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صفحه 14

سرنوشت پنجره ديپلماتيك در دستان آمريكا

ناظران و سياستگذاران به شدت در مورد نقش تحريم 
آنهايى  هستند.  نظر  اختالف  دچار  اقتصادى،  هاى 
مانند  بدهند،  شانس  يك  مذاكرات  به  خواهند  مى  كه 
باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا و جان كرى، وزير 
امورخارجه وى، بر اين گمانند كه واشنگتن و متحدان 
اش بايد در مقابل همكارى ايران، تحريم ها را تعديل 
كنند. آنهايى كه همچنان در مورد اهداف ايران دچار 
ترديد هستند، مانند اغلب اعضاى كنگره، مى خواهند 
آمريكا تحريم هاى مضاعفى عليه ايران اعمال كند تا 

تهران درخواست هاى جامعه بين المللى را اجرا كند.

ها  تحريم  كه  زمانى   ، دهد  مى  نشان  تاريخى  تجربه 
با  مقايسه  در  ها  تحريم  لغو  قول  شوند،  مى  اعمال 
است.  تر  كارآمد  آنها،  به  بخشيدن  شدت  براى  تالش 
جاى ترديدى وجود ندارد كه فشار تحريم ها از جمله 
عوامل موثر در رقم زدن پيروزى حسن روحانى، در 
انتخابات رياست جمهورى 24 خرداد بود. اما تحريم 
نبود.  مذاكره  ميز  پاى  ايران  بازگشتن  دليل  تنها  ها 
احمدى  محمد  كه  شد  گشوده  زمانى  مذاكره  پنجره 
مورد  اى  چهره  با  نبود،  اعتماد  مورد  ديگر  كه  نژاد، 
هاى  سياست  حال  اين  با  شد.  جايگزين  تر  اعتماد 
كننده  تعيين  نقش  متحده  اياالت  و  ايران  در  داخلى 
مى  ايفا  روزنه،  اين  شدن  بسته  يا  ماندن  باز  در  اى 
كنند. روحانى بايد براى باز نگاهداشتن اين پنجره به 
راى دهندگان ايرانى نشان دهد كه مى تواند وضعيت 

كنكره  متحده،  اياالت  در  و  بخشد.  بهبود  را  معيشتى 
نشان  انعطاف  از  تا  بگذارد  باز  را  اوباما  دست  بايد 
دادن در برابر تحريم ها به عنوان يك ابزار تعاملى با 

ايران استفاده كند.

موارد موفق اعمال تحريم ها
در طول تاريخ، تحريم ها به ندرت كشورى را ناگزير 
موسسه  در  همكارانم  و  من  است.  كرده  تسليم  به 
پترسون ، 204 نمونه از تحريم ها در قرن بيستم را 
بررسى كرديم. ما به اين نتيجه رسيديم كه تحريم ها 
مى توانند در يك سوم موارد به بخشى از اهداف خود 
شامل  موفق  هاى  نمونه  اغلب  واقع  در  يابند.  دست 
مصالحه است. تنها در 12 مورد تحريم ها مستقيما به 

نتيجه هاى مورد نظر، منجر شدند.
زمان  ترين  محتمل  رسيديم  نتيجه  اين  به   ، نهايت  در 
تحريم  كه  است  زمانى  ها  تحريم  شدن  واقع  موثر 
دولت  باشد،  داشته  روى  ميانه  خود  اهداف  در  كننده 
ورابط  و  باشد  دمكراتيك  حدودى  تا  ها  تحريم  هدف 
پيش  تحريم  مورد  هاى  دولت  و  كنندگان  تحريم  بين 
باشد،  خصمانه  اينكه  از  بيش  ها،  تحريم  اعمال  از 
اقتصادى  هاى  هزينه  ديگر  سوى  از  باشد.  دوستانه 
داشته  همخوانى  اهداف  با  بايد  ها  تحريم  از  ناشى 
باشند،  هدفمند  ها  تحريم  كه  زمانى  نهايت،  در  باشد. 
سازمان  و  متحدان  تمامى  همكارى  به  آنها  موفقيت 

هاى بين المللى بستگى دارد. ... ادامه صفحه 2
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ر آ م و ت ي پ ا م  و ز ش   ک
 

نحوه استفاده از اينترنت، ايميل، فيس بوک، 
 تايپ فارسی،  آيپد، موزيک و فيلم .........

 
  13:30تا  12.00شنبه ها از ساعت 

 
سی  ي گل ا ن   ا ن  آ مو ز ش   ز ب

 
کالس گروهی در محيطی آرام توسط معلم با 

 تجربه ی تدريس در کالج های لندن
 

 11:30تا  10:00شنبه ها از ساعت 
 

 

ظ    ا ف ه   ،   ح ا م ن ا ه ا خت   ش ن ا ی   ش کال س   ه
ی   . . . . . .   خو ا ن

 
. جهت  21:30تا  19:30دوشنبه ها از ساعت 

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

 

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

ا ن  و ج و ا ن  ن

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

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

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

ا ر سی  ا ن   ف  آ مو ز ش   ز ب
 

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

 
 17:00تا  14.00شنبه ها از ساعت 

 
اضی   آ مو ز ش   ر ي

 
  و   GCSEکالس های رياضی از سطح ابتدايی تا

ALevel  توسط معلم با تجربه ی تدريس در
 دبيرستان های  لندن

 
 15:30تا  14:00شنبه ها از ساعت 

 

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

 
  18:00تا  17:00شنبه ها از ساعت  

 

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

 

 مدرسه انديشه

به گزارش صندوق بين المللي پول:  

ايراني ها رتبه 18 
نرخ بيكاري دنيا را 

كسب كردند
به گزارش صندوق بين المللي پول نرخ بيكاري 
درصد   12/2 ميالدي  گذشته  درسال  كه  ايران 
بوده درپايان سال جاري ميالدي به 13 درصد 
درميان  ايران  به اين ترتيب  كه  يافته  افزايش 
كشورهاي جهان رتبه 18 را كسب كرده است. 

صندوق بين المللي پول با رده بندي كشورها از 
نظر نرخ بيكاري در سال 2013 اعالم كرد ايران 
با نرخ بيكاري 13/1 درصدي در رتبه 18 جهان 
قرار گرفته و اگرچه وضعيت بيكاري در ايران 
اروپايي  كشور   10 بيكاري  نرخ  اما  شده  بدتر 

همچنان بيشتر از ايران است.

كشور   105 رده بندي  به  بين المللي  نهاد  اين 
 2013 سال  در  بيكاري  نرخ  نظر  از  جهان 
پرداخته و ايران را از اين نظر در رتبه 18 جهان 

قرار داده است.

بر اين اساس در سال جاري تنها 17 كشور نرخ 
ايران  داشت.  خواهند  ايران  از  باالتري  بيكاري 
پول  بين المللي  صندوق  امسال  رده بندي  در 
نسبت به سال گذشته صعودي 6 پله يي داشته 
است. ايران از نظر نرخ بيكاري در سال 2012 
رتبه 24 را در ميان كشورهاي جهان به دست 
آورده بود. در صدر رده بندي جهاني بر اساس 
آمار نرخ بيكاري در سال 2013 كشور مقدونيه 
قرار گرفته است. نرخ بيكاري اين كشور براي 

امسال 30 درصد برآورد شده كه باالترين نرخ 
نرخ  با  بوسني  است.  جهان  سطح  در  بيكاري 
بيكاري  نرخ  با  يونان  و  درصدي   27 بيكاري 
و  دوم  رتبه هاي  در  ترتيب  به  درصدي   26/9

سوم از اين نظر قرار گرفته اند.

نرخ بيكاري 10 كشور اروپايي در سال 2013 
بيشتر از ايران برآورد شده است كه 3 كشور 
و  پرتغال  اسپانيا،  نام هاي  به  بين  اين  در 
محسوب  غربي  اروپاي  كشورهاي  جزو  ايرلند 
درصد   26/8 اسپانيا  بيكاري  نرخ  مي شوند. 
اعالم شده و رتبه 4 باالترين نرخ بيكاري جهان 
به اين كشور اختصاص يافته است. پرتغال نيز 
با نرخ بيكاري 17/4 درصد در رتبه 9 و ايرلند 
با نرخ بيكاري 13/7 در رتبه 17 قرار گرفته اند. 
درصد،   26 بيكاري  نرخ  با  جنوبي  آفريقاي 
سودان  درصد،   25 بيكاري  نرخ  با  صربستان 
نرخ  با  ارمنستان  و  درصد،  بيكاري 19  نرخ  با 
بيكاري 18/5 درصد نيز به ترتيب در رتبه هاي 

5 تا 8 قرار گرفته اند. 

رتبه هاي 10 تا 16 نيز به ترتيب به كشورهاي 
بلز،  كرواسي،  تونس،  گرجستان،  قبرس، 
جاماييكا، و اسلواكي اختصاص يافته است. نرخ 
بيكاري اين كشورها از 17 تا 13/7 درصد اعالم 
شده است. نرخ بيكاري برخي كشورهاي ديگر 
در سال 2013 به اين ترتيب برآورد شده است: 
فرانسه  درصد،   12/2 اردن  درصد،   13 آلباني 
 7/7 انگليس  درصد،   9/3 تركيه  درصد،   10/9
درصد،   7/1 كانادا  درصد،   7/5 امريكا  درصد، 
برزيل 5/8 درصد، آلمان 5/5 درصد ، چين 4/1 

درصد، نروژ 3/3 درصد و كويت 2/2 درصد.

بالروس نيز با نرخ بيكاري 0/6 درصدي كمتري 
صندوق  برآورد  اساس  بر  را  بيكاري  نرخ 

بين المللي پول در سال جاري ميالدي دارد.

تسليت و همدردى 

كانون ايران در لندن با اندوه بسيار، ضايعه درگذشت 
شادروان

 حاج آقا احمد رضايى
 را به هموند گرامى و وفادار خود آقاى جمشيد رضايى فرزند 

آن فقيد سعيد و ساير بازماندگان سوگوار به ويژه خانواده هاى 
رضايى و سيار ايرانى صميمانه تسليت گفته و از درگاه حضرت 

حق، براى آن مرحوم شادى روان و براى بازماندگان در تحمل اين 
اندوه گران، صبر و شكيبايى مسألت دارد.

مجلس يادبود آن روانشاد، روز پنجشنبه 14 نوامبر جارى (23 آبان 
1392) از ساعت شش و نيم تا ساعت 9 و نيم پس از نيمروز در 
سالن كتابخانه مركزى شهردارى ناحيه كنزينگتون برگزار خواهد 

شد. 
اميد است هموندان عزيز و دوستان گرامى كانون ايران، براى تسالى 
خاطر افسرده بازماندگان سوگوار، در مراسم يادبود شركت فرمايند.

نشانى:
Central Library Kensington Town Hall,

7RX Phillimore Walk, London, W8
مديريت كانون ايران

ادامه از صفحه اول 

اختالف سیاست مداران بر سر تحریم ها
متاسفانه براى واشينگتن، موضوع ايران شامل اين شروط 
نمى شود. هدف تعليق برنامه هاى هسته اى ايران در حالى 
ملى  امنيت  هاى  نگرانى  با  مساله  اين  كه  شود  مى  مطرح 
ايران  روابط  همچنين  است.  ارتباط  در  اسالمى  جمهورى 
و آمريكا پيش از اعمال تحريم ها نيز خصمانه بوده است.

دارد،  وجود  كنگره  اخير  گزارش  در  كه  اطالعاتى  بر  بنا 
تحريم ها، صادرات نفت ايران را به نصف رسانده است. 
 50 ايران،  نفت  صادرات  كل  درصد   80 صادرات،  اين 
درصد درآمد دولت و 20 درصد اقتصاد كشور را شامل 
مى شود. حتى محافظه كارانه ترين گزارش ها نيز حاكى 
از آن است تحريم هاى نفتى اروپا ، پيامدهاى مخربى براى 
ها  تحريم  پيامدهاى  است.  داشته  همراه  به  ايران  اقتصاد 
براى ايران در صدر فهرست 204 موردى قرار دارد كه ما 

روى آن تحقيق كرديم.

نتايج  براى  تضمينى   ، اقتصادى  هاى  هزينه  حال  اين  با 
در  عراق  در  ها  تحريم  هزينه  رود.  نيم  شمار  به  سياسى 
سال هاى 1990، ده ها برابر هزينه هايى بود كه هم اكنون 
بر اقتصاد ايران تحميل مى شود. اما در نهايت اين تحريم 
عالوه  نشد.  منجر  حسين  صدام  دولت  نشينى  عقب  به  ها 
بر اين، پيامدهاى انسانى تحريم ها، حمايت سياسى از آنها 

را كاهش مى دهد.

زمان مذاكره
آنهايى كه در واشينگتن براى اعمال تحريم ها يبيشتر عليه 
ايران تالش مى كنند، خواستار به صفر رساندن صادرات 
نفتى ايران هستند. اما بايد گفت كه در اين صورت مردم 
ايران بيش از مقامات تحت فشار قرار مى گيرند. در حال 

حاضر نيز جمهورى اسالمى با اشاره به پيامدهاى انسانى 
تحريم ها، سعى در ايجاد شكاف در نظام تحريم ها دارد. 
در عراق نيز تصوير كودكان گرسنه و بيماران كه هر روز 
توسط رسانه ها منتشر مى شد، حمايت سياسى از تحريم 

ها را كاهش داد.

هم  آمريكا  هاى  تحريم  كه  است  اين  مرتبط  مشكل  يك 
از  غير  به  ايران  تجارى  و  مالى  مبادالت  تمامى  اكنون 
ديگر،  بيان  به  شود.  مى  شامل  را  بشردوستانه  موارد 
سياستگذاران آمريكايى مى توانند تنها در صورتى فشار 
به  حاضر  نيز  ثالث  كشورهاى  كه  كنند  حفظ  ايران  بر  را 
در  باشند.  ها  تحريم  اعمال  جهت  در  آمريكا  با  همكارى 
ايران  بر  فشار  اعمال  براى  تالش  به  نگره  كه  صورتى 
ادامه دهد، اين ريسك وجود دارد كه كشورهاى اروپايى 
و ديگر متحدان از همكارى با رژيم تحريم ها عليه ايران، 

خوددارى كنند.

ايران،  با  مذاكره  كنند  مى  ادعا  برخى  حاضر  حال  در 
زمان الزم براى پيشرفت برنامه هاى هسته اى جمهورى 
حالى  در  اين  دهد.  مى  قرار  تهران  اختيار  در  را  اسالمى 
است كه گزينه جايگزين آنها يعنى تحريم هاى بيشتر نيز 
براى اثر گذارى به زمان نياز دارد. البته مذاكره با ايران 
آسان نخواهد بود و شايد يك توافق مورد پذيرش، خيلى 
دور از دسترس باشد. اما بايد احتمال تعديل تحريم ها را 
مطرح كرد تا شانسى براى موفقيت وجود داشته باشد. در 
صورتى كه كنگره به درخواست دولت توجه نكند و تحريم 
هاى بيشترى را عليه ايران اعمال كند، تهران بيش از هر 
زمان ديگرى در مى يابد كه به سالح هسته اى نياز دارد. 
تحريم هاى كنونى عليه ايران، پنجره ديپلماسى را گشوده 
اند. اكنون پرسش اينجاست كه آيا اياالت متحده و شركاى 
با  اينكه  يا  كنند  مى  كمك  پنجره  اين  شدن  تر  باز  به  اش 

دست خود آن را مى بندند. 
منبع: فارن افرز



هفته نامه پرشين 3 جمعه 17  آبان ماه 1392 -  شماره 321
Like us on Facebook.com/persianweeklypaper
Follow us on Twitter@persianweekly

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. 

اين شناسنامه همه ماست

هفته نامه ِپرشين
 اجتماعى , فرهنگى , هنرى

ارگان  و  گروه  هيچ  به  پرشين  نامه  هفته 
سياسى و غير سياسى وابسته نمى باشد  و 
صرفا در جهت اطالع  رسانى صحيح گام بر 
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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 
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تو نه جوانى و نه پير، ولى در 
آرزوى آن دو، سر به چرت بعد 
از شام فرو مى برى تا روياى 

هر دو را ببينى.
كلوخ انداز را پاداش سنگ است.

پرده سوم، صحنه اول.

Thou hast nor youth, 
nor age, but as it were, 
an after-dinner’s sleep, 

dreaming on both.
Measure for Measure, Act III, sc. 1.
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!

يك نامه يك جواب!
نامه وارده – دوشنبه 4 نوامبر

با سالم و درودهاى فراوان و خسته نباشيد. من يكى از خوانندگان 
مجانى هستم كه وقت كه هر وقت شانس بياورم و شماره اى را 

داخل سوپرماركتى از روى زمين با خس و خاشاك! بردارم.   

بهرحال، غرض از مزاحمت مطلب صفحه اول شماره 320 بود كه مرا 
واداشت چند سطرى مزاحم شوم. اوال" براى بار بود كه از اجراى 
برنامه در لندن اين چنين ياد مى شد و بسيار زيبا بود. چه صفحه 
اول و چه در صفحه داخل با عكس و تفصيالت. متاسفانه تا كنون 
نشريات چاپ لندن از كنار آن ساده گذشته اند خصوصا مرحوم 
كيهان  قديمى  همكاران  از  يكى  قاسمى  دكتر  كه  لندن  چاپ  كيهان 
تهران بوده، از اين قاعده مستثنى نشده بود كه چند سطرمطلب از 

او و كانون ايران بنويسند. 
اين  از  كنم،  خطى  خط  سطرى  چند  تا  آمد  پيش  فرصتى  كه  حال 

فرصت استفاده مى كنم، چند مورد را باطالع مى رسانم. 
همه خوانندگان شما توجه دارند ادامه نشر و يا فعاليت مطبوعاتى، 
نياز وافرى دارد كه كمك مالى شود. به جز تكفروشى و يا آبونمان 
از آن  باشد.  داشته  هم وجود  ديگرى  هاى  راه  شايد  درج آگهى،  و 
جمله اعالم حساب بانكى كه هر كس با هر بودجه اى، بتواند مبلغى 
نماييد  اعالم  پستى  آدرس  اگر  ديگر  مطلب  بنمايد.  واريز  آن  در 
شايد بتوانم تماس بيشترى بگيرم چون اينجانب اينترنتى نيستم. 

موفق باشيد- داود- لندن

جوابيه  هفته نامه پرشين

سالهاى  طول  در  هستيم.  قدردان  بسيار  نموديد،  مكاتبه  ما  با  اينكه  از 
گذشته تمام تالشمان بر اين بوده است تا ارتباط خود را به هر نحوى 
با جامعه ايرانيان انگلستان، بيشتر كنيم تا صدايى باشيم براى اتفاقات 
خود،  رسانى  اطالع  با  و  كشور،  اين  ساكن  ايرانيان  رويدادهاى  و 
پيوندى ميان هم وطنانمان خود برقرار نماييم. با توجه به آنچه كه شما 
مطرح نموديد، كمك هاى مالى به افراد شاغل در محيط هاى فرهنگى ، 
مخصوصا نشريات، نياز وافرى است كه بر هيچ كس پوشيده نيست. در 
اكثر شركت ها و موسسات انگليسى هم كه در اين كشور مشغول كار 
هستند، جمع آورى كمك هاى مالى در مراسم هايى كه اتفاقا با هدف جمع 
آورى پول برگزار مى كنند، امرى عادى است و شما بهتر مى دانيد كه 
افراد حاضر در اين مراسمات، چه مبالغ كارسازى را اهدا مى نمايند. اما 

اين امر در جامعه ايرانيان كمى متفاوت است. بخشى از هم ميهنان متمول 
به  چندانى  تمايل  هستند،  ساكن  كشور  اين  در  كه  ما  ايرانى  ثروتمند  و 
برقرارى ارتباط با قشرهاى مختلف مهاجران ندارند و به قولى مشغول 
زندگى شخصى و تجارى خود مى باشند. برخى هم نيازى براى داشتن 
نشريه ايرانى حس نمى كنند و به عبارتى اگر باشد مى خوانند و اگر هم 
نبود، خود را با موارد ديگر مشغول مى سازند. در اين ميان اما، هستند 
خوانندگانى كه هر هفته نشريه را دنبال مى كنند و مشاهدات خودمان در 
مكان هاى توزيع روزنامه، گواه آن را دارد كه به قصد برداشتن روزنامه 
به يك فروشگاه سر مى زنند. عده اى هم كه از مشتريان روزنامه هستند 
و با چاپ آگهى هاى خود، هم به رونق مشاغل خود كمك مى كنند و هم 

غير مستقيم در ادامه راه ما، تاثير مى گذارند. 

و اما در مورد مطلبى كه فرموديد تا شماره حساب اعالم نماييم تا هر 
كس با توجه به توانى كه دارد، مبلغى را اهدا نمايد نيز بايد بگوييم كه 
بارها و بارها به اين موضوع فكر كرده ايم ولى متاسفانه در فرهنگ ما، 
اين نوع درخواست كمك نوعى تكدى گرى به شيوه مدرن به حساب مى 
آيد و از طرفى ديگر اعالم زودتر ورشكستگى يك سازمان را مى رساند. 
ما در اين هفته نامه كامال با نظر شما موافق هستيم ولى براى تصميم به 
انجام كارى در جامعه كوچك ايرانى خودمان، بايد تمامى جوانب آن را 
بسنجيم. در همين نشريه به كرات، اعالم نموديم كه بهترين شكل كمك 
اين  اشتراك  سال،  هر  در  ايرانى  هزار  اگر  و  است  آبونمان  ما،  به  مالى 
نشريه  اين  زندگى  شريان  به  اى  تازه  نفس  نمايند،  خريدارى  را  نشريه 
وارد خواهد شد. با اين كارحداقل، مشتركان فقط با پرداخت هزينه پست 
نشريه به درب منزلشان، بخشى از هزينه چاپ اين نشريه را سهيم مى 

شوند. 
اشتراك در نشريه بسيار آسان است و فرم اشتراك آن در نشريه بارها 
چاپ شده است. حتى با يك تماس تلفنى هم مى توان آبونه اين نشريه 
شد و نيازى به پر كردن فرم اشتراك و ارسال آن هم نيست. همكاران 
ما در دفتر نشريه، تمامى مراحل را تلفنى براى خوانندگان عزيز انجام 

خواهند داد. 
دليل  به  برسانيم  خوانندگان  خدمت  بايد  هم  پستى  آدرس  براى  ضمنا 
مشكالتى كه در دفتر قبلى هفته نامه داشتيم، فعال به صورت موقت در 
مكان ديگرى، مشغول كار خود هستيم و به محض اينكه در دفتر جديد 
مستقر شديم، حتما آدرس نشريه را براى خوانندگان ذكر خواهيم نمود 
آماده  هميشه  نشريه  تلفن  زمان،  اين  در  نمايند.  مكاتبه  ما  با  بتوانند  تا 
پاسخگويى به شماست و با تماس با ما نيز مى توانيد ارتباط خود را با 

ما حفظ نماييد. 
به هر حال، مجددا از ارسال نامه به اين هفته نامه سپاسگذاريم و اميد به 

اينكه شاهد افزايش فرهنگ مطالعه در بين ايرانيان باشيم. 
با احترام 
هفته نامه پرشين
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گزارش هفته
باران اسيدى دراهواز

تهرانى ها  براى  هفته  اين  پاييزى  باران  بارش  اگرچه 
كاست  پايتخت  هواى  آلودگى  از  كمى  و  بود  دل انگيز 
استان  در  پاييزى  باران  بارش  اولين  با  همزمان  اما 
اورژانس هاي  به  كنندگان  مراجعه  اكثر  خوزستان 
تنفسى  حاد  مشكالت  با  اهواز  شهر  بيمارستان هاى 
در  متخصصان  و  كارشناسان  بودند.  شده  روبه رو 
هوا و  بررسى هاي اوليه، علت اين عارضه را آلودگى 
نظر  به  كرده اند.  عنوان  اسيدى»  «باران  وقوع  احتمال 
مي رسد آالينده هاي هوا و آب باران، تركيبات اسيدى 
دچار  مواد  اين  استنشاق  با  بيماران  و  كرده  ايجاد 

عوارض تنفسى شده باشند.

بازگشت پول به روش چينى
در حالى كه هفته گذشته نوبخت، معاون برنامه ريزى 
رييس جمهور از بلوكه شدن 22 ميليارد دالر پول نفت 
ايران در چين خبر داده بود، ظاهرا اين كشور به عنوان 
بزرگ ترين شريك آسيايى ايران اعالم كرده به زودى 
طلب هاي چند ميلياردى كشورمان را باز مي گرداند. يك 
نماينده مجلس در اين باره با اشاره به سفر الريجانى 
شركت  يك  طريق  از  چيني ها  شد  قرار  گفته  چين  به 
پرداخت  جاي  به  است  ايران  داد  قرار  طرف  كه  چيني 
وجه در زمينه پتروشيمي، سيمان، فوالد، قطار شهري 

و آب و فاضالب سرمايه گذاري كنند.

 محاكمه نيمه كاره مرسى
جلسه محاكمه محمد مرسى و رهبران اخوان المسلمين، 
در ميان تظاهرات هواداران اين جنبش در خيابان هاى 
شديد  تدابير  تحت  مصر،  بزرگ  شهرهاى  و  قاهره 
شده  تعيين  پيش  از  محل  از  غير  محلى  در  و  امنيتى 
ممتد  شعارهاى  دليل  به  دادگاه  اين  اما  شد؛  برگزار 
پايان  به  كاره  نيمه  و  شد  تعطيل  زود  خيلى  متهمان، 
رسيد. مرسى با لباس رسمى در جلسه حضور يافت و 
به نشانه مخالفت با دادگاهى كه به رسميت نمى شناسد، 
كند.  تن  بر  را  بازداشت  تحت  افراد  لباس  نشد  حاضر 
وى همچنان خود را رييس جمهور قانونى مصر مى داند.

فوتبال پلى براى ارتباط
ايران  بازى  شدن  قطعى  از  فوتبال  فدراسيون  رييس 
قرار  گفته  و  داده  خبر  آينده  سال  بهار  در  آمريكا  و 
است يك جام چهارجانبه برگزار  شود كه ماهم يكى از 
كشورها هستيم؛ اما هنوز نام دو حريف ديگر مشخص 
نيست.برخى بازى فوتبال ميان ايران و آمريكا را پلى 
كشور  دو  سياستمداران  ميان  ارتباط  برقرارى  براى 
وزارت  سخنگويان  از  يكى  هارف  مارى  مي دانند. 
تيم  دو  رويارويى  احتمال  درباره  سفيد  كاخ  خارجه 
ايران و آمريكا گفته ما هميشه گفته ايم كه آماده مذاكره 
زمين  از  بهتر  كجا  خب،  هستيم.  ايرانى ها  با  مستقيم 

فوتبال !

كاهش مشاغل، موضوع گاردين
چاپ  اقتصادى  مقاالت  از  يكى  در  گاردين  روزنامه 
روز چهارشنبه خود به كاهش مشاغل توسط شركت 
بى اى ايى پرداخت. در اين گزارش آمده است بى اى ايى 
خود  كشتى سازى  كارخانه  مى شود  آماده  سيستمز، 
را در پورتموث تعطيل كند و اين مساله خطر ازميان 
رفتن بيش از هزار شغل را در ساحل جنوبى انگلستان 
اين  و  دولت  داشت.  خواهد  همراه  به  اسكاتلند  در  و 
در  است  قرار  بريتانيا  دفاعى  پيمان كار  بزرگ ترين 
بيانيه اى كه در هفته جارى منتشر مى شود، بازسازى 
كارخانه كشتى سازى شركت بى اى ايى را در پورتموث، 
بحث  كند.  اعالم  گالسكو  در  گووان  و  اسكاتستون 
بين  كه  است  سال  يك  از  بيش  بازسازى  اين  درباره 
وزارت دفاع و شركت بى اى ايى سيستمز و اتحاديه هاى 

كارگرى در جريان است.

هفته اى كه گذشت
30 مدعى به دنبال ثروت 
هنگفت ثريا اسفنديارى

بررسى دعواى حقوقى بر سر دارايى ثريا اسفنديارى، پشت درهاى بسته دادگاهى در 
شهر كلن به جريان افتاده است. 30 نفر از بستگان و آشنايان همسر دوم محمدرضا 

شاه پهلوى مدعى به ارث بردن امالك و جواهرات وى هستند.
 30 نفر از بستگان و آشنايان ثريا اسفنديارى، همسر دوم محمدرضا شاه پهلوى، 
از روز سه شنبه (5 نوامبر/14 آبان) در دادگاهى غيرعلنى در شهر كلن براى به ارث 

بردن ثروت چندين ميليون يورويى وى، در مقابل يكديگر قرار گرفته اند. خبرنگاران 
اجازه حضور در اين دادگاه را ندارند. ثريا اسنفديارى پيش از وفاتش در تاريخ 25 
اكتبر 2001 در سن 69 سالگى در وصيتنامه اش چند مؤسسه خيريه و برادرش بيژن 
مرگ  از  بعد  خود  وارث  عنوان  به  مى كرد،  زندگى  كلن  شهر  در  زمان  آن  در  كه  را 
مشخص تعيين كرده بود. بيژن اسفنديارى يك هفته بعد از درگذشت خواهرش ، در 
حالى كه براى شركت در مراسم خاكسپارى وى به شهر پاريس رفته بود، در پى 

زياده روى در مصرف الكل و مواد مخدر جان سپرد.
از آن زمان تا كنون دعواى حقوقى بر سر دارايى هاى ثريا اسفنديارى آغاز شده و 
اكنون پس از 12 سال دور بعدى اين دعوا در دادگاهى در شهر كلن آغاز شده است؛ 
نزاعى كه به باور كارشناسان قطعا به اين زودى  نمى توان پايانى بر آن متصور شد.
نيست  مشخص  درستى  به  ايران  پيشين  ملكه  از  مانده  جاى  به  ثروت  دقيق  ميزان 
سايت  نوشته  به  است.  نشده  ثبت  مشخصى  رقم  هيچ  نيز  دادگاه  اسناد  در  حتى  و 
"ولت آنالين" گمان مى رود كه دارايى هاى ثريا ارزشى بين 40 تا 50 ميليون يورو 

داشته باشند كه به اين مبلغ بايستى ارزش امالك و مستغالت وى نيز اضافه شود.
سال گذشته بخشى از جواهرات ثريا در حراج كريستى لندن به فروش رفت. در اين 
حراجى تنها يكى از انگشترهاى الماس ملكه پيشين ايران نزديك به 100 هزار يورو 

فروخته شد.

يك تكه "وصيت نامه"
ژان حسن فيروزفر، راننده و منشى بيژن اسفنديارى يكى از چهر هاى اصلى در اين 
نزاع حقوقى است. او معتقد است كه تمامى ثروت ثريا اسفنديارى به وى تعلق دارد. 
آقاى فيروزفر شاهد اين ادعا را ورقه يادداشت كوچكى به امضاى بيژن اسفنديارى 

مى داند كه آن را "وصيت نامه" وى معرفى مى كند.
در اين تكه يادداشت آمده: «من آقاى حسن فيروزفر، ناجى شماره يك و تنها دوستم 

را به عنوان تنها وارثم معرفى مى كنم.»
ملكه  تا 1958  سال 1951  از  پهلوى  محمدرضا  با  ازدواج  از  پس  اسفنديارى  ثريا   
ايران بود ثريا اسفنديارى پس از ازدواج با محمدرضا پهلوى از سال 1951 تا 1958 

ملكه ايران بود
به نوشته ولت آنالين در اصل بودن اين امضا ترديدى نيست و بررسى ها صحت 
اين  اسفنديارى  بيژن  فيروزفر،  آقاى  گفته  به  كرده اند.  ثابت  زيادى  اندازه  تا  را  آن 
يادداشت را در ساعت 23 و 15 دقيقه، يعنى يك ربع پيش از مرگش، نوشته و امضا 
تأكيد  آن  بر  حقوقى  كارشناسان  كه  تأملى  قابل  پرسش  رو  همين  از  است.  كرده 

و  صحت  "كمال  در  زمان  آن  در  ثريا  ملكه  وارث  و  برادر  آيا  كه  است  اين  مى كنند 
سالمت عقل و روان" براى نوشتن وصيتنامه بوده است؟

بستگان بيژن اسفنديارى ادعاى حسن فيروزفر را رد كرده و ناممكن مى دانند. در اين 
ميان سر و كله برخى چهره هاى جديد نيز در طول اين 12 سال از سراسر جهان پيدا 

شده كه خود را از دوستان و بستگان بيژن اسفنديارى معرفى  مى كنند.
ادعاى يكى از همين افراد كه اهل شهر زيگبورگ، در نزديكى كلن است، تا بدان جا 
پيش رفت كه بيژن اسفنديارى در سال 2002 نبش قبر شد. اين فرد مدعى آن شده 
بود كه پسر متوفى از رابطه اى خارج از ازدواج بوده است. آزمايش دى ان اى در 

نهايت خالف اين ادعا را ثابت كرد.

پايانى دور از دسترس

يكى از بستگان ثريا اسفنديارى كه در شهر كوبلنتس آلمان زندگى مى كند و يك برادر 
ناتنى ساكن شهر نيويورك از ديگر كسانى هستند كه خود را جزو ورثه مى دانند. 
بررسى اين ادعاها و شكايات باعث شده تا دستگاه قضايى آلمان هنوز به نقطه اى 

نرسد كه بتواند در مورد تقسيم ميراث ثريا به خانواده اش تصميم گيرى كند.
دادگاه بايستى هم اينك در ابتدا تكليف يادداشتى را كه ژان حسن فيروزفر در اختيار 

دارد، مشخص كند.
اين  امضاى  هنگام  به  اسفنديارى  بيژن  كه  داد  حكم  كلن  دادگاه   2006 سال  در 
"وصيتنامه" در كمال صحت و سالمت عقل و روان نبوده است. در پى صدور اين 
از  ديگرى  دور  امر  همين  و  شده  آن  در  تجديدنظر  خواستار  فيروزفر  آقاى  حكم 
دادرسى اين پرونده را سبب شد. ظاهرا وكالى وى گزارش هائى را به دادگاه ارائه 

داده اند كه خالف نظر كارشناسان حقوقى دادگاه است.
پريچهر زائر، يكى از بستگان ثريا اسفنديارى، هم اينك خواستار آن شده است كه 
اعتبار اين يادداشت در دور تازه بررسى اين پرونده سرانجام براى هميشه مشخص 
شود. به گفته يكى از سخنگويان دادگاه، حتى پس از اعالم رأى نهايى، بازنده باز هم 

مى تواند اين حكم را به چالش كشيده و به دادگاه عالى ارجاع دهد.
را  چشم اندازى  نزديك  آينده اى  در  حقوقى  نزاع  اين  پايان  براى  اكنون  كارشناسان 
متصور نيستند. تا زمانى كه سرانجام سرنوشت ميليون ها يورو دارايى ثريا مشخص 
شود، شايد چند تن از ورثه  وى خود چشم از جهان فرو ببندند يا اينكه در اين ميان 

سر و كله فرزندان و برادران و خواهران ناتنى ديگر پيدا شود.

سرنوشت ملكه اى با چشمان زمردين
ثريا اسفنديارى از مادرى آلمانى و پدرى ايرانى در سال 1311 در شهر اصفهان به 
بود.  اسعد  سردار  خان  اسفنديار  پدربزرگش  و  اسفنديارى  خليل  وى  پدر  آمد.  دنيا 
خليل اسفنديارى سفير ايران در آلمان بود و ثريا دوران كودكى خود را در برلين 
سپرى كرد.او پس از ازدواج با محمدرضا پهلوى از سال 1951 تا 1958 ملكه ايران 
بود اما اين پيوند به دليل عدم تولد فرزندى براى تداوم سلطنت، به جدايى انجاميد. او 
پس از جدايى ايران را ترك كرد و به فرانسه رفت و وارد پيشه هنرپيشگى شد، اما 

موفقيت چندانى به دست نياورد.
ثريا بعدها خود در زندگى نامه اش نوشت كه عليرغم زندگى پرشكوه در فرانسه از 
افسردگى رنج مى برده است. پيكر او كه به "ملكه اى با چشمان زمردين" معروف بود 

در قطعه خانوادگى در گورستانى در شهر مونيخ به خاك سپرده شد.
منبع: دويچه وله
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نمى توان آمار دقيقى از نسبت رضايت ايرانيان از مهاجرت عنوان كرد اما 
شواهد نشان مى دهد كه كمترمهاجرى پيدا مى شود كه وقتى پايش به اين 

طرف آب مى رسد دوباره به كشورش بازگردد.

چرا مهاجران ايرانى باز نمى گردند؟
مى گويند هر جا بروى آسمان همين رنگ است اما خيلى ها اين تعبير را 
به  تن  ناخواسته  يا  خواسته  بشر  كه  است  سال  سال هاى  ندارند.  باور 
مهاجرت مى دهد. كوچ مى كند و از كشورش به جايى كه بنا به گفته خودش 
غربت  و  مهاجرت  شرايط  با  برخى  مى رود.  نيست  مادرى  اش  سرزمين 
كنار مى آيند و هستند كسانى كه راه را به پايان نرسانده دوباره به سوى 

كشور خود باز مى گردند.
ايران از معدود كشورهايى است كه در چند دهه مردمانش طعم مهاجرت 

و غربت نشينى را چشيده اند. آغاز انقالب اسالمى، جنگ تحميلى و اتفاقات 
ناخوشايند بوجود آمده پس از انتخابات سال 88 را مى توان تاريخ اوج 

مهاجرت ايرانيان ناميد.

