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غير  سمتى  به  اجرايى  سياستهاى  تغيير  تاريخ 
از آنچه مردمان به آن رأى مى دهند، دست كم 
شكل  به  دموكراسى  كه  است  زمانى  قدمت  به 
مقام  برگزيدن  و  گشت  مرسوم  اش  امروزى 
اجرايى كشور با رأى مردم، سنت شد. از همان 
زمان رايج شدن سنت انتخابات در دنيا، نه فقط 
در  بلكه  خود،  هاى  خودرأيى  براى  خودكامگان 
صالح  جز  كه  تدبيرگرانى  حتى  موارد  بسيارى 
با  اند،  نداشته  اى  دغدغه  كشورشان  و  مردم 
دشوارى هايى براى پيروى كردن محض از آنچه 
و  اند  بوده  مواجه  اند،  كرده  امر  آن  به  مردمان 
به عدول از آن تمايل نشان داده اند. تا جايى كه 
تأييديه  صرفًا  مردم  رأى  آشكارا،  ديگر  امروزه 
آنها بر سياست ها و اهداف كلى تلقى مى شود 
ولى براى رسيدن به آن اهداف، از مردم انتظار 
شان  منتخبين  هاى  سياستگزارى  به  تا  رود  مى 
ديگر  امروزه  دموكراسى  واقع،  در  دهند.  در  تن 
مصلحت  مبناى  بر  بلكه  مردم،  رأى  مبناى  بر  نه 
انديشى هايى است كه مردم نيز با رأى دادن خود 

بايد در آن سهيم باشند.
 

تعاريف  همان  با  هنوز  را  سياست  حتى  اگر 
مديريت  و  مردم  امور  در  تدبير  علم  كالسيك، 
آگاهى  تدابير  آن  به  مردم  چون  بدانيم،  جامعه 
ندارند، نظرشان نمى تواند به بهبود اداره كشور 
تا  داشت  انتظار  مردم  از  توان  نمى  بكند.  كمكى 
تخصص  سياست،  مانند  اى  پيچيده  امور  در 
داشته باشند و رأى و انتخابشان بر اساس چنان 
جلوگيرى  يكم،  جز،  مردم  رأى  باشد.  تخصصى 
نظام  به  بخشيدن  مشروعيت  دوم،  و  استبداد  از 
براى حكومت بر مردم، معناى ديگرى نمى تواند 
داشته باشد. از اين رو، انتخاب حاكم شايسته با 

مشاركت مستقيم مردم، از طريق رأى گيرى هاى 
عمومى، امروزه ديگر شيوه كار آمدى نيست و به 
جاى آن، مشاركت غير مستقيم مردم پيشنهاد مى 
طريق  از  مردم  آن  در  كه  ساختارى  يعنى  شود؛ 
احزاب در بازى قدرت دخيل مى شوند و از طريق 
با  كنند.  مى  نظارت  آن  بر  ها  رسانه  و  اصناف 
چنين مشاركتى، مردم در ساختار قدرت نماينده 
كسى  مردم،  به  متعهد  و  مسئول  ونماينده  دارند 
نيست كه هرچه مردم بخواهند بكند؛ بلكه بايد با 
تمام دانش، تجربه و امكانات خود در جهت منافع 
مردم قدم بردارد گرهمه اقدام او به ظاهر خالف 

آنچه كه مردم مى خواهند باشد.
 

با اين ديدگاه اگر به صحنه سياسى ايران بنگريم، 
قدرت گرفتن اصالح طلبان در انتخابات پيش رو، 
است؛  بينى  پيش  قابل  ديگرى  زمان  هر  از  بيش 
چون مصلحت كنونى كشور ايجاب مى كند! فارغ 
از اينكه آيا ظهور محمد خاتمى در سال 76 يك 
اتفاق بود يا برنامه اى از پيش تعيين شده، فضاى 
آزادى كه در جو سياسى آن زمان دهان گشود، 
غير منتظره بود. فضاى آزادى كه از بعد از ظهور 
رضاخان در ايران بى سابقه بود و طى آن حتى 
انتقادها  آماج  نيز  نظام  اول  رده  هاى  شخصيت 
سركوب  به  نهايتًا  و  گرفتند  قرار  ها  واعتراض 
هاى سال 78 منجر شد. اين تحول ناخواسته، يكم 
چنان  كرد؛  ايجاد  كشور  احزاب  بين  در  انشقاقى 
مخالفت  جايگاه  تا  را  چپ  جناح  از  انتظارات  كه 
با اساس نظام پيش برد. و دوم كنترل كشور را 
خارج  رهبرى،  آن  رأس  در  و  حاكميت  دست  از 
 ،84 سال  انتخابات  در  آن،  دنبال  به  ساخت. 
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در تصاوير حكاكى شده بر سنگهاى تخت جمشيد هيچكس عصبانى نيست. 
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يادداشت

 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
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دنيا صدفى براى من خواهد شد تا با شمشير آن را بشكافم. 
زنان شوخ طبع وينزرى، پرده دوم، صحنه دوم

The world’s mine oyster, which I with sword will open. 
The Merry Wives of Windsor, Act II, sc, 2. 

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

رمز شماره ى سيصد
محمد شريف

در اين سالهايى كه تاريخ ايران يكى از غريبترين روزگار خويش را سپرى مى كند، بنا بر داليل بى شمار زياد، 
هجرت و تبعيد از جامعه ى خاص به جامعه ى عام نقل مكان پيدا كرده. همين است كه حاال خواهى نخواهى 
يك جامعه ى كوچك ايرانى در دل فرهنگى ديگر تولد پيدا كرده است.  جامعه اى كه نياز به ديده شدن و شنيده 
شدنى بيش دارد. مهاجران ايرانى، سالهاست كه  زندگى شان را در  دل جغرافيا و فرهنگ غالب ديگرى، با 

همان سبك و سياق روزگار ايران ادامه مى دهند.
بررسى احواالت اين جامعه ى كوچك در ابعاد  روانشناختى و جامعه شناسى، و در حوزه ى اخالق و ادب 
حائز اهميت فراوان است. جوامعى كه گاه نيازهاشان را در درون مرز زبان از عهده بر مى آيند و اين يعنى 
چيزى شبيه معجزه. جوامعى كه گاه در آميختن با جامعه ى ميزبان زبانزد مى شود و گاه در انزواى مطلق 

و كناره گيرى از اين جامعه.
القصه، در كشاكش اين همه چند و چون و هاى و هو، سالهاست كه مطبوعات فارسى زبان هم به كررات 
مى  راه  از  مرگشان  روزگار  و  كنند  مى  تجربه  مدتى  كوتاه  زندگى  غالبًا  و  شوند  مى  متولد  جوامع  اين  در 
رسد. تجربه نشان داده است كه نشرياتى كه در خارج از مرزهاى جغرافيايى زبانشان عرضه مى شوند، 
غالبًا نشرياتى ديرپا از آب در نخواهند آمد چه در اين ميان هزار و يك عامل خواسته و ناخواسته عوامل و 

دستاندركاران آن نشريه را از ادامه ى كار منصرف خواهد كرد.
مخاطب، شايد نخستين دغدغه ى هر رسانه باشد، اينكه اين روزنامه و مجله، بناست با چه افرادى سخن 

بگويد، روزگار كدام كسان را بازتاب دهد و كدامين جامعه را منبع خبر بداند...
همين عدم شناسايى درست مخاطب، غالبًا گريبان اين نشريات را گرفته و موجبات مرگ زودهنگام شان را 
فراهم آورده...بگذريم از حكايت اين جامعه ى در تبعيد و برويم سراغ ” هفته نامه پرشين ”، روزنامه اى كه 
از همان ابتداى فعاليتش، سعى داشت تا با طبقه فكرى متوسط  مهاجر، ارتباط برقرار كند و پلى بزند ميان 

خانه ى ديروز و آشيان امروز. 
ذوق و شوق و ميزان عشق به نوشتن و چاپ كردن، اينها مشخصه ى اول بنيانگذار نشريه است از همان 
شماره ى نخست. تولد هر شماره ى اين مجله بسان مجال زندگى دادن به انسانى بود، براى  ” عباس نجفى 

زرافشان ”.
در          كه  زيراكسى  دستگاه  تا  بود  رفته  منچستر  حوالى  روستايى  به  كه  روزى  هست،  خاطرم  در  خوب  چه   
”  e bay“، خريدارى كرده بود را به لندن بياورد. وجودش ذوق بود و ميل به كار كردن. بنا داشت در همان 
دفتر كوچكى كه ساكنش بود، بساط يك نشريه را فراهم آورد. حيف كه دستگاه موصوف، كارآمد نبود و 

برگه هايش كوچكتر از حد متعارف. كار مجله هيچگاه با آن دستگاه به سامان نرسيد.
چند ماه بعد، با چاپخانه اى به توافق رسيد و سرآخر به آرزوى چندين ساله اش، جامه ى عمل پوشانيد. بعد 

نوبت رسيد به شماره ى يك،دو، سه... نود و نه و حاال...
در تمام اين مدت، فعاليت بچه هاى مجله را از نزديك شاهد بودم. شايد اين نوع حركات را بتوان به گونه اى 

” فداكارى ” نام كرد، و يا گونه اى از ” آرمان خواهى ” تعبيرش.
ميل به انجام كار خارج از چشمداشت هاى مالى. چيزى كه در اين روزگار پرسرعت وسودا زده، كمتر جايى 
مى شود سراغش كرد. همين شده است، رمز ماندگارى ” هفته نامه پرشين ”، اينها را نه به تعارف كه به جد و 
بر اساس ديده ها مى نويسم. شماره ى سيصد، شايد نشانه ى بقاى يك هفته نامه باشد و نويد ديرپايى اش.

اميد كه اين راه آغاز شده به منزلى بيانجامد  همه نيكى و زيبايى. 
عباس جان، تولد سيصدمين شماره ى پرشين ويكلى، مبارك تو و همكارانت.

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

نام: .....................................................................  نام خانوادگى: .................................................................
آدرس: ..............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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بمناسبت انتشار 300 شماره هفته نامه پرشين

300 هفته 
همراه مشاغل

محسن غفارى
مدير بازاريابى و فروش هفته نامه پرشين

هفته ها يكى پس از ديگرى به سرعت مى گذرد و 
روزها و لحظه ها همه آبستن تغييرات و تحوالت 
هستند. رسالت يك نشريه هم انعكاس دادن اخبار 
خود  ى  نوبه  به  كدام  هر  و  رويدادهاست  اين 
منتشر  را  خود  روز  به  اخبار  كه  كنند  مى  تالش 
اشان  پيرامون  دنياى  تحوالت  از  تامردم  نمايند 
و  دارد  اما  هم  ديگرى  وجه  مهم  اين  يابند.  اطالع 
آن آگاهى دادن به دولتمردان كشورها از طريق 
بيان كردن كاستى ها، قوت ها، نيازها و خواست 
در  همواره  است.  اجتماع  درونى  هاى  اليه  هاى 
طول تاريخ مطبوعات بسيارى بودند كه با حمايت 
هم  هنوز  كه  شدند  مى  اداره  ها   دولت  مستقيم 
بزرگى  نشريات  و  دارد  ادامه  شيوه  اين  كماكان 
هاى  هزينه  با  كه  دارند  وجود  كشورى  هر  در 
توجه  با  اما  كنند.  مى  حركت  ها  دولت  پرداختى 
به نيازهاى متفاوت در هر جامعه و رشد آگاهى 
اين  به  پا  نيز  شخصى  مطبوعات  دموكراسى،  و 
عرصه گذاشتند و در بسيارى از موارد هم اتفاق 
خود  دولتى  رقيبان  از  را  رقابت  گوى  كه  افتاده 
ربوده اند. نشريات شخصى به نوعى صداى خود 
مردم است و هيچ گونه اراده يا دستور از پيش 
همين  به  و  نيست  آنها  پس  در  اى  شده  تعريف 
حواشى  از  دور  به  اگر  موارد  اكثر  در  خاطر 
با  بردارند،  قدم  بزرگ  هاى  سازمان  و  سياست 
سريع  رشد  با  شوند.  مى  مواجه  عمومى  اقبال 
تكنولوژى و اينترنت، تقريبا قريب به اكثر نشريات، 
مالى  مشكالت  با  شخصى  خواه  دولتى،  خواه 
دست و پنجه نرم مى كنند. دليل آن هم مشخص 
است و يكى از مهمترين آنها اين است كه همه ى 
اين اخبار لحظه اى روى وبسايت ها هست و هر 
وب  مجازى  فضاى  در  راحتى  به  تواند  مى  كس 
دست  خود  پيرامون  جهان  رويدادهاى  اخبار  به 
يابد. با اين حال هستند كسانى كه هنوز روزنامه 
اش  كاهى  هاى  ورق  همان  با  هم  آن  را  كاغذى 
ترجيح مى دهند. بنابراين صاحبان روزنامه ها، با 
مشكالت مالى زيادى دست و پنجه نرم مى كنند 
و اين در مقياس روزنامه هاى كوچك و شخصى  
آنجائيكه  از  بود.  خواهد  نيز  دشوارتر  مراتب  به 
هفته نامه پرشين اين هفته، شماره سيصد خود را 
مختصرى  گزارش  داريم  تصميم  كند  مى  منتشر 
از نحوه عملكرد آن در طى اين سيصد شماره از 

نگاه بازاريابى و ماركتينگ آن ارائه دهيم.
با حمايت شما خوانندگان عزيز، اين را مى توان 
لحاظ  از  پرشين،  نامه  هفته  كه  گفت  جرات  به 
مخاطب، اكنون به مرحله رشد خود رسيده است 
شود.  افزون مى  آن  مخاطبان  به  روز  به  روز  و 
هزار  سه  كنون  تا  تولدش  آغاز  از  نشريه  تيراژ 
چاپ  منظم  صورت  به  هفته  هر  كه  است  نسخه 
شده و در اختيار شما مخاطبان عزيز قرار داده 
شده است. با مشاهده ى تمام شدن روزنامه در 
خيلى  لندن  نشين  ايرانى  هاى  محله  از  بسيارى 
زودتر از چيزى كه در گذشته بود، بر آن هستيم 

تا تيراژ آن را به زودى افزايش دهيم.

و  ها  رستوران  چون  مشاغلى  صاحبان   
در  ترك  و  افغان  ايرانى،  هاى  سوپرماركت 
ما  با  نزديكى  بسيار  همكارى  نشريه  اين  توزيع 
شهرهاى  در  نامه  هفته  توزيع  براى  و  اند  داشته 
غذايى  مواد  شركت  لندن،  از  غير  انگلستان  ديگر 
ماهان مسئوليت توزيع آن را بر عهده گرفت كه 
هاى  سوپرماركت  به  خود  غذايى  محصوالت  با 
شهرستان ها، هفته نامه پرشين را نيز پخش مى 
مديريت محترم  در همين جا از  تا  دارد  كنند. جا 
كه  آن  پرسنل  كليه  و  ماهان  غذايى  مواد  شركت 

تشكر  كنند  مى  يارى  هفته  هر  امر  اين  در  را  ما 
ويژه نماييم.

وبسايت اين هفته نامه را نيز تا آنجا كه در توان 
موضوعات  و  مطالب  با  ايم  كرده  سعى  داريم 
تعداد  حاضر  حال  در  داريم.  نگه  روز  به  جديد 
بازديدكنندگان وبسايت هفته نامه پرشين، روزانه 
حدود  كه  باشد  مى  بازديد   2000 تا   1800 بين 
است.  انگلستان  از  آن  بازديدكنندان  درصد   60
حدود بيست درصد از آن نيز از ساير كشورهاى 
كشورهاى  به  مربوط  آن  مابقى  و  است  اروپايى 

امريكا و كانادا و ساير كشورهاى دنياست.
ده  بيش  نشريه  اين  فيسبوك  صفحه  همچنين   
و  دنيا  كشورهاى  تمام  از  كه  دارد  طرفدار  هزار 
صفحه  بودن  روز  به  هستند.  انگلستان  از  اكثرا 
خواندنى  و  جديد  مطالب  با  نشريه  اين  فيسبوك 
باعث شده است كه تعداد اليك هاى آن هر روز 
صفحه  هاى  اليك  در  افزايش  اين  يابد.  افزايش 
فيسبوك، در موارد بسيارى ما را كمك مى كند. 
در وحله ى اول اينكه روز به روز تعداد مخاطبان 
مان بيشتر مى شود و اين باعث خوشحالى بسيار 
دوم،  وحله  در  اما  است.  نشريه  اين  عوامل  همه 
دقيق  بررسى  با  نامه  هفته  اين  ماركتينگ  تيم 
دقيق  طور  به  فيسبوك  صفحه  هاى  اليك  تعداد 
اگر  مثال  براى  پردازند.  مى  شناسى  مخاطب  به 
نشاندهنده  خورد،  مى  اليك   2000 حدود  مطلبى 
ى اين است كه مخاطبان ما به آن موضوع خاص 
و  شود  نمى  ختم  جا  همان  به  كار  اند.  عالقمند 
سن  دارد.  ادامه  همچنان  بررسى  پروسه  اين 
افرادى كه آن پست را در فسبوك اليك زده اند، 
ويژه  هايى  ساعت  آنهاست،  مبدا  كه  كشورهايى 
اى كه بيشترين اليك ها خورده است و غيره تنها 
مواردى از اين بررسى است.  در نهايت اگر شما 
خواننده ى پيگير اين نشريه باشيد بايد تا كنون 
يا حداقل در 150 شماره قبلى متوجه تغييراتى در 
محتواى نشريه شده باشيد. البته بايد اين را هم 
مطالب  محتواى  در  تغييرات  اين  كه  نمود  اذعان 
نشريه، اندك اندك و به آرامى اتفاق افتاده است 
و همچنان نيز دوستان ما در بخش بازاريابى بر 

روى آن مشغول كار هستند.
و  ها  برنامه  در  پرشين  نامه  هفته  تيم  حضور 
كنسرت هاى مختلف ايرانيان انگلستان و ارتباط 
خوب آن با برنامه گذاران از ديگر نكاتى است كه 
باعث افزوده شدن بر مخاطبان اين نشريه شده 
است. تالش ما اين است كه با پوشش دادن اخبار 
تجمعات  در  حضورمان  و  ايرانيان  هاى  برنامه 
نشريه  اين  تا  آوريم  فراهم  را  بسترى  ايرانى، 
كشور  از  خارج  ايرانيان  بين  در  خوبى  بازتاب 

داشته باشد. 

