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يك  درپايان  تروريستى  حمالت  اين  آيا 
اكثر  كه  مارتن  نوع  از  هم  آن  مسابقه 
كشورها در آن حضور دارند  و در كشور 
را  تروريست  با  مبارزه  پرچم  كه  آمريكا 
در اكثر نقاط جهان برافراشته حامل پيامى 
براى غرب بوده است يا خير؟ و يا اينكه 
با  اين حركت تروريستى، تروريسم خود 
و  است؟  كرده  اعالم  جنگ  اين  برنده  را 
آخر  به  انفجار  اين  با  تروريسم  اينكه  يا 
اينگونه  شاهد  دنيا  ديگر   و  رسيده  خط 
بود  نخواهد  دردناك  و  وحشيانه  حمالت 
ذهن  در  شايد  كه  است  سواالتى  اينها 
كه  ميشود  مطرح  خوانندگان  از  برخى 
تا  نشست  آينده  حوادث  انتظار  به  بايد 

موضوعاتى از اين قبيل شفاف تر شود.
اما كل ماجرا

پيوسته  وقوع  به  انفجارهاى  از  خبرها  تازه ترين 
در نزديك خط پايان مسابقه دوى ماراتن در ايالت 
بوستون آمريكا حاكى است كه پليس فدرال آمريكا 
دو  و  شده  حادثه  به  رسيدگى  مامور  (اف بى آى) 
وسيله انفجارى ديگر نيز در نزديك محل انفجارهاى 
قبلى پيدا شده است. رئيس جمهورى آمريكا نيز از 
اقدامات تشكيالت دولتى براى پيدا كردن مسببان اين 

انفجار و رسيدگى به وضع مجروحان خبر داد. 

اوليه  تصاوير  فرانسه،  خبرگزارى  گزارش  به 
آشفتگى  و  مرج  و  هرج  از  صحنه هايى  تلويزيونى 
همچنين  دادند.  نشان  را  انفجار  دو  بروز  از  ناشى 
اين  وقوع  محل  مجاور  خيابان هاى  نقاط  برخى 
انفجارها نيز تحت تاثير قرار گرفته و امدادرسانان از 
همه طرف سرگرم كمك به مجروحان و انتقال آنها 
روى  آن  از  بعد  ساعت  دو  حدود  انفجار  بودند.دو 
دادند كه نفرات اول از خط پايان رد شده بودند. در 
ماراتن هاى بزرگ تا ساعت ها بعد از مشخص شدن 
پايان  خط  از  كه  هستند  عده اى  همچنان  اول،  نفرات 
كنار  در  آنها  تشويق  براى  هم  جمعيت  و  مى گذرند 
خط پايان حضور دارند. اسكاى نيوز از كشته شدن 

دست كم سه تن در اين انفجارها خبر داد. 

در صفحه اجتماعى شبكه خبرى سى.ان.ان نيز كشته 
شدن سه تن در اين انفجارها به نقل از اد ديويس، 
مقام محلى پليس گزارش شده است كه يكى از اين 
كشته ها كودكى هشت ساله است. شبكه تلويزيونى 
اين  درباره  خود  گزارش  آخرين  در  سى.ان.ان 
انفجارها به نقل از بوستون گلوب اعالم كرد: بيش از 
140 تن در انفجارهاى بوستون زخمى شده اند. پليس 
بوستون از شهروندان درخواست كرد، در خانه هاى 
بيشتر  كنند.  نظر  صرف  رفت و آمد  از  و  بمانند  خود 
در  همچنين  شد.  مسدود  نيز  بوستون  خيابان هاى 
پى كشف يك بمب قابل كنترل با تلفن همراه متصل 
بوستون  در  همراه  تلفن  سرويس  منطقه،  در  آن  به 
كامال قطع شد. گزارش هاى اوليه حاكى از آن بود كه 
وسيله انفجارى در يك سطل زباله كار گذاشته شده 

بود. ادامه در صفحه 4
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در تصاوير حكاكى شده بر سنگهاى تخت جمشيد هيچكس عصبانى نيست. 
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يادداشت هفته

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

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

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

خودداري نمائيد!
-3 آثار ارسالي بايد ويرايش شده و عاري از اغالط 

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

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

تا ما خود اقدام به تهيه آن نمائيم.
-6 مطالب بايد حداقل يك هفته قبل از انتشار نشريه 
ارسال گردند. با اين حال ممكن است به علت زيادبودن 
تعداد مطالب رسيده، و يا مناسبتي بودن آن، برخي از 

مطالب در شماره هاي بعدي منتشر شوند.
-7 عكاسان، طراحان و كاريكاتوريست ها مي توانند 
آثار خود را با توضيحات مربوطه و با كيفيت خوب، 

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

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

Arabic تايپ كرده و ارسال نمائيد.
-10 هفته نامه پرشين در گزينش و ويرايش آثار آزاد 
است. هرگونه تغيير محتوايي قبل از انتشار به اطالع 

نويسنده خواهد رسيد.
-11 آثار خود را به آدرس اينترنتى زير

 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائيد. 
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فقر و قناعت ثروت است، ثروتى كه (انسان را) كفايت مى كند. ولى ثروت بى حد و حصر، 
براى كسى كه همواره از فقر مى هراسد هم چون زمستانى عريان است.

اتللو، پرده سوم، صحنه سوم.
Poor and content is rich, and rich enough, but riches fineless 
(i.e., infinite) is as poor as winter to him that ever fears he 

shall be poor.
Othello, Act III, sc. 3. 
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تا سه سال پس لرزه خواهيم داشت 
 بهرام عكاشه* 

 برخالف اطالعات منتشرشده، بزرگى زلزله سراوان 8/7 ريشتر و عمق آن حداقل 80 كيلومتر بوده است. جنس 
اليه هاى زمين در اين منطقه نشان مى دهد كه بايد انتظار بروز چنين زمين لرزه هايى را در جنوب شرق كشور 
داشته باشيم به طورى كه حداقل 80سال قبل نيز زلزله اى با بزرگى 5/7 ريشتر اين بخش از كشور را لرزاند. 
جاى تعجب هم ندارد، ايران روى خط بحرانى زلزله است و تا زمانى كه به مقاوم سازى خانه هاى خود نينديشيم 
هر زمين لرزه اى مى تواند لرزه بر اندام كشور ما بيندازد. اما نكته مهم اينجاست كه بايد ويژگى هاى اين زلزله را 
به درستى بشناسيم تا بتوانيم به سواالت و تناقضات پيش آمده در اين باره پاسخ بدهيم. اولين مساله اينجاست كه 
برخالف آمار اعالم شده عمق اين زمين لرزه حداقل 80 كيلومتر بوده است و به خاطر همين عمق زياد است كه 
برد زياد زلزله احساس مى شود و ما خبرهايى داريم از تخليه برج هاى مهم دوبى در غرب اين منطقه و تخريب 
هزاران خانه در كراچى كه در شرق سراوان قرار گرفته است. نكته بعدى كه همواره مورد سوال است و بعيد 
نيست به خاطر زلزله بوشهر اين مساله دستاويزى براى رسانه هاى غربى شود، مساله انرژى هسته اى است و 
ربط دادن آن با زلزله هاى اخير. به عنوان كسى كه سال ها عمرش را وقف دانش زلزله شناسى كرده بايد بگويم 
كه اين زلزله هيچ ربطى به فعاليت هاى صلح آميز هسته اى ندارد. به طور كلى زلزله هاى جنوب شرقى ايران به خاطر 
حركت هاى شبه جزيره هند به سمت شمال غرب به وجود مى آيند و اين درحالى است كه مثال زلزله هفته گذشته 
بوشهر به خاطر حركت شبه جزيره عربستان بود. بنابراين در اين شرايط تنها بايد به آرام سازى مردمى انديشيد 
كه با زمين لرزه مواجه شده اند و احتماال يا عزيزى را از دست داده اند يا بى خانمان شده اند. به اين عزيزان توصيه 
مى كنم كه بيش از هر چيزى مراقب پس لرزه ها باشند. اين منطقه تا سه سال هم مى تواند پس لرزه هاى سنگينى 
را تجربه كند كه هر چقدر در مقاوم سازى بناها و ساختمان ها بيشتر بكوشند، زندگى امن ترى خواهند داشت. 
محاسبات در اين زمينه فراوان هستند اما به طور خالصه بايد به اين نكته اشاره كرد كه به خاطر عمق زياد محل 
بروز زلزله، احتماال بسيارى از پس لرزه ها نتوانند به سطح زمين برسند و به همين دليل فعال شاهد پس لرزه هايى 
پس لرزه هاى  و  كرده  تغيير  شرايط  مى تواند  زود  خيلى  و  است  كوتاه مدت  موضوع  اين  اما  نيستيم  سراوان  در 

سنگين زندگى مردم را به خطر بيندازد. 
 * پدر زلزله شناسى ايران

اشتراك هفته نامه
عالقمندان به اشتراك و دريافت هفته نامه پرسشنامه  زير را تكميل نموده و براى ما ارسال نمايند 

نام: .....................................................................  نام خانوادگى: .................................................................
آدرس: ..............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
كدپستى: ............................................  تلفن : ................................................................................................ 
آدرس ايميل: ..................................................................................................................................................

موبايل: ..................................................................................... 
شماره شروع اشتراك از شماره : .........................

مدت اشتراك براى كشور انگلستان:        ششماه 42 £         يكسال 60 £

 
لطفا فرم فوق را به همراه مبلغ مورد نظر به دفتر هفته نامه ارسال نمائيد  و به 

تمامی سواالت دقيق پاسخ دهيد
Suite 2, 1st Floor, Barkat House 116-118 Finchley Road 
London NW3 5HT
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ادامه از صفحه اول
نيويورك  از  نقل  به  نيز  العربيه  تلويزيونى  شبكه 
بوستون  انفجار  مظنونان  از  يكى  داد،  گزارش  پست 
اين  است.  عربستان»  تابعيت  با  ساله   20 «فردى 
شبكه تلويزيونى گزارش داد، اين شخص كه زخمى 
شده، هم اكنون در بيمارستان بوستون تحت مراقبت 
مأموران قرار دارد و اتهام مطرح شده را تكذيب كرده 
است. از ديگر سوى، رئيس جمهورى آمريكا در پيام 
بودن  تروريستى  به  اشاره اى  هيچ  بدون  خود  اوليه 
انفجارهاى بوستون وعده داد، عامالن اين حادثه را 

بازداشت و مجازات خواهد كرد. 
اين  آى،  بى  اف  آمريكا،  فدرال  پليس  حال  اين  با 
تروريستى  اقدامات  بالقوه  صورت  به  را  انفجارها 
تلويزيونى  شبكه  گزارش  به  است.  گرفته  درنظر 
درباره  سخنانى  در  اوباما  باراك  انگليسى،  الجزيره 
بوستون  حادثه  درباره  گفت:  بوستون  انفجارهاى 

به  همچنان  ما  داشتم.  جلسه اى  ملى  امنيت  گروه  با 
مى دهيم.  ادامه  حادثه  اين  به  پاسخگويى  و  بررسى 
ما از تمامى منابع دولت فدرال آمريكا براى كمك به 
مقامات ايالتى و محلى براى دفاع از مردم خود بهره 

خواهيم برد.
تدابير  آمد،  خواهد  پيش  آنچه  و  تحقيقات  اساس  بر 
امنيتى را در سراسر آمريكا افزايش خواهيم داد. وى 
افزود: مردم آمريكا براى بوستون دعا خواهند كرد و 
من و ميشل براى خانواده قربانيان دعا خواهيم كرد. 

اطالعات  آخرين  من  گفت:  آمريكا  رئيس جمهورى 
و  كردم  ارائه  كنگره  در  حزب  دو  هر  رهبران  به  را 
بايد تاكيد كنم كه در چنين روزى ما نه جمهوريخواه 
هستيم و نه دموكرات؛ ما آمريكايى هستيم، متحد و 
همچنين  من  گفت:  اوباما  شهروندانمان.  براى  نگران 
با فرماندار ماساچوست و شهردار بوستون صحبت 
الزم  منبع  هر  كه  كردم  مشخص  آنها  براى  و  كردم 
رسيدگى  و  قربانيان  درمان  براى  را  فدرال  دولت  از 
به خانواده آنها صرف كنند. من براى آنها مشخص 
دفاع  بوستون  مردم  از  آمريكايى ها  همه  كه  كردم 
خواهند كرد و در كنار آنها خواهند ايستاد. وى افزود: 
پليس بوستون، ماموران آتش نشانى و كاركنان بخش 
فوريت ها همانند گارد ملى به خوبى به وظايف خود 
سخن  حال  در  ما  كه  زمانى  همين  در  و  كردند  عمل 
گفتن هستيم، آنها به اداى وظايف خود ادامه مى دهند. 
روزه  هر  فداكارى هاى  و  خدمات  آور  ياد  آنها  اقدام 
همه مردم آمريكا است؛ بدون اينكه ايمنى خود را در 
شرايط سخت و خطرناك در نظر بگيرند. ما به همه 
آنها كه به سرعت به كمك حادثه ديدگان شتافتند و 
بررسى  را  مصيبت بار  حادثه  اين  حرفه اى  رفتار  با 
كردند، احترام مى گذاريم. اوباما گفت: هنوز نمى دانيم 
كه چه كسى و چرا اين اقدام را انجام داده و مردم 

نبايد پيش از اينكه ما به همه حقيقت دست پيدا كنيم، 
همه  به  هنوز  ما  كرد:  تصريح  وى  كنند.  نتيجه گيرى 
تعداد  كه  مى دانيم  اما  نكرده ايم  پيدا  دست  پاسخ ها 
جراحات  شدت  كه  شده اند  زخمى  مردم  از  زيادى 
در  ماراتن  مسابقه  انفجارهاى  در  آنها  از  برخى 
و  اف.بى.آى  رئيس  با  من  است.  زياد  بوستون 
اختصاص  براى  آمريكا  داخلى  امنيت  وزير  همچنين 
حادثه  به  دادن  پاسخ  و  تحقيقات  الزم،  منابع  دادن 
هر  و  شخص  هر  كرد:  تاكيد  اوباما  كردم.  گفت وگو 
گروه بايد مسئوليت اقدام خود را بپذيرد و با عدالت 
ماراتن  داد،  گزارش  يورونيوز  شبكه  شود.  روبه رو 
است.  جهان  ماراتن  مسابقه  قديمى ترين  بوستون، 
خط  نزديكى  در  انفجار  دو  وقوع  درباره  شبكه  اين 
توجه  با  داد،  گزارش  بوستون  ماراتن  مسابقه  پايان 
به تدابير شديد امنيتى كسى انتظار چنين اتفاقى را در 
اين مسابقه نداشت. افراد زيادى از ديگر كشورهاى 

جهان هرسال در اين مسابقه شركت مى كنند. مسابقه 
بود.  مسابقات  اين  دوره  هفدهمين  و  صد  امسال 
بر  عالوه  امنيتى  تدابير  بوستون،  انفجارهاى  پى  در 
نيويورك و واشنگتن در لس آنجلس، سان فرانسيسكو 
عين  در  است.  يافته  افزايش  شدت  به  نيز  شيكاگو  و 
اين  در  را  امنيتى  تدابير  نيز  انگليس  و  فرانسه  حال، 
تلويزيونى  شبكه  گزارش  به  كردند.  تشديد  كشورها 
پس  فرانسه  كشور  وزير  والس،  مانوئل  فرانس 24، 
از اين انفجارها دستور داد تدابير امنيتى در كشورش 

تشديد شود.

 در لندن نيز در آستانه مسابقه ماراتن تدابير امنيتى 
كنندگان  برگزار  هم،  برزيل  در  است.  شده  تشديد 
مسابقه هاى  برگزارى  براى  كه  گفته اند  ريو  المپيك 
بيش  مى كنند.  رعايت  بيشتر  را  امنيتى  تدابير  المپيك 
مى كنند  شركت  بوستون  ماراتن  در  نفر  هزار  از 26 
كه تعداد زيادى از آنها از كشورهاى ديگر به آمريكا 
آمده بودند. در همين حال گزارش شده است انفجار 
چند  در  كندى  اف  جان  كتابخانه  در  هم  سومى 
مى گويد  پليس  اما  داده  روى  واقعه  محل  كيلومترى 
هنوز نمى داند آيا اين انفجار با انفجارهاى خط پايان 
دو  نه.  يا  است  داشته  ارتباطى  ماراتن  دوى  مسابقه 
انفجار اول حدود دو ساعت بعد از آن روى داد كه 
نفرات اول از خط پايان رد شده بودند. آن طور كه 
رسانه هاى آمريكايى گزارش مى دهند عامل انفجارها 
بمب هاى دست سازى بودند كه در ساخت آنها گلوله 

يا ساچمه هاى بلبرينگ به كار رفته بود. 

انسانى  تلفات  افزايش  براى  ميخ  يا  ساچمه  از 
پس  زيرا  مى شود  استفاده  ساز  دست  بمب هاى 
مى شود  پراكنده  اطراف  در  اجسام  اين  انفجار،  از 
آسيب  محل  در  حاضران  از  بيشترى  تعداد  به  و 

آسمان  انفجار،  دو  اين  وقوع  دنبال  به  مى رساند. 
بعد  اما  شد،  بسته  هواپيماها  پرواز  براى  بوستون 
همچنين  شد.  گرفته  سر  از  پروازها  ساعت  چند  از 
سازمان هواپيمايى كشورى آمريكا گفت كه پروازها 
به فرودگاه بوستون دوباره از سر گرفته مى شود اما 
پروازى  محدوديت هاى  بوستون  برفراز  مدتى  براى 
در  آمريكا،  متحده  اياالت  بر  عالوه  مى شود.  اعمال 
زنگ هاى  بوستون  انفجارهاى  هم  ديگر  كشورهاى 
آينده  هفته  يكشنبه  آورد.  در  صدا  به  را  خطر 
شود.  برگزار  ماراتن  مسابقه  است  قرار  لندن  در 
مى خواهند  كه  گفته اند  لندن  ماراتن  برگزاركنندگان 
مراسم  همچنين  و  مسابقه  اين  امنيتى  تدابير 
اين  پيشين  نخست وزير  تاچر،  مارگارت  گراميداشت 
كشور را بازبينى كنند. در برزيل هم، برگزار كنندگان 
مسابقه هاى  برگزارى  براى  كه  گفته اند  ريو  المپيك 
المپيك تدابير امنيتى را بيشتر رعايت مى كنند.آمريكا 

گفت: من آخرين اطالعات را به رهبران هر دو حزب 
چنين  در  كه  كنم  تاكيد  بايد  و  كردم  ارائه  كنگره  در 
روزى ما نه جمهوريخواه هستيم و نه دموكرات؛ ما 
آمريكايى هستيم، متحد و نگران براى شهروندانمان. 
و  ماساچوست  فرماندار  با  همچنين  من  گفت:  اوباما 
شهردار بوستون صحبت كردم و براى آنها مشخص 
كردم كه هر منبع الزم از دولت فدرال را براى درمان 
كنند.  صرف  آنها  خانواده  به  رسيدگى  و  قربانيان 
آمريكايى ها  همه  كه  كردم  مشخص  آنها  براى  من 
آنها  كنار  در  و  كرد  خواهند  دفاع  بوستون  مردم  از 
خواهند ايستاد. وى افزود: پليس بوستون، ماموران 
گارد  همانند  فوريت ها  بخش  كاركنان  و  آتش نشانى 
ملى به خوبى به وظايف خود عمل كردند و در همين 
زمانى كه ما در حال سخن گفتن هستيم، آنها به اداى 

وظايف خود ادامه مى دهند. 

روزه  هر  فداكارى هاى  و  خدمات  آور  ياد  آنها  اقدام 
همه مردم آمريكا است؛ بدون اينكه ايمنى خود را در 
شرايط سخت و خطرناك در نظر بگيرند. ما به همه 
آنها كه به سرعت به كمك حادثه ديدگان شتافتند و 
بررسى  را  مصيبت بار  حادثه  اين  حرفه اى  رفتار  با 
كردند، احترام مى گذاريم. اوباما گفت: هنوز نمى دانيم 
كه چه كسى و چرا اين اقدام را انجام داده و مردم 
نبايد پيش از اينكه ما به همه حقيقت دست پيدا كنيم، 
همه  به  هنوز  ما  كرد:  تصريح  وى  كنند.  نتيجه گيرى 
تعداد  كه  مى دانيم  اما  نكرده ايم  پيدا  دست  پاسخ ها 
جراحات  شدت  كه  شده اند  زخمى  مردم  از  زيادى 
در  ماراتن  مسابقه  انفجارهاى  در  آنها  از  برخى 

بوستون زياد است. 

من با رئيس اف.بى.آى و همچنين وزير امنيت داخلى 
تحقيقات  الزم،  منابع  دادن  اختصاص  براى  آمريكا 

حادثه گفت وگو كردم. اوباما تاكيد  و پاسخ دادن به 
كرد: هر شخص و هر گروه بايد مسئوليت اقدام خود 
را بپذيرد و با عدالت روبه رو شود. شبكه يورونيوز 
مسابقه  قديمى ترين  بوستون،  ماراتن  داد،  گزارش 
ماراتن جهان است. اين شبكه درباره وقوع دو انفجار 
در نزديكى خط پايان مسابقه ماراتن بوستون گزارش 
داد، با توجه به تدابير شديد امنيتى كسى انتظار چنين 
اتفاقى را در اين مسابقه نداشت. افراد زيادى از ديگر 
شركت  مسابقه  اين  در  هرسال  جهان  كشورهاى 
اين  دوره  هفدهمين  و  صد  امسال  مسابقه  مى كنند. 
تدابير  بوستون،  انفجارهاى  پى  در  بود.  مسابقات 
امنيتى عالوه بر نيويورك و واشنگتن در لس آنجلس، 
افزايش  شدت  به  نيز  شيكاگو  و  سان فرانسيسكو 
نيز  انگليس  و  فرانسه  حال،  عين  در  است.  يافته 
به  كردند.  تشديد  كشورها  اين  در  را  امنيتى  تدابير 
والس،  مانوئل   ،24 فرانس  تلويزيونى  شبكه  گزارش 
وزير كشور فرانسه پس از اين انفجارها دستور داد 
تدابير امنيتى در كشورش تشديد شود. در لندن نيز 
در آستانه مسابقه ماراتن تدابير امنيتى تشديد شده 
ريو  المپيك  كنندگان  برگزار  هم،  برزيل  در  است. 
گفته اند كه براى برگزارى مسابقه هاى المپيك تدابير 
امنيتى را بيشتر رعايت مى كنند. بيش از 26 هزار نفر 
در ماراتن بوستون شركت مى كنند كه تعداد زيادى از 

آنها از كشورهاى ديگر به آمريكا آمده بودند.
 در همين حال گزارش شده است انفجار سومى هم در 
كتابخانه جان اف كندى در چند كيلومترى محل واقعه 
اين  آيا  نمى داند  هنوز  مى گويد  پليس  اما  داده  روى 
انفجار با انفجارهاى خط پايان مسابقه دوى ماراتن 
ارتباطى داشته است يا نه. دو انفجار اول حدود دو 
ساعت بعد از آن روى داد كه نفرات اول از خط پايان 
آمريكايى  رسانه هاى  كه  طور  آن  بودند.  شده  رد 
گزارش مى دهند عامل انفجارها بمب هاى دست سازى 
بودند كه در ساخت آنها گلوله يا ساچمه هاى بلبرينگ 
افزايش  براى  ميخ  يا  ساچمه  از  بود.  رفته  كار  به 
مى شود  استفاده  ساز  دست  بمب هاى  انسانى  تلفات 
پراكنده  اطراف  در  اجسام  اين  انفجار،  از  پس  زيرا 
محل  در  حاضران  از  بيشترى  تعداد  به  و  مى شود 
انفجار،  دو  اين  وقوع  دنبال  به  مى رساند.  آسيب 
آسمان بوستون براى پرواز هواپيماها بسته شد، اما 
بعد از چند ساعت پروازها از سر گرفته شد. همچنين 
سازمان هواپيمايى كشورى آمريكا گفت كه پروازها 
به فرودگاه بوستون دوباره از سر گرفته مى شود اما 
پروازى  محدوديت هاى  بوستون  برفراز  مدتى  براى 
در  آمريكا،  متحده  اياالت  بر  عالوه  مى شود.  اعمال 
زنگ هاى  بوستون  انفجارهاى  هم  ديگر  كشورهاى 
خطر را به صدا در آورد. يكشنبه هفته آينده در لندن 
قرار است مسابقه ماراتن برگزار شود. برگزاركنندگان 
ماراتن لندن گفته اند كه مى خواهند تدابير امنيتى اين 
مارگارت  گراميداشت  مراسم  همچنين  و  مسابقه 
تاچر، نخست وزير پيشين اين كشور را بازبينى كنند. 
در برزيل هم، برگزار كنندگان المپيك ريو گفته اند كه 
را  امنيتى  تدابير  المپيك  مسابقه هاى  برگزارى  براى 

بيشتر رعايت مى كنند.

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

مفيد ميدانيد ما را يارى كنيد.
ايم،   نوشته  بارها  كه  همانطور 
در صورت ازدياد تعداد مشتركان 
و آگهى ها، هفته نامه دوام ميابد 
وكارهاى  رسانى  اطالع  راه  به  و 

فرهنگى خود ادامه مى دهد.
محبت  مرهون  پرشين  نامه  هفته 
به  تاكنون  كه  است  كسانى  هاى 
و  دهندگان  آگهى  ما  درخواست 
مشتركانى به ما معرفى كرده اند.



55 هفته نامه پرشين جمعه 30 فروردين ماه 1392 - شماره 292
info@persianweekly.co.uk
www.persianweekly.co.uk نظرات

رابطه عشق 
و نفرات 

ايرانى ها با 
فيس بوك

ميثم يزدان خواه

طبق گفته موسسه تحقيقاتى 
كه  كاربرانى  از  درصد   61 از 
كناره  بوك  فيس  از  مدتى 
شده  خواسته  كردند  گيرى 
اين  علت  خود  واژگان  با 
و  دهند  شرح  را  گيرى  كناره 
عنوان  را  متعددى  داليل  آنها 

كردند.
چه بخواهيم قبول كنيم و چه بخواهيم چشمانمان 
را ببنديم، فيس بوك همچنان در كل دنيا خبرساز 
ميان  تنها  نه  البته  اجتماعى  شبكه  اين  است. 
موسسات  و  شناسان  جامعه  ميان  بلكه  كاربران 
كرده  پيدا  دست  زيادى  محبوبيت  به  نيز  آمارى 
بوك  فيس  از  استفاده  با  هستند  تالش  در  و 
واقعى  دنياى  در  انسانى  روابط  پيچيده  الگوهاى 

را رمزگشايى كنند.

به تازگى هم كاهش كاربران فيس بوك به محل 
تا  شده  تبديل  تحقيقاتى  موسسات  براى  بحثى 
شبكه  اين  اعضاى  تدريجى  شدن  سرد  داليل 
اجتماعى مشخص شود. در همين رابطه موسسه 
تحقيقاتى «پيو» (Pew) با انتشار آمارى، از كاهش 
داده  خبر  بوك  فيس  به  اينترنت  كاربران  گرايش 
و داليل افزايش بسته شدن حساب هاى كاربرى 
در اين شبكه اجتماعى را مورد بررسى قرار داده 

است.
درصد   61 از  تحقيقاتى  موسسه  اين  گفته  طبق 
گيرى  كناره  بوك  فيس  از  مدتى  كه  كاربرانى  از 
اين  علت  خود  واژگان  با  شده  خواسته  كردند 
كناره گيرى را شرح دهند و آنها داليل متعددى را 
عنوان كردند. بيشتر اين افراد (21 درصد) گفتند 
كه «كناره گيريشان از فيس بوك» به دليل مشغله 
اختصاص  براى  كافى  زمان  نداشتن  يا  زيادشان 
دادن به اين سايت بوده است. بخشى از آمارهاى 
مى  ادامه  در  را  تحقيقاتى  موسسه  اين  خواندنى 

خوانيد.

داليل كناره گيرى
طبق گفته 21 درصد از كاربران فيس بوك، كناره 
نداشتن  يا  زيادشان  مشغله  دليل  به  گيريشان 
سايت  اين  به  دادن  اختصاص  براى  كافى  زمان 
بى  را  اقدام  اين  دليل  نيز  اى  عده  است.  بوده 
عالقگى خود به سايت (10 درصد)، عدم جذابيت 
هاى  پراكنى  شايعه  درصد)،  سايت (10  محتواى 
بيش از حد دوستانشان (9 درصد)، يا نگرانى از 
اتالف وقت و نياز به مدتى استراحت (8 درصد) 

عنوان كردند.

چه تعداد ايرانى عضو فيس بوك هستند؟
با توجه به اينكه بازديدكنندگان ايرانى سايت فيس 
هاى   IP و  كنند  مى  استفاده  فيلترشكن  از  بودك 
توان  نمى  ها  سايت  در  شود،  نمى  مشخص  آنها 

آن  ايرانى  روزانه  بازديدكنندگان  از  دقيقى  آمار 
به دست آورد. هر موسسه آمار متفاوتى از تعداد 

كاربران ارائه مى كند.
 World به عنوان مثال بر اساس آ»ارى كه پايگاه
كاربران  جمعيت  كرده،  منتشر   Internet Stats
فيس بوك در خاورميانه در حدود 23 ميليون نفر 
اعالم شده است كه كاربران ايرانى 46 درصد آن 
را تشكيل مى دهند. بنابراين طبق آمار اين سايت 
نفر  ميليون   11 حدود  در  رقمى  ايرانى  كاربران 

مى شود.

و  كارشناسان  برخى  فوق،  آمارهاى  وجود  با 
را  بوك  فيس  ايرانى  كاربران  تعداد  مسئوالن 
بسيار باالتر از اين مقدار مى دانند. به عنوان مثال 
آموزشى  كارگاه  يك  در  فتا  پليس  پيش  ماه  چند 
آمار ديگر و قابل توجهى از ميزان كاربران فيس 
اعالم  فتا  پليس  كارشناسان  كرد.  اعالم  بوك 
كرده بودند بالغ بر 85 درصد كاربران ايرانى در 
با  اما  هستند  اجتماعى  هاى  شبكه  عضو  اينترنت 
اين وجود كمتر از 30 درصد محتواى مفيد در اين 

شبكه توليد و منتشر مى شود.»

شده  اعالم  آمارها  آخرين  در  اينكه  به  توجه  با 
بود در ايران 36 ميليون نفر كاربر اينترنت داريم 
و رقم 85 درصد را مبنا قرار دهيم؛ به اين نتيجه 
خواهيم رسيد كه حدود 30 ميليون نفر در ايران 

عضو شبكه هاى اجتماعى هستند.

فيس بوك چقدر اهميت دارد؟
كه  گويند  مى  بوك  فيس  كاربران  از  درصد   59
نسبت  به  برايشان  اجتماعى  شبكه  اين  اهميت 
سال گذشته تغييرى نكرده است و 53 درصد از 
به  كه  زمانى  مدت  كنند  مى  ادعا  كنونى  كاربران 
اين سايت اختصاص مى دهند نيز به نسبت سال 

گذشته تغييرى نكرده است.

كه  گويند  مى  بوك  فيس  كاربران  از  درصد   28
اهميت اين سايت برايشان به نسبت سال گذشته 
كمتر شده است و 34 درصد از كاربران كنونى نيز 
اختصاص  سايت  اين  به  كه  زمانى  كنند  مى  ادعا 
مى دهند به نسبت سال گذشته كاهش يافته است.

12 درصد از كاربران فيس بوك مى گويند اهميت 
اين شبكه اجتماعى برايشان به نسبت سال گذشته 
افزايش يافته است و 13 درصد از كاربران كنونى 

اختصاص  سايت  اين  به  كه  زمانى  كنند  مى  ادعا 
مى دهند به نسبت سال گذشته افزايش يافته است.

كه  گويند  مى  بوك  فيس  كاربران  از  درصد   59
نسبت  به  برايشان  اجتماعى  شبكه  اين  اهميت 
سال گذشته تغييرى نكرده است و 53 درصد از 
به  كه  زمانى  مدت  كنند  مى  ادعا  كنونى  كاربران 
اين سايت اختصاص مى دهند نيز به نسبت سال 

گذشته تغييرى نكرده است.

كه  گويند  مى  بوك  فيس  كاربران  از  درصد   28

اهميت اين سايت برايشان به نسبت سال گذشته 
كمتر شده است و 34 درصد از كاربران كنونى نيز 
اختصاص  سايت  اين  به  كه  زمانى  كنند  مى  ادعا 
مى دهند به نسبت سال گذشته كاهش يافته است.

12 درصد از كاربران فيس بوك مى گويند اهميت 
اين شبكه اجتماعى برايشان به نسبت سال گذشته 
افزايش يافته است و 13 درصد از كاربران كنونى 
اختصاص  سايت  اين  به  كه  زمانى  كنند  مى  ادعا 
مى دهند به نسبت سال گذشته افزايش يافته است.

به  اختصاص  زمان  و  سايت  اين  اهميت  افزايش 
آن در زنان به نسبت مردان بيشتر گزارش شده 
است. حدود 16 درصد از كاربران زن و 7 درصد 
از كاربران مرد ادعا مى كنند كه اهميت اين سايت 
يافته  افزايش  گذشته  سال  نسبت  به  برايشان 
است و 16 درصد از كاربران زن و 9 درصد از 
كاربران مرد مى گوينند كه اكنون زمان بيشترى 
را به نسبت سال گذشته به اين سايت اختصاص 
از  درصد   42 حدود  ديگر،  سوى  از  دهند  مى 
كاربران 18 تا 29 ساله و 34 درصد از كاربران 
30 تا 40 ساله فيس بوك مى گويند مدت زمانى 
مى  اختصاص  سايت  اين  به  روزانه  طور  به  كه 
دهند. به نسبت سال گذشته كاهش يافته است. اين 
دو آمار به طور چشمگيرى به نسبت 23 درصد 
از كاربران 50 سال به باال كه كاهش استفاده از 
اين سايت را طى مدت زمان مشابه گزارش كرده 

اند بيشتر است.

روزانه حداقل 850 هزار نفر
سايت فيس بوك از سال 2004 راه اندازى شد و 
عضو  نفر  ميليارد  يك  از  بيش  آمار  آخرين  طبق 
ايران  به  پايش  زمانى  چه  اما  بوك  فيس  دارد. 
شبكه  اين  سوى  به  اينترنتى  كاربران  و  شد  باز 

اجتماعى جديد روى آوردند؟ سال 1387 را شايد 
بتوان آغاز روند فراگيرى فيس بوك دانست، دقيقا 
در دورانى كه ديگر شبكه مجازى پربازديدكننده 
آن دوران يعنى ياهو 360، كم كم از محبوبيتش 
به  را  تعطيلى  بعد  مدتى  حتى  و  شد  مى  كاسته 
al- سايت  آمار  آخرين  طبق  داد.  ترجيح  حضور 

exa پربيننده ترين سايت ايرانى در حال حاضر 
سايت بالگفا است با بازديد روزانه در حدود 200 

هزار نفر.

خبرى  سايت  هم  خبرى  هاى  سايت  ميان  در 

تابناك با حدود روزانه 100 هزار بازديدكننده از 
جمله سايت هاى پربازديدكننده در ايران هستند. 
با توجه به اينكه بازديدكنندگان ايرانى سايت فيس 
هاى   IP و  كنند  مى  استفاده  فيلترشكن  از  بوك 
توان  نمى  ها  سايت  در  شود،  نمى  مشخص  آنها 
آن  ايرانى  روزانه  بازديدكنندگان  از  دقيقى  آمار 

به دست آورد.

مبناى  را  ميليونى   17 آمار  اگر  وجود  اين  با 
بزنيم  تخمين  و  دهيم  قرار  خود  كار  محاسبه 
فقط پنج درصد از اين تعداد عضو فيس بوك به 
آمار  به  كنند،  مى  بازديد  آن  از  روزانه  صورت 
850 هزار نفر در روز خواهيم رسيد. آمارى كه 
ترين  پربازديدكننده  بوك  فيس  گويد  مى  ما  به 

سايت ايرانى ها است.