 كدام كشورها از ايرانى ها سهم برده اند؟
آمارهاى سازمان ثبت احوال نشانگر اين واقعيت است كه در حال حاضر 
دارند.  سكونت  جهان  كشور  در 22  ايرانى  مهاجر  نفر  ميليون  از 5  بيش 
براساس همين آمار  سهم آمريكا از ديگر كشورها براى پذيرفتن مهاجران 
ايرانى بيشتر است. در حال حاضر يك ميليون و 400 هزار مهاجر ايرانى 
آمريكا  تبارهاى  ايرانى  چهارم  يك  از  بيش  كه  مى كنند  زندگى  آمريكا  در 
داراى مدارك فوق ليسانس و دكترا هستند.  امارات متحده عربى با 800 
هزار ايرانى در رده دوم و كشورهاى انگلستان و كانادا هركدام با 410 
هزار، آلمان با 200 هزار، فرانسه با 155 هزار و سوئد با 110 هزار ايرانى 
از لحاظ سكونت ايرانيان در كشورهاى خارجى در رده هاى بعدى قرار 

دارند.
عليرضا سال هاى سال است كه در پاريس زندگى مى كند. با شروع جنگ 
تحميلى تصميم مى گيرد كه از خانه پدرى و زبان مادرى دل بكند و در 
جايى ديگر از اين كره خاكى شانس زندگى اش را امتحان كند. سوئد را 
انتخاب مى كند. چند سالى در آنجا مى ماند و بعد هم تصميم مى گيرد كه 
عازم فرانسه شود. در فرانسه ازدواج مى كند. او كارمند يكى از شركت هاى 

بيمه است  در حال حاضر 3 فرزند داشته و زندگى آرامى دارد.
و  مى داند  60درصد  باالى  را  مهاجرت  از  رضايتش  ميزان  عليرضا، 
براى  جايى  وطن  ديگر  كردم  احساس  من  شد  جنگ  كه  زمانى  مى گويد: 
ماندن نيست مقدارى پس انداز داشتم و به صورت قاچاقى از مرز خارج 
شدم. شرايط خيلى سخت بود و من باالخره توانستم خودم را به سوئد 
برسانم. آن زمان كشورهاى اروپايى به خصوص سوئد تمام سعى شان 
زده  جنگ  مهاجران  اختيار  در  را  خوبى  رفاهى  امكانات  كه  بود  اين  بر 
سال ها  آن  داشت.  وجود  هم  سختى  كه  نماند  ناگفته  دهند.  قرار  ايرانى 
ايرانى خيلى كم بود. مشكل زبان، بيكارى ؛ سرماى هوا و خالصه غربت 
خيلى آزار دهنده بود. آن اوايل بعضى وقت ها از كارى كه كردم پشيمان 
مى شدم و چندبار به خودم گفتم كه برمى گردم، اما بعد از مدتى كه زندگى 
به روال عادى برگشت  ديگر فكر ايران و برگشتن به كشور از سرم افتاد. 
حاال هر از گاهى براى مسافرت به ايران مى روم اما فقط مى توانم مدت 
زمان كوتاهى آنجا باشم احساس مى كنم براى كنار آمدن با شرايط آنجا 

ساخته نشده ام .
وقتى از او مى خواهم بيشتر در اين باره توضيح دهد، مى گويد: ايران كه 
مى روى مردم به زندگى همديگر زياد كار دارند. يعنى اينقدر كه به زندگى 
ديگران رسيدگى مى كنند حواسشان به كار و زندگى خودشان نيست و من  
اين روش  را به هيچ عنوان نمى پسندم. در ايران به هيچ عنوان نمى توانى 
برنامه ريزى دراز مدت داشته باشى. مرتب نرخ اجناس در حال تغيير است 
و اين سيستم اقتصادى زندگى و اجتماع را برهم مى زند و اين بى نظمى 
بى شك روى روح و روان آدم اثر مى گذارد. براى همين است كه در ايران 
اغلب مردم با صداى بلند با هم حرف مى زنند و حالت هاى پرخاشگرانه 
خودت  مى كنى  سعى  مى شوى  اروپايى  كشور  يك  وارد  كه  وقتى  دارند. 
در  كه  مدتى  از  پس  كه  است  همين  براى  بدهى  وفق  آنجا  سيستم  با  را 
من  نيستى.  بازگشت  به  حاضر  شدى  جاگير  معروف  قول  به  كشور  اين 

گرانى  كشور  كه  فرانسه  به خصوص  دارد،  ندارد،  سختى  اينجا  نمى گويم 
است اما تو مى توانى خودت را با شرايط تطبيق بدهى. شايد اينجا وطنت 
نباشد، ممكن است اينجا سال هاى سال هم كه زندگى كنى باز يك خارجى 
محسوب شوى اما باز به آرامشى كه اينجا دارى مى ارزد و من حاضر 

نيستم اين آرامش را از دست بدهم.
  اينجا را دوست ندارم اما ترجيح مى دهم باشم

مى خواهد  دلشان  كه  كسانى  هستند  نمى كنند.  فكر  عليرضا  مثل  همه  اما 
از  يكى  معينى  مريم  گردند.  باز  ايران  به  و  شود  درست  شرايط  روزى 
همان مهاجرانى است كه با وجود آنكه نزديك به 5 سال است در فرانسه 
زندگى مى كند اما هنوز نتوانسته است خود را با فرهنگ اين  كشور وفق 
خانه اش  اينجا  كه  است  معتقد  مريم  مى كند.  غربت  احساس  هنوز  و  دهد 
نيست و به اين كشورهيچ تعلقى ندارد. او در پاسخ به اين سوال كه اگر 
ماندن برايت آزار دهنده است چرا باز نمى گردى، مى گويد: من به اصرار 
خودم آمدم. اينجا كه آمدم شرايط با من سازگارى نداشت. سختى زيادى 
كشيدم. با تفكرى كه از فرانسه و پاريس داشتم جور در نيامد. اين خيلى 
بد است كه احساس پوچى داشته باشى و نتوانى با شرايط زندگى كنار 
بيايى. من بعد از چند سال هنوز با زبان اين كشور مشكل دارم و هنوز 
نتوانستم شغل مناسبى پيدا كنم. اما باز ترجيح مى دهم كه اين سختى ها را 
اينجا داشته باشم تا بخواهم دوباره برگردم و در ايران زندگى كنم چون 
به  اين  و  دارد  ربط  خودت  به  افكارت  و  پوشش  نوع  اينجا  باشد  چه  هر 
نسبت ايران يك امتياز مثبت است اما اميدوارم كه شرايط در ايران بهتر 

شود و روزى همه ما به كشورمان بازگرديم.
 آيا ايرانيان دوباره به وطن باز مى گردند؟

  رسيدن به درآمد باالتر و سطح بهتر زندگى، ارتقاى سطح آموزشى و 
تحصيلى و همچنين داشتن آزادى هاى شخصى از جمله عواملى است كه 
به  را  سختى ها  همه  و  است  شده  ايران  از  زيادى  تعداد  مهاجرت  موجب 
جان مى خرد. حتى ممكن است كه جانش را نيز از دست بدهد اما روياى 
مهاجرت و داشتن زندگى بهتر براى همگان وجود دارد. برخى اين رويا 
را عملى و بعضى ديگر با همان رويا زندگى مى كنند. عده بسيارى هم اين 
رويا را در وطن خود دنبال كرده و محقق مى سازند. نمى توان آمار دقيقى 
از نسبت رضايت ايرانيان از مهاجرت عنوان كرد اما شواهد نشان مى دهد 
مى رسد  آب  طرف  اين  به  پايش  وقتى  كه  مى شود  پيدا  كمترمهاجرى  كه 

دوباره به كشورش بازگردد.
 

رديابى مهاجران 
ONLINE/ SPIEGEL / ترجمه: جواد طهماسبى

 بخش دوم
دست رد اروپا بر سينه مهاجران

اروپا  اتحاديه  مرزهاى  از  پناهندگى  جست وجوى  در  پناهجويان  كه  هنگامى 
مى گذرند با همدردى اندكى مواجه مى شوند. در يونان اردوگاه هاى كثيف در 
انتظار آنهاست. در ايتاليا پناهجويان سر از خيابان ها درمى آورند. آنها مى دانند 
كه با سوار شدن بر قايق هاى زهوار در رفته جان خود را به خطر مى اندازند 
اما باز هم در جست وجوى زندگى بهتر در اروپا هستند. چند سال پيش اكثر 
امروزه  مى آمدند.  ايتاليا  به  آفريقا  شمال  از  كار  جست وجوى  در  مهاجران 
خود  كشور  در  جنگ  و  خشونت  از  سوماليايى  و  افغانى  سورى،  آوارگان 
گريزان هستند. در شش سال گذشته شمار پناهجويان در اروپا به ميزان قابل 
توجهى باال رفته است. پس از آنكه صدها نفر در ساحل المپدوسا در پنجشنبه 
دو هفته پيش غرق شدند، وزراى كشور اعضاى اتحاديه اروپا در لوكزامبورگ 
گردهم آمدند تا درباره عواقب اين فاجعه انسانى صحبت كنند. فاجعه اى كه به 
مرگ 300 نفر انجاميد. اما به رغم انتقادهاى شديد آنها نتوانستند درباره تغيير 
كه  آوارگانى  انتظارات  برسند.  تصميمى  به  اروپا  پناهندگى  سياست  گسترده 
به اروپا مى آيند اغلب برآورده نمى شود. بسيارى از آنها در فرآيند وقت گير 
شرايط  با  مجبورند  مهاجران  كشورها  برخى  در  مى شوند.  درگير  پناهندگى 
سخت اردوگاه هاى پناهندگى كنار بيايند يا اينكه در خيابان ها سرگردان باشند. 

وضعيت پناهندگان در كشورهاى مختلف اروپايى به شرح زير است.

ايتاليا
تصاوير  شاهد  مردم  ايتاليا  در  داد.  تكان  را  جهان  المپدوسا  انسانى  فاجعه 
وحشتناكى از تلويزيون بودند كه رديفى از جنازه ها را در ساحل نشان مى داد. 
همه ابراز همدردى مى كردند و نخست وزير ايتاليا به درگذشتگان شهروندى 
ايتاليا را اعطا كرد. اما كسانى كه زنده مانده اند فرآيندى ناخوشايند را تجربه 
مهاجر  آنها  شود  ثابت  تا  مى كند  آغاز  را  رويه اى  دادستان  ابتدا  در  مى كنند. 
غيرقانونى هستند. در اين صورت آنها مجبورند پنج هزار يورو جريمه بپردازند. 
حتى قضات هم با اين رويه مخالفند. كسانى كه از طريق دريا وارد مى شوند 
به مراكز پذيرش هدايت مى شوند؛ اردوگاه هايى كه شرايط بدى دارند. افراد 
زيادى خواستار پناهندگى سياسى هستند اما اين فرصت را پيدا نمى كنند تا 
وضعيت خود را به خوبى شرح دهند. به كسانى كه از جنگ يا تعقيب سياسى 
گريخته اند برگه اقامت موقت داده مى شود يا اينكه 500 يورو به آنها مى دهند 
تا به سمت شمال -  يعنى سوئيس، آلمان يا اسكانديناوى -  بروند. طبق آمار 
رسمى 15715 نفر از پناهجويان در سال 2012 در ايتاليا باقى ماندند. يعنى به 
ازاى هر يك ميليون ايتاليايى فقط 260 پناهنده وجود دارد. با وجود اين ايتاليا 
كشور  نهادى  زيرساختار  بپذيرد.  را  اندك  شمار  همين  نيست  حاضر  حتى 
باشد.  پذيرا  را  رقم  اين  يك سوم  مى تواند  فقط  پناهندگان  و  مهاجران  براى 
پناهندگانى كه موفق به پذيرش مى شوند به طور موقت بين شش تا 10 ماه 
سقفى بر روى سر خود خواهند داشت و پس از آن مجبورند خانه هاى محقر 
مهاجران  بيشتر  اما  مى كنند  پيدا  پناهگاهى  از آنها  ترك كنند. بعضى  را  خود 
سر از خيابان درمى آورند. آنها در واگن هاى متروكه در محوطه هاى راه آهن، 
خانه هاى متروكه يا بر روى ملحفه هاى پالستيكى در زمين هاى خالى زندگى 
مى  گذرانند. تعداد اندكى موفق مى شوند كارى موقتى با حقوق ناچيز يك يا دو 

يورو در ساعت به دست آورند.

يونان
و  غيرقانونى  مهاجران  مقصد  مهم ترين  يونان  دهه  يك  از  بيش  مدت  به 
بلكه  نبود  موعود  سرزمين  آنجا  اما  بود.  آفريقايى  و  آسيايى  پناهجويان 
مى شدند.  مواجه  نامناسبى  بسيار  مهاجرتى  و  پناهندگى  نظام  با  مهاجران 
پناهندگان در اردوگاه هاى كثيف و پرازدحام بازداشت مى شوند. رسانه هاى 
كرده اند.  محكوم  را  اقدام  اين  بارها  بشرى  حقوق  گروه هاى  و  بين المللى 
 2012 سال  در  برانگيخت.  را  زيادى  بحث هاى  سورى  پناهندگان  وضعيت 
يونان هشت هزار سورى را به جرم ورود غيرقانونى دستگير كرد اما طبق 
داده هاى سازمان ملل فقط دو سورى موفق به دريافت پناهندگى شدند. دادگاه 
حقوق بشر اروپا حكم داد كه نظام پناهندگى در يونان نامناسب و قديمى است 
در نتيجه اغلب كشورهاى اروپايى از بازگرداندن پناهندگان به يونان امتناع 
بازگردانند  كشورى  به  را  پناهندگان  موظفند  آنها  حقيقت  در  هرچند  مى كنند 
كه از آن به اروپا وارد شده اند (مطابق قانون «دوبلين 2» مصوب سال 2003 
اتحاديه اروپا). در ماه آگوست پناهندگان در يكى از اردوگاه هاى نزديك آتن 
شورش كردند. تعدادى از آنها از اردوگاهى فرار كردند كه حتى خود مقامات 
ساختار  يونان  شد  باعث  بين المللى  فزاينده  فشارهاى  مى نامند.  زندان  را  آن 
و  دولتى  استخدام  ممنوعيت  اما  دهد.  قرار  بازبينى  مورد  را  خود  پناهندگى 
كمبود بودجه به خاطر اقدامات رياضتى كشور باعث شد اجراى اصالحات با 
دشوارى مواجه شود. يونانيان به شرايط فاجعه بار پناهندگى اهميتى نمى دهند. 
بسيارى عقيده دارند كه كشورشان نمى تواند پناهنده بيشترى بپذيرد. اين طرز 
فكر عمومى به نفع احزابى مانند حزب «طلوع طاليى» تمام مى شود كه سومين 

حزب قدرتمند در مجلس يونان است.
ادامه دارد

حال و روز آن هايى كه جالى وطن كردند

چرا مهاجران ايرانى باز نمى گردند؟
سارا دماوندان
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بين الملل
انفجار مرگبار مقابل دفتر حزب كمونيست

تروريسم به چين رسيد
وقتي اصالحات دير كند، منطق اعتراض عوض مي شود. اين واقعيتي 
است كه در دو سال اخير در بسياري از كشورهاي خاورميانه خود 
وقوع  حال  در  سوريه  در  اكنون  آن  خشن  چهره  و  كرد،  اثبات  را 
در  اقتصادي  اقتدار  تمام  با  چين  است.  رسيده  هم  چين  به  است، 
تروريستي  عمليات  از  پس  است.  لرزيدن  حال  در  داخل  از  جهان، 
دادندچندين  خبر  چين  دولتي  رسانه هاي  هم  ديروز  گذشته،  هفته 
شهر  در  كشور  اين  كمونيست  حزب  دفتر  برابر  در  كوچك  انفجار 
طبق  است.  داده  روي  چين  شمال  در  شانشي  استان  در  تايي يوان 
گزارش ها يك نفر در اين انفجارها كشته و هشت نفر ديگر هم زخمي 
افرايش  خاطر  به  مي گويد  چين  رسمي  خبرگزاري  شينهوا،  شده اند. 
تلفات جاني، بمبگذاران در داخل بمب هاي دست ساز، ساچمه بلبرينگ 
كار گذاشته بودند كه پس از انفجار در منطقه پراكنده شد. مقام هاي 
محلي مي گويند تحقيقات در اين باره آغاز شده است. هفته پيش هم 
آتش  و  شد  رانده  جمعيت  ميان  به  تيان آن من  ميدان  در  خودرويي 
گرفت. اين حادثه به مرگ هر سه سرنشين اتومبيل و دو رهگذر منجر 
شد. پليس چين ? نفر را به اتهام دست داشتن در اين تصادف كه آن 

را يك «حادثه تروريستي» خواند، بازداشت كرد.

شرايط  به  توجه  با  تروريستي؟  يا  است  اعتراضي  چين  انفجارهاي 
حاكم بر اين كشور پاسخ به اين سوال راحت نيست. در هر صورت 
شود.  منجر  بي گناه  افراد  جسمي  و  جاني  آسيب  به  مي تواند  انفجار 
فزاينده  تنش هاي  به  را  رويدادها  اين  چين  مسائل  تحليلگران  اغلب 
چندين  نيز  گذشته  در  داده اند.  ربط  كشور  در  اقتصادي  و  اجتماعي 
بار شهروندان ناراضي چيني، ساختمان ها و نهادهاي دولتي را هدف 
سوسياليستي-كمونيستي  سياسي  نظام  به  اعتراض ها  داده  اند.  قرار 
چين، همزمان با فساد سياسي و اقتصادي در داخل حزب كمونيست 
است كه منجر به افزايش شكاف اقتصادي و سياسي ميان مردم اين 
اين  در  كه  است  سال   60 چين  كمونيست  حزب  است.  شده  كشور 
كشور حكومت مي كند. از سال هاي 1921 تا1949 ، حزب كمونيست 
چين مردم را در مبارزات سخت رهبري مي كرد و در نتيجه ضمن 
بوروكراتيك،  سرمايه داري  و  فئوداليسم  امپرياليسم،  برانداختن 
تاسيس  سوسياليسم  نظام  يك  برقراري  با  را  چين  خلق  جمهوري 
مركزي  سازمان هاي  از  متشكل  چين  كمونيست  حزب  اكنون  كرد. 
كنگره ملي حزب كمونيست چين، كميته مركزي حزب كمونيست چين، 
دايمي  كميسيون  چين،  كمونيست  حزب  مركزي  كميته  سياسي  دفتر 
كميته  دبيرخانه  چين،  كمونيست  حزب  مركزي  كميته  سياسي  دفتر 
مركزي حزب كمونيست چين، كميسيون نظامي كميته مركزي حزب 
كمونيست چين و كميسيون بازرسي انضباطي كميته مركزي حزب 
كمونيست چين. كنگره حزب كمونيست هر پنج سال برگزار مي شود. 
به  پينگ  جين  شي  ميالدي  سال  اوايل  در  حزب  كنگره  آخرين  در 
عنوان رييس جمهور انتخاب شد و وعده اصالحات سياسي داد. ايده 
ضرورت انجام اصالحات سياسي مورد عالقه و حمايت جامعه چيني 
است. بسياري از مردم چين بر اين باورند كه چين به انجام اصالحات 
سياسي نيازمند است و اين اصالحات بايد به تدريج انجام شود. در 
براي  پاسخ دهندگان  از  درصد  سال 2012، 81/4  در  نظرسنجي  يك 
انجام اصالحات سياسي راي دادند. 70 درصد از موافقان اصالحات، 

آزادي رسانه ها را خواستارند. 

همچنين بيش از نيمي از مردم خواستار مبارزه با فساد مالي و سياسي 
هستند. مردم همچنين از مشكالتي مانند افزايش قشربندي جامعه از 
نظر درآمد و وضعيت وخيم سيستم امنيت عمومي نگران هستند. ده 
سطح  اختالف  است.  منتظر  هنوز  چين  و  مي گذرد  زمان  ازآن  سال 
درآمدها سال به سال بيشتر مي شود، مشكالت مردم افزايش مي يابد 
و فساد رشد مي كند. گروهي از روشنفكران برجسته چيني اخيرا طي 
طومار جسورانه يي به دولت هشدار داده اند كه اگر اصالحات سياسي 
عاطل مانده چين به زودي عملي نشود، انقالب خشونت باري را در پي 
خواهد داشت. اوايل سال 2013 نيز ون ژيا بائو در هجدهمين كنگره 
حزب كمونيست چين، در آخرين سخنراني خود پيش از بركناري اش 
سياسي  اصالحات  به  چين  فزاينده  نياز  بر  وزيري،  نخست  مقام  از 
را  فساد  با  مبارزه  و  سياسي  اصالحات  مي گويد  دولت  كرد.  تاكيد 
نيست  مطلوب  اصالحات  اين  مي گويند  مخالفان  اما  است  كرده  آغاز 
بلكه تنها بهانه يي ديگر براي تسويه حساب هاي سياسي و اقتصادي 
است و حزب كمونيست مخالفان خود را به اين بهانه سركوب مي كند. 
اما به عقيده تحليلگران اصالحات سياسي واقعي در چين، در مقايسه 
دارد.  نياز  قدرتمندتري  محركه  نيروي  به  اقتصادي،  اصالحات  با 
اصالحات اقتصادي به مدافعانش مجال ثروتمند شدن را مي دهد، اما 
كند،  دور  قدرت  از  نيز  را  مبتكرانش  است  ممكن  سياسي  اصالحات 
بوده  كشور  بر  حاكم  دهه ها  كه  حزبي  سوي  از  اقدام  اين  واقع  در 
امكان پذير نيست. پرسش اين است كه چين كي مي خواهد براي انجام 
اصالحات سياسي آماده شود؟ اين، سوال سختي است، اما همچنان 
منتقدان هشدار مي دهند، به نظر مي رسد كه خطر ناشي از اصالحات 

سياسي زودهنگام بيشتر از خطر اصالحات ديرهنگام است.

رسوايى جاسوسى از آمريكا به ديگر كشورها سرايت كرده است. پس از آنكه 
برزيل اعالم كرد كه در حال شنود از ايران، روسيه و اياالت متحده بوده است، 

اين بار پاى بريتانيا نيز به ميان كشيده شده است.
به نوشته يورونيوز، فاش شده است كه سرويس اطالعاتى بريتانيا تجهيزات 
الكترونيكى جاسوسى در نزديكى پارلمان و دفتر صدر اعظم آلمان در برلين 

كار گذاشته بود. اين عمل؛ اما با واكنش آلمان مواجه شده است و وزير خارجه 
به  همچنين  آنها  دهد.  توضيح  مورد  اين  در  است  خواسته  بريتانيا  از  آلمان 
سفير بريتانيا اعالم كرده اند كه چنين حركتى خالف مقررات بين المللى است. 
در اين راستا روزنامه بريتانيايى اينديپندنت، روز سه شنبه ضمن افشاى اين 
خبر با استناد به تصاوير هوايى افزود: اين تجهيزات فوق پيشرفته جاسوسى 
در سقف سفارت بريتانيا در برلين نصب شده است و امكان كنترل و رصد 
اين  مى سازد.  فراهم  را  آلمان  اعظم  صدر  دفتر  و  پارلمان  تماس هاى  كردن 
اطالعات توسط ادوارد اسنودن، پيمانكار سابق آژانس امنيت آمريكا در اختيار 

روزنامه اينديپندنت قرار گرفته است. 
آمريكا  جاسوسى  افشاى  كه  مى گيرد  صورت  حالى  در  گزارش  اين  انتشار 
كشور  دو  اين  مناسبات  بر  همچنان  آلمانى  بلندپايه  مقامات  و  شهروندان  از 
تماس هاى  شنود  از  اشپيگل  آلمانى  هفته نامه  آنكه  از  پس  است.  افكنده  سايه 
گزارش  آمريكا  ملى  امنيت  سازمان  توسط  آلمان  صدراعظم  شخصى 
منتشركرد، بى اعتمادى اروپا به اياالت متحده آمريكا آغاز شد. در پى آن، ده 
روز پيش، رهبران آلمان و فرانسه با هدف بازيابى اعتماد از دست رفته، از 
آمريكا خواستند تا واشنگتن با برلين و پاريس به توافقنامه اى مبنى بر «منع 

جاسوسى» دست يابند. 
نيز  توكيو  آلمان  صدراعظم  دفتر  از  بريتانيا  جاسوسى  افشاى  با  همزمان 
اعالم كرد دولت ژاپن نيز در ليست جاسوسى هاى آژانس امنيت ملى آمريكا 
بوده است. به گزارش «ايسنا»، بنا بر گزارش هاى روزنامه نيويورك تايمز و 
افشاگرى هاى ادوارد اسنودن، مشخص شد كه ژاپن نيز در ميان فهرستى از 
كشورهايى بوده كه اين آژانس از آنها اطالعات جمع آورى مى كرده است. اين 
آژانس به جمع آورى داده ها و اطالعات اقتصادى، نظامى و سياست خارجى 

ژاپن دست زده است. 
دولت واشنگتن هنوز به اين مساله در رابطه با جاسوسى از ژاپن پاسخ نداده 
آمريكا  جاسوسى  قربانى  كه  آلمان  و  برزيل  چون  كشورها  ساير  اما  است 
شده اند، اعالم كردند اعتمادى كه ميان  آنها و آمريكا بوده دچار تزلزل شده و 

روابط بين كشورشان با واشنگتن به شدت تخريب شده است. 
شبكه خبرى دولتى ژاپن «ان اچ كى» گزارش داد، آژانس امنيت ملى آمريكا به 
صورت منظم ارتباطات و داده هاى تمام متحدان آمريكا را از طريق فناورى هاى 
پيچيده و شنود مكالمات تلفنى رهگيرى مى كند. در ساير اخبار منتشر شده 
نظامى  پايگاه هاى  و  سفارتخانه ها  كه  آمده  تايمز  نيويورك  گزارش  همچون 
تلفنى  مكالمات  شنود  و  ضبط  و  رهگيرى  براى  پيشرفته  تجهيزات  از  آمريكا 
روز  ژاپن  دفاع  وزير  اونودرا»،  «ايتسونورى  مى كنند.  استفاده  جاسوسى  و 
سه شنبه در مصاحبه اى گفت كه تنها درباره برنامه جاسوسى آمريكا از ژاپن 

از طريق رسانه ها مطالبى را شنيده و نه مستقيما از جانب دولت واشنگتن.
كشورهاى  ميان  اعتماد  شدن  مخدوش  باعث  تنها  اقداماتى  چنين  افزود:  او 
ما  نيست.  قبول  مورد  اصال  و  مى شود  ژاپن  و  آمريكا  جمله  از  دوست 

نمى خواهيم چنين گزارش هايى را باور كنيم.

كمپانى اپل، اما در ميان افشاى رسوايى ها، به عنوان موردى تازه مطرح شده 
است. اين كمپانى جزئيات مربوط به درخواست هاى مكرر كشورهاى مختلف 
جهان براى دستيابى به اطالعات كاربرانش را افشا كرد. شبكه خبرى بى بى سى 
مى گويد كه دولت آمريكا با ارسال يك هزار تا دو هزار درخواست در شش 
فهرست  اين  صدر  در  ژوئن 2013،   30 تا  ميالدى  جارى  سال  نخست  ماهه 

از  دريافتى  درخواست هاى  اينكه  اعالم  با  كمپانى  اين  دارد.  قرار  اپل  كمپانى 
سوى دولت واشنگتن بر 2 تا 3 هزار حساب كاربرى تاثيرگذاشته، اضافه كرد 

كه از صفر تا يك هزار داده هاى حساب كاربرى را منتشر كرده است. 
پليس  افسران  جنب  از  درخواست ها  اكثر  كه  كرد  اعالم  ادامه  در  كمپانى  اين 
براى يافتن افراد گمشده يا سرقت ها و ساير جرايم بوده است. همچنين معموال 
اين كمپانى تنها به ارائه نام و آدرس افرادى كه اطالعاتشان درخواست شده 
بود، پرداخته است. كمپانى اپل در ادامه افزود: در برخى از موارد نادر از ما 
ايميل يا تصوير كاربر را مى خواهند. ما اين درخواست ها را به دقت بررسى 
مى كنيم و در شرايط بسيار نادر اين اطالعات را ارائه مى دهيم. انگليس دومين 
دولت درخواست كننده حساب كاربرى دارندگان اپل با 127 درخواست است و 

بعد از آن، اسپانيا، آلمان و استراليا قرار دارند.

بازخوردهاى شنود در معامالت تجارى
بى اعتمادى به وجود آمده پس از رسوايى شنود، برخى از اقتصاددانان را 
خبر  كه  حالى  در  است.  كرده  تجارى  معامالت  توازن  خوردن  هم  به  نگران 
اقتصادى؛  حوزه  در  بلكه  امنيتى،  حوزه  در  نه  جاسوسى ها  بيشتر  مى رسد 
يعنى تجارى و صنعتى بوده است، برخى تحليلگران را نگران كرده است كه 

معامالت تجارى در اين اقتصاد شكننده آسيب پذيرتر شود.
نگرانى ها  اين  به  پاسخ  در  نيز  اياالت متحده،  امورخارجه  وزير  كرى،  جان 
اثر  در  شده  ايجاد  نگرانى هاى  تحت الشعاع  نبايد  تجارى  مذاكرات  مى گويد 
اين  اروپايى ها  از  دلجويى  در  او  گيرد.  قرار  آمريكا  اطالعاتى  شنود  افشاى 
نگرانى ها را به حق اعالم كرد و گفت كه اين نگرانى ها نبايد مانع از سرگيرى 
معامالت تجارى فى مابين شود.كرى در كنفرانس مطبوعاتى مشترك با همتاى 
متفاوت  اطلس  اقيانوس  سوى  دو  بين  تجارى  «شراكت  گفت:  خود،  لهستانى 
از ديگر موضوعاتى است كه ذهن مردم را به خود مشغول كرده است. اين 
موضوع به اشتغالزايى مربوط است و رقابت اقتصادى در عرصه جهانى». به 
بازار  قدرتمندترين  اروپا  اتحاديه  و  آمريكا  بين  تجارى  توافقنامه  كرى،  گفته 

جهانى را ايجاد خواهد كرد. 
روز  پنج  نوامبر،  يازدهم  از  اروپا  اتحاديه  و  آمريكا  مذاكره كننده  هيات هاى 
ديگر، دور دوم گفت و گوهاى تجارى خود را در بروكسل آغاز مى كنند. اين 
گفت وگوها كه از سال 2011 در جريان است، با هدف امضاى توافق نامه اى 
صورت مى گيرد كه موانع تجارى را بين دو طرف حذف مى كند. ارزش ساالنه 
تجارت بين آمريكا و اتحاديه اروپا حدود 613 ميليارد دالر ارزيابى مى شود. 
نيم  آمريكا،  با  تجارى  جامع  توافقنامه  امضاى  با  اروپايى،  مقام هاى  گفته  به 
اين  مى شود.  افزوده  عضو  كشورهاى  ساالنه  اقتصادى  رشد  به  درصد 
خصوص  به  اروپا،  اتحاديه  اعضاى  كه  شود  برگزارمى  حالى  در  مذاكرات 
خود  نگرانى هاى  به  آمريكا  پاسخگويى  خواهان  اسپانيا  و  فرانسه  آلمان، 
درباره فعاليت هاى محرمانه شنود از مكالمات ديجيتال مقام ها و شهروندان 

كشورهاى خود شده اند.

پاى شركت استيو جابز هم به رسوايى شنود كشيده شد

هر نفر يك جاسوس
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تحريم ها  توقف  و  تعليق  به  تا  نشستند   مذاكره  ميز  پاي 
د ست يابند  اما به نظر مى رسد  كه رهاورد  گفت و گوهايشان 
صحت  البته  كه  باشد   ايران  بلوكه شد ه  اموال  آزاد  سازي 
د ارد .  قرار  ابهام  از  هاله اي  د ر   هنوز  نيز  آن  سقم  و 
روزنامه نيويورك تايمز به نقل از يك مقام ارشد  آمريكايي 
نخست  د ور  بود ن  اميد بخش  د ليل  به  كه  مى د هد   خبر 
تحريم ها  كاهش  طرح  سفيد   كاخ  ژنو،  هسته اى  مذاكرات 
و آزاد سازى تد ريجى اموال بلوكه شد ه ايران را د ر د ست 
بررسى د ارد  كه البته اجراي آن نيز منوط به محد ود  شد ن 
مى  گويند   سفيد   كاخ  مقامات  است.  ايران  هسته اي  برنامه 
مى خواهند  با آزاد سازي اموال توقيف شد ه ايران انعطاف 
بر  و  د هند   نشان  عينه  به  را  هسته اي  مذاكرات  د ر  خود  
اساس آن چند ين ميليارد  د الر از وجوه بلوكه شد ه ايران را 

د ر اقساط بلند مد ت آزاد  كنند .

هويجي كه چماق ند اشت
سياست هاي  از  حمايت  به  نسبت  آمريكايى ها  وعد ه هاي 
تحريم هاي  از  ابعاد ي  د ربرگيرند ه  البته  ايران  اعتماد  ساز 
آنچنان  مى شود   نيز  تهران  عليه  متحد ه  اياالت  يكجانبه 
آمريكا  د ولت  واشنگتن،  سران  اظهارات  اساس  بر  كه 
جد يد   طرح  د رباره  راى گيرى  كه  خواست  خواهد   سنا  از 
تشد يد  تحريم هاى نفتى عليه ايران را تا پس از د ور بعد ى 
تعويق  به  مى شود ،  برگزار  آبان  ماه  اواسط  كه  مذاكرات 
مى كنند   تاكيد   آمريكايي  سناتورهاي  كه  چند   هر  اند ازد  
و  ايران  هسته اي  سايت هاي  تعطيلي  صورت  د ر  تنها 
تحريم ها  افزايش  از  حاضرند   اورانيوم  غني سازي  توقف 
باراك   به  نامه اى  د ر  نيز  اساس  همين  بر  كنند ،  خود د اري 
طرح  ايران  با  مذاكره  د ر  كه  شد ه اند   آن  خواستار  اوباما، 
ايران  كه  معنا  اين  به  كند ،  د نبال  را  تعليق  ازاى  د ر  تعليق 
غنى سازى اورانيوم را متوقف كند  و د ر ازاى آن، واشنگتن 

نيز اجراى تحريم هاى جد يد  را به حالت تعليق د رآورد .

البته د ولت آمريكا عالوه بر فيلتر كنگره بايد  به د نبال كسب 
رضايت از مقامات تل آويو نيز باشد . بنيامين نتانياهو د ر 
آزاد سازي  مورد   د ر   NBC تلويزيونى  شبكه  با  گفت وگو 
د ليل  به  اموال  اين  مى شود   مد عي  ايران  بلوكه شد ه  اموال 
د ر  ويژه  به  ايران  تهاجمى  اقد امات  تروريسم،  از  حمايت 
هسته اى  برنامه  نكرد ن  متوقف  و  فارس  خليج  منطقه 
اگر  و  شد ه  مصاد ره  هسته اى  سالح هاى  توليد   جهت  د ر 
نظر  تجد يد   خود   رويكرد   و  سياست  سه  اين  د ر  ايران 
ند ارد .  د ارايى ها  اين  آزاد  سازى  با  مخالفتى  اسرائيل  كند ، 
كشور  اين  استراتژيك  هم پيمان  و  آمريكايي  مقامات 
چرخه  اد امه  توقف  خواستار  حالي  د ر  اسرائيل  يعني 
اساس  بر  كه  شد ه اند   تهران  سوي  از  هسته اى  سوخت 
ازاي  د ر  ايران  خارجه،  امور  وزارت  سخنگوى  اظهارات 
طرح  با  افخم  مرضيه  نمى د هد .  امتياز  خود   اموال  آزاد ي 
(آزاد سازي  موضوع  اين  مى كند   خاطرنشان  موضوع  اين 
اموال بلوكه شد ه ايران) هيچ گاه به صورت رسمي به اطالع 
د ر  آنچه  البته  و  است  نرسيد ه  ايراني  مذاكره كنند ه  هيات 
رسانه ها د رج شد ه است نيز منبع مشخصي ند ارد ، يعني 
مقامات  از  كد ام  يك  از  نقل  به  خبر  اين  كه  نيست  معلوم 
منتشر  را  آن  كه  رسانه اي  اختيار  د ر  آمريكايي  مسوول 
با  رابطه  د ر  نمى توان  بنابراين  است.  گرفته  قرار  كرد ه، 

موضوعى غيرواقعى اظهارنظر رسمى د اشت.
تصوير يكى از برج هاى بنياد  علوى كه د ولت آمريكا آن را 

مصاد ره كرد ه است

تسخيري به بهاي تحريم 
سفارت  تسخير  از  پس  روز   10 يعني   1358 آبان    23
جيمز  امامي،  خط  د انشجويان  توسط  تهران  د ر  آمريكا 
كارتر رئيس جمهور وقت آمريكا اقد ام به تحريم هر گونه 
رابطه سياسي و اقتصاد ي و حتي فرهنگي با ايران كرد . او 
با اعالم وضعيت فوق العاد ه د ر روابط تهران و واشنگتن 
و  سازمان ها  د ولت،  اموال  و  د ارايي ها  د ستوري  طي 
اياالت  د ر  ايران  اسالمي  جمهوري  به  وابسته  شركت هاي 
را  كشور  اين  از  خارج  آمريكايي  بانك هاي  نزد   و  متحد ه 
سازمان  ميانجيگري  با  و   1359 د ي ماه  د ر  كرد .  مسد ود  
ملل د ر قالب توافقي كه به بيانيه الجزاير معروف شد ، د و 
كشور تعهد اتي را پذيرفتند  كه به موجب آن واشنگتن ملزم 
شد  اموال بلوكه شد ه ايران را رفع توقيف كند  و د ر مقابل 
جمهوري اسالمي بد هي هاي خود  به بانك ها و موسسات 
كل  بپرد ازد .  توافق  اين  اجراي  با  را  متحد ه  اياالت  مالي 
د الر  ميليارد    12 حد ود   آمريكا  از  ايران  نقد ى  مطالبات 
(علوى)   سابق  پهلوى  بنياد   اموال  كه  بود   شد ه  برآورد  
بخشى از اين اموال است. بخشي نيز مطالبات نقد ى ايران 
از آمريكاست كه به صورت وجوه نقد ى يا طالى به امانت 
است.  آمريكا)   مركزى  (بانك  فد رال رزرو  د ر  گذاشته شد ه 

اما كليه د ارايي هاي ايران د ر آمريكا به چهار د سته تقسيم  
شد ه اند ؛ د سته اول د ارايى هايى كه به صورت سپرد ه نزد  
فد رال رزرو شامل طال و اوراق بهاد ار به مبلغ د و ميليارد  
شعب  نزد   ايران  سپرد ه  د وم  بخش  د الر،  ميليون   500 و 

اروپايى بانك هاى آمريكايى به مبلغ چهار ميليارد  و 800 
ميليون د الر، بخش سوم سپرد ه ايران نزد  شعب بانك هاى 
 200 و  ميليارد   د و  مبلغ  به  آمريكا  خاك  د اخل  آمريكايى 
ميليون د الر و بخش چهارم شامل د يگر د ارايى هاى ايران 
چهار  آن  سقف  كه  آمريكاست  از  خارج  و  آمريكا  د ر 
ميليارد  د الر تخمين زد ه شد ه است. بر اساس گزارش هيات 

خرد اد  ماه  كه  اسالمى  شوراي  مجلس  تفحص  و  تحقيق 
د ر  ايران  د ارايي هاي  و  موجود ي  شد   منتشر   87 سال 
اياالت متحد ه شامل اموال د يپلماتيك، وجوه نقد ي، اموال 
نظامي و غير نظامي بود  كه د ر جريان اجراي مفاد  بيانيه 
اختالفاتي  حقوقي  استد الل هاي  برخي  پايه  بر  الجزاير 
ميان ايران و آمريكا بروز كرد  كه د و كشور براي حل 
كرد ند .  مراجعه  الهه  د اوري  د يوان  به  خود   اختالفات 
د يوان د اوري ايران و اياالت متحد ه به عنوان يك راه حل 
براي پايان د اد ن به بحران و همچنين موضوع ناشي از 
توقيف اموال ايران تاسيس شد  هرچند  كه هنوز برخي از 
اين اختالفات حل نشد ه باقي ماند ه است. به موجب بيانيه 
الجزاير، آمريكا متعهد  شد ه است كه با اعاد ه «وضعيت 
د ارايى ها  كليه  آبان ماه 1358  از 23  قبل  به  ايران»  مالي 
و اموال مسد ود  شد ه ايران را كه پس از تسخير سفارت 
شامل  اموال  اين  كند ،  آزاد   كرد ه  توقيف  جاسوسي 
وجوه نقد ي، تجهيزات نظامي، اموال د يپلماتيك، و اموال 
بنابر  كه  هرچند   بود .  خانواد ه اش  و  پهلوى  محمد رضا 
اظهارات مقامات ايراني اياالت متحد ه از تعهد ات خود  د ر 
بيانيه هاي الجزاير تخلف كرد ه و به همه مفاد  بيانيه پايبند  
نبود . آمريكايي ها يك بار د يگر د ر سال 1373 پيشنهاد  
مصالحه با طرف ايراني را مطرح كرد ند  تا اموال مسترد  
شد ه را به ايران بازگرد انند  و توافق شد  تا موضوع خارج 
تاكنون  آمريكا  شود .  بررسي  الهه  بين المللي  د يوان  از 
د ارايى هاى  از  د الر  ميليارد   حد ود  10  نوبت  د و  د ر  تنها 

ايران را پرد اخت كرد ه است.

