 
«تو زباله رو را بذار دم در، من زمينو تى مى 
ريشه  اعتقادات  به  معموًال  مسئله  اين  كشم.» 
اى افراد درمورد اينكه كه هستند برمى گردد 
كارهايى  چه  انجام  با  و  چگونه  اينكه  به  و 
بالغند.  افرادى  كه  دهند  نشان  ميتوانند 
دارند  چيزها  اين  به  افراد  كه  واكنشى 
غيرمنطقى است، حتى براى  معموًال شديداً 

خودشان!

مى  مطالعه  و  تحقيق  روابط  درمورد  افراديكه 
كنند هم درمورد اين موضوع بررسى كرده اند. 
خانم  كه  مردهايى  بااينكه  كه  اند  شده  متوجه  آنها 
هاى شاغل دارند، بيشتر از قبل مسئوليت هاى خانه 
را بر عهده مى گيرند، اما هنوز پنج ساعت در روز عقب 
شكاف  اين  دارند،  بچه  كه  هايى  خانواده  در  هستند.  تر 
 17 معموًال  ها  خانم  كه  صورت  اين  به  است،  تر  عميق 
ساعت در هفته بيشتر از همسرانشان به مراقبت از بچه ها 

و كارهاى خانه مى پردازند.

مى  خانه  مرد  درآمد  معادل  دقيقًا  زن  درآمد  زمانيكه  فقط 
شود است كه مرد تالش بيشترى به كار مى گيرد. بعضى 
به  زن  درآمد  وقتى  كه  اند  شده  متوجه  كنجكاوانه  محققان 
طور قابل مالحظه اى باالتر از مرد خانه باشد، مرد تمايل 
كمتر و كمترى براى شركت در كارهاى خانه نشان مى دهد 
و اگر كفه ترازو كسب درآمد از طرف زن سنگين تر باشد، 
شان  سنتى  هاى  نقش  دوباره  تاكيد  دنبال  به  بيشتر  آنها 
خواهند بود. احتماًال خانم ها نياز دارند كه تصور كنند مى 
توانند به مردشان براى مراقبت از آنها تكيه كنند و مردها 
هم نياز دارند كه فكر كنند قدرت مديريت خانه را دارند تا 
تحقيقات  به  نياز  موضوع  اين  البته  كنند.  مردانگى  احساس 

بيشتر دارد.

دليل آن هر چه كه باشد، اگر شما اولين زوج در تاريخچه 
خانواده هستيد كه درآمد زن بيشتر از مرد است، چند نكته 

برايتان داريم:

1. يادتان باشد شما پيشگام هستيد. افراد كمى در خانواده 
پدر  از  بيشتر  مادر  درآمد  آن  در  كه  اند  شده  بزرگ  هايى 
بوده است. به همين علت، بيشتر افرادى كه اكنون در نيروى 
تنها  نه  كه  اند  يافته  پرورش  هايى  خانواده  در  هستند  كار 
بيشتر هزينه هاى خانواده را پدر تقبل مى كرده است بلكه 
بيشتر تصميم گيرى هاى مهم نيز با او بوده است. درست 
است كه توانايى يك مرد براى دست تنها حمايت كردن از 
هم  اين  اما  است  بوده  قبلى  نسل  افتخار  مايه  اش  خانواده 
دست  به  درآوردن  پول  با  كه  افتخارى  كه  است  درست 
در  شوهر  حرف  كه  شد  مى  تصور  اين  موجب  آمد  مى 
خانه بايد ارزش باالترى داشته باشد. به همين علت بود كه 
معموًال پدر خانواده حرف اول را مى زد و نقش بقيه افراد 
هميشه پشت سر او قرار داشت. البته كسانى هم بودند كه با 

اين درجه بندى و نقش ها موافق نبودند.
گراها  سنت  ترين  سرسخت  حتى  نيست.  اينطور  امروز  اما 
ديگر  خشكى  هاى  ايده  و  تصورات  چنين  كه  دانند  مى  هم 

خريدار ندارد و نظرات زن هاى شاغل هم درست به اندازه 
همسرانشان بايد در نظر گرفته شود.

نه  است  كار  حجم  مسئله  كه  باشيد  داشته  خاطر  به   .2
چنين  در  ها  زوج  براى  برخورد  روش  بهترين  كاركنان! 
مشكل  هستند.  هم  كنار  در  بدانند  كه  است  اين  موقعيتى 
كنترل حجم دو كار، دو بچه و انبوهى از لباسهاى نشسته 
است. مشكل اين نيست كه چه كسى چقدر پول به خانه مى 
آورد. بايد كنار هم ببينيد هر هفته چه كارهايى بايد انجام 
شود تا همه اعضاى خانواده شاد و ايمن زندگى كنند و امور 
خانه هم با نظم و ترتيب جلو رود. به جاى اينكه به اين فكر 
كنيد كه هر كدام از شما چه كارهايى بايد انجام دهد، روى 
اين تمركز كنيد كه چطور در كنار هم همه كارها را به انجام 

برسانيد، طورى كه براى هر دو شما عادالنه باشد.

3. پول را از حرف هاى روزمره خارج كنيد. مهم نيست كه 
ديگرى  آن  و  دارد  درآمد  سال  در  ميليون  شما 22  از  يكى 
كنيد  مى  كار  شما  دو  هر  كه  است  اين  مهم  ميليون.   220
خانواده  به  را  تان  هفته  و  روز  هاى  ساعت  شما  دو  هر  و 

اختصاص مى دهيد.

4. حرف بزنيد! اين مشكالت در يك نشست گفتگو حل نمى 
كارهاى  تقسيم  كه  كنيد  تصور  توانيد  نمى  همچنين  شوند. 
مى  حل  خود  خودى  به  گيرى  تصميم  قدرت  و  پول  خانه، 
شود. اين مسائل با احساسات درگير است. ذهن هر زوج با 
الگوهاى سنتى، انتظارات و توقعات خودشان و والدينشان 
براى موفق بودن، و نظرات خودشان و نسل كنونى درمورد 
يك مرد يا زن واقعى بودن، درگير است. اين مسائل ساده 
آيند.  مى  پيش  عجيب  و  پيچيده  طرقى  به  معموًال  و  نيست 
در  كسى  چه  اينكه  درمورد  فقط  كه  كنيد  فكر  است  ممكن 
خانه پيش فرزندتان كه آبله مرغان گرفته بماند، حرف مى 
زنيد. اما وقتى بحث داغ مى شود، صحبت به اينجا مى رسد 
بيشتر  كسى  چه  است،  بهترى  والدين  شما  از  كداميك  كه 
كى  يا  است،  تر  اهميت  كم  كسى  چه  شغل  كند،  مى  توجه 
كنيد  سعى  و  بكشيد  عميق  نفس  يك  دارد.  باالترى  درآمد 
بايد  والدين  كنيد.  تجربه  درست  را  پيچيده  احساسات  اين 
با هم دوست باشند و دركنار هم آرامش و راحتى را براى 

خانواده تامين كنند.

5. درمورد تصميم گيرى هاى مالى صحبت كنيد. در نسل 
كسى  چه  كرد  مى  تعيين  كه  بود  درآوردن  پول  قبلى،  هاى 
تصميم گيرى هاى مالى را انجام مى دهد. شما بعنوان زوج 
هاى پيشگام بايد درمورد اين تصميم گيرى ها با هم بحث 
كنيد كه البته بهتر است زمانى باشد كه هيچ تصميم مهمى 
الزم نيست آن زمان گرفته شود. در اين مورد حرف بزنيد 
كه در خانواده هر كدامتان تصميمات چگونه اتخاذ مى شد 
و نتايج هركدام چه بوده است. وقت بگذاريد و در اين مورد 
حرف بزنيد كه درآمد هر كدامتان چقدر است؟ به چه حساب 
هاى بانكى نياز داريد؟ كدامتان به كدام هزينه ها و پول ها 
دسترسى داريد؟ قبض ها چطور بايد پرداخت شوند؟ كدام 
تصميمات مالى را بايد به تنهايى و كدام ها را در كنار هم 
ديگر  كه  بدانيد  شد،  احساسى  بحث  هم  باز  اگر  و  بگيريد؟ 
عميق  مسائل  وارد  زنيد.  نمى  حرف  مالى  مسائل  درمورد 

ترى شده ايد.