ثبت 11 هزار وبالگ فارسى
بانك  در  شده  ثبت  هاى  وبالگ  بر  تحليلى 
ساماندهى تارنماهاى ايرانى نشان مى دهد كه از 
رسيده  ثبت  به  وبالگ   9 و  هزار   11 تعداد  ميان 
تعداد 10 هزار و 797 وبالگ ايرانى و 192 وبالگ 
خارجى هستند و سرويس دهنده بالگفا با ركورد 
اختصاص  خود  به  را  آمار  بيشترين  درصد،   44

داده است.
در همين حال بررسى صورت گرفته از تارنماهاى 
ثبت شده در بانك اطالعاتى ساماندهى نشان مى 
دهد كه بيشترين ركورد به ثبت رسيده از سايت 
هاى ايرانى مربوط به استان تهران با 16 هزار و 
359 تارنما، اصفهان با سه هزار و 772 تارنما و 
خراسان رضوى با سه هزار و 553 تارنما است. 
كمترين ركوردهاى ثبت شده هم براى استان هاى 
 141 ايالم  تارنما،   178 با  بويراحمد  و  كهگيلويه 

تارنما و البرز 63 تارنما است.
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با  اى  هسته  مذاكرات  نرسيدن  نتيجه  به  چرايى 
ايران

وقتى بن بست 
به جنگ ترجيح 
داده مى شود

مترجم : آزاده افتخاري

مى  توصيف  بحران  يك  را  آن  بسيارى  كه  آنچه 
در  كه  رسد  مى  نظر  به  توازن  يك  اكنون  كردند 
آن طرفين فراغ بال بيشترى دارند. باوجود فشار 
معامله  براى  خود  مواضع  بر  ايران  ها،  تحريم 
كنونى  بست  بن  نيز  واشينگتن  و  دارد  پافشارى 

را به جنگ ترجيح مى دهد.
بيشتر  كه  است  نگارى  روزنامه  هيبس،  مارك 
افكار  در  و  پردازد  مى  موضوعات  فنى  جنبه  به 

عمومى چهره اى شناخته مى شود كه بخش پنهان 
از ديد موضوعات اشاعه هسته اى را در 30 سال 
 ،2006 سال  در  است.  كرده  تر  روشن  گذشته 
نويسنده نشريه آتالنتيك تاكيد كرد كه هيبس بايد 
در  كه  خبرنگارانى  بزرگترين  از  يكى  عنوان  به 
جهان امروز فعاليت مى كند، مطرح شود. هيبس 
كه هم اكنون با موسسه بين المللى صلح كارنگى 
به  آتالنتيك  با  گو  و  گفت  در  كند  مى  همكارى 
موضوع هسته اى ايران و احتمال ورود تهران به 
باشگاه هسته اى سخن گفته است. او بر اين باور 
است كه ايران هسته اى اجتناب ناپذير نيست. اين 
در حالى است كه آتالنتيك در مقاله اى در مورد 
تحليل  اينگونه  نيز  ايران  اى  هسته  هاى  برنامه 
كرده كه شرايط به نوعى به توازن رسيده و به 
نظر مى رسد دو طرف بن بست كنونى را به جنگ 

ترجيح مى دهند.
خبرنگار آتالنتيك اين پرسش را از هيبس مطرح 
مانند  كشورهايى  باوريد  اين  بر  شما  كه  كند  مى 
اى  هسته  جهت  در  لزوما  كه  دارند  وجود  ايران 
نمى  بر  گام  آينده  هاى  سال  يا  ها  ماه  در  شدن 
دارند اما روندى را دنبال مى كند كه يك پيشرفت 
قابل توجه است. به گمان شما، آيا به مرحله اى 
با ايران رسيده ايم كه ايجاد ظرفيت هسته اى در 
جمهورى اسالمى اجتناب ناپذير به نظر مى رسد 
اى  هسته  از  جنگ  مانند  بزرگ  اقداماتى  تنها  و 
در  هيبس  و  كرد؟  خواهد  جلوگيرى  ايران  شدن 
پاسخ به وى مى گويد: خير، من به اين موضوع 
تحليلگران  اغلب  كه  كنم  مى  فكر  من  ندارم.  باور 

هاى  سال  فاصله  در  كه  باشند  گرفته  نتيجه  بايد 
1980 تا كنون، نيروهايى ايران را ناگذير به دنبال 
ايران  البته  كردند.  اى  هسته  هاى  فعاليت  كردن 
و  شود،  مى  اداره  خاصى  سيستم  تاثير  تحت 
برخى نيز با دنبال كردن اين روند موافق نبودند. 

اما ايران اكنون بايد يك تصميم بگيرد.
دست  توجهى  قابل  اى  هسته  ظرفيت  به  ايران 
اى  هسته  سالح  تواند  مى  آن  طريق  از  كه  يافته 
بسازد. به نظر من هيچ جاى سئوالى در اين زمينه 
است  ايران  عهده  بر  اين  اكنون  اما  ندارد.  وجود 
و  كرده  عبور  ها  قرمز  خط  از  بگيرد  تصميم  كه 
هسته اى شود. البته به عقيده من در حال حاضر 
در  اسالمى  جمهورى  كه  زمينه  اين  در  اجماعى 
چه مسيرى حركت كند، وجود ندارد. ايران اكنون 
انتخابات رياست جمهورى را پيش رو دارد. پس 
ورود  مورد  در  تواند  مى  تهران  انتخابات  اين  از 
به باشگاه هسته اى تصميم گيرى كند. البته گروه 
و  روسيه  چين،  فرانسه،  انگليس،  (آمريكا،   1+5
و  است  ساز  تصميم  زمينه  اين  در  نيز  آلمان) 
طريق  از  ايران  گيرى  تصميم  نحوه  بر  تواند  مى 
به  باشد.  تاثيرگذار   ، دهد  مى  انجام  كه  اقداماتى 

بيان ديگر افتادن سالح هسته اى به دست ايران 
به هيچ وجه اجتناب ناپذير نيست.

اين در حالى است كه به اعتقاد برخى تحليلگران 
فضاى كنونى مذاكرات گروه 5+1 ، با ايران كارايى 
خود را از دست داده است. آتالنتيك در مقاله اى 
با  آمريكايى  نويسد:مقامات  مى  زمينه  اين  در 
مذاكرات  خصوص  در  ملموسى  كارى  محافظه 
هفته گذشته با ايران اظهار نظر كردند. تهران در 
در  كه  آلماتى  در  اى  هسته  مذاكرات  به  واكنش 
اوايل اسفند ماه برگزار شده بود، اعالم كرد اين 
گفت و گو ها نقطه عطفى بوده و به نظر مى رسد 
بسته  دارند  قصد  اسالمى  جمهورى  مقامات  كه 
آلماتى  در  اما  كند.  بررسى  را  غرب  پيشنهادى 
باخت.  رنگ  اميدها  و  برگشت  ورق  ناگاه  به  دو، 
على باقرى، معاون دبير شوراى عالى امنيت ملى 
ايران و عضو هيات مذاكره كننده هسته اى روز 
جمعه از همان موضعى سخن گفت كه ايران در 
رسميت  به  آن  و  داشت  پافشارى  آن  بر  مسكو 
شناخته شدن حق غنى سازى اورانيوم بود. اين 
در حالى است كه كاترين اشتون، مسئول سياست 
خارجى اتحاديه اروپا نيز شنبه هفته گذشته اعالم 
كرده بود مواضع دو طرف همچنان از هم فاصله 

زيادى دارد.
با اين حال به نظر مى رسد با وجود تفكرى كه 
در خصوص بحران وجود دارد، بن بست بر سر 
برنامه هاى هسته اى ايران به يك توازن رسيده 
است. به نتيجه نرسيدن دور اخير مذاكرات هسته 

از  نبود.  كننده  غافلگير  موضوع  يك  ايران  با  اى 
خصوص  در  قبلى  هاى  بينى  پيش  ديگر  سوى 
اينكه بن بست هسته اى ايران به نقطه اوج خود 
رسيده و تنها مصالحه يا جنگ راه حل آن خواهد 
بود نيز، اشتباه از آب در آمد. آنچه كه بسيارى 
يك  اكنون  كردند  مى  توصيف  بحران  يك  را  آن 
توازن به نظر مى رسد كه در آن طرفين فراغ بال 

بيشترى دارند.
خود  مواضع  بر  ايران  ها،  تحريم  فشار  باوجود 
بن  نيز  واشينگتن  و  دارد  پافشارى  معامله  براى 

بست كنونى را به جنگ ترجيح مى دهد.
كه  صورتى  در  تنها  گفت  بايد  ديگر  عبارت  به 
سالح  توليد  جهت  در  هماهنگى  هاى  گام  ايران 
هسته اى بردارد، آمريكا اين كشور را هدف اقدام 
نظامى قرار مى دهد. به اين ترتيب تهران با درك 
از  كنونى  شرايط  در  شدن،  اى  هسته  هاى  پيامد 
كدام  هر  متحده   اياالت  و  ايران  دارد.  پرهيز  آن 
در مصالحه نفعى دارند، اما موضوع اين است كه 
معامله بزرگ امكان پذير نيست. چرا كه جمهورى 
هسته  وجهه  حفظ  كه  است  باور  اين  بر  اسالمى 
اى به مراتب بهتر از معامله اى است كه دسترسى 

ايران به فعاليت هاى هسته اى و در نهايت ساخت 
كه  است  موضعى  اين  كند.  مى  محدود  را  سالح 
به خودى خود از جنگ و درگيرى جلوگيرى مى 
كند.. ايران دور تا دور خود كشورهاى ثروتمند 
دهد  مى  ترجيح  دارد،  را  آمريكا  متحدان  و  سنى 
به جاى تن دادن به درخواست هاى غرب، قدرت 

بازدارندگى هسته اى نسبى داشته باشد.
عالوه بر اين، باوجود تاثير تحريم ها بر اقتصاد 
ندارد.  وجود  رژيم  تضعيف  از  اى  نشانه  ايران، 
فشار  براى  ابزارى  را  ها  تحريم  تهران،  مقامات 
بر مردم توصيف مى كنند. در همين حال برخى 
نظرسنجى ها نيز حاكى از آن است كه مردم ايران 
، بيش از نظام حاكم، آمريكا را مسئول تحريم ها 
مى دانند. در نهايت تهران بر اين عقيده است كه 
با توجه به نياز كشورهايى مانند چين و هند به 
منابع انرژى، نظام تحريم هاى چند جانبه در سال 

هاى آتى در هم مى شكند.
توافق  در  دستاوردى  ها  تحريم  كه  آنجايى  از 
هسته اى به همراه نداشته اند، برخى بر اين گانند 
كه شايد آمريكا يا اسرائيل از گزينه نظامى عليه 
جمهور  رئيس  اوباما،  باراك  كنند.  استفاده  ايران 
با  گو  و  گفت  زمان  كه  كرده  اعالم  اخيرا  آمريكا 
ايجاد  منظور  به  و  بود  نخواهد  نامحدود  ايران 
نيروى  حضور  اظهاراتش،  براى  اى  پشتوانه 
تر  پررنگ  نيز  را  فارس  خليج  در  آمريكا  نظامى 
متحده  اياالت  كه  برسد  نظر  به  اينگونه  تا  كرده 

براى حمله به ايران آمادگى عملياتى كافى دارد.
به  را  نامطلوبى  انداز  چشم  ايران  به  حمله  اما 

نيز  كوچك  حمله  يك  حتى  داشت.  خواهد  همراه 
راه را براى حمله هاى بزرگتر همواره مى كند و 
خاورميانه اى كه هم اكنون به آتش كشيده شده 
را شعله ور تر خواهد كرد. در همين حال ائتالف 
بين المللى بر سر برنامه هاى هسته اى ايران از 

هم فرومى پاشد.

البته واشينگتن بارها هشدار داده كه از به وجود 
تا  اما  كند،  مى  جلوگيرى  اى  هسته  ايران  آمدن 
زمانى كه ايران گام هاى روشنى در جهت هسته 
مى  ترجيح  طبيعتا  واشينگتن  برندارد،  شدن  اى 
دهد از جنگ پرهيز كند. اسرائيل نيز به سهم خود 
از توسعه هسته اى ايران نگران است. با اين حال 
اقدام  با  ديپلماتيك  و  نظامى  هاى  ريسك  تركيب 
به  اوباما  دولت  تاكيد  و  اسرائيل  يكجانبه  نظامى 
بازدارندگى در مقابل ايران، از جمله عواملى است 
اقدام  به  دست  فعال  كرده  مجاب  را   آويو  تل  كه 
نيز  اسرائيلى  مقامات  ترتيب  اين  به  نزند.  نظامى 
اين نكته را در اظهارات خود خاطرنشان مى كنند 
كه فعاليت هاى هسته اى ايران هنوز به خط قرمز 

مورد ادعاى آنها نزديك نشده است.

بين  هاى  بست  بن  تمامى  لزوما  گفت  بايد  البته 
در  شوند.  نمى  ختم  هماهنگى  يا  جنگ  به  المللى 
واقع، گاهى ثبات در همين شرايط ايجاد مى شود. 
در اين مورد مى توان نگاهى گذرا به جنگ سرد 
بيش  اى  هسته  مكاشفه  تهديد  كه  زمانى  داشت، 
از هر چيز ديگرى از درگيرى نظامى بين اياالت 
متحده و جماهير شوروى سابق، جلوگيرى كرد. 
برنامه  سر  بر  بست  بن  بحران،  تفكر  باوجود 
است  رسيده  توازن  يك  به  ايران  اى  هسته  هاى 
� توازنى كه ناقص و ترسناك است اما خاصيت 

ارتجاعى خود را اثبات خواهد كرد.

بين الملل

مراقب تشعشعات 
راديواكتيو نيروگاه 

بوشهر باشيد
مقام هاى شوراى همكارى خليج فارس شامل 
كويت،  عمان،  عربستان؛  عربى،  متحده  امارات 
عربستان  در  يكشنبه  روز  بحرين،  و  قطر 
ريسك  تا  دادند  تشكيل  اضطرارى  نشست 
صورت  در  راديواكتيو  تشعشعات  از  ناشى 
وقوع  شرايط  در  بوشهر  راكتور  ديدن  آسيب 

زلزله را بررسى كنند

با گذشت 6 روز از زلزله بوشهر به قدرت 6.1 
ريشتر كه كانون آن در فاصله 100 كيلومترى 
شوراى  رسيده،  ثبت  به  بوشهر  اتمى  نيروگاه 
همكارى خليج فارس نشست اضطرارى تشكيل 
پيش  فارس  خليج  حوزه  عرب  كشورهاى  داد. 
از اين نيز همواره از پيامدهاى زيست محيطى 
اين نيروگاه كه در فاصله نزديكى با سرزمين 
هايشان قراردارد، ابراز نگرانى كرده بودند و 
براى  الزم  بستر  بوشهر  در  اخير  زلزله  وقوع 

اعالم نگرانى مجدد آنها را فراهم كرد.

راستا،عبدالطيف  همين  در  رويترز،  گزارش  به 
خليج  همكارى  همكارى  شوراى  دبير  زيانى، 
بين  معاهده   به  است  خواسته  ايران  از  فارس 
محلق  اى  هسته  امنيت  خصوص  در  المللى 
اظهارات  بنابر  كه  است  حالى  در  اين  شود. 
انرژى  المللى  بين  آژانس  و  تهران  مقامات 
مسئوليت  كه  روس  مقامات  همچنين  و  اتمى 
احداث نيروگاه بوشهر را بر عهده داشتند، اين 

نيروگاه در جريان زلزله آسيب نديده است.

شوراى  مقامات  پست،  اورشليم  گزارش  به 
متحده  امارات  شامل  فارس  خليج  همكارى 
عربى، عربستان؛ عمان، كويت، قطر و بحرين، 
اضطرارى  نشست  عربستان  در  يكشنبه  روز 
تشعشعات  از  ناشى  ريسك  تا  دادند  تشكيل 

راديواكتيو در صورت آسيب ديدن راكتور 
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بين الملل
روزنامه فايننشال تايمز 

ايران يك طرف، اعراب 
و غرب طرف ديگر

قطر يكى از مهم ترين بازيگران اصلى در يمن است 
اما با اين حال بسيارى از تحليلگران و ناظران تالش 

مى كنند دريابند كه واقعا در يمن چه مى گذرد.

روزنامه فايننشال تايمز در مطلبى نوشت كه ادامه 
بحران يمن به اين دليل است كه اين كشور به عرصه 
رويارويى ايران از يك سو و عربستان و كشورهاى 
عربى حاشيه خليج فارس و ديگر كشورهاى غربى 
اين  كه  اين  احتمال  و  شده  تبديل  ديگر  سوى  از 
براى  اى  جبهه  به  تبديل  سوريه  همانند  نيز  كشور 

جنگ نيابتى شود، وجود دارد.

به گزارش روزنامه القدس العربى، چاپ لندن، اياالت 
متحده امريكا در حال جنگ با اسالم گرايان افراطى 
در جنوب يمن است كه در اين رابطه از كشورهاى 
نيز  قطر  گيرد.  مى  كمك  نيز  قطر  مثل  يمن  همسايه 
تاثيرگذار  يمن  در  كه  نيست  ميل  بى  خود  نوبه  به 
باشد و به دليل موقعيت استراتژيك اين كشور كه 
شده،  واقع  نفت  از  غنى  عربستان  جزيره  شبه  در 

صاحب نقشى در اين كشور شود.

در اين ميان ديپلمات ها و تحليلگران مى گويند كه 
ايران تالش مى كند كه از اين ناآرامى ها و آشوب 
بهره  عربستان  جزيره  شبه  ضعف  نقاط  و  ها 
در  شورشيان  از  حمايت  ضمن  و  كرده  بردارى 
خود  براى  محكمى  پاى  جاى  جاى  جنوب  و  شمال 

در يمن ايجاد كند.  

على سيف حسين، رئيس كنگره توسعه سياسى در 
صعنا در اين باره مى گويد: «يمن به سرزمينى باز 
براى همه تبديل شده است، از امريكا و اروپا گرفته 

تا عربستان و ايران و قطر.»

وى همچنين مى گويد: «بازرسان سازمان ملل مى 
گويند كه اخيرا در بازرسى هاى خود در مكان هاى 
ژانويه  ماه  در  كه  يمنى  امنيتى  نيروهاى  به  نزديك 
يافته  دست  سالح  انبارهاى  به  شده  انجام  گذشته 
از  ها  سالح  اين  كه  هستند  مدعى  ها  امريكايى  اند، 
در  طلب  جدايى  عناصر  دست  به  تا  اند  آمده  ايران 
جنبش جنوبى ها، از جمله على سالم البيض، معاون 
ايران  حمايت  مورد  كه  يمن  جمهورى  رئيس  سابق 

قرار دارند، برسد.»

على سالم البيض در حال حاضر ساكن بيروت است 
و شوراى امنيت از ماه فوريه تهديد كرده است كه 
سياسى  انتقال  عمليات  روند  در  دخالتش  دليل  به 

قدرت در يمن او را مورد تحريم قرار خواهد داد.

بر  مبنى  آن  به  كه  هايى  اتهام  همه  كنون  تا  ايران 
در  ها  جنوبى  تحركات  از  اش  مالى  هاى  حمايت 
جنوب يمن يا جنبش الحوثى ها در شمال اين كشور 

خود  ها  الحوثى  است،  كرده  رد  را  شود  مى  وارد 
نيز هر گونه توصيه براى چگونگى فعاليت از سوى 

تهران را رد كرده اند.

اين در حالى است كه فايننشال تايمز به نقل از على 
البخيتى، سخنگوى جنبش الحوثى ها نوشته است كه 
وى سال گذشته 5 هفته در ايران بوده و ديدارهاى 
مفصلى را با رهبران سياسى و دينى ايرانى انجام 

داده است اما هيچ كس به او هيچ پولى نداده است.

قطر  كه  نويسد  مى  همچنين  انگليسى  روزنامه  اين 
يكى از مهم ترين بازيگران اصلى در يمن است اما 
تالش  ناظران  و  تحليلگران  از  بسيارى  حال  اين  با 
گذرد.  مى  چه  يمن  در  واقعا  كه  دريابند  كنند  مى 
همان  (يا  اسالمى  اصالح  حركت  كه  معتقدند  برخى 
در  بارزى  نقش  اصالح)  براى  يمنى  تجمع  حزب 
جمهورى  رئيس  صالح،  عبداهللا  على  عليه  تظاهرات 
هاى  جريان  با  را  اى  قوى  روابط  و  داشته  سابق 
اسالمى در خاورميانه و شمال آفريقا برقرار كرده 
است از جمله با كشورهاى عربى حوزه خليج فارس 

و كشورهاى غربى.

محمد اليدومى، رهبر حزب تجمع يمن براى اصالح 
هر گونه دريافت كمك مالى از دوحه را رد مى كند 
اما در عين حال اشاره مى كند كه ائتالفش يكى از 
به  كه  بوده  يمنى  مخالف  هاى  جريان  هاى  ائتالف 
از  حمايت  براى  قطر  دولت  از  و  كرده  سفر  قطر 

انقالب يمن تشكر كرده است.

فايننشال تايمز مى نويسد كه سفير قطر در صنعا از 
هر گونه اظهار نظر درباره نقش كشورش در يمن 
خوددارى كرد اما منابع آگاه اصرار دارند كه بگويند 
دوحه رويكردى مبتنى بر عقب گرد سياسى را در 
يمن پيش گرفته با اين تصور كه يمن سهم عربستان 
است و هر گونه نفوذى در آن بايد قبل از هر چيز 
با هماهنگى عربستان صورت بگيرد اما با اين حال 
به طور كامل نيز ارتباطات خود را با يمنى ها قطع 

نكرده است.  

مخالفت با تغييرنظام سياسى تركيه 
 

تركيه  دولت  مخالف  حزب  بزرگ ترين  خلق  جمهوريخواه  حزب  رهبر  قليچداراوغلو،  كمال   
در مجلس اين كشور ، بار ديگر مخالفت خود را با تغيير نظام سياسى اين كشور اعالم كرد. 
به گزارش منابع خبرى تركيه ، قليچداراوغلو گفت : مجلس ملى تركيه با پيشنهاد حزب حاكم 
رياستى  نظام  به  پارلمانى  نظام  از  كشور  اين  سياسى  نظام  تغيير  براى  توسعه  و  عدالت 

از  انتقاد  با  وى  كرد.  نخواهد  موافقت 
رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه 
تغيير  خواستار  اردوغان  اظهارداشت : 
خود  سود  به  تركيه  سياسى  نظام 
است ولى مجلس تركيه اين پيشنهاد را 

نخواهد پذيرفت. 

و  جمهوريخواه  مخالف  حزب  دو 
خود  مخالفت  اين  از  پيش  ملى  حركت 
از  تركيه  سياسى  نظام  تغيير  با  را 
پارلمانى به رياستى اعالم كرده بودند. 
قانون  نويس  پيش  تهيه  هم اكنون 
اساسى جديد تركيه در مجلس ملى اين 

كشور به علت مخالفت احزاب مختلف با برخى از مواد آن از جمله تغيير نظام سياسى اين 
كشور با چالشى جدى روبه رو شده است. براساس اين گزارش، پيش نويس قانون اساسى 
جديد تركيه قرار بود تا پايان سال گذشته ميالدى تدوين و به همه پرسى گذاشته شود ،ولى 
اصرار حزب حاكم عدالت و توسعه بر گنجاندن نظام رياستى در اين قانون و مخالفت ديگر 

احزاب مانع از تدوين آن شده است. 

تركيه  مجلس  در  حاضر  احزاب  شديد  اختالفات  به  توجه  با  سياسى  كارشناسان  عقيده  به 
در تدوين بخش هايى از قانون اساسى جديد اين كشور ، كميسيون قانون اساسى مجلس در 
صورت موافقت رهبران احزاب سياسى با چند ماه تاخير تهيه پيش نويس اين قانون اساسى 
نظام  تغيير  خواستار  مجلس  به  خود  پيشنهاد  در  تركيه  دولت  رساند.  خواهد  پايان  به  را 
سياسى  نظام  پيشنهاد  اين  .در  است  شده  جمهورى  رياست  نظام  به  تركيه  كنونى  پارلمانى 
مبتنى بر تفكيك قوا است. قدرت اجرايى به دولت تعلق دارد و قدرت قانونگذارى نيز به پارلمان 
سپرده شده و قوه قضائيه نيز مستقل از قوه مقننه و مجريه مى باشد.در حال حاضر نظام 
سياسى تركيه به صورتى است كه رئيس جمهورى هر پنج سال يك بار با راى مردم انتخاب 

مى  شود، اما قدرت اجرايى در دست نخست وزير و كابينه وى است.

برخالف نقطه نظرات مقامات حزب حاكم تركيه ، رهبران احزاب جمهوريخواه خلق و حركت 
ملى تركيه دو حزب مخالف دولت تركيه ضمن مخالفت با تغيير نظام سياسى تركيه، نظام 
كه  معتقدند  آنان  اند.  نكرده  ارزيابى  تركيه  سياسى  ساختار  با  مناسب  نظامى  را  رياستى 
اردوغان كه طبق آئين نامه حزب متبوع خود آخرين دوره قانونى را براى نمايندگى و رهبرى 
حزب حاكم عدالت و توسعه (آك) سپرى مى كند در نظر دارد تا بعد از خاتمه دوره رياست 
جمهورى  رئيس  چه  اگر  تركيه  فعلى  نظام  در  برساند.  مقام  اين  به  را  گل  عبداهللا  جمهورى 
داراى اختيارات وسيعى است، ولى عمال قدرت اجرايى در دست نخست وزير است.در محافل 
سياسى تركيه چنين گمانه زنى مى شود كه با تغيير نظام سياسى در تركيه و گذر به نظام 

رياستى و حذف نخست وزيرى اردوغان دوباره قدرت بالمنازع در تركيه خواهد بود.

ادامه از صفحه قبل

بررسى  را  زلزله  وقوع  شرايط  در  بوشهر 
كنند. اين در حالى است كه هنوز هيچ گزارش 
مواد  نشست  خصوص  در  اى  شده  تاييد 
سه  زلزله  اثر  بر  نيروگاه  اين  از  راديواكتيو 
شنبه گذشته، موجود نيست. به گزارش اين 
روزنامه، با اين حال احداث نيروگاه بوشهر 
ايران،  جنوبى  ساحل  خير  زلزله  منطقه  در 
است،  داشته  همراه  به  را  همسايگان  نگرانى 
چرا كه آلودگى هاى راديواكتيو مى تواند از 
طريق باد نيز به اين كشورهاى سرايت كند 
امارات  و  قطر  پايتخت  دوحه،  بين  اين  در  و 
متحمل  را  آسيب  بيشترين  عربى  متحده 

خواهند شد.
خليج  همكارى  شوراى  دبير  اظهارات  بر  بنا 
نگرانى  سطح  بوشهر  اخير  زلزله  فارس، 
و  داده  افزايش  را  شورا  اين  اعضاى  هاى 
اكنون جامعه بين المللى در مورد وارد شدن 
خسارت هايى به نيروگاه بوشهر در صورت 
اين  افزود:  وى  است.  نگران  زلزله  وقوع 
شورا پيش از اين نيز در مورد نشست مواد 
راديو اكتيو از اين نيروگاه، به ايران هشدار 
داده بود. زيانى خاطرنشان كرد، در گذشته 
نيز از ايران خواسته بوديم در مورد امنيت 
اين نيروگاه اطمينان حاصل كند و به معاهده 
امنيت هسته اى ملحق شود اما تهران توجهى 

به نگرانى ما نشان نداد.

تنها  ايران  كه  است  آن  از  حاكى  ها  گزارش 
كشورى است كه با وجود در اختيار داشتن 
يك نيروگاه فعال، عضو اين معاهده نيست. 
معاهده اى كه در سال 1986، پس از فاجعه 
در  گرفت.   قرار  مذاكره  مورد  چرنوبيل 
بخشى از اين گزارش ها به سابقه زلزله هاى 
سهمگين در ايران از جمله زلزله سال 2003 
در بم اشاره  شده كه با قدرت 6.6 ريشتر، 

25 هزار كشته بر جا گذاشت.
العربيه نيز در گزارشى در خصوص نشست 
فارس  خليج  همكارى  شوراى  اضطرارى 
و  هزار  فاصله  در  بوشهر  نيروگاه  نوشت: 
فاصله  اما  شده  واقع  تهران  كيلومترى   200
خليج  حوزه  عربى  كشورهاى  با  نزديكى 
اين  بر  كارشناسان  برخى  دارد.  فارس 
باورند در صورت آسيب ديدن اين نيروگاه، 
وجود  فارس  خليج  آب  شدن  آلوده  خطر 
دارد. به اين معنى كه آب مى تواند آلودگى 
هاى هسته اى را به كشورهاى عربى انتقال 

دهد و فاجعه زيست محيطى ايجاد كند.

 277 كويت  با  بوشهر  اتمى  نيروگاه  فاصله 
شهر  با  كيلومتر،   300 بحرين  با  كيلومتر، 
دوحه  با  كيلومتر،   350 عراق  در  بصره 
در  ابوظبى  با  كيلومتر،   410 قطر  پايتخت 
با  و  كيلوكتر   600 عربى  متحده  امارات 
رياض پايتخت عربستان 620 كيلومتر است.
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شهر  در  ال»  اند  فوالد «جى  كارخانه  در  دهه 1970  در  الكساندر»  وقتى «كِن 
«اليكيوپا» واقع در ايالت پنسيلوانيا شروع به كار كرد، يكى از 17 هزار كارگر 
در  آمريكا  فوالد  صنعت  اينكه  محض  به  مى رفت.اما  شمار  به  كارخانه  اين 
يافت.  كاهش  سرعت  به  كار  نيروى  نشست،  عقب  خارجى  رقيب  با  مواجهه 
در سال 1984 «جى اند ال» تعطيل شد. چهار سال پس از آن نيز يك كارخانه 
ديگر كه آقاى الكساندر كارى در آنجا پيدا كرده بود، فعاليت خود را به دليل 
ركود متوقف كرد.او يكى از 20 كارگر كليدى بود كه به عنوان نگهبان همچنان 

مشغول كار بود.
آقاى  درآوردند.  خود  تسخير  به  را  منطقه  اين  سراسر  متروك  كارخانه هاى 
اطراف  مشهور  فوالد  صنعت  اين،  بر  سابق  كه  مى كند  يادآورى  الكساندر 
پترزبورگ(كه نام تيم فوتبالش «استيلرز» است) از مجموعه اى از بحران هاى 
كارخانه  روزها  اين  شد.  تضعيف  بحرانى  هر  با  اما  يافت،  نجات  سال ها  آن 
«اَمبريج» كه شش سال پيش يك روس آن را خريد، درحال كاهش فعاليت خود 
است. 400 كارگر اين كارخانه شمش هاى فوالدسخت توليد شده در كارخانه اى 
تبديل  يكپارچه  لوله هاى  به  نفت  چاه  حفارى  شركت  يك  تقاضاى  به  را  ديگر 

مى كند.
محلى  فوالد  صنعت  روى  را  خود  فعاليت هاى  ديگرى  كارخانه هاى  همزمان 

اوهايو،  ايالت  در  «يانگستون»  در  غرب،  شمال  تا  مايل   50 كرده اند.  متمركز 
ساخت  صرف  دالر  ميليون   650 «والوريس»  نام  به  فرانسوى  كارخانه  يك 
اين  است.  داده  انجام  مشابه  لوله هاى  توليد  براى  جديد  كامال  ساختمان  يك 
كارخانه توليد خود را با 350 نفر كارگر در اكتبر آغاز كرد. 30 مايل در جهت 
در  فعال  شركت  يك  پنسيلوانيا،  ايالت  در  واقع  ريج»  شهر«بَركِن  در  مخالف، 
حوزه فناورى در حال صرف 1/1 ميليارد دالر روى يك كارخانه جديد براى 
توليد فوالد ضد زنگ و ساير فلزات ويژه است.شركت «فوالد اياالت متحده» 
كارخانه 100  يك  گاز،  و  نفت  صنعت  نياز  مورد  محصوالت  تامين  منظور  به 
ميليون دالرى جديد در سال 2011 در اوهايو افتتاح كرد. «تايمكِن» يكى ديگر 
از توليدكنندگان فوالد نيز هم اينك 200 ميليون دالر براى احداث كارخانه خود 

در شهر «كانتون» واقع در ايالت اوهايو صرف مى كند.
پا  هزار  چند  فوالد،  صنعت  در  سرمايه گذارى  ناگهانى  طوفان  اين  عمده  دليل 

زير زمين است: 
سنگ رسى مارسلوس؛ نوعى صورت بندى زمين شناختى است، شامل ذخاير 
عظيم گاز طبيعى كه در منافذ صخره ها گير افتاده اند. تصور مى شود مارسلوس 

بزرگ ترين حوزه گازى آمريكا باشد كه در ازاى
600 مايل در كنار منطقه شهرى «آپاالچينز»، از نيويورك تا ويرجينياى غرب 

كشيده شده است، اما بهره بردارى از آن به تازگى آغاز شده است.
حلقه  از 2484  بهره بردارى  مجوز  تنهايى  به  پنسيلوانيا  حكومت  گذشته  سال 
از چاه هاى گاز «غير معمول»را صادر كرد. 1365 حلقه از اين چاه ها حفارى 
مكعب  فوت  ميليارد   895 پنسيلوانيا  چاه هاى   2012 سال  اول  درنيمه  شدند. 
گاز توليد كردند كه از 435 ميليارد فوت مكعب دوره مشابه سال قبل بسيار 

بيشتر بود. 
با كمى رانندگى در گوشه جنوب غربى اين ايالت، منافع اين «طوفان ِرسى» به 
سادگى قابل مشاهده است. سقف ها، حصارها، انبارها و طويله ها و تراكتورهاى 
جديد در بسيارى از مزارع سربرآورده اند؛ به طور تخمينى، پنسيلوانيا حدود 

1/2 ميليارد دالر حق اختراع در سال گذشته كسب كرده است. 
بر اساس يك پژوهش، هم اينك مارسلوس از بيش از 100 هزار فرصت شغلى 
در پنسيلوانيا پشتيبانى مى كند. انتظار مى رود اين رقم تا بيش از 220 هزار در 
سال 2020 افزايش يابد. گاز رسى سال گذشته يك رونق 14 ميليارد دالرى را 
در اقتصاد محلى باعث شذ؛ اين رقم در سال 2020 تقريبا به 27 ميليارد دالر 
دالر  ميليارد   3 حدود  اقتصادى  اضافى  فعاليت هاى  يافت.همه  خواهد  افزايش 
كه  گاز  توليد  روى  تازه  ماليات  يك  است.  داده  افزايش  را  مالياتى  درآمدهاى 
بيشتر  افزايش  به  احتماال  شد،  وضع  ايالت  اين  مقننه  قوه  توسط  گذشته  سال 

درآمدهاى مالياتى در آينده كمك خواهد كرد.
پنسيلوانيا تنها يكى از چندين ايالتى است كه از رونق گاز رسى بهره مند شده 
تجربه  را  رونقى  چنين  همگى  تگزاس  و  اُوكالهاما  لوئيزانا،  آركانزاس،  است. 
كرده اند. به گفته وزارت انرژى، توليد گاز رسى در اياالت متحده آمريكا در كل 
طى سال هاى 2007 تا 2010 بيش از چهار برابر افزايش يافت.همين موضوع 
توليد گاز اين كشور را تا 20 درصد طى پنج سال گذشته باال برده و آمريكا را 
به بزرگ ترين توليد كننده گاز جهان تبديل كرده است. شركت بزرگ نفت و گاز 
بريتيش پتروليوم پيش بينى مى كند كه توليد گاز رسى شمال آمريكا، فراتر از 

اياالت متحده، تا 2030 ساالنه به طور ميانگين 5/3 درصد رشد 
خواهد كرد.

هم اينك آمريكا به اندازه اى گاز رسى توليد مى كند كه قيمت هاى محلى گاز از 
13 دالر در هر ميليون BTU در سال 2008 به يك تا دو دالر افت كرده است.