 انتقال د ارايى هاى ايران از آمريكا مبتنى بر مكانيسمى 
بود ند   كرد ه  توافق  آمريكا  و  ايران  است.  بود ه  خاص 
بخشى از د ارايى  هاى ايران به طور امانت نزد  يك بانك 
انگليسى به نام «آو اينگلند » قرار گيرد . عالوه بر اين د و 
كشور توافق كرد ه بود ند  بخشى از پول هاى ايران براى 
پرد اخت مطالبات آمريكا از ايران كه معموًال به صورت 
وام هاى نقد ى يا وام هايى كه اصطالحًا سند يكايى خواند ه 
از  شود .  گذاشته  امانت  به  د يگرى  حساب  د ر  مى شود ، 
رقم حد ود  هشت ميليارد  د الر، حد ود  سه ميليارد  و 660 
ميليون د الر براى اين منظور اختصاص يافت و باقى به 
بانك مركزى آمريكا برگشت د اد ه شد . بخش د يگرى از 
اين هشت ميليارد  د الر حد ود  يك ميليارد  و 400 ميليون 
د يگر  بانك هاى  احتمالى  بد هى هاى  تسويه  براى  د الر 
ايران به بانك هاى آمريكايى د ر حسابى نزد  بانك مركزى 

الجزاير به امانت گذاشته شد . اين رقم بد هى را آمريكايى ها 
د ر مذاكرات شان به عنوان طلب، نگه د اشنتد  و مد عى شد ند ، 
محل  از  ايران  بد هى  د اد   نشان  نيز  نهايى  حسابرسى هاى 
به  آن  بهره  همراه  به  كه  بود ه  د الر  ميليون  ياد  شد ه 605 

ايران برگشت د اد ه شد  و سومين بخش از پرد اخت هشت 
به  د الر  ميليون  و 870  ميليارد   د و  مبلغ  به  ميليارد  د الرى 
صورت نقد  و مستقيم به ايران پرد اخت شد . آمريكايي ها 
شش ماه بعد  از پرد اخت هاى نوبت اول، 2/2 ميليارد  د الر 
از وجوه بلوكه شد ه ايران را آزاد  كرد ند ؛ يك ميليارد  د الر 
بانك  نزد   الجزاير  مركزى  بانك  نام  به  حسابى  به  نيز 

تسويه هلند  واريز شد  كه براى پرد اخت مطالبات احتمالى 
آمريكايى  شركت هاى  كه  صورتى  د ر  آمريكا  به  ايران 
يافت.  اختصاص  شوند   ايران  عليه  حكم  د ريافت  به  موفق 
براى  صرفًا  موجود ى  اين  الجزاير  بيانيه  مفاد   اساس  بر 
پرد اخت احتمالى د عاوى به ثمر رسيد ه آمريكا عليه ايران 
موجود ى  شود   متعهد   بايد   ايران  و  شد   خواهد   مصرف 
اين حساب هيچ گاه از 500 ميليون د الر كمتر نشود  و د ر 
نسبت  صورت كاهش موجود ى به اين ميزان، ايران فوراً 
به افزايش آن تا سقف تعهد  اقد ام كند . بر اساس مفاد  اين 
ايران  نقد   مطالبات  د الر  ميليارد   كل 13/5  بود   قرار  بيانيه 
آمريكا  د ولت  كه  شود   پرد اخت  نوبت  سه  د ر  آمريكا  از 
بهانه هاى  به  اما  ماند   پايبند   آن  از  نوبت  د و  پرد اخت  به 
مختلف از پرد اخت و تسويه نوبت سوم سر باز زد  و ايران 
نيز د ر مقابل از افزايش موجود ى حسابى كه به پرد اخت 
د عاوى احتمالى آمريكا به ايران نزد  بانك مركزى الجزاير 
موجود ى  ابتد ا  كه  طورى  به  كرد .  خود د ارى  د ارد ،  وجود  
كاهش  د الر  ميليون   200 به  د الر  ميليون   500 از  حساب 
يافته و سپس به زير 20 ميليون د الر و به قولى به صفر 
خسارت  پرد اخت  براى  كرد   تالش  آمريكا  لذا  شد   نزد يك 
شركت هايى كه د ر د يوان د اورى به راى مى رسند  از ساير 
آخرين  اساس  بر  كند .  استفاد ه  ايران  بلوكه شد ه  اموال 
آمارى كه مركز حقوقى بين المللى نهاد  رياست جمهورى، 
يعنى همان مركزى كه پس از پيروزى انقالب براى تسخير 
د ر  ايران  اموال  شد ن  بلوكه  به  منجر  كه  آمريكا  سفارت 

اياالت متحد ه شد 
مذاكره با آمريكايى ها د ر چارچوب بيانيه الجزاير تاسيس 
د اورى  د يوان  تاسيس  ابتد اى  از  است  كرد ه  منتشر  شد ، 
شد ه  ارجاع  آن  به  د عوى   9533 تاكنون  آمريكا  و  ايران 
كه  شد ه  مصالحه  فقره   2722 د عوى ها  اين  كل  از  است. 
طرف آمريكايى توانسته حد ود  2/1 ميليارد  د الر غرامت از 
بابت آن د ريافت كند . سهم طرف ايرانى نيز د ر غرامت هاى 

د ريافت شد ه حد ود  5/5 ميليون د الر بود ه است. 
بيش از 30 سال است كه مقامات كاخ سفيد  به بهانه هاي 
حمايت از تروريسم يا مشاركت د ر اعمال خرابكارانه اقد ام 
به توقيف اموال ايران د ر اياالت متحد ه مى كنند  كه آخرين 

نمونه آن برج هاي د وقلوي بنياد  علوي است.
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آيا  آمريكا اموال ايران را پس مى د هد ؟ 

هويجي كه چماق ند اشت

بيش از 30 سال است كه مقامات كاخ سفيد  به بهانه هاي حمايت از تروريسم يا مشاركت د ر اعمال 
خرابكارانه اقد ام به توقيف اموال ايران د ر اياالت متحد ه مى كنند  كه آخرين نمونه آن برج هاي 

د وقلوي بنياد  علوي است.
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پنج سال پيش، جورج بوش، سران ثروتمندترين 
براى  را  جهان  كشورهاى  پيشرفته ترين  و 
نخستين اجالس گروه 20،  در واشنگتن دور هم 
جمع كرد. درحالى كه اقتصاد جهان با بزرگ ترين 
پنجه  و  دست  بزرگ  ركود  زمان  از  مالى  بحران 
نرم مى كرد، سران بزرگ ترين اقتصادهاى جهان 
قول دادند كه اين بار، بر عكس دهه 20، سياست 
آنان  نگيرند.  پيش  در  را  اقتصادى  انزواطلبى 
اعالم كردند كه به سياست هاى بازار آزاد جهانى 
متعهد هستند و به شدت به سياست  درهاى بسته 

اقتصادى تاختند.
قول هاى  به  توانستند  اندازه اى  تا  فقط  آنها  اما 
به  كشورها،  اين  چه  اگر  بمانند.  پايبند  خود 

نياوردند،  روى   30 دهه  افراطى  سياست هاى 
سياست هاى  نتيجه  در  كه  گفت  مى توان  اما 
اخير،  سال  چند  در  شده  اعمال  اقتصادى 
دوره  نسبت  به  حاضر  حال  در  جهان  اقتصاد 

دهه  دو  از  بعد  است.  آزاد  كمتر  بحران،  از  قبل 

كه سياست هاى بازار آزاد در جهان غالب بود و 
سرمايه و كاال در اقصى نقاط مرزهاى جهان، به 
ديوارهاى  دوباره  اكنون  بود،  گردش  در  سرعت 
ديوارهايى  بار  اين  البته  شده اند؛  ايجاد  اقتصادى 
اين  اقتصادى  سياست  ورودى.  دروازه هاى  با 
بازار  الگوى  سمت  به  روز  به  روز  كشورها 
آزاد محافظتى نزديك مى شود: كشورها انتخاب 
مى كنند كه درهاى اقتصادشان به كدام سو باز 

باشد و چه كاال و سرمايه هايى حق ورود به داخل 
كشورشان را دارد.

تجارت  به  جهان  كشورهاى  همه  هنوز  تقريبا 
بين المللى و سرمايه گذارى اعتقاد دارند. همه آنها 
اما  ببرند،  بهره  آزاد  بازار  منافع  از  تا  مى خواهد 
در عين حال مى كوشند تا آنجا كه ممكن است با 
نقض قاعده هاى جريان آزاد سرمايه و كاال، خود 
محافظت  سياست ها  اين  منفى  اثرات  برابر  در  را 

كنند.
اكنون جهانى شدن به وضوح متوقف شده است. 
يك مثال ساده براى فهم اين جريان، مقايسه رقم 
ميزان تجارت بين المللى (T.D) با سال هاى گذشته 
است. اين رقم به عنوان سهمى در توليد ناخالص 
داخلى كشورها، پيوسته از 1986 تا 2008 روبه 
تا   2008 سال  از  كه  رشدى  است.  بوده  فزونى 
جهانى  سرمايه  جريان  است.  شده  متوقف  كنون 
رسيده  دالر  تريليون  به 11  سال 2007،   در  كه 
كاهش  رقم  اين  سوم  يك  به  گذشته  سال  بود، 
يافت. رقم سرمايه گذارى مستقيم خارجى هم از 

سال 2007 تا كنون جهشى نداشته است.
البته بسيارى از اين اتفاقات دوره اى است. بحران 
و  پيشرفته  كشورهاى  اقتصاد  در  فعلى  ركود  و 
تسخير  به  هم  را  جهانى  تجارت  روح  ثروتمند، 
نتيجه  اتفاقات  اين  اكثر  اما  است.  درآورده  خود 
سياست هاى عامدانه دولت ها و نهادها است. براى 
مثال در بخش فاينانس كه تسهيل اعطاى وام هاى 
خارجى، باعث شده بود كشورهايى مانند آمريكا 
و برخى كشورهاى جنوب اروپا، توانايى بهترى 
باشند،  داشته  بودجه  كسرى  مشكل  حل  براى 
اكنون بانك ها با فشارهايى فزاينده براى محدود 
آن  اختصاص  و  خارجى  تسهيالت  اعطاى  كردن 

به بخش داخلى اقتصاد مواجه هستند.
كه  مى كنند  تصور  جهان  رهبران  از  بسيارى 

و  گرفته اند  پيش  در  را  آزاد  بازار  سياست هاى 
البته اين تصور تا اندازه اى هم درست است. بر 
 (W.T.O) جهانى  تجارت  سازمان  اعالم  اساس 
تاثير  واردات،  بر  محدوديت ها  آشكار  اعمال 
 2008 سال  از  جهانى  اقتصاد  روند  بر  چندانى 
پنهان  سياست هاى  اما  است.  نداشته  كنون  تا 
كشورها براى محدوديت واردات كه تحت عناوينى 
مثل توسعه صادرات يا حمايت از صنايع داخلى 

مى گيرد،  جريان صورت  بر  زيادى  تاثير 
جهانى  داشته است.اقتصاد 

عنوان  تحت  را  محدوديت هايى  هند  مثال،  براى   
كاالهاى  و  تجهيزات  ورود  بر  محلى،  حمايت 
انرژى  و  اطالعاتى  فناورى هاى  به  مربوط 
نمونه اى  به عنوان  است.  كرده  اعمال  خورشيدى 
بزرگ ترين  تاكنون،  قبل  دهه  يك  از  برزيل  ديگر، 
شركت نفتى اين كشور، پتروبراس را مجبور كرده 
است تا عمده تجهيزات و قطعات مورد نياز را از 
كشورهاى  و  آمريكا  بخرد.  داخلى  شركت هاى 
اروپايى هم، تحت عنوان حمايت از توليد داخلى، 
چينى  خورشيدى  پنل هاى  واردات  بر  تعرفه هايى 
آمريكا  كه  است  حالى  در  اين  است.  كرده  اعمال 
و كشورهايى اروپايى، ساالنه هزينه هايى سنگين 

براى گسترش انرژى هاى پاك صرف مى كنند.
جهان هنوز تجارت آزاد بين المللى را رها نكرده 
جاى  به  جهان  اقتصادهاى  تمركز  اما  است؛ 
جهانى  تجارت  سازمان  شده  اعالم  سياست هاى 

منطقه اى  و  دوجانبه  قراردادهاى  و  معاهدات  به 
معطوف شده است. ماه ها قبل از آنكه لمن برادرز 
(Lehman Brothers) در سال 2008 ورشكسته 
شود، مذاكرات سازمان تجارت جهانى در دوحه 
اندازه  تا  مذاكرات  شكست  خورد.  شكست  قطر 
زيادى به اين خاطر بود كه چين و هند خواستار 
اعمال تعرفه هاى بيشترى بر واردات محصوالت 
سياست  اين  با  آمريكا  اما  بودند،  كشاورزى 
مخالف بود. مدت زمان كوتاهى پس از مذاكرات 
آرام  اقيانوس  تجارت  پيمان  به  آمريكا  دوحه، 
كشورهاى  شامل  كه  پيوست   (T.P.P)
آمريكا، ژاپن، مالزى، ويتنام، مكزيك، 
استراليا  و  شيلى  كانادا،  نيوزيلند، 
مى شود. باراك اوباما نخستين اجالس 

اين اتحاديه را برگزار كرد.
خارجى  مستقيم  گذارى  سرمايه  روند 
به  رو  گذشته  سال هاى  در  گرچه  هم، 
آزاد سازى بوده است، اما بر اساس اعالم 
ملل  سازمان  توسعه  و  تجارت  كميسيون 
عرصه  اين  در  محدوديت ها   (C.T.D) متحد 
هم به نحو چشمگيرى رو به ازدياد بوده است. 
كه  داد  اجازه  كانادا  گذشته  سال  دسامبر  در 
را  كشور  اين  ُرسى  نفت  توليد  شركت  يك  چين 
مورد  آخرين  اين  كرد  اعالم  صراحتا  اما  بخرد، 
هارپر،  استفان  بود.  خواهد  واگذارى ها  اين  از 
هنگامى  گفت:  باره  اين  در  كانادا  وزير  نخست 
اقتصاد  روى  به  كانادا  درهاى  مى گوييم  ما  كه 
و تجارت جهانى باز است، منظورمان اين نيست 
خارجى  كشورهاى  توسط  كانادا  است  قرار  كه 
هم  كشورها  بين  افراد  آمد  و  شود.رفت  خريده 
اكنون دشوارتر از زمان پيش از بحران مالى سال 
2008 شده است. مرزها به روى مهاجران بسته 
بسيار  افراد  پذيرش  مالك هاى  اما  است؛  نشده 
حال،  عين  در  است.  شده  قبل  از  دشوارتر 
براى كارآفرينان و كارگران ماهر كه البته 
سهل گيرانه اى  شرايط  هستند،  كم  بسيار 

در نظر گرفته شده است.
ظهور پديده اقتصاد و تجارت بين المللى 
پيدايش  با  وثيقى  ربط  شده  محافظت 
از  مدلى  دارد.  دولتى  سرمايه دارى 
كشورهايى  در  كه  سرمايه دارى 
هند  و  روسيه  چين،  برزيل،  مانند 
كشورها  اين گونه  مى شود.  اجرا 
بهتر  توانستند  مالى  بحران  جريان  در 
از  آزاد  سرمايه دارى  سيستم  با  كشورهايى  از 
پس مشكالتشان بربيايند. به اعتقاد اين كشورها 
سرمايه دارى  از  مدلى  به  توانسته اند  اكنون  آنها 
دست پيدا كنند كه فراتر از اجماع واشنگتن است. 
سرمايه دارى  كه مبتنى بر ايده بازار آزاد و دولت 
دولتى  سرمايه دارى  سيستم  اما  بود؛  حداقلى 
مرور  به  كه  است  نقص هايى  و  ضعف ها  دچار 
اثرات  مى توان  چنانكه  مى شود.  آشكار  زمان 
آن را در هند و چين كه دچار تورم و مشكالت 
زيرساختى در اقتصاد خود هستند مشاهده كرد.

و  ضعف ها  مطمئنا  جهان  در  رايج  سرمايه دارى 
نقص هاى خاص خود را داشت. هنگامى كه بحران 
مالى در سال 2008، نخست در آمريكا و سپس 
باعث  مناسب  موانع  فقدان  افتاد،  اتفاق  اروپا  در 
شد كه بحران به سرعت گسترش پيدا كند. راى 
بازار  سياست هاى  از  گاه  هيچ  كه  هم  دهندگان 
آزاد و دولت حداقلى حمايت نمى كنند، اين اتفاقات 
را نشانه ضعف نظام فعلى دانسته و به احزاب و 
گروه هايى كه مخالف جهانى شدن اقتصاد بودند، 
راى دادند. اينكه بر جريان فعلى حركت سرمايه 
در جهان قيدهايى گذاشته شود، فى نفسه امر بدى 
نيست. كما اينكه اين امر در كشورهايى مانند كره 
سوال هايى  اكنون  اما  است؛  افتاده  اتفاق  جنوبى 
مدل  آيا  اينكه  نخست  دارند.  قرار  ما  برابر  در 
سرمايه دارى جهانى محافظت شده، تنها مرحله اى 
سرمايه دارى  بسط  جريان  در  زودگذر  و  موقت 
مبتنى بر بازار آزاد است؟ يا سرمايه دارى وارد 
مرحله جديدى شده است؟ سوال ديگر اين است 
جهان  اقتصاد  نفع  به  جريان  اين  كلى  به طور  كه 

است يا به ضرر آن؟

هم  كشورها  بين  افراد  آمد  و  رفت 
اكنوندشوارتر از زمان پيش از بحران 
مرزها  است.  شده   2008 سال  مالى 
است؛  نشده  بسته  مهاجران  روى  به 
بسيار  افراد  پذيرش  مالك هاى  اما 
عين  در  است.  شده  قبل  از  دشوارتر 
كارگران  و  كارآفرينان  براى  حال، 
هستند،  كم  بسيار  البته  كه  ماهر 
گرفته  نظر  در  سهل گيرانه اى  شرايط 

شده است.

اقتصاد

اقتصاد جهان در حال حاضر به نسبت دوره 
قبل از بحران، كمتر آزاد است

اثر بحران مالى 
بر نظام اقتصاد 
آزاد جهــان

نويسنده: گرگ ايپ /  مترجم: مژگان جعفرى

نگاهي به بازار طال و سكه
علي ابتهاج

ورود  كه  است  پيچيده يي  و  ديناميك  بازاري  طال،  بازار 
مختلف  متغيرهاي  از  كافي  شناخت  مستلزم  بازار  اين  در 
در  است.  اجتماعي  و  فرهنگي  حتي  و  سياسي  اقتصادي، 
اين بازار بازيگران مختلفي وجود دارند كه هر كدام داراي 
استراتژي هاي متفاوت و مختص به خود هستند. بانك هاي 
مشترك  صندوق هاي  سرمايه گذاري،  موسسات  مركزي، 
مانند  فيزيكي  طالي  خريداران  سفته بازان،  سرمايه گذاري، 
كشورهاي چين و هند از مهم ترين متقاضيان و بازيگران 
اين بازار هستند. سفته بازان و معامله گراني كه روزانه خريد 
و فروش مي كنند، بيشترين تاثير را بر چشم انداز كوتاه مدت 
قيمت در اين بازار دارند و اما ديگر بازيگران اين بازار مانند 
بانك مركزي و صندوق هاي سرمايه گذاري با ديد بلند مدت 
از  معقول  بازدهي  كسب  با  بعضا  و  شده  بازار  اين  وارد 
مركزي  بانك   ،2013 سال  در  مي شوند.  خارج  بازار  اين 
اقتصادي  بحران  حل  براي  را  اروپايي  كشورهاي  برخي 
همزماني  كرد.  خود  طالي  ذخاير  فروش  به  مجبور  خود 
اين اتفاق با شرايط روبه بهبود اقتصاد كشور امريكا باعث 
محكم  حمايت  شكستن  از  پس  گرانبها  فلز  اين  قيمت  شد 
از  بيش  اخير  سال  در 13  نخستين بار  براي  دالري   1530
در  بنابراين  كند.  تجربه  را  سال  يك  در  كاهش  درصد   20
كم  و  مناسب  نسبي  ثبات  داراي  بازار  كه  اخير  روزهاي 
ديد  با  مي شود  توصيه  سرمايه گذاران  به  است  نوساني 
بازده  كسب  انتظار  از  و  داده  انجام  را  كار  اين  بلند مدت 
باال در كوتاه مدت خودداري كنند چراكه اين انتظار ممكن 
است به زيان آنها منجر شود. در ماه هاي اخير و پس از 
اجرا شدن بسته هاي حمايتي (سياست پولي انبساطي) بانك 
مركزي امريكا، وضعيت بحراني اقتصاد اين كشور رو به 
بهبود پيش رفت به طوري كه نرخ بيكاري در اياالت متحده 
فدرال  اينكه  با  شد.  مواجه  توجهي  قابل  كاهش  با  امريكا 
گرفت  تصميم  خود  گذشته  هفته  نشست  در  امريكا  رزرو 
تا اجراي محرك پولي 85 ميليارد دالري را ادامه دهد اما 
نگراني سرمايه گذاران از بهبود وضعيت اقتصادي امريكا، 
افزايش توليدات صنعتي امريكا به باالترين حد خود در دو 
سال اخير و گمانه زني ها درباره متوقف شدن محرك پولي 
فدرال رزرو امريكا، بخشي از عوامل كاهش قيمت طال در 

روز هاي اخير به حساب مي آيد. 
جشن هاي  ايام  در  نيز  هند  مردم  تقاضاي  ديگر  سوي  از 
هند  دولت  است.  داشته  توجهي  قابل  كاهش  كشور  اين 
واردات  ممنوعيت  و  ماليات  وضع  قبيل  از  محدوديت هايي 
شديد  كاهش  موجب  كه  كرده  وضع  طال  خريداران  براي 
تقاضاي اين كشور در سال اخير شده است. البته در اين 
خريد  قدرت  كاهش  و  تورم  روپيه،  ارزش  كاهش  مورد، 
فرم  درگير  همچنان  سكه  طال  تقاضاي  افت  در  نيز  مردم 
اصالحي نزولي و ادامه دهنده خود است به طوري كه پس 
از تشكيل الگوي سر و شانه نزولي و رسيدن به هدف اول 
اصالحي  فرم  حال  در  اكنون  تومان،  هزار  در 920  قيمتي 
تا  بين 920  را  قيمت  حاضر  حال  در  كه  است  شكل  مثلث 
960 هزار تومان محصور كرده، با فرض اينكه با يك مثلث 
دارد  احتمال  موج  شماري  نظر  از  هستيم  مواجه  كالسيك 
يك بار ديگر نزول تا 920 هزار تومان روي دهد و سپس 
برگشت تا 960 هزار تومان انجام شود و در صورت حمله 
شكسته  حمايت  اين  احتماال  تومان  هزار   920 به  بعدي 
خواهد شد و سكه به سمت اهداف 825 هزار تومان و در 
نزولي ترين حالت تا 677 هزار تومان حركت خواهد كرد. 
الگوي  دوم  هدف  تومان  هزار  كه 677  است  ذكر  به  الزم 
شدن  شكسته  ديگر  سوي  از  است.  نزولي  شانه  و  سر 
ميان مدت  در  را  نزولي  شرايط  تومان  هزار  مقاومت 980 
مختل خواهد كرد و در مجموع عبور از يك ميليون و 90 
هزار تومان شرايط نزولي بلند مدت را نيز به چالش خواهد 
كشيد. قيمت جهاني طال شرايط متفاوتي را نشان مي دهد. 
دالر  حدود 1150  تا  و  بلند مدت  در  نزول  احتمال  چند  هر 
وجود دارد اما در ديدگاه هفتگي شاهد احتمال شكل گيري 
در  رويداد  اين  هستيم.  صعودي  شانه  و  سر  الگوي  يك 
اهداف  و  شد  خواهد  محقق  دالر   1390 شكست  صورت 
 1620 صعودي  پتانسيل  تداوم  صورت  در  و  دالر   1520
كليدي  حمايت  ديگر  سوي  از  داد.  خواهد  قرار  هدف  را 
1277 دالر سر راه نزولي است و در صورت شكسته شدن 
آن شايد دستيابي به حمايت مهم 1150 دالر در محدوده 
خط روند بلند مدت اونس دور از ذهن نباشد. الزم به ذكر 
است كه در ديدگاه كلي و بلند مدت شكست حمايت 1150 
اهداف نزولي پايين تر از 1000 را به راحتي به همراه دارد 
و شكست مقاومت 1620 دالر، راه را براي دستيابي حداقل 

به باالترين قيمت اونس در 1920 دالر هموار خواهد كرد.
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نزديك به 30 ميليون نفر در جهان برده هستند 

برد ه هاى مدرن 
 WALK FREE FOUNDATION موسسه 
امسال براى اولين بار گزارشى تحت عنوان «شاخص 
اين  در  است.  كرده  منتشر   «2013 سال  برده دارى 
داده هاى  كه  (كشورهايى  جهان  كشور   162 گزارش 
تقريبًا  و  داشته اند  اختيار  در  را  مقايسه  براى  الزم 
هفت ميليارد نفر از جمعيت دنيا در آنها ساكن هستند) 
شده اند.  رتبه بندى  شاخص  سه  از  تلفيقى  اساس  بر 

برده دارى  شيوع  ميزان  از:  عبارتند  شاخص  سه  اين 
مدرن به نسبت جمعيت كشور، ميزان ازدواج كودكان 
كشور.  از  خارج  يا  و  داخل  به  انسان  قاچاق  ميزان  و 
وضعيت  بدترين  نشان دهنده  ليست  اين  يك  شماره 
را  وضعيت  بدترين  كه  ليست  اول  كشور  پنج  است. 
و  هند  پاكستان،  هائيتى،  موريتانى،  از:  عبارتند  دارند 
نپال. موريتانى، رتبه اول اين ليست، كشورى آفريقايى 
است كه برده دارى در آن عقبه تاريخى دارد و تخمين 
زده مى شود از بين 3/8 ميليون نفر جمعيت آن 140 تا 
160 هزار نفر برده باشند. البته وقتى بر اساس تعداد 
برده هاى مدرن ساكن كشور (بر اساس تعداد مطلق بر 
حسب جمعيت اين رتبه بندى را انجام مى دهيم، كشور 
نيجريه،  پاكستان،  چين،  كشورهاى  و  اول  رتبه  هند 
بنگالدش  و  ميانمار  كنگو،  تايلند،  روسيه،  اتيوپى، 
رتبه ها را به خود اختصاص مى دهند كه در  باالترين 
برده هاى  جمعيت  كل  از  درصد   75 از  بيش  مجموع 
گزارش،  اين  تخمين  داده اند.  جاى  خود  در  را  جهان 
از  بيشتر  را  جهان  سراسر  در  مدرن  برده هاى  تعداد 
تخمين  كار  بين المللى  سازمان  گذشته  سال  گزارش 
 WALK سازمان  گزارش  طبق  واقع  در  مى زند. 
FREE FOUNDATION حدود 30 ميليون و طبق 
نفر  ميليون   20 حدود  كار  بين المللى  سازمان  تخمين 
در سراسر جهان برده هستند. بخشى از اين اختالف، 
البته به دليل عدم هماهنگى در تعريف برده دارى مدرن 
رخ داده است. اما برده دارى مدرن چيست؟ اين واژه 
شده  تعريف  مختلفى  شيوه هاى  به  امروز  جهان  در 
مشتركند:  نقطه  يك  در  تعريف ها  اين  تمام  اما  است. 
و  نيستند  آزاد  قديم  برده هاى  همانند  مدرن  برده هاى 
با  مى شوند.  كنترل  مختلف  اهداف  با  ديگران  توسط 
از  بهره كشى  انسان،  قاچاق  اجبارى،  كار  تعريف،  اين 
كودكان، خريد و فروش كودكان، ازدواج هاى اجبارى، 
محسوب  مدرن  برده دارى  و ...  بدهى  دليل  به  اسارت 
قرار  وضعيتى  در  متفاوتى  داليل  به  مردم  مى شود. 
مى گيرند كه به آنها «برده هاى مدرن» اطالق مى شود. 
بعضى برده به دنيا مى آيند، عده اى ديگر دزديده شده 
برده  عنوان  به  سپس  و  مى شوند  گرفته  اسارت  به  يا 
از  دروغ  وعده هاى  با  ديگر  عده اى  مى شوند.  فروخته 
جمله كار مناسب يا موقعيت تحصيلى فريب داده شده 
فرار  نتوانند  كه  مى گيرند  قرار  موقعيتى  در  سپس  و 
كنند. اما مشكل عمده تر برده دارى مدرن، پنهان ماندن 
آن در جوامع است و دقيقًا به همين دليل، نه تنها تمام 
داده ها تخمينى است بلكه حتى مشكل نمى تواند كامل و 
درست موشكافى و براى حل آن اقدام شود. در واقع، 
كشورهاى  همه  در  برده دارى  روش هاى  تمام  تقريبًا 
جهان غير قانونى قلمداد مى شود، اما مشكل اينجاست 
كه اين قوانين ضمانت اجرايى ندارند. شايد موثرترين 
همين  كردن  اجرايى  آمار،  اين  دادن  كاهش  براى  راه 

قانون هاى موجود باشد.

اعتماد مصرف كنندگان با وجود كاهش دستمزدها باال رفته است 

تسريع رشد اقتصادى انگلستان 
با  دادند  نشان  گذشته  هفته  در  رسمى  آمار 
باالترين  به  اقتصادى  رشد  سرعت  رسيدن 
بهبود  گذشته،  سال  سه  از  بيش  در  خود  حد 
اقتصادى در طول تابستان افزايش يافته است. 
ناخالص  توليد  مى زنند  تخمين  اقتصاددانان 
ميزان  به  سپتامبر،  تا  ماه  سه  طول  در  داخلى 

8/0 درصد افزايش يافته است. 
اين بهترين عملكرد انگلستان از فصل دوم سال 2010 بود كه به 0/7 درصد 
رشد بين ماه مارس و ژوئن رسيد. اداره آمار ملى داده هاى رسمى را در روز 
جمعه منتشر كرد. پيمايش ها نشان مى دهند در ميان شگفتى پيش بينى كنندگان، 
با وجود كاهش درآمد واقعى خانوارها، سرعت بهبود اقتصادى انگلستان از ماه 
مارس به افزايش اعتماد مصرف كنندگان انجاميده است. بر اساس پيمايش بنياد 
دلوييت (Deloitte) از مصرف كنندگان كه در روز دوشنبه بيست  و يكم اكتبر 
منتشر شد، خانوارها نسبت به فرصت هاى شغلى و امنيت شغلى نگاه مثبت ترى 
پيدا كرده اند و نسبت به پول خرج كردن در تعطيالت و تفريحات شبانه كمتر 

احساس نگرانى مى كنند. 

باالترين  است؛  يافته  افزايش   25  - تا  حسابدارى  شركت هاى  اعتماد  شاخص 
رقم طى افزايش آن در طول دو سال گذشته. بخشى از اين بهبود وضعيت، به 
خاطر افزايش پيش بينى شده قيمت امالك بوده است. يان استيوارت، اقتصاددان 
ارشد بنياد دلوييت، مى گويد: «اعتماد عمومى در حال افزايش است و در طول 
بر  كمتر  پايين  به  رو  فشار  است.  بوده  افزايش  به  رو  نيز  گذشته  سال  يك 
درآمدها، به همراه بازيابى خوش بينى اقتصادى و بهبود وضعيت بازار مسكن 
كه  واقعيت  اين  وجود  با  است؛  انجاميده  اعتماد  تدريجى  بازيابى  و  بهبود  به 
سطح درآمدهاى واقعى همچنان در حال كاهش است.» بر اساس داده هاى اداره 
آمار ملى، ميانگين پرداخت با نرخ ساالنه 0/7درصد در حال افزايش است، در 
مقايسه با نرخ 2/7درصدى تورم. با اين حال، بهاى مسكن از آغاز امسال تا 
ماه آگوست 3/8 درصد افزايش داشته است؛ اين امر به افزايش ميانگين ارزش 
يك خانه به ركورد 247 هزار پوند در انگلستان انجاميده است. پل تاكر، نايب 
رئيس بانك مركزى انگلستان كه چندى پيش بازنشسته شد، گفت به باور او 
بهبود اقتصادى افزايش يافته به اين علت كه تسهيل كمى 375 ميلياردپوندى در 

نهايت كارساز شده است.
محرك  بسته  جلوى  يورو،  منطقه  بحرانى  وضعيت  از  هراس  اثر  بر  پيشتر   
گرفته شده بود. او گفت: «من احساس مى كنم به محض فرونشستن ترس ها، 
مى يابند.  افزايش  مجدداً  كنونى  پولى  محرك هاى  و  مى شود  احيا  افراد  روحيه 
به نظر من، اين چيزى است كه رخ داده است.» آمار و ارقام مالى جداگانه در 
روز سه شنبه بيست  و دوم اكتبر نشان داد بهبود اقتصادى به خزانه دار كمك 

مى كند تا به مقابله با كسرى بودجه برود. عوايد مالياتى بيشتر و هزينه هاى 
منفعتى كمتر منجر به كاهش سريع تر از انتظار استقراض در امسال شده است. 
اقتصاددانان بر اين باورند كه ارقام هفته گذشته نشانگر كاهش10ميليارد پوند 
از 120ميليارد پوند استقراض پيش بينى شده دولت در پايان امسال است. اعتماد 

خانوارها، با وجود تضعيف استانداردهاى زندگى، افزايش يافته است. 

معادل  خانوارها،  خريد  قدرت  مى دهد  نشان   (Asda) آسدا  بنياد  پيمايش 
به  نسبت  و  پوند  دو  گذشته  سال  در  زمان  همين  به  نسبت  هفته اى 157پوند، 
اوج آن در فوريه2010 هشت پوند كمتر است. طبق گزارش بنياد آسدا، «رشد 
ضعيف دستمزد عامل اساسى است. دستمزدها در طول يك سال گذشته فقط 
0/8درصد رشد داشته اند، كه پايين ترين رقم در چند سال گذشته است. اين در 

حالى است كه هزينه انرژى بر بودجه خانوارها فشار مى آورد.»
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فرهنگ 

موزه «ژرژ پمپيدو»
 ميزبان نقاشان ايرانى

و  صدر  بهجت  اعتمادى،  پروانه  سينايى،  گيزال  الشايى،  فريده  از  آثارى 
ژرژ  شد.  گذاشته  نمايش  به  فرانسه  پمپيدوى  ژرژ  موزه  در  شهوق  چنگيز 
«ژرژ  به نام  سال 1977  در  كه  است  فرهنگى  و  هنرى  اى  موسسه  پمپيدو، 

پمپيدو» رييس جمهور فرانسه در پاريس تاسيس شد. اين مركز عالوه بر ارايه 
دايمى آثار، نمايش هاى دوره اى نيز برگزار مى كند كه اين بار به نمايش آثار 

هنرمندان مدرنيست از كشورهاى مختلف پرداخته است.

ژانويه  تا  است  برگزارى  درحال  سال جارى  اكتبر   23 از  كه  نمايشگاه  اين 
2014 ادامه دارد و بيش از  هزار اثر از 47 كشور را به معرض ديد عموم 
فريده  همچون  ايرانى  معاصر  نقاشان  به  مى توان  آنها  ميان  در  گذاشته. 
الشايى، گيزال سينايى، پروانه اعتمادى، بهجت صدر و چنگيز شهوق اشاره 

كرد كه هريك از آنها داراى ديدگاه خاص خود هستند. 

گيزال سينايى كه اثرى از او با عنوان «كله پز» در اين نمايشگاه روى ديوار 
آثار  به  نمايشگاه  «اين  گفت:  نمايشگاه  جزييات  ديگر  درباره  است،  رفته 
از  آثارى  دليل  همين  به  و  پرداخته  تا 1970  از 1920  مدرنيست  هنرمندان 
تمام دنيا همچون آمريكاى جنوبى، اروپاى شرقى و هنرمندان شرقى را كه 
در اين زمينه فعال بوده اند، گردآورى كرده است.» او ادامه داد: «من نيز با 
در  شده،  خلق  سال 1973  در  كه  در 150سانتيمتر  اندازه 100  در  تابلويى 
اين نمايشگاه شركت كرده ام. اين تابلو «كله پز» نام دارد و مردى را در كنار 
ديگى از كله هاى گوسفندان نشان مى دهد.» فريده الشايى نيز كه اسفند سال 
اين نمايشگاه  در  او  از  اثر  دو  كه  است  ديگر نقاشانى  از  درگذشت،  گذشته 

روى ديوار رفته.

 الشايى در كنار نقاشى، نويسنده و مترجم نيز بود و با نگاهى نو به طبيعت 
و محيط اطراف خود به خلق اثر مى پرداخت كه آثارش در خارج از ايران نيز 
مورد توجه قرار گرفته بود. همچنين در كنار تابلوهاى الشايى، تابلويى از 

چنگيز شهوق آويخته شده است. 

جمله  از  و  داشت  شهرت  هم  مجسمه سازى  در  نقاشى  كنار  در  شهوق 
هنرمندان نوگراى ايرانى محسوب مى شود كه در شهريور 1375 درگذشت. 
نقش  يك  نمايشگاه  اين  در  او  تابلوى  و  هستند  انتزاعى  او  كارهاى  بيشتر 
برجسته انتزاعى فايبرگالس و رزين است كه از سوى غزال رادپى، هنرمند 
معاصر در اختيار اين موزه قرار گرفته است. پروانه اعتمادى، نقاش معاصر 

ايرانى هم در اين نمايشگاه حضور دارد.

 او به دليل صراحت لهجه در شخصيت و آثارش مشهور است و تكنيك ها 
و شيوه هاى مختلفى را در دوره هاى كارى خود تجربه كرده است. تابلوى 
او در كنار شهوق قرار دارد و پس از آن تابلويى از بهجت صدر نصب شده 
است. صدر مرداد 1388 در جنوب فرانسه درگذشت و جزو پيشگامان هنر 
موزه  در  درحالى  نقاشان  اين  آثار  ارايه  مى شود.  محسوب  ايران  در  نوگرا 
مانند  شناخته شده اى  هنرمندان  از  تابلوهايى  كه  دارد  جريان  پمپيدو  ژرژ 
ماتيس، موندريان، فوجى تا، فريدا كالو و پيكاسو نيز نمايش داده شده است.