6. براى كمك گرفتن از متخصص ترديد نكنيد. اينكه مسائل 
ناراحت  واقعًا  كند  خراب  را  خوب  رابطه  يك  بخواهد  مالى 
كننده است. بايد بدانيد كه مسائل حول محور پول و قدرت، 
متوجه  اگر  هستند.  عميق  و  كهنه  مسائلى  افراد  اكثر  براى 
شديد كه شما و همسرتان مدام سر بحث ها مالى، تصميم 
نتيجه  اين  به  كنيد،  مى  مشاجره  خانه  كارهاى  و  ها  گيرى 
نرسيد كه مشكل همسر شماست. ممكن است به يك مشاور 
احساسات،  كه  باشيد  داشته  نياز  طرف  بى  و  متخصص 
برخوردها و رفتارهاى هركدام از شما را بررسى كند. يك 

مشاور خوب مى تواند به شما كمك كند كنار هم باشيد.

وقتى درآمد زن بيشتر از شوهرش باشد
يك سوم زنان جامعه كار مى كنند و از اين بين خيلى از آنها درآمدى باالتر از شوهرانشان  تقريباً 
دارند. وقتى تعداد زنان و دخترانى كه وارد دانشگاه مى شوند، بيشتر از تعداد مردان و پسران باشد، 
وقتى اين روزها خانم ها كارهايى كه سابقاً منحصر به آقايان بود را هم در دست گرفته اند، و ديگر 
نقش زن در جامعه و خانواده به معناى خانه دارى و بچه دارى نيست، شغل ها و درآمد بهترى هم 

در اختيارشان قرار گرفته است.
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اگر پوستتان چرب است يعنى منافذ آن بزرگ و قابل 
رويت است و زياد جوش مى زند، صورتتان را روزى 
2 بار با آب سرد و صابون هاى فاقد چربى بشوئيد. 
هر روز مرطوب كننده بماليد و حتمًا از لوازم آرايشى 

فاقد النولين استفاده كنيد.
بهترين نوع مراقبت براى پوست هاى نرمال كه نه زياد 
شست  بار  دو  روزى  است،  چرب  زياد  نه  و  خشك 
كننده  مرطوب  از  استفاده  و  ماليم  صابون  با  وشو 

است.
در صورت داشتن پوست خشك، پوستى كه منافذ آن 
ريز و اغلب پوسته پوسته است، آن را با مايع صابون 

يا صابون هاى زيتون يا گليسيرين بشوئيد.
مرطوب  كننده،  مرطوب  با  را  خود  پوست  روز  هر 
هيدروكسى  آلفا  حاوى  آرايش  هاى  كرم  از  و  نمائيد 
اسيد استفاده كنيد كه سبب از بين رفتن اليه خشك و 

مرده خارجى پوست مى شود.
است  حساس  يا  نيست  فوق  انواع  جزء  پوستتان  اگر 
يا تركيبى. پوست حساس پوستى است كه به آسانى 
قرمزى  و  سوزش  خارش،  ايجاد  و  شود  مى  تحريك 
مى كند و فقط گاهگاهى جوش مى زند. در اين صورت 
به هيچ وجه از صابون استفاده نكنيد و لوسيون هاى 
كار  به  را  زا  حساسيت  غير  و  ماليم  وشوى  شست 
ببريد.اگر هم پوستتان تركيبى از نوع چرب و خشك 
و  چشم  دور  گونه،  نواحى  در  كه  معنى  بدين  است 
پيشانى  و  بينى  چانه،  هاى  قسمت  در  و  خشك  گردن 
چرب است، صورتتان را روزى 2 بار با صابون هاى 
ماليم و گليسيرينه و كم چرب شست وشو دهيد.گام 
رعايت  پوست  طراوت  و  سالمت  حفظ  براى  بعدى 
نكات زير است كه به كار بردن آنها شما را در داشتن 

چهره اى زيبا و دلنشين يارى مى كند:

1 تا مى توانيد آب بنوشيد. نوشيدن حداقل روزى 8 
سالمت  در  و  نموده  دفع  را  بدنتان  سموم  آب  ليوان 

پوست بسيار مهم است.

2 مشروبات الكلى و سيگار را قطع كنيد.

3 خواب كافى داشته باشيد.

4 از كرم هاى ضد آفتاب متناسب با پوستتان استفاده 
بارانى  و  ابرى  هاى  روز  در  كه  تصور  اين  كنيد. 
اين  در  است.  غلط  ندارد  آفتاب  ضد  به  نياز  پوستتان 
روزها كرم ضد آفتاب با SPF 15 را بر روى پوستتان 

بماليد.

5 استرس و فشار هاى عصبى را از خود دور كنيد. 
از  زودتر  دهيد،  راه  خود  به  استرس  بيشتر  هرچه 

سايرين دچار پيرى زودرس و چروك مى شويد.

مصرف  دهيد.  اهميت  بيشتر  خوريد،  مى  آنچه  به   6

شكالت و قهوه و سس مايونز را كاهش داده و بيشتر 
از ميوه و سبزى تازه و سويا استفاده كنيد. قدم آخر 
براى رسيدن به پوست سالم و صاف، ورزش كردن 
است البته نه از نوع دويدن و پياده روى. ورزش چهره 
از نياز هاى طبيعى پوست است و از پيرى زود رس 

جلوگيرى مى كند.

انجام  زمانى  هر  در  توان  مى  را  صورت  هاى  نرمش 
نباشيد.  خسته  كه  است  زمانى  موقع  بهترين  ولى  داد 
مرطوب  كرم  با  را  گردنتان  و  صورت  پوست  ابتدا 
(در  چرب  كرم  يا  و  است)  چرب  پوستتان  (اگر  كننده 
صورتى كه پوست خشك داريد) بپوشانيد. سپس در 
كمال آرامش به پشت خوابيده و تمرينات حركتى زير 

را انجام دهيد:

1 در حالى كه به سقف نگاه مى كنيد چشم ها را تا حد 
ممكن باز كنيد و تا 5 شماره بشماريد. اين حركت را 

ده مرتبه، محكم و آهسته انجام دهيد.

2 پنج مرتبه بينى را گرفته و بازدم را از سوراخ هاى 
آن خارج كنيد.

كه  طورى  به  داريد.  نگه  باز  را  دهان  نيز  بار  پنج   3
عضله لب باال ثابت و در محل خود بماند و آنگاه لب 
پايين را تا حد امكان پايين آوريد. همچنين دهانتان را 

به سمت چپ متمايل كرده و خميازه بكشيد.

4 لب ها را به حالت سوت زدن درآوريد و به حالت 
اول برگردانيد.

5 دهان را به حالت فرياد زدن باز كنيد و سپس به حال 
اول برگردانيد. اين حركت را ده بار انجام دهيد.

6 دهان و گونه ها را با هوا پر كنيد و تا 10 شماره 
بشماريد، بعد هوا را خالى كنيد. اين تمرين ساده را 10 
مرتبه انجام دهيد، از پيدايش خط لب ها پيشگيرى مى 
كند و اگر خطى به وجود آورده باشد، با انجام مرتب 

اين تمرين از بين مى رود.

7 هر دو ابرو را تا حد ممكن پايين بياوريد. بعد ابروها 
را كامًال باال بكشيد و بعد از چند لحظه ابروها را به 

حالت اول برگردانيد.