بهره  بين المللى  استانداردهاى  از  ارزان تر  گاز  از  چشمگيرى  طور  به  آمريكا 
مى َبرد. به گزارش آژانس بين المللى انرژى ، در 2011 اين كشور پس از كانادا، 
دومين قيمت هاى پايين گاز براى صنايع را در ميان كشورهاى ثروتمند داشته 
گاز  قيمت  سوم  يك  آمريكا  كارخانه هاى  كه  مى كند  برآورد  آژانس  اين  است. 
آلمان و يك چهارم قيمت گاز كره جنوبى را پرداخت كرده و اين در حالى است 

كه قيمت ها هنوز هم در حال كاهش هستند.
گاز ارزان همچنين منجر به توليد الكتريسيته ارزان شده است. براساس گزارش 
سازمان بين المللى انرژى، كارخانه هاى آمريكايى كمتر از نيمى از نرخ جارى 
مى پردازند.سال  را  ايتاليا  قيمت  چهارم  يك  و  مكزيك  يا  شيلى  در  الكتريسيته 
گذشته در نيويورك قيمت ها در پايين ترين سطح خود از زمانى كه اين ايالت 
سرمايه  گرفت.  قرار  كرد،  ايجاد  را  عمده فروشى  رقابتى  بازار  سال 1999  در 
نه  آنها  هستند.  مشتاق  ارزانى  قيمت هاى  چنين  مزيت  كسب  به  نسبت  گذاران 
تنها درصنعت فوالد كه در انواع صنايع انرژى بر از مواد پالستيكى تا كودهاى 

شيميايى پول 

تزريق كرده اند.
شبكه عظيم خط لوله آمريكا يك بازار ملى به نسبت قابل تبادل و نقد شونده را 
براى گاز ايجاد كرده است، از اين رو، مشتريان دور از حوزه هاى گازى نيز 

مى توانند از مزيت گاز ارزان قيمت و مواد شيميايى بهره مند شوند.
بر خالف اثر عظيم محلى، رونق گاز رسى آمريكا توليد گاز جهانى را تنها يك 
يا دو درصد افزايش داده كه براى كاهش قيمت جهانى گاز كافى نيست.البته 
اين رونق گازى، منجر به افت بزرگ صورتحساب واردات آمريكا شده است. 
شركت تحقيقاتى IHS محاسبه كرده كه نفت غيرمعمول كسرى تجارى 2012 

را تا 70 ميليارد دالر يا حدود 10 درصد كاهش داده است. 
حجم  از  دالر  ميليارد   238 گازغيرمعمول  و  نفت  كه  مى گويد  همچنين   IHS
ارزى فعاليت هاى اقتصادى، 1/7 ميليون شغل و 62 ميليارد دالر از فعاليت هاى 
شركت ها  همه  كل،  در  است.  كرده  ايجاد  را  سال 2012  در  تگزاس  اقتصادى 
اثر  مى شوند.  بهره مند  انرژى  پايين  قيمت هاى  از  آمريكايى  مصرف كنندگان  و 
اين موضوع هميشه به اندازه كافى بزرگ نيست تا سرمايه گذارى هاى سنگين 
جديد را تحريك كند، اما احتماال براى حفظ كارخانه هاى آمريكا با هزينه هاى 

باالى نيروى كار در برابر رقيب خارجى كارآمد خواهد بود.
طوفان  كه  مى كنند  بينى  «يو.بى.اس»پيش  و  گروپ»  «سيتى  اقتصاددانان 
گازرسى توليد ناخالص داخلى آمريكا را ساالنه نيم درصد طى سال هاى پيش 
رو باال خواهد كشيد.در واقع، كسانى كه نوزايى توليد در آمريكا را پيش بينى 
مى كنند از انرژى ارزان به عنوان يكى از عوامل موثر در اين نوزايى ياد مى كنند. 
گران  حال  در  چين  در  كار  نيروى  كه  است  مطرح  بحث  اين  حاضر  حال  در 
شدن است و در همين حال، كاالهاى ساخت چين بايد با كشتى از اقيانوس به 
سوى آمريكا حمل شوند. همزمان، چرخه هاى توليد كوچك تر، اين مزيت را به 
كارخانه ها دهند كه به مشتريان كاال نزديك باشند. حفظ كيفيت آسان تر است و 
پشتيبانى از دارايى فكرى آسان تر خواهد بود اگر دفتر مركزى زياد دور نباشد. 
اگر اين موارد را به صورتحساب هاى ارزان تر برق و مواد پتروشيمى اضافه 

كنيد، بازگرداندن توليد به وطن به نظر جذاب مى رسد.

در اين لحظه، صادرات توليدات آمريكا همچنان كمتر از ميزان سال 2007 است 
برخى  اما  است،  رشد  حال  در  هنوز  نيز  چين  با  كشور  اين  تجارى  كسرى  و 
 Lenovo شواهد حاكى از بازگشت كارخانه ها به آمريكا هستند.شركت چينى
كه بخش توليد كامپيوترهاى شخصى را از IBM خريد، در حال برنامه ريزى 

براى بازگرداندن برخى كارخانه ها به كاروليناى شمالى است. 

شركت هاى چند مليتى، حكومت ها، كاربران

چه كسى بر اينترنت 
حكم خواهد راند؟

دن شيلر: استاد علوم اطالعات و كتابخانه هاى دانشگاه 
«ايلى نويز» در «اوربانا» چمپين

 برگردان: شهباز نخعى

دستگاه هاى نظارت آمريكايى
نيست.  كوچكى  مساله  بيان  آزادى  كنيم،  زندگى  كه  هركجا 
بازبودن  اينكه  از  نگرانى  دليل هاى  كنيم،  زندگى  كه  هركجا 
پارازيت  يا  انفعال  و  فعل  فساد،  دستخوش  اينترنت  نسبى 
شود كم نيستند اما تهديد فقط از جانب ارتش هاى سانسور 
يا «ديوارهاى بزرگ الكترونيك» نيست. به عنوان نمونه، در 
اياالت متحده مراكز شنود آژانس امنيت ملى بر همه مخابرات 
دارند.  نظارت  آمريكايى  ماهواره اى  و  شبكه اى  الكترونيك 
بزرگ ترين مركز نظارت برفضاى مجازى دنيا درحال حاضر 
ساختمان  دست  در  يوتا  ايالت  بيابان هاى  در  «بالفديل»  در 
است3. واشنگتن با قاطعيتى شديد «ويكى ليكس» را تعقيب 
مى كند. افزون بر اين، موسسات آمريكايى مانند «فيس بوك» 
و «گوگل» هستند كه شبكه اينترنت را تبديل به يك «دستگاه 
قابل  بازرگانى،  نظر  از  داده هاى  همه  كه  كرده اند  نظارت» 
جذب  را  اينترنتى  كاربران  رفتارهاى  مورد  در  بهره بردارى 
مى كنند. ازسال هاى دهه 1970، آزادى گردش اطالعات يكى 
از پايه هاى رسمى سياست خارجى اياالت متحده را تشكيل 
استعمارزدايى  پايان  و  سرد  جنگ  عرصه  در  كه  مى داد4 
مانند نورافكنى راه سرپرستى دموكراتيك را روشن مى كرد. 
اين امر امروز امكان مى دهد كه منافع راهبردى و اقتصادى 
سلطه گرانه، با زبان فريبنده حقوق جهانشمول انسان، از نو 
فرمول بندى شوند. «آزادى اينترنت» و «آزادى وصل شدن» 
به آن، عباراتى كه در آستانه گفت وگوها توسط وزير امور 
تكرار  بى وقفه  گوگل  مديران  و  كلينتون  هيالرى  خارجه 
آزاد»  «گردش  گوش نواز  و  مدرن شده  روايت  مى شدند، 

[اطالعات] هستند.
در  مى داد.  پوشش  را  متقاطعى  عرصه هاى  بحث  دوبى  در 
سرويس هاى  بين  بازرگانى  روابط  مساله  عمدتا  برنامه، 
مختلف اينترنت مانند «گوگل» و شبكه هاى بزرگ مخابراتى 
مانند «ورايزن»، «دويچ تله كام» يا «اورنج» كه حجم انبوهى 
هنگفتى  بر  افزون  بود.  مطرح  مى كنند  حمل  را  داده ها  از 
بى طرفى  بر  آن  سنگينى  به دليل  موضوع  بازرگانى،  منافع 
شبكه اى،  معادالت  همه  با  برابر  رفتار  اصل  يعنى  اينترنت 
حياتى  و  مهم  محتوا  و  گيرنده  منابع،  گرفتن  نظر  در  بدون 
بود. كار آقاى زاويه نى يل، مدير «فرى» كه در آغاز ژانويه 
و  حمله  گوگل  تبليغاتى  درآمدهاى  به  گرفت  تصميم   2013
تبليغات آن را مسدود كند، نمايانگر اين منافع است. اين امر 
پول  اپراتورها  به  مى دارد  وا  را  محتوا  عرضه كنندگان  كه 
كه  اينترنت  بى طرفى  درمورد  وخيمى  عواقب  كنند،  پرداخت 

تضمينى حياتى براى آزادى كاربران است، خواهد داشت.
درباره  شد  چيره  دوبى  كنفرانس  در  كه  رويارويى  اما 
مداوم  فراگيرى  كنترل  قدرت  بود:  متفاوت  كامال  موضوعى 
اينترنت در اقتصاد سرمايه دارى فراملى متعلق به كيست5؟ 
داشته  تعلق  واشنگتن  به  عمده  به طور  قدرت  اين  تاكنون 
درجهان  اينترنت  كه  زمانى   ،1990 دهه  ازسال هاى  است. 
كوشش هاى  متحده  اياالت  مى يافت،  فوق العاده  گسترشى 
در  است.  كرده  خود  سلطه  نهادينه سازى  براى  گسترده اى 
واقع، ضرورى بود كه نام هاى مالكيتى (ازنوع «دات كام»)، 
نشانى هاى ديجيتال و هويت هاى شبكه اى به صورتى متمايز 
قدرت  يك  وجود  امر  اين  الزمه  شوند.  تقسيم  متجانس  و 
بنيادى قادر به تامين اين تقسيم ها و درنتيجه برپايى نهادى 

بود كه طبيعت عملكرد آن فرامنطقه اى است.

اياالت متحده با بهره گيرى از اين ابهام اصولى، اداره عرصه 
مالكيت ها را به موسسه اى كه خود تاسيس كرده بود واگذار 
اين   .(IANA) اينترنت»  شماره هاى  واگذارى  «مرجع  كرد: 
موسسه با وابستگى از طريق قرارداد به وزارت بازرگانى به 
عنوان عضو انجمن كاليفرنيايى حقوق خصوصى: «موسسه 
مى كرد  عمل   (ICANN) اينترنت»  شماره  و  نام  واگذارى 
بود.  اينترنت»  عملياتى  ثبات  «حفظ  شامل  آن  ماموريت  كه 
درمورد معيارهاى فنى، دو موسسه ديگر آمريكايى اين كار 
را انجام دادند: «نيروى وظيفه مهندسى اينترنت» (IETF) و 
«هيات معمارى اينترنت» (IAB) كه اينان نيز در يك موسسه 
غيرانتفاعى به نام «جامعه اينترنت» قرار داشتند. با در نظر 
اين  كه  نيست  تعجب  جاى  مالى،  مسايل  و  تركيب  گرفتن 
سازمان ها بيشتر به منافع اياالت متحده توجه داشته باشند 

تا خواسته هاى كاربران اينترنت6.
ادامه دارد
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

در  طال  قيمت  نزولى  سير  سرعت  مى گويند  اقتصادى  كارشناسان   
بازارهاى جهانى از سال 1980 بى سابقه است.

پائين  ترين  در  جهانى  بازارهاى  در  اخير  روزهاى  طى  طال  قيمت   

سطح طى 2 سال اخير قرار گرفت. كارشناسان اقتصادى مى گويند 
اين سرعت سير نزولى قيمت طال در بازارهاى جهانى از سال 1980 
بى سابقه بوده است. كاهش 13 درصدى (200 دالرى) در انس طال، 
شوكه  يكباره  به  را  جهانى  بازارهاى  ساعت  چند  عرض  در  هم  آن 

كرد. 
كاهش ارزش نقره نيز غافلگيركننده بود: %16 از جمعة گذشته. كاهش 
پاالديوم 9%،  پالتين 7%،  است:  ترتيب  بدين  پايه  فلزات  ساير  ارزش 

مس%7 و نيكل 4%. 
در  پايه  فلزات  قيمت  رفتن  باال  و  طال  سقوط  داليل  پيرامون  اما 
بازارهاى جهانى داليل مختلفى ارائه شد، اما در مجموع  مى توان آنها 

را در چند بند خالصه كرد: 
ارزش  كاهش  داليل  مهمترين  از  چين  اقتصادى  رشد  *كاهش 
بزرگترين  و  مهترين  چين،  است.  جهانى  بازارهاى  در  پايه  فلزات 
مصرف كنندة فلزات پايه و مواد خام در جهان است. مركز آمار چين 
ماهة  سه  در  كشور  اين  اقتصادى  رشد  كه  كرد  اعالم  دوشنبه  روز 
اول سال جارى به %7.7 كاهش يافته است؛ عددى كمتر از پيش بينى 
كارشناسان اقتصادى و حتى كمتر از آخرين سه ماهة سال 2012. 

كارشناسان موسسة استنلى مورگان، تضعيف روند ساخت و ساز 
و مسكن در چين طى ماه مارس را نيز در اين روند دخيل مى دانند. 
خوش  ابراز  آينده  به  نسبت  چين  آمار  ملى  دفتر  مقامات  كه  هرچند 
اندازه اى  به  جهان،  دوم  اقتصاد  وعده هاى  و  اميدها  اما  كردند،  بينى 
در  براون،  نيك  كند.  دل گرم  را  جهانى  بازارهاى  بتواند  كه  نبود 

موسسة ناتيكسيس، مى گويد: چين نزديك به %40 از تقاضاى فلزات 
اوليه در جهان را دارد. 

ميليون   400 قبرس(معادل  طالى  ذخاير  از  بخشى  فروش  *اعالم 
يورو)، متعاقب تشديد بحران اقتصادى در اين كشور از ديگر داليل 
كاهش ارزش طال بود. اقتصاددانان بر اين اعتقادند كه اعالم اين خبر 
مى تواند ايده اى براى ساير كشورهايى باشد كه با بحران اقتصادى 

دست و پنجه نرم مى كنند. 
ديگر  از  اعتقادند  اين  بر  اقتصاددانان  آمريكا:  پولى  سياست هاى   *

جديد  سياست هاى  جهانى  بازارهاى  در  طال  ارزش  كاهش  داليل 
از  دارد  قصد  آمريكا  فدرال  بانك  باشد.  مى تواند  نيز  آمريكا  پولى 
هم اكنون تا پايان سال روند تزريق پول به بازارهاى مالى را كاهش 
دهد، سياستى كه طى ماههاى اخير سبب افزايش رشد اقتصادى اين 

كشور شده بود. 
بسيارى از بانكها، از ابتداى ماه جارى، پيش بينى خود در مورد قيمت 
طال را مورد بازنگرى قرار داده اند. روز چهارشنبه موسسة گلدمن 
ساش، با انتشار گزارشى تا اندازه اى كاهش تمايل به سرمايه گذارى 
خود  مشتريان  به  آمريكايى  بانك  اين  بود.  كرده  اعالم  را  طال  در 
سقوط  آغاز  و  طال  قيمت  تغيير  براى  را  خود  كه  بود  كرده  توصيه 
آن آماده كنند. موسسة جنرال (Société Générale) نيز با انتشار 
گزارشى تحت عنوان“ پايان عصر طاليى“ روزهاى تاريكى را براى 

اين فلز گرانقيمت پيش بينى كرده بود. 
اول  اقتصادهاى  در  ضعف  نشانه هاى  بروز  اينكه  است  مسلم  آنچه 
فلز  ارزش  كاهش  داليل  مهمترين  از  چين)  و  جهان(آمريكا  دوم  و 
باال  و  تورم  ريسك  از  متأثر  سرمايه گذاران  غالبًا  است.  شده  زرد 
رفتن قيمت به سمت خريد سرمايه هاى مطمئن از جمله طال مى روند، 
و  مى دهد  رونق  سرمايه ها  اين  به  جهانى  بازارهاى  در  كه  مسئله اى 
موتور اقتصادى را به چرخش درمى آورد. با نبود اين عوامل مهم و 
به رغم كمكى كه واشنگتن به احياى رشد اقتصادى ژاپن كرد، طال 

روند نزولى را در قيمت در پيش گرفته است. 

چرا طال سقوط كرد؟  

مودى چشم انداز اعتبارى چين 
را كاهش داد

مثبت  اعتبارى چين را از  رتبه  رتبه بندى مودى چشم انداز  موسسه 
به پايدار كاهش داد و اعالم كرد پيشرفت اين كشور در كاهش خطر 
بدهى  دولت هاى محلى و افزايش اعتبارات كمتر از پيش بينى ها بوده 
است. به گزارش بلومبرگ، موسسه مودى رتبه Aa3 چين را تاييد 
رهبرى  تحت  ساختارى  اصالحات  آهنگ  و  وسعت  كرد  اعالم  اما 
كافى  كشور  اين  رتبه  ارتقاى  براى  آينده  ماه   18 تا   12 طى  جديد 
نخواهد بود. اين در شرايطى است كه هفته گذشته موسسه رتبه بندى 
فيچ به دليل خطرات پيش روى ثبات مالى، رتبه اعتبارى بلندمدت پول 

چين را كاهش داد.
در  موثر  و  محتاطانه  مقررات  تدوين  كرد:«  اعالم  همچنين  مودى   
براى  اصالحات  زمينه  در  گسترده  پيشرفت  و  مالى  سيستم  زمينه 
اجتناب از افزايش ناهماهنگى هايى كه خطر فرود دشوار اقتصادى را 
درپى دارند، ضرورى است.» فرود دشوار به شرايطى گفته مى شود 
رشد  توقف  و  رشدى  كند  سمت  به  سرعت  به  رشد  از  اقتصاد  كه 

تغيير جهت مى دهد. اين شرايط معموال به دليل اقدامات دولت براى 
كاهش تورم به وجود مى آيد. 

سال  در  پكن  اقتصادى  محرك  برنامه هاى  اجراى  درنتيجه  چين 
اعتبارات  سريع  رشد  با  جهانى،  بحران  مهار  براى   2009-2008
ناشى  اثرات  از  جلوگيرى  در  كشور  اين  اما  است.  شده  رو  به  رو 
دليل  از تخصيص نامناسب دارايى ها و حباب سرمايه گذارى كه به 

تزريق پول ارزان به وجود آمده، ناكام بوده است.
شهرهاى  و  بى فايده  پروژه هاى  بر  محلى  دولت هاى  سرمايه گذارى 
متروك، سودآور نيستند و بنابراين امكان بازپرداخت وام هاى بانكى 
تازگى  به  چين  حسابرسى  ملى  دفتر  رييس  مى رسد.  نظر  به  بعيد 
برآورد كرده در پايان سال 2012 بدهى هاى معوقه دولت هاى محلى 
و دولت مركزى در حدود 15 تا 18 تريليون يوآن- معادل 29 تا 35 

درصد توليد ناخالص داخلى- بوده است. 
ترازنامه هاى  سازماندهى  براى  پكن  كه  اين  وجود  با  حتى  اما 
بانك ها اقدام كرده است، وام دهندگان و وام گيرندگان شكل جديدى 
آورده اند.  وجود  به  را  ترازنامه ها  براى  سرمايه  نامتعادل  تامين  از 
بر  معوقه  وام هاى  كه  را  خطرى  مساله  اين  معتقدند  قانون گذاران 

اقتصاد تحميل مى كند، پنهان و پيچيده مى كند. 
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كتاب هاى جديد درباره مارگارت 
تاچر راهى كتابفروشى ها مى شوند

بريتانيا،  زن  وزير  نخست  تنها  و  نخستين  تاچر  مارگارت  درگذشت  با 
و  است  شده  رو  روبه  زيادى  استقبال  با  وى  هاى  كتاب  فروش  بازار 

بناست دو كتاب جديد نيز به زودى راهى بازار مى شود.-
به نقل از گاردين، يكى از اين كتاب ها، كتابى است كه چارلز مور سردبير 
پيشين نشريه تلگراف بالفاصه پس از مراسم خاكسپارى مارگات تاچر 
نخست وزير پيشين بريتانيا كه دو روز پيش درگذشت، به بازار مى آيد. 
زندگينامه  شود،  مى  منتشر  بازگشت»  براى  «نه  عنوان  با  كه  كتاب  اين 

بانوى آهنين بريتانيا است كه با ديدگاه هاى انتقادى اين روزنامه نگار 
نوشته شده است. 

مور  چارلز  نوشته  زندگينامه  از  جلد  نخستين  بازگشت»  براى  «نه   
مى  منتشر  پل  سن  جامع  كليساى  در  مراسم  برگزارى  از  پس  ساعاتى 
شود و انتظار مى رود اين كتاب بالفاصله به كتابى پرفروش بدل شود. 
مور گفت خيلى چيزها بود كه امكان گفتن آن ها براى روزنامه ها وجود 

نداشت، اما مى توانست در قالب يك كتاب منتشر شود. 
دست  به  كه  مور  و  شد  شروع   1997 سال  در  كتاب  اين  نوشتن  كار 
نوشته هاى تاچر دسترسى داشت، با تمركز بر آن ها و نيز نامه نگارى 
هاى او با خواهر بزرگترش موريل كه سال 2004 درگذشت، اين كتاب 

را نوشته است. 
او براى نوشتن اين كتاب ساعت ها با بانوى آهنين مصاحبه كرد و از 
تاييد او براى گفت و گوهايى با دوستان و همكاران و اعضاى خانواده 

او بهره گرفت. 
براى  تحقيقاتى  كارهاى  مشغول  كه  حالى  در  پيش  نيم  و  سال  يك  وى 
نوشتن اين كتاب بود گفت نمى داند چه زمانى كار نوشتن اين كتاب به 
پايان مى رسد. اما يادآور شده بود كه نقدهاى تندى درباره دوره حرفه 
سال  در  وزيرى  نخست  پست  به  او  ورود  زمان  از  تاچر  خانم  كار  اى 
1979 دارد. مور 16 سال براى نوشتن اين كتاب وقت صرف كرد و اين 

آن را با همكارى انتشارات هارپر كالينز روانه كتابفروشى ها مى كند. 
با اندكى فاصله پس از انتشار اين كتاب يعنى در تاريخ 25 آوريل نيز يك 
كتاب زندگينامه ديگر از تاچر به قلم رابين هريس كه نويسنده متن هاى 
سخنرانى خانم تاچر بود و در نوشتن زندگينامه خودنوشت وى با او 

همكارى داشت منتشر خواهد شد. 
نخستين جلد از بيوگرافى خانم تاچر كه سال 1993 منتشر شد، بيش از 
يك ميليون نسخه فروش كرد و انتظار مى رود اين دو كتاب، فروشى 

بسيار بيشتر را تجربه كنند.

 جايزه اينديپندنت 
2013نامزدهايش را شناخت

جايزه داستان خارجى اينديپندنت فهرست 6 نفره نامزدهايى را كه 
به بخش نهايى اين رقابت راه يافتند منتشر كرد.-

به نقل از بوك سلر، جايزه بهترين داستان خارجى اينديپندنت كه 
بين  را  پوندى  هزار   10 جايزه  يك  و  است  بريتانيايى  جايزه  يك 
نويسنده و مترجم يك اثر ترجمه شده تقسيم مى كند، 6 نامزد خود 

را براى بخش نهايى اين رقابت انتخاب كرد. 
اين جايزه كه براى گراميداشت ترجمه به عنوان پلى بين فرهنگى 
اهدا مى شود، از ميان فهرست اوليه سال 2013 كه دربرگيرنده نام 

16 نامزد بود، اين 6 نفر را وارد مرحله نهايى كرد. 
به  داورى  گروه  توجه  دهنده  نشان  رقابت  اين  نهايى  فهرست 

موضوع هاى تاريخى، جنگى و رقابت هاى عاشقانه است. 

فهرست نهايى شامل نام اين آثار است: 
- «سقوط شهر سنگى» نوشته اسماعيل كاداره، ترجمه از آلبانيايى 

توسط جان هاگسون از انتشارات كانونگيت 
كرواسيايى  زبان  از  ترجمه  درنديك،  داشا  نوشته  «تريسته»   -

توسط الن الياس-بورزاك از انتشارات مكلوس 
زبان  از  ترجمه  ويال-ماتاس،  انريكه  نوشته  «دوبلينيسك»   -
اسپانيايى توسط رزاليند هاروى و آن مك لين از انتشارات رندوم 

هاوس 
- «انحراف» نوشته ژربران بكر، ترجمه از زبان هلندى توسط ديور 

كولمر از انتشارات رندوم هاوس 
- «زمين لم يزرع» نوشته كريس برنارد، ترجمه از زبان آفريقايى 

توسط ميشاييل هينس از انتشارات آلما بوكز 
- «مسافر قرن» نوشته آندراس نيومان، ترجمه از زبان اسپانيايى 

توسط نيك كيستور و لورنزا گارسيا از انتشارات پوشكين 
آرژانتين،  هلند،  اسپانيا،  آفريقا،  از  نويسندگانى  نهايى  فهرست  در 
كرواسى وآلبانى راه يافته اند. اسماعيل كاداره برنده جايزه بوكر 
بين المللى از نويسندگانى است كه اثرش به اين بخش راه يافته است. 
نوشته  كتاب «تريسته»  و  سنگى»  شهر  عنوان «سقوط  با  او  كتاب 
كنند  مى  روايت  ها  نازى  دوره  در  ترس  از  كروات  درنديك  داشا 
در حالى كه داستان هلندى «انحراف» نوشته ژربران بكر روايتگر 
زندگى زنى است كه از همسرش جدا مى شود و زندگى خود را در 
مزرعه اى در ولز در انزوا ادامه مى دهد. زندگى مردم و حيوانات 
مى  برنارد  كريس  نوشته  يزرع»  لم  كتاب «زمين  در  نيز  را  آفريقا 
به  را  اسپانيايى  ناشر  يك  سفر  هم  كرد. «دوبلينيسك»  دنبال  توان 
دوبلين دنبال مى كند كه در پى مراسم ترحيمى براى دوران چاپ 

است و به نوعى يادآور داستان «بومزدى» جيمز جويس است. 
به اين ترتيب آثار موفقى چون « HHhH» نوشته لوران بينه كه 
از زبان فرانسوى ترجمه شده بود، «خانه خاموش» نوشته اورهان 
پاموك كه از زبان تركى ترجمه شده بود، «قاتل هالند» نوشته پيا 
كينه»  ستايش  و «در  بود  شده  ترجمه  دانماركى  زبان  از  كه  جول 
نوشته خالد خليفه كه از زبان عربى ترجمه شده بود، از رسيدن به 

دور نهايى باز ماندند. 
گروه داورى امسال از جين بوسه-بير استاد ادبيات و ترجمه در 
دانشگاه ايست آنگليا، گابريل جوزيپوويچى، رمان نويس و استاد 
انگليسى دانشگاه ساسكس، اليف شفق، نويسنده پرفروش تركيه و 

بويد تانكين، ويراستار ادبى اينديپندنت تشكيل شده است. 
اين جايزه كه از سوى نشريه اينديپندنت براى گراميداشت ترجمه 
آثار داستانى در بريتانيا راه اندازى شد، از سال 1990 تاكنون اهدا 
مى شود. اين جايزه تنها شامل آثارى مى شود كه نويسندگانشان 
و  ترجمه  بريتانيا  در  پيش  سال  اثرشان  و  باشند  حيات  قيد  در 
را  جايزه  اين  از  مالى  پشتيبانى  سال 2001  از  باشد.  شده  منتشر 

شوراى هنر بريتانيا برعهده گرفته است. 
ميالن كوندرا در سال 1991 براى كتاب «جاودانگى» با ترجمه پيتر 

كوزى به عنوان نخستين برنده اين رقابت انتخاب شد. 
سال پيش «شكفتن تاريكى» نوشته ايرون اپلفيلد از زبان اوكراينى 
با ترجمه جفرى ام.گرين كار به عنوان برنده اين رقابت انتخاب شد. 

نام برنده نهايى 20 ماه مه اعالم مى شود.

نويسندگان موفق در بخش كتاب هاى 
الكترونيك هم پرفروش هستند

به نقل از پابليشينگ نيوز، هر چند در فهرست كتاب هاى پرفروش اكنون 
ديگر بيش از هزار عنوان كتاب جاى دارند كه فروشى بيش از 25 هزار 
نويد  بسيار  ها  بوك  اى  ناشران  براى  اين  و  اند  كرده  تجربه  را  نسخه 
بخش است، اما در اين فهرست يك عنوان كتاب وجود دارد كه به تنهايى 

از مرز يك ميليون نسخه نيز گذر كرده است. 

اگر بخواهيم از سه گانه نويسنده نوقلمى به نام اى.ال.جيمز بگذريم كه 
در مجموع موفق شد تا با اين سه كتاب بيش از 15 ميليون نسخه كتاب 
الكترونيكى را به فروش برساند، اما به دليل محتواى بسيار سخيف خود، 
از سوى بسيارى از ناشران و منتقدان كتاب نيز كنار گذاشته شد، كتاب 
«دختر گمشده» نوشته گيليان فلين تنها كتابى بود كه موفق شد به تنهايى 
فروشى بيش از يك ميليون نسخه را ثبت كند. اين كتاب كه هفته هاست 
در فهرست پرفروش هاى نيويورك تايمز جاى دارد، در بخش چاپى نيز 

فروش چشمگيرى را تجربه كرده است. 

از  بيش  فروش  با  هايى  كتاب  بندى  دسته  كه  بعدى  بندى  تقسيم  در 
عنوان  با  كتابش  جديدترين  با  گريشام  جان  است،  نسخه  ميليون  نيم 
نيكالس  و  تو»  «انعكاس  كتاب  با  دى  سيلويا  دارد.  حضور  «قاچاقچى» 
اسپاركز با كتاب «تنها خوش شانس» از ديگر كتاب هايى هستند كه به 

اين ركورد دست يافته اند. 

اما دسته بندى كتاب هايى كه فروشى بيش از 400 هزار نسخه را تجربه 
كرده اند، دست يافتنى تر است و 10 عنوان كتاب موفق شدند تا از اين 
مرز عبور كنند. در اين ميان كتاب غيرداستانى «يك روز سخت» نوشته 
مارك اوون كه درباره عمليات دستگيرى بن الدن بود و با مخالفت هاى 
بسيار پنتاگون براى انتشارش به بازار آمد ، عالوه بر فروش فوق العاده 
در بخش كتاب هاى چاپى توانست به چنين موفقيتى در بخش كتاب هاى 
الكترونيكى نيز دست يابد. «دخترى با خالكوبى اژدها» كتاب نخست از 
با  گانه  سه  اين  از  سوم  كتاب  و  الرسن  استيگ  نوشته  هزاره  گانه  سه 
عنوان «دخترى كه به النه زنبورها لگد زد» از ديگر كتاب هايى هستند كه 
به چنين موفقيتى دست يافتند. «بازى تاج و تخت» جورج آر.آر. مارتين، 
رمان «11/22/63» جديدترين رمان استفن كينگ، «بى گناه» نوشته ديويد 
بالداچى، «آخرين دوست» نوشته نورا رابرتز و «كمك» نوشته كاترين 

استاكت ديگر كتاب هايى بودند كه چنين موفقيتى را تجربه كردند. 

در بخش كتاب هايى كه بيش از 300 هزار عنوان فروش را تجربه كردند 
پا  «از  كتاب  با  برند  هايلن  لورا  شامل  كه  دارند  جاى  كتاب  عنوان   14
كه  «دخترى  عنوان  با  الرسن  استيگ  گانه  سه  سوم  قسمت   ، نيفتاده» 
«شاهد»  پترسون،  جيمز  نوشته  يازدهم»  «ساعت  كرد»،  بازى  آتش  با 
نورا رابرتز، «خيلى بلند و بسيار نزديك» نوشته جاناتان زافران فوئر، 
«آب براى فيل ها» نوشته سارا گرون، «كمك مفيد» نوشته نورا رابرتز، 
مرگبار:  «شليك  دوگارد،  مارتين  و  اورايلى  بيل  نوشته  لينكلن»  «كشتن 
جيمز  نوشته  مقصر»  «همسران  فلين،  وينس  نوشته  آمريكايى»  ترور 
پترسون،  جيمز  نوشته  كراس»  آلكس  «كشتن  اليس،  ديويد  و  پترسون 
«استيو جابز» نوشته والتز ايزاكسون، «هشيار از شب بوى زرد بودن» 

نوشته استفن چابسكى و «قطره» نوشته مايكل كانلى هستند. 
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62 سال از مرگ خالق «بوف كور» گذشت

«صادق هدايت» 
در شيـــراز

جهانگير هدايت

شيراز  به   1312 سال  در  يك بار  هدايت  صادق 
چند  كريم خان  دكتر  عمويش  نزد  كرد،  مسافرت 

روزى مانده. ما نمى دانيم اين سفر به شيراز در 
«داش آكل» و قصه ها و ضرب المثل هاى شيرازى 
اواسط  است.  داشته  اثرى  چه  نوشت  بعدا  كه 
صادق  به  مربوط  همايش  كه  بود   1391 اسفند 
شيراز  خاك  شد.  داده  ترتيب  شيراز  در  هدايت 
بوى عطر ادب و فرهنگ اصيل ايران را مى دهد، 
چون بسترى براى حافظ و سعدى در دامان خود 
دارد. گويى در تمام فضاى اين شهر زيبا فرهنگ 
و تمدن و ادب اصيل ايران موج بر مى دارد. اين بار 
صادق هدايت را كانون وكالى دادگسترى منطقه 

فارس به شيراز دعوت كرد. 
به  كه  دارد  هنرى اى  كميسيون  كانون  همين 
است  عالقه مند  فوق العاده  هنرى  حركت هاى 
برد.  شيراز  به  همايش  ضمن  را  هدايت  وصادق 
سينما»  در  هدايت  صادق  ادبيات  بر  «رهيافتى 

كه  بود  شده  دعوت  من  از  و  بود  همايش  عنوان 
در آن حضور پيدا كنم. سال ها بود شيراز نرفته 

بودم و رفتم به شيراز.
دوستان  شيراز  فرودگاه  به  ورود  لحظه  از 
كميسيون هنرى كانون وكال با حضور در فرودگاه 
از من استقبال پر محبتى كردند. در هتل آبرومندى 
برگزار  شد.  همايش  بعد  روز  و  دادند  جا  را  ما 
داده  تخصيص  گردهمايى  اين  به  بزرگى  سالن 
شده و عده قابل مالحظه اى از وكال، ادبا، استادان، 
اين  در  هدايت  صادق  دوستداران  و  دانشجويان 
جلسه حاضر بودند. با توجه به موضوع همايش 

آثار  با  ارتباط  در  فيلم  چند  از  صحنه هايى  ابتدا 
صحنه ها  عمدتا  درآمد.  نمايش  به  هدايت  صادق 
«سفر  و  كور»  «بوف  فيلم هاى  به  بودند  مربوط 
«گفت وگو  درمبخش،  كيومرث  ساخته  بهارى» 
«تاريك خانه»  سينايى،  خسرو  ساخته  سايه»  با 
بعضى  از  صحنه هايى  و  هدايت  حسن  ساخته 
فيلم هاى خارجى. به طور كلى صحنه هايى از اين 
هدايت  صادق  آثار  با  درآمد  نمايش  به  كه  فيلم 

ارتباط داشت.
من  كنم.  صحبت  كه  شد  خواسته  من  از  بعد 
سينما  به  هدايت  صادق  زياد  عالقه  درباره  ابتدا 
مانند  وحشتناك  فيلم هاى  تماشاى  مخصوصا  و 
صحبت  نوسفراتو  و  گولم  كاليگارى،  دكتر  مطب 
كردم و بعد به فيلم ها و انيميشن هايى كه درباره 
زندگى و افكار و آثار صادق هدايت ساخته شده 

خاطراتى  بود  شده  خواسته  من  از  كردم.  اشاره 
كه از صادق هدايت به ياد دارم را بيان كنم. من 
در سه خانه اى كه صادق هدايت در آنها زندگى 
در  يكى  بودم.  هم خانه  او  با  مدتى  براى  مى كرد، 
خانه اى كه در خيابان كوشك است و بيمارستان 
دكتر امير اعلم آن را تصرف كرده است. ديگرى 
خانه اى كه پشت دانشسراى عالى آن موقع قرار 
خيابان  در  اعتضادالملك  خانه  باالخره  و  داشت 
مربوط  خاطرات  اين  فعلى.  سميه  و  قبلى  ثرياى 
تا  بودم  بچه اى  پسر  من  كه  ايامى  به  مى شود 
شايد  مى كردم.  تحصيل  دبيرستان  در  كه  زمانى 
خيابان  خانه  در  خاطرات  جالب ترين  از  يكى 
ثريا ست كه سگ سياه قوى هيكلى در حياط خانه 
نگهباني مى كرد و من ماموريت داشتم ميهمانان 
و  آل احمد  جالل  مخصوصا  هدايت،  صادق 

همسرش را از گزند سگ محفوظ بدارم!
كتاب  او  كرد.  سخنرانى  جوركش  شاپور  بعد 
مرگ  و  عشق  «زندگى،  تحت عنوان  جالبى 
منتشر  و  نوشته  هدايت»  صادق  ديدگاه  از 
و  آثار  با  رابطه  در  جوركش  آقاى  است.  كرده 
ديدگاه هاى صادق هدايت و فيلم و سينما صحبت 
كرد. در پايان به سخنرانان از طرف كانون وكالى 
دادگسترى منطقه فارس جوايزى داده شد. به من 
تابلو  روى  كه  شد  اهدا  زيبايى  و  بزرگ  تابلوى 
يكى  زبردست  ايرج  سروده  رباعى  خط نقاشى  با 
درباره  معاصر  رباعى سراهاى  قدرتمندترين  از 

صادق هدايت آمده است. رباعى مى گويد:

چون روح وجود تو معمايى بود
آميزه اى از جنون و تنهايى بود

روزى كه تو را خاك در آغوش كشيد
زانو زدن مرگ تماشايى بود

به طور كلى اين همايش با برخوردارى از نظم و 
ترتيب و نحوه برگزارى آن درخور صادق هدايت 
تشكر  آن  برگزاركنندگان  همه  از  دارد  جا  و  بود 

كنم.
شد  ما  راهنماى  گرامى  دوست  زبردست  ايرج 
حضرت  و  حافظ  حضرت  مزار  زيارت  براى 
كه  خانه اى  مخصوصا  كه  اماكن  ديگر  و  سعدى 
من  براى  شد  ساخته  آن  در  آكل»  «داش  فيلم 
شيرازى  دوستان  است  گفتنى  بود.  جالب  بسيار 
نكته  نكردند.  دريغ  ما  درباره  محبتى  هيچ  از  ما 
و  توريست  تعداد  سفر  اين  در  آنكه  مهم  بسيار 
با  شيراز  در  خارجى  توريست هاى  مخصوصا 
اين همه امكانات و جاذبه توريستى بسيار اندك 
بود. متاسفانه ما درآمد هنگفتى را كه بايد داشته 

باشيم از دست داده ايم.  
حوالى  سنتى  قهوه خانه  يك  به  رفتيم  روز  يك 
خورديم  را  چايمان  آنكه  محض  به  مشير.  بازار 
برويد!  بايد  گفت:  و  آمد  قهوه چى  شاگرد  يك 
پسره  اين  داريم!  ميهمان  ما  گفت  چرا؟  پرسيدم 
ما را بيرون مى كرد چون ميهمان داشت. من اين 
رييس كل  به  را  داخلى  توريست  ميهمان نوازى 
نشانه  كه  مى گويم  تبريك  فارس  گردشگرى 
مديريت بى نظيرى است. اميدوارم سال جديد ميز 
كارش  و  بيشتر  درآمدش  گنده تر،  رييس  آقاى 
كمتر شود! اين اولين بارى بود در آمريكا، كانادا، 
بيرون  پديده  با  من  آفريقا  و  خاورميانه  اروپا، 

راندن مشترى روبه رو شدم!
جهان»  نصف  «اصفهان  كتاب  در  هدايت  صادق 
مى نويسد: «بايد رفت! اين لغت رفتن چقدر سخت 
است. يكى از بزرگان گفت: آهنگ سفر يك جور 
مى كند،  وداع  را  شهرى  انسان  وقتى  است  مردن 
هستى  از  كمى  و  احساسات  يادگار،  از  تعدادى 
خودش را در آنجا مى گذارد و تعدادى از يادبودها 
كه  حاال  مى برد.  خودش  با  را  شهر  آن  تاثير  و 
مى خواهم برگردم مثل اين است كه چيزى را گم 
كرده باشم يا از من كاسته شده باشد و آن چيز 
نمى دانم چيست، شايد يك خرده از هستى»، آنجا 
در خاك عطرآگين شيراز مانده باشد. قسمتى از 

صادق هدايت در شيراز ماند.