«محمدعلى اسالمى ندوشن» در بزرگداشت «فريدون مجلسى»:

مردى كه در تحوالت، 
يكسان مانده است

جامعه  باالتر  سطح  در  فرهنگى  نظر  از  كه  بودم  خانواده اى  در  «من 
قرار داشت. زمانى كه من به دنيا آمدم جنگ جهانى دوم به شدت ادامه 
داشت، ايران از يك حكومت مقتدر ديكتاتورى رهيده بود و در يك چنين 
زمانى من به دنيا آمدم و در نتيجه خيلى سياست زده بار آمدم. يك عمر 

از  پس  بود.  من  شغل  اين  سياسى.  گزارش نويسى  به  بودم  كرده  عادت 
قلمم  ولى  بود  شده  تمام  گزارش نويسى  حاال  حرفه،  اين  از  بازنشتگى ام 
مثل يك اعتياد با من گالويز بود. قلمم را به سمت ترجمه بردم. يعنى يك 
زندگى ادبى را در موازات با يك زندگى بى ادبى آغاز كردم. با آن بى ادبى 
بايد زندگى ام را تامين مى كردم و با ادبى بايد نيازهاى درونى خودم را 
تمام  زندگى ام  از  مرحله اى  كه  بود  اين  من  احساس  مى كردم.  برآورده 
از  بود  مجلسى»  «فريدون  بيوگرافى  اينها  نشده.»  تمام  زندگى  اما  شده 
زبان خودش در مستندى كه به بهانه بزرگداشت او در سالن اميرخانى 
تاريخ  انجمن  اهالى  همت  به  كه  بزرگداشتى  شد.  پخش  هنرمندان  خانه 
ايران برگزار شد به پاس يك عمر فعاليت فرهنگى، سياسى و اجتماعى 
اين ديپلمات شناخته شده ايرانى و تابلو خوشنويسى شده كه به او تقديم 
محمدعلى  دكتر  همچون  مطرحى  چهره  هاى  آن  در  كه  بزرگداشتى  شد. 
غالمحسين  استاد  و  محمودى بختيارى  على قلى  دكتر  اسالمى ندوشن، 

اميرخانى سخنرانى كردند.

دكتر ندوشن نخستين كسى بود كه روى سن آمد تا از سجاياى «فريدون 
مجلسى» بگويد. او كه از زمان تحصيل در دانشگاه تهران با «مجلسى» 
آشنا بوده و حاال بيش از 50 سال است كه او را مى شناسد، درباره اش 
مى گويد: «در مدت عمر «فريدون مجلسى» تحوالت تاريخى و اجتماعى 
از  من  آنچه  اما  مى دهد،  تغيير  را  اشخاص  تحوالت  اصوال  و  بوده  زياد 
«فريدون مجلسى» ديدم اين است كه او جزو معدود افرادى است كه در 
همه اين سال ها يكدست و يكسان مانده و خط مشخصى را در زندگى اش 
در پيش گرفته، چه زمانى كه او عضو وزارت خارجه بود و چه زمانى 
نشد  ختم  بيكارى  و  خانه نشينى  به  او  بازنشستگى  شد.  بازنشسته  كه 

و  نوشت  او  كه  كتاب هايى  با  شد  آغاز  او  زندگى  در  دومى  دوره  بلكه 
بنا  كرد،  منتشر  مطبوعات  در  مداوم  به طور  كه  مقاالتى  يا  كرد  ترجمه 
براين مى توان گفت بازنشستگى او كمكى شد به فرهنگ ايران كه ايشان 
قلم  قلم.  به  بپردازد  و  كند  رها  ادارى  اشتغاالت  از  را  خودش  توانست 
صرفا مهم نيست، نوع قلم زدن است كه مهم است.  بنابراين آنچه اهميت 
مساله اى  اين  و  است  انسان بودن  بلكه  نيست  بودن  دانشمند  دارد  عمده 
است كه من پس از سال ها آشنايى با ايشان پى بردم به نياتشان. و اين 
دليل  اين  به  است.  پى گرفته  ايشان  كه  عملى  از  است  مهم تر  بسيار  نيت 
كه همه مى دانيم اين دوران 50ساله اخير، دورانى بوده كه وسوسه  هاى 
بسيار و لغزش هاى بسيارى در آن بود و دوران، دوران متزلزلى بود و 
در بوته آزمايش كمتر كسانى بودند كه توانستند نلغزند و درست بيرون 
بيايند و اين كار آسانى نبود و كمياب بود اما آقاى مجلسى سرفراز از اين 
جريان بيرون آمد و مفيد واقع شد. بازنشستگى براى ايشان مضر نبود 
بلكه ساعت هاى بيشترى در اختيار ايشان گذاشت و اين واقعا خاصيتى 
بود كه كمتر كسانى كه بازنشسته شده اند، از آن استفاده كردند. او تولد 
دومى داشت، يك نوع راهيابى و بازدهى دوم داشت و توانست با قلمش 
آن دين خودش را به عنوان يك شهروند آبرومند ادا كند و يك نمونه قابل 
توجه بود و مورد احترام همگان. در جامعه اى كه چندان راه ورسم زندگى 
در آن روشن نيست و راهش لغزان است، عمرى را اينگونه طى كردن، 

گرانبهاست و بايد قدردان آن بود.»

دومين نفرى كه از پله هاى سن تاالر اميرخانى خانه هنرمندان باال آمد 
تا درباره «فريدون مجلسى» صحبت كند، «عليقلى محمودى بختيارى» از 
استادان زبان شناسى ايران بود، كسى كه به گفته خودش با اينكه كمتر در 
مجمع عمومى حاضر مى شود اما با جان و دل براى «فريدون مجلسى» 
آمده بود و گفت: «اى دل من تو را بشارت باد/ كه تو را من به دوست 
خواهم داد/ دوست از من تو را همى طلبد/ رو بر دوست، هرچه بادا باد

شد.  گفته  شود،  گفته  مجلسى»  «فريدون  درباره  بايد  آنچه  خوشبختانه 
پس من به قول موالنا «بشنو اكنون صورت افسانه را/ ليك هين از كه 
جداكن دانه را» اگر ما روى ادبياتمان كار مى كرديم نبايد اكنون در دنيا 
وصف  كه  باشد  آن  «خوش تر  حاال  و  هستيم.  كه  باشيم  حالتى  اين  به 
دلبران/ گفته  آيد در حديث ديگران» و اين را باز موالنا گفته. بارها پيش 
صحبت  «فريدون»  درباره  آمدى  شما  كه  گفته  من  به  نفر  يك  كه  آمده 
كنى رفتى در عالم ديگرى و من در جواب همين بيت موالنا را خواندم. و 
امروز بايد بگويم كه با اينكه خيلى ها به شمس تبريزى بد و بيراه گفته اند، 
يعنى  مداين»  ايوان  در  نام «خاقانى  به  نوشته ام  كتابى  من  حال  عين  در 
رودخانه دجله را جانشين شمس تبريزى كردم كه يك انسان مستعد حتى 
از حركت يك رودخانه، از صداى يك پرنده، حتى از يك تلنگرى كه يك 
عزيزى بهش مى زند مى تواند دگرگون شود، و حاال بايد بگويم كه همسر 
«فريدون مجلسى» درست «شمس تبريزى» است يعنى او را از حالتى به 

حالت ديگر برگردانده.»
در  ايران،  خوشنويسى  برجسته  استادان  از  اميرخانى»  «غالمحسين 
بابت  حضار  همه  از  تشكر  از  پس  شده  مزين  خودش  نام  به  كه  سالنى 
حضورشان در مراسم، درباره هنر ايرانى چنين گفت: «در اين دوران كه 
افكار عمومى و رسانه  ها نقش عمده اى در شكل گيرى رويدادهاى جهان 
پيدا كرده است، ما از لحاظ تاريخى مواجه هستيم با تمام دوران بيش 
از هزار سال كه فرهنگ ما به مناسبت شرايط خاص هر دوره و شرايط 
و  كند  حركت  شد  مجبور  اشاره  و  كنايه  و  رمز  سمت  به  زمان،  غالب 
قابل  مردم  عموم  براى  كه  مى كرد  بيان  صورتى  به  را  خودش  مقاصد 

درك و فهم نبود.»برگرفته از روزنامه شرق
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 رولينگ به فهرست 
50 اثر تاثيرگذار 
اسكاتلند راه نيافت

راه  براى  را  كافى  راى  نتوانست  پاتر  هرى  نويسنده 

گذشته  قرن  نيم  تاثيرگذار  كتاب   50 فهرست  به  يافتن 
اسكاتلند به دست بياورد./

مجموعه  خالق  رولينگ  جى كى   گاردين،  از  نقل  به 
براى  پرفروش  رمان  دو  كه  پاتر»  «هرى  كتاب هاى 
مسابقه اى  در  نتوانست  نوشته است،  نيز  بزرگساالن 
بهترين  فهرست  در  را  اسكاتلند  برتر  نويسندگان  كه 
مى كرد،  رده بندى  اخير  سال   50 اسكاتلندى  كتاب هاى 

راى كافى به دست آورد. 
مى كند،  زندگى  ادينبورگ  در  كه  نويسنده  اين 
مشهورترين نويسنده اى است كه تا به حال از فهرست 

مسابقات بنياد كتاب اسكاتلند به دور مانده است.
به گفته استوارت كلى منتقد ادبى كه در جمع آورى اين 
فهرست به بنياد كتاب اسكاتلند كمك كرده است، رولينگ 
به اين دليل در اين فهرست قرار ندارد كه به اندازه كافى 
خوب نيست. كلى در توضيح اين امر گفت: اگر قرار بود 
او در اين فهرست قرار داده شود، به احتمال زياد اين 
پاتر  «هرى  يعنى  پاتر  هرى  كتاب  سومين  براى  اتفاق 
كه  آنجا  از  حال  اين  با  مى افتاد،  آزكابان»   زندانى  و 
اين فهرست مخصوص كتاب هاى بزرگساالن است، 50 
كتاب بهتر از «خال ناگهانى» به اين فهرست راه يافتند. 

او در ادامه گفت: اين فهرست براى پيدا كردن بهترين 
كتاب ها به انتخاب مردم است. آثار بسيارى هستند كه 
واژه رمان را بسط مى دهند، كتاب هايى كه اساسا نحوه 
عملكرد يك رمان را تغيير مى دهند مانند كتاب «فيتس» 

نوشته اندرو كرامى، «يك خيابان خيلى ساكت» نوشته 
اسميت.  آلى  نوشته  وورلد»  «هتل  يا  و  كوپنر  فرانك 
نيست،  اثر  محتويات  درباره  فقط  موضوع  افزود:   وى 
بلكه درباره فرم آن نيز هست. بسيارى از اين كتاب ها، 

سبك هايى بسيار راديكال دارند. 
نوشته  چاقو»  بسته  «يك  كتاب هاى  به  اشاره  با  كلى 
تننت  اما  نوشته  بد»  «خواهر  و  ويليام  مك  كنديس 
حضورى  فهرست  اين  در  نيز  زن  نويسندگان  گفت: 
چشم افسادارند. آنها با اين وجود كه در گذشته بخشى 
از مباحثه انتقادى نبوده اند، با اين حال، بخش بزرگى از 

سنت اسكاتلندى را دربر مى گيرند. 
را  آثارش  من  كه  اسكاتلندى  نويسنده  هر  گفت:  وى 
مى خوانم در چارچوب سنت خاصى مى نويسد اما اين 
احتمال بيشتر است كه آن ها كتاب هاى «دكتر جكيل و 
آقاى هايد» نوشته رابرت لويس استيونسون، «خاطرات 
خصوصى و اعترافات يك گناهكار توجيه شده» نوشته 
جيمز هاگ و «ويچ وود» نوشته جان بيوكنن را خوانده 
خودآگاهى  نحوه  چون  باشند،  پذيرفته  تاثير  آنها  از  و 

آنها در يك موضوع اسكاتلندى، بسيار خاص است.
بسيارى از كتاب هاى مشهور اسكاتلندى به اين فهرست 
راه پيدا نكردند، چون بيش از 50 سال قبل منتشر شده 
كتاب هاى  نخستين  از  عنوان  چند  حال  اين  با  بودند. 
«درنگ  چون  كتاب هايى  را  فهرست  اين  در  حاضر 
نوشته  «دوچرتى»  اسپارك،  موريل  نوشته  مصمم» 
ويليام مك ايوانى و رمان «ذهن گشايان» نوشته جيمز 

كناوى تشكيل داده اند.
اين فهرست پر از اسامى نويسندگان جنايى اسكاتلندى 
از جمله يان رنكين، دنيس مينا، لوييس ولش، وال مك 
درميد و كريستوفر بروكماير است. يان بنكس فقيد تنها 
ديده  فهرست  در  او  از  كتاب  دو  كه  است  نويسنده اى 
مى شود. راى گيرى كه شركت در آن براى همگان آزاد 
است روز هجدهم نوامبر به پايان مى رسد و ده رمان 
و  بيست  (از  اسكاتلند  كتاب  هفته  در  فهرست  اين  برتر 

پنجم نوامبر تا يكم دسامبر) معرفى خواهند شد.

 انتشار مقاله اى نادر
 از اچ جى ولز

پس از 75 سال يك مقاله از اچ.جى.ولز نويسنده آثار 
منتشر  آمريكايى  مجله اى  در  بريتانيا  تخيلى  ـ  علمى 
مى شود./به نقل از اى.بى.سى نيوز، وقتى دولت نازى 
هميشه  از  فزاينده تر  رشدى  حال  در  سى  دهه  در 
آثارى  اچ.جى.ولز  مى كرد،  تهديد  را  چين  ژاپن  و  بود 
درباره هراس هاى زندگى واقعى نوشت و آنها را سال 
1937 در مجله اى به نام ريدرز دايجست كه بيشترين 

مخاطبان آن زمان را داشت، منتشر كرد.
دنياها»،  «جنگ  چون  آثارى  خالق  كه  نويسنده  اين 
دست  اين  از  كالسيكى  آثار  ديگر  و  زمان»  «ماشين 
بود:  داده  هشدار  نوشته هايش   از  يكى  در  است، 
و  كردن  فكر  براى  صرف  آزادى  به  دموكراسى ها 
گفتگو نياز ندارند، بلكه به اطالعات جهانى و آموزش 

ذهنى قوى نيازمندند. 
او  پيام  اين  اما  داشت،  جهانى  شهرتى  نويسنده،  اين 
براى انتشار در مجالت محافظه كار زيادى سنگين بود 
و به همين دليل اين مطلب هرگز منتشر نشد. اما اكنون 
اين مطلب 75 سال پس از نوشته شدن، نخستين بار 
مجله،  اين  رسيد.  خواهد  چاپ  به  استراند  مجله  در 
همان نشريه اى ست كه آثارى از مارك تواين، جوزف 
بار  نخستين  را  ديگر  نويسندگان  از  بسياى  و  هلر 

منتشر كرد. 
اندرو گولى سرويراستار مجله استراند درباره ريدرز 
داشت  آنها  با  خوبى  خيلى  رابطه  ولز  گفت:  دايجست 
تجديدچاپ  را  او  كارهاى  معمول  صورت  به  آنها  و 
مى كردند. اما تحمل اين مطلب درباره دموكراسى به 

نظر مى رسيد كه براى آنها بسيار سخت بود.
جمعه  است  قرار  كه  استراند  مجله  بعدى  شماره   
ولز  خصوصى  چندنامه   اين  بر  عالوه  شود،  منتشر 
گولى  مى كند.  منتشر  شده،  نوشته  سال 1935  كه  را 
در  كه  كاغذى  صفحه  هزاران  ميان  در  را  مطالب  اين 
كتابخانه دست نوشته ها و كتاب هاى كمياب دانشگاه 

ايلينويز موجود است، كشف كرد.
ولز سوسياليست و صلح طلب بود و نگرانى اش براى 
سرنوشت زمين را در بسيارى از داستان هايش نشان 
مخالفت  با  كه  مورد  اين  گولى  گفته  به  اما  داده است. 
غيرداستانى  اثر  يك  شد،  روبه رو  دايجست  ريدرز 
مردم  مستقيم  صورت  به  كه  بود  غيرمعمول  قوى 
سياست هاى  به  اعتراض  در  عملى  مشاركت  به  را 
نقطه  هر  و  خاورميانه  در  امپرياليستى  ورشكسته 

ديگر جهان فرامى خواند. 

گولى مى افزايد: ولز ديدگاه هايى پيشرو داشت و متعلق 
به  بايد  استعمارگران  داشت  اعتقاد  كه  بود  نسلى  به 
بدهند  خودمختارى  خودشان  سلطه  تحت  كشورهاى 

و آموزش بهترين سالح براى رشد يك كشوراست.

امپراتورى قطب جنوب 
كتاب سال اسكاتلند

سال  كتاب  عنوان  به  جنوب»  قطب  «امپراتورى  كتاب 
اسكاتلند انتخاب شد.

به نقل از بى.بى.سى، يك نويسنده ادينبوگى كه 14 ماه در 
ايستگاه مطالعاتى قطب سر كرد، با نوشتن كتابى در اين 
باره موفق به كسب مهمترين جايزه ادبى اسكاتلند در سال 

2013 شد. 
هزار   30 جايزه  فرانسيس  گوين 
گذارى  سرمايه  بنياد  پوندى 
كتاب  نوشتن  براى  را  اسكاتلند 
دريافت  جنوب»  قطب  «امپراتورى 

كرد.
برنده اين جايزه در جشنواره كتاب 
سه  و  شد  معرفى  الو»  «لنكوس 
يك  هر  رقابت  اين  ديگر  فيناليست 
دريافت  پوندى  هزار  پنج  جايزه اى 

كردند.
زمانى  را  كتاب  اين  فرانسيس 
نوشت كه به عنوان پزشك اردوگاه 
ساحل  در  هالى  تحقيقات  مركز  در 
مى  گفته  بود.  ساكن  قطب  «كرد» 
دور  و  پرت  چنان  منطقه  اين  شود 
افتاده است كه بيرون آوردن فردى 
را  زمستان  در  ايستگاه  اين  از 
سخت تر از تخليه ضايعات ايستگاه 

فضايى بين المللى مى كند.
فرانسيس با دريافت اين جايزه آن 

را افتخارى غيرقابل تصور براى هر نويسنده اى دانست و 
داشته  دستاوردى  چنين  تا  كند  مى  تالش  فردى  هر  گفت 

باشد.
كسب  براى  زيادى  تالش  همواره  اسكاتلند  افزود  وى 
اطالعات بيشتر از نقاط صعب العبور داشته و وى براى 

اين كه بخشى از اين سنت بوده، افتخار مى كند. 
يك  ماجراى  توصيف  جنوب»  قطب  «امپراتورى  كتاب 
مرد و روبه رويى او با تنهاترين قاره جهان است و تنها 
او  با  زمستانى  سرد  هواى  باوجود  امپراتور  پنگوئن هاى 

همراه بودند.
اين جايزه به نويسندگانى كه شهروند يا ساكن اسكاتلند 
سه  رقابت  اين  نهايى  درفهرست  مى گيرد.  تعلق  باشند 
سه  از  كه  بودند  رقابت  در  برنده  كتاب  با  ديگر  نويسنده 
بخش داستان، شعر و اولين كتاب يك نويسنده به بخش 
نهايى راه يافته و شامل اوان موريسون، ريچارد پرايز و 

كرى هودسون مى شدند.
رييس  لوگان  كرستى  گفته  به 
كيفيت  رقابت،  اين  داوران  گروه 
شده  منتشر  نوشته هاى  كميت  و 
دارند  اهميت  واقعا  اسكاتلند  در 
با  برندگان  از  فرانسيس  گوين  و 
كتابش  و  است  جايزه  اين  ارزش 
كه  است  جذاب  و  زنده  كتابى 
خوانندگانى از هر نقطه؛ از شمال 
جنوب  قطب  و  جنوب  تا  اسكاتلند 

از خواندن آن لذت خواهند برد.

رقابت  اين  دوم  جايزه  برندگان 
عبارت بودند از :

اوان موريسون براى «چشمهايت 
را ببند» در بخش داستانى

«جهان  براى  پرايز  ريچارد 
كوچك» در بخش شعر

«كوين  براى  هودسون  كرى 
را  مامانم  كه  اين  از  پيش  هوگان 
بدزدد برايم يك بستنى خريد» در 

بخش كتاب نخست يك نويسنده 

جنيس گالووى براى كتاب خاطراتش با عنوان «همه چيز 
رقابت  اين   2012 سال  برنده  عنوان  به  است»  ساختگى 

انتخاب شده بود.
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تجسمى 
بى  كار  نقاشى  درباره  نوشتن  «تفسير، 
ندارد.  الزم  تفسير  كه  هنر  است،  ربطى 
«انتقاد» كه به كلى عبث است. چون نقاشى 
با «قواعد» ساخته نمى شود كه با «داليل» 
سنجيده شود و اگر بخواهى با اين «پاى 
شوى،  طرف  هنر  با  استدالل  چوبين» 
شيره اش را مى كشى و خالص. اما اگر 
توانسته باشم روشن كنم كه چرا نقاشى 
هاى محصص معنى «ادبى تمثيلى» ندارد، 

اجر خودم را گرفته ام.

حرف آخر را بزنم: اردشير محصص، از 
بهترين نقاش هاى معاصر است. معاصر 
دنيا»  «معاصر  منظورم  گويم،  مى  كه 
كتاب  مقدمه  از  آغداشلو  است.»(آيدين 

تشريفات 1352)
با  جامعه  آساى  غول  ماشين  گمان  بى 
بى  اى  جاده  در  آميزش،  جنون  سرعت 
انتها مى غرد و به پيش مى رود، به اميد 
و  آسمان  مشترك  فصل  به  كه  روزى 
زمين برسد و براى دست يافتن به چنين 
گويى  اما  بود.  خواهد  رحم  بى  آرزويى، 
مقصدى  به  رسيدن  سر  از  نه  شتاب  اين 
است، بلكه فرار از صيادى است كه غربال 
به دست از پس اش مى آيد و الك مى كند.

اين  ساكنين  ترين  ترسان  و  ترين  نگران 
هنر  اهالى  بسا  چه  آسا،  غول  ماشين 
باشند؛ مردمانى كه عالوه بر تجربه هاى 
مشترك انسان هاى ديگر و همسفر بودن 
نواحى  سراغ  به  شتابان،  سفينه  همان  در 
سرك  و  روند  مى  اطرافشان  ناشناخته 
هاى  تمدن  تاريك  غارهاى  به  كشند  مى 
االرض  طى  در  سهمى  و  شده  فراموش 

دارند و نوانديش هستند.

مى  خط  روى  خط  و  نشينند  مى  عمرى 
و  گذارند  مى  رنگ  روى  رنگ  و  كشند 
اينكه  اميد  به  سايند،  مى  واژه  بر  واژه 
زود  چه  اما  سازند.  جاودان  را  اى  لحظه 
شوند.  مى  متبختر  زود  چه  يا  مايوس 
مى  و  سايند  مى  سال  ساليان  هم  گاهى 
مى  خلوت  خود  با  كه  سرانجام  و  جويند 
بينند  نمى  سرشان  باالى  را  سقفى  كنند، 
و وحشت مى كنند و هراسان مى شوند و 
دست مى اندازند به هر روش و گرايشى 
تا جايگاهى بيابند براى خويش و نه حتى 
مى  سرند  پنهان  دستى  اما  اثرشان  براى 
كند بى هيچ آشناگرايى. چقدر سخت است 
برانگيز  ترحم  چقدر  بگويم  است  بهتر  و 
است زمان مرگ نامى كه روزى ارسالن 

نامدارى بوده است.
كه  هنرمندى  دانم،  نمى  واقعًا  دانم.  نمى 
به  مرده  هنرمند  يك  كند،  وطن  جالى 
حساب مى آيد يا نه؟ هر چند تكليفمان با 
هنرمند خوابيده در خاك روشن تر است تا 
هنرمند مهاجر. حداقل در ذهنمان پرونده 
مانند  دومى  پرونده  و  است  بسته  اولى 
قتلى مى ماند كه نه مقتول شناسايى شده 
مختومه  پرونده  دستگير.  قاتل  نه  و  است 
اعالم مى شود و بايگانى مى گردد، اما در 

ذهن ها همچنان دادرسى مى شود.
نمى خواهم اردشير محصص را مصداق 
اما  بدانم  ها  گفته  اين  عين  به  عين 
اردشيرى كه روزگارى مى توانست تمام 
سرها را به سوى خويش برگرداند، امروز 
در هاله اى از ابهام گم شده است. نگاهى 
برايش  كه  هايى  نام  رديف  به  كنم  مى 
به  طرحى  صورتش  از  و  نوشتند  تذكره 
يادگار كشيدند، برايم مسجل مى شود كه 
اردشير محصص به خوبى مى دانست از 
چه راهكارهايى استفاده كند تا به هدفش 
ها  نام  آن  همه  كه  چند  هر  يابد،  دست 
متفق القول بر اين باور بودند و هستند كه 

اردشير «محبوب» بود.
«واضح است كه من با زندگى سازش مى 
كنم. مثل اين است كه در يك خيابان شلوغ 
قدم بزنيم. مردم به ما تنه مى زنند و با تنه 
اى كه مى خوريم كمى از راه خود منحرف 
يابيم  درمى  بعد  متر  چندصد  شويم.  مى 
كه به خاطر تنه هايى كه خورده ايم داريم 
اين  حركت مى كنيم. مهم  در جهت عكس 

است كه چقدر به راه خود برويم پيش از 
آنكه تنه خوردن ما را منحرفمان كند.» (از 
كيهان  با  محصص  اردشير  شنود  و  گفت 

اينترنشنال 30 اسفند 1350)

از  اى  دوره  به  محصص  اردشير  نگاه 
هاى  خانه  هاى  طاقچه  در  نهفته  تاريخ 

آنكه  بى  بود.  خويش  دوره  نقد  قجرى، 
بخواهد برخالف آب شنا كند و به عنوان 
يك هنرمند سياسى شناخته شود. او فقط 
مى  اش  مقابل  از  كه  بود  ديگرانى  مراقب 
كوك  مخالف  ساز  خواست  نمى  آمدند. 

كند.
دم  يا  سر  گاهى  من  كه  است  «درست 
حاضر  اما  كنم  مى  قطع  را  كاراكترهايم 
را  خودم  بدن  اعضاى  از  يك  هيچ  نيستم 
دلسوزى  خاطر  به  اين  بدهم.  دست  از 
از  بعضى  كله  من  كه  است  ترحم  و 
كاراكترهايم را قطع مى كنم. مقايسه من با 
روبسپير عادالنه نيست گرچه او نيز چون 
روبسپير سرهايى را  بود.  اهل شمال  من 
من  كرد،  مى  قطع  بودند،  تهى  اساسًا  كه 
سرهايى را مى برم كه به خاطر سنگينى 
نگاهشان  راست  توان  نمى  حد  از  بيش 

داشت.»

چگونه  سنگين  سرهاى  سنگين.  سرهاى 
سرهاى  باشند؟  توانند  مى  سرهايى 
سينه  روى  و  ببرى  را  جماعتى  سنگين 
به  كه  كنى  شان  بدرقه  و  بگذارى  شان 
تكان  هم  دستى  آمديد.  خوش  سالمت، 
براى  كه  دوستى  دوستى.  نشانه  به  دهى 

نشان دادن عالقه اش، سرت را مى برد.

بگويم  باشد  بهتر  شايد  يا  ها  انسان 
موجودات اردشير محصص بيش از آنكه 
فرهنگى  و  اجتماعى  سياسى،  هاى  جنبه 
چهل  هاى  سال  مخاطب  باشند،  داشته 
مى  زده  حيرت  را  خورشيدى  پنجاه  و 
كردند. هر چند كه بى شك مى توان معانى 

بيشمارى براى آثارش يافت.
«دوره اى كه «زن هاى عضو انجمن ها» 
را قلمى مى كردم طنز من حالت اعتراض 
صداى  ديدم  كه  رسيد  روزى  اما  داشت. 
جا  هيچ  به  عدالت  صداى  مثل  اعتراض 
نمى رسد. وقتى انسان به خاطر همه آنچه 
مورد  است  آنها  به  منوط  اش  انسانيت 

شود،  مى  تاراج  گيرد،  مى  قرار  توهين 
وظيفه هر زنده امروز اين است كه جبهه 
ببرد،  هجوم  اعتراض  جاى  به  و  بگيرد 

زخم بزند و پرخاش كند.»

نمى دانم. واقعًا نمى دانم كه بعد از گذشت 
هم  امروز  گفته،  اين  از  دهه  سه  به  قريب 

اين  به  همچنان  ماكارونى،  مردان  خالق 
پرخاشگرى در عرصه هنر معتقد است؟

براى  شده  جوالنگاهى  ايران،  امروز  هنر 
رخ  به  و  طراحى  «قدرت»  دادن  نشان 
چيره  ديگر  حتى  ها.  بودن  «بلد»  كشيدن 
دستى دغدغه نقاش و طراح هم عصرمان 
نيست. در چنين شرايطى، كارهاى اردشير 
محصص كه بر ديوار گالرى هما آويخته 
قرار  امروز  ديدارى  هنرهاى  كجاى  بود، 
مى گيرد؟ هنرى كه هيچ صفتى را با خود 
آدمك  خواهد  مى  چگونه  كشد،  نمى  يدك 
و  دهد؟  جا  دلش  در  را  محصص  هاى 
در  انداخت.  نگاهى  توان  مى  هم  بالعكس 
حال و هواى كنونى نقاشى و طراحى كه 
بكشند،  ماست  از  را  مو  خواهند  مى  همه 
را  كسى  ديگر  محصص  اردشير  آثار 
برخالف  درست  كند.  نمى  زده  هيجان 

سال هاى پنجاه.

در  المخلوقات  عجايب  اين  از  قدر  آن 
رخ  به  رخ  ديدار  فقط  كه  ايم  ديده  نقاشى 
در  روزى  يعنى  كرد.  خواهد  مان  راضى 
كنارمان  از  چيزى  و  برويم  راه  رو  پياده 
شايد  پا.  چهار  با  باشد  تنى  كه  بشود  رد 

آن روز كمى تعجب كنيم.
قابليت  به  محصص  اردشير  حال  هر  در 
خط پى برده بود. به قول خودش، خط اين 
ظرفيت را دارد كه از يك عقرب مهلك تر و 
از يك مفتول فلزى سخت تر باشد. هرچند 
يكديگر  به  زمانى  هايش  خط  نظرم  به  كه 
پيچيده مى شوند و انسانى مجهول الهويه 
به  آشنا  ديگران  براى  كه  شود  مى  متولد 
مجالت  در  اش  شده  چاپ  آيد،  مى  چشم 
و كتاب ها شگفت انگيز و دست نيافتنى تر 
كه مستقل مى  به نظر مى رسد تا زمانى 

شوند بر ديوار گالرى ها.

اردشير محصص از آن جهت برايم قابل 
هست.  و  بوده  قدم  ثابت  كه  است  احترام 
«بايد نگاهت خاصيت مته را داشته باشد. 

سوراخ كند و فرو برود، تا در اعماق، به 
اين اليه طنز و حتى هزل بربخورد.»

آنكه  بى  آثارش.  بود  چنين  راستى  به  و 
مى  ات  محاصره  چگونه،  و  چطور  بدانى 
سوراخ  انتهاى  از  كه  هايى  انسان  كنند 
اردشير  نگاه  مته  توسط  شده  ايجاد 
مى  دلش  او  آمدند.  مى  بيرون  محصص، 
رحم  بى  شكارچى  يك  همانند  خواست 
شكارچى  بهترين  كه  دانست  مى  و  باشد 

خونسرد ترين شكارچى است.

رمز  هايش  بيننده  محصوركردن  اين  و 
از  كه  سال  سى  از  بعد  بود.  اش  موفقيت 
مى  مجالت  در  كارهايش  آخرين  چاپ 
تا  است  شده  باعث  ويژگى  همين  گذرد، 
جوانك هايى كه مى خواهند طراح شوند، 
مى  شروع  محصص  اردشير  كارهاى  با 
كنند و بعضى ديگر، آدمك هايش را رنگين 

مى كنند تا نتيجه اش بشود نقاشى.

به  آنكه  از  بيش  روى  دنباله  اين  اما 
خاطر خط ها باشد و سوژه ها، به خاطر 
دست  است.  تاريخى  حافظه  بازسازى 
اندازى به تمام گزينه ها و قطعات گمشده 
همين  به   ، منقوش  تصاوير  پراكنده  و 
خاطر است. اردشير محصص، يكى از اين 
نسل  براى  است  شده  كشف  تازه  قطعات 

نوجوى جوياى نام.
اردشير  گوناگون  هاى  دوره  بررسى 
است  كارى  نوشتار  اين  در  محصص 
ترى  حجيم  و  مفصل  مطالب  ناشدنى. 
نظرم  به  هرچند  اند.  نوشته  اش  درباره 
را  كارهايش  حقيقت  آنها  از  كدام  هيچ 
اين  در  نبودنش  شايد  و  دهند  نمى  نشان 
امروز  كه  داشته  را  حسن  اين  ها،  سال 
راحت تر مى توان درباره اش نوشت؛ بى 
باشى  كنندگانش  تائيد  جزء  بخواهى  آنكه 
و بى آنكه در رودربايستى قرار بگيرى و 

نتوانى نقدش كنى.
اردشير محصص يادش رفته بود كه اگر 
ايران دوران پهلوى دوم مورد توجه قرار 
غنى  فرهنگ  دليل  به  آنكه  از  بيش  گرفت، 
نفت  عميق  هاى  چاه  خاطر  به  باشد،  اش 
اش بود. به هر حال برگ هاى كتاب تاريخ 
كه ورق مى خورد، هر كدام شان در دل 
خويش جماعتى را دربرمى گيرند و شايد 
چكيده اش مى شود مثل ها و حكاياتى كه 
دست به دست مى آيند و نسل به نسل هم 
مصداق پيدا مى كنند. و روزگار هم براى 
پرتاب  هوا  به  سيب  محصص،  اردشير 

شده اش را هزاران بار چرخاند.

«زندگى مضحكه نيست، من فقط نمايشگر 
جنبه هاى مضحك و مسخره و درونمايه 
زندگى  هستم.  آن  از  نوعى  هجايى  هاى 
طور  اين  كه  ماييم  اين  شود،  مرثيه  اگر 
هم  باز  باشد،  حماسه  اگر  و  ايم  خواسته 
ماييم كه اين سيما را بر آن ساخته ايم.» 
(از گفت وگوى منوچهر آتشى با اردشير 

محصص، مجله تماشا، پائيز 1351)

و به راستى خودش مرثيه و حماسه ساز 
بود در هنر معاصر كشورش. ساده حرف 
در  «اما  زد.  را  حرف  ترين  الزم  اما  زد 
سال هاى قبل از انقالب، سه مقاله مفصل 
درباره كار هاى اردشير محصص نوشتم 
ستايش  از  پر  كنم  مى  فكر  كه  حاال  كه 
كرده  پيدا  آنها  در  مفاهيمى  و  اند  بيهوده 
توجهى  قابل  نقاش  و  ندارد  وجود  كه  ام 
طراح  بود  كرده  سعى  كه  اين  با  و  نيست 
چاپ  اما  بشود،  جهانى  گرافيستى  و 
كارهايش در مجالت گرافيك معتبر چندان 
نيويورك  مقيم  وقتى  و  نخورد  دردش  به 
اين  و  كردند  فراموشش  ها  فرنگى  شد، 
مى  ها  ايرانى  به  فقط  را  كارهايش  اواخر 
زمان  آن  در  كه  را  هرچه  من  فروشد. 
پس  ام،  نوشته  محصص  اردشير  درباره 
االنم  هاى  حرف  همين  حتى  و  گيرم  مى 
در  است  تنها  و  بيمار  شدت  به  چون  را، 

نيويورك و شايد دلش بشكند.

به بهانه اجراى برنامه ويژه اردشير 
محصص در بريتيش ميوزيوم

براى اردشير 
طراح و 

محصص نقاش
آيدين آغداشلو/ از كتاب «از پيدا و پنهان»

بريتيش  همان  يا  بريتانيا  ملى  موزه 
است  ديده  تدارك  اى  برنامه  ميوزيم 
براى آشنايى و مرور آثار بهمن محصص 
پيشرو  مترجم  و  ساز  مجسمه  نقاش، 
درگذشت.در  پيش  سال  چند  كه  ايرانى 
برنامه ويژه بهمن محصص كه ساعت دو 
بعد از ظهر روز يكشنبه سوم نوامبر در 
موزه بريتانيا برگزار مى شود قرار است 
ابراهيم گلستان نويسنده برجسته ايرانى 

در باره بهمن محصص سخن بگويد.
و  هزار  اسفند  نهم  در  كه  محصص  بهمن 
در  و  آمد  دنيا  به  رشت  در  ده   و  سيصد 
ششم مرداد هزارو سيصد هشتاد و نه در 
رم درگذشت، نقاش، مجسمه ساز و مترجم 
پيشرو ايرانى است. نقاشى هاى آوانگارد 
بهمن محصص از آثار معتبر نقاشى مدرن 

ايران محسوب مى شود.
الهيجانى  خانواده اى  در  محصص  بهمن 
سالگى  درچهارده   آمد.  دنيا  به  رشت  در 
حبيب  محمد  نمايشگاه  و  كارگاه  در 
در  را  هنر  كه  گيالنى  نقاش  محمدى، 
شروع  بود،  فراگرفته  مسكو  هنر  آكادمى 
در  خانوادگى  اقامت  زمان  در  كرد.  كار  به 
دانشگاه  در  ماهى  چند  محصص  تهران، 

هنر تهران به تحصيل پرداخت.
خورشيدى  سى  دهه  در  محصص  بهمن 
به اروپا سفر كرده و در ايتاليا ساكن شد 
فروچيو  نزد  مدتى  رم  هنر  آكادمى  در  و 
شد.  مشغول  هنر  آموختن  به  فراتزى 
محصص،  زندگى  از  دوره  اين  حاصل 
انفرادى  و  گروهى  نمايشگاه  چندين 
در  شركت  و  ايتاليا  خارج  و  داخل  در 
ساالنه)  (دو  بى ينال  چون  نمايشگاه هايى 

ونيز، سائوپائولو و پاريس بود.
او سال هاى پس از انقالب را در نيويورك 
شد.  فلج  بيمارى،  اثر  بر  و  كرد  سپرى 
به  بيمارى  وجود  با  انتها  تا  محصص 
پرداخت.  طراحى  و  كاريكاتور  آثار  خلق 
هفتاد  سن  در  محصص  اردشير  سرانجام 
غربت،  در  و   1387 مهر   18 در  سالگى 
كسالت،  طوالنى  دوران  گذراندن  از  پس 

درگذشت.
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براى 100 سالگى 
آلبر كامو

آلبر كامو، نويسنده و فيلسوف سرشناس فرانسوى و 

برنده  نوبل ادبيات 100 سال پيش در الجزاير چشم 
به جهان گشود.