8 ده بار نيز با حركت لب ها، چانه را كامًال پايين دهيد 
و هر بار پس از چند لحظه مكث چانه را به حالت اول 

برگردانيد.
انواع  خريد  از  فوق  موارد  رعايت  با  باشيد  مطمئن 
ماسك و كرم هاى ضدلك، ضدچروك و ضدپيرى بى 

نياز خواهيد بود.

سه گام به سوى زيبايى
براى داشتن پوست سالم، زيبا و شاداب به دنبال كرم ها و ماسك هاى معجزه گر نباشيد. 
اينكه بدانيد پوستتان از چه نوع پوستى است و نحوه مراقبت از آن به چه شكل است، 

قدم اول را برداشته ايد. 

بهداشت
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هستيد  خوشحال  هم  شما  و  است  آفتابى  روز  يك 
دانشگاهتان  دوره  قديمى  دوستان  از  يكى  اينكه  تا 
را در خيابان مى بينيد و بعد از 5 دقيقه صحبت با 
او، متوجه مى شويد مديرعامل يك شركت كوچك 

است...
بعد از جدا شدن از دوستتان، هوا هنوز آفتابى است 
اما شما ديگر آن آدم قبلى نيستيد و از خوشحالى 
5 دقيقه قبلتان هم خبرى نيست! حتى احساس بدى 
هم پيدا كرده ايد. چه اتفاقى برايتان افتاده؟ شما به 
دوستتان  موفقيت  به  حسادت  حس  دچار  سادگى 

شده ايد.
داليل  تواند  مى  ديگران  هاى  موفقيت  به  حسادت 
براى  را  موارد  اين  از  برخى  باشد.  داشته  مختلفى 

شما فهرست كرده ايم:

متنفر بودن:
وقتى كسى را دوست داريد هميشه مى خواهيد در 
متنفر  كسى  از  اگر  ولى  باشد  موفق  كارهايش  همه 
احساس  يابد،  مى  دست  موفقيتى  به  وقتى  باشيد، 
بدى پيدا مى كنيد. معموال اگر فردى كه به موفقيت 
رسيده دوستتان باشد و واقعا او را از صميم قلب 
دوست داشته باشيد، خيلى كم پيش مى آيد كه از 

موفقيتش احساس بدى مانند حسادت پيدا كنيد.

وقتى احساس مى كنيد عقب مانده ايد:
كه  مشكلى  دليل  به  بيشتر  حسادت  احساس  گاهى 
نه  دواند  مى  ريشه  وجودتان  در  داريد  خودتان  با 
به دليل مشكل داشتن با ديگران. مثال اگر 3 ماه قبل 
فارغ التحصيل شده باشيد و هنوز شغلى پيدا نكرده 
باشيد ولى ببينيد بيشتر دوستانتان كه با شما فارغ 
التحصيل شده اند شغل مناسبى دارند، ممكن است 
احساس حسادت پيدا كنيد؛ حتى اگر آنها را دوست 

داشته باشيد.

نداشتن اعتما د به نفس:
احساس  يا  شخصيتى  مشكل  توان  مى  سختى  به 
اش  اصلى  دليل  كه  كرد  پيدا  را  اى  ناخواسته  و  بد 
«نداشتن اعتماد به نفس» نباشد. درواقع دليل اصلى 
حسادت، كمبود اعتما د به نفس است. در مثال قبلى، 
هم  شما  باالخره  صددرصد  كه  باشيد  مطمئن  اگر 

شغلى پيدا مى كنيد، ديگر احساس حسادت نخواهيد 
داشت اما گاهى شغلى هم داريد ولى باز به ديگران 
اعتماد  نداشتن  به  موضوع  اين  كنيد.  مى  حسادت 
به نفس مربوط است و اينكه با خود فكر مى كنيد 

ديگران مى توانند از شما موفق تر باشند.

يافته  دست  موفقيت  به  كه  كسى  كنيد  احساس  اگر 

شايستگى آن را نداشته:
را  شخصى  آنكه  دليل  به  حسادت  احساس  گاهى 
اگر  آيد  مى  سراغتان  به  دانيد،  نمى  موفقيت  اليق 
دليل شما براى حسادت كردن اين است، هيچ راهى 
براى خالصى از آن نداريد مگر اينكه ايمان داشته 
باشيد و با خود بگوييد اگر خدا بخواهد چيزى را به 
كسى بدهد، حتما دليل خوبى دارد. با اين كار ديگر 

به ديگران و داشته هايشان حسادت نمى كنيد.

حسادت به همسر:
خيلى از افراد به موفقيت هاى همسرشان حسادت مى 
كنند به اين دليل كه احساس مى كنند صالحيتشان 
است.  گرفته  قرار  ترديد  مورد  او  همسرى  براى 
اين اتفاق بيشتر براى مردها مى افتد. مردهايى كه 

همسرانشان به موفقيت هاى شغلى بيشترى رسيده 
اند، بيشتر اين احساس را پيدا مى كنند.

با حسودها چه برخوردى كنيم؟
در دنيايى كه آدم هايش انسان هاى كاملى هستند، 
با موفقيت، دوستان جديدى براى فرد موفق پيدا مى 
شود و مورد تحسين هاى بيشترى قرار مى گيرد 

اما ما در دنياى انسان هاى كامل زندگى نمى كنيم 
و  سختكوشى  براى  را  ما  افرادى  كه  طور  همان  و 
موفقيت تحسين مى كنند، ممكن است بقيه افراد فقط 
احساس حسادت كنند يعنى گاهى بايد به بعضى ها 
زياد  و  است  بوده  شانسى  خيلى  موفقيتتان  بگوييد 

ابراز خوشحالى نكنيد.
به  احتماال  و  هستند  نامطمئنى  افراد  حسود  افراد 

اين فكر مى كنند كه هرگز نمى توانند به 
اندازه شما موفق باشند. به هر حال اجازه 
بكشند.  عقب  را  شما  افرادى  چنين  ندهيد 
حس  به  همواره  و  هستند  تنها  حسودها 
حسادتشان پناه مى برند. آنها هميشه به 
اين فكر مى كنند كه چه كسانى موفق شده 
يا در كارشان ترفيع گرفته اند و هميشه 

نكنيد  پس سعى  كنند  مى  حقارت  و  پستى  احساس 
به آنها نزديك شويد. خودتان را درگير تفكرات آنها 
مانعى  ديگران  حسادت  حس  اينكه  براى  و  نكنيد 
براى شما نباشد، به نظرات ديگران درباره خودتان 
نترسيد  شغلتان  در  موفقيت  از  ندهيد.  اهميت  زياد 
و آن را انگيزه اى براى حركت كنيد. تالش كنيد و 
نكردن  حركت  از  بهتر  شكست  نترسيد.  شكست  از 

است زيرا در هر حركتى چيزى ياد مى گيريد يا پيدا 
مى كنيد كه حتى اگر شكست بخوريد، مى توانيد در 

حركت هاى بعدى از آنها استفاده كنيد.
حسادت  كنيد.  خالص  حسادت  حس  از  را  خودتان 
براى ذهن مانند سمى است كه روى قلب و سالمت 
تاثير مى گذارد. اجازه ندهيد حسادت، شما را بنده 
خودش كند و تحت هيچ شرايطى اين سم را نخوريد.