داشتن ميزهاى مطبوعاتى در برنامه ها و كنسرت 
ها در صورت داشتن مجوز از مسئوالن سالن ها، 
هدف ديگرى بوده است تا حد امكان آن را انجام 
ما  ارتباط  امكان  مطبوعاتى  ميز  داشتن  ايم.  داده 
را مستقيم با شما فراهم مى كند و ما مى توانيم 
با فرم هاى نظرسنجى خود، از خواست هاى شما 
از  برآييم.  آنها  برآوردن  پى  در  و  يابيم  آگاهى 
ايرانيان  فرهنگى  فضاهاى  در  بودن  ديگر  سويى 
اين امكان را به ما مى دهد كه توزيع روزنامه را 
دهيم  انجام  خودمان  توسط  مستقيم  طور  به  نيز 
نامه  هفته  به  راحتى  به  بتوانند  مخاطبانمان  و 

دسترسى داشته باشند.

 برگزارى كالسهاى رايگان آموزشى توسط هفته 
نامه پرشين از ديگر برنامه هاى ما براى جامعه 
ايرانيان انگلستان است. اين هفته نامه با كالسهاى 
آموزشى عكاسى ديجيتال، مبحث آموزشى خود 
را شروع كرد و در حال حاضر چهارمين دوره 

حال  در  لندن  غربى  شمال  در  كالسها،  اين  ى 
فتوشاپ،  كامپيوتر،  آموزشهاى  است.  برگزارى 
طراحى وب سايت، نامه نگارى هاى ادارى، آشنا 
كارگاه  انگلستان،  در  شهروندى  حقوق  با  شدن 
ديگر  از  تئاتر  و  سازى  فيلم  نويسى،  داستان 
برنامه هاى آتى اين هفته نامه است كه در آينده 

اى نزديك اطالع رسانى خواهيم نمود.
ديرين  روياى  كشورها،  ساير  در  نشريه  توزيع   
هفته  اين  نشر  ابتداى  از  نشريه  اين  گذار  بنيان 
آرام  امروز  ديرين  روياى  اين  است.  بوده  نامه 
حال  در  گيرد.  مى  خود  به  واقعيت  شكل  آرام 
به  سوئد  كشور  در  انگلستان،  از  غير  حاضر 
كتابفروشى  توسط  نشريه  اين  آزمايشى  طور 
دست  همينجا  از  كه  گردد  مى  توزيع  فردوسى، 
مديريت اين فروشگاه را به گرمى مى فشاريم كه 
امكان توزيع اين نشريه در كشور سوئد را فراهم 
كرد. گفتگوهايى با نشريات ديگر در آلمان، نروژ، 
اولين  در  كه  است  پذيرفته  انجام  امريكا  و  كانادا 
كشورهاى  در  نشريه  اين  توزيع  ممكن،  فرصت 

نامبرده ميسر خواهد شد. 

اعتماد خوانندگان نشريه سرلوحه كارى هر روزه 
اعضاى هفته پرشين بوده و هست. از اين رو با 
اينكه در نشريه اعالم نموده ايم كه صحت آگهى 
صاحبان  عهده  بر  نامه  هفته  اين  در  مندرج  هاى 
آنهاست، اما اخالق را بر خود واجب دانستيم تا 
موارد مالى و سود نشريه را بر حقوق خوانندگان 
طول  در  هم  را  موضوع  اين  ندهيم.  ترجيح  خود 
اين سيصد شماره ثابت نموده ايم به طوريكه اگر 
خطايى از آگهى دهنده اى سر زده، بسيار قاطعانه 
و  ايم  نموده  خوددارى  آنها  آگهى  درج  ادامه  از 
همواره وفادار به حقوق خوانندگان خود بوده ايم.

از  دهنده  آگهى  تعدادى  نشريه  اينكه  به  توجه  با 
مليت هايى ديگرى دارد كه خدماتى براى جامعه 
ايرانيان ارائه مى دهند، تالش كرديم تا قيمت هاى 
معمول  هاى  قيمت  باالتر  مراتب  به  را  آنها  آگهى 
در نظر بگيريم. دليل آن هم سرشكن كردن هزينه 
هاى نشريه و فراهم آوردن بسترى مناسب براى 
صاحبان مشاغل ايرانى است تا با قيمتى مناسب 
بتوانند به درج آگهى هاى تبليغاتى خود بپردازند. 
دارا بودن ليست قيمت آگهى مناسب به طوريكه 
در  تواند  مى  دارد  كه  اى  بودجه  هر  با  كس  هر 
ديگر  از  باشد،  داشته  آگهى  پرشين  نامه  هفته 
مزاياى آن است. در عين حال هفته نامه پرشين 
اين حق را براى خود محفوظ داشته است تا در 
جايى كه منافع خوانندگان آن در خطر بيافتد، از 

قبول و درج آگهى خوددارى نمايد.
همكارى خوب موسسات فرهنگى و سازمان هاى 
خيريه با اين هفته نامه در طى اين سيصد شماره، 
اين امكان را براى آنها فراهم آورده است كه از 
درج  و  هايشان  برنامه  براى  ويژه  هاى  تخفيف 

آگهى بهرمند شوند.

 با اينكه شايد هر روزه در طى اين سيصد شماره 
چاپ  براى   نياز  مورد  مبلغ  آوردن  فراهم  تقالى 
اين  دبير  سر  اينكه  با  داشتيم،  را  بعدى  شماره 
هاى  هزينه  كاستن  براى  ناچار  به  مدتى  نشريه 
خود، ناچار به نقل مكان از دفتر روزنامه به خانه 
ى شخصى اش شد تا نشريه به چاپ بعدى اش 
برسد، با اينكه هيچكدام از عوامل هفته نامه حتى 
ولى  اند  نكرده  دريافت  نيز  را  حداقلى  دستمزد 
همچنان اين راه آغاز شده در جريان است و هر 
توزيع  هاى  مغازه  پيشخوان  در  نشريه  اين  هفته 

كننده آن در اختيار شماست.
ات  شماره  سيصدمين  تولد  پرشين،  نامه  هفته 

مبارك.

گزارش هفته

آگهى استخدام
به يك نفر مشاور در امور ويزاى تحصيلى و دانشجويى با تسلط كامل 

به زبان انگليسى و نظام آموزشى كالج ها و دانشگاه هاى بريتانيا 
نيازمنديم. لطفا رزومه كارى خود را تا دو هفته بعد از انتشار اين آگهى 

به آدرس ايميل : 
 VACANCY@ IRANIANSTUDY.COM  ارسال فرمائيد.
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خواننده گرامى
مخارج هفته نامه پرشين فقط از محل آگهى ها و حق اشتراك تامين 
مى شود. هفته نامه پرشين انتظار دارد در صورتى كه آن را مى 
پسنـــــديد و ماندگارى آن را براى  فرهنگ و فارسى زبانان مفيد 

ميدانيد ما را يارى كنيد.

همانطور كه بارها نوشته ايم،  در صورت ازدياد تعداد مشتركان 
و آگهى ها، هفته نامه دوام ميابد و به راه اطالع رسانى وكارهاى 

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

چرا ايرانى هاى كانادا در 
انتخابات شركت نمى كنند؟

يازدهمين  در  توانند  مى  جهان  كشور   96 در  ها  ايرانى 
ايرانى  چرا  اما  كنند  شركت  جمهورى  رياست  انتخابات 
به  را  خود  رأى  توانند  نمى  امسال  كانادا  ساكن  هاى 

صندوق بيندازند ؟

هاى  ايرانى  جمعيت  نظر  از  كانادا  مهر  مجله  گزارش  به 
هزار   400 از   بيش  اما  دنياست  كشور  سومين  مهاجر 
ايرانى ساكن اين كشور امسال امكان شركت در انتخابات 
رياست جمهورى را ندارند. بر اساس اعالم رئيس ستاد 
صندوق  جهان  كشور   96 كشور،در  از  خارج  انتخابات 
ساعت  از  خرداد   24 روز  در  و  شده  مستقر  رأى  هاى 
ارائه  با  ها  ايرانى  كشورها،  اين  محلى  وقت  به  صبح   8
گذرنامه مى توانند رأى دهند. در انگليس و آمريكا هم با 
كشورها  اين  هاى  مقام  با  گرفته  صورت  هاى  هماهنگى 
صندوق هاى رأى در دسترس ايرانى هاست. در  لندن، 
دو طرف، در محل  ديپلماتيك ميان  وجود قطع روابط  با 
دفتر حافظ منافع ايران واقع در سفارت ايران راى گيرى 

صورت مى گيرد.
در كانادا اما در اين دوره از انتخابات رياست جمهورى 
ايرانى ها نمى توانند پاى صندوق هاى رأى بروند. سيد 
كشور  از  خارج  انتخابات  ستاد  رئيس  سجادى  كاظم 
گفته است به دليل بسته بودن سفارت جمهورى اسالمى 
در  كنسولى  خدمات  ارائه  امكان  اينكه  خاطر  به  و  ايران 
دوره  يازدهمين  در  ندارد  وجود  هموطنان  به  كشور  اين 
اخذ  هاى  شعب  ايجاد  امكان  جمهورى  رياست  انتخابات 
راى در كانادا فراهم نشده است. گزارش ها نشان مى دهد 
كه دولت كانادا  از تأمين امنيت راى گيرى را سرباز زده 
و همين مسئله امكان رأى دادن را از ايرانى هاى ساكن 
برگزارى  براى  معمول  صورت  به  است.  گرفته  كانادا 
راى گيرى دولت ميزبان بايد امنيت را براى اخذ رأى در 
اما  كند  تأمين  كشورها  منافع  حافظ  دفتر  يا  سفارتخانه 

مقام هاى دولت كانادا اين مسئوليت را نپذيرفته اند.
بود  شده  مدعى  پيش  چندى  كانادا  خارجه  امور  وزير    
رياست  انتخابات  برگزارى  براى  ايرانى  هاى  مقام  كه 
عباس  سيد  اند.  نكرده  اقدام  كشور  اين  در  جمهورى  
به  اما  ايران  خارجه  امور  وزارت  سخنگوى  عراقچى، 
مسئوليت  كه  كرد  اعالم  ادعا  اين  به  واكنش  در  تازگى 
ايرانى  براى  جمهورى  رياست  انتخابات  نشدن  برگزار 
با  كه  است  كشور  اين  دولت  متوجه  كانادا،  مقيم  هاى 
ميان  روابط  تعليق  در  خود  غيرمنطقى  و  نسنجيده  اقدام 
دوطرف، موجب تعطيلى سفارتخانه هاى دو كشور و قطع 
اخذ  امكان  جمله   از  ها،  ايرانى  به  كنسولى  خدمات  ارائه 
ماه   9 كانادا  دولت  است.  شده  كانادا  شهرهاى  در  راى 
ايران  با  خود  ديپلمايتك  روابط  جانبه  يك  طور  به  پيش 

را قطع كرد.

در كانادا بر اساس آمار اعالم شده معاون اسناد هويتى 
سازمان ثبت احوال كشور 410 هزار ايرانى ساكن هستند.  
با  ايرانى  مهاجرين  تعداد  بيشترين  آمار  اين  اساس  بر 
كشور  به  مربوط  جمعيت  نفر  هزار   400 و  ميليون  يك 
امارات   ايرانى   حضور 800  با  آن  از  بعد  و  آمريكاست 
قرار دارد. از لحاظ جمعيت ايرانى ها  انگليس و كانادا هر 
كدام با 410 هزار نفر جمعيت در رده سوم قرار گرفته اند.

نشريــه اى براى 
عزت يك ايرانى

احسان صادقيان 
 دانشجوى فلسفه، سياست و اقتصاد در انگلستان

نيز  نشريه  شماره  سيصدمين  و  گذشت  سال  شش 
منتشر شد. باز فرصت آن شد تا راهى كه آمده ايم را 
مرورى كنيم. از كم و كاستى ها بسيار گفته ايم و از 
غم و دردها بسيار ناليده ايم اما اين بار مى خواهم 
ميان  در  جسارت،  با  و  بگويم  پرشين  افتخارات  از 
تمام نشريات، راديو ها و تلويزيون هاى ايرانى، آن 
كشور،  از  خارج  در  نه  اگر  مستقل،  رسانه  يگانه  را 
دست كم در بريتانيا بنامم. مسئوليت ادعايم را هم 
هفته  گيرم.  مى  عهده  به  زير  داليل  ذكر  با  شخصاً 

نامه پرشين رسانه اى:
 

1. داراى انديشه رسانه اى و مانيفست است
نه بخاطر شمايل آن، بلكه به اعتبار انديشه اى كه پشت هر طرح و تيتر 
دادن  قرار  هم  كنار  صرف  است.  رسانه  يك  پرشين  دارد،  جريان  آن 
گزيده اى از مطالب و تصاوير و انتشار آن با تكنولوژى هاى ساده و 
در دسترس همگان، رسانه به دست نمى آيد. يك رسانه، ماهيت از خط 
فكرى خواصى مى گيرد كه در طول زمان و طى پيچ و خم حوادث و 

وقايع، بر مبنا و اساس آن حركت مى كند.
 

2. زنده و پوياست
با آنكه يك هفته نامه است اما همواره حاوى جديدترين آرا و تحليل 
به  نسبت  هميشه  خود  توان  حد  در  و  است؛  روز  وقايع  آخرين  از  ها 
تحوالتى كه چه در عرصه ملى و چه در عرصه جهانى و حتى محلى، 
صورت گرفته واكنشى درخور و بموقع داشته؛ هرگز از سير جامعه 
عقب نمانده و با فراسونگرى هايى كه يك رسانه بايد داشته باشد نيز 

از همپايى با جامعه خود فاصله نگرفته است.
 

3. مخاطب خود را مى شناسد
طبع  به  را  آن  خود  نظر  و  سليقه  به  بنا  اى  عده  كه  نيست  اى  نشريه 
برسانند. بلكه سير دگرگونى آن از پيش شماره تا به اين سيصدمين 
شماره، تمامًا بر اساس نياز و خواست هاى گفته يا ناگفته مخطبان آن 
بوده است. همچنان نيز اين خواست مخاطبان پرشين است كه محور 

تغييرات آن در آينده خواهد بود.
 

4. اطالع رسانى صحيح و بدون حب و بغض مى كند

اطالع  مسئوليت  يكم،  كه  بريتانياست  در  ايرانى  رسانه  تنها  پرشين 
رسانى خود را، با هيچ عذرى حتى امنيتى،  محدود به حيطه خواصى 
نكرده؛ و دوم وظيفه خبر رسانى را به دور از هرگونه گرايش سياسى، 
فرقه اى، قومى و حتى دولتى، انجام داده. مطالب منتشر در اين نشريه 
جز گزارش بى طرفانه هر آنچه رخداده يا تشريح دلسوزانه مشكالتى 
كه بايد براى رفعش اقدام شود، نبوده است. و هماره به مسايل تنها از 

زاويه اى نگريسته كه احتمال مى رفته از نگاه مردم دور مانده باشد.
  

5. استقالل مالى دارد
از ابتدا تا كنون جز درآمد حاصل از تبليغات، هرگز هيچ منبع درآمدى 
يا  دولتى  اى،  اداره  شركتى،  شخصى،  هيچ  سوى  از  مالى  كمك  يا  و 
نهادى نداشته؛ اگرچه هميشه از سرمايه گذارى به شرط حفظ استقالل 

نشريه و احترام به خط و مشى آن استقبال كرده است.
 

6. استغناى مالى دارد
به  را  قلمم  است.  پرشين  نامه  هفته  فرد  به  منحصر  خصيصه  اين  و 
در  به  منجر  يا  دفعات  به  كه  مطالبى  نوشتن  براى  گيرم  مى  شهادت 
نشريه  آمد  در  كاهش  و  دهندگان  تبليغ  بعضى  تبليغ  توقف  خواست 
در اوج نياز مالى اش شد؛ يا موجب جلوگيرى از توزيع آن در بعضى 
نواحى گرديد؛ اما نشريه عواقب آن را به جان خريد چراكه رسالتش 

ايجاب مى كرد، مطالب مذكور گفته شود.
  