خانواده اى  در   1913 نوامبر  هفتم  روز  كامو  آلبر 
فرانسوى - الجزايرى به دنيا آمد، دوران كودكى اش 
حالى  در  اين  و  گذشت  اقتصادى  دشوار  شرايط  در 

بود كه پدرش را در جنگ جهانى اول از دست داد.
شد  الجزاير  دانشگاه  وارد   1923 سال  در  كامو 
به  زندگى  و  تحصيل  هزينه هاى  تأمين  براى  و 
حرفه هاى متعددى چون تدريس خصوصى رو آورد. 
وجود  اصالت  مكتب  طرفدار  بيش تر  را  او  اگرچه 
را  ادعا  اين  خود  او  اما  مى دانند،  (اگزيستانسياليسم) 
نوشت  به نام «شورشى»  مقاله اى  در  و  نداشت  قبول 
كه تمام زندگى اش را وقف مبارزه با فلسفه  پوچ گرايى 

(نيهيليسم) كرده است.
گرايش  هرگونه  مصاحبه اى  در   1945 سال  در  وى 
يك  «من  گفت:  و  كرد  رد  را  عقيدتى  مكاتب  به 
اگزيستانسياليست نيستم. من و ژان پل سارتر از اين 
كه نام مان را كنار هم قرار مى دهند، تعجب مى كنيم.»

آلبر از سال 1937 به روزنامه نگارى رو آورد. او يكى 
استفاده   كه  بود  فرانسوى  روزنامه نگاران  معدود  از 
آمريكا از بمب اتمى را در هيروشيما محكوم كرد. در 
دهه  50 ميالدى خود را وقف تالش در راستاى حقوق 
بشر كرد و در سال 1952 پس از آن كه سازمان ملل، 
اسپانياى تحت حاكميت «ژنرال فرانكو» را به عضويت 

پذيرفت، از سازمان يونسكو خارج شد.
كامو در سال 1957 جايزه  نوبل ادبيات را از آن خود 
كرد. دليل اعطاى اين افتخار بزرگ به كامو اين گونه 
آن ها  در  كه  ادبى  مهم  آثار  به خاطر  شد:  عنوان 

مشكالت باطن بشر در زمان ما روشن شده اند، اين 
جايزه به آلبر كامو اهدا شد.

آلبر كامو در ماندگارترين رمانش، «بيگانه» به شرح 
سرگذشت مرد جوانى به نام «مورسو» مى پردازد كه 
بيگانگى،  اين  و  است  بيگانه  اطراف  دنياى  و  خود  با 
«بيگانه»  درباره   كامو  مى كشاند.  مرگ  پاى  تا  را  او 
مراسم  در  كه  آدمى  هر  ما  جامعه   در  مى گويد: 
در  را  خودش  نريزد،  اشك  مادرش  خاكسپارى 

معرض خطر مى آورد كه به مرگ محكوم شود.
همچنين سارتر در مقدمه  اين اثر مى نويسد: در ميان 
آثار ادبى عصر ما، اين داستان، خودش هم يك بيگانه 

است.
كامو در دوره  كوتاه زندگى خود آثار زيادى خلق كرد 
كه از جمله  آن ها به «كاليگوال» (مرگ خوش) 1938، 
«افسانه  سيزيف» و  «بيگانه» 1942، «طاعون» 1947، 
«سقوط»  و   1951 عاصى»  «انسان  و  « شورشى» 

1952 مى توان اشاره كرد.
سن  در  ژانويه 1960  چهارم  روز  «بيگانه»  نويسنده  
در  او  درگذشت.  رانندگى  سانحه   اثر  بر  سالگى   46
نوع  بى معناترين  و  مضحك ترين  كه  بود  گفته  جايى 
مردن در اثر تصادف رخ مى دهد و دست تقدير براى 
ژانويه   چهارم  بعدازظهر  زد.  رقم  اين چنين  مرگى  او 
آن  سرنشينان  از  يكى  كامو  كه  خودرويى   ،1960
بود، به درختى در حاشيه  بزرگراه مى كوبد و تكه تكه 

مى شود.
در جيب كت او يك بليت استفاده نشده  قطار پيدا شد 
كه نشان مى داد قصد مسافرت با قطار را داشته، اما 
 2011 سال  برود.  سفر  به  خودرو  با  گرفته  تصميم 
بود كه فرضيه مشكوك بودن مرگ كامو مطرح شد. 
طبق نوشته  يك روزنامه ى ايتاليايى، تصادفى كه در 
سال 1960 منجر به فوت آلبر كامو شد، يك تصادف 
معمولى نبوده و سازمان جاسوسى شوروى سابق 
به دليل انتقاد اين نويسنده از دولت اين كشور، وى را 

به قتل رسانده است.
پس از مرگ، دو اثرش به چاپ رسيدند. ابتدا «مرگ 
رمان  سپس  و  شد  منتشر   1970 سال  در  خوش» 
ناتمام او به نام «انسان نخستين» بود كه پيش از مرگ 
در حال نگارشش بود. اين كتاب اثرى شرح  حال گونه 
از دوران كودكى  كامو در الجزاير است كه در سال 

1995 به چاپ رسيد.
 ،(1947) «طاعون»   ،(1942) «بيگانه»  را  او  رمان  پنج 
«انسان  و   (1971) خوش»  «مرگ   ،(1956) «سقوط» 
نخستين» (1995) تشكيل مى دهند. كامو يك مجموعه  
داستان كوتاه به نام «تبعيد و پادشاهى» دارد كه در 

سال 1957 به چاپ رسيد.
آن ها  سرآمد  كه  غيرداستانى  اثر  شش  همچنين 
كامو  آلبر  مانده اند.  به جا  او  از  است،  «شورشى» 
آن ها  معروف ترين  كه  نوشت  نيز  نمايش نامه  شش 
 (1949) عادل»  «آدمكش هاى  و   (1938) «كاليگوال» 

هستند.
داستايوفسكى»،  «فئودور  چون  چهره هايى  از  او 
هوگو»،  «ويكتور  نيچه»،  «فردريك  كافكا»،  «فرانتس 
نويسندگى  در  سارتر»  پل  «ژان  و  اورول»  «جورج 

الهام گرفت.

ادبيات 

از  و  شنيده ايم  بارها  را  كن  سر  ناله  سحر  مرغ  تصنيف 
دهان بسيارى از خوانندگان اين آواز برآمده. اما شايد در 
آن لحظه يك بار از خود پرسيده باشيم كه اين كيست كز 
زبان من همى گويد سخن. محمدتقى بهار در شانزدهم آبان 
خانواده  در  اول  از  هم  ملك الشعرايى  آمد.  دنيا  به   1265
آنها بود و مثل خيلى اموال و حشم به ارث مى رسيد. اين 
مقام هم دست شاهان و حكام بود . بهار از همان ابتداى 
دوران كودكى به واسطه كتاب هايى كه در خانه برايشان 
به  چهارسالگى  در  شد.  عالقمند  ادبيات  به  مى خواندند 
مكتب رفت و در شش سالگى فارسى و قرآن را به خوبى 
آموخت  را  شاهنامه  پدر  نزد  سالگى  هفت  از  مى خواند. 
اصول  سرود.  دوره  همين  در  را  خود  شعر  اولين  و 
سالگى   18 سن  در  پدرش  فراگرفت.  پدر  نزد  را  ادبيات 
او درگذشت. بهار جوان به صف مشروطه طلبان خراسان 
پيوست و به انجمن سعادت خراسان راه يافت. اولين آثار 
به  امضا  بدون  روزنامه «خراسان»  در  او  ادبى-سياسى 
چاپ مى رسيد كه مشهورترين آنها مستزادى است خطاب 
شود«با  مى  آغاز  مطلع  اين  با  شعر  شاه.  محمدعلى  به 
شه ايران ز آزادى سخن گفتن خطاست» بهار در 1328 
روزنامه «نوبهار» را كه ناشر افكار حزب دموكرات بود، 
منتشر كرد و به عضويت كميته ايالتى اين حزب درآمد. 
اين روزنامه به علت مخالفت با حضور قواى روسيه در 
تعطيل  روس  كنسول  دستور  به  انتقادى  موضع  و  ايران 
رثاى  در  محبت آميز  يادداشت  هم  بهانه اش  ظاهراً  شد 
در  روزنامه  اين  بود.  بريتانيا  درگذشته  تازه  پادشاه 
محرم 1330 به فرمان وثوق الدوله وزير خارجه تعطيل 
شد. محمدتقى بهار را نيز دستگير كردند و تحت الحفظ به 
تهران فرستادند. آن زمان هم كه از اين تجهيزات مخابراتى 
خبرى نبود. تا خبر برسد كلى وقت گذشته بود. در 1332 
به نمايندگى مجلس سوم شوراى ملى از حوزه انتخابيه 
را  سوم «نوبهار»  دوره  بعد  سال  يك  شد.  انتخاب  درگز 
در تهران منتشر كرد و در 1334 انجمن ادبى دانشكده و 
نيز مجله دانشكده را بنيان گذاشت كه به اعتقاد او مكتب 
عده اى  بهار  بر  عالوه  آورد.  پديد  نثر  و  نظم  در  تازه اى 
رشيد  غالمرضا  آشتيانى،  اقبال  عباس  مانند  قلم  اهل  از 

ياسمى، سعيد نفيسى و تيمورتاش با اين مجله همكارى 
داشتند. انتشار «نوبهار» بارها ممنوع و دوباره آزاد شد. 
در  «بث الشكوى»،  بهار،  قصيده هاى  معروفترين  از  يكى 
شده است.  سروده  «نوبهار»  توقيف  مناسبت  به   1337
و  كرد  خانه نشين  ماه  سه  براى  را  بهار   1299 كودتاى 
قصيده هاى  يادماندنى ترين  به  از  يكى  مدت،  همين  در 
خود، هيجان روح، را سرود. چندى بعد كه زندانيان رژيم 
كودتا آزاد شدند و قوام السلطنه نخست وزير شد، «بهار» 
به نمايندگى مجلس چهارم انتخاب شد. وى در روز نامه 
نيمه رسمى ايران نوشت: «هر يك از افراد ملت آزاد است 
كه آنچه به فكرش مى رسد يا به او تلقين مى نمايند، به هر 
وسيله كه در دست دارد؛ انتشار بدهد ...هرج و مرج فكرى 
هميشه، به ويژه در محيط فقير كه فقر علمى و اخالقى او 
وجود داشته و خواهد داشت.  محتاج برهان نيست، قهراً 
جاى  به  و  داشت  خاص  سبكى  روزنامه نگارى  در  بهار 
ارديبهشت  دوم  روز  در  بهار  مى نوشت.  شعر  سرمقاله 
1330، در خانه مسكونى خود در تهران زندگى را بدرود 
گفت و در شميران در آرامگاه ظهيرالدوله به خاك سپرده 
شد. آثار منثور و منظوم بهار متنوع است و انواع شعر 
سنتى و اشعار به زبان محلى، تصنيف و ترانه، مقاله ها 
تحقيقى،  رساله هاى  انتقادى،  و  سياسى  سخنرانى هاى  و 
نمايشنامه، اخوانيات و مكتوبات، تصحيح انتقادى متون، 
نثر،  و  نظم  سبك شناسى  پهلوى،  متون  ترجمه هاى 
حواشى  و  كتاب ها  بر  مقدمه  احزاب،  تاريخ  دستورزبان، 
بر متون به خصوص شاهنامه فردوسى را در برمى گيرد. 
صبا  «باد  دلكش»،  «بهار  بهار  ترانه هاى  و  تصنيف ها  از 
«به  نگارم»،  من  دل»،«ز  شكسته  «اى  كن»،  گذر  گل  بر 
نكته  اما  برد.  نام  بايد  را  سحر»  «مرغ  و  رو»  اصفهان 
ظهيرالدوله  گورستان  در  است  بهار  محقر  آرامگاه  آخر 
كه هر جاى ديگرى بود با آن همه مشاهير خفته در آن 
كه  باشد  رسيده  آن  وقت  شايد  داشت.  آبرومندى  وضع 
هم دسترسى عموم به اين محل بيشتر شود و هم سر و 
سامانى به آن بدهند كه به صورت موزه اى از مشاهير و 

صاحب نامان اداره شود.

به بهانه زاد روز محمدتقى بهار

 مرغ سحر ناله سر كن 
 

اسداهللا امرايى /  نويسنده و مترجم 

ارتباط شعر بهار با 
مسائل روز جامعه 

 
محمد على اسالمى ُندوشن 

 
درباره ملك الشعراى بهار بايد بنويسم كه او از 
بوده  ايران  شاعر  مهم ترين  سو،  اين  به  حافظ 
سوى،  اين  به  حافظ  از  كنم  تاكيد  بايد  است. 
يعنى در يك فاصله طوالنى مدت ششصد ساله، 
را  او  است.  بوده  حافظ  از  پس  شاعر  مهمترين 
بسيار  قله اى  حافظ  از  پس  گفتم،  همچنانكه  بايد 
بزرگ دانست. يكى از بارزترين و برجسته ترين 
اين  بهار،  محمدتقى  ادبى  شخصيت  وجوهات 
است كه او آگاهى بسيار كامل و دقيقى نسبت به 
تاريخ ايران و تاريخ ادب فارسى پيش از خود و 
همچنين تاريخ ادب فارسى روزگار خود داشت. 
او شعر و ادبيات را خيلى خوب مى فهميد، من به 

جرات مى توانم بگويم كه او در اين مورد نمونه 
از  پس  و  او  از  قبل  را  شخصى  ما  يعنى  است، 
دقيق  و  وسيع  اينگونه  كه  نداريم  ادبيات  در  او 
و  بشناسد  را  خود  از  بعد  و  قبل  ادبيات  تاريخ 
آشنايى داشته باشد. او هم چنين هم اديب بود و 
هم شاعر و هم سياست مدار؛ و اين سه را هم از 
همان آگاهى وسيع در حوزه تاريخ شناسى ايران 
سبك  در  و  است  قديم  آنكه  با  او  شعر  داشت. 
نوعى  شود،  خوانده  امروز  اگر  حتى  كالسيك، 
تقى  شعر  مى شود.  ديده  آن  در  هم  تازه  نفس 
ارتباط  در  جامعه  روز  مسائل  با  شدت  به  بهار 
است. يك ويژگى ديگر او نيز همين است كه اغلب 
آثارش ماندگار و قابل تامل اند، بعد از او شاعرى 
در حوزه شعر قديم نيامد كه همه ديوانش مورد 
شاعران  شعرهاى  از  برخى  اغلب  باشد،  توجه 
مورد توجه قرار گرفت. البته در مجموع مى توانم 
در اين مورد بگويم كه توجه به اكثر آثار پروين 
اعتصامى هم در همين حد و حدود بوده است. 
در  بيشتر  بهار  محمدتقى  گفت  بايد  آخر  در  اما 
درخشيده  خوب  خيلى  قطعه هايش  و  قصيده ها 

است.
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گزارش 
دكتر سعيد پيوندى، جامعه شناس، استاد دانشگاه نورن 
كتابهاى  مورد  در  جمله  از  كتاب  پنج  مؤلف  و  فرانسه 
آموزگاران  امسال  سمينار  سخنران  اولين  ايران،  درسى 
آموزشى  نظام  وضعيت  تشريح  با  و  بود  فارسى  زبان 
دانش  بر  مخربى  تأثيرات  نظام  اين  شد  مدعى  ايران 

آموزان دارد. او سخنرانى خود را اينگونه آغاز كرد كه:
ارتباط  نداشتن  و  ايران  از  خارج  ايرانيان  ما  پراكندگى   »
با داخل كشور بزرگترين عامل مشكالت است. در حالى 
كه اگر نظام آموزشى اى داشتيم كه مى توانستيم با آن 
راحت ارتباط برقرار كنيم، خيلى از مشكالتمان حل بود. 
يكى از بحث ها در حيطه آموزش، رابطة نظام آموزشى 
با سياست و چگونگى تربيت جامعه است. نظام آموزشى 
ابزارى است در دست حكومت؛ و مسئله اسالم و اسالمى 
ايران  در  حاضر  حال  در  ها  دانشگاه  و  مدارس  بودن 

مسئله بسيار مهمى است.

با  ابتدا  آمد؛  وجود  به   19 قرن  از  ايران  آموزشى  نظام 
اولين دانشجويانى كه به اروپا آمدند و با فرهنگ جديدى 
آشنا شدند و بعد از طريق ميسيونرهايى كه از اروپا به 
ساختند.  مدرسه  مذهبى  هاى  اقليت  براى  و  رفتند  ايران 
مدرسه رازى يكى از همان مدارس ميسيونرى بوده است.

با  و  نشد  ايران  وارد  راحتى  به  جديد  آموزشى  نظام 
بود.  مواجه  ايران  در  مردم  و  روحانيت  شديد  مقاومت 
و  درآمدند  آن  قديم  مدارس  دل  از  اروپا  جديد  مدارس 
براى همين مخالفتى نيز با آنها نبود. اما در ايران مدارس 
سنتى هويت عميق دينى داشتند و در خدمت دين بودند. 
اگر  داشت.  سكوالر  هويتى  جديد  مدارس  كه  حالى  در 
تاريخ اين زمان را مورد مطالعه قرار دهيد، درگيرى هاى 
جديد  هاى  مدرسه  سر  بر  واهى  هاى  بهانه  به  بسيارى 
بود؛ مثًال با مدرسه رشديه، به بهانه وجود ميز و صندلى، 
اخالق،  و  دين  و  علم  جديد  رابطه  كردند!  مى  مخالفت 
شد.  كشيده  جنگ  به  قرن 19  در  و  بود  قرن 18  فضاى 
اما در ايران عقب ماندگى عمومى نيز مزيد بر علت بود و 
دولت خود مانع ديگرى بر سر راه نظام آموزشى جديد به 
حساب مى آمد. مثًال ناصرالدين شاه نظام جديد آموزشى 

را موجب شورش مردم مى دانست.
لحظه  را  آن  توان  مى  كه  مشروطيت  انقالب  دنبال  به 
گسست ايران جديد از ايران قديم دانست، قانون تعليمات 
اجبارى در سال 1290 به تصويب رسيد. طبق اين قانون 
افراد غير مسلمان حق تحصيل دين خود را نداشتند ولى 
همچنين  و  نبودند.  نيز  اسالمى  علوم  تحصيل  به  مجبور 
مجازاتهاى بدنى ممنوع شد ولى هنوز تكليف آن تا امروز 

روشن نشده است!
مدارس مدرن، يك مدرسه شهروندى و ورود به آن براى 
همه آزاد بود. از زمان رضاشاه ايران عمًال صاحب نظام 
قوانين  از  برداشت  خاطر  به  كه  نظامى  شد؛  آموزشى 
فرانسوى، بسيار تحت تأثير فرانسه است. فقط اجبار بر 
جدا سازى دين در اين نظام آموزشى، از فرانسه گرفته 
نظام  از  وقت  هيچ  دينى  آموزش  واقع  در  است.  نشده 

آموزشى ايران حذف نشد.
نظام  شريعتى  و  مطهرى  مانند  كسانى  چهل،  دهه  در 
آموزشى را نقد كردند و پيامد آن تأسيس مدارسى مثل 
دينى  آموزش  يك  چون  كه  بود  علوى  و  كمال  مدرسه 
مى  شمار  به  جديد  مذهبى  مدارس  داشتند،  نيز  اضافى 

رفتند. 
بدهى  امر  يك  مدارس  كردن  اسالمى  انقالب 57،  از  پس 
و الزمه رفتن به طرف جامعه اسالمى به شمار مى رفت 
و از اولين برنامه هاى دولت بعد از انقالب بود. از سال 

و  غربزدگى»  از  «جلوگيرى  مسئلة  دو   ،62 سال  تا   57
«خودكفايى»، در فضاى جامعه مكرراً مطرح مى شد و اين 
جديد  آموزش  بودن  اسالمى  كه  انگيخت  برمى  را  سؤال 
نظام  مخالف  ديگر  روحانيون  يعنى  اين  است؟!  چگونه 
جديد آموزشى نبودند اما به دنبال لعاب مذهبى براى آن 
مى گشتند. اما كسى مشخصًا نمى دانست اسالمى كردن 
يعنى چه و چگونه مى توان آن را عملى كرد. اولين قانون 
از  و  شد  تصويب   66 سال  در  انقالب،  از  بعد  آموزشى 
به  قانون  اين  كرد.  صحبت  «تعليم»  بر  «تزكيه»  تقدم  از 
شدت ايدئولوژيك و سياسى است. تمام قوانينى كه بعداً 
تصويب مى شوند نيز بر همين ويژگى تأكيد دارند. حتى 
بر انجمن اوليا و مربيان نيز تكليف مى كند؛ با اينكه شما 
به صرف پدر يا مادر بودن دانش آموز، عضو اين انجمن 

و به پذيرش اين قانون ناگزير خواهيد بود!
 �20 حدود  يعنى  معلم،   85000  ،57 انقالب  از  بعد 

معلمهاى كشور يا اخراج شدند يا كار خود را رها كردند. 
چهارم  يك  و  استادان   �40 به  رقم  اين  ها  دانشگاه  در 
دانشجويان بالغ گشت. در عوض تربيت معلمهاى مكتبى 
مهمترين  شد.  آغاز  دهند  تعليم  مكتبى  آموزان  دانش  كه 
نهاد دولتى در نظام آموزشى، «امور تربيتى» بود كه در 
حكم كميسر در مدارس عمل مى كرد و كوشش در تربيت 

بچه هايى داشت كه باور به مسايل دينى داشته باشند.
بعد از قانون سال 66 مدارس اسالمى مى شود ولى نمى 
تواند در دهه ها و دوره هاى مختلف، سياست يكسانى را 
دنبال كند. براى مثال در دوره خاتمى امور تربيتى تعطيل 

شد اما در دوره احمدى نژاد دوباره احيا گشت.
اسالمى  عربى،  و  قرآن  دينى،  دروس  افزايش  بر  عالوه 
هم  را  فارسى  درس  حتى  چيز  همه  درسى،  مواد  كردن 

شامل مى شود.
حتى سند راهبردى و برنامه درسى ملى، با وجود داشتن 
با  اما  آموزش،  بودن  «آگاهانه»  و  «آزادانه»  لزوم  شرط 
در  را  آموزش  دارد،  طيبه»  «حيات  بر  تأكيد  كه  اى  ماده 
مى  تدوين  ايران  آموزشى  نظام  ايدئولوژيك  چهارچوب 
كند كه آموزش يك سويه و دين محورى است. بنابراين، 
سند برنامه درسى ملى نيز، عليرغم تمام نكات مثبت اش، 

در تضاد با مواد خود است. 
خأل  يك  با  ايران  آموزشى  نظام  مورد  در  متأسفانه 
تحقيقاتى مواجه هستيم چون به راحتى اجازه تحقيق داده 
نمى شود. اما در بيشتر تحقيقات مستقل، تقريبًا همه متفق 
هستند كه تعاليم دينى در اين نظام آموزشى بسيار زياد 
و  دارد؛  وجود  زيادى  هاى  تبعيض  زن  به  نسبت  است؛ 
ترويج خرد ورزى، انديشه و اختيار انتخاب در كتابهاى 
درسى مدارس ايران بسيار كم است چون همه چيز تا حتى 
چگونگى خواستگارى كردن را در قالب يك بسته ارزشى 
به بچه ها آموزش مى دهند. خوب يا بد بودن همه چيز 
عين  اسالم  ندارد.  تفكر  به  نيازى  و  است  مشخص  كامًال 
در  درسى  كتابهاى  تناقض  است.  اسالم  عين  علم  و  علم 
اين است كه علومى كه بر اساس تجربه هاى علمى شكل 
مطلق  حقيقت  كه  دارند  قرار  مسائلى  كنار  در  گيرند،  مى 
تلقى مى شوند. واژه هاى بسيارى مانند «كافر» يا «منافق» 
مشخصى  تعريف  كه  شود  مى  داده  آموزش  كودكان  به 
تعبير  تواند  مى  راحتى  به  و  نيستند  اثباتى  قابل  ندارند، 
يك  واقع  در  تبعيض،  بر  مبتنى  گفتمان  شود!  شخص  به 
فرهنگ مبتنى بر تبعيض را در ذهن كودكان و جامعه فردا 
نهادينه مى كند. اگرچه يك نظام آموزشى هميشه نتيجة 
مشخصى نمى دهد اما اين نظام آموزشى در طى 12 سال 
مدرسه رفتِن يك كودك، تأثير روانشناختى خاصى حتى 

حالى  در  گذاشت.  خواهد  نيز  ايدئولوژى  اين  مخالفان  بر 
اما  نيست،  عيب  بدون  آنكه  با  اروپا،  آموزشى  نظام  كه 
باز  آموزشى  نظام  يك  و  كنون  تا  بشر  تجربيات  حاصل 
است كه به دانش آموزان قدرت تفكر و انتخاب مى دهد. 
اين  ايران  كنونى  آموزشى  نظام  نقص  اولين  رو،  اين  از 
است كه كتابهاى درسى آن براى فرزندان ما در خارج از 

ايران مفيد نيست.»
دكتر پيوندى در پايان سخنرانى خود افزود: « برنامه هاى 
آموزشى  آن   و  دارد  وجود  ايران  در  نيز  درسى پنهانى 

است كه پدر و مادرها به خالف نظام آموزشى به فرزندان 
خود مى دهند. فعاليتهايى كه ما در اينجا داريم براى داخل 
ايران نيز مى تواند مفيد باشد اما حوضه آموزشى ايران 
يك تابو است و خيلى سخت مى توان به آن قدم گذاشت. 
متأسفانه سكوتى بسيار عجيبى در مورد نظام آموزشى 

ايران وجود دارد.» و چنين نتيجه گرفت:
دنبال  ايران  آموزشى  نظام  كردن  اسالمى  از  هدف  «سه 

مى شد:
مؤمن كردن جوانان  -1

ريشه كن كردن فرهنگ غرب  -2
رسيدن به خودكفايى  -3

كامًال واضح است كه هيچ يك از اين اهداف، در اين سى 
از  بيش  امروز  ما  جوانان  نيامده؛  دست  به  سال  اندى  و 
فرهنگ  اند؛  توجه  بى  دين  به  نسبت  ديگرى  زمان  هر 
و  كرده  نفوذ  كشور  در  ديگرى  زمان  هر  از  بيش  غرب 
عنوان  به  اما  است.  قبل  از  تر  وابسته  نيز  اقتصادمان 
يك جامعه شناس بايد بگويم كه جوانان ما  بهاى خيلى 
هاى  رنج  پردازند؛  مى  آموزشى  نظام  اين  براى  سنگينى 
درونى از دروغ هايى كه بايد بگويند و زندگى پنهانى كه 
بايد داشته باشند، در روان آنها تأثيرهاى مخرب بسيارى 
بحران  و  هستند  خود  با  جنگ  در  هميشه  و  گذارد  مى 

هويتى دارند.»

چرا به كودكانمان فارسى بياموزيم؟
نهمين سمينار آموزگاران زبان فارسى در لندن، به همت 
«انجمن زبانهاى مادرى» و حمايت مدارس انديشه، خرد 
پارسى، صمد بهرنگى و فردوسى، براى اولين بار به طور 
اروپا،  فارسى  زبان  آموزگاران  حضور  با  و  سراسرى 
از كشورهاى آلمان، اتريش، سوءد و انگلستان، در هفته 
طول  به  روز  دو  كه  نشست  اين  در  شد.  برگزار  گذشته 
انجاميد با دو سخنرانى، سه ميزگرد و چهار كارگاه، به 
فارسى  زبان  آموزش  مشكالت  و  مسايل  بحث  و  طرح 
چگونگى  و  مادرى  زبان  فراگيرى  «اهميت  كه  پرداخت 

ايجاد انگيزه در كودكان» يكى از مهمترين آنها بود.

طى آخرين تحقيقى كه در آمريكا بر 12000 دانش آموز 
صورت گرفته، محكم كردن جايگاه زبان مادرى در جامعه 
خانواده  به  فرزند  كردن  نزديك  در  آن  اهميت  خاطر  به 
ضرورى است چراكه بسيارى از  پدر و مادرهاى مهاجر 
شوند.  مى  آشنا  خارج  دنياى  با  خود  هاى  بچه  طريق  از 
امروز  جهان  پيشرفت  باعث  زبانگى  چند  ديگر  سوى  از 
است و مهاجرانى كه چند زبان مى دانند براى كشورهاى 
ميزبان ارزش بسيارى دارند. استخدام كسى كه دو يا سه 
دست  با  است  نفر  سه  استخدام  واقع  در  داند،  مى  زبان 
مزد يك نفر! از اين رو كشورهايى مانند سوئد، آموزش 
زبان مادرى را در مدارس و در كنار آموزش  ساير مواد 

درسى، براى كودكان مهاجر، اجبارى كرده است.
لزوم تدريس زبان مادرى به اينجا ختم نمى شود؛ بدون 
زبان مادرى، ارتباط بين نسلها از بين مى رود. اگر كودك 

زبان پدر و مادرش را ياد نگيرد، پدر و مادر بايد زبان 
كودك را ياد بگيرند و در آن صورت، فرهنگ پدر و مادر 
نمى  انتقال  فرزند  به  است،  پنهان  آنها  زبان  پشت  در  كه 
يابد و در نتيجه بيگانگى با جامعه فرهنگى خود و جدايى 

و دورى گزينى از خانواده را پيش مى آورد.
تحقيقات نشان داده است كه زبان مادرى عامل رشد فكرى 
و ذهنى كودك و پيشرفت او در آينده است. 50� كسانى 
به  شوند،  مى  مشكل  دچار  ديگرى  زبان  يادگيرى  در  كه 
زبان مادرى خود مسلط نشده اند. همچنين آموزش ندادن 

زبان مادرى اعتماد به نفس فرزند را كاهش مى دهد چون 
زبان و اصالت خود را آنقدر بى اهميت و بى فايده مى بيند 
كه ارزش يادگيرى نداشته است! در حالى كه كودكان در 
قالب آموزش زبان مادرى، در واقع هويت خود را در مى 
يابند. بچه الزم است از هويت خود و تفاوتى كه با ديگران 
دارد اطالع داشته باشد. معلمى در كالس زبان آلمانى، به 
كودكى خرده گرفته بود كه چرا آلمانى را خوب صحبت 
من  اينكه  «براى  بود:  گفته  جواب  در  كودك  و  كند  نمى 
ايرانى ام، نه آلمانى!» اين از اعتماد به نفسى در بچه منتج 
مى شود كه با آموزش زبان مادرى و شناخت هويت اش 

در او بوجود مى آيد. 
زبان مادرى زبانى است كه كودك با آن فكر مى كند و 
خواب مى بيند. اگر زبان مادرى در كودك ناقص بماند، 
دو  كودك  نتيجتًا  ماند؛  مى  ناقص  كودك  در  تفكر  روند 
باز  موفقيت  از  نيز  آينده  در  و  آموزد  مى  را  نيمه  زبان 
مى ماند. پس زبان مادرى فقط براى ارتباط پدر و مادر 
با فرزند نيست. زبان مادرى پايه گذار كل شخصيت بچه 
پيش  صحيح  مراحل،  آخرين  تا  آن  آموزش  اگر  است؛ 
نرود، زمينه ساز افت در يادگيرى زبان دوم نيز مى شود 
و بر عكس. طى آزمايشى در آلمان، يك قصه براى بچه 
هاى دوزبانه و يك زبانه نقل شد و مشاهده شد كه بچه 
هاى دو زبانه در بازگو كردن آن توانا تر بودند و داستان 
تأكيد  رو  اين  از  كردند.  بازگو  بيشترى  جزئيات  با  را 
زبان  كنار  در  مادرى  زبان  تدريس  بر  آلمان  دانشمندان 
كسانى  بودن  كارآمد  بيشتر  دليل  به  مدرسه  در  آلمانى 
است كه زبان هاى بهتر و متعددترى مى دانند. زبان كليد 

فرهنگهاى مختلف است.
اينها از جمله داليل ضرورت آموزش زبان مادرى است 
كه در سمينار مطرح گرديد. همچنين بر اين نكته تأكيد شد 
نژادپرستى  باعث  نبايد  مادرى  زبان  به  دادن  اهميت  كه 
ميزبان  كشور  از  بيگانه  را  خود  كودك  اينكه  يا  و  شود 

ببيند. 
زبان  يادگيرى  براى  ها  بچه  جلب  در  معلم  نقش  اگرچه 
دانش  كثرت  گاهى  و  است  اهميت  حايز  بسيار  فارسى 
آنها،  تعداد  شدن  كم  رفته  رفته  و  سال  اول  در  آموزان 
در  خانه  از  انگيزه،  اما  دهد،  مى  نشان  را  نكته  اين  لزوم 
بچه شكل مى گيرد. وقتى والدين انگيزه را در بچه از بين 
مى برند معلم كار زيادى در تشويق او نمى تواند بكند. و 
اين پرسش مطرح شد كه چگونه مى توان به پدر و مادرها 
داد؟!  انگيزه  فرزندانشان  به  مادرى  زبان  آموزش  براى 
خصوصًا بچه هايى كه از يك طرف ايرانى هستند؛ چراكه 
بسيارى از كودكانى كه زبان فارسى را مى آموزند، هر 

دو والدين شان ايرانى اند.
و  كودكان  با  آميز  محبت  رفتار  دوستانه،  محيط  ايجاد 
به  ها  بچه  كه  ميزبان  كشور  آموزشى  شيوه  بكارگيرى 
آن عادت دارند، از جمله راهكارهايى بود كه براى ايجاد 
انگيزه در كودكان پيشنهاد شد و تأكيد گرديد كه بايد با 

رشد فكرى بچه ها پيش رفت.
ادامه دارد

در سمينار سراسرى آموزگاران زبان فارسى اروپا مطرح شد

نظام آموزشى ايران يك سويه است
احسان صادقيان - قسمت اول

چند زبانه بودن باعث پيشرفت جهان امروز است و مهاجرانى كه 
دارند.  بسيارى  ارزش  ميزبان  كشورهاى  براى  دانند  مى  زبان  چند 
سه  استخدام  واقع  در  داند،  مى  زبان  سه  يا  دو  كه  كسى  استخدام 
نفر است با دست مزد يك نفر! از اين رو كشورهايى مانند سوئد، 
آموزش زبان مادرى را در مدارس و در كنار آموزش  ساير مواد 

درسى، براى كودكان مهاجر، اجبارى كرده است.
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گوناگون
دنياي امروز 30 
ميليون برده دارد

جهان  در  بردگي  وضعيت  درباره  جهاني  بررسي  يك 
جهان  در  برده  ميليون نفر  حدود 30  مي دهد  نشان  امروز 
كارهاي  انجام  روسپي خانه ها،  در  كار  به  كه  دارد  وجود 

يدي و بيگاري براي پرداخت بدهي مجبور مي شوند...

جهاني  نام «شاخص  با  بررسي  اين  رويترز،  گزارش  به   
بردگي 2013» كه در 162 كشور جهان انجام شده است، 

بردگي  از  اشكالي  كشورها  اين  همه  در  كه  مي دهد  نشان 
وجود دارد.

مي كنند  زندگي  هند  در  جهان  بردگان  از  نيمي  از  بيش 
از  گوناگون  صورت هاي  به  كشور  اين  در  بردگي  و 
تا  گرفته  آجرپزي  كوره هاي  و  سنگ  معادن  در  بيگاري 
بهره كشي جنسي مشاهده مي شود. براساس اين گزارش، 
برخي افراد، به خصوص در بخش هايي از غرب آفريقا و 
جنوب آسيا، در بردگي به دنيا مي آيند و برده هاي وراثتي 
و  شده  اسير  يا  ربوده  است  ممكن  بردگان  ديگر  هستند. 
به  جنسي  بهره كشي  از  بهره كشي  گوناگون  اشكال  براي 
صورت ازدواج هاي اجباري تا بيگاري به عنوان كلفت هاي 

بردگان  اين  از  ديگر  گروهي  باشند.  شده  فروخته  خانگي 
كاشانه  و  خانه  از  تحصيالت  و  شغل  وعده  دادن  با  را 
موقعيتي  در  و  مي گيرند  اسارت  به  و  مي كنند  دور  خود 
قرار مي دهند كه امكان گريز نداشته باشند. بردگي در اين 
براي  اشخاص  كنترل  يا  شدن  صاحب  معناي  به  بررسي 
گرفتن آزادي آنها و بهره كشي تجاري يا جنسي از آنها از 
طريق خشونت، زور يا فريب دادن است. در اين بررسي، 
ربودن  و  اجباري  ازدواج  زور،  به  كردن  كلفتي  و  نوكري 
بردگي  موارد  جزو  هم  آنها  از  بهره كشي  براي  كودكان 
شمرده مي شود. پس از هند، چين با 2/9 ميليون برده و 
لحاظ  از  بعدي  رده هاي  در  برده  ميليون  با 2/1  پاكستان 
شمار بردگان هستند و به دنبال آنها كشورهاي نيجريه، 
قرار  بنگالدش  و  برمه  كنگو،  تايلند،  روسيه،  اتيوپي، 

به  نسبت  بردگي  شيوع  لحاظ  از  كشورها  اگر  مي گيرند. 
سرانه جمعيت رده بندي شوند، كشور موريتاني در آفريقا 
كه 4 درصد جمعيت 3/8 ميليون نفري آن برده هستند، در 
صدر قرار مي گيرد. بردگي در موريتاني از نسلي به نسل 
مي خرند،  را  آنها  برده ها  مالكان  و  مي رسد  ارث  به  ديگر 
آمريكاي  در  هائيتي  مي دهند.  هديه  يا  اجاره  مي فروشند، 
مركزي در رده دوم شيوع بردگي نسبت به سرانه جمعيت 
قرار دارد. در اين كشور، رسمي وجود دارد كه براساس 
نزد  خدمت  براي  را  كودكانشان  فقير،  خانواده هاي  آنها 
سوءاستفاده  مورد  تا  مي فرستند  ثروتمندشان  آشنايان 
ساحل  بنين،  مولداوي،  نپال،  هند،  پاكستان،  گيرند.  قرار 

عاج و گابن در رده هاي بعدي هستند.

عكس هفته

عكس ارسالى خوانندگان از جشن شب هالووين ايرانيان در شمال لندن
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از  دوره  اين  كريستيز،  پانزدهم  حراج  دوم  شب  پايان يافتن  با 
حراج به نام وكام هنر ايران رقم خورد. ركوردهاى اول، دوم، 
چهارم و پنجم در حالى از آن هنرمندان كشورمان شد كه آثار 
جمعى از بزرگان هنر عرب نظير محمود سعيد و فاتح مدرس با 

مبالغى پايين تر چكش خورد.