سالمت روان

درمان همه مشكالت: 
رفع وحشت و اضطراب از پرواز, حل مشكالت خانوادگى , اضطراب - افسردگى , 
ترك عادتهاى ناخواسته ,ترس ها - نگرانى ها , كسب اعتماد بنفس و رفع خجالت 

, ترك سيگار در يك ساعت , ترميم غم از دست رفته ها و اتفاقات

Tel: 020 7221 5763 
Mob: 07961 447116 
10 Harley Street W1

فارغ التحصيل در رشته روانكاوى و مشاوره
 ( London University ) هيپنوتراپى تائيد شد ه از 

توسط  وزارت بهدارى انگلستان قاضى دادگاههاى فرجامى در بيمارستانهاى اعصاب لندن
عضو جامعه روانكاوى انگلستان استاد تعليم هيپنوتيزم درمانى و دادن مدرك تائيد شد ه از 

كنسول هيپنوتراپى لندن
برگزار كنند ه سمينارهاى تجربى و روانكاوى
www.advancehypnotherapy.com

سريعترين روش روانكاوى از طريق هيپنوتراپى - روانكاو و هيپنوتراپيست 
هيپنوتيزم درمانى

توسط خانم دكتر روحى شاهين

حسادت و 
موفقيت در يك 
ملك مى گنجند؟

ترجمه: سحر حبيبى
bigg Success.com :منبع  
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جهان  هاى  جاذبه  مشهورترين  خانه  لندن 
قرمز  هاى  اتاقك  تا  گرفته  بن  بيگ  از  است. 
ساكنان  از  نظرسنجى  يك  طى  در  تلفن.  رنگ 
اين  شاخص  هاى  مكان  مورد  در  لندن  شهر 
شهر، آنها مكان هاى زير را به عنوان نماد اين 

شهر برگزيدند:

ساعت بيگ بن
مجموعه خانه مجلس و برج ساعت كه برجسته ترين 

تنديس شهر لندن است، بيگ بن ناميده مى شود.
برج  درون  تن   13 از  بيش  وزنى  با  عظيم  ناقوسى 
ساعت  چهار  وقتى  شب  هنگام  دارد.  قرار  ساعت 
اى  منظره  كنند،  مى  درخشش  به  شروع  برج  درون 
ساعت  صفحه  هر  اندازه  شود.  مى  خلق  تماشايى 

هفت متر در شعاع دايره است.
اندازه عقربه دقيقه شمار 4.2 متر و وزن تقريبى آن 
 60 حدودا  ساعت  داخل  اعداد  است.  كيلوگرم   100
سانتى متر طول دارند و در هر صفحه ساعت 312 

قطعه شيشه به كار برده شده است.
ساعت  باالى  صفحه  مجلس  اعضاى  نشست  هنگام 
به وسيله نورى خاص روشن مى شود تا مردم را 
بندرت  بن  بيگ  سازد.ساعت  آگاه  اعضا  جلسه  از 
متوقف مى شود. شايد برايتان جالب باشد كه حتى 
در جنگ جهانى دوم پس از ويرانى مجلس عوام به 
وسيله بمب، برج ساعت همچنان پابرجا ماند و بيگ 

بن همانند قبل به كار خود ادامه داد.

چشم لندن يا چرخ هزاره
هر شهر بزرگ به يك نماد معمارى منحصر به فرد 
مجسمه  يا  پاريس  در  ايفل  برج  مانند  است،  نيازمند 

آزادى در نيويورك.
شده  گفته  نمادهاى  قدمت  به  لندن  چشم  اگرچه 
و  نگرد  مى  را  شهر  پرنده  چشم  همانند  اما  نيست، 
بيشترين  كه  نماند  ناگفته  و  كند  مى  محافظت  آن  از 

بازديدكننده را به خود اختصاص داده است.
شدن  سوار  با  اجتماعى  طبقه  هر  از  مختلف  مردم 
از  را  خود  خانه  بود  خواهند  قادر  فلك  و  چرخ  اين 
باالترين ارتفاع مشاهده كنند و به ياد آورند كه همه 
بخشى از يك اجتماع هستند و معنى اتحاد را در ذهن 
تداعى كنند و اين حس مى تواند براى ميليون ها افراد 
در سرتاسر جهان با تجربه چرخ هزاره اتفاق بيفتد.

براى  نماد  عنوان  داشتن  براى  لندن  چشم  واقع  به 
شهرى به قدمت لندن بسيار جوان به نظر مى رسد. 
اين چرخ و فلك در شامگاه آخرين هزاره افتتاح شد 

و به همين علت آن را چرخ هزاره نيز مى نامند.
اگرچه اين اتفاق براى لندن رويدادى تاريخى بود اما 
از آن زمان تنها 12 سال مى گذرد. با اين حال براى 
قرن  آغاز  در  كه  چرا  است  مباهات  مايه  مردم  اين 
بيستم، گويى چرخ هاى بزرگ آن در مسير آينده رو 

به حركت است.

چرخ هزاره تبديل به نماد بى بديل شهر لندن گشته 
است به طورى كه هر گردشگرى براى تكميل تجربه 

سفرش بايد از اين مكان بازديد كند.
و  135متر  ارتفاع  با  تماشايى  فلك  و  چرخ  اين 
پوششى براق و صيقلى در يك چرخش 360 درجه 
نمايى دلپذير از شهر لندن را به گردشگران عرضه 

مى كند.

و  بن  بيگ  مجلس،  خانه  لندن،  شهر  جاذبه   55 از 
ترين  مرتفع  از  شهر  اين  تاريخى  بناهاى  از  تعدادى 

نقطه اين چرخ و فلك قابل مشاهده اند.
در  مايل   25 تا  ديد  وسعت  اين  آفتابى  روز  يك  در 
هر مسير افزايش مى يابد. هر بار چرخش اين چرخ 

حدود 30 دقيقه زمان مى برد.
شهر  افق  خط  نكردنى  باور  ارتفاعى  با  لندن  چشم 
لندن را در نورديده است و چرخ هاى آن يكنواختى 
خطوط عمودى كه به وسيله آسمانخراش ها ايجاد 

شده اند را شكسته است.
در  لندن  شهر  ثابت  نيمرخ  همانند  نماد  اين  امروزه 
كارت پستال ها و حتى فنجان هاى قهوه به كار برده 

مى شود.

قصر اتهم
هاى  عمارت  داخلى  طراحى  خصوصيات  قصر  اين 
قرون وسطى را داراست.قصر اتهم يادآور فريبندگى 

طبقه پيرو مد و اشراف جامعه زمان خود است.
طراحى داخلى حيرت انگيز و چيدمان مبلمان درون 
آن كه تحت تاثير دكوراسيون فرانسوى ها بوده، از 
مى  حساب  به  خود  زمان  طراحى  هنر  شاهكارهاى 

آمده است.
درباره تاريخ و پشت پرده اين عمارت گفته مى شود 
پابرجا  تودورها  سلسله  زمان  از  اين قصر سلطنتى 

بوده است.
جالب است بدانيد هنرى هشتم كودكى خود را در اين 

قصر سپرى كرده است.
19 باغ اطراف اين قصر تركيبى از هنر باغبانى قرون 

وسطى و 1930 است.
هنرى هشتم پادشاه جنجالى انگلستان كه شش بار 
ازدواج كرد و دو تن از همسرانش را به جاى طالق، 
با گردن زدن اعدام كرد، بيست و هشتم ژانويه 1547 

پس از 38 سال سلطنت درگذشت.
ابتكار  انگلستان  دريايى  نيروى  گسترش  و  تقويت 
هنرى هشتم است كه متوجه اوضاع زمان شده بود.

خانه فنتون
خانه فنتون يادگارى از قرن 17 است. از اهميت اين 
مكان مى توان به باغ هاى رز و سبزيجات و ميوه 
قرار  هم  كنار  در  خاصى  ظرافت  با  كه  آن  اطراف 

گرفته اند، اشاره كرد.

خانه و باغ هام
توسعه  سال 1670  و  شد  ساخته  در 1610  بنا  اين 
تبديل  سلطنت  اعاده  دوران  ديوان  مركز  به  و  يافت 

گشت. اين مكان در كل اروپا نشاندهنده مد، قدرت و 
اشرافگرى حاكم در قرن 17 است كه به طور كامل 

باقيمانده است.
رسمى  هاى  باغ  معدود  جزو  آن  اطراف  هاى  باغ 
نارنجستان،  خود  محوطه  در  كه  است  انگلستان 
خشت هاى سرد و مزرعه توليد لبنيات را جاى داده 

است.