ششمين سالگرد انتشار هفته نامه پرشين را:
- يكم، به خودم به عنوان يك ايرانى كه حق بشرى او ايجاب مى كند 
تا از اخبار و وقايع روز، آزادانه مطلع شود بى آنكه با افكار و اهداف 

خاصى در پس آن، مسموم يا به درك و فهم او توهين شود؛

- دوم، به خودم به عنوان يك نويسنده كه  حق بشرى او ايجاب مى 
كند تا بتواند به زبان مادرى خود و براى انديشه خود، بدون ترس و 

اجبار و اجحافى قلم بزند؛

- سوم، به جوانمرد بنيانگذار آن، كه خود شاهد بودم، نه تنها بدون 
از  لفظى  چند  هر  حمايتى  ترين  كوچك  بدون  حتى  بلكه  مالى  بضاعت 
و  چاپ  به  نسبت  شهر،  اين  در  ساكن  فرهنگ  و  ادب  صاحبان  سوى 
انتشار اين نشريه همت گماشت؛ و در طى اين سالها با حراج هر آنچه 
كه داشت و گاهى حتى با خرج اجاره خانه اش براى نشريه و تحمل 
خانه به دوشى، از توقف كه هيچ، حتى از تأخير در انتشار اين نشريه 
جلوگيرى كرد؛ و در عوض جز طعنه و كنايه و تهمت و توهين و تهديد 
و  نياورد  ابرو  به  خم  هرگز  حال  اين  با  نگرفت،  پاسخى  مهرى  بى  و 

نااميد نشد؛

- وباالخره به تمامى دست اندركارانى كه بطور پيوسته يا دوره اى، 
با  خود،  همكارى  خود،  حضور  با  توقعى،  كمترين  با  يا  هيچ  بدون 
انتقادها و پيشنهاد هاى خود و حتى با مخالفتها يا دشمنى هاى خود، 

موجب بقا و پيشرفت اين نشريه شده اند؛

از صميم قلب و با تمام وجود تبريك مى گويم.
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زمين يا زمان در نبرد سوريه؟

نبردي با شرايط 
اسفنجي
دكتر كاوه احمدى على آبادى

عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري
(ssf)عضو جامعه شناسان بدون مرز

در سوريه طرف هاي درگير دركي متفاوت از ميدان رزم، اهداف 
و دستاوردهاي آن دارند و اين، نبردها را هم چنان بالتكليف نگه 
باقي  خود  براي  بازگشتي  راه  چون  جنگد،  مي  اسد  است.  داشته 
دست  كه  زماني  تا  كند،  مي  حمايت  اسد  از  روسيه  است.  نگذاشته 
بهتري براي معامله با غرب پيدا كند. حزب اهللا لبنان مي جنگد، چون 

مانده  منطقه  در  منزوي  و  تنها  كامًال  ايران  متحدش،  تنها  همراه  به 
است و براي خود آينده اي روشن نمي بيند. نيروهاي مالكي و شبه 
نظامي عراقي در سوريه مي جنگند، چون به مالكي وعده در مسند 
مزدوري  مواجبي  عراقي،  نظاميان  شبه  و  شده  داده  ماندن  قدرت 
دريافت مي كنند و خالصه ايران، حامي اسد مي ماند، چون ماليان 
و پاسداران ايران تصور مي كنند كه همه چيز را با زور و پايبندي 
به زور مي توانند بدست آورند، حتي خداوند را!؟ مردم سوريه مي 
جنگند، چون نه تنها از استبداد خسته شده اند، بلكه جانيان اسد هيچ 
راه ديگري به جز آن برايشان باقي نگذارده اند. ارتش آزاد سوريه 
مي رزمد، چون زماني كه در ارتش اسد بوده، با چشمان خويش 
جنايتي ديده كه وجدان شان را راحت نگذاشته است و رزمندگان 
سوري مي جنگند، چون برخي ازآنان، دفاع از طرف مظلوم را يك 

وظيفه انساني و برخي يك وظيفه ديني براي خود مي بينند.

در  خود  براي  سناريوها  بهترين  شاهد  آمريكا  مقابل،  نقطه  در 
سوريه بوده، بدون آن كه حتي يك سرباز آمريكايي در جنگ بميرد؛ 
حكومت اسد را نامشروع و فاقد حاكميت يافته، حزب اهللا و سران 
بسياري از پاسداران ايران را در سوريه هالك شده ديده و بيش از 
12 هزار نفر از نيروهاي القاعده و بعضًا از سران تحت تعقيب شان 
(از جمله شخصي كه بن الدن دوم خوانده مي شد) تنها در اين مدت 
در سوريه كشته شده اند؛ چيزي كه در تمام اين سال هاي نبرد پس 
از يازده سپتامبر، آمار تلفات وارده به تروريست ها حتي به گرد 
آن هم نمي رسد. از منظر غرب، اسد مدت هاست سقوط كرده و اگر 
كسي تاكنون به او خبر نداده، مشكل اوست و غرب به دقت بدنبال 
اقتصادي  محاصره  در  ايران  خصوص  به  و  اهللا  حزب  تا  است  آن 
را در سوريه زمين بزند. چون هر ماه كه مي گذرد، حكومت ايران 
ناگزير است كه حقوق ارتش و مزدوران اسد را به دالر بپردازند و 
حاال حزب اهللا لبنان و مزدوران عراقي نيز بدان ها اضافه شده اند. 
نيز  را  سوريه  توسط  روسيه  از  شده  خريداري  هاي  سالح  هزينه 
ايران مي پردازد و عالوه بر آن، تجهيزات و سالح هايي كه مستقيم 
از ايران به سوريه بايد هزينه شوند. وضعيت اقتصادي رژيم اسد 
يا  پول  تزريق  به  ناگزير  ايران  و  است  وخيم  كه  هاست  مدت  نيز 
به شكل بالعوض يا وام به سوريه است و اين در حالي است كه 
حلقه تحريم هاي آمريكا و متحدان اش هر روز به ايران تنگ تر مي 
شود و همين حاال تأثير آن بر اقتصاد كشور، بازار ارز و مردم به 
شدت ناراضي ايران كامًال روشن است و مدام شرايط را وخيم تر 
مي سازد. در كنار اين ها، حزب اهللا نيز با حمايت هايش از اسد و 
جنايت هايش در نخستين ماه هاي نبرد سوريه، افكار عمومي عربي 
لبنان،  به  نسبت  اسد  منافع  گذاشتن  اولويت  در  از  پس  و  باخت  را 
دولت ائتالفي اش سقوط كرد و با دخالت مستقيم نظامي در هفته 
هاي اخير در گرداب سوريه دارد دست و پا مي زند تا غرق شود؛ 
از نظر تلفات انساني و تجهيزاتي، مادي و معنوي، دولتي و مردمي 

سوخته است. 

مسئله اصلي اگر از منظر اسد و حاميان اش و همين طور رزمندگان 
غربي  و  آمريكا  هاي  استراتژيست  منظر  از  است،  ”زمين“  سوري 
”زمان“ است. سوريه به قيفي بدل شده كه چون گردابي تروريست 
هاي همه جاي دنيا را به سوي خود مي كشد و چه بهتر كه آنان را 
با نيروهاي اسد، حزب اهللا و پاسدار ايران درگير مي سازد و جنگ 
اگر با تصرف تمامي مناطق حكومت اسد و شهرها پايان يابد، يعني 
زمين،  نه  مسأله  آن  تداوم  براي  پس  يابد؛  مي  پايان  اينان  مجازات 
بلكه زمان است كه تداوم شكست دشمنان آمريكا بدست يكديگر را 

رقم مي زند. 
اسد  مزدور  نيروهاي  و  اهللا  حزب  و  پاسداران  كه  آنجاست  جالب 
آنقدر ناشي اند كه هنوز متوجه نيستند، چرا آمريكا عجله اي براي 
صبورانه  و  ندارد  سوريه  آزاد  ارتش  توسط  بيشتر  مناطق  گرفتن 
منتظر نشسته تا عامل زمان، حساب كار اسد و حاميان اش را كف 
دست شان بگذارد. آن گاه تداوم جنگ براي تصاحب زمين تنها به 
معني تلفات بيشتر براي دشمنان آمريكا خواهد بود و جالب تر آن 
كه نيروهاي حامي اسد كه از نظر نفرات به شدت در مضيقه هستند، 
شان  انساني  تلفات  بر  شدت  به  آن  و  هستند  زمين  تسخير  بدنبال 
نظامي  دروس  حتي  كه  ديگري  روشن  گواه  هم  اين  و  افزايد  مي 
شان را نيز درست ياد نگرفته اند. از طرفي، اين خريد زمان بدون 
هزينه نبوده و آمار تلفات انساني و مردم سوريه را نيز باال برده و 
همين طور مايحتاج ضروري و كمك هاي پزشكي و دارويي؛ پس 
آمريكا و غرب ميزان كمك هاي انساني و پزشكي را هر چه بيشتر 

باال مي برند.
عالوه بر اين ها، نبرد در سوريه حالت اسفنجي پيدا كرده و درست 
همچون يك اسفنج كه به ميزان مشخصي اگر آب به آن اضافه كنيد، 
آن را جذب كرده و تغيير حجم نمي دهد، نبرد در سوريه با تغييراتي 
محسوس از نظر نيروهاي انساني و تجهيزات در تغيير كفه ترازو 
به نفع ديگري، تغيير محسوسي نمي كند و براي پيروزي قاطع يك 
طرف بر ديگري، به يك ارتش با قابليت هاي بسيار باالتر نياز است. 
نيروهاي  افزايش  اهللا،  حزب  و  ايراني  نادانان  تصور  برخالف  يعني 
انساني و تجهيزات اسد در سوريه نتيجه جنگ را تغيير نمي دهد. 
عنوان  به  منطقه  يك  تصرف  از  كه  هاست  مدت  كه  بينيد  مي  شما 
پيروزي استراتژيك ياد مي شود، اما پس از مدتي يا آن منطقه كامل 
بدست نيروهاي اسد نمي افتد يا تغييري در موازنه جنگ نمي دهد؛ 
اوائل از نبرد حلب به عنوان پيروزي استراتژيك ياد مي شد، سپس 
دمشق و اخيراً القصير؛ اما نيروهاي اسد نتوانسته اند در هيچ يك از 
آن ها پيروزي معناداري يابند و نبردها همچنان فرسايشي بين دو 
طرف در جريان اند و بيشتر به نظر مي رسد كه براي شكست بن 
بست جنگ در ذهن شان نياز به آن دارند تا چنين تصور كنند كه 
هر پيروزي پيش رو سرنوشت جنگ را تغيير داده و تعيين مي كند! 
از آن عجيب تر، طرح اين ادعاست كه تصرف مناطق بيشتر موجب 
مي شود تا هر طرف دست باالتري در مذاكرات داشته باشند! مگر 
دو كشورند كه با هم مي جنگند كه تصرف بيشتر مناطق، موجب 
انتقال  براي  سوريه  كشور  يك  در  شود!؟  بيشتر  امتيازات  گرفتن 
قدرت توسط نيروهاي دولتي با نيروهاي مردمي وارد جنگ شده اند 
و مثًال تصرف مناطق بيشتر موجب مي شود كه رزمندگان و مردم 
سوريه بپذيرند تا اسد در حكومت باقي بماند؟ چون بخاطر تصاحب 
زمين هاي بيشتر نيست كه مردم و رزمندگان سوري بر عليه اسد 
و  تجاوز  و  آورگي  و  كشتار  از  چون  جنگند  مي  بلكه  جنگند،  مي 
شكنجه از رژيم اسد، زندگي شان نبود شده است. اين كه تصرف 
مناطق بيشتر موجب دست باالي يك طرف مي شود، تصوري است 

كليشه اي كه در مورد وضعيت سوريه صدق نمي كند. 

اما طرف مقابل شان حسابي حرفه اي است و تا زماني كه تداوم 
جنگ دشمنان اش بر عليه هم به نفع اوست، اجازه مي دهد تا طرف 
چه  كه  بفهمد  زماني  و  دهد  ادامه  اش  ذهني  هاي  پيروزي  به  ديگر 
است  ممكن  حتي  باشد؛  شده  دير  خيلي  ديگر  كه  آمده  سرش  بر 
اين  با  بماند،  قدرت  سر  بر   2014 سال  تا  اسد  كه  بپذيرد  آمريكا 
هدف كه جنگ طرف هاي درگير در سوريه با خسارات بيشترشان 
ادامه يابد. چون وقتي اوباما نمي خواهد به ايران حمله نظامي كند، 
يا  ناتوان  اي  هسته  سالح  به  يابي  دست  از  را  آن  طريقي  به  بايد 
منصرف سازد و فشار تحريم هاي اقتصادي با افزايش تصاعدي 
كمك هاي مالي و مادي به رژيم سوخته اسد و حزب اهللا، بهترين 
گزينه براي زمين زدن ايران و حزب اهللا براي اوباماست. مگر اين 
كه اوباما و دولت اش در عمل ثابت كنند كه به كشته ها و آسيب 
ديدگان سورى بيش از ساير محاسبات اهميت مى دهند! مهمتر از 
همه، اوباما برگ هاي سِر حكم اش را پيش خود نگاه داشته تا هر 
وقت كه نيروهاي حامي اسد بخواهند به پيروزي هاي غافلگير كننده 
اي بر عليه رزمندگان سوري دست يابند، آن ها را رو كند: حمالت 
كوبنده موشكي و از راه دور كه تمامي مراكز قدرت اسد را با خاك 
يكسان مي سازد. آن درست مثل اين است كه در بازي ورق، يك 
طرف ”برگ هاي سر حكم اش“ را از ابتدا اصطالحًا ”الزم“ نمي كند 
و نزد خود نگه مي دارد تا در حالي كه پيروزي اش قطعي است، 
مي گذارد بقيه برگ ها بازي شوند و در آخر بازي است كه آنان 
را روي ميز مي گذارد و در طول اين مدت از ”زمان“ خريده شده 

استفاده مي كند.

امريكا: ايران مى تواند تحريم ها 
را فورا لغو كند

معاون وزير خارجه آمريكا و رييس هيات مذاكره كننده اين 

مى  ايراتن  كه  كرد  ايران،اعالم  با   5+1 گفتگوهاى  در  كشور 
تواند كارى كند كه تحريم ها به صورت ”آنى“ برداشته شود.

با  گفتگو  در  آمريكا  خارجه  وزير  معاون   ” شرمن  وندى   ”  
راديو اروپاى آزاد با تكرار اتهامات هميشگى  آمريكا درباره 
مشكوك بودن اهداف فعاليت هاى هسته اى ايران ، افزود:“ ما 
اميدواريم كه حكومت ايران بخاطر مردم اين كشور، به زودى 
دست به انتخاب راهبردى مناسبى بزند و تصميم بگيرد كه به 
طور جدى و اساسى با گروه «5+1» وارد مذاكره شود تا آينده 

روشن ترى براى مردم ايران ترسيم شود.
اين ديپلمات آمريكايى با انداختن گناه تحريم هاى يكجانبه و 
ظالمانه آمريكا به دوش ايران ، گفت:“ من متوجه نارضايتى 
همه هستم چون هنوز نتيجه اى حاصل نشده، ايران همچنان 
در  مدام  ها  تحريم  و  گيرد،  مى  پى  را  خود  اى  هسته  برنامه 
به  بيشتر  روز  به  روز  كشور  اين  و  است  شدن  تشديد  حال 
انزوا كشيده مى شود، و زندگى مردم هم روز به روز دشوار 

تر مى شود.“
وى در عين حال تاكيد كرد:“ سختى معيشت مردم هم تنها به 
دليل تحريم هاى اياالت متحده يا اتحاديه اروپا يا سازمان ملل 
حكومت  كه  است  هايى  انتخاب  خاطر  به  بلكه  نيست،  متحده 
ايران  حكومت  با  ديگر  اينك  است.  داده  انجام  كنون  تا  ايران 
است كه تصميم بگيرد چه رفتارى را در پيش بگيرد. حكومت 
ايران مى تواند كارى كند كه تحريم ها ”آنى“ برداشته شوند، 
البته، اگر با كشورهاى «5+1» مذاكراتى سازنده و اساسى را 

در پيش گيرد.“
شرمن افزود:“ تصميم اصلى با حكومت ايران است و ما هم 
اين آمادگى را داريم كه با گفت و گو درباره كل اين برنامه 
رييس  كه  طور  همان  كنيم.  اقدام  ها  تحريم  برداشتن  براى 
تواند  مى  ايران  اند،  گفته  هم  آمريكا  خارجه  وزير  و  جمهور 
با تبعيت از مقررات بين المللى و پايبندى به مسئوليت هايش 
در چارچوب قطعنامه هاى شوراى امنيت سازمان ملل از يك 
برنامه هسته اى صلح آميز بهره مند شده و زندگى معمولى 

خود را از سر گيرد.“
 مسئول تيم مذاكره كننده آمريكا در گفتگوهاى 1+5 با ايران 
در ادامه افزود:“ فكر مى كنم كه هنوز راه (صلح آميز)هست. 
رئيس جمهورى گفته اند كه زمان هنوز براى گفت و گو وجود 
دارد. ترجيح مؤكد ما نتيجه اى صلح آميز است. هيچ كس مايل 
نيست كه راه ديگرى در پيش گرفته شود. اما رئيس جمهورى 
هم گفته اند كه همه گزينه ها روى ميز هست. بنابراين، هنوز 
و  دارد  وجود  آميز  صلح  حل  راه  يك  به  رسيدن  براى  وقت 
ما بايستى هر آنچه در توان داريم را انجام دهيم تا به چنين 
راه حلى برسيم. هر چند اين زمان نامحدود نيست، ولى هنوز 

وقت هست.“

نتيجه  درباره  نظر  اظهار  از  ادامه  در  آمريكايى  ديپلمات  اين   
اى  هسته  مساله  بر  آن  تاثير  و  جمهورى  رياست  انتخابات 

اجتناب كرد و گفت كه نتيجه اين انتخابات مشخص نيست.
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ايران
بازتاب انتخابات رياست جمهوري 

ايران در رسانه هاي جهان
مردم به دنبال انتخاب 

كسي هستند كه رويكرد 
سياست خارجي ايران را 

تغيير دهد
انتخابات  موعد  به  شدن  نزديك  با  روزها  اين 
و  ايران  داخلي  تحوالت  ايران،  جمهوري  رياست 
اظهار نظرها و عملكرد نامزدهاي يازدهمين دوره 
انتخابات رياست جمهوري ايران در كانون توجه 
رسانه هاي خارجي قرار گرفته و هر كدام از آنها 
با توجه به منافع ملي خود گمانه زني هاي خاصي 
از اين اتفاق مهم براي ايرانيان داشته و دارند كه 

قابل توجه است.