رقابت محمود دولت آبادى 
با برنده نوبل در جايزه 

BTBA آمريكايى
«كلنل» در جمع بزرگان

 
ترجمه رمان «كلنل» نوشته محمود دولت آبادى، 
درصد» 2013   3» ترجمه  جايزه  دريافت  نامزد 
جايزه،  اين  سايت  گزارش  شد.به  آمريكا  در 
به  نامزد   10 از  يكى  عنوان  به  «كلنل»  ترجمه 
است.جايزه  يافته  راه  جايزه  اين  نهايى  فهرست 
«3 درصد» كه از سوى دانشگاه راچستر آمريكا 
اهدا مى  شود، براى حمايت از آثار ترجمه شده 
از سراسر جهان به زبان انگليسى اهدا مى  شود. 
تنها 3  آمريكا  در  كه  استدالل  اين  با  جايزه  اين 
آثار  شامل  سال  در  شده  منتشر  آثار  درصد 
ترجمه شده هستند، راه اندازى شده تا بتواند با 
تشويق ترجمه آثار ادبى، اين بخش از انتشارات 
دهد.كتاب  گسترش  را  آمريكا  در  مانده  مغفول 
مجوز  هنوز  ايران  در  كه  دولت آبادى  «كلنل» 
نشر به دست نياورده است، اولين بار به زبان 
ترجمه  از  پس  كه  كتاب  اين  شد.  ترجمه  آلمانى 
به زبان انگليسى موفق شد تا به فهرست جايزه 
بوكر آسيا 2012 راه پيدا كند، از رسيدن به دور 
تجربه  اولين  اين  اما  ماند،  باز  رقابت  آن  نهايى 
براى ايران بود كه بتواند وارد يك رقابت ادبى 
فارسى اش  عنوان  كه  شود.«كلنل»  بين المللى 
سوى  از   2009 سال  در  است،  كلنل»  «زوال 
شد.  منتشر  سوئيس  در  «يونيون»  انتشارات 
اين كتاب را بهمن نيرومند از فارسى به آلمانى 
به  كه  آن  انگليسى  ترجمه  و  است  كرده  ترجمه 

پتردال  تام  توسط  است  يافته  راه  رقابت  اين 
صورت گرفته و اين رمان را انتشارات «ملويل  
در  ايران  از  است.«كلنل»  كرده  منتشر  هاوس» 
مجارستان،  اسپانيا،  فرانسه،  از  آثارى  كنار 
پرتغال، آلمان و روسيه به اين رقابت راه يافته 
مولر  هرتا  و  روسى  شيشكين  مى خاييل  است. 
هستند  جهانى  برجسته  چهره هاى  از  آلمانى 
مى  شود. ديده  فهرست  اين  در  نامشان  كه 

سوى  از  كه  جايزه  اين  نامزدهاى  فهرست  در 
دانشگاه راچستر منتشر شده، 10 نويسنده از 9 
كشور حضور دارند. شناخته شده ترين نويسنده 
اين فهرست، هرتا مولر -نويسنده برنده جايزه 
نوبل ادبيات است. از ديگر رقيب هاى سرشناس 
دولت آبادى نيز ميخاييل شيشكين روسى است.
اين جايزه از سال 2007 شروع به كار كرده و 
برندگان  از  هريك  به  آمازون  سايت  حمايت  با 
رمان  بخش  دو  در  كه  رقابت  اين  مترجمان  و 
مى  كند. اهدا  دالر  هزار  مى  شود، 5  اهدا  شعر  و 

ارديبهشت)   15) مه  ماه   4 جايزه  اين  برندگان 
محمود  مى  شوند.رمان  معرفى  نيويورك  در 
از  كلنل»  «زوال  نام  با  ايران  در  دولت آبادى 
ارائه  نشر  مجوز  كسب  براى   87 سال  مهرماه 
شده است؛ اما با عنوان «كلنل» به زبان آلمانى 
ترجمه و به عنوان يكى از نامزدهاى جايزه ادبى 
تيرماه  در  درى  بهمن  شد.  معرفى  آسيا  بوكر 
فرهنگى  معاونت  از  بركنارى  از  پيش   91 سال 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى  گفت، اگر ناشر 
كتاب «كلنل» تغيير كند، مجوز مى  گيرد؛ چرا كه 
دولت آبادى اصالحات را انجام داده است. رمان 
مجوز  دريافت  براى  چشمه  نشر  توسط  «كلنل» 
نشر ارائه شده بود كه پروانه فعاليتش لغو شد و 
به اين ترتيب، از انتشار در ايران بازمانده است.
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شانزدهم  روز  چاپلين»  «چارلى  به  معروف  چاپلين»  اسپنسر  چارلز  «سر 
آوريل 1889 از والدينى هنرمند در لندن به دنيا  آمد و روز 25 دسامبر 1977 
كارگردانان،  بزرگ ترين  از  وى  درگذشت.  سوئيس  در  سالگى   88 سن  در 
سينماى  كالسيك»  «هاليوود  عصر  در  كمدى  آثار  بازيگران  و  آهنگ سازان 
در  را  رنج  و  درد  كه  داشت  را  توانايى  اين  كه  مى آيد  شمار  به  آمريكا 
خالق ترين  از  به راستى  «چاپلين»  بكشد؛   تصوير  به  انسانيت  و  عشق  كنار 
با  همزمان  كه  بود  صامت  فيلم هاى  عصر  شخصيت هاى  تأثيرگذارترين  و 
را  آنها  موسيقى  ساخت  و  تهيه كنندگى  كارگردانى،  فيلم هايش،  در  بازيگرى 

نيز برعهده داشت.

 وى 65 سال از عمر 88 ساله اش را وقف سينما و دنياى سرگرمى كرد كه 
شروع آن از سالن ويكتوريا انگلستان به عنوان پسربچه اى پنج ساله آغاز شد 
و تا سن 88 سالگى ادامه يافت. يك سال پس از مهاجرت همراه خانواده اش 
به  فراوانى  عالقه  مادرش،  به واسطه  كه  «چاپلين»  آمريكا،  به  انگلستان  از 
بازيگرى پيدا كرده بود، براى اولين بار در فيلم «در تالش معاش» بازى كرد 

كه البته چندان موردقبول مديران كمپانى «كى استون» قرار نگرفت. با اين حال 
سن  در  وى  بدهند.  جوان  چاپلين  به  دوباره اى  فرصت  گرفتند  تصميم  آنها 
24 سالگى در دومين فيلم اش با نام «مسابقات اتومبيل رانى كودكان» بازى 
بعدى اش  فيلم  همچنين  و  فيلم  اين  در  او  سنگين  راه رفتن  خاص  سبك  كرد. 
«مخمصه  غريب ميبل» سخت موردتوجه تماشاگران قرار گرفت و محبوبيت 
ويژه اى پيدا كرد. سال 1915 آغاز دوران حرفه اى بازيگرى «چاپلين» بود كه 
با عقد قرارداد جديد با استوديوهاى جديد و راه اندازى كمپانى فيلم خودش 
دالرى،  هزار   670 دستمزد  دريافت  با  «چاپلين»  بعد،  سال  يك  بود.  همراه 
كه  ساخت  فيلم»  «ميوچال  كمپانى  براى  كمدى  فيلم   12 ماه،   18 مدت  طى 
از  كه  مى شوند  محسوب  سينما  تاريخ  كمدى  فيلم هاى  تأثيرگذارترين  جزو 
معروف ترين آنها مى توان به «خيابان آرام»، «ساعت يك صبح»، «ماجراجو» 
تا  چاپلين»  فيلمسازى «چارلى  خاص  تكنيك هاى  كرد.  اشاره  و «سمسارى» 
زمان حيات او براى همه ناشناخته باقى ماند و هرگز درباره آنها صحبتى 
نمى كرد. در سال 1983، شش سال بعد از مرگ چاپلين بود كه يك مستند 
انگليسى با نام «چاپلين ناشناخته» به بررسى دقيق سكانس ها و هنر فيلمسازى 
چاپلين پرداخت. وسواس بسيار زياد «چاپلين» در اين كه بازيگران فيلم هايش 
حتما آنچه او درنظر دارد را بازى كنند، از داليلى بود كه وى در مقايسه با 
اين  در  مى كرد.  فيلم هايش  ساخت  وقف  را  طوالنى ترى  مدت  رقبايش،  ديگر 
«زائر»   ،(1920) «پسربچه»  چون  ماندگارش  آثار  از  برخى  چاپلين  سال ها، 
(1923) و «دوش فنگ» (1918) را ساخت. وى به واسطه مشغله كارى زياد كه 
همزمان براى استوديو شخصى اش و ديگر استوديوها فيلم مى ساخت، كم تر 
فرصت پيدا مى كرد تا خودش نيز نقشى بازى كند. «زن پاريسى» (1923)، 
«جويندگان طال» (1925) و «سيرك» (1928) ازجمله فيلم هاى دهه 30 بودند 
كه چاپلين نقش كوتاهى در آن بازى كرد. پيش از ورود به عصر فيلم هاى 
نيز  سال 1936  در  و  شهر»  سال 1931 «روشنايى هاى  در  ناطق، «چاپلين» 
«عصر جديد» را ساخت كه به راستى از ماندگارترين آثار او هستند. فيلم هاى 
ناطق و همراه با ديالوگ «چارلى چاپلين» با شاهكار معروف اش، «ديكتاتور 
را  چاپلين  صداى  كه  اولين بارى  هرچند  شد.  آغاز   1940 سال  در  بزرگ» 
آواز  كه  بود  جديد»  «عصر  فيلم  پايانى  سكانس  در  شنيدند،  تماشاگران 
نامفهومى از چاپلين شنيده مى شد. با وجود شكوفايى دوران فيلم هاى ناطق 
در دهه 30، چاپلين همچنان سينما را يك هنر پانتوميك مى دانست و عقيده 
داشت كه بازى بسيار بيشتر از كلمات و ديالوگ ها از سوى تماشاگر درك 

مى شود. وى با فيلم «اليم اليت» در سال 1972 جايزه اسكار بهترين موسيقى 
حدودا  تأخير  با  كه  بود  آن  ساخت  از  بعد  دهه  چند  هرچند  كرد،  كسب  را 
بخش  دو  در   1929 سال  در  «چاپلين»  شد.  اكران  لس آنجلس  در  ساله   30
جوايز  نامزد  فيلم «سيرك»  براى  كمدى  كارگردان  بهترين  و  بازيگر  بهترين 
اسكار بود، اما برگزاركنندگان جوايز اسكار با خارج كردن نام او از فهرست 

نامزدها، تصميم گرفتند تنها يك اسكار افتخارى به وى اعطا كنند. 
اين كمدين بزرگ، در سال 1972 دومين جايزه افتخارى اسكار را گرفت و 
براى اولين بار در مراسم حضور يافت. در تاريخ برگزارى اسكار، «چاپلين» 
به  دقيقه   5 كه  است  حضار  ازسوى  تشويق  مدت  طوالنى ترين  دار  ركورد 
طول انجاميد. «چارلى چاپلين» دو فيلم آخرش را در لندن ساخت؛ «سلطانى 
كه  سال 1967  در  هنگ كنگ»  از  «كونتسى  و  سال 1957  در  نيويورك»  در 
بود.  چاپلين  خود  برعهده  آنها  تهيه كنندگى  و  فيلمنامه  نگارش  كارگردانى، 
لورن»،  «سوفيا  و  براندو»  «مارلون  بازى  با  هنگ كنگ»  از  «كونتسى  فيلم 
خداحافظى  از  پس  «چاپلين»  بود.  سينما  عرصه  در  چاپلين  حضور  آخرين 
را  صامت اش  فيلم هاى  موسيقى  تا 1976،  سال هاى 1969  بين  بازيگرى،  از 

مارس 1975  چهارم  روز  وى  مى كرد.  عرضه  دوباره  را  آنها  و  مى ساخت 
به جهت سال ها خدمت هنرى به جامعه انگلستان از سوى ملكه اليزابت دوم به 

مقام شواليه رسيد و لقب «سر» را دريافت كرد.
از  «كونتسى  فيلم  ساخت  پايان  از  پس  تقريبا  چاپلين  جسمانى  سالمت   
 1972 سال  در  اسكار  جايزه  دريافت  از  پس  شديدتر  به طور  و  هنگ كنگ» 
روبه وخامت گذاشت. از سال 1977 بود كه او روى «ويلچر» مى نشست و 

سرانجام روز 25 دسامبر 1977 در سن 88 سالگى درگذشت. 

چون  متعددى  جوايز  كسب  به  موفق  سينمايى  فعاليت  دهه  چند  طى  وى 
جايزه اسكار بهترين موسيقى براى «اليم اليت» در سال 1973، جايزه اسكار 
افتخارى در سال 1972، نامزد اسكار بهترين فيلمنامه در سال 1948 براى 
سال  در  فيلمنامه  بهترين  و  مرد  بازيگر  بهترين  اسكار  نامزد  وردو»،  «آقاى 
براى  سال 1929  در  افتخارى  اسكار  جايزه  بزرگ»،  براى «ديكتاتور   1941
ربان  جايزه  آمريكا،  كارگردانان  انجمن  از  افتخارى  جايزه  «سيرك»،  فيلم 
سال  در  ايتاليا  فيلم  روزنامه نگاران  انجمن  از  خارجى  فيلم  بهترين  نقره اى 
1953 براى «اليم اليت»، جايزه شير طالى افتخارى ونيز در سال 1972شد. از 
مهم ترين آثار كارنامه فيلمسازى چارلى چاپلين مى توان از «ولگرد»،  «شغل»، 
«دوش فنگ»،  سگى»،  «زندگى  آرام»،  «خيابان  آتش نشانى»،  «مامور  «بانك»، 
«پسربچه»، «زائر»، «زن پاريسى»، «جويندگان طال»، «سيرك»، «روشنايى هاى 
«اليم اليت»،  وردو»،  «موسيو  بزرگ»،  «ديكتاتور  جديد»،  «عصر  شهر»، 
«سلطانى در نيويورك»، «كنتسى از هنگ كنگ»، «خانه به دوش»، «پروفسور» 
و «طبقه مرفه» نام برد. در ماه ژوئن سال گذشته بود كه يك دست نوشته 
كمياب متعلق به «چارلى چاپلين» كه اولين تالش هاى اين نابغه سينماى كمدى 
از  رونمايى  در  شد.  كشف  مى دهد،  نشان  را  ديالوگ دار  فيلم هاى  سمت  به 
آرشيو خانوادگى «چارلى چاپلين»، يك متن 50 صفحه اى دست نويس كشف 
شد كه نشانه اولين تالش هاى اين چهره نامدار سينما براى ورود به دنياى 
فيلم هاى ديالوگ دار است. اين متن دست نوشته اثرى طنز درباره كولونيزم 
سال 1932  در  اندونزى  بالى  جزيره  به  سفر «چاپلين»  از  برگرفته  كه  است 
است. وى قصد داشت فيلمى با نام «بالى» بسازد كه در صورت تحقق اولين 
فيلم او مى بود كه همراه با ديالوگ بود، اما سرنوشت اينگونه رقم خورد كه 
اين  است  چاپلين  شاهكارهاى  از  كه  سال 1940  در  بزرگ»  «ديكتاتور  فيلم 

عنوان را در اختيار بگيرد.

124 سالگى 
چارلى 
چاپلين

 «چاپلين» به راستى 
و  خالق تـرين  از 
ين  تر ر ا گــذ ثير تأ
عصر  شخصيت هاى 
صامت  فيلم هــــاى 
همزمان  كه  بود 
در  بازيگرى  با 
يش،  فيلــــــــم ها
كــــــــارگردانى، 
و  تهيه كنندگـــــى 
ساخــت موسيــقى 
برعهده  نيز  را  آنها 

داشت.
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ايران جوان يا 
همان وطنم ، وطنم
نگاهى گذرا به تاريخچه ساخت و اجراى اولين 

سرود ملى ايران
كه  است  ايران  ملى  نمادهاى  از  يكى  ايران  دولت  رسمى  ملى  سرود 
در مراسم رسمى دولت، يادبودهاى ملى، مراسم مهم فرهنگى هنرى، 
نخستين  شود.  مى  پخش  يا  اجرا  ملى  هاى  مناسبت  ديگر  و  ورزشى 
موزيك  شعبه  معلم  توسط  ناصرى  دوره  در  ايران  سرود  آهنگ 

دارالفنون «موسيو لومر» ساخته شدو پس از آن در سال هاى اخير 
بارديگر توسط « پيمان سلطانى » تنظيم و براى نخستين بار توسط « 
ساالر عقيلى » خوانده شد. به بهانه اجراى اين سرود دراجراى آخرين 
شب از بيست و هشتمين جشنواره موسيقى فجر توسط ساالرعقيلى، 
درزير نگاهى گذرا مى اندازيم به تاريخچه ساخت ، اجرا و ضبط اين 

موسيقى در ايران:

چهارسال پس از تأسيس دارالفنون (در سال 1268ه.ق) دو كارشناس 
تهران  وارد  پاريس  از  رويون  و  بوسكه  هاى  نام  به  نظام  موزيك 
نام  به  نظامى  موزيك  دسته  يك  خورشيدى،  سال 1235  در  و  شدند 
قمرى   1273 سال  بوسكه»   » دادند.  تشكيل  سلطنتى»  موزيك  «دسته 
ايران را ترك كرد و رويون هم كه مردى رنجور و بيمار بود، گرچه 
شاگردان  پيشرفت  عدم  واسطه  به  اما  بود،  ايران  در  1284قمرى  تا 
خود  وطن  به  بوسكه  وقتى  نبود.  موفق  خود  كار  در  عمًال  موزيك، 
بازگشت و فعاليت رويون هم به سبب بيمارى متوقف شد، شخصى 
به نام ماركو (Marco) از ايتاليا براى آموزش دسته موزيك به خدمت 
«كالرينت»  نواختن  در  تنها  كه  بود  عامى  مردى  ماركو  شد.  گرفته 

آشنايى داشت.

ضرورت  به  نظامى  موسيقى  با  آشنايى  از  پس  شاه»  «ناصرالدين 
چون  و  برد  پى  نظامى  موزيك  هاى  دسته  به  قشون  دادن  سامان 
شيفته تشريفات و جالل و جبروت دستگاه پادشاهى بود،تمايل خود 
را به تشكيل اين قسمت در قشون از خود نشان داد و زمانيكه دانست 
بيفزايد  امر  ابهت  بر  سلطنتى  تشريفات  در  تواند  مى  نظامى  موزيك 
خواست. كمك  مورد  اين  در  فرانسه  دولت  از  كه  شد  عالقمند  چنان 
براين اساس وزير جنگ اين كشور «موسيو لومر» را بدو معرفى كرد.

« آلفرد ژان باتيست لومر» موسيقى دان نظامى فرانسوى كه معاون 
دسته موزيك هنگ اول سربازان گارد بود، در تاريخ 1284قمرى به 
ايران آمد و از اين زمان شعبه اى در مدرسه نظام دارالفنون به نام 
موسيقى  بخش  دانشجويان  به  لومر  شد.  تأسيس  موزيك»  «شعبه 
به  را  ايران  ملى  سرود  نخستين  همچنين  و  داد  آموزش  دارالفنون 
سفارش ناصرالدين شاه ساخته وتنظيم كرد . اين سرود كه از ابتدا بى 

كالم بود و به «سالم شاهى » شهرت داشت، در سال 1284 خورشيدى 
براى نخستين بار به رهبرى موسيو لومر اجرا و ضبط گرديد.

از  بردارى  پرده  براى  مراسمى  در  موسيقى  اين  زنده  اجراى  اولين 
مجسمه اى مهم در باغ شاهى در حضور ناصرالدين شاه بود .

«دوست على خان معيرالممالك» از مراسمى كه در باغ شاه برگزار و 
توسط ناصرالدين شاه افتتاح شد،مى نويسد: « روزى را براى مراسم 
و  اعيان  و  شاهزادگان  از  و  گرفتند  جشن  مجسمه  از  بردارى  پرده 
وزراء و نمايندگان خارجى دعوت كردند... چند دسته موزيك در نقاط 
مختلف باغ به نوبت به نواختن آهنگهاى گوناگون پرداختند.در ساعت 
از  پرده  كه  همين  و  آمد  در  جشن  مجلس  به  شاه  ناصرالدين  مقرر 
ملى  سالم  آهنگ  هم  موزيك  هاى  دسته  شد،  برداشته  مجسمه  روى 
ايران را نواختند.» اما ظاهراً لومر پس از كشته شدن ناصرالدين شاه 
، موزيكانچيگرى را عمًال رها كرد و با حفظ منصب موزيكانچى باشى 
دربار به كار دادوستد و تجارت پرداخت. اعتمادالسلطنه در خاطرات 
ترور  (سال  قمرى   1313 سال  االول  جمادى  هفتم  دوشنبه  روز 

ناصرالدين شاه) درباره لومر مى نويسد:

دان  موسيقى  لومر»  باتيست  ژان  آلفرد   »
موزيك  دسته  معاون  كه  فرانسوى  نظامى 
تاريخ  در  بود،  گارد  سربازان  اول  هنگ 
1284قمرى به ايران آمد و از اين زمان شعبه 
اى در مدرسه نظام دارالفنون به نام «شعبه 
دانشجويان  به  لومر  شد.  تأسيس  موزيك» 
و  داد  آموزش  دارالفنون  موسيقى  بخش 
به  را  ايران  ملى  سرود  نخستين  همچنين 
سفارش ناصرالدين شاه ساخته وتنظيم كرد 
سه  سالى  كرده،  ترك  را  موزيكانچيگرى  كه  موزيكانچى  لومر   »
خود  براى  و  گيرد  مى  مواجب  و  جيره  دولت  از  تومان  چهارهزار 
تجارت مى كند». سرود ملى اى كه موسيو لومر فرانسوى ساخته بود، 
يك بار هم به هنگام ورود مظفرالدين شاه قاجار و در حضور وى در 
پاريس اجرا شد وپس از آن در سال هاى اخير، توسط اركستر ملل 
مجدد  تنظيم  ايده  افتاد.  اتفاق  آن  اركسترال  و  رسمى  اجراى  نخستين 
اين سرود براى اركستر ملل به پيشنهاد پيمان سلطانى و تاييد شوراى 

اركستر صورت پذيرفت. 

موسيقى  اصول  با  اثر  ملوديك  عوامل  تطبيق  ضمن  تنظيم  اين  در 
با  و  مناسب  كادانس  و  كودا  اورتور،  شدن  اضافه  و  ايران  كالسيك 
اجراى  و  ترقى»  «بيژن  ياد  زنده  توسط  ميهنى  ملى  شعرى  سرايش 

حماسى اركستر، لحن جديدى از اين اثر خلق شد.
دو تنظيم توسط « پيمان سلطانى» و « سياوش بيضايى» براى اركستر 

ملل از اين اثر انجام شده است.
اين اثر براى نخستين بار توسط « ساالر عقيلى» در تاالر وحدت تهران 

به همراه اركستر ملل خوانده شد.

آشنايى با ساز تنبور
تنبور يكى از سازهاى زهى است كه در آن سيم ها از روى دسته اى بلند و 

كاسه اى عبور كرده  و با ضربه انگشتان به صدا درمى آيد
ساز  به  مى توان  تنبور  از  امروزه  و  گفته اند  نيز  تنبوره  بعضى  را  تنبور 
محلى با دسته اى بلندتر و كاسه اى بزرگتر و منحنى تر از سه تار داراى 2 
يا 3 سيم و 14 پرده كه به فاصله اكتاو در ساز پرده بندى شده، تعبير كرد.

اين ساز را با پنجه مى نوازند و اين خود دليلى است بر ارتباط خانوادگى 
صدا  به  انگشت(ناخن)  با  نيز  آنها  كه  سه تار  و  محلى  دوتار  و  تنبور 

درمى آيند.
تنبور، داراى شخصيتى عرفانى و حماسى است و اين ساز براى نواختن 
قطعات حماسى نيز استفاده مى شود. اين ساز در طول سير و سفر تاريخى 
و فرهنگى تنبور در نقاط و نواحى مختلف نام ها و شكل هاى متفاوتى پيدا 

كرده است.
تنبور داراى شكمى گالبى و دسته اى دراز است كه روى آن از 10 تا 15 
پرده بسته مى شود. دسته اين ساز مانند سه تار، بر سر ساز متصل است 
و سر آن در حقيقت ادامه دسته است كه روى سطوح جلويى و جانبى آن، 
هر يك دو گوشى كار گذارده شده كه سيم ها به دور آنها پيچيده مى شوند. 
سيم هاى تنبور 4 عدد و معموًال به فواصل مختلف كوك مى شود. اين ساز 

معموًال بدون مضراب و با انگشت نواخته مى شود.

انواع تنبور با اسامى و اشكال مختلف:
تنبور قوچانى، شروانى، بغدادى، تيسفونى و انواع دو تار، چگور و قپوز. 
رواج  ايران  مناطق  بيشتر  در  هنوز  مشابه  شكل هاى  با  ساز  اين  نواختن 

دارد.
تيكه  يك  كه  كاسه اى  تنبور  است؛  نوع  دو  ظاهرى  شكل  اساس  بر  تنبور 
است و تنبور چمنى كه همان تركه اى است و كاسه آن از تكه هاى چوب 
هم  كه  است  اين  دارد  اول  برنوع  كه  مزيتى  نوع  اين  است.  شده  درست 

ساخت آن راحت تر است و هم تعمير آن.

تاريخچه تنبور:
بر پايه 3 مجسمه يافت شده در خرابه هاى شوش، تنبور داراى تاريخچه اى 
مربوط به حدود 1500 پيش از ميالد است. تنبور زمانى در انواع كاسه 
طريق  از  سپس  مى شده  ساخته  سوريه  و  ايران  در  رايج  شكل  گالبى 
نواخته  مصر  در  آن  شكل  بيضى  كاسه  و  رفته  باختر  به  يونان  و  تركيه 
شده است.از تنبور به سه تار باستانى ايرانيان تعبير شده است كه در زمان 

ساسانيان، خسرو پرويز و قبل از آن هم به كار نواختن مى آمده.
تنبور ساز نوازندگانى ايرانيان محسوب مى شده و ابن خردادبه آوازخوانى 

مردم رى و طبرستان و ديلم را با تنبورها درست شمرده است.
ساز  اين  اصلى  كانون  اما  دارد  رواج  ايران  سرتاسر  در  تنبور  امروزه 
استان هاى كرمانشاه و كردستان و نواحى شمالى لرستان است. اين ساز 
در اين مناطق با نام هاى َتمُيَره، َتميَره، تموره و تمور شناخته مى شود.در 
منطقه اى كرد نشين تركيه به نام ديار بكر نوعى از تنبور موسوم به باقلما 
مضراب  با  كه  است  رايج  دستان  حدود 20  و  تار  و 5  بزرگ  كاسه اى  با 

نواخته مى شود.

قسمت هاى مختلف تنبور:
كه  است  مختلفى  اشكال  داراى  خود  كه  تنبور  پايين  قسمت  همان  كاسه: 
بستگى به منطقه و سازنده خود دارد. كاسه اين ساز را عمومًا از چوب 
توت مى سازند كه انتخاب نوع چوب، يعنى اينكه از چه جنس توتى باشد 

خود داراى نكاتى است.
تاثير  صدا  در  كه  است  متصل  كاسه  به  كه  تنبور  انتهايى  قسمت  دسته: 

زيادى دارد.
صفحه: قسمت روى كاسه كه داراى بافت ظريف مى باشد، صفحه نازكى 
در  و  مى گيرد  قرار  كاسه  دهانه  روى  بر  كه  گردو  درخت  چوب  از  است 
وسط و يا در كنار صفحه حدود 7 تا 12 سوراِخ 2 تا 3 ميليمترى دارد تا 
موجب نرمى صداى تنبور شود. سوراخ روى صفحه بر صداى تنبور تا 

ثير بسزايى دارد.
دستان: 13 تا 14 دستان در تنبور وجود دارد كه در محل هاى معّين بر 
دسته بسته مى شوند. به نظر اغلب نوازندگان مشهور، محل دستان ها ثابت 

است اما برخى نيز معتقدند كه جاى تعدادى از اين دستانها متغير است.
خرك: خرك، قطعه چوبى كوچك و محكم از درخت شمشاد و گردوست 
در  مى گيرد.  قرار  سيم گير  صفحه  روى  و  مى شود  وصل  آن  به  سيم  كه 

برخى از سازهاى جديد سيم گير كار خرك را مى كند.
وصل  آن  به  را  سيم  و  است  وصل  كاسه  انتهايى  قسمت  به  گير:  سيم 
مى كنند. سيم گير از جنس استخوان يا چوب بوده در انتهاى صفحه قرار 
دارد كه تارها را بدان گره مى زنند و تا انتهاى دسته مى كشند. در برخى از 

تنبورهاى جديد، خرك كار سيم گير را انجام مى دهد.
گوشى: همان قطعات باالى تنبور را گوشى ميگويند و از آن براى كوك 
كردن استفاده مى كنند. دو تا سه گوشى (در تنبورهاى نامتعارف تا پنج 
گوشى) از چوب بيد وجود دارد. تنبور النه كوك (جعبه گوشى ها) ندارد 
و گوشى هايش مستقيمًا در سوراخهاى ايجاد شده در انتهاى دسته فرو 

مى روند.
شيارهايى  داراى  كه  گويند  مى  را  گوشى  پايين  برجستگى  باال:  گير  سيم 
است. شيطانك ، كه قطعه چوب يا استخوانى است با دو سه شيار كه تارها 
از روى آن عبور داده شده به گوشى گره مى خورند. شيطانك در حدود 

15 سانتيمترى ابتداى دسته تعبيه مى شود.
پرده: نخ نازكى است كه روى دسته بسته شده و فاصله هر دو دستان را 
يك پرده مى گويند. تنبور از قديم داراى 2 سيم بوده كه اكنون آن را از 2 

سيم به يك سيم ارتقاء داده اند.
سيم: دو يا سه سيم، كه سيم بااليى معموًال جفتى است. اين سيم ها از يك 
سو به سيم گير و از سوى ديگر پس از عبور از روى خرك و شيطانك در 

انتهاى دسته به دور گوشى ها پيچيده مى شوند.
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دو چرخه، از 
خيال تا واقعيت 

ماشاء ا.. شمس الديني

ساخت  بيانگر  كه  نشانه هايى  نخستين 
آن  توليد  سوداى  دست كم  يا  دوچرخه 
غارهاى  ديواره  بر  است  بشر  توسط 
در  مسيح  ميالد  از  قبل  سال   2300
هند  و  مصر  چين،  همچون  كشورهايى 
انگيز  خيال  تصاويرى  مى شود؛  ديده 
نگاره هاى  اولين  از  كمتر  آن  اهميت  كه 

مرتبط با پرواز نيست. 

 KYKLOS نام  به  يونانى  كلمه  از  دوچرخه  لفظ   
زبان  در  يونانى  ريشه  اين  بعدها  و  شده  گرفته 
پيشوند  شده،  تبديل   BICYCLE كلمه  به  التين 
BI به مفهوم عدد دو و پسوند CYCLE به معنى 
صورت  هر  به  است.  طوقه  عباراتى  به  و  دايره 
تاريخ  در  رسمى  شده  شناخته  دوچرخه  اولين 
طوقه  دو  از  كه  دارد  نام  ريفر»  وسيله «سله  اين 
چوبى تشكيل شده و با استفاده از پاها در حالتى 
شبيه به راه رفتن اين وسيله را به طرف جلو و 
عقب هدايت مى كرده اند. تا سال 1790 اين وسيله 
اسب  مار،  همچون  مختلفى  اشكال  به  را  چوبى 
قرار  كودكان  توجه  مورد  كه  مى ساختند  و... 
آن  از  بازى  براى  ابزارى  عنوان  به  و  مى گرفت 
فرانسه  در  چوبى  اسب هاى  مي كردند.  استفاده 
تكامل بيشترى يافتند، به نحوى كه با پا به زمين 
زدن و حالت مشابه راه رفتن سرعت حركتى اين 
وسيله در سطوح افقى و سراشيبى تا 5 كيلومتر 
در ساعت ثبت شده است. اين تكه چوب افقى در 
اهالى  توجه  مورد  زمان  آن  در  مختلف  اشكال 
توليد  تاريخچه  به  نگاهى  با  نشد.  واقع  پاريس 

دوچرخه هاى مدرن مى توان به اين نتايج رسيد: 
1816: در اين سال فردى آلمانى به نام «وندريز» 
فرمان را به «سله ريفر» اضافه كرد ولى كماكان 
با استفاده از حركت پاها بر روى زمين، حركت 
آن امكان پذير بوده است (سرعت به 15 كيلومتر 

رسيد.)

توسط  كامل ترى  دوچرخه  سال  اين  در   :1817
ساخته  كالسروهه  درياس» از شهر  «براون فون 
«دنيس  بود.  كوچك  زين  يك  داراى  كه  شد، 
را  درياس  فون  دوچرخه هاى  از  يكى  جانسون» 
از  نمونه هايى  تا  برد  انگلستان  كشور  به  باخود 
اين  در  كند.  تكميل تر  را  آن  يا  ساخته  آن  روى 
شرايط و در كنار اين هدف، او اقدام به برگزارى 
كالس هاى آموزشى براى استفاده از اين وسيله 
كرد و مشتاقان زيادى براى فراگيرى اين فن به 
انگلستان  كشور  در  كم  كم  كردند.  مراجعه  او 
يك  عنوان  به  سوارى  دوچرخه  و  دوچرخه 

سرگرمى محبوب و متداول و جذاب رواج يافت.
ساوربرن»،  «بارون  نام  به  فرانسوى  يك   :1818
دوچرخه ديگرى را طراحى كرده و ساخت. چرخ 
جلويى اين دوچرخه، بسيار بزرگ و چرخ عقبى 
جلويى  چرخ  به  شرايط  اين  در  بود.  كوچك  آن 
دايره وار  صورت  به  حلقوى  طناب  يك  بزرگ،  و 
بسته شده بود كه با كشيدن آن با دست چرخ جلو 
به حركت در مى آمد و وسيله حركت مى كرد. اين 
نوآورى، وسيله مذكور را براى دوچرخه سواران 
به صورت يك مهارت در آورد به نحوى كه بند 
ابزارى  عنوان  به  وسيله  اين  از  سيرك  در  بازان 

تفريحى و سرگرم كننده استفاده كردند.
را  ديگرى  دوچرخه  گوهبر»  «لوييس   :1821
مشابه با دوچرخه ساوربرن ساخت، اما به جاى 
طناب از وسيله اى مشابه با زنجير دوچرخه هاى 
تا  شد  موجب  كار  اين  كرد،  استفاده  امروزى 

حركت دوچرخه تسهيل شود.
ميالن»  نام «مك  به  اسكاتلندى  آهنگر  يك   :1834

را  ابتدايى  ركاب  پنجه  موجود  دوچرخه هاى  به 
اضافه كرد تا ديگر احتياجى به فشار پا بر روى 
زمين نباشد. او طى 5 سال كار جدى بر روى اين 
كالسكه  همانند  ويژه اى  اشكال  در  را  آن  وسيله 

براى استفاده در مزارع به كار گرفت.
1839: اسكاتلندى ديگرى به نام «كيرك پاتريك» 
دوچرخه ركابدار را به شكل كامل ترى تهيه و در 

دسترس مردم قرار داد.
نام «پيرميشو»  به  فرانسوى  دار  كارخانه   :1860

براى  «پيراللمنت»  نام  به  را  جوانى  مهندس 
او  كرد.  استخدام  دوچرخه  ساختار  در  تغيير 
ساخته  چوب  از  كه  را  دوچرخه  از  قسمت هايى 
شده بود با لوله هاى آهنى تعويض كرده و بخش 
الستيكى  نوارهاى  با  را  چوبى  چرخ هاى  خارجى 

ضخيم پوشانيد.
نام  به  پيرميشو  شده  ساخته  دوچرخه   :1861
چند  هر  شد.  معروف  پتل»  ولوسى  «ولوسپيديا 
اين وسيله قديمى نسبت به دوچرخه هاى امروزى 
ترمزدار  دوچرخه  اولين  اما  نبود،  راحتى  وسيله 
زنجير  از  ولى  مى شد  محسوب  خود  دوران  در 
ثبت  گزارشى  زمان  آن  دوچرخه هاى  در  دنده  و 

نشده است.
پيرميشو  ساخت  پتل  ولوسى  دوچرخه   :1862
شد،  واقع  آمريكاييان  توجه  مورد  پيراللمنت  و 
شيكر»  «بون  را  آمريكا  به  يافته  انتقال  نمونه  لذا 
چرخ  روى  دوچرخه  اين  ركاب  كردند.  نامگذارى 
جلويى كه بزرگ بود استقرار يافته و عامل حركت 

محسوب مى شد.