تابلويى سياسى در حراجى هنرى
 شب تابلويى از فرهاد مشيرى (از مجموعه خط ها) 173هزاردالر 

چكش خورد كه البته با توجه به عدم استقبال خريداران به آثار 
قرار  حاضران  توجه  مورد  چندان  اول،  شب  در  هنرمند  اين 
از  پس  كريستيز  به  پيرهاشمى»  «افشين  بازگشت  اما  نگرفت. 
چند دوره غيبت از اتفاقات مهم اين حراج بود. اين هنرمند كه در 
دوره هاى گذشته صاحب دو ركورد نيم ميليون دالرى در حراج 
گرفته  لقب  كريستيز  بزرگ  غايب  مدتى  است،  شده  كريستيز 
باالترين  «ركورد  همچنان  تا  شده  باعث  ركورد ها  همين  بود. 
در  را  آفريقا»  شمال  و  خاورميانه  زير 40سال  هنرمند  فروش 
دو  تابلويى  با  غيبت  دوره  چند  از  بعد  او  باشد.  داشته  اختيار 
در چهارمتر تحت عنوان «بازگشت» دوباره نگاه ها را معطوف 
خود ساخت؛ تابلويى كه صرف نظر از فروش 161هزاردالرى، 
دوستداران  و  مخاطبان  براى  سياسى»  «پيامى  با  همراهى اش 
هنر جالب توجه است. اين تابلو كه ماحصل نگاه تازه هنرمند به 
رخدادهاى سياسى خاورميانه است به عنوان اثر شاخص حراج 
مجموعه هاى  صاحبان  و  گالرى داران  كارشناسان،  سوى  از 
هنرى توصيف شد. تابلو «بازگشت» بزرگ ترين اثرى است كه 
پيرهاشمى 39ساله تا به امروز اجرا كرده است. او مفهوم گذر 
زمان و تغيير را در اين تابلو با روش خاص خود به تصوير 
كشيده. مفهوم مبارزه براى آزادى با قراردادن نمادين مجسمه 
آزادى در پس زمينه انبوه زنان حاضر در تابلو، دريچه اى را به 
روى مخاطب مى گشايد تا از طريق آن، به دريافتى سمبوليك از 
آب و هواى سياسى امروز جهان برسد. اين رويكرد با كاربست 
دو رنگ سياه و سفيد در واقع بازى تقابل هاى سياسى را در 
گوناگون  البته  آن  مصاديق  مى دهد.  نشان  خاورميانه  منطقه 
در  خصوصا  يكديگر  با  عربى  كشورهاى  رويارويى  از  است؛ 
ديگر  سياسى  اتفاقات  تا  عربى  كشورهاى  انقالب هاى  جريان 

نقاط دنيا.

فروش 95 درصدى آثار ايرانى
از  اثر  دو  ارايه  كنار  در  كريستيز،  حراج  پانزدهمين  در   
مطرح  هنرمند  النجدى  عمر  از  اثرى  مشيرى،  و  پيرهاشمى 
شد؛  فروخته  فرانسوى) 137هزاردالر  مجموعه اى  (از  مصرى 
در حالى كه «حسين زنده رودى» و «مروان» از سوريه با فروش 
106هزاردالرى به طور مشترك در جايگاه چهارم قرار گرفتند. 

مجسمه «هيچ روى صندلى» پرويز تناولى هم با 102هزاردالر 
جايگاه پنجم فروش كريستيز را از آن ايران كرد. در اين شب 
از 32 اثر ايرانى كه روى ميز حراج رفت 28اثر به فروش رسيد 
به  آنكه  خاصه  مى شود  ارزيابى  تحسين برانگيز  آمارى  كه 
بزرگ  مالى  بنگاه هاى  وجود  عدم  ملى،  پول  قدرت  افت  جهت 
هنرمندان  از  عدم خريد  در  عرب  شيوخ  هماهنگ شده  رويه  و 
ايرانى، اهميت آن، دو چندان مى شود. در ادامه اين شب آثارى 
56هزاردالر،  پيالرام  فرامرز  65هزاردالر،  زنده رودى  از  ديگر 
پروانه اعتمادى 50هزاردالر، نيكى نجومى 50هزاردالر، مسعود 
37هزارو500دالر،  آغداشلو  آيدين  44هزاردالر،  عربشاهى 
سرو  و  شاعر  كوچك  مجسمه  كيارستمى 37هزاردالر،  عباس 
در  «حمد»  مباركه  سوره  خوردند.  چكش  35هزاردالر  تناولى 
قاب نستعليق ايرانى از على شيرازى كه سرخ فام و مورب در 
بوم مربع نزول كرده است، 32هزارو500دالر به فروش رسيد. 
اثر شيرازه هوشيارى 31هزاردالر، فرهاد احرارنيا 30هزاردالر، 
شيردل 21هزاردالر،  رامين  فياضى 22هزاردالر،  بيتا  مجسمه 
آويش خبرى زاده 20هزاردالر، مهدى فرهاديان و رويا اخوان 
هر يك 19هزاردالر، آال ابتكار 17هزاردالر، عكسى از زنده ياد 
15هزاردالر،  يك  هر  جين چى  پوران  نقاشى  و  جاللى  بهمن 
شيرين على آبادى 12هزاردالر، سميرا عليخانزاده 10هزاردالر، 
هر  قديريان  شادى  عكس  دو  و  9هزاردالر  رحمانيان  حسام 
يك هفت هزارو500دالر چكش خوردند. حراج روزهاى هفتم و 
هشتم آبان 92 يك بار ديگر گوياى جايگاه روبه رشد هنر ايران 
در عرصه بين المللى بود؛ هرچند همچنان، نياز مبرم به انرژى 
و  بانك ها  سرمايه گذارى  و  دولت  زيرساختى  حضور  و  تازه 

بنگاه هاى مالى احساس مى شود.

از 32 اثر ايرانى، 28 كار در «كريستيز» فروش رفت

ركوردشكنى «پيرهاشمى» با طعم سياست
پرويز براتي
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  هفت حقيقت بسيار 
شگفت انگيز درباره بشر 
هزار   160 كنار  در  بدن  در  سلول  تريليون   75 وجود 
پيچيدگي هاي  از  بخشي  تنها  خوني،  عروق  كيلومتر 
انسان  بدن  مي شوند.  محسوب  انسان  بدن  خارق العاده 
از ويژگي هاي شگفت انگيزي برخوردار است و با توسعه 
ابعاد  به  روز  هر  دانشمندان  جديد،  فناوري هاي  و  دانش 
پيدا  دست  بدن  مختلف  قسمت هاي  اسرار  از  تازه يي 

مي كنند.
مغز انسان

كه  مي كند  استفاده  كيلوكالري   200 روزانه  انسان  مغز 
خواب  حالت  در  است؛  وات  المپ 10  يك  معادل  نيرويي 
خود  حد  ترين  پايين  به  نيز  انرژي  از  استفاده  ميزان 

مي رسد.
جايگزين شدن سلول هاي بدن

تقريبا هر هفت سال يكبار، بدن اقدام به جايگزين كردن 
اين  خواندن  محدود  زمان  در  مي كند؛  قديمي  سلول هاي 
مشكل  اما  مي ميرند،  بدن  در  سلول  ميليون   25 مطلب 
خاصي براي بدن ايجاد نمي شود.سلول هاي سازنده بدن 
انسان بطور مرتب در حال از بين رفتن و جايگزين شدن 
براي  جديد  سلول  ميليارد   300 روز  طول  در  و  هستند 
مي شوند.هر  توليد  مرده  سلول هاي  با  شدن  جايگزين 
هفت سال يكبار تقريبا تمامي سلول هاي بدن بطور كامل 
سلول هاي  اكثر  براي  جايگزيني  اين  مي شوند؛  جايگزين 
مانند  بدن  در  حياتي  سلول هاي  اما  مي دهد،  رخ  بدن 
مجدد  بازسازي  قابل  استخوان  يا  قلب  مغز،  سلول هاي 

نيستند.
تعداد سلول هاي بدن بيش از تعداد ستارگان

حدود 400 ميليارد ستاره در كهكشان راه شيري وجود 
ستارگان  برابر  چندين  انسان  بدن  سلول هاي  اما  دارد، 
است.بدن انسان حاوي بيش از 75 تريليون سلول است 
و هر سلول داراي هزاران نوع مختلف مولكول هاي چند 

وجهي براي تعامل با يكديگر هستند.

هزاران كيلومتر عروق خوني در بدن
در بدن يك انسان بالغ بيش از 160 هزار كيلومتر عروق 
خوني وجود دارد كه اين ميزان رگ چهار بار دور زمين 

كشيده مي شود.

سرعت باالي انتقال پيام هاي عصبي
است،  متفاوت  بدن  در  عصبي  پيام هاي  انتقال  سرعت 
ساعت  در  كيلومتر  بر 402  بالغ  سرعت  ترين  سريع  اما 
تخمين زده مي شود كه معادل خودروهاي مسابقه است.

اين سرعت باال تنها در سلول هاي عصبي ديده مي شود 
كه به ارسال فوري اطالعات نياز دارند؛ با اين حال بدن 

براي اين سرعت باال به انرژي بسيار كمي نياز دارد.
كنترل سلول هاي بدن توسط ذهن

ذهن از يك مكانيسم فوق العاده برخوردار بوده و كنترل 
عملكرد تمام سلول هاي بدن را برعهده دارد.بر اين اساس، 
افكار و ايده هاي مثبت به تقويت سيستم ايمني بدن كمك 

كرده و افكار منفي باعث تضعيف بدن مي شود.
عناصر گرد و غبار ستارگان در بدن انسان

اكسيژن، نيتروژن و اتم هاي كربن در بدن انسان، در كنار 
ساير عناصر سنگين پيش از اين در چهار ميليارد سال 

قبل در ستارگان ايجاد شده اند.

سازمان تحقيقات فضايى هند سه شنبه 14 آبان 
اعالم كرد كه كاوشگر ساخت خود را براى انجام 
پرتاب  مريخ  سياره  سوى  به  تحقيقاتى  ماموريت 
هفتصد  حدود  مسافتى  سفينه  اين  است.،  كرده 
طى  آينده  روز  سيصد  ظرف  را  كيلومتر  ميليون 
قرار  مريخ  كره  مدار  در  سپس  و  كرد  خواهد 

خواهد گرفت.

به گفته رئيس سازمان تحقيقات فضايى هند، اين 
مريخ  نزديكى  به  آينده  سپتامبر  ماه  در  كاوشگر 
قرار  مرحله،  مهمترين  زمان،  آن  در  و  رسد  مى 
دادن موفقيت آميز آن در مدار اين سياره خواهد 

بود.
است  تر  طوالنى  زمينى  سال  از  مريخى  سال 
رسيدن  زمانى  فاصله  در  سياره  اين  مكان  و 
كاوشگر به آن ، تغيير مى كند و تعيين محل دقيق 

آن مستلزم محاسبات پيچيده است.
زمين  مدار  در  حاضر  حال  در  هندى  كاوشگر 
قرار گرفته و رئيس سازمان تحقيقات فضايى هند 
گفته است كه در پايان ماه جارى، اين كاوشگر به 
شتاب مناسب براى ترك مدار زمين خواهد رسيد 
و سفر طوالنى خود به سوى مريخ را آغاز خواهد 

كرد.
قرار دادن كاوشگر در مدار زمين به عنوان مرحله 
مقدماتى براى حركت به سوى مريخ، باعث كاهش 
سوخت مورد نياز اين سفينه و در نتيجه، صرفه 

جويى مالى در اجراى اين برنامه شده است.
پانزده ماه پيش و اندكى پس از ناكامى چين در 
نخست  زمين،  مدار  از  خارج  به  كاوشگر  پرتاب 
سوى  به  كاوشگر  پرتاب  طرح  انجام  هند  وزير 
ناظران  برخى  دليل  همين  به  كرد.  اعالم  را  مريخ 
سخن  چين  از  گرفتن  پيشى  براى  هند  تالش  از 
گفتند، به خصوص كه چين از لحاظ اقتصادى و 

فن آورى نظامى از هند پيشترفته تر است.
ماموريت كاوشگر هندى، كه كمابيش به اندازه يك 
گاز  آثار  مورد  در  تحقيق  است،  كوچك  اتومبيل 
تواند  مى  آن  وجود  كه  است  مريخ  جو  در  متان 
سياره  اين  در  ابتدايى  حيات  نوعى  وجود  نشانه 

باشد.
هند پيش از اين هم كوشيده بود تا كاوشگر هايى 

را به خارج از مدار زمين پرتاب كند، اما اين تالش 
ها به جايى نرسيد. هند در سال 2009 كاوشگرى 
را به سوى كره ماه پرتاب كرد، اما ارتباط آن به 
زودى با زمين قطع شد و در سال بعد، كاوشگر 

ديگر هندى پس از پرتاب، منفجر شد.
هزينه ساخت و پرتاب مريخ گرد هندى حدود 73 
ميليون دالر برآورد شده است در حاليكه هزينه 

ناسا  است  قرار  كه  كاوشگرى  پرتاب  و  ساخت 
سازمان فضايى آمريكا اواخر ماه جارى به سوى 
بوده  دالر  ميليون  از 450  بيش  كند  پرتاب  مريخ 

است.
طرح  موفقيت  از  احتماال  هند  مردم  از  بسيارى 
كسان  اما  كنند،  مى  غرور  احساس  گرد  مريخ 
ديگرى در اين كشور اجراى چنين برنامه هايى را 

براى كشورى فقير مناسب نمى دانند.
به گفته آنان، در حالى كه بسيارى از مردم هند در 
هزينه  برند،  مى  سر  به  اقتصادى  دشوار  شرايط 
اى كه صرف اجراى اين طرح شده مى توانست به 

بهبود شرايط آنان كمك كند.
اين  به  پاسخ  در  هند  فضايى  تحقيقات  سازمان 
مانند  هايى  طرح  اجراى  كه  است  گفته  انتقادات 
به  كمك  بر  عالوه  سفينه،  اين  پرتاب  و  ساخت 
فضايى  آورى  فن  جهانى  بازار  به  هند  راهيابى 

پيشرفته، هزاران شغل ايجاد مى كند.
حدود  بنگالور  در  هند  فضايى  تحقيقات  مركز 
شانزده هزار كارمند دارد و تحقيقات خود را در 
مشاركت با وزارت دفاع هند، مسئول اجراى طرح 
ساخت موشك هاى نظامى، به اجرا در مى آورد.

هندى،  سفينه  پرتاب  طرح  علمى  اهميت  مورد  در 
نورد  مريخ  است.  شده  ابراز  متفاوتى  نظرات 
بر  ميالدى  گذشته  سال  اوت  در  كه  آمريكايى 
سطح اين سياره نشست اثرى از گاز متان نيافت 
و برخى پژوهشگران گفته اند كه اين سفينه هندى 

دستاورد متفاوتى نخواهد داشت.
در مقابل، مدافعان اين طرح گفته اند كه مريخ نورد 
آمريكايى تنها منطقه محدودى را بررسى كرد و 
امكان دارد كه سفينه هندى بتواند نشانه حيات را 

در نقاط ديگرى بيابد.

هند هم مريخى شد
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متخصصان،  براى  بازاريابى  موفقيت  رمز  بزرگ ترين 
كه  است  اين  كوچك  خدماتى  كسب وكارهاى  و  مشاوران 
پرسودى  مشتريان  پايدار  و  دائم  طور  به  بتوانند  چگونه 
جذب كنند. بايد بدانيم كه مشترى مى خواهد اختيار داشته 

باشد.
 كليد كار اين است كه يك رهبر انديشه باشيد كه هميشه 
و قبل از هر چيز در جست وجوى مشترى است، نه اينكه 
تا  مى فروشد  و  مى زند  حرف  دائما  كه  باشيد  بازاريابى 

مشترى بيشترى پيدا كند.
توسعه  مى كنند  فكر  مشاوران  و  متخصصان  از  بسيارى 
آنها  است.  بيهوده  يا  پرهزينه  وقت گير،  بسيار  كسب وكار 
حتى اگر يك برنامه توسعه كسب وكار را امتحان كنند، از 
اينكه نتيجه نمى گيرند، نااميد خواهند شد و حتى اين نگرانى 
را دارند كه آيا توسعه كسب وكار براى آنها موثر خواهد 

بود يا نه. 

ميستر،  ديويد  گفته  به  ندارد.  تعجبى  نگرانى  و  ترديد  اين 
و  فروش  هاروارد،  كسب وكار  مدرسه  انديشه  رهبران  از 
بازاريابى معمولى كه عادت خرده فروشان و توليد كنندگان 
است، عالوه بر اينكه پول و زمان متخصصان و مشاوران 
را هدر مى دهد، باعث مى شود جذابيت آنها براى مشتريان 

آينده كمتر شود. 
به هر حال، تحقيقات ثابت كرده كه راه بهترى هم وجود 
دارد. فرآيند اثبات شده اى براى توسعه يكپارچه كسب وكار 
وجود دارد كه 400 تا 2000 درصد بازگشت سرمايه به 
ناميده  انديشه»  رهبر  «مدل  كه  روش  اين  دارد.  همراه 
مشاوره اى  موفق  شركت هاى  بيشتر  سوى  از  مى شود، 
و خدمات تخصصى مورد استفاده قرار مى گيرد و باعث 

مى شود اين شركت ها مشتريان پرسودى جذب كنند. 

كردن  پيدا  با  را  كسب وكارتان  مسير  مى كنيد  تالش  اگر 
مشتريان بالقوه مناسب طى و تكميل كنيد، بدانيد كه در اين 
مديريت،  راه تنها نيستيد. به گفته پيتر دراكر، از استادان 
«براى هدف كسب وكار تنها يك تعريف معتبر وجود دارد: 
ايجاد مشترى.» يك كسب وكار براى رسيدن به اين هدف 
چه  ما  كسب وكار  دهد:  پاسخ  كالسيك  سوال  سه  به  بايد 
از  چيزى  چه  است؟  كسى  چه  ما  مشترى  دارد؟  فعاليتى 
اين  با  كسب وكارها  همه  است؟  باارزش  ما  مشترى  نظر 
موضوع سر و كار دارند؛ به خصوص متخصصان مستقل 

بازاريابى، مشاوران و صاحبان كسب وكارهاى كوچك. 
كه  است  اين  جديد  مشتريان  جذب  براى  رويكرد  بهترين 
يعنى  ببريد؛  به كار  مناسب  موقعيت  در  را  تخصصتان 
از  ارزش  با  اطالعات  ارائه  با  كه  باشيد  انديشه  رهبر  يك 
طريق نوشتن و صحبت كردن، تخصص خود را به نمايش 

مى گذارد.

سال  ده  است.  حمايت گر  بسيار  دانش  و  علم  راه،  اين  در 
تحقيقاتى كه با هزاران متخصص و مشاور مستقل و نيز 
وضوح  به  دادم،  انجام  كوچك  كسب وكارهاى  صاحبان 
را  كسب وكارشان  مسير  مى توانند  آنها  كه  مى دهد  نشان 
تنها ظرف 30 روز با مشتريان بالقوه مناسب طى كنند و 
آنها را در مورد نحوه غلبه بر مشكالت شان راهنمايى كنند. 
كاربرد  انديشه  رهبر  مدل  آيا  كه  است  اين  سوال  حال 
كسب وكار  حوزه  استادان  مختص  فقط  يا  دارد  واقعى 

است؟ در اينجا چند مثال ملموس را عنوان مى كنيم: 

و  اطالعاتى  وب سايت  يك  ايجاد  طريق  از  مشاور  يك   (1
محصوالت  فروش  نيز  و  الكترونيكى  خبرنامه هاى  ارسال 
توانست  سال  دو  طى  رسمى،  سخنرانى هاى  در  اطالعاتى 

100 هزار دالر به درآمد ساالنه خود اضافه كند.

روز   45 در  مسكن،  ساخت  حوزه  در  مشاور  يك   (2
توانست يك وب سايت و كمپين رهبر انديشه راه اندازى كند 
كه با كمك آن اندازه كسب وكارش را ظرف يك سال دو 

برابر كرد. 

از  استفاده  با  فقط  اينترنتى،  بازاريابى  مشاور  يك   (3
استراتژى سخنرانى رسمى، توانست درآمدش را دو برابر 
كرده و ظرف مدت يك سال 100 هزار دالر به درآمد خود 

اضافه كند. 

4) يك شركت خدمات بازاريابى، با تغيير مدل كسب وكار 
خود به «مدل رهبر انديشه» توانست از كمپين جديد توسعه 
كسب وكار خود كه كار آن ارائه مشاوره به سمينارها بود، 

2000 درصد بازگشت سرمايه داشته باشد. 

5) وقتى يك مشاور حوزه IT پاسخگويى تلفنى را رها كرد 
به  او  مديريت  كيفيت  آورد،  روى  انديشه  رهبر  مدل  به  و 
ميزان قابل توجهى افزايش يافت و ميزان انعقاد قراردادهاى 

كارى او به سرعت با افزايش 25 درصدى مواجه شد. 

6) گروهى از وكالى فعال در زمينه قوانين كار، از طريق 
چند  طى  توانستند  مطلب  انتشار  يا  عمومى  سخنرانى هاى 

سال از عملكرد منطقه اى به يك شركت ملى تبديل شوند.

7) يك شركت حسابدارى در سطح منطقه اى اعالم كرد كه 
در مدت 6 ماه كه از اين مدل استفاده كرده، در مقايسه با 
را  خود  كسب وكار  توانسته  خود،  فعاليت   قبلى  سال  سه 

بيشتر توسعه دهد. 

برابر  دو  براى  استراتژى  اين  از  تبليغاتى  آژانس  يك   (8
كردن درآمد خود از 4/5 به 9/6 ميليون دالر در مدت پنج 

سال استفاده كرده است. 

افزايش  براى  باشيد،  انديشه  رهبر  يك  مى خواهيد  اگر 
درآمد خود بايد چه كارى انجام دهيد؟ اول، بدانيد كه توليد 
مشترى هاى بالقوه يك سرمايه گذارى است؛ بنابراين مثل 

هر سرمايه گذارى ديگرى بايد سنجيده شود. 
را  مقاله هايى  نوشتن  كنيد،  تهيه  بروشور  اينكه  جاى  به 
كه راهكار ارائه مى دهند، آغاز كنيد. اين نوع مقاله ها بايد 
اين  نهايت،  در  شوند.  مطرح  سمينارها  و  سخنرانى ها  در 

مقاله ها را در يك كتاب جمع آورى كنيد و آن را به صورت 
و  روز  از 90  كمتر  در  كار  (اين  برسانيد  چاپ  به  مستقل 
با كمترين هزينه امكان پذير است). در اينجا ليستى از سه 
كه  مى كنيم  ارائه  را  كسب وكار  حوزه  در  پرفروش  كتاب 

توسط مشاورين به صورت مستقل به چاپ رسيده اند:

اسپنسر  و  بالنچارد  كنث  نوشته  دقيقه اى،»  يك  «مدير   (1
جانسون كه 12 ميليون نسخه آن به فروش رسيد.

در  كه  پيترز  تام  نوشته  خوبى،»  جست وجوى  «در   (2
ارائه  از  پس  و  نسخه  هزار   25 از  بيش  چاپ  سال  اولين 
به دانشگاه مديريت وارنر، 10 ميليون نسخه ديگر آن به 

فروش رسيد. 

ويس  نوشته  هون،»  پادشاه  آتيال  رهبرى  «رازهاى   (3
رابرتز كه قبل از ارائه به دانشگاه وارنر نيم ميليون نسخه 

آن به فروش رسيد.
را  خود  پول هاى  ديگر  كلى،  طور  به  گفت  بايد  نهايت  در 
تبليغات  بروشور،  مثل  بازاريابى  بى فايده  روش هاى  در 
كه  سرمايه گذارى  بهترين  ندهيد.  هدر  شدن  اسپانسر  و 
است  اين  دهيد  انجام  كسب وكارتان  توسعه  در  مى توانيد 
سمينارهاى  كنيد،  راه اندازى  اطالعاتى  وب سايت هاى  كه 
متقاعدكننده برگزار كنيد، كتاب هاى صوتى منتشر كنيد، در 
روزنامه ها و مجالت مقاله بنويسيد و در نهايت نويسنده 

يك كتاب جامع باشيد.
Forbes :منبع

مشاغل

كليد كار موفقيت در بازاريابى
نويسنده: هنرى دوريس / مترجم: مريم رضايى
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يكى از بهترين راه هاى توليد خالقانه و ايده هاى ابتكارى 
براى ايجاد محصول جديد، مطالعه هدفمند بازار است. با 
مطرح كردن پرسش هاى درست و نگاهى با دقت و تمركز 
و  جا  همه  در  ابتكار  براى  آلى  ايده  فرصت هاى  مى توان 

تحت هر شرايطى يافت.

در  بازار  مطالعه  هنگام  شما  تمركز  و  نياز  اصلى ترين 
مورد  محصول  آينده  اساسى  و  حياتى  نكته  گرفتن  نظر 
نظرتان است. آيا مردم در حال حاضر نيازمند و طالب اين 
محصول هستند يا تمايلى به پرداخت سرمايه خود براى 

اين محصول دارند؟
بر  بايد  شده ايد،  جديدى  ابتكارى  ايده  مجذوب  كه  زمانى 
وجود  بازار  در  آن  به  نياز  راستى  به  آيا  كه  جنبه  اين 
دارد يا خير تمركز كنيد.به ياد داشته باشيد براى به ثبت 
رساندن و پياده سازى يك طرح ايده آل نيازى نيست تا يك 
چرخ را دوباره و به طريقه اى خارق العاده و اعجاب انگيز 

طراحى كنيد.
فرصت هاى  مى توانيد  آنها  در  كه  را  حوزه  اى  اينجا 5  در 

طاليى خود را بيابيد، معرفى مى كنيم: 

1) هنگام رقابت
توجه به اينكه رهبران صنعتى كه در آن فعاليت مى كنيد، 
در  صنعت  دارند؟  ذهن  در  برنامه هايى  چه  آينده  براى 
سوال هاى  است؟  حركت  درحال  مسيرى  چه  راستاى 
بايد  مطرح  شوند.  زمينه  اين  در  مى تواند  زيادى  بسيار 
مواردى  چه  مى گيرند،  نشات  كجا  از  شكايت ها  ببينيد 
نيازمند تغيير و چه گروهى خواستار اين تغييرات هستند. 

انحصارى  كاربردى  برنامه هاى  بررسى  با  مى توانيد  اما 
بيابيد.  سواالت  اين  تمامى  براى  پاسخى  خود،  رقباى 
به  آنها  امتياز  كه  كاربردى  برنامه هاى  آمريكا  در  عموما 
ثبت مى رسد، 18 ماه بعد به طور عمومى منتشر مى شوند. 
نيايد هم وقت زيادى را صرف پيگيرى در دفتر ثبت اختراع 
يا جست وجو در گوگل كرد. بررسى اختراعات و طرح هاى 
برانگيختن  براى  كاربردى  بسيار  و  مفيد  راهكارى  ديگر، 

خالقيت و نوآورى است.

2) در بازبينى محصوالت
به بررسى نظرات و پيشنهادهاى مرتبط به محصوالت در 

سايت هاى شناخته شده و معتبر همانند آمازون بپردازيد. 
نظرات و انتقادات مشتريان را درباره محصول مورد نظر 
در بازار كار و صنعت مربوطه بررسى كنيد. بدانيد كه آنها 
شما  شايد  هستند.  زمينه هايى  چه  در  تغييرات  خواستار 
قادر باشيد راهكارى بهتر يا ايده كاربردى ترى در زمينه 

خاصى ارائه دهيد. 

3) در نمايشگاه هاى تجارى
كردن  پيدا  براى  آلى  ايده  مكان هاى  نمايشگاه ها  اين 
و  جديد  ابتكارات  و  نوآورى  جهت  در  ناب  فرصت هاى 
قسمت هايى  نمايشگاه ها  اين  در  هميشه  هستند.  روز  به 

جديد  محصوالت  براى  انحصارى  به طور  جداگانه 
اين  از  بازديد  اولويت هاى  در  كه  شده اند  داده  اختصاص 
انرژى  و  شوق  شورو  هميشه  مى گيرند.  قرار  مكان ها 
جديد  است.روابط  ملموس  مكان ها  اين  در  فضا  بر  حاكم 
از  بردن  لذت  و  متخصص  و  عالقه مند  افراد  با  مالقات  و 
رخدادها و هيجان و طرح هايى كه در شما بيدار مى شوند، 
از  يكى  عموما  هستند.  همايش ها  اين  از  بخش هايى  همه 
كردن و برطرف سازى مشكالت و  سخنران ها بر بازگو 

پاسخ دهى به سواالت تمركز مى كند.

4) در خرده فروشى هاى محلى 
كاركنان  و  مسووالن  و  مديران  با  خلوت تر  ساعات  در 
مواجه  آن  با  خريداران  كه  مشكالتى  مورد  در  فروشگاه 
بپردازيد.  كار  جوانب  بررسى  به  و  كنيد  صحبت  هستند 
چه  درگير  فروشگاه  به  ورود  هنگام  مشتريان  اينكه  مثال 
مسائلى هستند؟ آيا از همه امكانات ارائه شده راضى اند؟ 
آيا  به درستى از مواردى كه به فروش مى  رسد اطالعات 
جامع و كافى دارند؟ با مطرح كردن پرسش هاى متفاوت، 
به سادگى مى توان اطالعات زيادى به دست آورد. با شكل 
طوفان  و  كنيد  بهره بردارى  اطالعات  اين  از  روابط،  دادن 

ذهنى خودرا ارتقا دهيد. 

5) هنگام تحقيقات اينترنتى
كه  مى شوند  منتشر  زيادى  آنالين  گزارش هاى  و  مقاالت 
دربرگيرنده جزئيات زيادى هستند. براى مثال، اگر من در 
حوزه صنعت بسته بندى كار و نوآورى مى كنم، مى توانم 
مورد  در  اينترنتى  جست وجوى  طريق  از  ساده  خيلى 
سليقه هاى بسته بندى  روز، اطالعاتم را به روزرسانى كنم. 
شناسايى فرصت هاى ايده آل و مناسب اولين قدم اساسى 
عمل  در  را  خود  ابتكار  بايد  شما  است.  نوآورى  براى 
در  مشابه  گرايش هاى  از  گرفتن  الهام  با  تا  كنيد  امتحان 
با  شدن  مواجه  براى  مناسبى  راه حل هاى  خود،  صنعت 
اين  تمامى  در  شدن  دقيق تر  بيابيد.با  موجود  مشكالت 
موارد، مى توان سر نخى مشابه در تمام آنها يافت: مطرح 
و  اطالعات  رسانى  روز  به  نيازمند  جديد  ايده هاى  كردن 
تان  عالقه  مورد  صنعت  زمينه هاى  در  تحقيق  و  بررسى 
است. اما به ياد داشته باشيد كه به خود مغرور نشويد و 

همچنان خالق و نوآور باقى بمانيد.

مشاغل

چگونه و در كجا 
ايده هاى بزرگ پنهان 

خود را بيابيد
نويسنده: استفان كى 
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بهداشت و سالمت
الهى پير شوى! اين عبارتى است كه وقتى كسى بخواهد دعايى 
در حق جوانى كند به او مى گويد، اما بايد پرسيد اين پير شدن 
تا  زندگى  مشكل  بى  گذران  يا  دارد  را  عمر  افزايش  جنبه  تنها 

مراحل سالمندى است.
شصت  از  پس  دوران  به  و  است  طبيعى  اى  پديده  سالمندى،   
تقريبا  افراد  همه  در  آن  تغييرات  روند  شود.  مى  اطالق  سالگى 
يكسان، اما سرعت انجام آن متفاوت است. مثال كسانى را ديده 
ايد كه هنوز به شصت سالگى نرسيده، اما كم توان، بى حوصله 
و غالبا بيمار بوده و بدنى رنجور و نحيف دارند؛ ولى در مقابل 
با افرادى مواجه شده ايد كه هفتاد سالگى را پشت سر گذاشته، 
اما همچنان قبراق و از نظر جسمى، جنسى، روحى و اجتماعى 
در سطح قابل قبولى هستند. اينها سالمندانى موفق هستند كه 
ورزش و رعايت الگوى صحيح تغذيه اى را از زمان ميانسالى 
قواى  و  نشاط  به  نياز  كه  حاال  و  كرده  شروع  جوانى  حتى  و 

جسمانى دارند، چارچوب بدنشان سالم است.

اما با اين تفاسير به گفته متخصصان افراد از سى سالگى به 
بعد هر سال يك درصد كاركرد اعضا و سيستم هاى مختلف 
بدنشان تحليل مى رود، يعنى يك فرد شصت ساله در بهترين 
شرايط تغذيه اى 30 درصد افت كاركرد داشته و احتمال ابتال 
به قند، چربى و فشار خون باال و ناراحتى هاى گوارشى در 
دوران  توان  مى  غذايى  پرهيزهاى  با  البته  كه  است  زياد  او 

سالمندى سالم و بانشاطى را رقم زد.

اين اشتهاى كور شده
احساس تنهايى و افسردگى، عوارض جانبى بعضى داروها، 
و  دهان  مشكالت  چشايى،  و  بويايى  حس  شدن  ضعيف 
دندان، بى مزه بودن غذاهاى رژيمى و ناتوانى در طبخ غذا 
مى  سالمند  اشتهاى  شدن  كم  موجب  كه  است  عواملى  از 
از  بيشتر  سالمند  معمول  غذايى  رژيم  شرايط  اين  در  شود. 
نان، پنير، كمى ماست و يك فنجان چاى شيرين نيست. اين 
برنامه غذايى اگر به درازا بكشد، موجب از دست رفتن توده 
سيستم  ضعف  سرانجام  و  بدنى  قدرت  كاهش  و  عضالنى 
مصرف  و  شده  عفونى  هاى  بيمارى  انواع  به  ابتال  و  ايمنى 
انواع آنتى بيوتيك ها سبب تشديد ضعف و بروز مشكالت 
جدى تر مى شود. بنابراين اگر دچار كم اشتهايى هستيد از 
مواد غذايى كم حجم، اما مغذى مثل قارچ، انواع جوانه ها و 
پودر آن، شير، گوشت كبابى، نان خشك مغزدار، سوپ غليظ 
و انواع سبزى هاى برگ سبز همچون كلم بروكلى و كاهو 
كه ريزمغذى هاى خوب و به ويژه كلسيم قابل جذبى دارند، 

استفاده كنيد.

اگر فشار خون باال داريد
براى طعم دار كردن غذا به جاى نمك به تناسب ماده غذايى 
سير،  پودر  كوهى،  پونه  دارچين،  سياه،  فلفل  آويشن،  از 
براى  و  كرده  استفاده  نارنج  آب  و  آبغوره  آبليمو،  سماق، 
هاى  سبزى  حتما  چشايى  حس  كردن  قوى  و  ذائقه  تقويت 
معطر همچون ريحان، ترخون، نعناع و جعفرى مصرف كنيد 
ميزانى  حاوى  بازار  در  موجود  رژيمى  هاى  نمك  بدانيد  و 
پرفشارى  و  كليوى  نارسايى  به  مبتاليان  در  و  بوده  سديم 

خون محدوديت مصرف دارد.

كيك،  انواع  صبحانه،  غالت  شده،  منجمد  غذاهاى  و  ها  سبزى 
كلوچه و بيسكويت، كنسروهاى شيرين، آبليمو، سركه، نوشابه 
هاى صنعتى و حتى كره و آبنبات در طى فرآورى و به واسطه 
نمك  حاوى  دار،  سديم  نگهدارنده  و  آورنده  عمل  مواد  داشتن 

بدانيد هم  را  اين  هستند.  خون  فشار  برنده  باال  و  بوده  مخفى 
شود استخوان  پوكى  باعث  تواند  مى  شور  غذاهاى  مصرف 
چراكه سديم موجود در نمك باعث دفع كلسيم از استخوان ه

مى شود.

اگر قند خونتان باالست
خيلى سخت است در ميان ميوه ها كه بيشتر شيرين و پركالرى
سالمند براى  و  نباشد  شيرين  كه  كنيم  پيدا  را  اى  ميوه  هستند 

مبتال به قند خون باال زيان نداشته باشد، اما در ميان انواع ميوه
ها گالبى، كيوى ملس، سيب، پرتقال و گريپ فروت قرمز مفيد
است. همچنين خوردن سيب و خيار با پوست و حتى استفاده
از خالل پوست پرتقال به علت داشتن مواد فيبرى در كنترل قند
خون مفيد است. در واقع هر چه فيبر ميوه يا سبوس ماده غذايى
آن از  شده  آزاد  گلوكز  و  روده  در  آن  ماندگارى  باشد  بيشتر 

اين اشتهاى كور
الهى پير شوى! اين عبارتى است
در حق جوانى كند به او مى گ
دارد را  عمر  افزايش  جنبه  تنها 

مراحل سالمندى است.

ارتباط آريتمي قلبي با افزايش 
خطر سكته

يافته هاي يك مطالعه جديد نشان مي دهد افراد مبتال به آريتمي 
قلبي دو برابر بيشتر در معرض خطر سكته قلبي هستند.

درماني  مركز  از  مطالعه  اين  ارشد  محقق  سوليمان»،  «السيد 
«ويك فارست» در كاروليناي شمالي در اين رابطه گفت: حدود 
سه ميليون نفر در آمريكا به اختالل ريتم قلبي يا آريتمي قلبي 
تعداد  آتي  دهه هاي  كه طي  پيش بيني مي شود  و  هستند  مبتال 

اين افراد دو برابر شود.

سكته قلبي فاكتور خطرزاي شناخته شده براي آريتمي قلبي 
است اما تاكنون عكس اين ارتباط مورد ارزيابي قرار نگرفته 
بود. به همين دليل محققان براي پاسخ به اين پرسش اطالعات 

 1600 از  بيش  كه  كردند  بررسي  را  نفر  هزار   24 با  مرتبط 
نفر از آنان به بيماري آريتمي قلبي مبتال بودند.در طول اين 
مطالعه هفت ساله حدود 650 مورد سكته قلبي در ميان تمام 

شركت كنندگان مشاهده شد.
همچنين معلوم شد تعداد موارد سكته در افرادي كه به آريتمي 
بوده  بيشتر  برابر  دو  سالم  افراد  به  نسبت  بودند  مبتال  قلبي 
سكته  بين  سويه  دو  رابطه  از  حاكي  مطالعه  اين  است.نتايج 
فاكتور  دو  هر  كه  معني  اين  به  است  قلبي  آريتمي  و  قلبي 
مي توانند بر يكديگر تاثيرگذار باشند.سوليمان همچنين اظهار 
بين  در  و  است  ميانسالي  دوره  بيماري  قلبي  آريتمي  داشت: 

اين گروه سني شايع تر است. 

 در اين مطالعه رابطه بين آريتمي قلبي و افزايش خطر سكته 
قلبي آشكار شده اما براي كشف رابطه علت و معلولي بين اين 

دو بيماري انجام تحقيقات بيشتر مورد نياز است
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كمتر خواهد بود.
قند  حاوى  كه  آنهايى  نيز  ها  بستنى  و  دسرها  انواع  ميان  در 
اين  آنكه  سبب  به  البته  است.  مناسبى  گزينه  هستند،  مصنوعى 
به  ميل  و  كرده  تقويت  حد  از  بيش  را  شيرين  ذائقه  دسرها 
خوردن شيرينى را زياد مى كنند و از طرفى مصرف زياده از 
حد آن روى عملكرد كليه و كبد اثر نامطلوبى مى گذارد بايد در 

مصرف آن جانب احتياط رعايت شود.