الجزيره در گزارشي با عنوان «آيا حسن روحاني 
ميانه رو؟»  يا  است  اصالح طلب  حاضر  حال  در 
كانون  تهران  هفت تير  روزها  اين  مي دهد  خبر 

كساني شده است كه تالش مي كنند دوباره افراد 
راديكال در ايران قدرت نگيرند. هر چند برخي در 
داخل و خارج ايران شخص آقاي روحاني را به 
دليل انقالبي بودن راديكال بدانند. اما اصالح طلبان 
مشتاق  حاال  دربرمي گيرند  را  جوانان  بيشتر  كه 
دبير  سال ها  كه  او  هستند.  وي  به  دادن  راي 
مذاكره كننده  و  ايران  ملي  امنيت  عالي  شوراي 
نفس  به  اعتماد  است  بوده  ايران  هسته يي  ارشد 
از  خود  راي دهندگان  حق  مطالبه  براي  كافي 
را  خارجي  كشورهاي  و  داخلي  ارشد  مقامات 
دارد. محمد خاتمي رييس جمهور سابق ايران كه 
از روحاني حمايت مي كند مي گويد سنخ كارهاي 
روحاني به گونه يي بوده است كه بين مردم كمتر 
با  كه  است  اين  جالب  نكته  اما  مي شود.  شناخته 
در  افرادي  اما  است  روحاني  يك  روحاني  اينكه 
ايران كه بسيار مذهبي هستند يا بسيجي شناخته 
يك  مي دهند.  راي  جليلي  به  مي گويند  مي شوند، 
تحليلگر ايراني به نام صادق زيباكالم اين روزها 

روحاني  از  حمايت  درباره  بيشتر  اتحاد  براي 
تالش مي كند.

روحاني  كرد  اعالم  گزارشي  در  امريكا  سي ان ان 
شناخته  فردي  رياست جمهوري،  انتخابات  نامزد 
شده است كه جنبش اصالح طلبي را مي تواند احيا 
كند؟ روحاني يك فرد وفادار به حاكميت جمهوري 
برنامه  يك  در  حال  اين  با  است،  ايران  اسالمي 
تلويزيوني به شدت به برخورد امنيتي موجود در 
ايران اعتراض كرد. وي از بين 8 نامزد انتخابات 
رياست جمهوري اين كشور بسيار بيشتر به آقاي 
ايران  سابق  رييس جمهور  هاشمي رفسنجاني 
براي  اصالح طلبان  اصرار  به  كه  است  نزديك تر 
انتخابات ثبت نام كرده بود اما از سوي شوراي 
نگهبان رد صالحيت شد. هاشمي مي گويد روحاني 
يك فرد بسيار زرنگ و دانا است و متوجه است 
برخي  دارد.  وجود  نارضايتي  جامعه  در  كه 
هاشمي  به  كه  دارد  را  آن  پتانسيل  او  مي گويند 
دوم تبديل شود البته اين بستگي به پاسخ وي به 
اين  در  روحاني  رقباي  دارد.  عمومي  نارضايتي 
انتخابت سعيد جليلي مذاكره كننده هسته يي، محمد 
واليتي  اكبر  علي  و  تهران  شهردار  قاليباف  باقر 

مشاور ارشد مقام معظم رهبري ايران هستند.

عارف،  محمدرضا  داد  گزارش  روسيه  صداي 
جناح  از  ايران  در  رياست جمهوري  نامزد 
كناره گيري  انتخاباتي  مبارزات  از  اصالح طلبان 
در  منتشره  بيانيه  در  سياستمدار  اين  كرد. 
نصيحت  به  او  كه  داد  توضيح  خود  سايت  وب 
قدم  چنين  اصالح طلبان  رهبر  خاتمي،  محمد 
نهايت  در  «من  گفت:  عارف  برداشت.  را  مهمي 
درباره خودداري از شركت در مبارزه انتخابات 
بنابراين  گرفته ام.»  تصميم  رياست جمهوري 
يك  فقط  اصالح طلبان  طرف  از  انتخابات  اين  در 
مي كند.  شركت  روحاني  حسن  شخص  و  كانديدا 
او با با پنج نامزد ديگر رقابت خواهد كرد. چهار 
رياست جمهوري  انتخابات  نامزدهاي  از  نفر 
خط  آيا  هستند.  محافظه كاران  گروه  از  حاميان 
عوض  انتخابات  از  پس  تهران  خارجي  سياست 
خواهد شد يا همان خواهد ماند؟ اين سوالي بود 

روسيه»  «صداي  خبرنگار  زاخاروف»  «ايوان  كه 
بين الملل  روابط  كارشناس  هاني زاده»  «حسن  از 
دنبال  به  ايراني ها  گفت:  وي  و  پرسيد  تهران  از 
انتخاب كسي هستند كه در نظام بين الملل بيشتر 
خارجي  سياست  توانايي  و  باشد  شده  شناخته 
موفقيت بيشتري داشته باشد تا از طريق تعامل و 
همكاري با جهان خارج بتواند وضعيت اقتصادي 
ايران را بهبود بخشد و تحريم هاي اعمال شده را 

كاهش دهد.

داد:  خبر  «ريانووستي»  روسي  خبرگزاري 
مجلس  اسبق  رييس  حدادعادل»،  «غالمعلي 
شوراي اسالمي و نامزد اصولگرا و «محمدرضا 
عارف»، معاون اول اسبق رييس جمهور و نامزد 
اصالح طلب با انتشار بيانيه هايي از ادامه حضور 
در رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري انصراف 
عارف  محمدرضا  نوشت:  خبرگزاري  اين  دادند. 
خاتمي»  با«محمد  ديدار  از  پس  داشت  اظهار 
تصميم  ايران  اسبق  اصالح طلب  رييس جمهور 
در  شود.  خارج  انتخاباتي  رقابت هاي  از  گرفته 
بيانيه عارف گفته مي شود: «غروب دوشنبه بيستم 
سيدمحمد  آقاي  جناب  از  مرقومه يي  ماه،  خرداد 
در  نامه  اين  طي  ايشان  نمودم.  دريافت  خاتمي 
در  را  حضورم  ادامه  اصالحات،  رهبري  مقام 
صحنه انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري 
به مصلحت ندانسته اند.» به اين ترتيب شش نامزد 
ايران  رياست جمهوري  انتخابات  رقابت هاي  در 
ديگري  گزارش  در  ريانوستي  مانده اند.  باقي 
جمهوري  سفير  سجادي»،  «محمودرضا  نوشت: 
جمهوري  داشت  اظهار  مسكو  در  ايران  اسالمي 
اين  رياست جمهوري  انتخابات  روز  در  اسالمي 
روسيه  شهر  سه  در  را  راي  صندوق هاي  كشور 
افتتاح خواهد كرد و از حضور خبرنگاران روسيه 
در اين صندوق ها استقبال خواهد كرد. به گفته او 
اين صندوق ها در سه شهر مسكو، آستراخان و 
ايران  كنسولگري  و  سفارت  آنجا)  (در  كه  قازان، 
داير است، قرار داده مي شوند و تعداد كساني كه 
ايراني هستند و مي توانند راي بدهند، در مجموع 
در روسيه حدود يك هزار نفر است.» سفير ايران 
از  اسالمي  جمهوري  كه  كرده  تاكيد  همچنين 
صندوق هاي  اين  در  روسي  خبرنگاران  حضور 
راي براي پوشش خبري انتخابات استقبال مي كند.

خبر  انعكاس  با  افغانستان  صبح  هشت  روزنامه 
كناره گيري حداد عادل نوشت: وي در بخشي از 
بيانيه خود نوشت: «شركت اينجانب در ائتالفي كه 
به «ائتالف سه گانه» يا «ائتالف پيشرفت» موسوم 
اصولگرا  نامزدهاي  كه  بود  آن  براي  دقيقا  شد، 
اصولگرايان  شكست  سبب  يكديگر  با  رقابت  در 
است  حالي  در  اين  نوشت  روزنامه  اين  نشوند.» 
نيز  اصالح طلبان  خبرها  آخرين  براساس  كه 

حمايت شان را از دكتر روحاني اعالم كرده اند.

دوباره  شگفتي  عنوان  با  گزارشي  در  المانيتور 
تا  داد  خبر  ايران  رياست جمهوري  انتخابات  در 
چند روز پيش، بسياري از نظرسنجي از اختالف 
با  تهران  شهر دار  قاليباف  محمدباقر  بين  فاحش 
روحاني  حسن  اكنون  اما  مي داد  خبر  رقبا  ساير 
يافته  توجهي  قابل  رشد  نظرسنجي ها  آخرين  در 

جهات،  بسياري  از  است.  رسيده  قاليباف  به  و 
حالي  در  او  است.  جذاب  شخصيت  يك  روحاني 
به  است  نزديك  ايران  رهبري  معظم  مقام  به  كه 
ميانه رو  رفسنجاني  و  اصالح طلب  خاتمي  آقاي 
سال  هشت  طول  در  او  است.  نزديك  بسيار  هم 
هشت  همچنين  و  خاتمي  رياست جمهوري 
عنوان  به  رفسنجاني،  رياست جمهوري  سال 
او  است.  كرده  خدمت  ملي  امنيت  شوراي  دبير 
دارد.  هم  را  مجلس  در  عضويت  سابقه  همچنين 
او معتقد است كه آزادي مطبوعات، دسترسي به 
اينترنت و راديو و تلويزيون ملي، مي تواند فساد 
به  اشاره  با  روحاني  كند.  متوقف  را  اقتصادي 
رفسنجاني،  دولت  خارجي  سياست  ميان  تفاوت 
ارائه  روشني  شواهد  احمدي نژاد،  و  خاتمي 
زيادي  تاثير  درايران  رييس جمهور  كه  مي كند 
او  دارد.  خارجي  سياست  براي  تصميم گيري  در 
سياست  به  معتقد  امريكا  و  ايران  رابطه  درباره 
قوي  حمايت  از  روحاني  است.  تنش زدايي 

رفسنجاني و خاتمي هم برخوردار است.

از  نامزد  يك  نوشت:  پست  واشنگتن  روزنامه 
صحنه خارج شد تا اصالح طلبان شانس بيشتري 
در انتخابات 14 ژوئن داشته باشند. اين كانديداي 
ايران  رياست جمهوري  انتخابات  اصالح طلب 
كرده  كناره گيري  ميانه رو  كانديداي  يك  نفع  به 
جمعه  انتخابات  در  اصالح طلبان  شانس  تا  است 
روزهاي  در  ميانه رو  كانديداي  اين  شود.  بيشتر 
راي  كسب  براي  بيشتري  شانس  از  گذشته 
محمدرضا  تصميم  اين  است.  بوده  برخوردار 
 5 برابر  در  را  روحاني  حسن  شانس  عارف، 
نقل  به  مي دهد.  افزايش  ديگر  محافظه كار  نامزد 
است  شده  گفته  عارف  محمدرضا  وبسايت  از 
خاتمي،  محمد  درخواست  به  تصميم  اين  كه 
رييس جمهور سابق ايران انجام شده است و اين 
موضوع را نيز رسانه هاي داخلي ايران تاييد كرده 
كرده  اعالم  را  آن  نيز  ايران  رسمي  تلويزيون  و 
متحدان  نزديك ترين  از  عارف  محمدرضا  است. 
سال  از  ايران  سابق  رييس جمهور  خاتمي  محمد 
1376تا 1384 بوده است اما حسن روحاني رابطه 
نزديكي هم با محمد خاتمي دارد و هم با علي اكبر 
جمهوري  ميانه رو هاي  با  و  هاشمي رفسنجاني 
يك  نيز  دوشنبه  روز  دارد.  خوبي  رابطه  اسالمي 
نامزد محافظه كار از رقابت ها كناره گيري كرد تا 
از تقسيم راي ميان محافظه كاران جلوگيري كند. 
صحنه  از  احمدي نژاد  خروج  باعث  انتخابات  اين 
قدرت سياسي ايران خواهد شد زيرا بنا بر قانون 
نمي تواند  دور  دو  از  بيش  نفر  يك  ايران  اساسي 

رييس جمهور كشور باشد.
در  محافظه كاران  نگراني  از  استراليا  روزنامه 
انتخابات پيش روي ايران خبر مي دهد و مي نويسد 
تنها چند روز ديگر تا انتخابات ايران باقي مانده 
تا مردم ايران به پاي صندوق هاي راي بروند و 
كنند.  مشخص  را  احمدي نژاد  محمود  جانشين 
تقريبا  است.  نزديك  بسيار  نامزدها  ميان  نتايج 
تا يك ماه پيش تا حدودي حدس زده مي شد كه 
ايران  هسته يي  ارشد  مذاكره كننده  جليلي  سعيد 
مناظره  آخرين  از  پس  اما  است  انتخابات  پيروز 
8 كانديدا با يكديگر صحنه مبارزات انتخاباتي را 

نامشخص كرد و نتيجه آن معلوم نيست.

ادامه از صفحه اول

دموكراسى به يك صندوق ختم نميشود
احسان صادقيان، دانشجوى فلسفه، سياست و اقتصاد

بى تجربه اى كه مطيع فرامين باشد، حتى به قيمت كنار زدن ياران انقالب، چاره اى بود كه براى به دست گيرى 
كنترل دوباره كشور، از سوى حاكميت – و نه الزامًا رهبر – احساس مى شد. حضور قدرتمند اصالح طلبان در 
انتخابات سال 88، فرو كوبيدن گوه قطورى بود روى انشقاق از پيش ايجاد شده، كه اين بار شايد احتمال مى رفت 
حتى بخشى از اصولگرايان را از بدنه نظام جدا كند. كودتاى مخملى براى جلوگيرى از قدرت گرفتن كسى كه يك 
بار در سمت نخست وزيرى، در دوران رياست جمهورى رهبر كنونى ايران، قدرت را از دست او درآورده بود، تنها 
راه چاره اى بود كه انديشيده شد. اما از طرف ديگر، خودسرى هاى منفعت طلبانه فرد تازه به قدرت رسيده اى كه 

انتظار مى رفت مطيع امر باشد نيز خود تجربه تلخ و ناخواسته ديگرى بود.
 حساسيت شرايط كنونى كشور به اندازه اى است كه هر اشتباهى از سوى هر جناح به زيان نظام، مردم و كشور 
تمام مى شود. حل مشكالت سنگينى كه هم از درون مرز و هم از بيرون مرز، كشور و نظام را به لبه فروپاشى 
كشانيده، كار يك گروه و جناح نيست، بلكه همفكرى و هميارى تمام قواى كشور را مى طلبد. چنين شرايطى، قدرت 
گرفتن وزنه اى مانند خاتمى يا رفسنجانى را كه رأى هاى ميليونى به آنها، رويارويى با بافت سنتى نظام را طلب 

كند و به منازعات داخلى دامن بزند، برنمى تابد. از سوى ديگر، بى توجهى به سرخوردگى ملى از شكست انتخاباتى 
دوره پيش و به طبع آن، دلسردى و نااميدى مردم از حصول نتيجه مطلوب در اين دوره از انتخابات، مصلحت 
نيست. و نيز مجال خطر كردن و سپردن زمام امور به دست فرد ناشناخته اى كه باز بخواهد ناپختگى كند هم نيست! 
راه چاره به سركار آمدن فرد اصالح طلب ميانه رو و مصالحه كارى است كه سبك مديريتى مشخصى نداشته 
باشد تا يكم، از دلسردى مردم بكاهد و آنها را نسبت به شنيده شدن خواسته هايشان از سوى حاكميت خوش بين 
كند؛ دوم، نه تنها مورد حمايت اصالح طلبان بلكه مورد قبول اصولگرايان نيز باشد؛ و سوم، به شيوه اى كشور را 

مديريت كند تا سياستهاى هر دو جناح راست و چپ در راستاى مصلحت كشور لحاظ شود.