1867: در اين سال هنوز طوقه جلو بزرگ تر از 
پدال و ركاب به صورت ثابت  طوقه عقب بود و 
در چرخ جلو تعبيه شده بودند. طوقه هاى چوبى 
را در اين زمان با طوقه هاى آهنى تعويض كردند؛ 
لذا وزن دوچرخه در حدود 50 كيلوگرم شد. اين 

دوچرخه جديد «پنى فارتنيك» نام گرفت.
در  رسمى  مسابقه  اولين  سال  اين  در   :1869
تاريخ دوچرخه سوارى و به مسافت 34 كيلومتر 
شركت كننده   333 با  وروان  تا  پاريس  شهر  از 

تدارك ديده شد. شركت كنندگان برتر قادر شدند 
با دوچرخه هاى جديد، مسافت مذكور را 3 ساعت 
و 9 دقيقه طى كنند. اما قبل از آن مسابقه ديگرى 
نيز   1868 درسال  «هندون»  نام  به  انگلستان  در 

ثبت شده است.
1870: هنوز تغيير چشمگيرى در تكامل دوچرخه 
روى نداده است. چرخ جلو بزرگ و چرخ عقب هنوز 
خيلى كوچك است و براى تسهيل استفاده كنندگان 
از اين وسيله پله كوچكى را درست در باالى چرخ 

عقب تا زين طراحى كرده اند. 
استانلى»  «جيمز  نام  به  انگليسى  يك   :1871
دوچرخه اى شبيه به «بون شيكر» ساخت كه يك 
پدال در چرخ بزرگ جلو داشت ولى كماكان هنوز 

چرخ عقب اين وسيله كوچك بود. 
از  الهام  اساس  بر  الوسون»  «هارى   :1873
به  شبيه  چيزى  داوينچى»  «لئوناردو  نقاشى هاى 
براى  و  كرد  طراحى  دوچرخه  براى  را  زنجير 
بازار  به  زنجيردار  دوچرخه  نخستين  بار  اولين 
آمد. زنجير اين چرخ به طوقه عقب وصل مى شد 

به  را  دوچرخه  پا،  فشار  توسط  آن  گردش  با  و 
آن  الستيك هاى  هنوز  اما  آورد  مى  در  حركت 
موزه  در  اكنون  هم  دوچرخه  اين  بودند.  توپر 

ميالن ايتاليا موجود است.
لندن،  كمبريج  دانشگاه  از  .ال.دادز»  «اف   :1876
دوچرخه ديگرى را ساخت كه سرعت متوسط 25 

كيلومتر در ساعت را به نام خود ثبت كرد.
در  توماس»  «باب  توسط  ديگرى  ابداع   :1879
در  او  شد.  انجام  دوچرخه  سرعت  افزايش  جهت 
بلبرينگ هاى  با  مشابه  وسيله اى  چرخ ها  مركز 
سرعت  از  او  دوچرخه  تا  داد  قرار  امروزى 

باالترى برخوردار شود.
با  زنجيردار  دوچرخه هاى  دهه 1880  در   :1881
اتصال به مركز چرخ عقب و با بلبرينگ به بازار 
سال 1881  در  دوچرخه ها،  گونه  اين  توليد  آمد، 
صورت  به  خياطى  چرخ  كارخانه  يك  توسط 
سريال انجام شد. اين كارخانه چرخ خياطى، چرخ 
عقب و چرخ جلو را به يك اندازه طراحى كرد و 

انقالبى را در اين وسيله ايجاد كرد.
كشورهاى  در  دوچرخه  توليد  رسما   :1885
كيلوگرمى   50 فارتينگ»  «پنى  شد.  آغاز  مختلف 
هنوز  كيلوگرم   10 حدود  در  وزنى  كاهش  با 
اين  سرعت  داشت.  قرار  همگان  توجه  مورد  هم 
در  كيلومتر   19 متوسط  صورت  به  دوچرخه 
 1885 سال  در  همچنين  است.  شده  ثبت  ساعت 
اولين مسابقه قهرمانى در ايتاليا به مسافت 160 

كيلومتر در شهر ميالن برگزار شد.
را  هوادار  الستيك هاى  «دانلوپ»  شركت   :1888
به بازار عرضه كرد كه عمر آن در حدود 5000 
يك  نيز  سال  همين  پايان  در  شد.  اعالم  كيلومتر 
دانلوپ،  كمپانى  براى  «بلفاست»  نام  به  گروهبان 
الستيك هاى تويى و رويى را همانند الستيك هاى 
امروزى ساخت. نمونه هاى الستيك اوليه شركت 
دانلوپ هنوز هم در موزه «ادينبور» در شهر لندن 

در معرض ديد همگان قرار دارد.
مشخص،  فرمان  زنجير  و  خودرو  رسما   :1892
زين مناسب و طوقه به دوچرخه اضافه شد، اما 
هنوز هم كماكان قطر طوقه جلويى كمى بزرگ تر 
 IOC1892 از قطر طوقه عقب بوده است. در سال
در شهر لندن و با عضويت چندين كشور اروپايى 
دوچرخه  تشكل هاى  اولين  و  ايجاد  آمريكايى  و 

سوارى شكل گرفت.
در  شده  انجام  ارزيابى هاى  اساس  بر   :1895
داراى  نفر  يك  آمريكايى  نفر  هر 27  از  سال  اين 
دوچرخه بود و قيمت اين وسيله در يك قرن پيش 
مى كرد.  برابرى  خوب  اسب  يك  خريد  قيمت  با 
بازى هاى  دوره  اولين  شروع  با   1896 درسال 
نيز  دوچرخه سوارى  رشته  المپيك،  ورزشى 
و  مستقل  ورزشى  رشته هاى  از  يكى  عنوان  به 
ورزشى  رشته هاى  جمع  به  روز،  آن  پرطرفدار 

افزوده شد و به شكل رقابتى انجام گرفت. 
اولين مسابقه جهانى

دوچرخه سوارى  جهانى  مسابقه  نخستين   :1901
هزار   20 حضور  با   1901 سال  مه  ماه   16 در 
تماشاگر مسابقات دوچرخه سوارى جهان برگزار 
«ميجر تيلور»  و  اول  مقام  فرانسه  از  «ژالكن»  و 

سياه پوست مقام دوم را كسب كرد.
سوارى  دوچرخه  مسابقات  دوره  دومين   :1904
جهانى در اين سال برگزار و 60 دوچرخه سوار 
درچند مرحله به مسافت 3890 كيلومتر به رقابت 
درگيرى  دليل  به  كه  مسابقه  اين  در  پرداختند 
دوچرخه سواران با هم تيراندازى هوايى توسط 
را  اول  مقام  گارن»  موريس   » شد  انجام  پليس 

كسب كرد. 
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عجيب ترين جاذبه 
هاى طبيعى جهان!

كرده  بازى  لى  لى  آب  روى  تاكنون  آيا 
سبز  و  اى  قهوه  زرد،  هاى  نقطه  ايد؟ 
در  كلمبيا  بريتيش  در  خالدار  رودخانه 
تغيير  اى  گونه  به  تابستان  روزهاى 
شما  براى  را  كار  اين  و  دهد  مى  شكل 
همچون  رودخانه  اين  كند.  مى  آسان 
ديگر رودخانه هاى دنيا آبى رنگ با تپه 
نيست.  سفيد  هاى  شن  و  سرسبز  هاى 
شده  كشف  تازگى  به  كه  غارى  مثال  يا 
الجثه  عظيم  گچى  هاى  كريستال  است 
اى دارد كه در هيچ جاى ديگر دنيا نمى 

توان نمونه هاى آن را پيدا كرد.

ميلياردها سال پيش، زمين به شكل ديگرى بود و 
غارها، دره ها، معادن، كوه ها و ... پديد آمده اند. 
شكلى  تقريبا  دنيا  مختلف  جاهاى  در  موارد  اين 
واحد دارند اما برخى از آنها هستند كه دهان آدم 
تماشاى  مثال،  طور  به  ماند.  مى  باز  ديدنشان  از 
سفيد  هاى  شن  از  بيابانى  يا  مايع  كمان  رنگين 
افرد  ساالنه  كه  هستند  مواردى  شكر  همچون 
جذب  خود  سمت  به  دنيا  سراسر  از  را  بسيارى 

مى كنند.
هاى  جاذبه  اين  با  بيشتر  تا  باشيد  همراه  ما  با 

طبيعى عجيب آشنا شويم.

غار مرمر - شيلى
اى  منظره  سال،  هزار  طول 6  در  خاك  فرسايش 
مواج و مرمرين به ديواره هاى اين غار بخشيده 
هاى  رنگ  آبى  و  سبز  هاى  آب  اثر  در  كه  است 
از  ها  آب  اين  اند.  گرفته  خود  به  نيز  متنوعى 
رودخانه كاررا در نزديكى مرز شيلى و آرژانتين 
سرچشمه مى گيرند. البته اين منظره طبيعى فوق 
العاده زيبا در معرض تهديد قرار دارد زيرا گويا 
قرار است سدى در نزديكى آن ساخته شود. در 
حال حاضر بازديدكننده ها مى توانند با قايق هاى 
آرام  رودخانه  آب  كه  هنگامى  كوچك،  پارويى 

است از داخل اين غار ديدن كنند.

رودخانه ربتا سنگال
به نظر مى رسد فردى چند سطل رنگ داخل اين 
رودخانه خالى كرده است زيرا آب اين رودخانه 
صورتى است. رنگ اين رودخانه در نتيجه نوعى 
جلبك خاص به نام «دوناليال سالينا» است كه از 
اين  در  زيادى  نمك  كند.  مى  توليد  رنگ  خودش 
رودخانه وجود دارد به طوريكه در برخى مناطق 
تا  شود  مى  باعث  و  رسد  مى  هم  درصد   40 به 
جلبك ها بيشتر رشد كنند و شناكننده ها نيز بدون 
هيچ تالشى روى آب در حركت باشند. اين نمك 
ها در لبه هاى ساحل جمع و انباشته مى شوند. 
محلى ها نيز چند ساعت در روز را به جمع آورى 
اين نمك ها از آب هاى صورتى روشن اختصاص 

مى دهند.

دره آسبيرگى - ايسلند
افسانه ها حاكى از اين هستند دره آسبيرگى در 

شمال ايسلند زمانى به وجود آمده است كه ُسم 
اسب خداى نورس زمين را لمس كرده است. اين 
جاى پا، در ميان تپه هايى به بلنداى 91.5 مترى 
شكافى ايجاد كرده و فضايى به مساحت دو مايل 
طول و نيم مايل عرض را صاف كرده است. گمانه 
هستند  استوار  اصل  اين  بر  نيز  علمى  هاى  زنى 
حدود  در  را  دره  اين  يخبندان  سيل  دوره  دو  كه 
آورده  وجود  به  پيش  سال  هزار   10 تا  هزار   3
مى  نگاه  دره  اين  به  باال  از  كه  هنگامى  اما  است. 
توان  مى  خوبى  به  را  اسب  سم  پاى  جاى  كنيد، 

مشاهده كرد.

ساالر د يووايونى - بوليوى
پس از خشك شدن رودخانه در حدود 30 هزار 
كاشى  از  ناپذير  پايان  اندازى  چشم  پيش،  سال 
هاى سفيد و شش ضلعى در اين منطقه از زمين 
بر جاى گذاشته است. «ساالر د يووايونى» بزرگ 
ترين فالت نمك جهان است و حدود 4 هزار مايل 
 25 درست  مساحت  اين   - دارد  مساحت  مربع 
معدن  است.  يوتا  نمك  دشت  از  تر  بزرگ  برابر 
چى هاى محلى به طور ساالنه حدود 25 هزار تن 
نمك از اين زمين استخراج مى كنند. در اين منطقه 
هزاران فالمينگو زندگى مى كنند و گردشگران مى 
توانند در هتل 16 اتاقه كه به طور كامل از بلوك 

هاى نمكى ساخه شده است، اقامت كنند.

استخر تراورتين در پاموكاله - تركيه
مردم هزاران سال است اعتقاد دارد حمام كردن 
اين  آب  دارد.  شفابخش  خاصيت  استخر  اين  در 
و  جوشد  مى  زيرزمينى  چشمه   17 از  استخر 
هنگام  كه  دارد  كلسيم  كربنات  از  بااليى  چگالى 
رسيدن به سطح زمين، رسوبات نرمى از خود بر 
جاى مى گذارد. اين رسوبات چسبناك و لزج در 
طول زمان سفت و محكم مى شوند تا زمانى كه 
به  و  شوند  مى  گچ  از  ا  فواره  همچون  ها  چشمه 
اصالح پاموكاله - به معناى قصر پنبه اى - مى 
سازند. اين بلندى ها از 10 مايلى ديده مى شوند.

مرگ،  دره  پاليا -  ركتراك  متحرك -  هاى  سنگ 
كاليفرنيا

هيچ كس تاكنون حركت سنگ ها را در دره مرگ 
نديده است اما اثر برجا مانده از آنها روى زمين 
خاكى حكايت از حركت آنها در طول زمان دارد. 
هنوز دانشمندان كشف نكرده اند سنگ هاى بزرگ 
دارند،  وزن  كيلوگرم   500 حدود  كه  سنگينى  و 
رودخانه  خشك  بستر  روى  توانند  مى  چگونه 
حركت كنند. اما تصور مى كنند احتماال زمانى كه 
سنگ ها خيس يا يخ زده هستند، با كمك بادهاى 
سهمگين و قوى مى توانند حركت كنند. شيارهاى 
عميقى كه از اين سنگ ها روى زمين باقى مى ماند 
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متر به جلو حركت كرده اند.

بيابان سفيد (ساهارا البيضا) - مصر
صخره هاى گرد و چاق سفيد با شكل هاى عجيب 
دهكده  در شمال  مايلى  فاصله 28  در  در بيابانى 
اى به نام فارافرا در غرب مصر از زمين بيرون 
زده اند. اين صخره ها همچون قارچ يا آدم برفى 
پراكنده  بيابان  اين  اطراف  در  شده  ذوب  هاى 
شمايل  و  شكل  نتيجه  در  ها  صخره  اين  هستند. 
چنين  باد  اثر  در  بلكه  نيست،  موجود  هاى  سنگ 
منظره اى پديد آمده است. پيش از اين، اين بيابان 
دريايى بوده كه خشك شده است و ته نشين ها و 
رسوبات آن در طول زمين در حال از بين رفتن و 
شكستن هستند. مناطق نرم تر در اثر باد فرو مى 
ريزند و در طول زمان، طوفان هاى شن صخره 

هاى سخت به شكل هاى كنونى ايجاد كرده اند.

سنگ هاى گرد و بزرگ موئه راكى - نيوزيلند
راكى  موئه  ساحل  در  بزرگ  و  گرد  هاى  سنگ 
نيوزيلند، گاهى قطرشان به دو متر نيز مى رسد. 
اين سنگ هاى بزرگ را به همه چيز، از تخم هاى 
هاى  پشت  الك  تخم  تا  گرفته  دايناسورها  بزرگ 
اند،  شده  منقرض  تاريخ  طول  در  كه  پيكر  غول 
تشبيه مى كنند. اين سنگ ها در نتيجه سفت شدن 
رسوبات در زيرزمين در بيش از 50 ميليون سال 

خورده  و  فرسايش  با  اند.  آمده  وجود  به  پيش 
شدن شن و خاك هاى روى اين سنگ ها در طول 
زمان، آنها به سطح زمين رسيده اند. اين سنگ ها 
را در ديگر نقاط جهان همچون ساحل بولينگ بال 
در كاليفرنيا، كانادا، ايالت متحده و روسيه نيز مى 

توان پيدا كرد.

رودخانه كانو كريستاله - كلمبيا
به  كريستاله  كانو  رودخانه  تماشاى  براى  مردم 
پارك ملى سرانئا دال ماكارنا در كلمبياى مركزى 
رودخانه  اين  هاى  نام  ديگر  از  كنند.  مى  سفر 
رنگ»،   5 از  متشكل  اى  «رودخانه  به  توان  مى 
مايع»  كمان  «رنگين  يا  دنيا»  رودخانه  «زيبارين 
اشاره كرد. براى تماشاى اين رودخانه از نزديك 
بايد در زمان مناسب به آنجا سفر كنيد: يعنى بين 
ماه هاى جوالى و دسامبر، هنگامى كه سطح آب 
حالت،  اين  در  رسد.  مى  خود  ميزان  بيشترين  به 
رودخانه تركيبى از رنگ هاى صورتى، سبز، آبى 
زيبا  كمان  رنگين  اين  دهد.  مى  نمايش  را  زرد  و 
در نتيجه گياهى به نام ماكارينا كالويگرا است كه 
نور  جذب  با  و  كند  مى  زندگى  رودخانه  كف  در 
خورشيد، شكوفه هاى رنگى در زير آب توليد مى 

كند.

چشم صحرا - موريتانى
يك گودال بزرگ و عميق به شكل دايره و مساحت 
در  هدف  مركزى  نقطه  همچون  متر،   40 حدود 
وسط بيابانى بى آب و علف در صحراى موريتانى 
است. اين چاله از فضا نيز قابل رويت است. اين 
گودال همچون چشم اندازى زيبا براى فضاوردان 
مى ماند. چشم صحرا، هدف تيراندازى موجودات 
در  مانند  چشم  گودال  اين  است،  نبوده  فضايى 
نتيجه فرسايش اليه هاى مختلف خاك، رسوبات، 
كوارتز و ديگر صخره هاى موجود در بيابان با 

عمق هاى متفاوت پديد آمده است.

رودخانه لك دار - بريتيش كلمبيا
لكه هاى اين رودخانه كه در نزديكى اوسويوس در 
فاصله كمتر از يك مايلى از مرز ايالت واشنگتن، 
مثل اين است كه شما مى توانيد روى آن لى لى 
بازى كنيد. در روزهاى تابستان، حجم وسيعى از 
توده  و  شود  مى  تبخير  معدنى  رودخانه  اين  آب 
هاى بزرگى از نمك، تيتانيوم، كلسيم، سولفايد و 
توده  اين  گذارد.  مى  جاى  بر  معدنى  مواد  ديگر 
قهوه  و  زرد  سبز،  هاى  رنگ  از  اى  سايه  با  ها 
شكلى  متفاوت،  هاى  اندازه  با  دايره  شكل  به  اى 
به  رودخانه  اين  بخشند.  مى  رودخانه  به  خالدار 
و  است  شده  وقف  اوكاناگان  دره  قوم  نخستين 
خصوصى  دارايى  دارد،  قرار  آن  در  كه  زمينى 
بخش كار سرخپوست هاست. شما نمى توانيد به 
اين رودخانه خيلى نزديك شويد اما تا فاصله اى 
كه بتوانيد آن را به درستى ببينيد، مى توانيد جلو 

برويد.

جنگل سنگى - چين
در  يوانان  دورافتاده  ايالت  جنگل  درختان  بيشتر 
داده  تشكيل  بزرگ  سنگى  هاى  صخره  را  چين 
اند. اين منطقه كه حدود 128 هزار هكتار مساحت 
آب  زير  پيش  سال  ميليون   270 حدود  در  دارد، 
بوده است و كف دريا با رسوبات آهكى پوشانده 
شده بوده است. با گذشت زمان، آب دريا خشك 
هاى  صخره  است.  آمده  باال  دريا  كف  و  شده 
دچار  باد  و  باران  نتيجه  در  تر  ضعيف  سنگى 
كرده  پيدا  مارپيچى  هاى  شكل  و  شده  فرسايش 
اند. در حال حاضر، اين صخره ها رو به آسمان 

قرار و با درختان برگدار پوشيده شده اند.

آبشار خون - قطب جنوب
قطب  در  تيلور  يخرود  از  خون  شبيه  چيزى 
جنوب به بيرون مى ريزد و همچون آبشارى از 
مى  ايجاد  آورى  چندش  و  ترسناك  منظره  خون 
را  موردى  چنين  بار  نخستين  دانشمندان  كند. 
مك  خشك  هاى  دره  در  ميالدى   1911 سال  در 
اين  كنند  مى  تصور  آنها  كردند.  كشف  موردو 
مايع خون مانند در واقع جلبك هايى با رنگ قرمز 
به  يخرودها  هاى  ترك  ميان  از  كه  هستند  تيره 

تيره  قرمز  رنگ  اين  اما  كنند.  مى  تراوش  بيرون 
در نتيجه چگالى باالى آهن در منابع آبى است كه 
از حوضچه موجود در عمق 1300 پايى زير يخ 
ها وجود دارد. از نگاه نادرست هم مى توان گفت 
چون فك ها و پنگوئن ها در اين زمين هاى بى آب 
و علف چيزى براى خوردن نمى يابند، مى ميرند و 
بدن آنها در نتيجه سرماى هوا متالشى نمى شود 
يخى  هاى  ديواره  از  كه  است  آنها  بقاياى  اين  و 

بيرون مى تراود.

غار كريستالى - نائيكا، مكزيكو
به نظر مى رسد قلعه انزاوى سوپرمن به واقعيت 
در  زيرزمين  متر   305 حدود  است.  شده  تبديل 
معدن فعال سرب و نقره در چيهاهوا در مكزيك، 
كريستال هاى تيره از سنگ گچ كه برخى از آنها به 
بزرگى يك و نيم متر عرض و 15 متر طول هستند 
- از همه جاى اين غار جوانه زده اند. دماى اين 
غار كه در سال 2000 ميالدى كشف شده است، 
حدود 150 درجه و صددرصد شرجى و مرطوب 
است: يعنى شرايطى كه فقط فوق بشر مى تواند 
براى مدت طوالنى در آن زنده بماند. بيشتر از ده 
دقيقه ماندن در اين غار بدون تجهيزات الزم منجر 

به گرمازدگى مى شود.

سنگفرش هاى غول پيكر - بريتانيا
توريستى  هاى  مكان  ترين  پربازديدكننده  از  يكى 
است.  پيكر  غول  هاى  سنگفرش  شمالى،  ايرلند 
دليل اين نام وجود 40 هزار ستون بازالتى (مرمر 
متصل  و  هم  كنار  در  زيبايى  به  كه  است  سياه) 
به هم قرار دارند و گويا خيابانى سنگفرش شده 
ها  سنگ  بيشتر  اند.  ساخته  ها  غول  عبور  براى 
به شكل شش ضلعى هستند. اين سنگ ها، حدود 
هاى  گدازه  كه  هنگامى  پيش  سال  ميليون   60
زيرزمينى به بيرون تراوش كرده و سرد شده اند 
شكل گرفته اند و حدود 12 متر طول و 46 سانتى 
قطر دارند. تقريبا در اين اواخر - حدود 15  متر 
هزار سال پيش خاك اطراف سنگ هاى دريا در 
طول زمان از بين رفتند و آنها از زيرزمين بيرون 

آمده و ديده شدند.

باد، تپه كايوت - آريزونا
باد و باران در اين منطقه جادو كرده و خطوطى 
آورده  پديد  ها  سنگ  ماسه  روى  زيبا  و  منحنى 
از  يكى  است،  موج  شبيه  كه  كار  اين  نتيجه  اند. 
زيباترين مناطق آمريكاى غربى براى عكاسى به 
شمار مى رود البته دسترسى آسانى ندارد. براى 
و  داريد  نياز  مجوز  به  منطقه  اين  در  روى  پياده 
روزانه فقط به 20 نفر اجازه بازديد داده مى شود. 
البته در جنوب غربى استراليا نيز چنين منظره اى 
وجود دارد و مى توانيد به آنجا سفر كنيد و از تپه 

هاى مواج آن لذت ببريد.

تلماسه هاى سفيد يادگار ملى - نيومكزيكو
تلماسه هاى شنى سفيد رنگ در بيابان چياهاهوان 
مى  جا  جابه  متر   9 حدود  ساالنه  مكزيك،  در 
معدنى  هاى  آب  شدن  تبخير  نتيجه  در  شوند. 
قرار  بيابان  اين  نزديكى  در  كه  لوسرو  رودخانه 
دارد و رسوبات گچى باقى مانده كه در نتيجه باد 
را  رنگ  سفيد  هاى  تپه  اين  اند،  داده  شكل  تغيير 
به وجود آورده اند. در اوايل دهه 1900 ميالدى، 
گردشگران براى پياده روى به اين بيابان مى آيند.

تنداب سيلفرا - پارك ملى، ايسلند
تشكيل  و  زمين  مختلف  هاى  صفحه  شدن  جدا 
ملى  پارك  در  خوبى  به  توان  مى  را  ها  قاره 
پارك  اين  در  كرد.  مشاهده  ايسلند  غربى  جنوب 
ملى مى توانيد در شكاف ميان پوسته هاى زمين 
قاره آمريكا و ارواسيا قدم بزنيد يا درون شكاف 
قاره ها در ¬محل كم عمق و سنگالخ سيلفرا در 
قرن  يك  حدود  بزنيد.  شيرجه  پينگولير  رودخانه 
طول كشيده است تا يخچاله ها ذوب شوند و آب 
به  منطقه  اين  آب  بياورند.  پديد  را  موجود  هاى 
قدرى زالل است كه كف آب با عمق 305 مترى به 

خوبى ديده مى شود.
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آغاز طوالني ترين سفر 
دور دنيا با اتوبوس

يكي از كشورهايي كه مسافران در طول مسير از 
آن مي گذرند، ايران است

آن  بسياري  كه  است  رويايي  دنيا  دور  به  سفر 
اين  به  كه  آنهايي  اغلب  مي پرورانند.  سر  در  را 

رويا جامه عمل مي پوشانند، هواپيما را به عنوان 
حاضر  كسي  كمتر  و  برمي گزينند  نقليه   وسيله 
مي شود، جور سفر را نه با هواپيما كه با اتوبوس 
بكشد؛ هر چند سفر با اتوبوس بيش از هر وسيله 
سرزمين هاي  شناختن  به  مي تواند  ديگر  نقليه 

ناشناخته و مردم آنها كمك كند.
شهر «فرايبورگ»  مسافرتي «آوانتي»در  آژانس   
اقدامي  در  نكته  همين  گرفتن  نظر  در  با  آلمان 
 18 با  را  اتوبوس  دستگاه  يك  فرد،  به   منحصر 

اين  كرد.  جهان  دور  به  سفري  راهي  مسافر 
سفر52 هزار كيلومتري 9 ماه به طول مي انجامد. 
مسير اوليه سفر طي جاده ابريشم به سمت چين 
است ، مسافران اتوبوس سپس از چين با كشتي 
بزرگراه  طريق  از  آنجا  از  و  مي روند  آالسكا  به 
«پان آمريكن» به «اوشوايا» در جنوبي ترين نقطه 
«آرژانتين» سفر مي كنند. «هانس پيتر كريستوف»، 
رئيس اين آژانس مسافرتي، به همراه يك راننده 
پشت  نشستن  وظيفه  مسير  طول  تمام  در  ديگر 

يك  و  دارند  عهده  بر  را  اتوبوس  اين  فرمان 
مكانيك نيز گروه را در تمام راه همراهي مي كند. 
يك  سفر  اين  براي  برنامه ريزي  كار  او  گفته  به 
كه  كشورهايي  از  يكي  است.  كشيده  طول  سال 
مي كنند،  گذر  آن  از  مسير  طول  در  مسافران 
براي  كه  زمان بندي  جدول  براساس  است.  ايران 
سفر پيش بيني شده مسافران 19 آوريل به شهر 
«تبريز» مي رسند. «تهران»، «اصفهان» و «مشهد» 
به ترتيب شهرهايي هستند كه اتوبوس «آوانتي» 
آنها  در  روز  سه  تا  يك  مدت  به  يا  گذر  آنها  از 

توقف مي كند. روز 29 آوريل مسافران با گذر 
البته  مي شوند.  تركمنستان  وارد  ايران  مرز  از 
اين  اتوبوس هاي  كه  نيست  باري  نخستين  اين 
آژانس مسافرتي راهي ايران يا چين مي شوند. 
كشورهايي كه در مسير اين سفر 9 ماهه قرار 
به فردي  منحصر  ديدني هاي  كدام  هر  گرفته اند، 
اين  بر  قرار  قبل  از  اما  دارند،  ارائه  براي  را 
شده است تا آنچه اهميت داشته باشد، نه ديدن 
در  راندن  كه  منطقه،  هر  تاريخي  آثار  تك  تك 
شدن  نزديك  و  غريب  سرزمين هاي  جاده هاي 
به مردمان شان باشد. تصور ساعت ها نشستن 
خيلي ها  است  ممكن  اتوبوس  صندلي هاي  روي 
 52 باشد  قرار  وقتي  آن هم  كند  وحشت زده  را 

هزار كيلومتر را پشت سر بگذارد.
 اتوبوسي كه براي اين سفر در نظر گرفته شده 
مدل «سترا 500» است كه تمامي امكانات راحتي 
فريدريش»،  «هاينس  است.  شده  تعبيه  آن  در 
مدير فروش اين اتوبوس ها در آلمان مي گويد: 
در  طوالني  زمان  مدت  شما  است  قرار  «وقتي 
اتوبوس بنشينيد ، مهم ترين نكته تهويه هواست. 
گردش  به  را  هوا  دائما  بايد  تهويه  دستگاه 
درآورد و درجه دما نيز متناسب باشد.» او ادامه 
مي دهد: «نكته حياتي ديگر راحتي صندلي هاست 
پاهايتان  كردن  دراز  براي  جايي  شما  اينكه  و 
يا  تعليق  سيستم  هم  آخر  دست  باشيد.  داشته 
براي  دارد،  اهميت  كه  است  اتوبوس  فنربندي 
سفر  طول  در  متفاوتي  كامال  مسيرهاي  اينكه 
بسيار  فنربندي  سيستم  يك  كه  دارند  وجود 
بسيار خوب را ضروري مي كنند.» 18 مسافري 
كه راهي اين سفر شده اند تا مقصد «آلماتي» يا 
«شانگهاي» با گروه همراهند و تنها يك مسافر 
كيلومتري  هزار   52 مسير  كل  كه  است  زن 
مي كند.  طي  اتوبوس  اين  با  را  «اوشويا»  تا 
 22 اتوبوس  با  دنيا  دور  به  سفر  طوالني ترين 

دسامبر 2013 در «پاتاگونيا» پايان مي پذيرد.
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در گروه و  مناسب 
  کوچک های
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مدرسه انديشه با کادر آموزشی 
مجرب ، زبان فارسی  را با 

 روش های نوين به فرزندان شما 
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 ژانويه 12شروع ترم جديد 

پرورش كليه فعال در 
آزمايشگاه!

مهندسي  از  استفاده  با  شده اند  موفق  دانشمندان 
آزمايشگاه  در  را  صحرايي  موش  كليه  ژنتيك، 
توليد كنند و با اينكه كارايي اين كليه پس از پيوند 
آن به بدن موش ديگر فقط حدود پنج درصد بوده 
بيماران  مي تواند  روش  اين  كه  مي دهد  نشان  اما 
پژوهشگران  دهد.  نجات  دياليز  از  را  كليوي 
بيمارستان عمومي «ماساچوست» كه اين تحقيق 
«نيچر  نشريه  در  را  آن  نتايج  و  داده  انجام  را 
درمان  در  بزرگي  گام  كرده اند ،  منتشر  پزشكي» 
اين  به  برداشته اند.  كليوي  پيشرفته  بيماريهاي 
ترتيب استفاده از كليه آزمايشگاهي براي درمان 
نارسايي كليه و رهايي اين بيماران از دياليز در 
آينده نه چندان دور محقق خواهد شد. پيش از اين 
توليد اعضاي ديگر بدن با استفاده از سلول هاي 
خود فرد و با شيوه اي مشابه انجام شده بود. در 
سال 2006، مثانه اي كه به همين طريق توليد شده 
بود با موفقيت به بدن يك بيمار پيوند زده شد. اما 
كليه پيچيده ترين عضوي است كه تاكنون رشد و 
پرورش آن در آزمايشگاه ميسر شده است. اين 
روش مزيت بزرگي نسبت به پيوند عضو از يك 
خود  سلول هاي  از  چون  دارد؛  ديگر  فرد  به  فرد 
و  ندارد  وجود  پيوند  رد  خطر  شده،  ساخته  فرد 
عمر  تمام  حتي  يا  سال ها  نيست  مجبور  بيمار 
مصرف  ايمني  سيستم  سركوب كننده  داروهاي 
كند. دانشمندان در اين روش تمام سلول هاي كليه 
را از آن جدا مي كنند. در واقع با استفاده از مواد 
مي ماند  باقي  آنچه  مي شويند.  را  آنها  شيميايي 
شبكه اي از پروتئين است و مجموعه اي از رگ ها 
سلول هاي  از  استفاده  با  بعد  ظريف.  مجاري  و 
بنيادي خود فرد، سلول هاي كليه را در آزمايشگاه 

پرورش مي دهند.
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گوناگون

اسم كمپاني هاي مشهور 
دنيا از كجا آمده  است؟

ما در زندگي روزمره خود از محصوالت شركت هاي 
كمپاني ها  اين  از  هريك  مي كنيم.  استفاده  بسياري 
مشهور  آنچنان  گاهي  كه  دارند  نامي  خود  براي 
يك  به  آنها  محصوالت  از  استفاده  كه  مي شوند 
مي شود  حاضر  كسي  كمتر  و  مي شود  تبديل  روند 
اما  برود.  ديگر  كمپاني هاي  و  مارك ها  سراغ  به 
مسئله جالب درمورد اين كمپاني ها اين است كه آنها 
شهرت  اختصاري شان  عالمت هاي  و  نام ها  با  گاهي 
مي يابند. آنچه درمورد چنين شركت هايي چشمگير 
است داستان شكل گيري هريك از آنهاست. بسياري 
آنها  محصوالت  از  مدت هاست  كه  كمپاني هايي  از 
را  سري  و  داستان  خود  نام  در  مي كنيم  استفاده 
آن  «ديلي ميل»  كه  مطلب  اين  در  كرده اند.  مخفي 
مشهورترين  از  تعدادي  با  است،  كرده  منتشر  را 
آشنا  آنها  شكل گيري  و  تاريخ  و  دنيا  كمپاني هاي 
مي شويم. بعد از خواندن اين مطلب مي توانيد علت 

نام گذاري محصوالت مختلف را بدانيد. 
Cadbury موسس: جان كادبري 

كمپاني شكالت سازي «كادبري» حدود 200 سال قبل تاسيس شد. 

در سال 1824 ميالدي، «جان كادبري» يك مغازه بقالي باز كرد و در 
همانجا اقدام به فروش كاكائو و شكالت مايع نيز كرد. اما در سال 
1831 بود كه او تصميم گرفت كسب و كار خود را گسترش دهد 
و اينگونه كارخانه «كادبري» را افتتاح كرد و شكالت هايي را كه در 

بقالي اش مي فروخت وارد فاز توليد صنعتي كرد.

Tata Group موسس: جامس  تاتا 

افتتاح  با  را  خود  كار  ميالدي   1870 سال  در  تاتا»  «جامس تي جي 
خود  چشم انداز  او  كرد.  آغاز  هند  مركز  در  نساجي  كارخانه  يك 
و  هند  برق  صنايع  و  فوالد  صنعت  را  كارخانه  اين  گشايش  در 
امروزه،  حال  اين  با  بود.  داده  قرار  آنها  فوق العاده  پيشرفت هاي 
بخش  هفت  داراي  كرد  پايه گذاري  تاتا»  «جامس تي جي  كه  شركتي 
مختلف كسب و كار در بيش از 80كشور از شش قاره جهان است.