لندن سلطنتى
اگر اين فرصت به شما داده مى شد كه به مدت يك 
روز در لندن به عنوان شاه يا ملكه زندگى كنيد، چه 
مى كرديد؟ سوار بر كالسكه ساخته شده از طال مى 
شديد و در اطراف دورى مى زديد يا معروف ترين 
لباس  از  گذاشتيد؟  مى  سر  بر  را  دنيا  هاى  الماس 
عمارت  تا  گرفته  جواهرنشان  تاج  تا  سلطنتى  هاى 
هاى مجلل و كالسكه هاى تشريفاتى، همه و همه در 
سلطنتى  خاندان  زندگى  الينفك  جزو  ها  نسل  طول 
بريتانيا بوده و هست. در ادامه به چند نمونه از اين 

موارد اشاره مى كنيم.

قصر باكينگهام
ملكه  رسمى  دفتر  و  اقامت  محل  باكينگهام  قصر 
قصرهاى  معدود  از  يكى  قصر  اين  است.  انگلستان 
سلطنتى در جهان است كه تا امروز بدون تغيير باقى 
مانده است. در طول تابستان گردشگران مى توانند 
شده  واقع  قصر  مركز  در  كه  آن  داخل  اتاق   19 از 

است، ديدن كنند.
گنجينه  مجموعه  ارزشمندترين  توسط  ها  اتاق  اين 
هاى سلطنتى تزئين شده اند كه در ميان آنها آثارى 
خورد.  مى  چشم  به  روبن  و  كانالتو  رامبراند،  از 
تابستان  در  باكينگهام  قصر  بازگشايى  با  همراستا 

شخصى  جواهرات  از  شمارى  بازديدكنندگان  براى 
ملكه به نمايش عموم گذاشته مى شود.

قصر بارگاهى همپتون
هشتم  هنرى  عالقه  مورد  سلطنتى  مكان  قصر  اين 
و  ها  نشانه  قصر  داخل  گذاشتن  قدم  با  است.  بوده 
با  شود.  مى  احساس  تودورها  سلسله  مرج  و  هرج 
ديدن شكوه و عظمت داخل اين عمارت نفس در سينه 
هنرى  بزرگ  هاى  آشپزخانه  ديدن  شود.  مى  حبس 

هشتم اشتهاى شما را قلقلك مى دهد.
پرسه زدن در 60 باغ اطراف آن بيننده را مسحور 
ترين  بزرگ  عظمت  از  گويى  كند  مى  خود  زيبايى 

قصر روى زمين سپاسگزارى مى نمايد.
با بازديد از قصر همپتون دنياى تودورها براى شما 
شمشيربازى،  تا  گرفته  آشپزى  از  شود.  مى  زنده 

شكار و تيراندازى.

باغ كاونت
مانند  خيابانى  هنرمندان  بهترين  محل  اين  در 
خوانندگان يا مقلدان صدا در ميان جمعيت هنرنمايى 
مى كنند و اوقات خوشى را براى گردشگران فراهم 

مى سازند.
باغ كاونت شاهكارى معمارى است كه مسافران را 

از سراسر جهان به خود جذب مى كند.
لندن،  شهر  هاى  جاذبه  از  يكى  عنوان  به  باغ  اين 

بهترين مكان براى خريد و تفريح است.
شده  واقع  شهر  مركز  غربى  قسمت  در  مكان  اين 
براى  مختلف  هاى  فعاليت  و  زياد  تنوع  دليل  به  و 

گردشگران شهر لندن محبوبيت خاصى دارد.
سلطنتى،  اپراى  خانه  مانند  ديگرى  جاذبه  محل  اين 
ها  غذاخورى  فروشان،  خرده  بزرگ  هاى  گروه 
موزه  تئاترها)،  آمفى  و  رستوان  تاالرهاى  (شامل 
دربرمى  را  خيابانى  هنرمندان  و  لندن  نقل  و  حمل 

گيرد.
هيچكاك  آلفرد   1970 سال  بدانيد  است  جالب 
سينماى  از  كالسيك  قطعه  در  اى  افسانه  كارگردان 

بريتانيا باغ كاونت را به تصوير كشيده است.

كليساى وست مينستر
تا  است  آن  تاريخى  داليل  به  بيشتر  بنا  اين  اهميت 
مذهبى. از سال 1066 مراسم تاجگذارى هر شاه و 

ملكه انگلستان در اين محل انجام شده است.
از  بسيارى  ابدى  آرامش  براى  محلى  همچنين 
است.  سياستمداران  و  هنرمندان  قدرتمداران، 
معمارى و ساختار اين بنا در تاريخ بريتانيا از اهميت 

ويژه اى برخوردار است.
(معمارى  گوتيك  سبك  به  آن  داخل  زيباى  كليساى 
ها،  ملكه  شاهان،  است.  شده  طراحى  وسطى)  قرون 
سياستمداران، اشراف، شعرا، كشيش ها، قهرمانان و 
حتى تبهكاران همه و همه جزئى از تاريخ اين كليسا 

هستند.
و  جانسن  ساموئل  چاوسر،  جفرى  ديكنز،  چارلز 
كليسا  اين  در  كه  هستند  افرادى  از  داروين  چارلز 
مدفون شده اند. بعالوه، در قسمت ديگرى از كليسا 
اختصاص  نيوتن  ايزاك  يادبود  براى  ويژه  مكانى 

يافته است.

 1066 سال  در  فاتح  ويليام  تاجگذارى  زمان  از 
تاجگذارى  ملى  كليساى  به  مينستر  وست  كليساى 
تبديل گشت. تعداد بسيارى از شاهان و ملكه ها از 
جمله ملكه فعلى انگلستان اليزابت دوم در اين كليسا 
مراسم تاجگذارى خود را انجام داده اند. حتى تعداد 
اين  در  سلطنتى  تدفين  و  ازدواج  مراسم  بسيارى 

كليسا انجام شده است.
وست  كليساى  شهرت  شده  ذكر  موارد  بر  عالوه 
مينستر لندن به علت عمارت حيرت انگيز آن است. به 
همين دليل است كه اشتياق عكس يادگارى گرفتن در 
محوطه بيرونى آن براى گردشگران وصف نشدنى 

است.
از موارد برجسته معمارى آن مجسمه مريم مقدس 
قبر  آن  در  (كه  كليسا  سالن  مسيح،  نوزاد  همراه 
جنگجوى گمنام قرار دارد) و سالن راهبان مى باشد.

ديدار از فراز لندن
است.  انگلستان  شهر  ترين  پرجمعيت  و  ترين  بزرگ  لندن 
اين شهر، به عنوان يكى از شهرهاى تاريخى جهان محسوب 
مى شود.لندن در قرون وسطى شهرى كوچك و محدود به 
چند محله بوده ولى بعد از گذشت چند قرن به شهرى بزرگ 

تبديل شده است.
شهرهاى  معدود  از  لندن  جهانگردان  از  بسيارى  اعتقاد  به 
دنياست كه هرچند بار كه به آن سفر كنيد باز هم جذابيت و 

تازگى خاص خود را دارد.
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ورزش
ناشناخته  و  عجيب  چهره هاى  درباره  چيز  همه 

در«آليانس آره نا» و «استنفورد بريج»

داستان يازده مرد مرموز
گروهى از چهره هاى مرموز در جريان بازى بايرن 
شدند.  ديده  آره نا  آليانس  در  برلين  هرتا  با  مونيخ 

تن  به  سياه رنگ  رداهايى  كه  ناشناخته  مرد   11
داشتند و همه كنار هم در يك رديف ايستاده بودند 
حركاتى هماهنگ و عجيب با هم انجام دادند. بايرن 

اين بازى را سه بر دو برد. 