 كناره گيرى نزديك ترين چهره انتخاباتى به رهبر ايران و تنها چند ساعت بعد اعالم كناره گيرى اصالح طلب ترين 
كانديدا، به منزله امضاى توافقى است كه احتماًال جناح ها در پشت پرده داشته اند؛ و به دنبال آن، شكستن سكوت و 
اعالم حمايت از آقاى روحانى از سوى آقاى خاتمى به عنوان رهبر اصالحات و آقاى هاشمى به عنوان با نفوذترين 
چهره انقالبى در ميان هم اصالح طلبان و هم اصولگرايان سنتى، خبر از نيل به سوى اتحادى در جهت يك دست 

كردن فضاى سياسى كشور براى برون رفت از بحران هاى كنونى دارد. 
اينگونه مهره چينى ها در عرصه سياسى كشور، نشانه رشد قابل توجه سياست ايران در دهه هاى اخير است؛ و 
باز فارغ از اينكه آيا اتاق فكرى در پشت پرده حوادث ايران چاره انديشى مى كند يا سياستمداران ايران با آزمون 
و خطاهاى خود به چنين درايتى دست يافته اند، اين رشد سياسى انكار ناپذير، آينده روشنى را براى ايران تضمين 

مى كند.
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هويت  كه  است  دشوار  و  نيستند  بى اثر  و  خنثى  هرگز  داده ها 
صاحب داده ها پنهان بماند

حمله بزرگ داده ها 
به حريم شخصى ما

شادى آذرى - منبع: فارن پالسى

داده ها  عظيم  حجم  تامين كننده هاى  كه  شرايطى  در 
افراد  تا  مى كنند  را  خود  تالش  همه  داده ها)  (بزرگ 
به  مربوط  اطالعات  مجموعه  به  دسترسى  از  را 
ديگران دور نگه دارند، خطر دسترسى به اين داده ها 

و شناسايى افراد، بسيار واقعى است.
قابل  غير  همراه،  تلفن هاى  در  موجود  اطالعات  انبوه  شايد 
شناسايى به نظر برسند، اما يك مطالعه روى اطالعات 5/1 ميليون 
كاربر گوشى هاى همراه در اروپا نشان داد كه تنها وجود چهار 
افراد  درصد  بتوان 95  آن  اساس  بر  كه  است  كافى  مرجع  نقطه 

را شناسايى كرد. محققان مشاهده كردند كه روش كار افراد در 
شهرهاى مختلف متفاوت است و با در نظر گرفتن اين موضوع 
كرد،  استنتاج  مى توان  حد  چه  تا  مردم  اطالعات  مجموعه  از  كه 
روزافزون»  يك «نگرانى  به  اطالعات  صاحب  هويت  ماندن  پنهان 
ما  آكوييستى،  آلساندرو  چون  دانشمندانى  مدد  به  مى شود.  بدل 
هم اكنون مى دانيم كه چگونه مى توان كد تامين اجتماعى افراد را 
دارند،  قرار  عموم  دسترس  در  راحتى  به  كه  داده هايى  تحليل  با 

پيش بينى كرد. 
راه  در  معمول  خطرات  از  فراتر  خيلى  شخصى  حريم  مشكل  اما 
مخفى نگهداشتن هويت صاحب اطالعات است. هم اكنون اطالعات 
پزشكى كه به شركت هاى تحليلگر به فروش مى رسند، اين خطر 
را در پى دارند كه براى پيگيرى هويت شما مورد استفاده قرار 
شخصى  داروهاى  درباره  زيادى  حرف هاى  تازگى  به  گيرند. 
ساير  و  داروها  مى رود  اميد  كه  معنا  اين  به  مى شود  شنيده 
درمان ها چنان فردى شوند كه تنها براى بدن شخص مورد نظر 
نظر  در  فرد  آن  دى ان اى  مخصوص  كه  گويى  شوند  گرفته  بكار 

گرفته شده اند.
به  پزشكى  علم  ارتقاى  جهت  در  حيرت انگيز  دستاورد  يك  اين 
شمار مى رود، اما اساسا بر هويت فرد در سطح سلولى و ژنتيكى 
متكى است و خطر بسيار زيادى وجود دارد كه از اين اطالعات، 

نادرست استفاده شود يا فاش شوند. 
اما به رغم رشد سريع مراكز جمع آورى اطالعات پزشكى افراد، 
از جمله مركز ران كيپر و نايك پالس، استفاده عملى از حجم عظيم 
اطالعات براى بهبود پزشكى هنوز بيشتر جنبه حرف دارد تا عمل.

داده هاى  بزرگ  مراكز  توسط  محرمانه  اطالعات  انواع  ساير 
انرژى، از جمله اسمارت گريد جمع آورى مى شوند. اين تالش با 
منازل  به  آن  رساندن  و  انرژى  توزيع  در  بهره ورى  بهبود  هدف 
از  عظيمى  مجموعه هاى  آن  در  و  مى شود  انجام  كار  دفاتر  و 
اطالعات مربوط به مصرف انرژى مصرف كنندگان مورد تحليل 
قرار مى گيرند. چشم اندازهاى فوق العاده اى پيش روى اين پروژه 
به  شخصى  حريم  حفظ  زمينه  در  هم  را  خطراتى  اما  دارد،  قرار 

همراه مى آورد.

در اين پروژه نه تنها مى توان پيش بينى كرد كه چه مقدار انرژى 
نياز داريم و آن را چه زمان مى خواهيم، بلكه اطالعات لحظه به 
لحظه در مورد اينكه در كجاى خانه خود هستيم و چه كارى انجام 

مى دهيم هم در دسترس است.
از جمله اينكه چه زمانى زير دوش هستيم، چه زمانى مهمان هاى 
شام ما خانه مان را ترك مى كنند و چه زمانى چراغ ها را خاموش 
مى كنيم كه بخوابيم و صد البته كه چنين داده هاى عظيمى كه به 
شدت خصوصى هستند، هدف اوليه هكرها وجاسوس ها هستند. 

ويكى ليكس در مركز برخى از اين حجم عظيم داده هاى مربوط به 
دوران هاى اخير قرار داشت و همان طور كه به تازگى نشت داده ها 
از صنعت مالى فراساحل بريتانيا نشان داد، ميزان آسيب پذيرى 
اطالعات  شدن  فاش  برابر  در  مراكز  اين  از  درصد  يك  تنها 

خصوصى شان برابر با آسيب پذيرى افراد است.

آينده علم
بزرگ داده ها آينده علم هستند. اين جمله تا حدودى درست است 
اما هنوز جاى كار دارد. بى شك ، بزرگ داده ها مسيرهاى جديدى 
را به روى علم مى گشايند. كافى است نگاهى به كشف ذره بوزون 
پروژه  محاسبات  بزرگ ترين  حاصل  كه  بيندازيم  هيگز  توسط 

كامپيوترى در تاريخ بود.
زندگى  بر  كه  را  داده ها  بزرگ  موروثى  ضعف هاى  ما  اگر  اما 
ممكن  نكنيم،  برطرف  و  ندهيم  تشخيص  است  گذار  تاثير  انسان 

بر  را  خود  تجارى  تصميمات  و  دولتى  عمده  سياست هاى  است 
اساس فرضيات غلط اتخاذ كنيم. 

همكارى  داده ها،  حوزه  دانشمندان  خطرى،  چنين  با  مقابله  براى 
است  زيادى  مدت هاى  كه  اجتماعى  حوزه  دانشمندان  با  را  خود 

منتقد داده ها هستند، آغاز كرده اند.
اين به آن معنا است كه در طول زمان، راه هاى تازه اى براى تلفيق 
خواهد  يافت  جزئى  داده هاى  مطالعات  با  بزرگ داده ها  روش هاى 
شد. روش هاى جديد تلفيقى مى تواند پرسش هايى را به دست دهد 
در مورد اينكه چرا افراد كارى را انجام مى دهند عالوه بر اينكه آن 
كار با چه بسامدى انجام مى شود. اين به معناى تحليل اجتماعى و 
ديدگاه عميق قومى است در كنار بازيابى اطالعات و آموزش هاى 

ماشينى.
علوم  دانشمندان  كه  دريافتند  زود  خيلى  فناورى  شركت هاى 
اجتماعى مى توانند به آنها چشم انداز بهترى بدهند در مورد اينكه 
افراد چگونه و چرا به سمت محصوالت آنها روى مى آورند. اين 
انسان شناس  يك  زيراكس  شركت  كه  است  زمانى  مانند  درست 
بعدى  گام  آورد.  در  خود  استخدام  به  را  ساچمن  لوسى  نام  به 
كامپيوترى،  علوم  دانشمندان  بين  كه  است  غنى ترى  همكارى 
متخصصان آمار، و دانشمندان علوم اجتماعى شكل خواهد گرفت، 
نه فقط براى آزمودن كارهاى يكديگر، بلكه براى طرح پرسش هايى 

اساسا متفاوت با سختگيرى هاى بيشتر.
با توجه به حجم عظيم داده ها كه هر روز درباره ما جمع آورى 
جى پى اس،  داده هاى  فيس بوك،  كليك هاى  جمله  از  مى شود، 
تجويزهاى پزشكى، بايد هر چه زودتر تصميم بگيريم كه در مورد 
آن اطالعات به چه كسى مى توانيم اعتماد كنيم و به چه منظور. ما 
نمى توانيم از اين واقعيت فرار كنيم كه داده ها هرگز خنثى و بى اثر 

نيستند و دشوار است كه هويت صاحب داده ها پنهان بماند.
تا  كنيم  استفاده  مختلف  زمينه هاى  در  تخصص  از  مى توانيم  اما 
بتوانيم تاثيرات، خألها و فرضيات موجود را بهتر تشخيص دهيم 
و از اين طريق در برابر چالش هايى كه بر سر حفظ حريم شخصى 

و عدالت وجود دارد، بايستيم.

تحليل مبدع اصطالح «قدرت نرم» از آينده جهان

آينده  قدرت
نويسنده: جوزف ناى /  مترجم: جعفر خيرخواهان /  بخش اول

به جاى پرسيدن اين سوال كه «آيا ما در حال سقوط از كوه هستيم؟» 
بايد بپرسيم: «آيا ما در اين دايره در حال جذب سايرين با استفاده از 

قدرت نرم خويش هستيم؟
مدرسه   سابق  رييس  و  سياسى  علوم  برجسته  استاد  ناى  جوزف 

حكمرانى كندى دانشگاه هاروارد است.
اين  نمود.  ابداع  ميالدى  دهه  80  اواخر  در  را  نرم  قدرت  اصطالح  وى 
در  خارجى  سياست  نشريه   در  وى  از  مطلبى  نوشتن  از  پس  اصطالح 
او  گرفت.  قرار  استفاده  مورد  گسترده   سطحى  در   1990 دهه   ابتداى 
كتاب ها و مقاالت بسيارى را در سال هاى اخير منتشر كرده  است كه 
مطلب  اين  در  است.   2011 سال  در  قدرت»  «آينده   كتاب  آنها  آخرين 
جوزف ناى درباره قدرت نرم، خاورميانه و پديده  ويكى ليكس صحبت 
لزوما  مى كند،  مقاله  اين  در  ناى  جوزف   كه  نتيجه گيرى هايى  مى كند. 
مورد اجماع انديشمندان نيست؛ اما آنچه بايد بدان توجه كرد نحوه  تفكر 
و روش شناسى علم سياست اين متفكر است. چيزى كه اگرچه مى تواند 

طرد و نقد شود، اما بى ترديد آشنايى با آن ضرورى مى نمايد. 

بازى شطرنج سه بعدى
توانايى  را  قدرت  است.  وابسته  بستر  و  زمينه  يك  به  هميشه  قدرت 
تاثيرگذارى بر ديگران براى رسيدن به خواسته هاى خود تعريف مى كنيم 
و قدرت را مى توان با تهديد يا اجبار، پرداخت پول يا با جذب و ترغيب 
اعمال كرد. اين همان چيزى است كه من قدرت نرم مى نامم. نكته  جالب 
اينكه آنچه قدرت را مى سازد، چه همانى باشد كه مى خواهيم يا خير، به 
بستر و زمينه وابسته است. امروزه اگر قدرت را داراى سه زمينه  بسيار 
متفاوت همانند صفحه  شطرنج سه بعدى بدانيم، بعد بااليى آن ارتباط 
نظامى بين دولت ها خواهد بود. مثال اياالت متحده يك  ابرقدرت است؛ 
كشورى كه توانايى طرح ريزى قدرت نظامى جهانى را دارد و احتماال 
براى چند دهه وضع به همين منوال خواهد ماند. بعد دوم شامل روابط 
اقتصادى بين كشورهاست و خواهيم ديد كه اين بعد چند وجهى است. 
اين همان جايى است كه اروپا به صورت واحد عمل مى كند و هنگامى 
كه چنين مى  كند، اقتصادش بزرگ تر از اقتصاد آمريكا است. چين، ژاپن 
و ساير كشورها نيز نقش مهمى را ايفا مى كنند. در صفحه پايينى اين 
بازى سه بعدى، روابط ميان ملت ها جاي مي گيرد - مسائلى كه خارج از 
كنترل دولت ها بوده و در آن سوى مرزها اتفاق مى افتد- و خواهيم ديد 
كه قدرت به طور نامنظمى بين بانكداران، تروريست ها و امثالهم توزيع 
مى شود. اينكه چنين وضعيتى را تك قطبى يا چند قطبى نام گذارى كنيم 
يك اشتباه مطلق است. با اين كار ايده هايى را از يك بعد مى گيريم و آنها 
را در بعد ديگرى به كار مى بريم كه موضوعيت ندارد و همچنين به اين 
معناست كه اگر قصد ايجاد تغيير در اين بعد زيرين را داريم، به تنهايى 
قادر به انجام اين كار نخواهيم بود و نياز به كمك هايى از جانب ديگران 
غير دولتى-  فرآيندهاى  اين  مى توانيم  صورتى  در  تنها  داشت.  خواهيم 
داشته  هم  را  ديگر  دولت هاى  همكارى  كه  كنيم  مديريت  را  مليتى  چند 
باشيم. اين همان جايى است كه مفهوم قدرت نرم وارد مى شود. به اين 
منظور الزم است بتوانيم شبكه هايى را سازمان دهى كنيم، نهادهايى را 
ايجاد كنيم و ديگران را به شركت در حركت هاى مشترك مجاب سازيم.

سه روش براى انديشيدن درباره  قدرت
گاهى اوقات از اصطالح سه چهره قدرت استفاده مى شود. هنگامى كه 

«رابرت دال» كتاب بسيار مهم خود درباره  قدرت را در اواخر دهه  50 
نوشت، اين موضوع را مطرح كرد كه قدرت يعنى توانايى اينكه ديگران 
را مجاب به انجام كارى كنيد كه در غير اين صورت انجام نمى دادند. 

اين تعريف مناسبى از قدرت در برخى شرايط است.
اگر من بتوانم شما را وادار به انجام كارى كنم كه در غير آن صورت 
انجام نمى داديد، پس من بر شما قدرت دارم. اما «بكراچ» و» باراتز» كه 
مى كردند،  فعاليت   60 دهه   اوايل  در  و  بودند  سياست  علم  دانشمندان 
فكر مى كردند كه دال نكته اى را در نظر نگرفته  است: «فرض كنيد من 
شما  نظر  مد  مساله  كه  كنم  تعيين  گونه اى  به  را  كار  دستور  مى توانم 
به  وادار  را  شما  نيستم  مجبور  من  پس  نگيرد.  قرار  اول  اولويت  در 
انجام كارى كنم كه در غير آن صورت انجام نمى داديد. اين نوع ديگرى 
نام گذارى  قدرت  دوم  فاز  را  قدرت  از  نوع  اين  آنها  است.»  قدرت  از 
كردند. اندكى بعد در دهه 70 جامعه شناسى به نام «استيون لوكس» ايده  
انجام  به  مجبور  را  شما  من  كه  صورت  اين  به  كرد  مطرح  را  جديدى 
كارى نمى كنم يا شرايطى ايجاد نمى كنم تا مساله شما حذف شود. بلكه 
فرض كنيد من بتوانم به  گونه اى روى شما تاثير بگذارم كه ترجيحات 
و اولويت هاى شما را تنظيم كنم؛ يعنى شما را وادار كنم همان چيزى را 
بخواهيد كه من مى خواهم. اين فاز سوم قدرت كه «لوكس» مطرح كرد، 
درباره شكل دهى و ايجاد ترجيحات است. همه  اين سه مورد، سه بعد 
از قدرت هستند. هيچ يك از آنها درست يا نادرست نيست. ادامه دارد...
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

بلومبرگ بررسى كرد
اقتصاد زندگى در دبى امروز

 نرخ تورم كمتر از يك درصد كه دولت دبى براى اين شيخ نشين 
هزينه هاى  وجه  هيچ  به  است:  كرده  اعالم  فارس  خليج  حاشيه 
زندگى ساكنان آن را كه اكثرا از مهاجران هستند، نشان نمى دهد.

به گزارش بلومبرگ، دولت اعالم كرد كه نرخ تورم دبى در ماه 
آوريل 9/0 درصد بوده است اما اين در شرايطى است كه شاخص 
بيشترين  و  است  برق  و  آب  هزينه  شامل  كه  خانوار  هزينه هاى 
سهم را در نرخ تورم اين شيخ نشين به خود اختصاص مى دهد، 
شركت هاى  ديگر  سوى  از  است.  داشته  درصدى   8/0 افزايشى 
قيمت  و  بها  اجاره  ساالنه  نرخ  كه  كرده اند  گزارش  امالك  بزرگ 

مسكن افزايشى از 10 تا 88 درصد را شاهد بوده است.
اين تفاوت بخشى از الگويى است كه به ساكنان دبى اين امكان 
را مى دهد كه تا حد ممكن خود را از تورم در امان نگهدارند. اين 
سعى  ندارند،  مسكن  اجاره  به  چندانى  تمايل  دبى  مردم  روزها 
مى كنند از مدارس دولتى رايگان استفاده كنند و مى گويند براى 
استفاده  دولتى  كمك هاى  از  تلفن  و  برق  و  آب  قبض  پرداخت 
وجود  با  مى برند.  بهره  مسكن  ماليات  معافيت  از  و  مى كنند 
است  شده  موجب  دبى  در  اشتغال  براى  تقاضا  افزايش  آنكه 
درصد  حدود 90  در  كه  خارجى ها  نيابد،  افزايش  دستمزدها  كه 

بيشتر  مى دهند،  تشكيل  را  منطقه  اين  نفرى  ميليون  جمعيت 2/2 
از بوميان منطقه در معرض افزايش هزينه ها هستند. خديجه حق، 
اقتصاددان ارشد نشنال بانك دبى مى گويد: «بسيارى از مهاجران 
حس مى كنند كه نرخ تورم رسمى اعالم شده توسط دولت حقيقت 
زندگى آنان را منعكس نمى كند. واقعيت اين است كه اندازه گيرى 
نرخ تورم در دبى احتماال دشوارتر از ساير شهرها است چون 
جمعيت آن مدام در حال تغيير است و تركيبى بسيار گوناگون از 
خانوارها را در خود جاى داده است كه در آن هر فردى الگوى 
سال 2009،  در  بدهى ها  بحران  از  پس  دارد.»  متفاوتى  مصرف 
يعنى زمانى كه امارات در تقال بود تا بتواند 100 ميليارد دالرى 
را كه براى صنعت توريسم و تبديل شدن به مهد تجارت منطقه 
استقراض كرده بود باز پس دهد، اقتصاد دبى روند احياى دوباره 
را در پيش گرفت. پيش بينى  صندوق بين المللى پول نشان مى دهد 
كه رشد اقتصادى دبى در سال جارى به 4 درصد خواهد رسيد. 
اما دستمزدها همچنان ثابت مانده اند. بررسى كه بر دستمزهاى 
داده  نشان  شده  انجام  كام  دات  بيت  نام  به  كاريابى  شركت  يك 
اعالم  نظرسنجى  در  شركت كننده  افراد  از  درصد   44 كه  است 

كرده اند كه در سال 2012 دستمزد آن ها افزايش نيافته است.
توسل به وام گيرى در امارات متحده عربى طى فصل نخست سال 
ميزان  بيشترين  اين  يافت.  افزايش  درصد   27 تا  جارى  ميالدى 
افزايش از سال 2010 است كه در آن بلومبرگ ثبت اين آمار را 

آغاز كرد. البته اين رقم در سال 2008 ، 39 درصد بوده است.