Colgate موسس: ويليام كل گيت 

در سال 1806 ميالدي، «ويليام كل گيت» كسب و كار خود را با توليد 
نشاسته، صابون و شمع در نيويورك آغاز كرد. اما پس از مرگ او، 
پسرش «ساموئل كل گيت» اقدام به سازمان دهي دوباره اين شركت 

كرد و روند تازه اي را در آن حاكم كرد. 
با اين حال سال 1873 ميالدي بود كه اين شركت با توليد خميردندان 

«كل گيت» توانست شهرت عظيمي كسب كند.

Godrej Group موسس: اردشير گودرج ـ پيروجشا گودرج
 

كنار  در  اما  او  بود.  دعاوي  وكيل  گودرج»  «اردشير  اصلي  شغل 
او  اوست.  آن  از  آينده  بود  معتقد  و  مي كرد  هم  اختراع  وكالت، 
به  را  آنها  گودرج»  «پيروجشا  برادرش  بعدها  كه  كرد  اختراعاتي 
توليد انبوه رساند و اكنون پايه امپراتوري عظيم «گودرج» در هند 
را شكل مي دهند. اين كمپاني كه لوازم خانگي توليد مي كند، امروزه 
هند  بازار  مارك هاي  باكيفيت ترين  و  مطمئن ترين  از  يكي  عنوان  به 

شناخته مي شود.

Baskin-Robbins موسس: برتون باسكن ـ ايروين رابينز
 

برادر  دو  كه  رابينز»  و «ايروين  باسكن»  قرن، «برتون  نيم  از  بيش 
فروشگاهي  كه  مي پروراندند  سر  در  را  رويا  اين  بودند  خوانده 
براي  محلي  به  بتوانند  ابداعي  بستني هاي  توليد  با  كه  كنند  تاسيس 
روياي  دو  اين  حال  اين  با  شوند.  تبديل  خانواده ها  آمدن  گردهم 
خود را به صورت جداگانه و در كمپاني هاي جدا پيگيري كردند اما 
سرانجام بهم ديگر پيوستند. سرانجام در سال 1953 ميالدي كمپاني 

Baskin-Robbins به صورت رسمي كار خود را آغاز كرد.

Kirloskar Group موسس: الكسمانرائو كي. كرلوس كار 

اين كمپاني در سال 1888 ميالدي آغاز به كار كرد و خيلي زود به 
سطح اول صنعت هند دست يافت. اين كمپاني محصوالت متنوعي 
توليد مي كند و برآوردها نشان مي دهد كه فروش ساالنه آن بالغ بر 
1.5 ميليارد دالر است. امروزه صادرات اين كمپاني هندي به بيش از 
70 كشور جهان ارسال مي شود و محصوالت آن در آفريقا، جنوب 

آسيا و اروپا از شهرت چشمگيري برخوردار هستند.

ndra Group  موسس: جي.سي و كي.سي ماهيندرا 

«جي.سي.ماهيندرا»  نام هاي  به  برادر  دو  ميالدي   1945 سال  در 
محمد»،  به نام«غالم  شخصي  همفكري  با  «كي.سي.ماهيندرا»  و 
شركت فوالد «ماهيندرا و محمد» را در بمبئي تاسيس كردند. اكنون 
وسايل  حوزه  فعاالن  مشهورترين  از  يكي  عنوان  به  كمپاني  اين 
گروه  اين  مي شود.  شناخته  اطالعات  فن آوري  و  نقليه،تراكتور 
فعاليت هاي ديگري در زمينه مهندسي، هتلداري و خدمات مالي دارد.

 Mc Donald’s
موسس: ري كروك ـ ريچارد و موريس مك دونالد 

يك  شيري  محصوالت  انحصاري  توزيع كننده  كروك»  «ري 
يك  ميالدي،   1950 سال  در  نيز  مك دونالد  برادران  بود.  كمپاني 
همبرگر فروشي در «سن برناندينو»ي كاليفرنيا داشتند. «ري كروك» 
ذهن  در  دونالدز»  «مك  ايده  اينگونه  و  شد  آشنا  برادر  دو  اين  با 
آنها جرقه زد. درواقع در سال 1955 بود كه «ري كروك» موسسه 

«مك دونالدز» را به صورت رسمي ثبت كرد.

The Hershey Company موسس: ميلتون هرشي 

«ميلتون  داستان  با  «هرشي»  شيري  شكالت  توليد  كمپاني  داستان 
شكالت هاي  براي  تنها  نه  «ميلتون»  مي شود.  آغاز  هرشي»  اس. 
شيري خوشمزه اي كه توليد مي كرد و نام خود را بر آنها گذاشته 
بود شهرت يافت، بلكه براي انسان دوستي و سخاوتش زبانزد عام 
و خاص بود. داستان هاي متعددي از كارهاي خيرش نقل شده است 
طعم  شيري  شكالت هاي  مزه  بر  عالوه  نفر  هزاران  كه  به طوري 

نيكوكاري هايش را نيز چشيده اند.

Nestlé موسس: هانري نستله 

شهر  در  مي شود.  آغاز  ميالدي   1866 سال  از  «نستله»  داستان 
نستله»  «هانري  نام  به  آلماني  داروساز  يك  سوئيس،  در  «ووي» 
توانست  كه  كرد  توليد  شكر  و  گندم  آرد  گاو،  شير  شامل  تركيبي 
زندگي كودكي را در همسايگي اش نجات دهد. محصوالت «نستله» 
آب  بطري هاي  كودك،  غذاى  شامل  دارند  آشنايي  آنها  با  همه  كه 
معدني، غالت صبحانه، قهوه، شيرينى جات، محصوالت لبنى، بستنى 

و تنقالت است.

جاى خالى ايران در يك برنامه 
يونسكو

درفراخوان جهانى يونسكو براى شركت آثار ثبت شده در فهرست 
حضور  ايران  از  اثرى  هيچ  زمين،  ساعت  درمراسم  جهانى  ميراث 
به  كه  جهانى  ميراث  ازسايت هاى  شده  منتشر  درفهرست  نداشت. 
نامى ازهيچ  كردند،  شركت  زمين  ساعت  برنامه  در  يونسكو  دعوت 
اثر ايرانى نيست. درجريان برگزارى مراسم ويژه «ساعت زمين» كه 
هرساله 23 مارس به مدت نيم ساعت از 8:30 تا 9 شب به وقت محلى، 
تمامى چراغ ها و لوازم برقى به طورداوطلبانه خاموش مى شود، آثار 
ثبت شده درفهرست ميراث جهانى نيز شركت كردند اما در فهرست 
در  نبود.  ايرانى  شده  اثرثبت  نامى ازهيچ  كننده،  شركت  سايت هاى 
است:  آمده  كرده  منتشر  مناسبت  همين  به  يونسكو  كه  فهرستى 
«يك بار ديگر يونسكو در همكارى با بنياد جهانى حمايت از حيات 
وحش (WWF) مراسم ساعت زمين را به عنوان يكى از بزرگترين و 
فراگير ترين و شناخته شده ترين كمپين هاى زيست محيطى درجهان، 
از تمامى سايت هاى ثبت شده درفهرست ميراث جهانى خواست تا با 
خاموش كردن تمامى وسايل روشنايى در ساعت مقرر، در اين اقدام 
جهانى مشاركت كنند.» يونسكو همچنين فهرست كاملى از سايت هاى 
را  چراغ ها  و  داده  مثبت  پاسخ  يونسكو  فراخوان  اين  به  كه  جهانى 
دراين فهرست  اما  مقرر خاموش كردند، ارائه كرده است  درساعت 
ميراث  درفهرست  كه  ايرانى  محوطه هاى  و  آثار  نامى از  بلند،  نسبتا 

جهانى يونسكو ثبت شده اند،
نيامده است.
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فارغ التحصيل در رشته روانكاوى و مشاوره
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 وزارت بهدارى انگلستان
قاضى دادگاههاى فرجامى در بيمارستانهاى 

اعصاب لندن
عضو جامعه روانكاوى انگلستان استاد تعليم 
هيپنوتيزم درمانى و دادن مدرك تائيد شده از 

كنسول هيپنوتراپى لندن
برگزار كننده سمينارهاى تجربى و روانكاوى

www.advancehypnotherapy.com

كمــال گرايى 
استرس مى آورد

دكتر نويد هنربخش - روان پزشك 

مراقب باشيد دچار كورى هيجانى نشويد!

دهد  مى  نشان  ها  مطالعه  مجموعه 
عوامل متفاوتى در تعيين سالمتى افراد 
كه  عوامل  اين  ترين  مهم  دارند.  نقش 
شايد تا 50 درصد بر سالمت افراد موثر 
است، شيوه زندگى (Life Style) است...

آنها  اثرگذارى  ميزان  و  تاثيرگذار  عوامل  ديگر 
 20 محيط  برد:  نام  ترتيب  اين  به  توان  مى  را 
درصد، دسترسى به خدمات 20 درصد و ژنتيك 
و تاريخچه خانوادگى بيمارى ها 10 درصد. البته 
نبايد از ياد برد كه عامل ژنتيك خود نقش بسزايى 
طور  همان  كند.  مى  بازى  افراد  زندگى  شيوه  در 
ترين  اصلى  زندگى  شيوه  كنيد،  مى  مالحظه  كه 
عامل تعيين كننده سالمتى محسوب مى شود. مى 
توان چند عامل مستقل را در شيوه زندگى موثر 
و  دخانيات  استعمال  عدم  سالم،  تغذيه  دانست. 
موادمخدر، ورزش، مديريت استرس و سازگارى، 
مهارت حل مساله، مديريت فردى و مهارت هاى 
شيوه  عوامل  ترين  مهم  عنوان  به  خودآگاهى 
سعى  نوشته  اين  در  هستند.  موردتوجه  زندگى 

مى شود به برخى از اين عوامل بپردازيم.

براى آنكه بتوان مفهوم مديريت استرس را درك 
استرس  كنيم.  معنى  را  استرس  ابتدا  بايد  كرد، 
يك تجربه هيجانى منفى است كه با تغييراتى در 
شود.  مى  همراه  فرد  رفتار  نهايتا  و  روان  جسم، 
اين نكته مهم به نظر مى رسد كه استرس نتيجه 
براى  است.  خاص  موقعيت  آن  از  فرد  ارزيابى 
مثال فرض كنيد كه در يك كوچه خلوت راه مى 
رويد. صداى پايى پشت سر خود مى شنويد كه به 
شما نزديك مى شود؛ اگر ارزيابى شما اين باشد 
نزديك  شما  به  كه  است  دوستى  پاى  صداى  كه 
شود  مى  ايجاد  شما  در  كه  احساسى  شود  مى 
بسيار متفاوت از زمانى خواهد بود كه صداى پا 
را مربوط به فردى بدانيد كه مى خواهد به شما 
از  فرد  تاثيرپذيرى  متفاوتى،  عوامل  بزند.  آسيب 
فردى  هاى  ويژگى  كند.  مى  تعيين  را  استرس 
رابطه  اين  در  مهم  عوامل  از  ارزيابى  فرايند  و 
هستند. شايد بتوان به اين ترتيب به خصوصيت 
هاى فردى كه به مديريت استرس كمك مى كند، 
خود  كنترل  احساس  كه  افرادى  كرد.  اشاره 
در  بيشترى  بينى  خوش  دهند،  نمى  دست  از  را 
برخورد با مشكالت دارند، در مواجهه با سختى 
مقابله  در  باشند،  داشته  طنز  حس  توانند  مى  ها 
يا  هدف  و  دارند  بيشترى  سازگارى  استرس  با 
مديريت  در  كنند  مى  دنبال  را  مشخصى  معناى 

استرس موفق تر عمل مى كنند.

نفرين كمال گرايى و كورى هيجانى

كمال گرايى از صفاتى است كه به طور كلى مورد 

را  نكته  اين  بايد  ولى  است  گرفته  قرار  تحسين 
اين  گرايى  كمال  ديگر  معناى  كه  داشت  نظر  در 
واقعيت مى تواند باشد كه چيزهايى كه به دست 
ديگر  عبارت  به  يا  نيست  ارضاكننده  ايم،  آورده 
هيچ وقت راضى نخواهيم بود. در واقع از آنجايى 
كه هيچ چيزى نمى تواند از همه نظر كامل و كافى 
باشد كمال گرايى (يا شايد به عبارت بهتر «كامل 
گرايى») باعث مى شود هرچه به دست مى آوريم 
كم و ناكامل بوده و درنتيجه احساس رضايتمندى 
نداشته باشيم. در نتيجه كمال گرايى مى تواند از 

عوامل جدى ايجاد استرس باشد.
سالمتى  در  بسزايى  نقش  خودآگاهى  مهارت 
روان افراد بازى مى كند. خودآگاهى را مى توان 

هيجان  و  احساسات  شناسايى  در  افراد  قدرت 
ها، نقاط ضعف و قوت و نيازها و خواسته هاى 
آنجايى  از  موارد  بسيارى  در  كرد.  تعريف  خود 

كه افراد، شناخت كافى از حالت هاى روانى شان 
صورت  به  را  خود  روانى  هاى  ناراحتى  ندارند 
مى  بروز  نامعلوم  منشاء  با  جسمانى  هاى  درد 
دهند و فرد ماه ها، سال ها و شايد براى هميشه 
گردد.  مى  خود  جسمى  بيمارى  درمان  دنبال  به 
حتما با افرادى مواجه شده ايد كه كيسه اى دارو 
پزشك  آن  به  پزشك  اين  از  و  دارند  همراه  به 
بيمارى  دچار  كه  خيال  اين  با  كنند،  مى  مراجعه 
جسمى هستند. احتماال از پزشك هاى معالجشان 
نيز شنيده باشند كه دردها منشاء عصبى دارند. 
به  يا  هيجانى»  «كورى  اصطالحا  را  حالت  اين 
نامند.  مى  تايمى»  «الكسى  پزشكى  روان  عبارت 
افراد  برخى  در  كه  است  صفتى  هيجانى  كورى 

با شدت بيشترى ديده مى شود. فردى كه چنين 
صفتى دارد، نمى تواند حالت هاى روانى درونى 
خود را به روشنى توضيح دهد. بيشتر از عبارات 
كلى و مبهم مثل «حالم خوش نيست»، «دلم گرفته» 
و «اعصابم خرابه» استفاده مى? كند. او نمى تواند 
غم،  اضطراب،  مانند  را  روانى  هاى  حالت  انواع 
گناه،  احساس  سرخوردگى،  كينه،  خشم،  حسد، 
و  تشخيص  خود  در  را  و...  يأس،  تحقير،  شرم، 
از هم افتراق دهد. در واقع فرد نمى تواند احساس 
هاى منفى يا مثبت خود را نامگذارى كند (الكسى 
تايمى در لغت يعنى «فقدان نام براى احساسات») 
و در واقع دچار نوعى «كورى هيجانى» است. اين 
ويژگى غيرطبيعى گاه در شرايطى كه فرد امكان 
يابد.  مى  ظهور  ندارد،  را  خود  احساسات  بروز 
به  رفتن  از  كه  كنيد  فرض  را  كودكى  مثال  براى 
اين  كودك  به  اگر  شود.  مى  ترس  دچار  مدرسه 
اجازه داده نشود كه احساس ترس خود را بيان 
كند(مثال در صورت بيان مورد تمسخر قرار گيرد 
يا تهديد شود يا...)، عاليم به صورت دل درد، تب 
خواهد  نشان  را  خود  جسمانى  ديگر  مشكالت  يا 

داد.
با  مقابله  براى  افراد  اين  موارد  بسيارى  در 
مى  پناه  داروها  مصرف  به  زندگى  مشكالت 
با  كنارآمدن  و  مشكل  حل  شيوه  واقع  در  آورند. 
شيميايى  داروهاى  از  استفاده  صرفا  ناماليمات، 
است. شايد يكى از علل مهم مصرف بيش از حد 
داروها در كشور شيوع اين صفت باشد. از سوى 
چنين  علت  به  كه  دهد  مى  نشان  ها  مطالعه  ديگر 
بيشتر  افراد  اين  ها،  استرس  با  برخوردى  شيوه 

در خطر مصرف مواد مخدر قرار دارند.

تنها هوش كافى نيست

از مفاهيم پايه اى در خودآگاهى، موضوع اعتمادبه 
عواملى  تاثير  تحت  ما  نفس  اعتمادبه  است.  نفس 
وضعيت  ما،  هاى  توانايى  و  ها  موفقيت  مانند 
ظاهرى و نيز قضاوت افراد مهم زندگى قرار مى 
گيرد. افرادى كه از خودآگاهى بااليى برخوردار 
دارند  خود  رفتارهاى  بر  مناسبى  كنترل  هستند 
افراد  اين  باشند.  داشته  وجود  ابراز  و مى توانند 
احساس ارزشمندى و تعلق به گروه دارند و هدف 
دور  خاطر  از  نبايد  كنند.  مى  دنبال  را  مشخصى 
داشت كه بنابر مفاهيم تكاملى، هوش را مى توان 
افرادى  در  دانست،  بقا  و  سازگارى  باالى  قدرت 
سازگارى  توانايى  دارند  بااليى  خودآگاهى  كه 
اتخاذ  درستى  هاى  تصميم  توانند  مى  و  باالست 
به  منجر  پايين  خودآگاهى  ديگر  سوى  از  كنند. 
مى  وافسردگى  اضطراب  مانند  روانى  اختالالت 
مخدر  مواد  و  سيگار  به  گرايش  احتمال  و  شود 
را افزايش مى دهد. بايد درنظر داشت كه ضعف 
درخودآگاهى باعث عدم كسب موفقيت مى شود 

و با گرايش افراد به بزهكارى رابطه دارد.
نكته مهم براى ايجاد سبكى سالم در زندگى اين 
ولى  كوچك  تغييرهايى  سمت  به  بايد  كه  است 
تغييرهاى  براى  تصميم  كرد.  حركت  پيوسته 
به  محكوم  موارد  اغلب  در  ناگهانى  و  بزرگ 
شكست هستند. بايد در نظر داشت كه جنبه هاى 
جسمى و روانى زندگى ما درهم تنيده اند و براى 
آنكه زندگى سالمى داشته باشيم، بايد اين جنبه ها 

را متعادل نگاه داريم.
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درباره مبانى نظرى سفر در زمان

بازگشت به آينده
ياسان زركوب

گفته  زمان  مختلف  لحظه هاى  بين  حركت  ايده  به  زمان،  در  سفر 
مى شود. اين سفر تا حدودى مشابه حركت بين مكان هاى مختلف در 
فضا ست. در سفر زمانى امكان ارسال اشيا (و در بعضى حالت ها فقط 

اطالعات) به زمان گذشته و آينده وجود دارد. از قرن نوزدهم، سفر 
در زمان موضوع داستان هاى علمى- تخيلى بسيارى بوده است. از 
مشهورترين رمان هايى كه درباره اين موضوع نوشته شده، مى توان 
به «ماشين زمان» اثر «اچ. جى. ولز» اشاره كرد. با توجه به تازگى و 
جذابيت موضوع، طبيعى بود كه اين اثر با استقبال خوانندگان مواجه 
نويسندگان  رمان هاى  از  بسيارى  در  موضوع  همين  بعدها  شود. 

مطرح  در  نويسنده  باز  دست  شد.  تكرار  مختلف  شكل هاى  به  ديگر 
تجربه  و  ندارد  وقوع  امكان  عادى  زندگى  در  كه  پديده هايى  كردن 
رويدادهايى تازه از جذابيت هاى اين ژانر نويافته بود. با شكل گيرى و 
توسعه سينما، گارگردانان نيز بارها در اين ژانر بخت آزمايى كردند. 
البته در آن زمان ايده سفر در زمان (سفر به گذشته يا سفر به آينده) 
نظريه  ارايه  و  «اينشتين»  ظهور  با  بعدها  ولى  مى شد،  تلقى  ناممكن 
نسبيت اوضاع تغيير كرد. «اينشتين» با گفتن اين نكته كه زمان نسبى 
است، تصور عمومى ما از زمان را كه از دوران «نيوتن» تثبيت شده 
زياد  سرعت  با  اگر  نظريه «اينشتين»،  مطابق  ساخت.  دگرگون  بود، 
آنكه  جمله  از  مى دهد،  روى  بسيارى  جانبى  پديده هاى  كنيم،  حركت 
حد  به  ما  حركت  سرعت  هرچه  و  مى شود  كندتر  زمان  گذر  آهنگ 
نهايى سرعت (يعنى سرعت نور) نزديك شود، اين اثر بيشتر مشهود 
است  مغاير  ما  روزمره  تجربه هاى  با  چيزى  چنين  هرچند  مى شود. 
(و به همين دليل بسيارى از مردم چنين چيزى را باور ندارند)، اما 
دانشمندان در عمل چنين پديده اى را آزمودند. آنها دو ساعت اتمى 
بسيار دقيق و يكسان را انتخاب كردند. يكى را روى زمين قرار دادند 
و ديگرى را بر يك هواپيماى جت بسيار سريع سوار كردند. پس از 
اتمام سفر، ساعت سوار بر هواپيما، مدت زمان كمترى را نشان داد، 
هرچند اين اختالف زمان بسيار ناچيز و در حد ميلينيوم ثانيه بود. به 
همين دليل دانشمندان بر اين باورند كه بشر مى تواند به سفر زمانى 
برود، اما نكته مهم در اين است كه با توجه به امكانات و تجهيزات 
امروزى ما، در نهايت بتوان به سفرى در حد چندهزارم ثانيه رفت و 
سفرى به پنج يا 10سال آينده (آنگونه كه آقاى «على رازقى» مدعى 
و  تجهيزات  فناورى،  علم،  نيازمند  مى گويد)  زمان  ماشين  اختراع 
دستگاه هايى است كه امروزه در اختيار ما نيست و به نظر نمى رسد 
ادامه  در  يافت.  دست  تجهيزاتى  چنين  به  نزديك،  آينده اى  در  بتوان 

برخى روش هاى ديگر براى سفر در زمان را بررسى مى كنيم.

سياهچاله
سياهچاله هاست.  از  استفاده  زمان،  در  سفر  راه هاى  از  ديگر  يكى 
برابر  ميليون  (چند  سنگين اند  و  بزرگ  بسيار  اجسامى  سياهچاله ها 
خورشيد) كه حتى نور نيز نمى تواند از دام گرانشى آنها بگريزد. به 
نظر «استيون هاوكينگ» (يكى از بزرگ ترين فيزيكدانان نظرى كنونى 
جهان و طرفدار امكانپذير بودن سفر به آينده) مى گويد: «سياهچاله 
تاثير قابل توجهى روى زمان دارد و مى تواند سرعت گذر زمان آن 
را بيش از هر چيز ديگرى در كهكشان كاهش دهد. اين همان ويژگى 

است كه سياهچاله ها را به ماشين هاى واقعى زمان تبديل مى كند. بر 
اين اساس مى توان تصور كرد كه فضاپيمايى در مركز كهكشان راه 
شيرى در اطراف سياهچاله اى بزرگ در گردش باشد. از زمين، اين 
فضاپيما در هر 16 دقيقه يك دور مى گردد. اما براى سرنشينان اين 
فضاپيما، زمان به كندى مى گذرد. به اين شكل 10 سال زمينى سفر 

در اين فضاپيما، در واقع براى آنها پنج سال خواهد بود.

كرم چاله
فضازمان  نقطه  از  دو  بين  كه  هستند  نظرى  پديده هايى  كرم چاله ها 
پيوند ايجاد مى كنند. برخى باور دارند كه اگر بتوان كرم چاله اى يافت 
و در آن وارد شد و به سوى ديگر آن رفت، مى توانيم به مكان يا 
زمان ديگرى سفر كنيم. البته كرم چاله ها تاكنون به صورت تجربى 
پس  بالفاصله  تقريبا  و  ناپايدارند  بسيار  همچنين  نشده  اند.  مشاهده 
از تشكيل از بين مى روند، در نتيجه ورود به آن غيرممكن به نظر 

مى رسد.
با اين همه بايد بين سفر به گذشته و سفر به آينده تمايز قايل شد. 
بسيارى سفر به آينده را ممكن مى دانند، ولى تاكيد مى كنند كه سفر 
آينده  به  سفر  از  دشوارتر  بسيار  دست كم  يا  ناممكن  گذشته  به 
است. اين دانشمندان براى امكان ناپذير بودن سفر به گذشته داليل 
مى كنيم:  اشاره  آنها  از  يكى  به  اينجا  در  كه  كرده اند  ذكر  بسيارى 
پارادوكس پدربزرگ. پارادوكس پدربزرگ را به صورت هاى بسيار 
مختلفى بيان مى كنند كه همگى آنها بر اين اساس است كه اگر كسى 
تاكنون  آن  اثر  كه  كند  ايجاد  گذشته  در  تغييرى  و  برود  گذشته  به 
ادامه داشته باشد و براى ما مشهود باشد، با قانون عليت در تناقض 
هميشه  كه  است  پرسش هايى  از  يكى  پدربزرگ  پارادوكس  است. 
است.  بوده  مطرح  گذشته)  به  (سفر  زمان  در  سفر  امكان  درباره  
گذشته سفر كند  به  پارادوكس (متناقض نما) مى گويد اگر كسى  اين 
مثال  (براى  ببرد  بين  از  را  خودش  آمدن  پديد  عامل هاى  از  يكى  و 
آن  در  شود)،  مادرش  و  پدر  آشنايى  مانع  يا  بكشد  را  پدربزرگش 
صورت او ديگر وجود ندارد تا به گذشته برود و آن كار را انجام 
دهد. خوانندگان عالقه مند به كسب اطالعات بيشتر درباره موضوع 
سفر در زمان، به كتاب «چگونه مى توان يك ماشين زمان ساخت؟ » 
تاليف «پل ديويس»، ترجمه «واحد داداش زاده» از انتشارات پشوتن 
و درباره پژوهش هاى كنونى فيريك كه نتايج آن در سال هاى آينده 
عرضه مى شود، به كتاب «فيزيك آينده» تاليف «ميچيو كاكو» ترجمه 

«رامين رامبد» از انتشارات مازيار مراجعه كنند.
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در كار عشق ما 
هميشه اما بود

دكتر سامرند سليمى
روان پزشك، عضو كميته رسانه و كميته آموزش انجمن 

روان پزشكان ايران

حسادت همسران، عشق آنها را تقويت مى كند يا تضعيف؟

كجا بودى؟ چرا دير آمدى؟ ناهار با كى خوردى؟ 
كى به تو تلفن مى زند؟ چرا وقتى با تلفن صحبت 
در  هم  شما  شايد  و...  زنى؟  مى  لبخند  كنى،  مى 
طول زندگى تان چنين جمله هايى را از همسرتان 
چيزى  اولين  شايد  حالت  اين  در  و  باشيد  شنيده 
كه در ذهنتان نقش بسته، اين است كه همسر شما 
شايد  اينكه  تصور  و  است  بددل  يا  شكاك  فردى، 

اين نوع رفتارها نشانه اى از حسادت است...
برايتان تعجب آور باشد. معموال اين رفتارها از زن يا مردهايى سر 
مى زند كه به همسرشان حسادت مى كنند و اين حسادت ديوارى 
بين آنها به وجود مى آورد كه حتى مى تواند به سرعت روابطشان 

را دچار بحران كند.

مى  تعبير  زياد  عشق  به  گاهى  شوهرها  و  زن  روابط  در  حسادت 
شود چيزى كه عوام به آن «حسادت عاشقانه» مى گويند اما واقعيت 
از  ترس  است؛  درونى  ترسى  دهنده  نشان  حس،  اين  كه  است  اين 
خيانت، از دست دادن همسر و... كه ريشه در اعتمادبه نفس پايين 
دارد. افراد دچار اين حسادت مدام با ترس از طردشدن و از دست 
اين  خواهند  نمى  چون  و  كنند  مى  نرم  پنجه  و  دست  همسر،  دادن 
و  خصوصى  حريم  فردى،  روابط  در  كشيدن  سرك  با  بيفتد  اتفاق 
محدود كردن همسر، سعى در كنترل بيشتر او دارند. درحالى كه اين 
رفتارها طرف مقابل را خيلى زود خسته مى كند به طورى كه براى 

فرار از اين بند، حاضر مى شوند هر كارى بكنند.
تا  باشيد،  داشته  مالكيت  احساس  خود  همسر  مورد  در  شما  اينكه 
حدودى طبيعى است، به خصوص در ابتداى آشنايى و ازدواج كه 
ممكن است حس كنيد همسرتان بايد خودش را وقف شما كند اما 
واقعيت اين است كه ادامه اين وضعيت يا شدت گرفتن آن مى تواند 

خطرناك باشد و رابطه تان را با تهديد جدى مواجه كند.

شكل هاى متفاوت بروز حسادت
رفتارهاى  دارد؛  متفاوتى  هاى  شكل  همسران  بين  بروز «حسادت» 
با  مخالفت  كالمى،  هم  يا  روابط  برقرارى  از  امتناع  پرخاشگرانه، 
اشتغال زن و كنترل هاى مخفى مانند چك كردن تلفن همراه، ايميل 
و... ? شكل زير از رايج ترين شكل هاى بروز حسادت در زندگى 

مشترك هستند:

1. حسادت به شكل بروز احساسات: هرچند حسادت به نوعى تالش 
براى حفظ زندگى و به دليل احساس تعلق است، اما اين حس فقط 
باعث  بگيرد،  خود  به  بيمارگونه  حالت  اگر  و  است  معقول  حدى  تا 
مى  حسادت  كه  فردى  شود.  مى  همسرش  و  فرد  آزار  و  رنجش 
نسبت  خشم  مانند  اى  پرخاشگرانه  هاى  واكنش  است  ممكن  كند، 

اضطراب  بروز  باعث  حسادت  گاهى  حتى  دهد.  نشان  همسرش  به 
شخصيتى  دليل  به  افراد  از  برخى  معموال  شود.  مى  فرد  در  غم  يا 
كمك  با  دليل  همين  به  دارند.  هايى  ضعف  نقطه  بودن،  نابالغ  و 
سازوكارهاى دفاعى براى جهت جبران آن برمى آيند مثال مردى كه 
احساس حقارت و اعتمادبه نفس پايينى دارد، حس مى كند از نظر 
ظاهر و شرايط خانوادگى دچار تفاوت هايى با همسرش است و اين 
تصور را دارد كه خانواده او نسبت به همسرش در سطح پايين ترى 
است بنابراين اين شخصيت ضعيف را به صورت برخى رفتارهاى 
جنگ  نتيجه  در  دهد.  مى  نشان  همسرش  به  غرزدن  مانند  واكنشى 

هاى فرسايشى در خانواده صورت مى گيرد.

2.حسادت به شكل دورى كردن: گاهى زن يا مرد حسادت خود را به 
طرف مقابل با امتناع از ايجاد روابط زناشويى، قهر كردن و به طور 
كلى دورى عاطفى ابراز مى كنند. اين نوع حسادت باعث مى شود از 

نظر عاطفى بين زوج فاصله بيفتد.

3.مخالفت با كاركردن همسر: افراد حسود به دنبال راهى هستند تا 
آزادى هاى شريك زندگى شان سلب كنند و كامال او را كنترل كنند. 
ندارند،  همسرشان  كار  يا  تحصيل  به  اى  عالقه  كه  مردانى  معموال 
در مورد علت مخالفتشان مى گويند: «من راضى به آزار و اذيت تو 
موافقت  علت  گاهى  اما  و...»  شوى  خسته  خواهد  دلم نمى  و  نيستم 
حسادت  دليل  به  تواند  مى  همسرشان  كاركردن  با  آنها،  نكردن 
گرمى  به  همكارش  با  همسرش  اينكه  فكر  از  حتى  مرد  مثال  باشد. 

احوالپرسى كند، ناراحت مى شود.

البته گاهى هم زنان به بهانه هاى مختلف با اشتغال شوهرشان مثال 
در يك شركت مخالفت مى كنند و حتى ممكن است پس از بازگشت 
براى  را  او  هاى  لباس  مسافرت  حتى  يا  كار  محيط  از  همسرشان 

يافتن مو يا بوى عطرى بررسى كنند.

4. كنترل بيش ازحد: گاهى حسادت به شكل محدودكردن و كنترل 
است  ممكن  فرد  حالت  اين  در  دهد.  مى  نشان  را  خود  مقابل  طرف 
تلفن همراه، ايميل يا ديگر صفحه هاى مجازى اى كه همسرش در 

آنها عضويت دارد، چك مى كند. البته گاهى خود فرد با رفتارهايش، 
اين  اوقات  از  بسيارى  كند.  مى  ايجاد  مقابل  طرف  در  را  حس  اين 

رفتار در ايجاد بدبينى و شدت آن نقش موثرى دارد.

يكى  است  ممكن  شود،  نمايان  همسر  كنترل  قالب  در  حسادت  اگر 
كارهايش  درباره  و  بازخواست  را  مقابل  طرف  مدام  همسران  از 
از او سوال كند. هرچند برخى زنان و مردان تصور مى كنند بايد 
حواسشان به هم باشد تا زودتر متوجه آنچه در زندگى شان رخ 
مى دهد، بشوند اما اين بررسى ها و كنترل كردن ها مى تواند باعث 
سست شدن پايه هاى زندگى مشترك شود. اين بدبينى نوعى اعتياد 
همسرش  جواب  به  دستيابى  پى  در  بدبين  همسر  بار  هر  و  است 
مى  متوجه  اينكه  از  پس  فرد  اوقات  بيشتر  كند.  مى  بازخواست  را 
اين  از  دست  كوتاهى  مدت  براى  فقط  نيست،  بين  در  مشكلى  شود 
رفتارها برمى دارد اما پس از گذشت مدتى كوتاه، دوباره به شكلى 
بيمارگونه به دنبال اين بررسى ها و يافتن سرنخ مى رود. درحالى 
كه زوج ها نبايد چنين اجازه اى به همسرشان بدهند و بهتر است به 
جاى پاسخ به سوال هاى همسرشان كه از حسادت و بدبينى رنج 

مى برد، به او بفهمانند هر آنچه در ذهن دارد، خيالى بيش نيست.

حسادت در پوشش تعصب
پنهان  غيرت  و  تعصب  پرده  پشت  در  حسادت  از  شكلى  گاهى 
مى?شود. درحالى كه «غيرت» نبايد در اين چارچوب تعريف شود. 
متاسفانه به دليل فرهنگ غلط، برخى زنان هم بدبينى مردشان را 
نشانه دوست داشتن مى دانند درحالى كه بدبينى و حسادت مرد، 
الزاما نشانه عشق و عالقه نيست و او فكر مى كند اگر حواسش به 
همسرش نباشد، شاهد خيانت او خواهد بود. از سوى ديگر، اين نوع 
حسادت ها نشان دهنده اعتمادبه نفس پايين زن يا مرد است و اينكه 
فكر مى كنند هر فردى از راه برسد، مى تواند شريك زندگى شان 
را از آنها بگيرد. بيشتر بددلى ها از اعتمادبه نفس پايين نشأت مى 
اعتمادبه  افزايش  مخرب،  حس  اين  از  پيشگيرى  راه  بهترين  گيرد. 
نفس است. صميميت، تعهد و احترام 3 ركن اصلى عشق هستند و 

احترام، مهم ترين ركن آن است كه با بدبينى از بين مى رود.

ريشه هاى حسادت زناشويى
ريشه هاى اصلى و حقيقى حسادت، از كودكى شكل مى گيرد اما 
كنند  مى  تصور  زنان  برخى  نيست.  ارثى  رفتارى  هاى  ويژگى  از 
عشق  تقويت  براى  خوبى  روشى  مرد،  حسادت  حس  برانگيختن 
اين  است.  شايع  بسيار  ما  كشور  در  الگو  اين  متاسفانه  و  اوست 
اما  شود  يكديگر  به  ها  زوج  كاذب  توجه  باعث  اوايل  شايد  رفتار 
از  برخى  متاسفانه  شود.  مى  عشق  رفتن  بين  از  باعث  مرور  به 
در  كنند  مى  توصيه  است  بدبين  شوهرش  كه  زنى  به  درمانگران 
باعث  روش  اين  كه  درحالى  باشد  داشته  رفتارهايى  چنين  مقابل 
شعله ور شدن اختالف هاى آنها مى شود. عالوه بر اين، هرچند زن 
مرد بايد در زندگى مشترك با هم صادق باشند اما نبايد هر اتفاق 
بى ارزشى را كه در طول روز رخ مى دهد، براى هم تعريف كنند. 
گفتن همه مسايل به معناى صداقت نيست و ممكن است باعث دامن 
و  شك  برانگيختن  درواقع  و  مزاحم  افكار  رشد  ها،  بدبينى  به  زدن 

حسادت شود.

دادن  نشان  براى  مردان  يا  زنان  برخى  گاهى  هم  مواردى  در  البته 
اينكه در عين حال كه براى ديگران جذاب هستند، به همسر و زندگى 
مشتركشان نيز و وفادار و پاى بند هستند، داستان هايى از جذابيت 
هاى خودشان و برخى اتفاقات غيرعادى در محل كار تعريف مى 
حس  و  نيست  وفادارى  نشانه  رفتارى،  چنين  اينكه  از  غافل  كنند. 

حسادت را در طرف مقابل به وجود مى آورد.