كنار  در   6 رديف  در  آنها  گل،  سايت  گزارش  به 
بودند  ايستاده  دوربين ها  مقابل  زمين  ميانى  خط 
و همه آنها را مشاهده كردند. تورستن اشميت، از 
مدتى  آنها  بود.  عجيب  «بسيار  مى گويد:  طرفداران 
را  دستانشان  ناگهان  اما  نشستند  طوالنى  بسيار 
دوباره  و  مى ايستادند  هم  با  اينكه  يا  مى بردند  باال 

بهت زده  بود  من  نزديك  كه  كسى  هر  مى نشستند. 
تعجب  برخى  و  مى خنديدند  برخى  بود.  شده 
از  يكى  بود.»  عجيب  بسيار  بود  چه  هر  مى كردند. 
بود  دايره اى  نمادى  آنها  لباس  كليدى  ويژگى هاى 

كه روى سينه شان نقش بسته بود. به روشنى شبيه 
هفته  در  دنيا  مختلف  نقاط  در  كه  بود  لوگويى  به 
گذشته ديده شده است.آن نماد را در سراسر دنيا 
در  كه  بود  هولوگرامى  هم  مشاهده  اولين  ديده اند؛ 
كوه شوگرلوف ريودوژانيرو در 20 اكتبر ديده شد، 
سپس 24 ساعت بعد يك توپ فوتبال سه مترى با اين 
عالمت حفره اى بزرگ در هاكنى مارشز، ورزشگاه 

فوتبال آماتورى در انگليس به وجود آورد. 
بود  نمادها  اين  محل  نيويورك  تايمز  ميدان  سپس 
ديجيتال  بيلبوردهاى  توريستى،  محل  اين  در  و 
محله  در  هم  اخيرا  دادند.  نشان  را  آن  تصاوير 

در  شده اند؛  ديده  نمادها  اين  ريو  در  كوپاكابانا 
اين  كه  است  بارى  اولين  اين  اما  مارتا.  سانتا  كوه 
نمادها در يك ورزشگاه فوتبال ديده مى شوند. در 
 WINNER TAKES پيام  قبلى  مكان هاى  تمامى 
EARTH ديده شده است. اما ديدن اين چهره هاى 

عجيب فقط در ورزشگاه هاى آلمان نبوده است.

جايى  جديدترين  چلسى  ورزشگاه  بريج،  استنفورد 
شده اند.  ديده  آن  در  مرموز  چهره هاى  كه  است 
با  چلسى  ديدار  جريان  در  رداپوش  مرد   11
داشتند.  حضور  ورزشگاه  اين  در  منچسترسيتى 
آنها بسيار شبيه بودند به افرادى كه در بازى بايرن 
مونيخ و هرتا برلين در آليانس آره نا حضور يافته 
بودند. محل نشستن آنها سه رديف عقب تر از پرچم 
كرنر در بخش «شد اند» ورزشگاه بود و تصاوير 
آنها در پخش تلويزيونى بازى در سراسر دنيا ديده 
آنها  به  نزديك  كه  چلسى  طرفداران  از  يكى  شد. 

نشسته بود رابين تيلور بود. 
آنها  حضور  از  اندكى  كه  گفت  مسابقه  از  پس  او 
در  را  متفاوتى  كاراكترهاى  «ما  است:  شده  معذب 
ورزشگاه چلسى مى بينيم، حتى يكى بود كه در يك 
مى زد،  مسواك  را  دندان هايش  نيمكت  پشت  بازى 
اين  حضور  بوديم.»  نديده  قبال  را  چيزى  چنين  اما 
افراد مرموز همزمان شده بود با بازديد غيرمنتظره 
به  كه  فردى  استنفوردبريج؛  از  بكن باوئر  فرانس 
بود.  فاتح جام جهانى شده  كاپيتان و مربى  عنوان 
قيصر فوتبال را در بخش VIP تماشا مى كرد و با 

رسانه ها هم مصاحبه كرد.

اعالم اسامى نامزدهاى 
دريافت توپ طال

سال  طالى  توپ  كسب  نامزدهاى  نفره   23 فهرست 
ده  نام  همچنين  شد.  اعالم  فيفا  سوى  از  جهان   2013
سال  مربى  بهترين  عنوان  تصاحب  براى  برتر  مربى 

2013 اعالم شده است.
بر اساس اعالم فيفا، تصميم گيرى نهايى براى انتخاب 
و  كاپيتان ها  توسط  جهان  مربى  و  بازيكن  برترين 
همكارى  با  همچنين  و  مردان  ملى  تيم هاى  سرمربيان 
نمايندگان رسانه هاى بين المللى كه توسط مجله فرانس 
قرار  گرفت.  خواهد  صورت  شده اند،  برگزيده  فوتبال 
در   2014 ژانويه  سيزدهم  روز  كه  مراسمى  در  است 
شهر زوريخ سوئيس برگزار خواهد شد، بهترين بازيكن 
سال 2013 جهان معرفى شده و توپ طال به وى اهدا 
شود. همچنين در اين مراسم جايزه پوشكاش(زيباترين 
و  جوانمردان  بازى  و  فيفا  رياست  جايزه  سال)  گل 

مربى سال به برگزيدگان هر رده اهدا شود. 
در اوايل دسامبر 2013 ، فيفا و فرانس فوتبال نام سه 
نامزد مرد و زن را براى دريافت توپ طالى سال 2013 
اعالم خواهد كرد. همچنين قرار است در بقيه بخش ها 
نيز كانديداهاى نهايى معرفى شوند تا رقابت اصلى بين 

آنها صورت گيرد.
فهرست نامزدهاى توپ طالى 2013 به شرح زير است:

(اروگوئه)،  كاوانى  ادينسون  بيل(ولز)،  گرت 
زالتان  ازارد(بلژيك)،  ادن  (كلمبيا)،  فالكائو  رادامل 
فيليب  (اسپانيا)،  اينيستا  آندرس  ايبراهيموويچ(سوئد)، 
ليونل  (لهستان)،  لواندوفسكى  روبرت  (آلمان)،  الم 
نوير  مانوئل  (آلمان)،  مولر  توماس  (آرژانتين)،  مسى 
آندرا  (آلمان)،  اوزيل  مسعود  (برزيل)،  نيمار  (آلمان)، 
روبن  آرين  ريبرى(فرانسه)،  فرانك  (ايتاليا)،  پيرلو 
شواين  باستين  (پرتغال)،  رونالدو  كريستيانو  (هلند)، 
تياگو  (اروگوئه)،  سوارز  لوئيس  (آلمان)،  اشتايگر 
فان  روبين  عاج)،  (ساحل  توره  يحيى  (برزيل)،  سيلوا 

پرسى(هلند) و  ژاوى(اسپانيا).
ليست ده نفره براى تصاحب عنوان بهترين مربى سال 

نيز به اين شرح است:
فرانسه  پارى سن ژرمن   - آنچلوتى(ايتاليا  كارلو 
اسپانيا   ) بنيتس  رافائل  اسپانيا)،  مادريد  رئال  و 
كونته  آنتونيو  ايتاليا)،  ناپولى  و  انگليس  چلسى   -
(اسپانيا  دل بوسكه  ويسنته  يوونتوس)،   - (ايتاليا 
 - فرگوسن(اسكاتلند  سرآلكس  اسپانيا)،  ملى  تيم   -
بايرن  هاينكس(آلمان -  يوپ  انگليس)،  منچستريونايتد 
مونيخ آلمان )، يورگن كلوپ(آلمان - بورسيادورتموند 
آلمان)،  ژوزه مورينيو (پرتغال - رئال مادريد اسپانيا و 
چلسى انگليس)،  لوئيس فليپه اسكوالرى (برزيل - تيم 

ملى برزيل)، آرسن ونگر (فرانسه - آرسنال انگليس)

  كتاب عكس هاى ديويد 
بكهام راهى بازار كتاب شد

به طور  فرانسوى  و  انگليسى  بزرگ  كمپانى  دو 
اسبق  كاپيتان  بكهام  ديويد  جديد  كتاب  مشترك 
اكتبر  ام  در 31  آنرا  و  منتشر  را  انگليس  ملى  تيم 
پخش  اروپا  سراسر  در  آبانماه)   9 (پنجشنبه 