مشكالت اقتصادى بحرانى كه به دولت آينده مى رسد

ارثيه ناخوشايند احمدى 
نژاد براى رئيس جمهور آتى

نامزدهاى انتخابات ايران در حالى در اين عرصه با يكديگر رقابت مى 
كنند كه عموما بر مسائل اقتصادى تمركز كرده اند و مى گويند كه 
در آينده نهايت تالش خود را مى كنند كه اصالحات اقتصادى را در 

كشور پيش ببرند.

كه  شود  مى  برگزار  حالى  در  ايران  جمهورى  رياست  انتخابات 
و  دست  متعدد  اقتصادى  هاى  بحران  با  رو  پيش  جمهورى  رئيس 

از  تواند  مى  ايران  آينده  جمهورى  رئيس  آيا  كرد.  خواهد  نرم  پنجه 
سقوط اقتصادى كشور جلوگيرى كند و فشارهاى اقتصادى شديدى 
قيمت  افزايش  با  كند؟  خنثى  را  برند  مى  رنج  آنها  از  ايران  مردم  كه 
هاى  تحريم  دليل  به  آنها  بيشتر  كه  مردم  خريد  قدرت  كاهش  و  ها 
اقتصادى است كه قدرت هاى غربى عليه ايران اعمال كرده اند، رئيس 
جمهورى جديد چگونه مى خواهد به فكر بهبود اوضاع معيشتى مردم 

ايران باشد؟

رقابت  يكديگر  با  عرصه  اين  در  حالى  در  ايران  انتخابات  نامزدهاى 
مى كنند كه عموما بر مسائل اقتصادى تمركز كرده اند و مى گويند 
كه در آينده نهايت تالش خود را مى كنند كه اصالحات اقتصادى را 
بيشترين  گذشته  سال  در 4  اقتصادى  بحران  ببرند.  پيش  كشور  در 
اعتراض ها و ناخشنودى ها را نزد مردم ايران به وجود آورده است. 
تقريبا همه نامزدها متفق القول هستند كه محمود احمدى نژاد در طول 
براى  كارى  نتوانسته  تنها  نه  بوده  ايران  جمهور  رئيس  كه  سالى   8
پيشرفت چرخه اقتصاد كشور بكند بلكه او را متهم مى كنند كه سوء 
مديريت وى سبب بسيارى از بحران هاى جارى در كشور شده است.

نماينده  را  او  كه  جمهورى  رياست  نامزدهاى  از  يكى  جليلى،  سعيد 
در  و  دانند  مى  ايران  جمهورى  رياست  انتخابات  در  تندرو  جريان 
حال حاضر مسئول مذاكره كننده پرونده هسته اى ايران است، ماه 
گذشته در اين باره گفت: «دولت مثل اتوبوسى است كه بايد آن را از 

مشكالتى كه به آن دچار شده، پاكسازى كرد.»

جمهورى  رياست  انتخابات  نامزدهاى  از  ديگر  يكى  رضايى،  محسن 
گفت:  اش  انتخاباتى  تبليغات  جريان  در  نيز  سپاه  سابق  فرمانده  و 
مى  ما  هاى  موشك  و  است  منطقه  در  قدرتمندى  كشور  ما  «كشور 
اما  دهند  قرار  هدف  را  مرزهايمان  از  دورتر  كيلومتر  هزاران  توانند 
متاسفانه نمى توانيم نياز خود را در تامين مرغ براى مردم برطرف 

كنيم.»

و  متحده  اياالت  گذشته  هاى  سال  طول  در 
را  شديدى  هاى  تحريم  اش  غربى  پيمانان  هم 
متوجه صنايع نفت و بانكدارى ايران كردند كه 
اين مساله باعث شد تا درآمدهاى نفتى ايران در 
سال 2012 تقريبا تا مرز 50 تا 60 ميليارد دالر 

كاهش يابد.
اش  غربى  پيمانان  هم  و  متحده  اياالت  گذشته  هاى  سال  طول  در 
تحريم هاى شديدى را متوجه صنايع نفت و بانكدارى ايران كردند كه 
اين مساله باعث شد تا درآمدهاى نفتى ايران در سال 2012 تقريبا تا 
مرز 50 تا 60 ميليارد دالر كاهش يابد. آنها همچنين ارتباطات بانك 
هاى ايران با شبكه مالى جهانى را بستند تا داد و ستد مالى ميان ايران 
با خرج بسيار سخت شود. در نتيجه اين تحريم ها ارزش واحد پول 
ايران به شدت سقوط كرد و افزايش تورم و بيكارى به اوج رسيد در 
حالى كه در اين ميان بسيارى از شركت ها براى بقاى خود مى جنگند. 
در حال حاضر هر شهروند ايرانى كاالهاى غذايى مورد نيازش را سه 

برابر قيمت مدت مشابه سال قبل خريدارى مى كند.

اين  تداوم  با  كه  باورند  اين  بر  اقتصادى  تحليلگران  از  بسيارى 
وضعيت بحران اقتصادى بيش از پيش تشديد مى شود و اين مساله 
سازمان  گزارش  به  بنا  شد.  خواهد  تمام  گران  بسيار  تهران  براى 
دالر  ميليارد   40 به  نزديك   2012 سال  در  ايران  انرژى  المللى  بين 
از درآمدهاى ارزى اش را از دست داده است. اين سازمان همچنين 
مى گويند كه تحريم ها باعث شدند تا صادرات نفت خام ايران كه در 
سال 2011 در حدود 2.2 ميليون بشكه در روز بود به نصف كاهش 
توانسته  اى  اندازه  تا  نفت  قيمت  افزايش  ميان  اين  در  چه  اگر  يابد. 
اساس  بر  كند.  جبران  را  ايران  نفتى  هاى  خسارت  از  بخشى  است 
بيانيه شركت خدماتى“ تامسون رويترز اويل اناليتكس“ در چند ماه 
اخير نرخ ميعانات گازى و سوخت افزايش يافته و اين مساله سبب 
دالر  ميليارد   7 قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  ايران  تا  است  شده 
بيشتر در آمد كسب كند. درآمدهاى ايران از بخش فروش محصوالت 
و  داد  در  مشكل  حال  اين  با  اما  است.  يافته  افزايش  نيز  پتروشيمى 
ستد كاال سبب شده تا ايران مطالبات خود را از هند و چين از طريق 

واردات كاال جبران كند.

است.  مواجه  اقتصادى  سنگين  پرونده  با  رو  پيش  جمهورى  رئيس 
پرونده اى كه از سوى دولت سابق به آن به ارث رسيده است. اين كه 
وى تا چه اندازه مى تواند از پس بحران اقتصادى كشورش بر آيد و 
فشارهاى اقتصادى را بر مردمش كم كند، مساله اى است كه فقط در 

صورت گذر زمان مى توان پاسخى براى آن يافت.

منبع: العرب
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فيليپ بوهم برنده جايزه 
ترجمه آكسفورد شد

جايزه آكسفورد-وايدنفلد كه هر سال به بهترين ترجمه ادبى تعلق 
مى گيرد، امسال به ترجمه اثرى از هرتا مولر توسط فيليپ بوهم 

تعلق گرفت.-
به  كه  وايدنفلد  آكسفورد-  جايزه  جايزه،  اين  سايت  از  نقل  به 
ترجمه اى ادبى از زبان هاى اروپايى به انگليسى تعلق مى گيرد و 

براى تجليل از قدرت ترجمه اهدا مى شود، از سوى لرد وايدنفلد 
ايجاد شده است.

امسال 6 نويسنده در فهرست نهايى اين رقابت جاى داشتند كه 
عبارت بودند:

تس لويس براى ترجمه «صد روز» نوشته لوكاس برفوس 
لوييس بى. پاپكين براى ترجمه «شاهد» نوشته ماريو بندتى

سام تيلور براى ترجمه « HHhH» نوشته لورن بينه
فرانك فاين براى ترجمه «ساعت آبى» نوشته آلونسو كوتو
فيليپ بوهم براى ترجمه «فرشته گرسنه» نوشته هرتا مولر

ير  ژان-پى  نوشته  كرومارتى»  «مالك  ترجمه  براى  ميچل  مايك 
اول

كه  ناشر  سوى 48  از  شده  ترجمه  كتاب  ميان 135  از  آثار  اين 
وارد اين رقابت شده بودند، انتخاب شدند. 

برنده اين رقابت به ارزش دو هزار پوند در كالج آن آكسفورد 
معرفى شد. هر يك از راه يافتگان به بخش نهايى در اين مراسم به 

روخوانى بخشى از ترجمه خود براى حضار پرداختند.
فنالندى»  جديد  «گرامر  ترجمه  برى  لندرى  جوديت  پيش  سال 

نوشته ديگو مارنى به عنوان برنده 2012 انتخاب شده بود.
سال  در  كه  بود  گاالسى  جاناتان  جايزه  اين  برنده  نخستين 
1999براى ترجمه اش از مجموعه اشعار اوژنيو ماتيل اين جايزه 

را نصيب خود ساخت.

فرهنگى

مالورى بلكمن ملك الشعراى 
جديد كودكان بريتانيا

به نقل از گاردين، مالورى بلكمن نويسنده كتاب هاى متعدد پس 
را  بريتانيا  كودكان  الشعراى  ملك  عنوان  دونالدسون  جوليا  از 

دريافت كرد.
اين   2015 سال  تا  سال  دو  مدت  به  كه  سياهپوست  بانوى  اين 
و  شده  تحسين  هاى  كتاب  نويسنده  داشت،  خواهد  را  عنوان 

پرفروشى براى نوجوانان است.
خانم بلكمن با شركت در مراسمى كه در لندن برگزار شد، مدال 

اين سمت را از ملك الشعراى پيشين دريافت كرد. او با تاكيد بر 
اين كه پذيرش چنين مسووليتى افتخار بزرگى است، گفت: بعضى 
بودند،  كودك  هاى  كتاب  نويسندگان  پيشين  الشعراهاى  ملك  از 
اما من قادر هستم تا با نوجوانان نيز ارتباط بيشترى برقرار كنم 
و براى اين كار افكار و ايده هايى دارم تا بتوانم اين جميعت را 

به هم نزديك تر كنم.
هشت  ميان  در  سياهپوست  الشعراى  ملك  نخستين  بلكمن  خانم 
تا  پست،  اين  ايجاد  با  و  سال 1999  از  كه  است  الشعرايى  ملك 
سال  چند  هر  گفت  وى  اند.  داشته  برعهده  را  سمت  اين  كنون 
مى  نظر  به  اما  گذرد  نمى  مسووليت  اين  ايجاد  از  زيادى  هاى 
رسد ما گام هاى بزرگى را در اين مدت برداشته ايم و براى اين 

مسووليت قرن بيست و يكمى از ايده هاى جديد واهمه نداريم. 
اين سمت دو ساله است و هر دو سال يك بار از ميان نويسندگان، 
شاعران و تصويرگران كتاب كوديك يك نفر اين پست را برعهده 

مى گيرد. 
به  كرد  تاكيد  است  ساله   51 و  لندن  متولد  كه  بلكمن  مالورى 
عنوان ملك الشعراى كودكان، از آموزگاران و والدين درخواست 
با  كتاب  يك  خواندن  به  را  دقيقه  حداقل 10  روز  هر  تا  كند  مى 
فرزندان يا دانش آموزانشان اختصاص دهند. وى گفت از حاميان 

كتابخانه هاى عمومى خواهد بود. 
كوئنتين بليك، آن فاين، مايكل مورپورگو، ژاكلين ويلسون، مايكل 
روزن، آنتونى براون، جوليا دونالدسون، از سال 1999 تا 2011 

اين مسووليت را برعهده داشته اند.

 آثار نظرآهارى در لندن 
ترجمه مى شوند

و  اعتصامى  پروين  جايزه  برگزيده  شاعر  و  نويسنده  نظر آهارى،  عرفان 
كتاب سال جمهورى اسالمى ايران، از ترجمه آثارش به انگليسى براى چاپ 

در كشور انگلستان خبر داد.
شود،  منتشر  انگليسى  زبان  به  است  قرار  كه  اثرش  درباره  آهارى  نظر 
گفت انتشارات «شمع و مه (candlle and fog) »، در لندن تصميم دارد 
مجموعه اى كامل از نوشته هاى من اعم از نظم و نثر را در كتابى مستقل 
به نام «ما همه آفتاب گردانيم ( we are all sunfelowers)» منتشر كند.

شده اند  منتشر  فارسى  در  كه  من  آثار  ساير  با  مجموعه،  اين  افزود:   وى 
مختلف  موضوعات  با  اشعار  و  داستان ها  كتاب  اين  در  دارند.  تفاوت 
موضوع بندى شده اند و در فصل هاى مختلف آمده اند. به طور مثال بحث 
طبيعت و خدا، انسان و خدا، پيامبران، قهرمانان دينى و فرشتگان، برخى از 

بخش هاى اين اثر هستند كه به تفكيك در اين كتاب گنجانده شده اند. 
نويسنده كتاب «من بيابيان همسرم باد»،  اظهار كرد: مترجم اين اثر كارولين 
كروسكرى نام دارد كه ايران پژوه نيز هست. كروسكرى تاكنون بيش از 
80 درصد آثار من را به انگليسى برگردان كرده است. پس از ترجمه دو 
ويراستار انگليسى زبان، اين اثر را ويرايش مى كنند.نظرآهارى ادامه داد: 
اين كتاب نزديك 300 صفحه خواهد داشت و قرار است در نمايشگاه كتاب 
فرانكفورت رونمايى شود. همچنين اين اثر در نمايشگاه هاى لندن و بولونيا 
نيز، عرضه مى شود. پروفسور «پاتريك رينگنبرگ»، استاد دانشگاه لوزان 
سوئيس، مقدمه اين اثر را خواهد نوشت. ضمن اين كه ترجمه ايتاليايى اين 
نظارت  با  تهران  دانشگاه  مدرس  اينان لو،  هانيه  توسط  اكنون  هم  نيز  اثر 
پروفسور چرتى در حال انجام است. اين اثر نيز قرار است در نمايشگاه 

بولونيا رونمايى شود. 
وى گفت: افشين شحنه تبار، مدير انتشارات، «شمع و مه» است. هدف ما 
از انتشار اين اثر، معرفى هرچه بيشتر مفاهيم عرفان ايران و اسالمى به 
خارج از مرزهاى ايران است.نظرآهارى، نويسنده و شاعر، متولد تهران و 
فارغ التحصيل دكتراى رشته زبان و ادبيات فارسى است. «دو روز مانده 
به پايان جهان»، «روى تخته سياه جهان با گچ نور بنويس»، «در سينه ات 
نهنگى مى تپد»، «پيامبرى از كنار خانه ما رد شد»، «ليلى نام تمام دختران 
زمين است»، «جوانمرد نام ديگر تو»، «من هشتمين آن هفت نفرم»، و «چاى 
فرانسه،  انگليسى،  زبان  به  آن ها  از  برخى  كه  اوست  آثار  از  خدا»  باطعم 

تركى، كردى و عربى ترجمه شده اند. 
وى تاكنون جوايزى چون جايزه ادبى پروين اعتصامى، جايزه كتاب سال 
IBBY(دفتر  افتخار  لوح  نيز  و  فصل  كتاب  جايزه  ايران،  اسالمى  جمهورى 
است.  كرده  خود  آن  از  را  اسپانيا  در  جوان)  نسل  براى  كتاب  المللى  بين 
كره  در  كه  است  صلح»  «داستان  كتاب  نويسندگان  از  يكى  نظرآهارى 
جنوبى به چاپ رسيده است. وى هم اكنون در دانشگاه نيز تدريس مى كند.

 يك كتاب گلف بهترين كتاب 
ورزشى سال بريتانيا شد

بهترين  عنوان  شد  موفق  شده  نوشته  گلف  ورزش  زمينه  در  كه  كتاب  يك 
كتاب ورزشى سال 2013 بريتانيا را به خود اختصاص دهد. به نقل از بوك 
كتاب  به   2013 سال  در  بريتانيا  سال  ورزشى  كتاب  بهترين  جايزه  سلر، 
«شروع بابى» تعلق گرفت.اين جايزه كه از سوى مجله تايمز اهدا مى شود 
سه  راى  با  كند،  مى  انتخاب  مخاطبانش  اينترنتى  راى  با  را  خود  برنده  و 
هزار نفر اين كتاب را به عنوان بهترين كتاب ورزشى سال انتخاب كرد.جان 
هاپكينز، مسوول پيشين بخش گلف مجله تايمز گفت: جايگاه بابى جونز در 
ورزش گلف كمى شبيه جايگاه ريچارد واگنر در موسيقى كالسيك است. 
او چهره اى نمادين است و اين كتاب بهترين كتابى است كه در اين سال ها 

درباره ورزش گلف نوشته شده است.