چه بايد كرد؟

فردى  درمانى  روان  مانند  مختلفى  و  موثر  هاى  روش  خوشبختانه 
و دارويى براى درمان وجود دارد بنابراين اگر در مورد همسرتان 
بدبين هستيد، به روان شناس مراجعه كنيد. اگر هم همسرتان بددل 
بيايد.  شناس  روان  نزد  شما  با  بخواهيد  او  از  مالطفت  با  است، 
رفتارشان  كه  ندارند  قبول  اند،  حسادت  دچار  كه  كسانى  معموال 
شرايط  اين  در  كنند.  اقدام  درمان  براى  بايد  و  است  بيمارى  نوعى 
مورد  كه  اى  واسطه  از  نكرد  قبول  اگر  كنيد،  صحبت  همسرتان  با 
اعتماد همسرتان است، بخواهيد او را راضى به انجام اين كار كند. 
اگر باز هم طرف مقابلتان تمايلى به درمان نداشت، به او بگوييد با 
اين رفتارش شما را از دست خواهد داد. البته از دست دادن، لزوما 
به مفهوم طالق و جدايى نيست و ممكن است از نظر عاطفى فاصله 
اى بينتان ايجاد شود. متاسفانه در مواردى در اثر اين بدبينى ها، 
عالوه بر اينكه فرد افسرده مى شود، احتمال دارد با اين تصور كه 
همسرش به او خيانت مى كند، اقدام به قتل كند. اگر همسرتان شما 
را تهديد مى كند، از اطرافيان براى بسترى و درمان اجبارى او كمك 
بگيريد. زمانى به فكر درمان نباشيد كه عشق را با دستان خود خفه 

كرده ايد و ديگر مجالى براى زنده كردن آن نيست.
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چرا موفق نيستم؟

7 عــــادت 
آدم هاي ناموفق

ترجمه: سحر حبيبي/ 

داشته  موفقي  زندگي  مي خواهيد  اگر  هشدار: 
عادت   7 درگير  را  خودتان  هيچ وقت  باشيد، 
آدم هاي ناموفق نكنيد. كدام 7 عادت؟! با صفحه 

«موفقيت» اين هفته، همراه شويد....

حرف  منفي  مي كنند،  فكر  منفي  آنها  اول:  عادت 
مي زنند و منفي عمل مي كنندواي!

مي بينند.  را  مشكالت  فقط  شرايطي  هر  در  آنها 
داغ  خيلي  آفتاب  كه  مي كنند  شكايت  هميشه 
است، باران گل هاي باغچه شان را خراب كرده، 
خالصه،   ... و  ريخته  هم  به  را  موهاي شان  باد 
آنهاست.  ميل  برخالف  عالم  همه  مي كنند  فكر 
را  راه حل  هيچ وقت  و  را مي بينند  هميشه مشكل 
نمي بينند. يك ضربه كوچك مشكالت را آن چنان 
بزرگ مي كنند كه تبديل به يك تراژدي اساسي 
كاري  هر  عاقبت  را  شكست  آنها  مي شود. 
مي دانند؛ همچون يك بالي آسماني كه يك دفعه 
جلو حركت نمي كنند  به  هيچ وقت  نازل مي شود. 
چرا  نمي دهند،  زيادي  تغيير  زندگي شان  در  و 
راحتي  و  امنيت  حاشيه  مي ترسند  هميشه  كه 

خودشان را از دست بدهند.

عمل  كنند،  فكر  اينكه  از  قبل  آنها  دوم:  عادت 
مي كنند!

و  آني  غريزي،  تصميم هاي  براساس  آنها 
ببينند  را  چيزي  اگر  مثال  مي كنند!  عمل  تكانه اي 
نگاه  در  را  چشم شان  و  بيايد  خوش شان  كه 
اول بگيرد بدون لحظه اي درنگ آن را مي خرند. 
بي ربط  و  نخور  درد  به  چيزهاي  خيلي  حتي 
مي بينند  را  بهتر  چيز  يك  بعد  زندگي شان.  با 
زدن  چانه  و  نفرين  و  ناله  به  مي كنند  شروع  و 
براي دست آوردن آن. اگر به دست اش بياورند 
زود از يادش مي برند و اگر به دست اش نياورند 
زمان زيادي را صرف غم و اندوه ناشي از آن 
فكر نمي كنند  آينده  درباره   وقت ها  اكثر  مي  كنند. 
بهتري  موقعيت  فردا  مي  كنند  فكر  حال  اين  با  و 
به  كه  نتايجي  درباره  داشت.  خواهند  امروز  از 
دست خواهد آمد، نظري ندارند. عمدتا از زندگي 
به  دست  گاهي  نمي برند.  لذت  زناشويي شان 
اعمال خالف – چه تخم مر غ دزدي و چه شترمرغ 
دزدي- مي زنند و جالب اينكه همه اين كارها را 

در تصورات شان، مطلوب مي بينند.

بدهند،  گوش  آنكه  از  بيشتر  سوم:خيلي  عادت 
«شومن»  يك  مي خواهند  مي زنند!انگار  حرف 
بحث هايي  توي  مدام  را  خودشان  و  باشند 
و  گروه ها  و  زندگي شان  قهرمانان  درباره 
در  و  مي اندازند  دارند،  دوست  كه  دسته هايي 
اكثر  اما  ندارند  ابايي  هم  گفتن  دروغ  از  راه  اين 
مواقع حرف هايي كه مي زنند با توجه و استقبال 
آنها  به  كسي  وقتي  نمي شود.  روبه رو  ديگران 

و  مي بندند  را  گوش هاي شان  مي كند،  نصيحتي 
كه  مغرورند  آن قدر  كه  چرا  نمي شنوند،  چيزي 
نمي خواهند اشتباه شان را قبول كنند. در تصور 
خودشان، خيلي هم با فهم و كماالت هستند. آنها 
توصيه هاي ديگران را رد مي كنند چون احساس 
مي كنند اگر به حرف ديگران گوش بدهند، رتبه و 

منزلت شان پايين مي آيد.

عادت چهارم: آنها راحت تسليم مي شوندآدم هاي 
موفق از ناموفق ها و شكست خورده ها به عنوان 
اما  مي كنند.  استفاده  رفتن  باال  براي  پله هايي 
جواب اينكه چگونه اين افراد را شناسايي مي كنند 
مي سازند  آنها  ناكامي  از  را  موفقيت شان  پل  و 
اين است كه ناموفق ها اكثرا در كاري كه انجام 
چه  و  استعداد  يا  ندارند  صالحيت  يا  مي دهند 
در  چيزي  كه  آدمي  نشان  از  واضح تر  نشانه اي 

آستين براي رد كردن ندارد؟!

و  سعي  كاري  هر  شروع  در  ناموفق  آدم هاي 
كه  نمي گذرد  چيزي  اما  مي دهند  نشان  تالش 
مي  دهند.  دست  از  را  شوق شان  و  شور  همه 
خودشان  از  اشتباهي  با  وقتي  مخصوصا 
روبه رو مي شوند. به محض اين اتفاق، كارشان 
مي گردند.  ديگري  كار  دنبال  و  مي كنند  ترك  را 
و  داستان  همان  باز  چون  نمي افتد؛  اتفاقي  البته 
ناموفق  آدم هاي  مي شود.  تكرار  نتيجه  همان 
و  روياها  كردن  دنبال  در  خاصي  پافشاري 

كارهايي كه دوست دارند انجام بدهند، ندارند.

عادت پنجم: آنها حسودند و سعي مي كنند ديگران 
حسودند!  دارندآنها  نگه  خودشان  از  پايين تر  را 
سهيم  ديگران  موفقيت هاي  در  را  خودشان 
مي بينند و ديگران را سهيم در شكست هاي شان 
و به جاي اينكه كار و تالش شان را بيشتر كنند 
زير آب زني  و  شايعه سازي  به  مي كنند  شروع 
ديگران و با اين كار سعي مي كنند ديگران را از 
معركه به در كنند و جاي آنها را بگيرند. هر چند 
گاهي آنها در اين كار موفق به نظر مي رسند اما 
چيزي كه كامال واضح است ناموفق بودن آنها 
است و احساس غرور كاذب شان! آنها حتي اگر 
و  استعداد  صاحب  و  باشند  خوب  زمينه اي  در 

توانايي، به شما هيچ كمكي نمي كنند.

عادت ششم: آنها وقت شان را زياد هدر مي دهند

بدهند  انجام  بايد  كاري  چه  فردا  نمي دانند  آنها 
و  مي روند  مهماني  و  مي خورند  فقط  گاهي  و 
مي گردند و تلويزيون نگاه مي كنند و از آن بدتر، 
خيلي از آنها هيچ كاري نمي كنند و هيچ فكري هم 
براي  شايد  اين  ندارند.  سرشان  در  آينده  براي 
حتي  و  نباشد  آزاردهنده  كوتاهي  مدت زمان 
(ريلكسيشن)  آرامش بخش  روش هاي  از  يكي 
به حساب بيايد اما اگر مي خواهيم موفق باشيم، 
بايد زمان مان را مديريت كنيم و به نحو مطلوبي 
ايجاد  تعادل  خودمان  سرگرمي هاي  و  كار  بين 

كنيم.

بي دردسرترين  و  راحت ترين  آنها  هفتم:  عادت 
راه را انتخاب مي كنند

داشته  وجود  كردن  انتخاب  براي  راه  دو  اگر 
مي كنند  انتخاب  را  راهي  ناموفق  آدم هاي  باشد، 
كه راحت تر است؛ حتي اگر اين راه منفعت كمتري 
به  عنوان  هيچ  به  نمي خواهند  آنها  باشد.  داشته 
يك  كه  حالي  در  بدهند؛  زحمت  كمي  خودشان 
آدم ها  اين  كه  نكته اي  مي خواهند.  خوب  زندگي 
نمي دانند اين است كه هر كسي آن دَِرَود عاقبت 
كار كه كِشت! و هيچ چيزي بدون تالش به دست 
نمي آيد (البته در 99 درصد موارد) و اگر همين 
آدم ها كمي، فقط كمي، براي خودشان و در راه 
خيلي بهتر  زندگي شان  كنند  فداكاري  خودشان 
مي شود. در مقابل، زندگي خوب آدم هاي موفق 
ثابت قدم  آنها  خطا!  و  استمرار  بر  مي شود  بنا 
هستند و در راه رسيدن به هدف هاي شان تسليم 
تكرار  را  آنها  اما  مي كنند  خطا  آنها  نمي شوند. 
نمي كنند و از ميان خطاهاي شان، نكته هاي مثبت 
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4 نشانه استرس در چهره

پوست تان داد مي زند 
كه استرس داريد!

ترجمه: دكتر آذين محبي نژاد

است.  پوست  پيري  علل  از  اضطراب  و  استرس 
دارند،  سختي  و  پراسترس  زندگي  كه  افرادي 
زودتر دچار چين و چروك هاي پوستي مي شوند 
و ظاهر پيرتري پيدا مي كنند. حتما مي دانيد كه اگر 

به  باشيد،  داشته  و نگران  اخمو  چهره اي  هميشه 
روي  پريشاني  و  اخم  خطوط  جاي  زمان  مرور 

چهره تان حك مي شود...

اما موضوع فقط اين نيست. استرس باعث مي شود 
پوست مشكالت ديگري نظير خشكي هم پيدا كند. 
اگر مي خواهيد در مورد همه اين مشكالت و راه 
رويارويي با آنها بدانيد، بهتر است اين مطلب را 
به  چيز  هر  از  قبل  البته  كنيد.  مطالعه  حوصله  با 
اين  ريشه اي  درمان  براي  كه  باشيد  داشته  ياد 
كاهش  براي  راهي  دنبال  به  است  بهتر  مشكالت 

استرس خود يا رويارويي با آن باشيد.

1 خشكي پوست
در  پوست  بيماري هاي  استاد  الياس،  پيتر  دكتر 
مي گويد:  سانفرانسيسكو  كاليفرنياي  دانشگاه 
«استرس مزمن باعث افزايش هورمون كورتيزول 
در بدن مي شود و اين هورمون قابليت پوست را 
براي نگه داشتن آب كاهش مي دهد.» وقتي پوست 
صورت رطوبت خود را از دست مي دهد، شفافيت 

و درخشندگي آن هم كاهش مي يابد.

استاد  گلدبرگ،  ديويد  دكتر  چيست؟  چاره   •
پزشكي  دانشكده  در  پوست  بيماري هاي 
مبارزه  براي  مي كند  توصيه  مونت�سيناي 
مراقبت  محصوالت  بين  در  پوست،  خشكي  با 
كمتر  كه  باشيد  آنهايي  دنبال  به  پوست  از 
حساسيت زا هستند و عطر كمتري دارند. اسيديته 
پايين تر اين محصوالت از خشكي و التهاب بيشتر 
پوست جلوگيري مي كند. همچنين بهتر است براي 
استفاده  ولرم  آب  از  صورت  پوست  شستشوي 
كنيد نه آب داغ. زيرا آب داغ چربي هاي پوست را 
از بين مي برد. يكي از راه هاي ديگر حفظ رطوبت 
پوست  كه  هنگامي  كه  است  آن  صورت  پوست 
هنوز كمي نمناك است، مقدار نسبتا زيادي كرم 

را روي آن پخش كنيد.

2 چروك هاي ريز

مي دهد.  افزايش  را  قندخون  كورتيزول  هورمون 
رشته هاي  مي شود  باعث  قندخون  باالرفتن 
مسوول  كه  االستين  و  كالژن  نام  به  پروتئيني 
آسيب  هستند،  پوست  انعطاف  و  ارتجاعي  حالت 
ببينند. به اين ترتيب به مرور زمان پوست كم كم 
ديگر  سوي  از  مي شود.  ريز  چروك هاي  دچار 
ناخودآگاه  به طور  تا  مي شود  باعث  استرس 
عضالت صورتتان را منقبض نگه داريد و انقباض 

و  چين  ايجاد  به  هم  عضالت  اين  طوالني مدت 
چروك هاي بيشتر مي انجامد.

و  چين  با  مبارزه  راه  بهترين  چيست؟  چاره   •
چروك هاي پوستي پيشگيري از تشكيل آنهاست. 
كاستن از استرس روزمره با روش هاي مختلف 
بدن  و  صورت  عضالت  كردن  آزاد  تمرين  و 
به  مي تواند  يوگا  و  تمركز  مانند  روش هايي  با 
دچار  اگر  اما  كند،  كمك  شما  اخم هاي  بازشدن 
چين و چروك هاي پوستي هم شده ايد، با استفاده 
از كرم هايي كه حاوي رتينول و آنتي اكسيدان ها 
و بدون نسخه پزشك قابل تهيه هستند، مي توانيد 

كالژن سازي پوستتان را تحريك كنيد و تا حدي 
از  سريع تر  راه  باشيد.  اميدوار  اوضاع  بهبود  به 
به  البته  پوستي،  چروك هاي  و  چين  بردن  بين 
فلج  براي  بوتاكس  از  استفاده  موقت،  صورت 
پر  براي  مختلف  پركننده هاي  يا  عضالت  كردن 
كردن چين و چروك هاست كه البته اين دو روش 

بايد حتما تحت نظر پزشك انجام شوند.

3 آكنه
آنها  از  يكي  كه  دارد  مختلفي  علل  آكنه  بروز 
استرس است. پزشكان متخصص پوست بر اين 
باورند كه استرس باعث افزايش التهاب مي شود 
كه آن هم به نوبه خود هجوم ناگهاني آكنه ها را 

به دنبال دارد.

به  تاحدامكان  روز  طول  در  چيست؟  چاره   �
نگه داشتن  پاكيزه  براي  نزنيد.  دست  پوستتان 
كه  صورت  پاك كننده  لوسيون هاي  از  پوستتان 
كنيد.  استفاده  مي رسند،  فروش  به  نسخه  بدون 
روزانه  شستشوي  ديگر،  موثر  راه هاي  از  يكي 
است.  آنتي باكتريال  صابون  با  صورت  پوست 
اثر  در  پوستتان  دهيد  اجازه  نبايد  كه  كنيد  دقت 
از  بيش  لوسيون ها  يا  صابون ها  اين  از  استفاده 
پوست  خشكي  با  مبارزه  براي  شود.  خشك  حد 
از كرم هاي مرطوب كننده ماليم كمك بگيريد. اگر 
در عرض چند هفته وضعيت پوستتان بهتر نشد، 

حتما با پزشك مشورت كنيد.

4 خستگي چشم ها
هم  كه  وچلر  ايمي  دكتر  اندازه  به  هيچ كس  شايد 
روان پزشك است و هم متخصص پوست، ارتباط 
عميق ميان روان انسان و ظاهر را باور نداشته 
ذهن  «ارتباط  نام  با  كتابي  كه  وچلر  دكتر  باشد. 
«اضطراب  مي گويد:  است،  نوشته  زيبايي»  و 
اتفاق  زنجيره وار  كه  مي شود  واكنش هايي  باعث 
مي افتند. اضطراب باعث كم خوابي شبانه مي شود 
كه آن هم به نوبه خود باعث پف كردن چشم ها 

خواهد شد.»

پف  چشم هاي  التيام  براي  چيست؟  چاره   •
كنيد.  استفاده  خيار  حلقه هاي  از  خسته،  و  كرده 
چشم ها  يخ  كوچك  بسته هاي  مانند  حلقه ها  اين 
و  خوني  رگ هاي  انقباض  با  و  مي كنند  خنك  را 
لنفي، حجم مايعاتي را كه به دور چشم ها سرازير 
مي شوند، كاهش مي دهند. هنگام خواب سرتان را 
كمي از بدن باالتر قرار دهيد تا مانع تجمع مايعات 
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خوراكى هايى براى 
كاهش اشتها 

  
را  خود  اشتهاى  مى توانيد  خوراكى ها  اين  با 
الغر  قصد  كه  آنهايى  همه  تقريبا  دهيد.  كاهش 
شدن دارند، به دنبال يافتن بهترين و كارآمدترين 
مواد  كردن  اضافه  با  اما  هستند.  راهكارها 
به طور  نمى توانيد  خود  غذاى  به  غيرمشخص 
اضافه  چربى هاى  شدن  آب  باعث  آسايى  معجزه 
بشويد. اما برخى از خوراكى ها هستند كه وقتى 
باعث  مى كنيد  مصرف  هم  با  و  درست  را  آنها 

كاهش يافتن اشتهاى شما مى شوند.

نظم  براى  روزانه:  به طور  سيب  يك  خوردن   .1
بخشيدن به اشتهاى خود بهتر است خوراكى هايى 
مصرف كنيد كه فيبر بااليى دارند. غذاهاى سرشار 
تا  مى شوند  باعث  و  شده  هضم  دير  خيلى  فيبر  از 

مغز در برابر وسوسه غذاخوردن مقاومت بيشترى 
داشته باشد. در ضمن، غذاهاى فيبردار باعث تثبيت 
ميزان قند خون مى شوند كه كمك مى كند تا متوجه 
شويد چقدر گرسنه هستيد. با اضافه كردن حدود 
14 گرم فيبر اضافه به غذاى روزانه خود، مى توانيد 
فيبر  دهيد.  كاهش  10 درصد  تا  را  كالرى  ميزان 
معده  تا  مى كند  كمك  مركبات  و  سيب  در  موجود 
ميان  براى  بنابراين،  كند.  پيدا  بودن  پر  احساس 
به  سيب  از  مى توانيد  شام  از  پيش  خود  وعده هاى 

همراه كره بادام زمينى استفاده كنيد.

موز  عدس،  لوبيا،  مناسب:  كربوهيدرات  انتخاب   .2
آنها  دارند؟  چه  خود  در  سرد  سيب زمينى  و  سبز 
هستند  كربوهيدرات هايى  و  نشاسته  از  سرشار 
و  مى كنند  عبور  معده  از  نشده  هضم  به طور  كه 
در روده بزرگ تخمير مى شوند. اين پروسه باعث 
چربى  انرژى،  براى  كه  مى شود  اسيدى  انتشار 
ذخيره شده در بدن (به ويژه پهلوها) را مى سوزاند. 
موقت  به طور  تا  مى شود  باعث  نشاسته  بعالوه، 
احساس پر بودن داشته باشيد و تا يك ساعت پس 
از مصرف، اشتها نداشته باشيد.اگر برايتان سوال 
است كه سيب زمينى گرم با سرد چه فرقى دارد بايد 
بدانيد وقتى سيب زمينى سرد مى شود، مولكول هاى 
نشاسته در آن سفت تر مى شود. اما با گرم كردن 
مى شوند.  باز  هم  از  كريستال ها  اين  دوباره  آنها 
نخود  هندى،  سيب زمينى  نشاسته،  منبع  بهترين 

فرنگى، نخود آبگوشتى و جو است.

جلوگيرى  براى  سركه:  مقدارى  كردن  اضافه   .3
دو  غذايى،  وعده هاى  مياِن  ضعفه هاى  دل  از 
فيبر  از  مملو  غذاهاى  به  سركه  غذاخورى  قاشق 
سركه  در  موجود  استيك  اسيد  كنيد.  اضافه  خود 
موجب كاهش ميزان قند موجود در كوبوهيدرات ها 
مى شود كه از افزايش ميزان قند خون نيز جلوگيرى 
مى كند. اين كار باعث مى شود تا لزوم مصرف ميان 
وعده و اشتهاى شما از بين برود. تحقيقات نشان 
داده اند افرادى كه هنگام صبح با صبحانه خود يك 
و نيم قاشق غذاخورى سركه سيب مى نوشند، 250 

كالرى كمتر از ديگران غذا مى خورند.

4. خوردن شكالت تلخ: آيا به دنبال غذاى آرامش 
بخش مى گرديد؟ شكالت تلخ را انتخاب كنيد. شكالت 
تلخ باعث فرونشاندن ميل شديد به غذاخوردن در 
انسان مى شود زيرا مغز را مملو از اندورفين- نوعى 
و  شادى  احساس  افزيش  باعث  كه  شيميايى  ماده 
آرامش در انسان مى شود- مى كند. تحقيقاتى ثابت 
كرده است زنانى كه شكالت تلخ مى خورند يا حتى 
آن را بو مى كنند، ميل كمترى به غذا خوردن دارند.

خوردن شكالت همچنين باعث كاهش ميزان گرلين 
نكته  اين  از  البته  مى شود.  گرسنگى-  هورمون   -
براى مصرف بيش از حد شكالت استفاده نكنيد. هر 
مربع 28 گرمى شكالت حدود 170 كالرى و 12 گرم 
چربى دارد. بنابراين، خوردن زياد آن باعث افزايش 

كالرى در بدن شما مى شود.

و  قرمز  فلفل  كردن  اضافه  تند:  و  قرمز  فلفل   .5
البته  مى شود،  غذا  خوردن  كمتر  باعث  غذا  به  تند 
مى دهد  نشان  تحقيقات  نيست.  قطعى  عالج  يك  اين 

فلفل قرمز متناسب با احساس سوختگى در دهان، 
هميشه  اگر  مى شود.  شما  اشتهاى  شدن  كم  باعث 
غذاهاى تند مصرف مى كنيد و در برابر تندى فلفل 
ايمن هستيد، اين راهكار براى شما كارساز نيست.

اشتها  كاهش  باعث  كه  شماست  زبان  سوزش  اين 
فلفل هاى  مصرف  مى كنيد  تصور  اگر  مى شود. 
مى شود،  اضافه  چربى هاى  شدن  آب  باعث  هندى 
سخت در اشتباه هستيد. شايد مواد تشكيل دهنده 
آن باعث افزايش متابوليسم بدن شود اما فقط 20 

كالرى اضافه را از بين مى برد.

6. بشقاب خود را پر كنيد: يكى از روش هاى سير 
شدن با كم غذا خوردن، گول زدن مغز است. بايد به 
گونه اى عمل كنيد كه مغز احساس كند شما زياد غذا 
خورده ايد. تحقيقات نشان داده اند يكى از رازهاى 
كم كردن وزن، اندازه و حجم غذاست. به جاى كم 
كه  كنيد  مصرف  غذاهايى  خود  غذاى  ميزان  كردن 
و  مى كند  اشغال  را  شما  بشقاب  از  زيادى  حجم 
زيادى  دارد.غذاهاى  نيز  كمترى  كالرى  ضمن،  در 
سبزيجات  و  ميوه ها  آبكى،  سوپ هاى  همچون 
غذاها  اين  ابتدا  دارند.  زيادى  آب  حجم  كه  هستند 
را پيش از غذاى اصلى خود ميل كنيد. براى كاهش 
به  هم  غذاها  اين  كنيد.  رعايت  را  قوانين  اين  وزن 
پر  را  شما  معده  حجم  هم  دارند  نياز  زياد  زمان 
هر  در  مى خورند،  غذا  اينگونه  كه  افرادى  مى كنند. 
مصرف  بقيه  از  كمتر  كالرى   800 حدود  وعده 

مى كنند.

7. ميوه كاج:اشتهاى خود را با خوردن دانه هاى كاج 
كاهش دهيد. روغن مفيد و اسيد پينولنيك اين دانه ها 
باعث  مى شوند:  اشتها  كنترل  باعث  روش  دو  به 
تحريك هورمون هايى مى شوند كه اشتها را كاهش 
مى دهند و باعث مى شوند تا غذاها براى مدت بيشتر 
در معده شما باقى بمانند در نتيجه زمان بيشترى 
احساس سيرى خواهيد داشت.يافته هاى علمى ثابت 
احساس  36 درصد  تا  كاج  دانه هاى  اند،  كرده 
كاهش  ساعته  چهار  زمانى  فاصله  در  را  گرسنگى 
مى دهند. اين دانه ها چربى و كالرى بااليى دارند در 

نتيجه آنها را به ميزان زياد مصرف نكنيد.

سالمت

همه حقايق وحشتناك 
درباره چيپس

بسته  يك  خوردن  كه  مى دهد  نشان  تحقيقات 
روغن  ليتر   5 نوشيدن  شبيه  روز  در  چيپس 
است  اين  امر  حقيقت  است،  سال  در  مايع 
تنها  نه  اسنكها  كل  در  و  چيپس  خوردن  كه 
موجب چاقى و بيماريهاى قلبى مى شود، بلكه 
فعالى  بيش  جنين،  براى  را  رشدى  مشكالت 
بزرگساالن  در  را  سرطان  و  كودكان  در  را 
به همراه دارد.شايد خوردن چيپس و در كل 
اسنكها چندان هم هشدار دهنده نباشد اما اگر 
تبعات  شود،  تلقى  عادت  يك  به  آنها  مصرف 

آن بسيار خطرناك است. 

كه  مى دهد  نشان  تحقيقات  از  برخى 
هر  بريتانيايى  كودكان  از  سوم  يك 
سوم  دو  و  مى خورند  چيپس  روز 
ديگر چندين بار در يك هفته چيپس 

مصرف مى كنند.

در حقيقت در اين كشور ساالنه شش ميليارد 
كه  طورى  به  مى شود  مصرف  چيپس  بسته 
مردم هر سه دقيقه يك تن چيپس مى خوردند 
چيپس  بسته   100 كم  دست  هركس  يا 
روز  در  چيپس  بسته  يك  مى خورد.خورد 
مى تواند معادل نوشيدن 5 ليتر روغن در سال 
باشد. نياز به گفتن نيست كه اين اسنكها عالوه 
بر چربى حاوى نمك و شكر هم هستند. شايد 
باور تمام اين موارد منفى درباره بسته هايى 
با اشكال معصومانه و خنده دار در رنگهاى 
مى كنند  خودنمايى  فروشگاه ها  در  كه  روشن 
اين  كه  است  اين  حقيقت  اما  باشد  دشوار 
طراحى  طورى  صنعتى  نظر  از  محصوالت 
شده اند كه ذائقه ما را تحريك كرده و به نقطه 
اعتياد مى رسانند. مايكل ماس نويسنده كتاب 
صنعت  بزرگان  چگونه  چربى:  شكر،  نمك، 
است  داشته  اظهار  مى دهند  فريب  را  ما  غذا 
كه تحقيقاتش نشان مى دهد چگونه شركتهاى 
نسبتا  چيپس  از  را  چيپس  غذا،  توليد  بزرگ 
هوشمند  بمب  به  هفتاد  دهه  انگيز  هيجان 
مى دهد،  توضيح  وى  كرده اند.  تبديل  ما  مغز 
وقتى كه يك چيپس در دهان خود مى گذاريد، 
مى كند.  درگير  را  شما  بى درنگ  نمك  مزه 
آن  به  نمك  صنعت  در  كه  است  تأثيرى  اين 
انفجار طعم گفته مى شود.چيپسهاى مدرن نيز 
سرشار از چربى هايى هستند كه اين صنعت 
موجب  اين  مى گويد.  دهانى  احساس  آن  به 
مى شود كه تجربه خوردن چيپسهاى امروزى 
شبيه لذت گاز زدن به يك پنير چسبناك است. 
ما اين چربى را از طريق عصبى حس مى كنيم 
كه به آن عصب سه قلو گفته مى شود، هرچه 
خوردن  از  ما  باشد  بهتر  دهانى  احساس  اين 
چيپس لذت بيشترى مى بريم.راز نهايى چيپس 
كه  دريافته اند  محققان  است.  آن  تردى  در 
باشد،  بيشتر  چيپس  خوردن  صداى  هرچه 

فرد از خوردن آن بيشتر لذت مى برد.

اعتيادآور بودن چيپس
به  چيپس ها  كه  اينجاست  اصلى  مساله 
گونه اى طراحى شده اند كه اعتياد آور باشند. 
اين محصول به قدرى دقيق طراحى شده كه 
زدن  گاز  هنگام  آن  شكستن  نقطه  سازنده 
نكته  است.  كرده  برنامه ريزى  دقت  به  نيز  را 
نوشته هاى  و  برچسب  انتخاب  نحوه  بعدى 
است  محصوالت  نوع  اين  براى  بسته  روى 
كه گويى به واقع از ميزان نكات منفى آن كم 
دهد  توضيح  مى تواند  موارد  اين  مى كند.همه 
خوردن  چيپس  به  همه  اين  ما  همه  چرا  كه 
عالقه منديم. اما بهاى خوردن اين اسنك چرب، 
شكر دار و نمكين توسط سالمتى ما پرداخته 
مى شود. مصرف بيش از حد اين مواد عامل 

ديابت  باال،  خون  فشار  چاقى،  خطر  افزايش 
كودكان  در  است.  قلبى  بيماريهاى  و   2 نوع 
مصرف بيش از حد چيپس موجب مى شود كه 
آنها به زندگى غير سالم قدم بگذارند.براساس 
متخصص  مظفريان  داريوش  دكتر  اظهارات 
در  چيپس  غذا،  پژوهشگر  و  محقق  و  قلب 
چاقى مسرى اياالت متحده نقش مهمى برعهده 
دارد. همه غذاها با هم برابر نيستند و درمورد 
نيز  آنها  خوردن  در  روى  ميانه  حتى  برخى 
كافى نيست.وى در تحقيقات خود تمام غذاهاى 
عامل  را  چيپس  ويژه  به  زمينى  سيب  داراى 
استاديار  مظفريان  است.دكتر  دانسته  چاقى 
پزشكى و همه گيرى شناسى دانشكده پزشكى 
هاروارد اظهار داشت كه سطح باالى نشاسته 
بسته هاى  در  شده  تصفيه  هيدروكربنات  و 
مى تواند  امروز  چيپسهاى  متوسط  و  بزرگ 
سطح گلوگز و انسولين خون ما را تغيير دهد. 
احساس  كه  مى شود  موجب  تعادل  عدم  اين 
سيرى كمترى داشته باشيم و حس گرسنگى 
در  مصرفى  غذاى  ميزان  و  يافته  افزايش  ما 
اظهارات  شود.براساس  بيشتر  نيز  روز  طى 
ماه  در  دوبار  يا  يك  خود  كه  مظفريان  دكتر 
مى كند،  مصرف  كوچك  مقادير  در  را  چيپس 
يك  بازكردن  احتمال  تغييرات  اين  نتيجه  در 

بسته چيپس ديگر بيشتر مى شود.

خطر چيپس براى جنين متولد نشده

مصرف ميزان چشمگيرى از چيپس نه تنها در 
ايجاد  تعادل  عدم  بزرگساالن  و  كودكان  بدن 
مى كند، بلكه به جنين متولد نشده نيز صدمه 
مى دهد  نشان  بريتانيايى  مى زند.تحقيقات 
مى خورند  اسنك  و  چيپس  كه  باردارى  زنان 
درست به همان ميزانى به جنين خود صدمه 
مى كنند.  مصرف  دخانيات  گويى  كه  مى زنند 
شيميايى  ماده  يك  وجود  علت  به  مساله  اين 
بى بو و غيرقابل مشاهده اى به نام آكريالميد 
بزند. صدمه  ان اى  دى  به  مى تواند  كه  است 

نخستين  كه  است  عصبى  سم  يك  آكريالميد 
كشف  رنگرزى  صنايع  و  پالستيكها  در  بار 
شد. 10 سال پيش دانشمندان سوئدى به اين 
نتيجه رسيدند كه وقتى غذاهاى فرآورى شده 
نشاسته اى چون چيپس به صورت صنعتى با 
مقادير  در  سم  اين  مى شود،  تهيه  باال  دماى 
زياد توليد مى شود.اكنون تحقيقات انجام شده 
بردفورد  سالمت  تحقيقات  موسسه  توسط 
تولد  و  آكريالميد  باالى  سطح  بين  ارتباطى 
است.درحال  شده  قائل  كم  وزن  با  كودكانى 
آكريالميد  مصرف  تأثيرات  مطالعه  حاضر 

روى بزرگساالن ادامه دارد.

ارتباط چيپس و بيش فعالى
مصرف چيپس و اسنكها خطرات ديگرى هم 
ميان  در  كه  دارد  نوجوانان  و  جوانان  براى 
كرد.در  اشاره  فعالى  بيش  به  مى توان  آنها 
مجله  در  آن  نتايج  كه  تحقيق  يك  فوريه  ماه 
Plos One منتشر شده گزارش داد كه وقتى 
چيپسهاى  از  كه  داشتند  غذايى  رژيم  موشها 
صنعتى فراهم شده بود مغز آنها در مقايسه 
با مغز موشهاى عادى از نظر فعاليت متفاوت 
نورنبرگ   - ارالنگن  دانشگاه  بود.محققان 
آلمان دريافتند، در اين موشها، آن قسمتهايى 
از مغز كه به خواب مربوط است كار نمى كرد، 
بدن  حركت  با  كه  قسمتهايى  كه  درحالى 
داشت.  هميشه  از  بيشتر  فعاليتى  بود  همراه 
كه  مى شود  موجب  مغزها  در  تغييرات  اين 
شود. مشاهده  فعالى  بيش  آنها  رفتار  در 

چيپس  مصرف  كه  مى دهد  نشان  تحقيقات 
ميان كودكان به سطح خطرناكى رسيده است 
اين  در  هوشيارانه  عملكرد  زمان  اكنون  و 
رابطه است.هرچقدر هم كه بسته ها و تبليغات 
علت،  به  اما  باشند  فريبنده  خوراكيها  اين 
بايد  اسنكها  بسته  روى  هشدارها  درج  فقدان 
نسبت به زيادروى بزرگساالن و كودكان در 

مصرف اين اسنكها هوشيار عمل كنيم.
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خانواده

آژانس امالك آكادمى
Academy Estate Agent
Comercials and residential
Sales and Lettings
26 Queens Parade 
Friern Barnet Rd N11 3DA

Tell: 02083610555 -  07930315175
اگر به دنبال مغازه خالى بدون سرقفلى براى هر شغلى هستيد،

 A1, A2, هاى مغازه  كليه  ماركت،  سوپر  شاپ،  كافى  رستوران، 
A3 و هر نوع مغازه كه شما به دنبال آن مى گرديد، موجود است.

كار  و  كسب  نوع  هر  در  شراكت  يا  و  تجارى  ملك  خريد  از  قبل 
براى جلوگيرى از هر نوع ضررهاى احتمالى با ما مشورت كنيد.

Personal loan تهيه كننده وام مسكن، تجارى و
مشاور حقوقى در كليه زمينه ها در خدمت شماست.

اصول مطالبات از مشتريان بدحساب و شركتها
رستوران، پيتزاشاپ براى خريد و اجاره موجود است.

براى فروش هر نوع مغازه و كسب و كار لطفا با ما تماس بگيريد: 
07930315175

در  مسكونى  اتاق  و 4  وسايل  كليه  با  مجهز  كامال  آرايشگاه  يك 
طبقه 1 و 2 و يك مكان براى shisha bar با ليز طوالنى، بدون 

premium سالى 20,000 پوند.

07930315175

بنيان گذار سنديكاى هنرمندان و 
كانون دوست داران فرهنگ ايران

مهدى اخوان فرشچى
اولين گردهمايى و اجتماع هنرمندان و دوست داران فرهنگ 
ايران را كه در يكى از سالنهاى لندن برگزار خواهد شد، نويد 

مى دهيم.
هاى  رشته  از  يك  هر  در  هنرجويان  و  هنرمندان  عموم  از 
هنرى، دعوت مى شود كه در اين اجتماع هنرى شركت نمايند 

كه تا با هم باشيم و آغاز فعاليت خود را جشن بگيريم.
هستيد،  كانون  اين  به  پيوستن  و  عضويت  به  عالقمند  اگر 

لطفا مشخصات خود را براى ما ايميل كنيد:
akfarshtchi@gmail.com

Tel: 07930315175
ضمنا به اطالع مى رساند كه به زودى فرهنگ نامه سنديكاى 
اختيار  در  و  منتشر  ايران  فرهنگ  داران  دوست  و  هنرمندان 

هموطنان عزيز قرار خواهد گرفت.