خواهند كرد./
ديويد بكهام فوتبال خود را از تيم جوانان منچستر 
با  همراه   1993 سال  در  و  كرد  آغاز  يونايتد 
بات»،  «نيكى  اسكولز»،  «پل  همانند  بازيكنانى 
به  ورود  جواز  گيگز»  «رايان  و  «نويل»  برادران 
 10 از  بعد  و  آورده  دست  به  را  بزرگساالن  تيم 
زيادى  افتخارات  كسب  و  تيم  اين  در  بازى  سال 
در ماه فوريه سال 2003 به خاطر برخورد بسيار 
آن  سرمربى  فرگوسن»  «سرالكس  خشونت آميز 
زمان منچستر يونايتد با او كه به هنگام بازى در 
در  انگليس  باشگاههاى  حذفى  جام  پنجم  مرحله 
ابروى  پارگى  به  و  پيوست  بوقوع  آرسنال  برابر 
داد   ترجيح  خورد،  بخيه  چندين  كه  انجاميد  بكهام 
از اولدترا فورد برود و راهى سانتياگو برنابئو در 
شهر مادريد شود تا در تكميل تيم كهكشانى رئال 

مادريد او هم سهم داشته باشد.
 ديويد بكهام بعد از چهار سال بازى در تيم رئال 
مادريد و كسب دو جام قهرمانى با اين تيم، راهى 
لس آنجلس  باشگاه  عضويت  به  تا  شد  آمريكا 

آمريكا  از  پارسال   ژانويه  در  و  درآيد  گاالكسى 
سن.  پارى.  تيم  راهى  تا  كرد  مهاجرت  پاريس  به 
ژرمن به عنوان غولى دوباره برخاسته در فوتبال 

اروپا شود. 
تيم  با  همراه  قهرمانى  جام  كسب  با  بكهام  ديويد 
بازيكن  نخستين  به  ژرمن   سن.  پارى.  پاريسى 
تاريخ بريتانيا بدل شد كه با چهار تيم باشگاهى در 
انگليس، اسپانيا، آمريكا و فرانسه به جام قهرمانى 
دست يافته و نام خود را در كتاب ركوردآفرينان 

گينس به ثبت رساند. 
را  كتاب  اين  انتشار  مسووليت  تايلور  جاناتان 
حاصل  درآمد  همه  است  قرار  و  داشته  عهده  به 
خيريه  انجمن هاى  سود  به  كتاب  اين  فروش  از 

جمع آورى شود. 

فردا براى «ديويد بكهام» روز بسيار بزرگى است 
چنين  در  برتر  ليگ  در  را  خود  بازى  نخستين  كه 

روزى در سال 1993 برگزار كرده است. 
از  يكى  گذشته  سال  بيست  در  بكهام  ديويد 
دنيا  ورزشكاران  شاخص ترين  و  محبوب ترين 
بوده است و از اين رو  به ثروتمندترين ورزشكار 
با  مى تواند  كتاب  اين  انتشار  و  شد  بدل  انگليس 
و  شده  روبرو  جهان  سراسر  در  ميليونى  تيراژى 

دوستداران وى را خوشحال كند. 

ديويد بكهام سابقه 115 بازى در تيم ملى انگليس 
كاپيتانى  بازوبند  با  آن  بازى   58 كه  داشته 
دروازه بان  پيترشيلتون  از  بعد  وى  بوده است. 
كارنامه  در  ملى  بازى   125 كه  انگليس  افسانه اى 
از  انگليس  فوتبال  تاريخ  بازيكن  دومين  دارد، 
هيچ  و  مى آيد  به حساب  ملى  بازى هاى  تعداد  نظر 
تيم  در  او  از  بيشتر  دروازه   از  خارج  در  بازيكنى 

ملى انگليس بازى نكرده است. 

اين فوتباليست 38 ساله با منچستر يونايتد صاحب 
جام  يك  انگليس،  باشگاههاى  قهرمانى  جام  شش 
حذفى  جام  دو  و  اروپا  باشگاههاى  قهرمانى 
به  يونايتد  منچستر  وقتى   1999 سال  در  و  شده 
قهرمانى  جام  و  انگليس  حذفى  و  قهرمانى  جام 
منچستر  كمك كرد   يافت،  دست  اروپا  باشگاههاى 
يونايتد نخستين تيم انگليس شود كه به اين افتخار 

نائل آمده است. 
قبل از منچستر يونايتد كه نخستين تيم انگليس بود 
گالسگو  سلتيك  مى يافت،  دست  افتخار  اين  به  كه 
در سال 1967، آژاكس آمستردام در سال 1972، 

پى.اس.وى آيندهوون در سال 1988 چنين افتخارى 
سال  در  بارسلونا  آنان،  از  بعد  و  كرده اند  كسب 
2009، اينترميالن در سال 2010 و بايرن مونيخ در 
سال 2013 به چنين موفقيت بزرگى دست يافت و 
در تاريخ فوتبال فقط اين هفت تيم به چنين پيروزى 
بزرگى دست يافته اند. در اين كتاب، عكس هايى از 
يك  در  نخستين بار  كه  شده  منتشر  بكهام  ديويد 
نشريه به چاپ مى رسد و در ميان آنها عكس هايى 
از  جهان  رانندگى  قهرمان  هاميلتون  لوييس   از  هم 
انگليسى  بزرگ  تنيسور  موران»  «اندى  و  انگليس 
افتخارات  از  و  شده  ويمبلدون  جام  فاتح  كه 
چاپ  به  بريتانياست،  ورزش  اخير  دهه  دو  يكى 
ويكتوريا  با  ازدواج  با  بكهام  ديويد  رسيده است. 
هنگام  آن  كه  انگليسى  سرشناس  خواننده  آدامز 
خود  شهرت  به  بود،  اسپايس گرلز  گروه  عضو 
افزود. حاال اين زوج سرشناس بريتانيايى صاحب 
چهار فرزند هستندكه پسر بزرگ آنان بروكلين از 
جمله بازيكنان شاخص  تيم نوجوانان چلسى است. 

كتاب  فوق العاده  فروش  انگليسى،  كارشناسان 
اين  كه  معتقدند  و  كرده  تضمين  را  بكهام  ديويد 
ابراهيموويچ  زالتان  كتاب  فروش  ركود  كتاب 
تيم  كاپيتان  و  پارى.سن.ژرمن  تيم  بزرگ  ستاره 
زالتان  «منم،  به نام  پيش  چندى  كه  را   سوئد  ملى 
زيرا  شكست،  خواهد  شد،  منتشر  ابراهيموويچ» 
محبوبيت ديويد بكهام به عنوان كاپيتان پيشين تيم 
نيست.  قياس  قابل  سوئدى  مهاجم  با  انگليس  ملى 
بازيكنى كه حضور در جام جهانى 2010 آفريقاى 
جنوبى را به دليل مصدوميت از ناحيه آشيل پا از 
دست داد، ولى «فابيو كاپللو» سرمربى ايتاليايى آن 
آفريقاى  به  دستيار  عنوان  به  را  او  انگليس  زمان 
پيرس»  «روبرت  را  ظلم  بيشترين  برد.  جنوبى 
و  شد  مرتكب  او  درباره  انگليس  اميد  تيم  مربى 
تيم  در  لندن  المپيك 2012  بازى هاى  براى  را  وى 
كه  بازيكن  اين  خاطره  بدترين  و  نداد  جاى  خود 
شهر  به  ميزبانى  واگذارى  در  را  نقش  عمده ترين 
لندن توسط كميته جهانى المپيك ايفا كرد، در ذهن 
او به جاى گذارد كه او هميشه از آن با خاطر تلخ 
ياد مى كند و بعد از آن هم وقتى در بازى هاى جام 
جا  را  او  مسى،  ليونل  اروپا،  باشگاههاى  قهرمانى 
از  دهد  نشان  عكس العملى  نتوانست  وى  و  گذارد 
مى خواهد  حاال  و  كرد  خداحافظى  بازيگرى  دنياى 
و  كرده  خريدارى  را  آمريكايى  باشگاه  يك  سهام 

باشگاه دار شود.
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 طالع بينى 
هفتگى

فروردين ماه:
ديگران  ندارد  دوست  كس  هيچ 
هم  شما  بگيرند،  تصميم  برايش 
الزم  معمول  طور  به  و  طور  همين 
جدى  طور  به  افراد  اين  با  است 
كنونى  شرايط  در  اما  كرد  برخورد 
را  ها  آن  پيشنهاد  هستيد  مجبور 

بپذيريد.
و  است  خوب  شما  براى  هفته  اين 
اقدام به انجام هر كارى كه بكنيد به 
خوش  با  پس   ، بود  خواهد  تان  نفع 

بينى تصميم بگيريد.