اين كتاب كه عنوان كامل آن«شروع بابى: آقاى جونز و پرتابى كه افسانه 
را معنى كرد» است، از سوى آيكون بوكز منتشر شده و در همين جوايز 
موفق شد تا ابتدا جايزه بخش گلف را تصاحب كند و در نهايت با كسب 45 
درصد آرا از ميان برترين كتاب هاى همه زمينه هاى ورزشى، نام خود را 
به عنوان بهترين كتاب ورزشى سال ثبت كرد.كتاب «شروع بابى» درباره 
يكى از مشهورترين گلف بازان جهان نوشته شده كه سال 1926 قهرمان 
اين رشته شد.اين كتاب به قلم استيون رايد است و جك نيكالوس مقدمه اى 

بر آن نوشته است.
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خانه ترجمه  (لندن)
ترجمه و ويرايش كليه مدارك، كتب، مقاالت، پايان نامه

ترجمه شفاهى در محل يا تلفنى
(كليه زبانها منجمله انگليسى، فارسى، درى، پشتو)

مطمئن، سريع و با هزينه اى عادالنه
داراى مجوز تاسيس در انگلستان

آيا براى ترجمه مدارك خود با مشكل مواجه شده ايد؟ 
و  ازدواج  گواهى  نامه،  وصيت  دادخواه،  نامه،  شكايت  بانكى،  (صورتحساب  خود  مدارك 
طالق، گواهى فوت، گواهى انحصار ورثه، ديپلم، ريز نمرات مدرسه و دانشگاه، سند مالكيت، 

سند خانه و..) را براى ترجمه به ما بسپاريد.
"خانه ترجمه" براى تسهيل كار شما  مشتربان عزيز از طريق ايميل، فاكس و پست خدمات 

ترجمه ارائه مى كند و نيازى به حضور در محل نيست.

 دكترمريم تقوى – داراى دكتراى ترجمه از دانشگاه سالفورد انگلستان
Translation All languages inc. Persian, English, Dari, Pashtu 
تلفن و فاكس 01895-470318     

  موبايل: 07828889395
info@translation-house.com :ايميل

www.translation-house.com :وب سايت

جايزه ايمپك دوبلين 
2013 به كوين برى رسيد

«شهر  رمان  با  ايرلندى  نويسنده  برى،  كوين 
بوهان» به عنوان برنده جايزه 100 هزار يورويى 

ايمپك دوبلين بين المللى انتخاب شد.-
هزار   100 جايزه  اين  جايزه،  سايت  از  نقل  به 
رمان  يك  براى  جايزه  بزرگترين  كه  يورويى 
هاى  كتابخانه  سوى  از  است،  انگليسى  زبان  به 
انتخاب  را  خود  برنده  جهان  سراسر  عمومى 
مى كند.اين نويسنده تا كنون براى دو مجموعه 
جوايزى  كرده  منتشر  كه  كوتاهى  داستان 
به  رمانش  نخستين  نوشتن  با  كرده،  دريافت 

چنين موفقيتى دست يافته است.
كننده  اهدا  و  دوبلين  شهردار  اومورى،  نائوس 
گفت:  برنده،  نام  اعالم  مراسم  در  جايزه  اين 
تصوير  زنده  فضايى  در  بوهان»  «شهر  رمان 
در  كه  كند  مى  عيان  را  ايرلند  غرب  در  شهرى 

گير  گذشته  در  پايش  اما  كند،  مى  زندگى  آينده 
متفاوتى  هاى  شخصيت  رمان  اين  است.  كرده 
زبان  هيچ  شبيه  كه  اى  بومى  زبان  به  كه  دارد 
گذشته  در  و  كنند  مى  صحبت  نيست  ديگرى 

جايگاه متفاوتى داشتند.
در رقابت امسال 153 عنوان كتاب از سوى 160 
شركت  جهان  كشور   44 از  عمومى  كتابخانه 

نام  شامل  رقابت  اين  نهايى  فهرست  داشتند. 
هلند،  ژاپن،  ايسلند،  فرانسه،  از  كتاب  عنوان   10
ها  آن  ميان  از  كه  بود  آمريكا  و  بريتانيا  نروژ، 
كرد.كوين  انتخاب  را  برنده  رمان  داورى  گروه 
موفق  كه  است  ايرلندى  نويسنده  سومين  برى 
به دريافت اين جايزه مى شود. كالم توييبين در 
در  كان  مك  كالم  و  «استاد»  براى   2006 سال 
بچرخد»  بزرگ  دنياى  «بگذار  براى   2011 سال 

اين جايزه را دريافت كرده بودند. 
به گفته گروه داورى اين كتاب ايرلند سال 2053 
را تصوير كرده و آن جايى است كه امكان ندارد 
كسى بخواهد در آنجا زندگى كند، اما امكان هم 

ندارد بتوان خواندن آن را كنار گذاشت.

نگاهي به پيدايش ادبيات گوتيك و ريشه هاي آن 
در آثار نويسندگان جهان 

هراس كهن در وجود 
انسان مدرن 

رسول آباديان 

بدون شك همه ما در خالل مطالعه آثار داستاني 
نوعي  كننده  منتقل  كه  ايم  برخورده  آثاري  به 
اين  هستند،يعني  وحشت  مولد  حتي  و  هراس 
رخنه  با  كه  آنند  آثاربر  چنين  نويسندگان  كه 
در ذهنيت هزار توي انسان وهم هايي را كشف 
دوران  در  گوتيك  آورآثار  ياد  كه  منتقل كنند  و 

قرون وسطي است. 
بيروني  و  دروني  پيچيدگي هاي  و  آميزي  راز 
در  شخصيت ها  ساز  و  ساخت  قالب  در  كه 
كارهايي از اين دست شاهد يم ما را نا خواسته 
به مسيري هدايت مي كند كه راز آميزي قصرها 
اين  مي آوريم،يعني  ياد  به  را  گوتيك  بناهاي  و 
نگاه  از  مدرن  دوران  در  شهري  فضاهاي  كه 
نويسندگان مورد نظر داراي همان حس و حالي 
مانند«قصر  اثري  در  مثال  عنوان  به  كه  است 
اوترانتو» نوشته هوراس والپول به عنوان اولين 
سال  در  شده  نوشته  گوتيك  ادبيات  از  گونه 

1747 شاهديم. 
عالم  به  رفته  رفته  كه  گوتيك  معماري  شيوه 
مكتب  پيدايش  زمزمه هاي  و  شد  وارد  ادبيات 
رمانتيسيسم را پديد آورد از آن جهت به عنوان 
يك ژانراز وحشت ظاهر شد كه نوعي توهم را 
گويي  كه  بود،توهمي  كرده  پنهان  خود  ذات  در 
نسل به نسل همراه با «قوم گوت» به عنوان پايه 
گذاران اين شيوه معماري رشد كرده و حاال در 

شكلي بيروني تبلوريافته بود. 
خرافاتي  آور  ياد  اوليه  شكل  در  گوتيك  ادبيات 
بود كه همواره با انسان ها در دوره هاي مختلف 
وجود داشته است به شكلي كه از دل قصرهاي 
گوتيك موجوداتي عجيب و شياطين بدذات متولد 
دارند،به  آدم ها  با  ذاتي  دشمني  يك  و  مي شوند 
زبان ساده تر مي توان گفت كه در ادبيات گوتيك 
انسان  با  انسان  خونين  رويارويي  شاهد  كمتر 
ريخته  آدم  يك  توسط  خوني  اگر  و  هستيم 
مثال  عنوان  به  كه  است  جهت  آن  از  مي شود 
روحي اهريمني در وجود او حلول كرده و مهار 

اقدامات خونين او را به دست گرفته است. 
كردن  پيدا  ادامه  چگونگي  به  ازپرداختن  فارغ 
وحشت  ادبيات  نام  آرام  آرام  كه  گوتيك  گونه 
ادبي  گونه  اين  كه  گفت  بايد  گرفت  خود  به  را 
هيچ گاه از همراهي با آدم ها باز نايستاده و بنا 
و  يافته  تكامل  تاريخي  دوران  هر  وضعيت  به 
پيشرفت كرده و به دوران ما رسيده است. بي 
را  وحشت  ادبيات  رگه هاي  كه  گفت  بايد  اغراق 
مي توان در خالل آرام ترين آثار داستاني جهان 
هم مشاهده كرد،حتي اگر نويسنده بر نوشتن در 

اين گونه ادبي اصرار نداشته باشد. 
دوران  در  وحشت  ادبيات  نمود  مسيراوج 
مدرن را مي توان در آثار نويسندگاني ازكشور 
پي  آمريكا  متحده  اياالت  و  آلمان  و  انگلستان 
نام هايي  به  مي توان  ميان  آن  از  كه  كرد  گيري 
بل،ولفانگ  پو،هاينريش  آلن  ادگار  چون 
بورشرت،رومن گاري،ژان ژيونو،ولف ديتريش 
شنوره، وايمارجاكوبس،پل استرو.....جست وجو 
و  تلخ  ذهنيت  از  عبور  با  كه  كرد،نويسندگاني 
تاريك دوران مدرن براي اولين بار دشمن انسان 
راموجودات زير زميني يا شياطين نمي دانند بلكه 
برابر  در  كهه  است  انسان  اين  آن ها  باور  به 

انسان قد علم كرده و وحشت مي آفريند. 
حضور سايه وار مرگ كه بر آثار شاخص اين 
نوع  از  عنوان  هيچ  به  افكنده  سايه  نويسندگان 
درد آور مرگ هاي ادبيات گوتيك نيست،يكي از 
نويسندگان  نويسندگي  شيوه  عمده  تفاوت هاي 
است  اين  در  گوتيك  نويسندگان  با  شده  ياد 
مي گيرد،يعني  خود  به  شاعرانه  وجهي  مرگ  كه 
وسايل  از  استفاده  بدون  مرگ  فرشته  كه  اين 
اين  اوج  كه  مي برد  پيش  را  كارخود  كشنده 
داستان«پنجه  در  مي توانيم  را  آفريني  وحشت 

سرخ»  يا«نقاب  جاكوبس  وايمار  ميمون»نوشته 
نوشته ادگار آلن پو به خوبي مشاهده كنيم. 

البته در اين جا قصد نداريم به آثار نويسنده اي 
چون چارلز ديكنزبپردازيم و گفتن در اين باره 
را  اين  اما  مي كنيم  موكول  ديگر  زماني  به  را 
بايد گفت كه رگه هاي قدرتمند نزديك به ذهنيت 
اين  آثار  از  بسياري  در  مي توانيم  را  گوتيك 

نويسنده از جمله «خانه قانون زده» و 
«آرزوهاي بزرگ»كشف كنيم. 

نويسنده ديگري كه خوانندگان ايراني بيشتر با 
نام او آشنايي دارند و آثار او به گونه اي ياد آور 
ادبيات گوتيك است پل استر نويسنده آمريكايي 
است،استر رماني به نام«كشور آخرين ها » دارد 
كه  است،وحشتي  ذاتي  وحشت  يك  داراي  كه 
آن  در  و  است  مدرن  انسان  ذهنيت  از  آمده  بر 
شاهد شهري هستيم كه گويي آدم ها را مي بلعد 
تويي  تودر  آور  ياد  هايش  سنگ  و  خشت  و 

قصر هاي وهمناك گوتيك است. 
گويي  كه  ساخته  شخصيتي  رمان  اين  در  استر 
شده اش  گم  خويشتن  دنبال  به  نسل  به  نسل 
شهرما  ابر  يك  در  گذاشتن  پاي  با  و  مي گردد 
دعوت  مدرن  نوع  از  گوتيك  بناي  يك  به  را 
نورباران  شهر ها  همه  مانند  كه  مي كند،شهري 
يدك  باخود  را  ازلي  تاريكي  گونه اي  اما  است 

مي كشد. 
در آثار نويسندگاني كه نام برديم اثري مشهود 
از هيوالها و خون آشام ها نيست و آن ها جاي 
خود را به ساز و كارهاي مدرن داده اند،همان 
شخصيت  ميمون»  داستان«پنجه  در  كه  گونه 
جوان در الي چرخ دنده هاي شركتي كه در آن 
كار مي كند از پا در مي آيد و خبر نگار «كشور 
گم  شهر  هياهوي  پر  ازدحام  در  ها»  آخرين 
باقي  او  از  نشاني  هيچ  كه  گونه اي  به  مي شود 

نمي ماند. 
به  را  گوتيك  ادبيات  پاي  جاي  شكل  هر  به 
دنياي  نويسندگان  دل  در  مي توان  راحتي 
برام  شيوه  به  نه  كه  كرد،نويسندگاني  مشاهده 
استوكردر«دراكوال» بلكه با تكيه بر وحشت هاي 
بر آمده طبيعي سياسي يا اجتماعي سعي دارند 
خواننده  به  را  هراس  از  ديگري  سويه هاي 
گوشزد كنند،همان هراسي كه در آثارنويسندگان 
كارهايي  در  و  مي زند  موج  هم  التين  آمريكاي 
و«سور  فوئنتس  كارلوس  نوشته  چون«آئورا» 
خود  اوج  به  يوسا  بارگاس  ماريو  نوشته  بز» 
كهن  هراس  حضور  شكل  هر  به  است.  رسيده 
ادبيات  از  مهمي  بخش  مدرن  انسان  وجود  در 
داستاني جهان است كه بايد با دقت بااليي مورد 
وجدان  عنوان  به  گيرد،نويسندگان  قرار  كنكاش 
كاري هاي  ندانم  كه  آنند  بر  خوده  جامعه  بيدار 
نقد  بوته  به  ديگرگونه  شكلي  به  را  سياسي 
خشن  رويدادهاي  پنهان  آوري  ياد  با  و  بكشند 
سياست  اهل  پركينه  درون  از  ديگر  ضلعي  به 
سرك بكشند. ساز و كار شخصيت هاي وحشت 
صف  به  را  خواننده  كه  است  گونه اي  به  انگيزه 
آرايي در مقابل آن ها تر غيب نمي كند بلكه گاهي 
مواجه  آن ها  با  سوزي  دل  سر  از  است  ممكن 
آثار  در  آفرين  هراس  شخصيت هاي  شودزيرا 
پيش از آن كه مولد اين حس باشند قرباني آنند 
در ست مانند شخصيت راسكلنيكوف در رمان 
«جنايت و مكافات» اثرداستايفسكي. آن چه لزوم 
مطالعه بيشتر در ادبيات گوتيك را ايجاب مي كند 
مواجه  آن  با  مدرن  انسان  كه  است  وضعيتي 
لرزه هاي  پس  حامل  همواره  كه  است،وضعيتي 
انسان  همذات  همواره  ترس  است،گرچه  رواني 
بوده و خواهد بود اما نويسندگان در دروان هاي 
بخش  لذت  حسي  كه  بوده اند  آن  بر  مختلف 
كه  بسازند،حركتي  آن  از  تعليق  از  وسرشار 
حاال ديگر به عنوان بخشي جدائي ناپذير از بدنه 
به  روز  و  مي شود  شناخته  رسميت  به  ادبيات 
سعي  پس  اين  از  است.  گسترش  حال  در  روز 
در  پنهان  و  پيدا  هراس  وجود  كه  شد  خواهد 
قرار  كنكاش  مورد  مختلف  نويسندگان  آثار 
كه  است  رسيده  فرا  آن  زمان  ظاهرا  زيرا  گيرد 
همه  مدد  به  مدرن  گوتيك  رگه هاي  كنيم  ادعا 
نابساماني هاي جهان در حال متولد شدن است. 
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گفت و گو با محمد عبدى به مناسبت نمايش فيلم رضا 
قاسمى در دانشگاه سوآز لندن

از نقد و داستان نويسى 
تا مستند رضا قاسمى

محمد سفريان

«نجواگر همنوايى شبانه؛ ديدار با رضا قاسمى» 
رضا  درباره  عبدى  محمد  از  است  فيلمى  عنوان 
اى  شده  تحسين  هاى  رمان  نويسنده  قاسمى، 
چاه  و  ها  چوب  اركستر  شبانه  همنوايى  چون 
بابل، و همين طور نمايشنامه نويس و كارگردان 

تئاتر و البته موسيقيدان. 
به  دوربين  دربرابر  قاسمى  رضا  فيلم  اين  در 
و  نوشتن  و  خلق  عمل  درباره  صميمانه  شكلى 
سياه و سفيدهاى زندگى و آثارش حرف مى زند.
در  ژوئن  بيستم  روز  بار  اولين  براى  فيلم  اين 
دانشگاه  خليلى  تاالر  در  بعدازظهر  هفت  ساعت 
آيد  مى  در  نمايش  به  لندن  در   (SOAS)سوآز
پاسخ  و  پرسش  جلسه  فيلم  نمايش  از  پس  و 

درباره فيلم با محمد عبدى برپا خواهد بود. 
در  را  عبدى  محمد  با  ما  اختصاصى  گوى  و  گفت 

ادامه از پى بگيريد...