همچنين براى ميان وعده سالمند يك پياله كوچك پودينگ، فرنى 
يا شيربرنج بدون قند و عسل توصيه مى شود. اين تصور كه 
مصرف خرما، توت، كشمش و انجير خشك به همراه چاى، قند 
خون را افزايش نمى دهد يك باور نادرست است. اين ميوه ها 
ممكن است براى جذب نياز به انسولين كمى داشته باشند، ولى 
باز هم قند خون را باال برده و همچون قند و شكر توليد كالرى 

مى كنند.
در بين نان ها انواع نان هاى سبوس دار گندم، جو، چاودار و 
مى  آزاد  ديرتر  قندشان  دار  سبزى  و  مغزدار  خشك  هاى  نان 
شود، اما الزم است بدانيد هر نان قهوه اى رنگى نان جو نيست. 
نان جو اصل بافتى نيمه خشك و خشن دارد. نان هاى نرم و 
رنگ  گندم  آرد  رسند  مى  فروش  به  جو  نان  نام  با  كه  حجيمى 

شده با عصاره مالت است و به شدت قند خون را باال مى برد.

در  يا  نان  با  اغلب  را  غذايشان  سالمندان  است  خوب  ضمن  در 
يا  سبز  لوبيا  عدس،  با  را  آن  سفيد  برنج  از  استفاده  صورت 

سبزى يا با مقدارى برنج قهوه اى تركيب كنند.

به معده فرصت جبران دهيد
با افزايش سن، ترشح آنزيم هاى گوارشى كاهش مى يابد. در 
و  ها  ويتامين  از  بعضى  جذب  و  هضم  معده  اسيد  كاهش  اثر 
امالح به ويژه ويتامين B12،اسيد فوليك، كلسيم و آهن كاهش 
يافته و نبود اين ريزمغذى ها روى سيستم اعصاب تاثيرگذاشته 
كردن،  صحبت  در  اختالل  عضالنى،  ضعف  به  سرانجام  و 
اختالالت روحى و پاركينسون و آلزايمر منتهى شده و ريسك 

ابتال به انواعى از سرطان ها افزايش مى يابد.

بنابراين سالمندان بايد تعداد وعده هاى غذايى خود را به روزى 
پنج وعده افزايش دهند، اما از حجم و مقدار غذاى دريافتى هر 
وعده كم كنند تا بدن فرصت كافى براى دستيابى به مواد مغذى 
را داشته باشد. غذاهاى نرم مانند پوره، گوشت نرم شده، سوپ، 
به  زيادى  كمك  شده  خرد  سبزى  و  شده  رنده  هاى  ميوه  آش، 
هضم و جذب بهتر مى كند. در اين سنين مصرف تخم مرغ را 
محدود به سه عدد در هفته كنيد. براى جذب ويتامين هاى گروه 
B و پروتئين هاى ضرورى كه به تقويت قواى عضالنى كمك 
گوشت  بوقلمون،  بلدرچين،  گوشت  ها،  ماهى  انواع  از  كند  مى 
و  امحا  اما  كنيد،  استفاده  چرب  كم  گوساله  گوشت  يا  شترمرغ 
كله  و  شيردان  و  سيرابى  قلوه،  دل،  جگر،  نظير  حيوان  احشاى 
پاچه را به دليل كلسترول بااليى كه دارد به شدت محدود كنيد.

ضعيفى  ايمنى  سيستم  مغذى،  مواد  سوءجذب  دليل  به  هم  اگر 
داريد و مدام دچار بيمارى هاى عفونى، سوزش مجارى ادرار، 
طور  به  شويد  مى  معده  درد  و  تهوع  حالت  اسهال،  يبوست، 
پروبيوتيكى  فراسودمند  هاى  فرآورده  از  روزانه  و  مستمر 
همچون شير، ماست، پنير و كفير استفاده كنيد و تاثير شگفت 
از  پيشگيرى  براى  بدانيد  است  الزم  كنيد.  تجربه  را  آن  انگيز 
پوكى استخوان به ويژه در زنان مصرف غذاهاى كلسيم دار از 

دهه چهار و پنج زندگى اهميت بيشترى پيدا مى كند.

اهميت نوشيدن آب در سالمندان
در دوران سالمندى كاهش حجم آب بدن ممكن است به صورت 
خشكى دهان و لب ها، گود افتادن چشم ها، يبوست، خشكى و 
روى  تواند  مى  آبى  كم  كه  آنجا  از  و  شود  ظاهر  پوست  پيرى 
حجم  و  نوع  مقدار،  در  تغيير  امكان  بگذارد،  اثر  گرسنگى  مركز 
غذاى سالمند وجود دارد، اما اگر سالمند به محض كوچك ترين 
احساس خشكى دهان نياز بدن را به آب پاسخ دهد بدون شك 
دچار برهم خوردن كاركرد ارگان هاى مختلف بدن نخواهد شد.

از طرف ديگر، معموال سالمندان داروهاى زيادى را با توجه به 
نوع بيماريشان مصرف مى كنند و به دليل آن كه دفع مواد زائد 
اين  است  همراه  بدن  آب  از  توجهى  قابل  مقدار  دفع  با  داروها 
مساله مى تواند باعث كم آب شدن شديد بدن سالمند و فشار 

مضاعف به دو عضو سم زداى بدن يعنى كليه و كبد شود.

ر شده سالمندى
ت كه وقتى كسى بخواهد دعايى 
گويد، اما بايد پرسيد اين پير شدن 
تا  زندگى  مشكل  بى  گذران  يا  د 

خوردن شكالت خطر ابتال به بيماري قلبي را كاهش مي  دهد
پژوهشگران انگليسي دريافتند كه مصرف زياد شكالت ممكن است خطر ابتال به بيماري هاي 
سري  يك  كمبريج  دانشگاه  در  همكارانش  و  فرانكو»  «اسكار  دهد.دكتر  كاهش  را  قلبي 
آزمايش هايي را براي ارزيابي اثرات خوردن شكالت بر حمالت قلبي و عروقي انجام دادند.

آنها نتايج حاصله از بررسي 7 مطالعه را كه بيش از 100 هزار شركت كننده با بيماري و بدون 
بيماري قلبي بودند را تحليل كردند.

درصدي   37 كاهش  با  شكالت  مصرف  باالي  سطوح  كه  داد  نشان  تحقيقات  اين  نتايج 
بيماري هاي قلبي و عروقي و كاهش 29 درصدي سكته مغزي همراه بود.محققان گفتند اين 
يافته ها بايد با احتياط تفسير شود، خصوصًا اينكه شكالت هاي موجود در بازار بسيار گرمازا 
هستند- درحدود 500 كالري براي هر 100 گرم، يا 33,5 اونس - و خوردن بيش از حد آن 
مي تواند به خودي خود منجر به افزايش وزن و خطر ابتال به ديابت و بيماري قلبي همراه 
شود.با اين وجود محققان به اين نتيجه رسيدند بر اساس فوايد سالمت از خوردن شكالت، 
مورد  بايد  شكالت  محصوالت  از  بسياري  در  قند  و  چربي  كاهش  براي  ابتكاري  طرح هاي 

بررسي قرار گيرد.
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خانواده
به  نبايد  هرگز  كه  دارند  وجود  كليشه اي  جمله   8

مهم ترين فرد زندگي تان بگوييد: 

1.تو دقيقا مثل پدرت هستي!
بسيار  عبارت  اين  نبريد.  كار  به  را  جمله  اين  هرگز 
ناخوشايند و تحقيرآميز است چرا كه شوهرتان را 
نگران مي كند شايد بدترين خصلت فاميلي اش را بروز 

رسيد، كمي  ذهن تان  به  هرگاه اين جمله  داده است. 
موضوع  اين  پشت  كه  تفكري  درباره  و  كنيد  صبر 
نوعي  را  رفتار  اين  او  است  ممكن  كنيد.  دقت  است، 
تحقير بداند. شما بايد موضع خود را از تحقير كردن 
و  منطقي  درخواست  مستقيم  به طور  و  دهيد  تغيير 
عاقالنه تان را بيان كنيد. مثال بگوييد: «عزيزم! وقتي 
روي  رو  ظرفت  لطفا  كردي  تمام  را  ساندويچت  كه 
سينك بذار». با اين روش شما به خواسته خودتان، 

بدون رنجاندن همسرتان رسيده ايد.

جديد  كار  يك  دنبال  مي  خواهي  زماني  2.چه 
بگردي؟

ابتدا بهتر است ببينيد چرا مايليد همسرتان يك شغل 
جديد پيدا كند! آيا زمان زيادي را كه خارج از خانه 
نظر  از  مي كنيد  فكر  آيا  نداريد؟  دوست  مي گذراند، 
شغلي بايد در مراحل باالتري قرار داشته باشد؟ آيا 
حقوق اش كافي نيست؟ قبل از اينكه مطالبي را بيان 
را  كالهتان  باشد،  رنج آور  همسرتان  براي  كه  كنيد 
قاضي كنيد و ببينيد چه موضوعي باعث آزار شما 
شده. با چنين جمله هايي توانايي هاي او را در حمايت 
از خود و فرزندتان مورد انتقاد قرار ندهيد چرا كه 
تا  اينكه  به  خودش،  از  مرد  يك  ارزيابي  از  بخشي 
مربوط  كند،  حمايت  خانواده اش  از  مي تواند  حد  چه 
حساس  محدوده  اين  در  او  تحقير  پس  مي شود 
اجتناب  براي  باشد.  خطرناك  ضربه  يك  مي تواند 
از اين مساله، گفت وگوهايي پيوسته درباره كار هر 
مالي  نگراني هاي  و  شغلي  جاه طلبي هاي  نفرتان،  دو 
درآمد  با  رابطه  در  مشكلي  شما  اگر  باشيد.  داشته 
كه  است  فرصتي  گفت وگوها  اين  داريد،  همسرتان 
صحبت  او  با  زندگي تان  سطح  مورد  در  مي توانيد 
قرار  تدافعي  موضع  در  را  شوهرتان  هيچ گاه  كنيد. 

ندهيد.

3.مادرم درباره اينكه اين كار را انجام خواهي 

داد به من هشدار داده بود
عصباني  به شدت  را  شوهرتان  گاهي  مساله  اين 
آنچه  از  ديگران  مي شود  متوجه  او  چون  مي كند 
در  معموال  خانم ها  مطلع اند.  مي گذرد،  شما  خانه  در 
خودشان  حرف  مي كنند  سعي  مشاجره ها  جريان 
دليل  هر  از  كار  اين  براي  و  بنشانند  كرسي  به  را 
و برهاني استفاده مي كنند. اين رفتار مثل اين است 

كه شما يك قشون را در جبهه اي خودي، آماده رزم 
 كنيد. اين انديشه صحيح نيست چرا كه به همسرتان 
نشان مي دهيد همسو با او و پيوندتان نيستيد. شما 
نبايد اجازه دهيد عقايد ديگران به رابطه شما تحميل 
شود. اگر چه در واقعيت نگراني هايي وجود دارد و 
و مادرتان آنها را به شما گوشزد كرده اما درمورد 

طرز بيان اين نگراني ها فكر كنيد. 

شايد مادر شما گفته همسرتان خيلي خسيس است. 
بگوييد: «چرا  او  به  دارد  صحت  واقعا  گفته  اين  اگر 
گاهي در رابطه با خرج كردن براي چيزهايي كه مورد 
نيازمان است، بي ميل هستي؟» در اين حالت به شكلي 
خالقانه با مشكالت كنار مي آييد. در اختالف هايي كه 
برايتان پيش مي آيد، دقيقا به ريشه مساله اي كه شما 
يك  كردن  پيدا  كنيد.  توجه  است،  كرده  برآشفته  را 
بيان  با  مقايسه  در  بهتري  احساس  معقول  راه حل 

برخي كلمات ناشايست به وجود خواهد آورد.

4.كمك نمي خواهم؛ خودم انجام مي دهم!
اينكه  اول  است؛  آزاردهنده  جنبه  دو  از  عبارت  اين 
نقش بنيادين شوهر را به عنوان يك پشتيبان و فردي 
است  بديهي  ثانيا  مي برد.  سوال  زير  خانه  در  اليق 
كه وقتي يك فرد بالغ متوجه شود سعي و تالشش 
اين  بيان  مي شود.  آشفتگي  دچار  است،  بي ارزش 
كند  فكر  همسرتان  مي شود  باعث  دفعات،  به  جمله 
يا  دهد  انجام  درست  را  كاري  نمي تواند  هرگز  او 
اعمالش به هيچ وجه باعث خوشحالي شما نمي شود. 
اگر شوهرتان در حال انجام كاري است كه شما فكر 
مي كنيد اشتباه است، سعي كنيد اول اهميت آن كار 

را پيش خودتان بسنجيد.
كاري  انجام  اينكه  به خاطر  فقط  كه  نكنيد  فراموش   
متفاوت با نحوه عمل و تفكر شماست، غلط نيست. به 
ياد داشته باشيد كه او هم مثل شما فردي بالغ است. 
بهتر است اگر او كاري را به شكلي نامناسب انجام 

مي دهد و شما از انجام اين كار عصباني مي شويد، 
آن محيط را ترك كنيد. 

5.تو هميشه .... تو هيچ وقت...
زوج ها نبايد هرگز از اين جمله ها استفاده كنند. اين 
مي آورد.  وجود  به  خانه  در  منفي   جوي  عبارت  دو 
و  مي كند  ناقص  را  شما  ارتباط  برخوردهايي  چنين 

اگر  مي دهد.  قرار  تدافعي  حالتي  در  را  مقابل  طرف 
مشكالتي منطقي  وجود دارد مثل اينكه «آيا او عمدا 
«غالبا  يا  كرده»  پراكنده  گاراژ  در  را  ابزارش  تمام 
فراموش مي كند باك بنزين را بعد از استفاده پر كند» 
نزديك ترين  روي  كنيد  سعي  و  پرهيز  كلي گويي  از 
موضوعي كه باعث ناراحتي شما شده تمركز كنيد. 
شايد  نكنيد.  داوري  او  رفتارهاي  خصوص  در 
احساس كنيد كه با اين رفتارها به شما توهين شده 
باشد.  نداشته  قصدي  چنين  او  است  ممكن  ولي 
مردها دوست دارند كاري كه همسرشان را  بيشتر 
خوشحال مي كند، انجام بدهند و اين مساله كامال به 

نحوه درخواست شما مربوط مي شود.

6.فكر مي  كني با اين شلوار يا كت بهتر به نظر 
مي رسي؟!

به  مي كنيد  تالش  سوال  اين  پرسيدن  با  شما 
مثبت  شما  جواب  اگر  كنيد؟  اشاره  او  اضافه  وزن 
است بدانيد كه شوهرتان از اين جمله هيچ چيز قابل 
لمسي دريافت نمي كند. شايد فكر كنيد خيلي زيركانه 
و غيرمستقيم پيغام خود را مي رسانيد اما در حقيقت 
به قيافه او توهين مي كنيد بدون اينكه نگراني واقعي 
خود را در رابطه با سالمتي اش نشان دهيد. به جاي 
او  ظاهر  در  شما  كه  چيزي  با  مي توانيد  باال  جمله 
دوست داريد، شروع كنيد؛ مثل: «وقتي كه تو پيراهن 
آبي مي پوشي، من خيلي بيشتر از چشم هاي آبي ات 
با  رابطه  در  را  خود  نگراني  بعد  مي آيد.»  خوشم 
كنيد.  مطرح  سالمت  چارچوب  در  او  اضافه وزن 
كنيد،  مطرح  ماليم تر  را  خود  درخواست  كه  وقتي 
مفيد  پيشنهادهاي  بيان  براي  بيشتري  موقعيت هاي 

خواهيد داشت.

را  وقتمان  تنها  هستيم  دوستانت  با  7.وقتي 
تلف مي كنيم! 

اينكه همسرتان دوستي دارد كه شما هم صحبتي و 

ندارد.  ايرادي  نداريد،  دوست  را  او  با  آمد  و  رفت 
هيچ متخصصي توصيه نكرده زوج ها بايد دوستان 
وقتي  مشكل  اما  بپذيرند  كامل  شكلي  به  را  يكديگر 
انتخاب  خاطر  به  را  شوهرتان  كه  مي شود  حادتر 
دوستانش تحقير كنيد. او از رفتار شما چنين برداشت 
شوهرتان  دوستان  مي دهيد  ترجيح  شما  كه  مي كند 
را  رفتاري  چنين  هيچ كس  كنيد.  گزينش  او  براي  را 

است:  مناسبي  جايگزين  جمله اي،  چنين  نمي پذيرد. 
كه  كارهايي  با  من  عاليق  كه  مي دوني  تو  «عزيزم! 
تو و دوستت انجام مي دهيد يكي نيست، پس چرا يك 
ميهماني دوستانه دو نفره برپا نمي كني؟»  به خاطر 
حكم  ازدواج،  قوانين  از  هيچ يك  كه  باشيد  داشته 
نمي كند كه شما دو نفر هر كاري را با هم انجام دهيد. 
در چنين رفت و آمدهايي شوهر شما مي خواهد زمان 
كوتاهي را با دوستش تجربه كند و اصال اين مساله 
طنزهاي  از  يا  مي  بريد  لذت  زمان  اين  از  شما  كه 
نگراني  درگير  را  او  هستيد،  آزرده خاطر  دوستش 
نمي كند. اگر يك فرد واقعا دوست مناسبي نيست به 
احتمال زياد شوهر شما به مرور زمان اين مساله را 
درك خواهد كرد درحالي كه اگر شما بخواهيد كه او 

را رها كند، ممكن است هرگز اين اتفاق نيفتد.

8.تو نمي تواني از فرزندمان مراقبت كني!
شايد از اينكه شوهرتان در انجام كارهاي فرزندتان 
آيا  اما  هستيد  دلخور  نمي شود،  سهيم  شما  با 
به  او  همكاري  براي  را  مناسبي  فضاي  هيچ وقت 
وجود آورده ايد؟ در پايان يك روز كاري پردردسر، 
هيچ مردي تمايلي براي تبديل شدن به پدري خوب 
تالش هايش  تمام  اگر  به خصوص  ندارد  فعال  و 
كند  احساس  هميشه  مردي  اگر  شود.  گرفته  ناديده 
ارتباط  به تدريج  است  غلط  پدرانه اش  رفتارهاي  كه 
عاطفي اش با كودك كمتر مي شود. اجازه بدهيد پدر، 
با  مرد  اين  حال  هر  به  كاستي ها.  تمام  با  باشد  پدر 
تمامي ويژگي هايي كه دارد براي يك عمر پدر فرزند 
خوبي  به  چطور  مي داند  او  باشيد  مطمئن  شماست. 
ممكن  فقط  دهد.  غذا  او  به  يا  كند  تميز  را  بچه  شما 
است جزييات انجام اين كارها كمي با شما متفاوت 
باشد. اگر مواردي مثل نحوه استفاده از كالسكه يا 
را  آنها  بداند،  بايد  را  اطفال  متخصص  تلفن  شماره 
به طور خالصه به او بگوييد يا جايي يادداشت كنيد.

womensday :منبع

قابل توجه خانم ها

اين 8 جمله را به 
همسـرتـان نگوييد

ترجمه: فرشته انصاري

آنچه  هر  مي توانيد  راحت  خيلي  شما 
اما  بگوييد  شوهرتان  به  مي  خواهيد 
نباشيد،  خود  صحبت كردن  مراقب  اگر 
به  را  شما  صحبت هاي  او  است  ممكن 
شما  شايد  كند.  درك  ناخوشايند  شكلي 
يا  باشيد  داشته  معقولي  نگراني هاي 
كنيد  اشاره  موضوع هايي  به  مي خواهيد 
اما  دارد  اساسي  نقشي  زندگيتان  در  كه 
در  نادرست،  روشي  با  مسايل  اين  بيان 
مدت زماني طوالني، احساسات شوهرتان 
را  شما  بين  رابطه  و  جريحه دار  را 
فورد»،  «جودي  قول  به  مي كند.  متشنج 
روان درمانگر آمريكايي و نويسنده كتاب 
گفتن  سخن  مهارت  عشق»،  با  روز  «هر 

مهرآميز را تمام زوج ها بايد بياموزند...
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زندگى عاطفى خود را از 
اين افراد قايم كنيد!

مردم بسيارى هستند كه هميشه و همه جا از روابط عاطفى خود با همه 
صحبت مى كنند. آنها برايشان فرقى نمى كند كجا هستند و آيا طرف 
انسان قابل اعتمادى هست يا خير؟ فقط حرف مى زنند و همه جزئيات 
رابطه خود را تعريف مى كنند. اين افراد اصوال با همه، غير از كسى كه 
بايد، در مورد زندگى خود صحبت مى كنند. مخصوصا وقتى ناراحتى 
پيش مى آيد بايد خيلى مراقب باشيد كه غم خود را با هركسى در ميان 
نگذرايد. شايد گاهى مساله اى كه از نظر شما ناراحت كننده است براى 
مورد  در  نيست  عاقالنه  خيلى  دليل،  همين  به  باشد.  دار  خنده  ديگران 
مسايل عاطفى و مشكالت رابطه خود با هر كسى حرف بزنيد. وقتى فرد 
مناسب نباشد و درك الزم را نداشته باشد، توصيه هاى اشتباه به شما 
مى كند و نتيجه رابطه شما بدتر از آن چه بوده است، مى شود. به همين 
دليل، در اين مطلب فهرستى از افرادى كه بايد در مقابل آنها جلوى دهان 
تان حرفى  رابطه  هاى  و ناراحتى  مورد مشكالت  در  و  بگيريد  را  خود 

نزنيد، را نوشته ايم. 

1. همكاران در مورد زندگى عاطفى و مسايل عشقى خود با همكارانتان 
شما  به  و  شود  آنها  حسادت  موجب  است  ممكن  زيرا  نكنيد  صحبت 
توصيه هايى بكنند كه منجر به خراب شدن رابطه تان مى شود. از آنجا 
كه بيشتر مردم بيشترين ساعت هاى شبانه روز خود را در محل كار 
سپرى مى كنند شايد تصور كنند مى توانند به هم اعتماد و همه مسايل 
خانوادگى و شخصى خود را بيان كنند. اما هرگز اين كار را انجام ندهيد. 
وقتى حرف هاى خود را به همكارتان مى گوييد، او نيز به بقيه مى گويد 
و همه از مسايل خصوصى شما آگاه مى شوند. اين نوع خبرچينى ها 
در شركت ها بسيار رايج است و ممكن است براى موقعيت كارى شما 

هم خطر داشته باشد.

 2. همسر سابق يكى از افرادى كه نبايد در مورد مسايل عاطفى كنونى 
واسطه  به  اگر  حتى  است.  شما  سابق  همسر  كنيد،  صحبت  او  با  خود 
فرزندان هنوز با يكديگر در ارتباط هستيد، هرگز نبايد در مورد عشق 

كنونى خود با او صحبت كنيد. كارشناسان خانواده مى گويند افرادى 
كه از يكديگر جدا مى شوند و به عنوان دوست رابطه خود را با هم قطع 
نمى كنند بايد بدانند كه شايد خودشان آگاه نباشند، اما احساس مالكيت 
يا زن و شوهر بودن هنوز در آنها وجود دارد و نبايد  در مورد رابطه 

فعلى خود به يكديگر حرفى بزنند.

عشق  رابطه،  از  نيستند  راضى  خود  فعلى  رابطه  از  كه  دوستانى   .3  
نيستند،  راضى  خود  عاطفى  زندگى  از  كه  دوستانى  با  خود  عاطفه  يا 
ناراحت  و  منفى  مسايل  كنند  مى  سعى  هميشه  ناراضى  افراد  نگوييد. 
كننده رابطه را مطرح كنند و باعث بدبينى و ناراحتى هم مى شوند. آنها 
شايد چون خودشان در رابطه و ازدواج موفق نبوده اند به شما توصيه 
يك  آغاز  ابتداى  در  باشيد،  داشته  توجه  نكنيد.  ازدواج  هرگز  مثال  كنند 
رابطه، نظرات اطرافيان تاثير بسيارى روى طرز فكر و تصورات شما 
مى گذارد، بنابراين با افراد غيرموفق يا ناراضى يا آنها كه هميشه در 

رابطه ناراحت هستند، در مورد عشق و رابطه خود صحبت نكنيد.

 4. با پدر خود اگر زن هستيد، در مورد رابطه عاطفى خود با پدرتان 
صحبت نكنيد. مهم نيست چقدر رابطه شما و پدرتان صميمى و دوستانه 
و  شده  بزرگ  دخترشان  كنند  فكر  ندارند  دوست  اصوال  پدرها  است، 
وقت ازدواج آنها رسيده است. وقتى پدرتان در مورد دوستى يا رابطه 
تان سوال مى پرسد سعى كنيد خيلى سرپوشيده به او چيزهايى بگوييد. 
پدر به طور ذاتى حالت مدافع و محافظ دارد به همين دليل، دنبال ايراد و 
مشكل در فرد مورد عالقه شما مى گردد. به خاطر داشته باشيد هرگز 
در مقابل مادر، خواهر يا دوستان صميمى خود در مورد نامزدتان بد 

نگوييد زيرا آنها هميشه اين مسايل در ذهنشان باقى مى ماند. 

5. با مادر خود مادران هميشه سنگ صبور فرزندان و از همه كارهاى 
آنها آگاه هستند. شايد مادر شنونده خوبى باشد و بتواند نظرات خوبى 
داشته باشد اما از آنجا كه ديد درستى در مورد موقعيت كنونى فرزند 
هاى  توصيه  تواند  نمى  برسد،  خواهد  مى  كجا  داند  نمى  و  ندارد  خود 
درستى داشته باشد. مادران براى اينكه عالقه ويژه اى به فرزندان دارند 
شايد كمى احساسى و غير واقعى در مورد آينده آنها تصميم بگيرند. 
بهتر است در مورد رابطه خود از كسى مشاوره بگيريد كه شما را به 

چشم كودك يا نوجوان نگاه نمى كند. 

6. پدر يا مادر همسر بدترين افرادى كه براى درددل در مورد زندگى 
عاطفى انتخاب مى كنيد، پدر يا مادر همسر شما هستند. آنها در مورد 
مشكالتى كه با همسر يا نامزد خود داريد راهنمايى درستى به شما نمى 
دهند. شايد دليل آن نيز عالقه و وابستگى آنها به فرزند خودشان باشد.

 آنها برايشان فرقى نمى كند كجا هستند و آيا 
طرف انسان قابل اعتمادى هست يا خير؟ فقط 
حرف مى زنند و همه جزئيات رابطه خود را 
تعريف مى كنند. اين افراد اصوال با همه، غير 

از كسى كه بايد، در مورد زندگى خود صحبت 
مى كنند. مخصوصا وقتى ناراحتى پيش مى 

آيد بايد خيلى مراقب باشيد كه غم خود را با 
هركسى در ميان نگذرايد
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باشيد  افرادى  جمله  از  هم  شما  شايد   
بهار  اول  تا  پاييز  آخر  روزهاى  در  كه 
احساس افسردگى و غم داريد و شايد به 
همين علت، از دو فصل پاييز و زمستان 
لذت نبريد. چنانچه جزو اين گروه از افراد 

به شمار مى رويد، اين مطلب را بخوانيد.
روان شناسان به احساس رقيق تر غمگينى 
«غمگينى  مى گويند  كم نور  روزهاى  در 
شديدتر  احساس  به  و  زمستانى» 
بدنى  نشانه  چند  كه  نااميدى  و  غمگينى 
باشد،  همراهش  هم  خواب آلودگى  مثل 
اين  اما  زمستانى».  «افسردگى  مى گويند 
اين  مستعد  ابرى  روزهاى  در  ما  چرا  كه 
راه حلش  و  مى شويم  منفى  احساسات 

چيست، سوالى است كه بايد تا آخر مطلب 
با ما همراه باشيد تا جوابش را پيدا كنيد.

شيوع
جالب است بدانيد افسردگى زمستانى هم 
مثل افسردگى هاى ديگر، بيشتر به سراغ 
خانم ها مى آيد به ويژه خانم هاى بيست تا 
سى ساله. حدود 4 تا 6 درصد كل جمعيت 
جهان دچار اين نوع افسردگى هستند. اين 
در حالى است كه تقريبًا 10 تا 20 درصد 
زمستانى  خفيف  افسردگى هاى  دچار  نيز 

مى شوند.

جغرافيا
(مثًال  جغرافيايى  باالى  عرض هاى  در 
زمستان هاى  كه  اروپا)  شمال  كشورهاى 
افسردگى  اين  دارد،  كم نورترى  و  بلندتر 
شده  معلوم  مثًال  مى دهد.  رخ  بيشتر 
ژاپنى  افسرده هاى  درصد  يك  تنها  است 
در  مى شوند،  افسرده  فصل ها  براساس 
صورتى كه در آالسكا اين ميزان به 2 / 9 
فنالند 75  در  يا  است.  رسيده  هم  درصد 
درصد زنان در گروه سنى 20 تا 45 سال 

دچار افسردگى زمستانى هستند.

نشانه ها و علل افسردگى زمستانى
اين نشانه ها اگر در فصل هاى كم نور سال 
به مدت دو هفته متوالى شما را رها نكرد، 

فصل  به  وابسته  افسردگى  شما  يعنى 
داريد. دليل قطعى بيمارى تا به امروز به 
صورت دقيق مشخص نشده است، اما به 
خاص،  مناطق  در  آن  باالى  شيوع  دليل 
استوار  اصل  اين  بر  دانشمندان  تصور 
است كه بيمارى به دليل تغيير در ميزان 
نور خورشيد ايجاد مى شود. تئورى آن ها 
از اين قرار است كه چون در زمستان و 
پاييز ميزان قرار گرفتن در معرض آفتاب 
كاهش پيدا مى كند، ساعت بيولوژيك بدن 
كه خواب، حاالت درونى و هورمون ها را 
معموًال  و  افتاده  تأخير  به  مى كند  تنظيم 
در زمستان روند كندى را دنبال مى كند. 
مواد  كه  است  اين  نظريه ها  از  ديگر  يكى 

شيميايى مغزى كه وظيفه انتقال اطالعات 
ميان نورون ها  (اعصاب) را به عهده دارند 
مشهورند  (به  عصبى  انتقال دهنده  به  و 
مختلف  افراد  در  سروتين)  نمونه:  عنوان 
كه  باورند  اين  بر  محققان  است.  متفاوت 
قرار گرفتن در معرض نور مى تواند چنين 

ناهماهنگى هايى را از نو متعادل سازد.

پيشگيرى
عالئم  برخى  داراى  مى كنيد  احساس  اگر 
اين بيمارى هستيد، به پزشك متخصص 
قرار  آزمايش  مورد  و  كرده  مراجعه 
شما  كه  شد  داده  تشخيص  اگر  بگيريد. 
هستيد،  افسردگى  نوع  اين  به  مبتال 
كارى  و  استفاده  زير  نكات  از  مى توانيد 
در شما بروز  كنيد كه اين بيمارى مجدداً 

نكند:
طول  در  مى توانيد  كه  آنجا  تا  كنيد  سعى 
خانه  از  بيرون  در  را  خود  وقت  روز، 
صرف كنيد. حتى اگر آسمان ابرى است 
باز هم اين كار را انجام دهيد؛ چرا كه نور 
خورشيد باز هم در آسمان وجود دارد و 

مى توانيد از فوايد آن بهره مند شويد.
از  سرشار  متعادل،  غذايى  رژيم  يك 
كنيد.  استفاده  معدنى  مواد  و  ويتامين 
مى دهد  شما  به  بيشترى  انرژى  كار  اين 
و همچنين تمايل شما به غذاهاى شيرين 

و نشاسته دار را كاهش مى دهد.

به  هفته  در  روز  سه  حداقل  كنيد  سعى 
مدت 30 دقيقه ورزش كنيد.

با  زمستان  ماه هاى  در  نياز،  صورت  در 
يك مشاور در ارتباط باشيد.

و  كرده  شركت  گروهى  فعاليت هاى  در 
ارتباط خود را با جمع قطع نكنيد. در طول 
زمستان، اين امر كمك چشمگيرى به شما 

مى كند.

در اين مواقع چكار كنيم؟
انگار ما انسان ها واقعًا مثل گياهان محتاج 

گلخانه هاى  مثل  جهان  كه  وقتى  و  نوريم 
تاريك مى شود، هم جسم و هم روان ما 
پژمرده مى شود. حاال كه همه چيز زير سر 
كم بودن نور است، مى شود با زياد كردن 
زمستانى  افسردگى  حس  از  محيط،  نور 

رها شد؛ اما چطور؟

نور درمانى كنيد
پرتو  كه  مى دهد  نشان  اخير  تحقيقات 
درمانى تا حد زيادى مى تواند در درمان 
اين بيمارى موثر واقع شود. گاهى اوقات 
داروهاى ضد افسردگى نيز (هم در كنار 
مورد  تنهايى)  به  هم  و  درمانى  پرتو 
گذراندن  همچنين  مى گيرد.  قرار  استفاده 
مى تواند  نيز  خورشيد  نور  زير  در  روز، 
به بهبود بيمار كمك كند. بايد سعى شود 
به طور كلى ميزان قرار گرفتن بيمار در 
معرض نور خورشيد چه در خانه و چه 
در محل كار افزايش پيدا كند. اين درمان 
المپ هاى  شامل  كه  قطعه  يك  طريق  از 
روكش  يك  داراى  و  بوده  فلورسنت 
را  فرابنفش  امواج  (تا  است  پالستيكى 
نور  شدت  مى پذيرد.  صورت  كند)  خنثى 
المپ  هشت  تا  شش  بين  حداقل  بايد 

فلورسنت باشد. حتمًا الزم نيست بيمار به 
طور مستقيم به نور خيره شود، بلكه بايد 
خوردن  غذا  مانند  خود  روزمره  كارهاى 
دو  تا  يك  فاصله  در  را  كردن  مطالعه  يا 
كامًال  روش  اين  دهد.  انجام  آن  از  متر 
نتيجه  موارد  بيشتر  در  و  بوده  مطمئن 
روش،  اين  از  بهره مندى  است.  بخش 
موجب  روز،  پايانى  ساعات  در  هم  آن 
بيشتر  مى شود.  فرد  در  بى خوابى  بروز 
متخصصان ترجيح مى دهند بيماران خود 
معرض  در  دقيقه  مدت 30  به  صبح ها  را 

پرتو شش تا هشت المپ فلورسنت قرار 
دهند. حدود دو تا چهار روز پيشرفت هاى 
چشمگيرى در بيماران رخ مى دهد و طى 
بهبود  كلى  به  بيماران  هفته،  چهار  تا  دو 
كردن  متوقف  صورت  در  مى كنند.  پيدا 
پرتو درمانى، عالئم بيمارى به سرعت از 
دليل،  همين  به  مى دهد؛  نشان  را  خود  نو 
سراسر  در  بايد  درمان  روش  نوع  اين 

فصل كم نور ادامه پيدا كند.

كوچ كنيد
ثابت  اروپا  شمال  افسرده هاى  تجربه 
مدت  كوتاه  مهاجرت  يك  كه  است  كرده 
جنوبى تر،  كشور  يا  شهر  يك  به  هدفمند 
بهتر  را  زمستانى  افسرده هاى  حال 
تنوع  از  مى توانيد  هم  شما  مى كند. 
جغرافيايى كشورمان استفاده كنيد و يك 

به  زمستانى  سفر 
را  كشور  جنوب 
برنامه هايتان  در 

بگذاريد.

عالئم افسردگى زمستانى
1- اندوه: همه انواع افسردگى، يك نشانه 
مهم و مركزى دارند؛ احساس غمگينى و 
پوچى در بيشتر ساعات روز. 2- اشتهاى 
زياد: در خيلى از افسردگى ها اشتهاى آدم 
زمستانى  افسردگى  در  اما  مى شود،  كم 
به  خصوص  به  مى شود؛  زياد  اشتها 
كربوهيدرات.  از  پر  و  شيرين  چيزهاى 
بى اندازه  آدم  وقتى  وزن:  افزايش   -3
چاق  كه  است  معلوم  مى خورد،  شيرينى 

كاهش  و  خستگى  احساس   -4 مى شود. 
بى دليل  كوفتگى  احساس  انرژى:  ميزان 
مى آيد.  زمستانى  افسردگان  سراغ  هم 
درست  خواب آلودگى:  احساس   -5
زمستانى  خواب  به  كه  موجوداتى  مثل 
هم  زمستانى  افسرده هاى  مى روند، 
ترك  را  رختخواب  نمى خواهد  دلشان 
افسرده هاى  تمركز:  نداشتن   -6 كنند. 
به هم ريخته اى  جسم  فقط  زمستانى 
مثل  را  ذهنشان  نمى توانند  آن ها  ندارند، 
تمركز  موضوعى  روى  و  مرتب  گذشته 
كنند. 7ـ تحريك پذيرى عصبى: افسردگان 
زمستانى زودتر مى رنجند و زودتر هم از 
كوره در مى روند. 8 تمايل به تنهايى: اين 
تنها  دارند  دوست  مواقع  اغلب  در  افراد 

باشند و كسى مزاحمشان نشود.

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

افسردگى فصلى چيست؟
انگار ما انسان ها واقعاً مثل گياهان محتاج نوريم و وقتى كه 
جهان مثل گلخانه هاى تاريك مى شود، هم جسم و هم روان ما 
پژمرده مى شود. حاال كه همه چيز زير سر كم بودن نور است، 
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ادينبورگ ، اسكاتلند والتر اسكات
ادبيات  با  چنان  ادينبورگ  شهر  فضاى 
آنكه  بدون  كه گردشگرانش  خورده  گره 
آن  به  باشند،  داشته  دست  در  كتابى 
سفر نمى كنند. فضاى حاكم بر اين شهر 
بيش  خلق  بخش  الهام  كنون  تا  اسكاتلند 
از 500 رمان بوده است. جاى جاى اين 
شهر يادآور نويسندگان و شعراى بزرگ 
و برجسته است ، از «رابرت برنز» قرن 
هجدهمى تا رمان نويسان معاصر چون 
و  كال»  مك  «الكساندر  رنكين»،  «يان 

«اروينگ ولش».

دوبلين ، ايرلند جيمز جويس
شنويم،  مى  را  ايرلند  پايتخت  نام  وقتى 
جويس  جيمز  «اوليس»  از  يا  ناخودآگاه 
ياد مى كنيم و يا به ياد جايزه مهم «ايمپك 
است  شهرى  دوبلين  افتيم.  مى  دوبلين» 
يك  ماجراهاى  خيابانش  و  كوچه  هر  كه 
(قهرمان  بلوم»  «لئوپولد  زندگى  از  روز 
داستان «اوليس») را در ذهن خوانندگان 
سايت  در  كند.  مى  زنده  شاهكار  اين 
نام «جاى  به  بخشى   visitdublin.com
مسافران  كه  شده  طراحى  اوليس»  پاى 
دوبلين را براى ديدار از مكان هاى ذكر 

شده در اين كتاب راهنمايى مى كند.