ارديبهشت ماه:
همه  جالبى  طور  به  هفته  اين 
چيزهاى  و  شوند  مى  حل  مشكالت 
زيادى را متوجه مى شويد ، بعضى 
از افراد طرز فكرشان را تغيير داده 
اند و همين طور نقشه هايشان و اين 

موضوع براى شما جالب است .
افتد  مى  كه  اتفاقاتى  به  است  بهتر 

زندگى  در  احتماًال  چون  كنيد  توجه 
؛  است  تاثيرگذار  شما  خصوصى 
اطرافيان  باشيد  نگران  نيست  الزم 
به شما توجه زيادى دارند و از شما 

حمايت ميكنند.

خرداد ماه:
اين هفته لحظات خوبى را پيش رو 
و  دارد  وجود  زيادى  تاكيد  ؛  داريد 
نشان  را  خودتان  تا  داريد  فرصتى 

دهيد.
شما  هنرى  استعداد  هفته  اين  در 
تا  داريد  فرصتى  و  ميابد  افزايش 
مفيدى  كار  به  را  فراغتتان  اوقات 
بپردازيد ؛ يك نفر با ايده هاى عجيب 

خود براى شما شانس مى آورد.

تير ماه:
شما  اندازه  به  كس  هيچ  هفته  اين 
شايد  و  نميدهد  اهميت  خانواده  به 
دور  را  همه  بگيريد  تصميم  اكنون 

هم جمع كنيد.
داشته  ريزى  برنامه  به  نياز  شايد 
مايوس  را  شما  چيز  هيچ  اما  باشد 
نميكند مخصوصًا كار بيش از حد ؛ 
پس با انرژى مثبت اين هفته را اغاز 

كنيد.

مرداد ماه:
هميشه  شما  قانون  يك  عنوان  به 
حال  در  ولى  هستيد  انرژى  از  پر 
حاضر به سختى مى توانيد با شور 

واشتياق كارى را انجام دهيد.
مورد  در  باشد،شما  كه  دليل  هر  به 
مى  احساس  كنيد  مى  كه  كارى  هر 
از  را  تان  روحيه  و  انگيزه  كنيد 
دست داده ايد و يا نگران مى شويد 
كه نكند آن، چيزى نباشد كه ديگران 
اين  غير  در  بودند  خواسته  شما  از 
خوب  حالتان  صد  در  صد  صورت 

است.
آن  تا  هفته  اين  كه  نيست  بدى  ايده 
و  كنيد  استراحت  ميتوانيد  كه  جا 
ميتوانيد  كه  است  صورت  اين  در 
با ميزان انرژى هميشگى خود ادامه 

دهيد.

شهريور ماه:
كارها  همه  داريد  دوست  هفته  اين 
بر اساس برنامه پيش بروند اما اين 

طور نيست.
سعى كنيد در همه چيز موفق باشيد 
؛ اگر احساس بى حوصلگى مى كنيد 
هيچ  انگار  كه  نكنيد  رفتار  طورى 

اتفاقى نيفتاده است ؛ كمى استراحت 
كنيد تا انرژى دوباره بگيريد.

مهر ماه:
پرانرژى  بايد  چه  گر  هفته  اين  در 
نداريد  احساسى  چنين  ولى  باشيد 
نداريد  احساسى  چنين  اگر  و 
كنيد  پيدا  كه  فرصتى  كوچكترين 
هم   ، كنيد  استراحت  ميخواهيد 
چنين اگر چيزى شما را اذيت ميكند 
احساس رخوت و بى حالى خواهيد 
كرد و اين طور به نظر مى رسد كه 
عالقه  مورد  شخص  به  نسبت  شما 
بسيار  تان  مالى  وضعيت  يا  و  تان 

نگرانيد.
را  وضع  اين  خواهيد  مى  چگونه 
تا  كنيد  تفكر  كمى  ببخشيد؟  بهبود 
راه حل مناسبى بيابيد و يقين داشته 

باشيد كه خواستن توانستن است.

آبان ماه:
در اين هفته ميتوانيد نيازهاى همسر 
يا محبوب تان را به خوبى شناسايى 

و انها را برطرف كنيد.
الزم نيست زياد تالش كنيد كوچك 
ترين كارى هم كه انجام دهيد موفق 
شما  براى  هفته  اين  چون  ميشويد 

زياد  پس  گذشت  خواهد  خوبى  به 
خودتان را خسته نكنيد.

آذر ماه:
هاى  خواسته  نفر  يك  هفته  اين 
بيشمارى از شما دارد ؛ گرچه شما 
بايد خيلى خشنود باشيد از اين كه 
ديگران اينقدر شما را توانا مى بينند 
اين  بخاطر  زيادى  فشار  تحت  اما 

مسئله قرار خواهيد گرفت.
بگذاريد  نبايد  شرايطى  هيچ  تحت 
مشكالت بر شما چيره شوند چون 
تان  خسته  كه  اين  بعالوه  وقت  آن 
را  خود  نفس  به  اعتماد  ؛  نمايد  مى 
نيز از دست خواهيد داد ، سعى كنيد 
در اين هفته بيشتر استراحت كنيد و 
هيچ كار هيجان انگيزى انجام ندهيد.

دى ماه:
در  كردن  برقرار  تناسب  هفته  اين 
الزم  اگر  ؛  است  مهم  بسيار  كارها 
به  حتمُا  كنيد،  كار  وقت  تمام  بود 
همسرتان بگوييد كه اين كار كردن 

شما به سودخود او هم هست.
سريع  كنيد  سعى  هفته  اين  در 
وقتتان  براى  اگر  ؛  نشويد  عصبانى 
در  توانيد  مى  كنيد  ريزى  برنامه 

كارهايتان پيشرفت كنيد و هم چنين 
به افراد منزل هم رسيدگى كنيد.

بهمن ماه:
دوستان مهمترين بخش زندگى تان 
مى باشند و اين هفته مى توانيد از 
ببريد  زيادى  لذت  آنها  با  معاشرت 
كارى  و  شويد  جمع  هم  دور  بايد   ،
غير  يا  كننده  سرگرم  زا  انرژى 
بايد  همچنان  ؛  دهيد  انجام  معمول 
آنها  به  تعهدى  اخيراً  كه  كسانى  به 

سپرده ايد توجه كنيد.
 وقت آن رسيده كه بعضى از آنها 
مى  اگر  خصوص  به  ؛  كنيد  رها  را 
دانيد كه انرژى را كه الزم دارند به 

آنها نمى دهيد.

اسفند ماه:
اين هفته شما انگيزه اى را كه پشت 
نمى  دارد  قرار  شخص  يك  رفتار 
اجازه  اما  كنيد  درك  كامًال  توانيد 
كار  دستور  با  كه  شود  مانع  ندهيد 

خودتان جلو برويد.
اين حقيقتى ناخوشايند است كه هيچ 
آشنايانش  ببيند  ندارد  دوست  كس 

پيشرفت كنند!

جدول و سرگرمى

زمين فروشى
يك قطعه زمين بسيار استثنايى براى فروش 220 متر 
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 
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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