مدير كانون: مهدى اخوان فرشچى



 جمعه 30  فروردين ماه 1392 -  شماره 292هفته نامه پرشين2828
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk ورزش

ليگ  در  عربستاني  تيم هاى  دوباره  اوج گيرى 
قهرمانان آسيا 

راز صعود سعودى ها
يعقوب كعبي

ليگ  از  مسابقه  شش  در  شكست  پنج 
باشگاهى  تيم هاى  برابر  آسيا  قهرمانان 
كه  ايران  فوتبال  براى  سعودى  عربستان 
از  بودن  پيش  داعيه  بارها  دست اندركارانش 
نبود.  هضم  قابل  داشته اند  را  آسيا  فوتبال 
فوتبال  مشهود  ضعف هاى  از  از  صرف نظر 
به  نگاهى  ايران،  ملى  و  باشگاهى  سطح  در 
آنچه در دو سال اخير بر فوتبال سعودى ها 
گذشته، شايد ما را با بخشى از داليل برترى 
ايرانى  تيم هاى  برابر  اخير  مسابقات  در  آنها 

آشنا سازد. 

شروع  با  همزمان  و   2011 ژانويه   1-
عربى،  كشورهاى  در  مردمى  انقالب هاى 
شكست هاى  تحمل  با  عربستان  ملى  تيم 
از  حتى  نتوانست  قطر،  دوحه  در  غيرمنتظره 
دور  به  آسيا  ملت هاى  جام  گروهى  مرحله 
دوم صعود كند. كارى كه البته تيم ملى ايران 
در  به انجام آن شد و  با افشين قطبى موفق 
مرحله بعد با شكست برابر كره جنوبى، دوحه 
ملى  تيم  حذف  از  پس  ساعاتى  كرد.  ترك  را 
فهد  بن  سلطان  شاهزاده  سعودى،  عربستان 
برادرزاده پادشاه آن كشور از سمت رياست 
اين  فوتبال  تا  كرد  استعفا  فوتبال  فدراسيون 
جايگزينى  شود.  جديدى  مرحله  وارد  كشور 
در  سعود  آل  خاندان  از  ديگر  شاهزاده  يك 
سعودى  عربستان  فوتبال  فدراسيون  رأس 
با  پرتغالى  سرمربى  پسيرو  خوزه  تغيير  و 
فرانك ريكارد هلندى، همه آن چيزى نبود كه 
فوتبالدوستان سعودى انتظارش را داشتند و 
تحليلگران فوتبال عربستان بر اين باور بودند 
مديريت  سطح  در  ريشه اى  تغييرات  بايد  كه 
و  ملى  تيم  اسكلت بندى  فوتبال،  فدراسيون 
به  تازه اى  خون  تا  بگيرد  صورت  باشگاهى 
رگ هاى فوتبال اين كشور تزريق شود. كارى 
تيم  ناكامى  به  و  نشد  انجام  مقطع  آن  در  كه 
جمع  به  صعود  در  سعودى  عربستان  ملى 
براى  آسيا  قاره  انتخابى  دوم  مرحله  تيم   10
جام جهانى 2014 انجاميد. اين ناكامى با حذف 
از دور مقدماتى جام خليج فارس (گلف كاپ) 
فوتبال  فدراسيون  وقت  رئيس  تا  شد  تكميل 
هم خيلى زود مجبور به استعفا شود و براى 
تعيين  براى  انتخابى  سيستم  از  بار  اولين 
انتصابى  سيستم  و  استفاده  جديد  رئيس 

برچيده شود. 

عربستان  ملى  تيم  حذف  از  بعد  دقايقى   2-
خليج فارس  جام  مقدماتى  دور  از  سعودى 
كشور  آن  تلويزيون  بحرين،  در  كاپ)  (گلف 
اعالم كرد كه اعضاى تيم ملى بايد بالفاصله 
به  را  بحرين  پايتخت  منامه  اتوبوس،  با 
مقصد رياض ترك كنند. اين تصميم و اجبار 
بازيكنان بعد از يك بازى سنگين به طى كردن 
اتوبوس،  با  400كيلومترى  از  بيش  مسافت 
ورزشى  تلويزيونى  شبكه هاى  انتقاد  باعث 
كه  شد  زنده اى  پخش  برنامه هاى  در  منطقه 
«سعيد  اما  مى داد  پوشش  را  مسابقات  آن 
در  سعودى  فوتبال  اسبق  ستاره  العويران» 
ابوظبى  تلويزيونى  شبكه  با  زنده  مصاحبه 
اسپورت عنوان كرد: «بازيكنانى كه در چندين 
شدن  دار  جريحه  باعث  متوالى  تورنمنت 
لياقت  مى شوند،  كشورمان  مردم  احساسات 
هم  را  مدرن  اتوبوس هاى  به  شدن  سوار 
ندارند و بهتر است كه با پاى پياده به رياض 
برگردند! هر وقت آنها ياد گرفتند كه در قبال 
فنى  نمايش  و  رفتار  حرفه اى،  پول  دريافت 
حرفه اى  واكنش  توقع  باشند،  داشته  حرفه اى 
از سوى مسئوالن را داشته باشند وگرنه در 
آماتور،  بازيكنان  اين  لياقت  حاضر،  زمان 

تنبيهات آماتورگونه است.» 

ملى  تيم  اسكلت بندى  كامل  دگرگونى   3-
 23 زير  غالبا  جوانان  به  دادن  ميدان  و 
اسپانيايى  لوپز  خوان  رهبرى  تحت  سال 
تشكيل  ماموريت  آن  از  قبل  ماه  چند  از  كه 
و  سعودى  عربستان  23سال  زير  ملى  تيم 
دار  عهده  را  اصلى  تيم  براى  پشتوانه سازى 
عيد  احمد  دكتر  مهم  تصميم  اولين  بود،  شده 
عربستان  فوتبال  فدراسيون  جديد  رئيس 
آزاد  انتخابات  اساس  بر  كه  مى شد  محسوب 
توسط مجمع عمومى فدراسيون براى هدايت 
دوره جديد فوتبال سعودى مامور شده بود. 
با  گام  اولين  در  سعودى  فوتبال  جديد  نسل 
شكست دادن تيم ملى چين در مرحله گروهى 
روزهاى  نويد  آسيا  ملت هاى  جام  انتخابى 
و  داد  كشور  آن  فوتبالدوستان  به  را  بهترى 
پس از تيم ملى، اين نسل آرام آرام به پيكره 
اصلى باشگاه هاى بزرگ سعودى تزريق شد. 
ورزشگاه  قبل  هفته  بازى  در  آن  بارز  نمونه 
آزادى نمايان شد و جوانان زير 23 ساله اى 
عبداهللا  الهالل،  گل  زننده  العابد  نواف  نظير 
الشهرانى،  ياسر  الفرج،  سلمان  السديرى، 
در  و...  الدوسرى  عبداهللا  الدوسرى،  سالم 
به  ايرانى  تماشاگر  هزار   80 ديدگان  برابر 
سه امتياز حساس دست يافتند تا خون جديد 
ايران  فوتبال  رقيب  كشور  در  يافته  جريان 
سعودى  شاهزاده هاى  شود.  احساس  كامال 
كردند  آغاز  را  آلمان  فوتبال  از  كپى بردارى 
و ثمره آن معرفى فوتباليست هاى جوان و با 

استعداد امروزى است. 

براى  الهالل  برابر  استقالل  خانگى  باخت   4-
سپاهان  خصوصا  ايرانى  بازنده هاى  ديگر 
چهار  شكست هاى  كه  داشت  را  مزيت  اين 
سعودى  عربستان  ليگ  پنجم  تيم  برابر  گله 
در سايه باخت استقالل به الهالل قرار بگيرد. 
سپاهان  سرپرست  خوروش  كه  خصوصا 
روز جمعه در مصاحبه با خبرگزارى ها دليل 
و  عربى  تيم هاى  باالى  بودجه  را  نتايج  اين 
بازيكنان خارجى آنها عنوان كرده اما بايد به 
سرپرست سپاهان يادآور شد كه در مسابقه 
برگشت االهلى و سپاهان «ويكتور سيموئز» 
بود،  محروم  االهلى  برزيلى  ستاره  و  گلزن 
يكى  و  ساله   19 جوان  بصاص»  «مصطفى 
سعودى  فوتبال  جديد  نسل  استعدادهاى  از 
كند  باز  را  سپاهان  دروازه  بار  دو  توانست 
و در واقع االهلى در غياب ستاره برزيلى نيز 
ساله   19 جوان  درخشش  لطف  به  توانست 
وطنى اش، شكست سنگينى را به قهرمان ليگ 

ايران تحميل كند. 

-5 در شرايطى كه ماجدى سرپرست استقالل 
هفته گذشته پس از پيروزى تيمش در رياض 
آن را با «حماسه ملبورن» مقايسه كرده بود، 
ياسر القحطانى كاپيتان الهالل بعد از پيروزى 
صفحه  در  يادداشتى  طى  تهران،  در  تيم  اين 
از  توئيتر  اجتماعى  شبكه  در  شخصى اش 
در  كه  معمولى  بازى  يك  در  الهالل  پيروزى 
چارچوب مرحله گروهى ليگ قهرمانان آسيا 
و  ديدگاه  تفاوت  تا  مى دهد  خبر  شده  انجام 
يك  قبال  در  حرفه اى  فوتباليست  يك  ظرفيت 
پيروزى يا شكست، نسبت به ديدگاه بازيكنان 
استقالل و حتى مسئوالن و كادر فنى اين تيم 

بعد از پيروزى در رياض كامال عيان شود. 

باخت  با  عربستان  فوتبال  نسل  تغيير 
مقدماتي  مسابقات  در  ملي  تيم  دردناك 
فوتبال   . بود  همزمان   2010 جهاني  جام 
عربستان در اين مدت با ولخرجي هاي بي حد 
وحصرشاهزاده هاي سعودي پوست انداخته، 
اما رفتن يا ماندن علي كفاشيان از فدراسيون 
مديران  اصلي  دغدغه  و  ذهني  چالش  فوتبال 
باال دست ورزش بوده است. در چنين بستري 
معلوم نيست چرا عده اى بر اين باورند كه تيم 
ملى بايد بدون درد سر به جام جهانى 2014 

صعود مى كرد؟

اتحاد «سافتبال» و 
«بيسبال» براى حذف 

كشتى از المپيك
تالش رقباى كشتى براى حضور در المپيك 2020 
ورزشى  رشته  هفت  و  كشتى  بين  از  دارد.  ادامه 
ديگر تنها يك رشته مجوز حضور در المپيك 2020 
را كسب مى كند. در تازه ترين فعاليت براى رسيدن 
و  سافتبال  بين المللى  فدراسيون هاى  المپيك،  به 
بيسبال، قانون تشكيل كنفدراسيون جهانى بيسبال- 
سافتبال را تصويب كردند. ريكاردو فراكارى يكى 
از دو رييس كنفدراسيون جهانى بيسبال -سافتبال 
براى  تالش  در  ما  بود.  تاريخى  روز  گفت: «امروز 
از  جديدى  سطح  به  المپيك،  بازى هاى  به  بازگشت 

عزم و اتحاد جهانى دست يافتيم.»
انتظار مى رود تشكيل يك فدراسيون ورزشى واحد، 
شانس بازگشت اين دو رشته را به بازى هاى المپيك 
2020 بهبود بخشد. اين دو رشته ورزشى از سال 
رشته  شش  با  و  ندارند  حضور  المپيك  در   2008
ورزشى ديگر براى اضافه شدن به برنامه بازى هاى 
هيات  ميالدى  آينده  ماه  مى كنند.  رقابت  المپيك 
پترزبورگ  سن  به  المپيك  بين المللى  كميته  اجرايى 
را  ورزشى  رشته  چند  يا  يك  تا  مى رود  روسيه 
كميته  عمومى  مجمع  در  نهايى  تصميم گيرى  براى 
در شهريورماه انتخاب كند. دان پورتر ديگر رييس 
اين نهاد گفت: «چشم انداز ما ايجاد فرصت پرداختن 
پسران  و  دختران  همه  براى  سافتبال  و  بيسبال  به 
جديد  فدراسيون  كرد  عنوان  وى  است.»  جهان  در 
به دنبال راه هاى جذاب تر كردن سافتبال و بيسبال 
كردن  كوتاه  جمله  از  المپيك  بين المللى  كميته  براى 
مدت زمان بازى هاست. اين در حالى است كه چندى 

پيش كميته بين المللى المپيك (IOC) پس از سال ها 
ماندن  سر  بر  بسيار  كشمكش هاى  و  رفتن  كلنجار 
يا نماندن كشتى در بازى هاى المپيك، سرانجام در 
جديدترين تصميم خود، راى به حذف پهلوانى ترين 
البته  داد.  المپيك  بازى هاى  برنامه  از  دنيا  ورزش 
مجمع  تشكيل  به  كشتى،  حذف  براى  نهايى  راى 
سپتامبر  ماه  در  المپيك  بين المللى  كميته  عمومى 
سال جارى (شهريورماه سال 92) در شهر بوينوس 
آيرس پايتخت آرژانتين موكول شد. از سوى ديگر 
پس از اينكه اضافه شدن نام هفت رشته به فهرست 
بازى هاى المپيك تابستانى 2020 مطرح شد رقابت 
صورت  ورزش ها  اين  جامعه  بين  جانبه اى  همه 
گرفت تا آنان بتوانند خود را به دروازه هاى المپيك 
برسانند. پس از اينكه اخبار معتبرى در مورد حذف 
يافت،  انتشار   2020 المپيك  بازى هاى  از  كشتى 
بررسى و رايزنى ها درخصوص اضافه شدن رشته 
به  بين  اين  در  كه  شد  آغاز  بازى ها  اين  به  جديد 
داراست.  را  شانس  بيشترين  كاراته  مى رسد  نظر 
اين در حالى است كه اسكى اسلوپ استايل (زنان 
و مردان)، اسنوبرد اسلوپ استايل (زنان و مردان)، 
اسنوبرد پارالل به رشته هاى سوچى 2014 اضافه 

شد. 
فهرست  با  همچنين  المپيك  بين المللى  كميته 
برنامه  به  شدن  اضافه  براى  كه  ورزش هايى 
قرار  بررسى  مورد  بايد   2020 المپيك  ورزشى 
از :  عبارتند  رشته ها  اين  است.  كرده  توافق  گيرند، 
بيسبال، كاراته، رولر اسپورت، سافتبال، اسكواش، 
جاى  به  مى تواند  آنها  از  يكى  كه  ويك برد،  ووشو، 
شود.  افزوده   2020 ورزشى  رشته هاى  به  كشتى 
بليت،  فروش  تلويزيونى،  پخش  حق  چون  عواملى 
در  جهانى  محبوبيت  و  دوپينگ  ضد  سياست هاى 
اين  در  راى گيرى  بود.  خواهد  موثر  انتخاب  اين 
مورد در يكصد و بيست و پنجمين نشست IOC در 

بوينوس آيرس در سال 2013 انجام خواهد شد.

عامل بازدارنده حفظ 
كرسى هاى بين المللى

اميررضا واعظ آشتيانى

بين المللى  كرسى هاى  دادن  دست  از  داليل  از  يكى   
نسبت  ورزش  متوليان  آگاهى  عدم  ايران  سوى  از 
به ديپلماسى ورزشى و عدم شناخت كافى نسبت به 
مى شود  سبب  عدم آگاهى  اين  است.  مهم  مقوله  اين 
شناخت اين مسووالن به سياسى بودن ورزش در 
عرصه جهانى و چگونگى بهره بردارى از آن جهت 
نگه داشتن كرسى هاى بين المللى به حداقل برسد. در 
دنياى امروز ورزش به مقوله اى سياسى بدل شده 
است و حضور قدرتمند در اين زمينه سبب مى شود 
كشورهاى آگاه نسبت به اين مساله در عرصه هاى 
ميزبانى  با  ارتباط  در  حتى  و  منطقه اى  و  جهانى 
حال  در  كنند.  يكه تازى  المپيك  و  جهانى  مسابقات 
تقريبا  و  شده  تبديل  رسم  يك  به  البى گرى  حاضر 
اين  از  ورزش  حوزه  در  قدرتمند  كشورهاى  اكثر 
البى ها بهره مى برند، اما كشور ما به دليل ناآگاهى 
در اين زمينه و كم كارى هايى كه اغلب به دليل عدم 
به  بيشتر  روزبه روز  مى گيرد،  صورت  كافى  دانش 
تغيير  با  ايران  در  مى شود.  رانده  انزوا  و  حاشيه 
دولت ها يك عامل مهم كه معموال به ورزش شوك 
وارد مى كند ايجاد تنش در وزارت ورزش است كه 
اغلب با كوته نظرى و حسادت گروهى همراه است و 
با مسايل مقطعى، جريانى، حزبى و گروهى برخورد 
مى كنند و اين مسايل عاملى بازدارنده در جهت حفظ 
عدم  ديگر  مهم  نكته  است.  بين المللى  كرسى هاى 
توانايى در حفظ كرسى هاى به دست آمده در عرصه 
نبودن  هدفمند  و  بودن  بى برنامه  دليل  به  بين الملل 
تشكيالت اين عرصه است. ما تا زمانى كه استراتژى 
كالن را به صورت برنامه هاى درازمدت در دستور 
كار قرار نمى دهيم طبيعتا مديريت هم در اين سطح 
در  مقطعى  تصميم گيرى هاى  و  مى شود  سليقه اى 
بى ارزش  ديگر  طرف  از  مى گيرد.  قرار  كار  دستور 
كسانى  سوى  از  هم  بين المللى  كرسى هاى  خواندن 
تا  شده  سبب  دارند  حضور  ورزش  عرصه  در  كه 
ما با واقعيت اين كرسى ها به خوبى آشنا نباشيم و 
ندانيم كه اين كسب و حفظ اين كرسى ها چه اثرات 

مثبتى براى يك كشور مى تواند داشته باشد. 
 يكى از ابزارها و لوازم كسب اين كرسى ها كسب 
نتايج درخشان در مسابقات جهانى است. البته اين 
روزها در آسيا البى ها نقش غيرقابل انكارى در اين 
زمينه دارند. براى مثال يك نپالى عضو هيات رييسه 
نپال  كه  حالى  در  مى شود  آسيا  فوتبال  فدراسيون 
قطعا  ندارد.  آسيا  فوتبال  در  جايگاهى  هيچ  تقريبا 
براى كسب اين كرسى ارزشمند البى هاى قدرتمندى 
اقتصادى  البى ها  اين  اكثر  البته  كه  گرفته  صورت 
كرسى هاى  آوردن  به دست  ديگر  بيان  به  هستند. 
راه  از  يكى  نيست؛  خارج  جهت  دو  از  بين المللى 
درخشان  نتايج  كسب  ديگرى  و  اقتصادى  البى هاى 
ما  كشور  قطعا  اول  مورد  در  جهانى.  عرصه  در 
نمى تواند با كشورهاى ثروتمند اين قاره برابرى كند 
مى تواند  بين الملل  عرصه  در  خوب  نتايج  كسب  اما 
متاسفانه  ديگر  سوى  از  بپوشاند.  را  ضعف  اين 
حسادت و كوته نظرى و عدم حمايت از كرسى هاى 
موجود موضوع ديگرى است كه سبب مى شود اين 
كرسى هاى ارزشمند از دست برود. بنده چهارسال 
آسيا  دوچرخه سوارى  كنفدراسيون  عضو  پيش 
اينكه  دليل  به  مجدد  ثبت نام  زمان  در  اما  بودم، 
دوچرخه سوارى ايران در آن مقطع با تعليق مواجه 
بود با اين مساله مخالفت شد. كرسى كه به زحمت 
همين  به  بود  آمده  دست  به  كنفدراسيون  اين  در 
راحتى از دست رفت و هيچ كس هم مسووليتى بابت 
اين ضرر بر عهده نگرفت. نكته مشابه ديگر از دست 
رفتن كرسى على دايى در كميته جوانان فيفا بود كه 
در روزهاى اخير رخ داد. به اعتقاد من شرايط فيفا 
نسبت به ساير فدراسيون ها پيچيده تر است. از سوى 
ديگر بر كسى پوشيده نيست كه فيفا كامال مافيايى 
عمل مى كند. متاسفانه وقتى آنها هم مى بينند ما هم 
قطعا  نداريم  كافى  نظر  دقت  مسايل  اين  به  نسبت 
گام برنمى دارند.  ماست  ميل  مطابق  كه  مسيرى  در 
مطرح  اينجا  در  هم  اقتصادى  البى هاى  بحث  همان 
است. از ياد نبريم كه قطرى ها با البى گرى ميزبانى 
جام جهانى 2022 را به دست آوردند. شايد راه چاره 
براى برطرف كردن اين نقطه ضعف و كسب و حفظ 
اين كرسى هاى مهم بين المللى، كسب آگاهى كافى در 
مورد ديپلماسى ورزشى و در پيش گرفتن رفتارها 
واقعيت  بر  مبتنى  معقول  و  منطقى  سياست هاى  و 

است.  
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كالسهاى آموزش زبان فارسى جهت خواندن، نوشتن و 
مكالمه صحيح و تضمين موفقيت در امتحانات 

GCSEو  A’ level  فارسى 

The Quaker Meeting House 78 Eden Street Kingston Town 
Centre (Next to Primark)  avesta_farsi@hotmail.co.uk

079 3088 6194

مدرسه فارسى اوستا در كينگستون 

انجام كليه امور برقى  و 
تعميرات الكتريسيته 

kitchen, Bathroom كليه امور
شامل:

Kitchen Tiling, 
Cupboard Fitting, 

Flooring, …

07853228313
07807805218

Happy art ltd
تخفيف دانشجويى

آموزش نقاشى در تمامى سنين
رنگ روغن ، اكريليك 

جلسه اول رايگان 07795994020

خدمات لوله كشى 
آب و گاز 

خدمات نقاشى ساختمان
تعميرات ساختمان 

كلى و جزيى

07780814374

خدمات ترجمه ديلماج
ترجمه انواع مدارك رسمى، دانشگاهى، پايان نامه، متون ادبى
ترجمه : صورتحساب بانكى، شكايت نامه، دادخواه، وصيت نامه، گواهى 
ازدواج و طالق، گواهى فوت، گواهى انحصار ورثه، ديپلم، ريز نمرات 

مدرسه و دانشگاه، سند مالكيت، سند خانه و ...

تايپ متون فارسى و انگليسى
020 7433 2516
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جدول ويژه جدول عادي

 افقي:
١- دانشمند نامدار قرن دهم و يازدهم 
ــفه، منطق، هيات و  هجري كه در فلس
رياضيات تبحر داشت – اثر يك انگيزه

٢- با رفت آيد – مركز آذربايجان غربي 
– همسر ابراهيم نبي (ع)

٣- حرف جمع فارسي – پرسش از جا 
ــي – تيره و تار – توسري   و مكان كس

خور چكش
ــدن –  ــره – درهم قاطي ش ٤- بي به

جديد
ــغ خوردن –  ــعري – دري ٥- خانه ش

كجاست؟
ــازگاري – امداد  ٦- تفريق – انس و س

غيبي
ــداد يك رقمي – لقب پيامبر  ٧- از اع

اكرم (ص) – مادر حضرت موسي (ع)
ــر عرب –  ــي – پس ٨- آرامگاه فردوس

رهبر كاتوليك ها – بعد از آلفا
ــاده قندي ميوه ها –  ٩- هدايتگر – م

سايه
١٠- اداره عالي – لم يزرع – رنج، آزار

ــرانه –  ــمه – نام پس ١١- فلز سرچش
نيرنگ

ــا باتري –  ــم فوتبال صب ــهر تي ١٢- ش
دوستان – مجرد نيست

ــرازيري – مقابل  ١٣- مقابل خاص – س
حاد – تصديق ژرمن ها

ــباب بازي – تيم فوتبال  ــي اس ١٤- نوع
انگليسي – از مصالح ساختماني

ــتان – يكي از  ــور ازبكس ١٥- مركز كش
رشته هاي صنايع دستي

 عمودي:
ــي  فيلم  – ــطرنج  ش در  ــره اي  مه  -١
ــه كارگرداني علي  ــينماها ب روي پرده س
ــين ياري، مهراوه   وزيريان (بازيگران: حس

شريفي نيا)
٢- كبوتر صحرايي – شهري 
در استان خوزستان – جايگاه

٣- چهره – هسته انگور – در 
بورس خريد و فروش مي شود 

– گوسفند ماده
ــب نجاري –   ــي چس ٤- نوع
ــاني – قورباغه  ــاه ساس پادش

درختي
 – ــوب  مغض ــته  فرش  -٥
ــدا – غذاي  ــوش، بي ص خام

مريض
ــاكت – جمع  ٦- اقيانوس س

طبيب – غريو، بانك
٧- گردنبند اسارت – وسيله 

مكالمه – مساوي، همسنگ
٨- دريا – نوعي شيريني كه 

بيشتر به عنوان تنقالت مصرف مي شود – 
كشور آفريقايي – زهر

٩- هماهنگ، جور – ناپاك – جلوگيري
١٠- نشانه ها و مقصدها – سرگرد قديم 

– آرامگاه
١١- صورت – سازمان صادركننده نفت 

– چرب زبان
١٢- مزه خرمالو – پرنده اي با پاهاي بلند 

– زادگاه عبيد
ــب چاپار – بخشنده – هر چيز  ١٣- اس

بسيار ريز – به وسيله
ــوردن در آب –  ١٤- طاليي – غوطه خ

واحد مايعات
ــب و غريب بودن –  ــه از عجي ١٥- كناي

فوري

 افقي:
١- پايتخت استان سوماتراي جنوبي 

در اندونزي – چشم پوشي
٢- قصد – مبتدي – نسب شناس

ــيار دانشگاه –  ٣- مانع آب – آموزش
خندان – پول خارجي

٤- ثروتمندان – شهري در گيالن – 
از خواهران برونته

ــف نگاه – مالطفت – حرف  ٥- مخف
عطف

٦- نام پسرانه – مستقيم – توضيحي 
بر اساسنامه

ــه  ــه حاتم – از نيروهاي س ٧- قبيل
گانه – كشور معبد چالونگ

ــرف  ــا – ح ــكار – جماعت ه ٨- پي
يازدهم از الفبا – هجو كردن

 – ازدواج  ــور  س  – ــه دري  درب  -٩
خشكي

ــركت  ــت – پرند – ش ١٠- ممارس
نرم افزاري معروف نروژي

ــتايي – بي فايده و  ــب روس ١١- ش
ناراست – يك شخص

 – ــده  ش ــدح  م  – ــه  رمزين  -١٢
ام الشرائين

ــراث – از غذاهاي  ــه – مي ١٣- مت
نسبتًا ساده – سوره هفتاد و دوم

ــان – خاندان پيامبر  ١٤- عضو ده
اكرم (ص) – به سوي

١٥- براي خوشبوكردن غذا به كار 
ــي رود – دانش اصول ارتباطات و  م

كنترل
 عمودي:

١-گاز انبر – اثري از ژان ژنه
٢- نام اپراي معروفي به نويسندگي 
وردي – ساقه زيرزميني – حاجت

٣- بينوا – مالدار – موزيك نظامي 
– شهر خروس جنگي

٤- ماشين دوخت – جمع رأس – به 
معني نه

ــاق راه آهن –  ــه بزرگ – ات ٥- كاس
لنگه بار

ــنگ انداز – تنها  ٦- فرمانروايان – س
ــود كه به  ــوروي ب ــاتل فضايي ش ش
ــاخته و در مدار زمين  طور كامل س

آزمايش شد
٧- آخرين سوره – خوابيده – رخداد

ــور مصر –  ــده – رئيس جمه ٨- گن
گرداب – نوعي رسوب زميني

٩- ناگوار بودن – حقير – ميوه به
ــتيك  ــش – الس ١٠- پژوه
ماشين – جانور تك سلولي

 – ــي  عرب آب   -١١
دردمندي – پااليه

 – ــمه  كرش و  ــاز  ن  -١٢
ــته  ــور قذافي – فرش كش

مورد غضب
ــد  واح  – ــازه  خمي  -١٣
شمارش درخت – والد – 

اسب آذري
١٤- توان – زحمتكش – 

نمود، جلوه
ــان  ونس از  ــري  اث  -١٥
خوب  ــاژ (٢٠١٠) –  مس

و خوش
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طالع بينى هفته

فروردين ماه:
از  و  بيندازيد  خود  اطرافيان  به  نگاهى  هفته  اين 
و  شما  بر  تأثيرى  چه  آنها  كه  بپرسيد  خودتان 
انتخاب هاى شما دارند. گرايش شما به گير افتادن 
خودتان  از  ميسازند.  ديگران  كه  است  ريتمى  در 

بپرسيد كه آيا ميخواهيد مثل آنها شويد.

ارديبهشت ماه:
اين هفته نگرانى شما براى ديگران نشانه بزرگوارى 
نشود.  خارج  كنترل  از  كنيد  سعى  ولى  شماست، 
آنقدر درگير مسائل و مشكالت ديگران مى شويد 

كه خودتان را فراموش مى كنيد.

خرداد ماه: 
اين هفته زمان پرداختن به همه جزئياتى است كه 

؛  شماست  شانس  اين  بوديد.  گرفته  ناديده  اخيراً 
اين هفته دقت به جزئيات براى شما بيشتر ميشود.

تير ماه:
اين هفته انگيزه ها و برنامه هاى شما زير سوال 
مى روند. پس جواب هاى خود را آماده كنيد. مهم 
نياز  هفته  اين  انرژى  باشيد.  داشته  نظم  كه  است 
شما به تهيه ليست بلند و وفادارى به آن را تسهيل 

مى كند.

مرداد ماه:
دهيد  اجازه  نگيريد  تصميم  سريع  هفته  اين 
استرس هايى كه در حال حاضر بر قلب شما حاكى 
را  تصميم هايى  بعد  و  كنند  كش  كمى فرو  است 

اتخاذ كنيد.

شهريور ماه:
اين هفته رويدادهاى هماهنگ در كل امروز برايتان 
و  است  ذهنتان  در  خاصى  فرد  افتند.  مى  اتفاق 
ناگهان او شما را صدا مى زند. اين فرد به دليلى 
با شما تماس گرفته است، پس به حرف هايش با 

دقت گوش دهيد.

مهر ماه:
ميشويد  بيفكر  و  عصبى  افراد  درگير  هفته  اين 
هرچه  نشويد.  منفى  انرژى  درگير  كنيد  سعى  اما 
با غيبت ها و پيش داورى ها بيشتر هيزم به اين 
آتش بريزيد، قضيه بدتر مى شود. بايد با رفتارى 

سرزنده و مطمئن به خود، اين چرخه را بشكنيد.

آبان ماه:
دو  هر  و  داريد  قرار  بهترى  موقعيت  در  هفته  اين 
تصوير  ميكنيد.  درك  را  دشوار  معادله  يك  طرف 
كلى را درك مى كنيد و مى توانيد جزئيات را در 

نظر بگيريد. هر دوى اينها مسائل مهمى هستند.

آذر ماه:
زندگى  از  مهمى  بخش  شما  شغل  هفته  اين 
دوست  هفته  اين  باشيد.  مراقب  ولى  شماست، 
مايه  كارتان  براى  خود  روح  و  قلب  از  كه  داريد 
بايد  كه  نيست  معنا  بدان  شدن  استخدام  بگذاريد. 

خودتان را براى كارفرما قربانى كنيد.

دى ماه:
اين هفته كار نيكى كه براى ديگرى انجام ميدهيد 
برايتان پاداش بزرگى دارد. شايد اين همان فردى 
باشد كه بعداً برايتان كار مفيدى انجام دهد. شايد 
ربطى  هيچ  كه  باشد  كسى  سوى  از  لطف  اين  هم 

به شما ندارد.

بهمن ماه:
باشيد.  اطرافتان  مراقب  معمول  از  بيش  هفته  اين 
توانيد  مى  اطرافتان  دنياى  به  كردن  دقت  با  فقط 
غيرمحتمل  جاهاى  از  بگيريد.  ياد  زيادى  چيزهاى 
و غيرمنتظره اى اطالعات مى گيريد. تنها كارى كه 
بايد بكنيد اين است كه به اطراف بنگريد و مشاهده 

كنيد. به ديگران گوش دهيد.

اسفند ماه:
اين هفته بگذاريد شما را هر جا ميخواهيد بكشاند 
و فكر نكنيد بايد خودتان كنترل همه حركت ها و 
كنيد،  رها  را  خودتان  اگر  باشيد.  داشته  را  كارها 
ابتدا  در  شايد  شويد.  مى  كشيده  خوبى  مسير  به 
برايتان غريب باشد، ولى ذهنتان را باز نگه داريد.

جدول و سرگرمى

به ياد داشته باشيد فقط از 
صرافى هاى معتبر جهت نقل و 
انتقال پول خود استفاده نمائيد

براى حفظ و تداوم 
انتشار هفته نامه پرشين 
ما را به مشاغل و  آگهى 

دهندگان معرفى 
نمائيد.

 به ياد داشته باشيد 
هزينه هاى اين نشريه از 

سوى آگهى دهندگان 
معتبر و حامى فرهنگ 
ايرانى  تامين مى شود .



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

74553

Travel &Tours LTD to the middle east
Cheapest flights

www.YouShouldTravel.com
0207 724 8455
Open Monday to Saturday 9.30am till 6.00pm
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6 كتاب ايرانى در 
فهرست كتابخانه  مونيخ 

 
مجموعه  فهرست  به  ايرانى  كتاب  شش 
مونيخ  بين المللى  كتابخانه  سپيد  كالغ 
در سال 2013 راه پيدا كرد. راه يافتن ننه 
حميدرضا  نوشته  تابستان  و  پسر  يخى، 
موفقيت  نخستين  فهرست،  اين  به  نجفى 
نوجوان  رمان هاى  مجموعه  بين المللى 
و  كودكان  فكرى  پرورش  كانون  امروز 
مجموعه اى  مى رود؛  شمار  به  نوجوانان 
كه آثارش تاكنون به موفقيت هاى داخلى 
يافته  دست  گذشته  سال  سه  طى  زيادى 

است.

كتاب،  اين  بر  عالوه  امسال  مونيخ  كتابخانه   
پنج اثر ديگر از ناشران ايرانى را شامل شنيدار 
تصويرگرى  با  خلعتبرى  فريده  نوشته  پندار 
مظلوم  دوست  شباويز،  نشر  از  بوذرى  على 
نوشين  تصويرگرى  به  كلهر  فريبا  نوشته  من 
حديث  نوشته  روبى  اميركبير،  نشر  از  صفاخو 
لرزغالمى به تصويرگرى رودابه خائف از نشر 
افق، نيم من بوق ابن پشم پانزده نوشته سيدعلى 
از  گلدوزيان  عليرضا  تصويرگرى  به  شجاعى 
و  نوشته  لباس  قفسه  در  گرگ  و  نيستان  نشر 
تصويرگرى شده توسط نيره تقوى از نشر نظر 

را اين فهرست قرار داده است. 

سپيد  كالغ  مجموعه  در  ساله  هر  كتابخانه  اين 
خود عنوان كتاب هاى انتخاب شده از كشورهاى 
ادبيات  متخصصان  توسط  كه  را  مختلف 
كتابخانه  مى كند.  منتشر  شده،  بررسى  كودك 
بين المللى كودكان و نوجوانان مونيخ هرساله به 
پژوهشگران و محققان ساير كشورها بورسيه 
پژوهشى نيز اعطا مى كند. براساس اين گزارش، 
كتابخانه هاى  بزرگ ترين  از  يكى  كتابخانه  اين 
دنياست  در  نوجوان  و  كودك  بين المللى  ادبى 
عين  در  است.  شده  تاسيس  سال 1949  در  كه 
صرف  كتابخانه  اين  فعاليت هاى  تمامى  حال، 
جهان  مختلف  كشورهاى  ادبى  آثار  گردآورى 
و برقرارى ارتباط هرچه بيشتر بين كودكان و 
زبان   130 به  كتاب هايى  و  مى شود  نوجوانان 

دنيا در قفسه هاى آن وجود دارد. 
زمينه  در  تخصصى  نشست هاى  برگزارى 
كتاب هاى  ترجمه  نوجوان،  و  كودك  ادبيات 
زبان ها،  ساير  و  آلمانى  زبان  به  خارجى 
و  سبك  ها  با  نوجوانان  و  كودكان  آشناسازى 
سنت  هاى كشورهاى مختلف، برپايى جلسه هايى 
براى ترغيب فرهنگ هاى مختلف براى مهم جلوه 
دادن پرورش استعدادهاى كودكان و نوجوانان، 

از ديگر برنامه هاى اين مركز به شمار مى رود.