لندن ، انگليس چارلز ديكنز
چهره  با  مرتبط  هاى  مكان  بخواهيم  اگر 
ها و آثار ادبى لندن را فهرست كنيم، بى 
شك كتابى قطورتر از هفت جلدى «هرى 
مسافرانى  براى  داشت.  خواهيم  را  پاتر» 
كه نخستين تجربه خود را در انگليس مى 
گذرانند، تورهاى پياده روى لندن كه هر 
هفته بيش از 100 دوره از آن ها برگزار 
مناسبى  پيشنهاد  تواند  مى  شود،  مى 
شكسپير  زادگاه  با  گردشگران  تا  باشد 
و ديكنز آشنا شوند. دوستداران داستان 
مى  هلمز»  «شرلوك  كارآگاهى  هاى 
توانند مكان هاى مرتبط با «آرتور كانن 
visitLondon. سايت  وب  در  را  دويل» 

com جست وجو كنند.

پاريس ، فرانسه ارنست همينگوى
«ارنست  كه  است  جايى  نورها  شهر 
«سن  خيابان  كافه  در  جوان  همينگوى» 
ادبى  شاهكارهاى  و  نشست  مى  ژرمن» 
اش را خلق مى كرد. قبر «اسكار وايلد»، 
هم  ايرلندى  سرشناس  نويس  نمايشنامه 
پاريس  گردشگرى  هاى  سايت  ديگر  از 
وجود  با  را  پاريس  شود.  مى  محسوب 
خانه موزه هاى نويسندگان بزرگى چون 
از  توان  و «بالزاك» مى  هوگو»  «ويكتور 

در  دانست.  ادبى  گردشگرى  هاى  قطب 
 Le Pauillon de» اين شهر هتلى به نام
 26 از  يك  هر  كه  دارد  وجود   «Letters
اتاقش با توجه به حروف الفبا به نام يكى 

از نويسندگان مشهور مزين شده است.

سن پترزبورگ، روسيه داستايوفسكى
چهره  كه  است  كشورهايى  از  روسيه 
ادبيات  بر  شگرفى  تاثير  اش  ادبى  هاى 
گردشگران  اند.  گذاشته  جهان  داستانى 

خاطرات  توانند  مى  پترزبورگ  سن 
فئودور  مكافات»  و  «جنايت  از  خود 
داستايوفسكى را با تورهاى سطح شهر 
بزرگ  نويس  رمان  اين  خانه  كنند.  زنده 
«برادران  واژه  واژه  كه  جايى  يعنى 
كارامازوف» نگاشته شد ، اكنون از مكان 
هاى گردشگرى اين شهر به حساب مى 

آيد.

استكهلم ، سوئد جايزه نوبل

«آلبرت نوبل» يك قرن پيش با بنيان نهادن 
جايزه بزرگ نوبل، نام شهر استكهلم را 
رساند.  ثبت  به  ادبيات  جهانى  نقشه  در 
معتبر  مراسم  دسامبر  ماه  در  هرساله 
مى  برگزار  ادبيات  نوبل  جايزه  اعطاى 
براى  برجسته  اى  نويسنده  از  و  شود 
مى  تقدير  اش  ادبى  دستاورد  عمر  يك 
جايزه  اين  اعطاى  محل  از  جدا  شود. 
است  شهرى  استكهلم   ، المللى  بين  مهم 
صاحب  نويسنده  ليندگرن»،  كه «آستريد 

داشتنى  دوست  كتاب  كودك،  ادبيات  نام 
«پى پى جوراب بلند» را در آن به نگارش 
ليندگرن  يادبود  تنديس  اكنون  درآورد. 
چشم  به  استكهلم  «تگزلوندن»  پارك  در 

مى خورد.

كتابفروشى  بزرگترين  آمريكا  پورتلند، 
جهان

شهر پورتلند جاذبه هايى گردشگرى بى 
آن  بتوان  شايد  كه  برگرفته  در  را  مثالى 
دانست.  اى  حرفه  كتابخوانان  بهشت  را 
«شهر كتاب پاول» بزرگترين كتابفروشى 
مدرن دنياست كه مهمانانش بدون داشتن 
نقشه در آن گم مى شوند ! با ارائه بيش 
از يك ميليون جلد كتاب ، اين كتابفروشى 
به  دنيا  ادبى  هاى  گنج  از  بزرگى  معدن 

شمار مى آيد.

واشنگتن والت ويتمن
دنياى  در  كه  اهميتى  بر  عالوه  واشنگتن 
هم  ادبيات  حوزه  در  دارد،  سياست 
قابل  هاى  شخصيت  و  رخدادها  يادآور 
جهان  كتابخانه  بزرگترين  است.  توجه 
يعنى «كتابخانه كنگره» در اين شهر داير 
است كه در سال 1800 بنيان گذارى شد. 
مى  برگزار  واشنگتن  در  رايگان  تورى 
جاذبه  ديدن  به  را  مندان  عالقه  كه  شود 
هاى معمارى و ادبى اين كتابخانه دعوت 

مى كند.

ملبورن، استراليا كتابخانه ويكتوريا
توسط  كه   1835 سال  از  ملبورن  شهر 
جويندگان طال به شكوفايى رسيد ، عنوان 
پايتخت فرهنگى استراليا را نيز يدك مى 
در  كه  ويكتوريا  ايالتى  كتابخانه  كشد. 
به  شده،  نهاده  بنا  نوزدهم  قرن  اواسط 
تمام  براى  وقت  جمهور  رئيس  دستور 
رايگان  صورت  به  سال   14 باالى  افراد 

خدمات عرضه مى كند.

سانتياگو، شيلى پابلو نرودا
رمانتيك  هاى  سروده  دوستداران 
و  زرد  خانه  از  بازديد  با  نرودا»  «پابلو 
در  واقع  شيلى،  مردمى  شاعر  رنگ  آبى 
توانند  مى  سانتياگو  "بالويستا"ى  منطقه 
خاطرات خود را از قطعه هاى ماندگارى 
را  لبخندت  بگير،  من  از  را  «هوا  چون 
زادگاه  همچنين  شيلى  كنند.  زنده  نه» 
«گابريال  نام  به  نوبل  برنده  شاعر  ديگر 
هاى 5000  اسكناس  كه  است  ميسترال» 
مزين  وى  تصوير  به  كشور  اين  پزويى 
زن  اين  از  يادبودى  مجسمه  هستند. 
لوسيا»ى  سانتا  «سرو  پارك  در  شاعر 

سانتياگو نصب است.

شهرهايى كه در كتاب ها آمده است
شهرها هم روح دارند. وقتى مقبره ها ، خيابان ها، كليساها يا كافه هاى يك شهر يادآور يك 
نويسنده و آثار ادبى اش مى شود و قدم زدن در كوچه پس كوچه  شخصيت برجسته، يك 
هاى آن، حس دوباره خوانى يك رمان را زنده مى كند؛ يعنى نبض روح يك شهر در دستان 

توست ...
شوق دوستداران ادبيات براى بازديد از مكان هاى وابسته به رخدادها يا چهره هاى ادبى يكى 
از جاذبه هاى گردشگرى جهانى است كه ساالنه ميليون ها نفر را راهى شهرهاى گره خورده 
با قصه هاى كاغذى مى كند.  شهرهايى كه در زير فهرست شده اند، طى روزگاران دراز، زندگى 
بخش  الهام  هايى  مكان  اند؛  سپرده  خاطر  در  و  ديده  چشم  به  را  بزرگى  نويسندگان  مرگ  و 
براى خلق شاهكارهاى ماندگار ، محل برگزارى رويدادهاى مهم دنياى ادبيات و خانه و مقبره 
اسطوره هاى نويسندگى، اكنون جزو مهم ترين عوامل جذب گردشگر در نقاط مختلف دنيا به 

حساب مى آيند.

سمسارى لندن 
تمام وسايل منزل و محل كار شما 

را اعم از انواع قالى، موكت دستى 
و ماشينى، مبلمان نو يا قديمى، 

لوازم آشپزخانه، لوازم اتاق خواب 
كودك و بزرگ سال و لباسهاى 

استفاده شده را خريدارم. 

سمسارى لندن براى تمام لوازم برقى و ديجيتال، 
تابلوهاى  و  موسيقى  آالت  شخصى،  كتابخانه 

نقاشى و عكس شما پيشنهاد  خريد دارد . 

در صورت تغيير نوع كار يا دفتر يا انبار خود 
لندن  سمسارى  بگيريد.  تماس  ما  با  توانيد  مى 
خدمات بسته بندى و جابجايى لوازم شما را با 

يهترين قيمت انجام مى دهد.

هر آنچه شما ديگر نياز نداريد ما مى خريم. 
تجربيات  از  گيرى  بهره  با  لندن  سمسارى 
كارشناسان مجرب مى كوشد تا بهترين پيشنهاد 

قيمتى ممكن را به شما ارائه نمايد. بازديد و قيمت 
گذارى با وقت و هماهنگى قبلى ممكن است. جهت 
مى  گذارى  قيمت  و  كارشناسى  امر  شدن  ساده 
توانيد عكس و مشخصات اقالم مورد نظر را به 

آدرس زير ايميل يا پيام تلفنى كنيد. 

cashforhousewares@gmail.com

Tel:  07926119287
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ورزش
فوتبال فراتر از مرگ 

و زندگي است
فوتبال هميشه جزئي از زندگي من و خانواده ام بوده است. 
من به طور حرفه يي در ليگ بازي نكردم اما فوتبال يكي از 
اركان مهم زندگي من است. پدر من هم بازيكن و هم مربي 
بچه  وقتي  كه  بگويم  بايد  سيموئز  درباره  اما  است  بوده 
بودم، با تيكه هاي كوچك كاغذ فوتبال بازي مي كردم، اسم 

سيموئز را روي كاغذ مي نوشتم و با گلوله كاغذي بازي 
كاغذ  روي  سيموئز  اسم  كه  بود  اين  افتخارم  و  مي كردم 
است. در طول دوران فوتبالم در كالس هاي زيادي شركت 
كردم و هر روز چيزهاي زيادي ياد گرفتم. با تمامي اين 
مسائل از روحي- رواني، تاكتيكي و همه تجاربي كه داشتم 
وقتي با بازيكنانم روبه رو مي شدم نمي دانستم بايد چه كار 
ترديدهايم  و  شك  تمام  از  گرفتم  كه  تصميمي  با  اما  كنم 
را  بازيكنان  همه  بايد  كه  بود  اين  من  تصميم  كردم.  فرار 
تست كنم. به خودم گفتم حاال كافي است و به آنها گفتم 

بيايد فوتبال بازي كنيد اما دوباره يك روز به آنها تمرين 
غيرفوتبالي دادم و اين اتفاق تا زماني بود كه من به اين 
آزمايشات  و  افكارم  تجارب  تمام  با  كه  رسيدم  نتيجه 
مختلفي كه روي مسائل پزشكي بازيكنان انجام گرفته بود، 
بايد  كرد،  اشاره  بورا  كه  همچنان  رسيدم،  نتيجه  يك  به 
بگويم فوتبال ورزش ساده يي است. بعد از گذشت 40 سال 
در حرفه فوتبال ما مي توانيم مسائل حرفه يي زيادي داشته 
زيادي  ورزشي  و  پزشكي  تجهيزات  مي توانيم  باشيم. 
فوتبال  از  كه  است  اين  مساله  مهم ترين  اما  باشيم  داشته 
فوتبال  از  تا  كنيم  كمك  بازيكنان  به  بتوانيم  ببريم.  لذت 
كه  گفت  مطلبي  بورا  كه  است  همين  خاطر  به  ببرند.  لذت 

فرگوسن هم به آن اشاره مي كرد. فوتبال مشاهداتي است 
كه از دريچه چشم يك مربي صورت مي گيرد.

به  را  والتر  منچستريونايتد،  در  كه  دارم  خاطر  به  هنوز 
خدمت گرفته بوديم. فرگوسن دايم به من مي گفت كه زياد 
خودت را درگير تمرين مي كني. گاهي الزم است كه از دور 
در  شما  كه  نمي كند  فرقي  كني.  مشاهده  را  بازيكنان  فقط 
آسيا  و  اروپا  باشيد.  بازيكن  يك  مربي  دنيا  قسمت  كدام 
بازيكن  با  باز  ذهن  با  بايد  باشيد  كجا  هر  نمي كند.  فرقي 

صحبت كنيد. مربي بايد بداند كه هر لحظه چه كاري انجام 
دهد. چگونه با بازيكنان و تيمش ارتباط برقرار كند. گاهي 
شما  است.  بازيكنان  با  ارتباطات  مساله،  مهم ترين  اوقات 
بايد بدانيد كه چه زماني چه حرفي را بزنيد و حتي مهم تر 
اينكه چه زماني چه حرفي را نزنيد. زماني كه شما بتوانيد 
به اين نقطه برسيد، توانسته ايد ارتباط مناسبي با بازيكن 
چرا  باشد؛  برقرار  سكوت  است  الزم  گاهي  كنيد.  برقرار 
كه سكوت كافي است. هم بازيكنان مي دانند چه مي خواهي 
بدهد،  انجام  مي تواند  سوالي  چه  مي داند  بازيكن  و  بگويي 

اين سكوت گاهي خودش يك مدل ارتباط است.

در  كه  كنم  اشاره  مساله  اين  به  مي خواهم  ديگري  بعد  از 
كساني  همه  دارد.  زيادي  بسيار  اهميت  مربيگري  دوران 
كه اينجا هستند، پوشكاش را مي شناسند. در كنگره يي كه 
در فيفا بودم، آقاي پوشكاش حضور داشتند. سخنراني و 
مراسمي خداحافظي ايشان در فيفا بود. او به همه حضار 
سخنراني  آخرين  و  است  من  آخر  سخنراني  اين  كه  گفت 
من است كه دارم براي شما مطرح مي كنم. مي خواهم حاال 
راز مربيگري ام را براي شما بگويم. اگر همه آماده هستيد 
هم  من  بگويم.  شما  به  را  مربي گري ام  درس  بزرگترين 
چيزي كه از پوشكاش ياد گرفتم را به شما مي گويم. تكرار 
است.  پوشكاش  مال  و  نيست  من  مال  مطلب  اين  مي كنم 
پوشكاش به حضار گفت؛ همه آماده هستيد؟ و سپس گفت؛ 
امضا  رييس تان  با  را  قرارداد  بهترين  هميشه  كنيد  سعي 
نيست،  من  سخنراني  امروز  اينكه  خاطر  به  خب  اما  كنيد. 
مي خواهم به اين اشاره كنم كه بزرگ ترين درس من اين 
در  است.  درس  بزرگ ترين  شرايط  با  سازگاري  كه  است 
باهوش ترها  و  بزرگترها  قوي ترها،  اين  سخت  شرايط 
نيستند كه موفق مي شوند آنهايي موفق مي شوند كه قدرت 

سازگاري بيشتري دارند.

بزرگ ترين اشتباه اين است كه يك مربي كپي برداري انجام 
بدهد. اگر شما حس مي كنيد با تقليد از تمرين هاي فرگوسن 
و كاپلو به موفقيت دست پيدا مي كنيد، كامال اشتباه است. 
شويد  مطمئن  بايد  باشيد،  خوبي  مربي  مي خواهيد  اگر 
به خوبي  را  تمرينات  داريد.  درستي  اراده  و  انگيزه  كه 
است  اين  آماده سازي  براي  كليدي  مطلب  مي كنيد.  دنبال 
شود.  انجام  صحيح  شكل  و  مناسب  شكل  به  تمرينات  كه 
تيم  در  بار  چهار  يا  سه  دو،  من  كه  تمريناتي  مثال  براي 
انجام  با  مربي  كه  نباشد  چيزي  شايد  مي دهم  انجام  ملي 
تمرينات  اين  كه  چرا  برسد؛  هدفش  به  باشگاه  در  دادنش 
منچستريونايتد  به  شما  باشد.  تاثيرگذار  تيم  يك  براي 

مي رويد و 10 بازيكن مختلف با طرز تفكر مختلف و طرز 
تفكر انگليسي ها را مي بينيد. بازيكن فرانسوي، آرژانتيني، 
برزيلي و ساير كشورها را در اختيار داريد. شما چگونه 
مي توانيد تمريني انجام دهيد كه انگيزه و شور و اشتياق 
بازيكنان حس شود در حالي كه شما فقط 60 دقيقه فرصت 
بايد  شما  كه  بگويم  مي خواهم  نتيجه  در  داريد.  اختيار  در 
خودتان را با داشته هايتان وفق دهيد تا تالش كنيد روي 
نقطه يي دست بگذاريد كه بيشترين تاثير را براي رسيدن به 
هدف دارد. شما اگر به پزشك مراجعه كنيد و بگوييد گلويم 
درد مي كند اما اگر پزشك كرمي براي پاي شما بدهد چه 
فايده يي دارد؟ يا اگر بازيكني دچار دل درد شود و پزشك 

به او داروي قلبي بدهد چه فايده يي دارد؟

شما به عنوان يك مربي هميشه اول بايد خوب مشاهده كنيد 
بدهيد. با تمرين فرگوسن، كي روش يا بورا  و بعد تمرين 
نمي توان نتيجه گرفت. شما از من پرسيديد كه نگراني شما 
براي تيم ملي چيست. االن جواب مي دهم. بعد از اين مقدمه 
بايد بگويم كه نظر من چيست. دغدغه من اين است كه در 
جام جهاني با غرور و افتخار بازي كنيم و در تاريخي ترين 
و مهم ترين تورنمنت جهان با قدرت ظاهر شويم. معتقدم 
براي  شده  ايراني  و  خاص  آماده سازي  برنامه  بايد 
جام جهاني داشته باشيم. معتقدم بايد برنامه آماده سازي 
سازگاري  ايران  بازيكنان  و  فوتبال  نيازهاي  با  كامال  كه 
دست  مهم  اين  به  بخواهيم  اگر  شود.  انجام  باشد،  داشته 
پيدا كنيم، نياز به تمرين زيادي داريم. ما مي توانيم برنامه 
آماده سازي خوبي داشته باشيم اما به برنامه يي نياز داريم 
كه بورا گفت. نياز به بازيكنان داريم. ما مي توانيم توپ و 
كمپ داشته باشيم و هزينه زيادي كنيم. ما امكانات تغذيه، 
اقامت و همه چيز را شايد بتوانيم خوب داشته باشيم اما 
هيچ  بازيكن  بدون  است.  بازيكن  آن  و  داريم  كم  چيز  يك 
كار نمي شود كرد. نگراني من و 60 ميليون ايراني بعد از 
بازي با كره جنوبي و صعود به جام جهاني اين هست كه 
در برزيل خوب كار كنيم؛ تمامي آن افراد كه من مسووليت 
رهبري تيم ملي كشورشان را برعهده دارم و فوتبال شان 
را رو به جلو حركت دهم. برنامه آماده سازي براي حضور 
پرافتخار در جام جهاني چيست؟ هيچ گاه از بار مسووليت 
و  بجنگم  كه  است  اين  من  مسووليت  نمي كنم.  خالي  شانه 
در  افتخار  با  كه  دهم  انجام  جوري  را  ايران  تيم  رهبري 
مثل  كشورهايي  كه  است  اين  سوال  شويم.  ظاهر  برزيل 
شوند؟  جهان  قهرمان  مي توانند  نيجريه  ايران،  اسلووني، 

چرا اين كشورها نمي توانند به اين سطح باال برسند؟

به بهانه قهرماني فتل

اژدهاي ده سر

بزرگ  جايزه  در  فتل  سباستين  قهرماني 
اين  پي  در  پي  قهرماني  چهارمين  هند، 
اكنون  او  مي شود.  محسوب  آلماني  راننده 
كه  ورزشي  رشته  اين  در  آلماني ها  سلطه 
را  بود  مطرح  شوماخر  ميشل  با  روز گاري 
رقيبان  فتل  كه  طور  همان  مي دهد.  ادامه 
نگاه  خود  ماشين  عقب  آينه  از  را  خودش 
بقيه  با  مي گذارد،  سر  پشت  و  مي كند 
ورزش  در  توانسته اند  كه  ورزشكاراني 
خود  سلطه  به  را  آن  و  شوند  نمونه  خود 

درآورند، آشنا مي شويم.

6-پيت سمپراس (تنيس)
وارد   1990 سال  در  امريكايي  تنيسور  اين 
دنياي تنيس شد و در 12 سال بين سال هاي 
در  قهرماني   14 به  توانست  تا 2002   1990

خود  تا  يابد  دست  رشته  اين  گرند اسلم هاي 
تاريخ  تنيس باز  برترين  از  يكي  عنوان  به  را 
 14 از  قهرماني  هفت  كند.  مطرح  جهان 
قهرماني اين تنيسور امريكايي در ويمبلدون 
با  او  كه  بازي   34 از  است.  آمده  دست  به 
 20 در  توانست  كرد،  رقابت  آغاسي  آندره 
بازي به برتري برسد. او از 16 بازي كه با 
پت رفتر انجام داد نيز به 12 پيروزي رسيده 

است

1- فيل تيلور (دارت)
دهه  اوايل  از  انگليسي  ورزشكار  تيلور،  فيل 
خود  سلطه  به  را  دارت  ورزش  توانسته   90
جهان  قهرماني  عنوان  نخستين  او  درآورد. 
از  و  آورد  دست  به  سال 1990  در  را  خود 
آن زمان تاكنون به 15 قهرماني ديگر دست 
رشته  اين  در  نابغه  يك  به  كه  است  يافته 
حاضر  حال  در  تيلور  شود.  تبديل  ورزشي 
خود  رشته  ورزشكار  بهترين  به  توانسته 
به  اخير  سال   20 طول  در  او  شود.  تبديل 
قهرمان بالمنازع اين رشته تبديل شده است. 
فيل  درباره  تيلور  رقيبان  از  يكي  وادل  سر 
تيلور مي گويد: «براي شكست دادن او نبايد 
با  بايد  بلكه  كرد،  بازي  خود  تمركز  تمام  با 

تمام وجود بازي كرد.»

2- تايگر وودز (گلف)
گلف  تاريخ  ورزشكار  بهترين  وودز،  تايگر 
تاريخ  ورزشكاران  بهترين  از  يكي  و  جهان 
رده  در  كه  هم  زماني  حتي  او  است.  جهان 
هميشه  و  بود  بهترين  مي كرد،  بازي  آماتور 
 1996 سال  در  او  مي رسيد.  قهرماني  به 
كه  شد  تبديل  ورزشكاري  نخستين  به 
قهرماني  در  پياپي  قهرماني  سه  به  توانست 
در  او  يابد.  دست  امريكا  آماتورهاي 
رده  در  كه  سالي  نخستين  در   1997 سال 
ورزشكاران حرفه يي بازي مي كرد، توانست 
به قهرماني برسد و به نخستين قهرماني از 

تايگر  يافت.  دست  خود  بزرگ  قهرماني   14
 2004 سپتامبر  تا   1999 آگوست  از  وودز 
توانست 264 هفته به عنوان بهترين گلف باز 
ژوئن  از  سپس  او  شود.  شناخته  جهان 
به  هفته   287 توانست   2010 اكتبر  تا   2005
شناخته  جهان  يك  شماره  گلف باز  عنوان 
روند  تا  شد  باعث  حاشيه يي  مسائل  شود. 
پيروزي هاي او در سال 2009 متوقف شود. 
اما او مجددا به عنوان بهترين ورزشكار اين 

رشته بازگشت خوبي به ميدان داشت.

3- استفان هندري (اسنوكر)
شايد لقب سلطان اسنوكر بتواند موفقيت هاي 
اين ورزشكار اسكاتلندي را كه هفت قهرماني 
نشان  خوبي  به  است  كرده  كسب  را  جهان 
اين  تاريخ  ورزشكار  جوان ترين  او  دهد. 
قهرماني  به  سالگي   21 در  كه  است  رشته 
در  او  قهرماني  هفت  است.  رسيده  جهان 
كه  مي شود  محسوب  ركورد  يك  جهان 
هيچ كس نتوانسته به آن نزديك شود. او در 
و  كرد  خداحافظي  رشته  اين  از  سال 2012 
محسوب  ورزشي  رشته  اين  مفسر  اكنون 

مي شود.

4- والنتينو روسي (موتو جي پي)
سال هاي  در  اينكه  از  پس  روسي  والنتينو 
عنوان  به  توانست   2003 و   2002  ،2001
او  رقيبانش  يابد،  دست  جهان  قهرماني 
نوع  او  موفقيت  دليل  كه  كردند  متهم  را 
شركت  اينكه  وجود  با  اوست.  موتوسيكلت 
اين  در  شركت ها  بهترين  از  يكي  (هوندا) 
در  روسي)  والنتينو  (لقب  دكتر  است،  رشته 
از  پيش  كه  پيوست  ياماها  به   2004 سال 
در  او  برسد.  قهرماني  به  بود  نتوانسته  اين 
سال 2005 توانست به قهرماني جهان برسد 
موتور هاي  به  او  موفقيت هاي  دهد  نشان  تا 
موفقيت  علت  بلكه  برنمي گردد  هوندا  شركت 
خود اوست. او از سال 1997 توانسته است 

ركورد  يك  كه  برسد  جهان  قهرماني   9 به 
است و هيچ رقيبي به او نزديك نشده است.

5- يوسين بولت (دو و ميداني)
خيلي ساده، او سريع ترين مرد جهان است. 
در  گذشته  سال  پنج  طول  در  بولت  يوسين 
مواد 100 و 200 متر توانسته است بهترين 
به  را  نامش  و  باشد  جهان  دووميداني كار 
او  كند.  ثبت  مواد  اين  در  ركورد دار  عنوان 
توانسته  جهان،  ركورد  شكست  بر  عالوه 
به  لندن   2012 و  لندن   2008 المپيك  دو  در 
مدال طال برسد و بعيد به نظر مي رسد كسي 
پي  طالي  سومين  به  او  رسيدن  مانع  بتواند 
در پي در المپيك شود. حتي ممكن است اين 
طال  كسب  بر  عالوه  جاماييكايي  ورزشكار 
ركورد خودش را نيز بهبود ببخشد و قدرت 
بي نظير خود را به رخ بكشد. تنها نقطه منفي 
دائه گو  جهان  قهرماني  مسابقات  او  كارنامه 
بود كه به دليل شروع بد در 100 متر كارش 

با خطا به پايان رسيد.

7- ميگوئل ايندوريان (دوچرخه سواري)
از  ديگر  يكي  اسپانيايي  دوچرخه سوار  اين 
ورزشي  رشته  در  صاحبنام  ورزشكاران 
در  بالمنازع  قهرماني  يك  است.  خود 
 1991 سال  در  او  جاده.  دوچرخه سواري 
در  قهرماني   5 به  توانست   1995 سال  تا 
فاتح  بار  دو  يابد.  دست  توردوفرانس 
هفت  از  يكي  و  است  شده  ايتاليا  جيردود 
فصل  يك  در  كه  است  تاريخ  دوچرخه سوار 
توانسته دو بار به قهرماني در جيردود برسد. 
او 60 روز در توردوفرانس لباس طاليي را 
بر تن داشته است. اگر چه النس آرمسترانگ 
است  داشته  توردوفرانس  در  قهرماني  هفت 
اما اعتراف او به دوپينگ باعث شده است كه 
قهرماني هاي اين دوچرخه سوار امريكايي از 

او پس گرفته شود.

8- ليونل مسي (فوتبال)
مي كند  بازي  تيم  يك  در  او  كه  است  درست 
عصاره  عبارتي  به  يا  سمبل  ليونل مسي  اما 
در  گل   223 است  توانسته  او  است.  فوتبال 
ركورد  شكستن  برساند.  ثمر  به  بازي   252
 4 كسب  و  سال  يك  در  مولر  گرد  گلزني 
افتخارات  جمله  از  جهان  فوتبال  طالي  توپ 
در  مسي  است.  آرژانتيني  ستاره  اين  بزرگ 
يك تيم بازي مي كند كه ورزش گروهي است 
اما نبايد فراموش كنيم كه او يك فوتباليست 

منحصر به فرد است.

9- فلويد مي وتر (بوكس)
در اصطالح بوكس او سلطان رينگ است. او 
حرفه يي  ورزشكار  عنوان  به  سال 1996  از 
با 45  را  خود  بازي  هر 45  او  شد.  شناخته 
پيروزي به پايان رساند. او تنها در يك وزن 
چندين  در  بلكه  است  نرسيده  قهرماني  به 
وزن رقابت كرد و توانست با شكست رقيبان 

خود با قاطعيت به پيروزي برسد.

. 10- مايكل فلپس (شنا)
شنا  ورزش  سمبل  امريكايي  شناگر  اين 
محسوب مي شود كه توانسته به 18 قهرماني 
در المپيك دست يابد. 22 مدال در المپيك كه 
18 تاي آن طالست ركورد باورنكردني اين 
شناگر امريكايي است كه در نهايت با افتخار 

از ورزش شنا خداحافظي كرد.

11- ميشل شوماخر (فرمول يك)
به  خنده  هميشه  كه  آلماني  ورزشكار  اين 
سباستين  اينكه  از  قبل  تا  داشت  لب  روي 
ورزشكار  برترين  برسد،  قهرماني  به  فتل 
جهان  قهرماني  هفت  با  او  بود.  خود  رشته 
همه  از  و  است  ركورد دار  عرصه  اين  در 
به  بيشتر  تاريخ  در  رشته  اين  ورزشكاران 

قهرماني رسيده است.
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 طالع بينى 
هفتگى

متولد فروردين (بره):
روى  پيش  زيادى  مسيرهاى  هفته  اين 
شما قرار دارد و شما نمى دانيد اول كدام 
راه را بايد برويد. اين گفته به معنى اين 
نيست كه سرتان خيلى شلوغ است، بلكه 
دوست  شما  واقعًا  كه  است  معنى  بدين 
را  خود  فعاليت  مختلف  انواع  با  داريد 
مشغول كنيد. شما نياز پيدا خواهيد كرد 
براى محدود كردن گزينه هاى خود چند 
انتخاب خيلى جدى داشته باشيد، براى 
اينكه حتى شما هم نمى توانيد همه كارها 

را انجام دهيد.

متولدين ارديبهشت (گاو):
مسائل  مورد  در  شما  اينكه  باوجود 
ولى  بوده ايد،  عمل  اهل  هميشه  عشقى 
اكنون دوست داريد كمى در محيط هاى 
خوشبختانه  بگيريد.  قرار  هيجان انگيز 
كرده  عمل  تجربى  بيشتر  شما  ذهن 
سفر  و  سير  از  هميشه  شما  و  است 
كردن در سرزمين روياها لذت برده ايد. 
اما نبايد زياد هم ريسك بكنيد، روياهاى 
شما  اينكه  مگر  نمى يابند،  تحقق  شما 

در  كه  مسيرى  كنيد  حاصل  اطمينان 
است  چيزى  همان  واقعًا  گرفته ايد  پيش 

كه مى خواسته ايد.

متولدين خرداد (دوقلوها):
مى توانيد  روياهايتان  در  شما  هفته  اين 
اين  خواه  بشويد،  گرفتار  عشق  دام  در 
نباشد،  يا  باشد  واقعيت  پايه  بر  رابطه 
يعنى  شما  بخت  سياره  اينكه  براى 
نپتون  كننده  گمراه  سياره  با  عطارد 
نداشته  انتظار  اما  است.  شده  هماهنگ 
باشيد يك روياى قديم مشابه دوباره به 
ذهنتان برگردد. درعوض بايد حواستان 
جمع باشد و اول همه جوانب را بررسى 

كرده و بعد عاشق شويد.

متولدين تير (خرچنگ):
تصميم  شما  هفته  اين  اينكه  وجود  با 
زيادى  كاره  نيمه  كارهاى  گرفته  ايد 
تمام  نتوانستيد  اگر  اما  كنيد،  تمام  را 
انتظارات خود را برآورده كنيد، آرامش 
بعضى  است  الزم  كنيد.  حفظ  را  خود 
فعالتيهاى  تنها  نه  خود  فعاليتهاى  از 
تكرارى  كارهاى  از  برخى  بلكه  كارى، 
خالى  وقت  و  كرده  كمتر  را  روزانه تان 
دهيد،  گوش  موسيقى  به  باشيد.  داشته 
طبيعت  به  گردش  براى  كنيد،  نگاه  فيلم 
شما  كه  بودند  كارهايى  اينها  برويد، 
كرده  محروم  ازشان  را  خودتان  مدتها 
تعهدات  مى توانيد  هم  بعداً  شما  بوديد. 

خود را انجام دهيد.

متولدين مرداد (شير):
كه  كنيد  فكر  شما  است  ممكن 
كرد،  خواهد  فروكش  عصبانيت تان 
به  شد،  نخواهد  اينگونه  واقعًا  اما 
خصوص اگر يكى از افرادى كه با شما 
اينكه  جاى  به  دارد  صميمانه  رابطه اى 
طبق  كند  پيروى  شما  برنامه هاى  از 
لزومى  كند.  عمل  خودش  برنامه ريزى 
مى خواهيد  شما  اينكه  دليل  به  ندارد 
خود  كنترل  تحت  را  اطرافتان  محيط 
درآوريد از فرد ديگرى انتقاد كنيد. حتى 
باعث  دليلى  چه  كه  نشديد  متوجه  اگر 
است،  شده  ديگران  كردن  عمل  متفاوت 
دلشان  كه  هرقدر  بدهيد  اجازه  بهشان 

مى خواهند كارهاى عجيب بكنند.

متولدين شهريور (سنبله):
سنبله  برج  نشانه  به  ماه  كه  اكنون 
احساسات  است  ممكن  است،  بازگشته 
باشند.  داشته  تضاد  منطقتان  با  شما 
تالش كردن براى حل اين مشكل باعث 
خوشحال شدن شما نخواهد شد، براى 
اينكه حتى زمانى كه شما در مسيرهاى 
مختلفى پيش مى رويد نياز داريد كه هم 
حرف  به  هم  و  كنيد  رجوع  عقلتان  به 
كه  ندارد  لزومى  بدهيد.  گوش  دلتان 
مگر  كنيد،  فكر  ترديدهايتان  به  خودتان 
اينگه فكر كنيد حتمًا بايد يك اولويت را 

نتايج  كه  وقتى  باشيد.  داشته  نظر  در 
در  مى شود،  آشكار  شما  فعاليت هاى 
روزهاى آينده وقت شما آزادتر خواهد 

شد.

متولدين مهر (ترازو):
كنيد  فكر  است  ممكن  هفته  اين  شما 
ديگران  از  را  چيزها  از  بعضى  بايد  كه 
بخت  سياره  كه  وقتى  اما  كنيد،  پنهان 
هماهنگ  اورانوس  با  ونوس  يعنى  شا 
آرزوهاى  به  كردن  اعتراف  مى شود، 
كه  چيزى  آن  به  نسبت  غيرعادى تان 
فكر مى كرديد مى تواند هم لذت بخش تر 
انتظارات  باشد.  بخش تر  اطمينان  هم  و 
شما مى توانند مانع اين كار بشوند، اما 
باور  را  كار  اين  نتايج  شما  كه  مادامى 
نداشته باشيد، هيچ چيزى ممكن نخواهد 

بود.

متولدين آبان (عقرب):
دوستان  سوى  از  اگر  حتى  هفته  اين 
قرار  فشار  تحت  خود  اطمينان  قابل 
كردن  دنبال  براى  را  زمانى  گرفتيد، 
اختصاص  نيافته تان  تحقق  روياهاى 
اورانوس  و  نپتون  كه  اكنون  بدهيد. 
هم  شما  شده اند  درون  دنياى  متوجه 
كرده  استفاده  فرصت  اين  از  مى توانيد 
و سير و سفرى سرگرم كننده به دنياى 
درون خود داشته باشيد. با وجود اينكه 
براى  را  خود  انگيزه هاى  ندارد  لزومى 

به  نهايت  در  اما  دهيد،  توضيح  ديگران 
شما  بفهمند  كه  بدهيد  اجازه  ديگران 
سپرى  را  دورانى  چه  خود  خلوت  در 

كرده ايد.

متولدين آذر (كمان):
واقعيت  به  شما  روياهاى  كه  قدر  هر 
بيشتر  نيز  شما  مى شوند،  نزديك تر 
اين  مى دهيد.  دست  از  را  خود  انگيزه 
ديد  مى توانند  شما  آرزوهاى  هفته 
شما را به روى دنياى زيبا و غريبه اى 
بگشايند، اما هرچقدر كه شما به مراحل 
نسبت  مى شويد،  نزديك تر  پايانى 
نامطمئن تر  كرده ايد  كه  انتخابى  به 
اكنون  هم  كه  نكنيد  فراموش  مى شويد. 
وجود  واقيت  و  رويا  بين  باريكى  مرز 
دارد، و شما به راحتى مى توانيد آن را 

تغيير بدهيد.

متولدين دى (بز):
با  كه  داريد  را  اين  توانايى  شما  عمومًا 
همكارى  ديگران  با  معقول  رفتار  يك 
اين  اين  وجود  با  كنيد.  برقرار  متقابل 
تعادلى  كه  است  سخت  برايتان  هفته 
منطقى بين الهامات درونى و عمل كردن 
به برنامه هاى خود ايجاد كنيد. در حالى 
مى كنيد  پيروى  خود  اصول  از  شما  كه 
همه  كه  است  اين  راهبرد  عاقالنه ترين 
چيز را رها كرده و به خدا واگذار كنيد.

متولدين بهمن (ظرف آب):
واقعيت  دنياى  در  شما  خواه  هفته  اين 
سر  به  رويا  عالم  در  خواه  كنيد  سير 
ببريد، روزى پر از احساسات عاشقانه 
براى شما خواهد بود. ونوس زيبا همراه 
در  اورانوس  شما يعنى  بخت  سياره  با 
حال تغيير دادن سيستم شما هستند. با 
توجه به وجود اورانوس نگران پايدارى 
كه  نكنيد  فراموش  نباشيد.  ايستادگى  و 
فقط به دليل اينكه يك فرد متفاوت شما 
خيلى  نبايد  نبايد  كرده،  زده  هيجان  را 
نشان  واكنش  و  شده  برانگيخته  زود 

بدهيد.

متولدين اسفند (ماهى):
جهانى  به  بتوانيد  شما  هفته  اين  اگر 
كه  حالى  در  كنيد،  پيدا  راه  آرمانى 
در  نرمى  به  شما  مطلوب  موسيقى 
رنگها  همه  مى شود،  نواخته  زمينه  پس 
بود.  خواهند  هماهنگ  هم  با  كامًال  نيز 
اينكه  براى  ندارد  لزومى  خوشبختانه 
ديگر  جاهاى  به  ببينيد  را  كاملى  دنياى 
با  عطارد  اينكه  براى  كنيد،  مسافرت 
نپتون در سازگارى كامل به سر مى برد. 
از همان جايى كه هستيد به روياهايتان 
از  يكى  حداقل  كنيد  سعى  و  كنيد  فكر 

آنها را به واقعيت تبديل كنيد.

طراحى وب سايت
07811000455

جدول و سرگرمى

انجام كليه امور برقى  و تعميرات الكتريسيته 
kitchen, Bathroom  كليه امور

شامل:
 Kitchen Tiling, 

 Cupboard Fitting, Flooring, …
07807805218 -  07853228313

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
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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