 . بگو  ات  سازى  فيلم  تجربيات  از  لطفا  آغاز  در   
فيلم  به  نويسى  نقد  سالها  بعد  كه  شد  چه  اينكه 

سازى روى آوردى؟
نقد  كنم  مى  فكر  بينم.  نمى  هم  از  جداى  را  اينها  خيلى  خب 
دنياى  منتقد  آن  در  كه  است  هنرى  كار  نوعى  هم  نوشتن 
خودش را در قبال يك فيلم يا اثر هنرى توضيح مى دهد. براى 
همين فكر مى كنم نقد نوشتن جزوى از جهان داستان نويسى 
و فيلمسازى است و خب من طى اين سال ها داستان هم زياد 
نوشته ام و دو مجموعه داستان كوتاه با نام هاى مرگ يك 
روشنفكر و از اپرا لذت ببر هم چاپ كرده ام. در عين حال 
من اصًال همان طور كه مى دانى سيزده چهارده سالم بود كه 
شدم كوچك ترين دانشجوى سينماى جوان تهران و اتفاقًا يك 
جهان  هنوز  ها  موقع  آن  ساختم(  هم  مترى  ميلى  هشت  فيلم 
و  نوشتن  به  كردم  شروع  بعدتر  كمى  بود!).  نشده  ديجيتالى 
در لندن باز  همه اين سال ها به نوشتن ادامه داده ام. اخيراً 
شروع كرده ام به تجربه فيلمسازى كه براى من ادامه همان 

جهان نقدنويسى و داستان نويسى است.

كار مستند از كجا شروع شد؟
دهه هفتاد كتابى منتشر كردم در گفت و گو با آيدين آغداشلو. 
كار و هنر و سواد آغداشلو را دوست داشتم و اين كتاب كه 
با نام از پيدا و پنهان در ايران چاپ شد( با همكارى اصغر 
دانش  اين  از  بخشى  كه  داد  مى  را  فرصت  اين  عبداللهى)، 
لندن  در  را  كار  همين  من  شود.  قسمت  خواننده  با  سواد  و 
هايى  آدم  هاى  حرف  پاى  نشستن  دادم:  ادامه  شكلى  به  هم 

تا  چند  اش  نتيجه  دوربين.  با  اما  بار  اين  دارم.  دوست  كه 
از  چندتا  آثار  و  دنيا  كه  است  گيرى  شكل  حال  در  مستند 
هنرمندهاى شاخصى كه دوست دارم را مى كاود. اين گفت 
و گوها خيلى ويژه هستند و قرار هم نيست در البالى آنها 
حرف هاى ديگران را درباره اين شخصيت ها بگذارم. مى 
خواهم سندى باشد از حرف هاى خودشان، در عين حال با 

ساختارى كه تماشاگر را به دنبال بكشد. 

چه شد كه سراغ رضا قاسمى رفتى؟
رمان  تا  سه  هر  دارم.  دوست  خيلى  را  قاسمى  رضا  آثار 
منتشر شده اش خيلى خوب هستند و دوتاى آنها شاهكارند. 
بزرگ  كه  كردم  اشاره  و  بودم  نوشته  نقد  قبًال  اش  درباره 
ترين نويسنده زنده زبان فارسى است و به گمانم يك جايى 
در كنار صادق هدايت و بهرام صادقى بايد برايش در نظر 
بخصوص  نيامد،  خوش  را  ها  خيلى  من  جمله  اين  گرفت. 
گروهى كه به «شاگردان گلشيرى» مشهورند و برخى شان 
مى  آنها  كه  است  چيزى  آن  فقط  ادبيات  كه  كنند  مى  گمان 
گويند. اما ادبيات در چارچوب هاى بسته اين آقايان و تحليل 
هاى رياضى شان خالصه نمى شود. ادبيات نياز به الهام و 
راز و رمز دارد كه آن را مى توان در آثارى چون همنوايى 
شبانه اركستر چوب ها يا چاه بابل سراغ كرد؛ نه با عرض 

معذرت در آثار گلشيرى! 

سالهاست  تو  حال  هر  به  فيلم؟   ” مديوم   ” چرا 
قلم  در  دستى  و  زنى  مى  قلم  مطبوعات  در  كه 
آثار  به  راجع  كتابى  مثال  نخواستى  چرا  دارى، 
او  با  بلند  گوى  و  گفت  يك  مثال  يا  بنويسى  او 

ترتيب بدهى؟
فكر نمى كنم خيلى جداى از هم باشند، ضمن اين كه ساعت 
و  چيز  همه  درباره  ام؛  كرده  گو  و  گفت  او  با  زيادى  هاى 
خيلى صميمانه حرف زده، يك روز بايد آن را به صورت 
كتاب هم منتشر كنم. اما به شكل فيلم هم هيچ اثر درخورى 
درباره رضا قاسمى وجود نداشت. صدا و حركات و رفتار 
ام  دغدغه  شد.  مى  ضبط  جايى  يك  بايد  او  هاى  حرف  و 
با  گوناگون  هاى  مصاحبه  با  فيلمى  ساختن  نه  بود،  همين 

آدم هاى مختلف درباره رضا قاسمى.

چه ارتباطى ميان فضاى زندگى و فضاى قصه 
هاى او پيدا كردى؟

قاسمى آدم خيلى جالبى است. مثًال از خانه اش بيرون نمى 
خريد  براى  رود  مى  بيرون  بار  يك  اى  هفته  فقط  و  رود 
اش  شخصيت  با  آميخته  بسيار  او  زندگى  فضاى  كردن! 
است و همين طور قصه هايش. براى همين سعى كردم در 
آن  از  كه  فضايى  با  را  بستانش  بده  اين  و  بمانم  جا  همان 

بيرون نمى رود ثبت كنم. 

است  الزم  مستند،  يك  ساختن  براى  تو  نظر  به 
ى  سوژه  با  اى  دوستانه  ارتباط  ساز  فيلم  كه 
مورد نظرش داشته باشد يا تو اين لزوم را حس 

نمى كنى؟
در مورد ساختن فيلمى درباره يك شخصيت، به نظرم الزم 
است كه ارتباط دوستانه اى وجود داشته باشد، وگرنه كار 
شكل نمى گيرد. من رضا قاسمى را سال هاست مى شناسم 
و هر بار كه پاريس مى روم- كه زياد هم مى روم- ديدار 
چيز  همه  درباره  ها  ساعت  و  داريم  اى  دوستانه  و  گرم 
حرف مى زنيم. اين فيلم نوعى تالش براى ثبت اين گفت و 
گوهاست. سعى كردم حائلى به نام دوربين را حذف كنم و 
فكر مى كنم موفق شدم. او چيزهايى را جلوى دوربين- در 
واقع رو به من- گفت كه هيچ وقت در زندگى اش نگفته بود. 
همين اتفاق در كارم با ابراهيم گلستان هم افتاده؛ ثبت حرف 

هايى كه آقاى گلستان هيچ وقت درجلوى دوربين نگفته. 

آيد،  مى  در  نمايش  به  لندن  در  زودى  به  فيلم 
اما ديگر مخاطبانى كه در لندن زندگى نمى كنند 
اين  به  دسترسى  براى  راهى  چه  آنها  چطور؟ 

فيلم دارند؟
به زودى يك نمايش در پاريس هم خواهيم داشت، بعد هم 
در آمريكا. سعى مى كنم تا جايى كه بشود در كشورهاى 
ديگر هم نمايش ترتيب بدهم و اگر امكانى هم پيش آمد فيلم 
داخل  مخاطبان  تا  كنم  عرضه  دى  وى  دى  صورت  به  را 

ايران هم بتوانند ببينند.

افشاي حمايت دولت اوباما از فيلم جنجالي

نقشي كه قرار بود آل پاچينو بازي كند
لس آنجلس تايمز / 5 ژوئن / ترجمه: علي افتخاري

ايميل ها ي بين مارك بول، فيلمنامه نويس و يك مقام رسمي پنتاگون از حمايت دولت 
اوباما از فيلم سينمايي «30 دقيقه بامداد» خبر مي دهد. به گزارش خبرگزاري خبرآنالين، 
دو سال پيش وقتي مارك بول، فيلمنامه نويس برنده اسكار از پنتاگون و سيا خواست 

در ساخت فيلم «30 دقيقه بامداد»

مقامات  نظر  كنند،  كمك  فيلم  كارگردان  بيگلو،  كاترين  و  او  به   (Zero Dark Thirty)
تشنه زرق و برق واشنگتن را با يكي از فوت و فن هاي هاليوودي جلب كرد: «بياييد 
ناهار بخوريم.»بول در ژوئن 2011 به داگالس ويلسن، دستيار وزير دفاع امريكا در 
«يك  قول  نفره  دو  مالقاتي  برپايي  براي  او  از  تشكر  ضمن  و  زد  ايميل  جاري  امور 
ضيافت ناهار واقعي در لس آنجلس» را داد. ويلسن يكي از مقامات رسمي پنتاگون بود 
كه ماه قبل از آن در عمليات كشتن اسامه بن الدن، رهبر گروه القاعده در مخفيگاهي 
در پاكستان نقش داشت، عملياتي كه سيا هدايت آن را به عهده داشت. ويلسن پاسخ 
داد: «در اولين فرصت آنجا خواهم بود. پيشنهادي است كه مي تواني از آن فرار كني، 
شده  منتشر  ايميل  ده ها  از  يكي  ايميل  كني.»اين  پنهان  ازش  را  خودت  نمي تواني  اما 
درباره  بامداد»  دقيقه   30» فيلم  سازندگان  با  اوباما  دولت  مقامات  همكاري  درباره 
فيلم  اين  تهيه كنندگان  از  امريكا  دولت  حمايت  از  و  است  بن الدن  كشتن  و  كردن  پيدا 
جنجالي خبر مي دهد. اين گزارش كه به درخواست اعضاي جمهوريخواه كنگره امريكا 
Project On Govern-» توسط پنتاگون تهيه شده، روز چهارشنبه توسط سازمان

درباره  و  است  غيرانتفاعي  و  مستقل  گروه  يك  كه  شد  منتشر   «ment Oversight
فساد و ديگر سوء مديريت ها در دولت تحقيق مي كند. پارسال بعضي از قانونگذاران 
بن الدن  انداختن  دام  به  عمليات  از  سوءاستفاده  خاطر  به  را  سفيد  كاخ  جمهوريخواه، 
مقامات  به  را  اتهام  اين  و  دادند  قرار  انتقاد  مورد  رياست جمهوري  انتخابات  از  پيش 
به  دادند  اجازه  بامداد»  دقيقه   30» فيلم  تهيه كنندگان  به  كه  كردند  وارد  امريكا  دولت 
نيروي  ويژه  يگان  توسط  انجام شده  عمليات  در  كه  ارشد  مقامات  با  نامعمول  شكلي 
اين  باشند.  داشته  دسترسي  داشتند،  نقش   Navy Seals به  موسوم  امريكا  دريايي 
ايميل ها نشان مي دهد كه تهيه كنندگان فيلم مي توانستند با تملق گفتن به مقامات دولتي 
كه مشتاق بودند نقش هاي خود را روي پرده بزرگ، جاودانه ببينند، درهاي واشنگتن 
را روي خود باز كنند. اين گزارش همچنين حاكي است كه پس از تاييد پروژه از سوي 
مقامات كاخ سفيد به بول و بيگلو، اجازه دسترسي داده شد. بول حاضر نشد در اين 
زمينه اظهارنظر كند، اما ويلسن در مصاحبه يي تاييد كرد پس از موافقت مقامات رسمي 
كاخ سفيد و سيا، زمينه برپايي مالقات بين بول و بيگلو با مقامات ارشد پنتاگون را 
فراهم كرد. او گفت: «پس از هماهنگي با كاخ سفيد و مقامات ارشد اطالعاتي اين كار را 
انجام دادم.»ويلسن همچنين افزود زمينه ديدار بول با مقامات رسمي كاخ سفيد براي 

توضيح درباره پروژه را فراهم كرد.

بهترين  اسكار  نامزد  بامداد»  دقيقه  فيلم «30  در  بازي  براي  پارسال  چاستين  جسيكا 
بازيگر زن بود.در گزارش منتشرشده در دو بخش به اين نكته اشاره شده كه نام دو 
نفر از سربازاني كه دوم مه 2011 در عمليات كشتن بن الدن در ايبت آباد در پاكستان 
حضور داشتند، به بول و بيگلو گفته شد.هيچ يك از آن دو سرباز در آن زمان «تحت 
حفاظت» نبودند، به اين معني كه افشاي نام آنها تخطي از انتشار اسناد طبقه بندي شده 

نبود.
خانواده هاي  به  بود  ويژه  نيروهاي  فرمانده  زمان  آن  كه  مك ريون  ويليام  درياساالر 
سربازان SEALs شركت كننده در عمليات قول داده بود كه نام آنها فاش نشود. او در 
مقابل فشار غيرنظامي هاي پنتاگون كه از او خواسته بودند به بول و بيگلو كمك كند 

مقاومت كرد، اما در نهايت اجازه داد آنها با يكي از طراحان عمليات ديدار كنند.
در گزارش پنتاگون آمده است: «مك ريون به ما اطالع داد كه نگران افشاي احتمالي 

هويت افراد شركت كننده در عمليات است.»
15 جوالي 2011، كمتر از دو ماه پس از عمليات، بول و بيگلو با مايكل ويكرز، معاون 
وزير دفاع امريكا در امور اطالعات ديدار كردند و او نام يكي از طراحان عمليات را به 
آنها گفت. ويكرز به فيلمسازان گفت: «او شايد بتواند هر چيزي كه بخواهيد يا بتوانيد 

از مك ريون و ديگر مقامات ارشد ارتش به دست بياوريد، در اختيارتان قرار  دهد.»
البته آن طراح هيچگاه با فيلمسازان مالقات نكرد، براي اينكه به قول خودش مي خواست 

«آب ها از آسياب بيفتد.»
بول حتي در مراسم تقدير از شركت كنندگان در عمليات ويژه كه چند هفته بعد به طور 
مخفيانه در مقر سيا در حومه ويرجينيا برگزار شد، شركت كرد. در آن مراسم لئون 
پانه تا كه آن زمان هنوز رييس سيا بود، نام فرمانده عمليات را برد و به جزيياتي اشاره 
مك ريون  به  را  بول  مراسم،  از  پس  بود.  محرمانه»  همچنان «كامال  زمان  آن  كه  كرد 
معرفي كردند. آن طور كه در گزارش پنتاگون آمده، «او و ديگر سربازان شركت كننده 

در عمليات از حضور او در اين مراسم محرمانه شگفت زده و شوكه شدند.»

ظاهرا پانه تا و ديگر مقامات ارشد به خيال پردازي هاي هاليوود مشكوك بودند.
جرج ليتل كه آن زمان در سيا معاون پانه تا در امور جاري بود و بعد در وزارت دفاع 

اين مسووليت را عهده دار شد، در ايميلي به ويلسن نوشت: «اميدوارم كاري كنند
آل پاچينو نقش پانه تا را بازي كند. شوخي نمي كنم. خودش اين را مي خواهد.»ويلسن 
پاسخ داد: «همين كار را خواهند كرد. چه كسي نقش تو را بازي كند؟»ليتل حاضر نشد 
در اين زمينه اظهارنظر كند و پانه تا هم در دسترس نبود. در نهايت نقش رييس سابق 
سيا در فيلم را جيمز گاندولفيني بازي كرد. پانه تا كه فرزند مهاجران ايتاليايي است، 
بعدها درباره اين انتخاب به اي بي سي نيوز گفت: «خدا را شكر كه يك ايتاليايي اين نقش 
را بازي كرد.»ويلسن در مصاحبه خود گفت او و بول هيچگاه با هم ناهار نخوردند، 
هرچند مارس پيش در لس آنجلس با هم شام خوردند. ويلسن گفت: «البته پولش را 

من دادم»!
«30دقيقه بامداد» پارسال در پنج بخش شامل بهترين فيلم و فيلمنامه غيراقتباسي (بول) 

نامزد جوايز اسكار بود، اما تنها در بخش تدوين صدا برنده اسكار شد.
براي  بيگلو  كردند.  هم همكاري  درد»  درام جنگي «قفسه  در  سال 2010  بول  و  بيگلو 
آن فيلم برنده اسكار بهترين كارگرداني شد و بول اسكار بهترين فيلمنامه غيراقتباسي 

را برد. 
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جغرافياى سياسى فيس بوك؛

 اطالعات انبوه: نه! 
به روز شدن: آرى!

بسترساز  نوين  هاى  رسانه  كه  باورند  براين  غربى،  صاحبنظران 
تحقق شتابان و بى وقفه پروسه تغيير اجتماعى در كشورها هستند.

جهان  در  جمعى  ارتباط  وسايل  آور  حيرت  و  روزافزون  پيشرفت 
و امكان دستيابى به تازه ترين خبرها و گزارش هاى نوشتارى و 
شنيدارى و تصويرى از دورترين مناطق جهان و استفاده بهينه از 
رسانه ها با ظهور رسانه هاى نوين در قالب شبكه هاى اجتماعى 
و..  فيد  فرند  و  توئيتر  يوتيوب،  اسپيس،  ماى  بوك،  فيس  همچون 
عنوان  به  را  نوين  ارتباطى  وسايل  غربى،  صاحبنظران  از  برخى 
در  اجتماعى  تغيير  پروسه  وقفه  بى  و  شتابان  تحقق  بسترساز 

كشورها مى دانند.
فناورى هاى نوين ارتباطاتى در جهان، ايده موسوم به دهكده جهانى 
را تحقق عينى بخشيد و امروزه مخاطبان كنونى در جهانى زندگى 

مى كنند كه از هر لحاظ در ديده تيزبين يكديگر قرار دارند.
درحالى كه امروزه بيش از يك ميليارد نفر كاربر اينترنت هستند و 
زمين  كره  ساكنان  سوم  دارند.دو  همراه  تلفن  نفر  ميليارد  حدود 2 
امكان ارتباط با تلفن را حتى در جاهايى كه برق نيست، دارند. شكل 
اجتماعى جديدى از ارتباطات به وجود آمده كه هر چند وسيع است، 

اما به طور انفرادى توليد و دريافت مى شود و تاثير گذار است.
از همين رو اطالعات و ارتباطات به عنوان يكى از عناصر و مولفه 
هاى قدرت درگفتمان بين المللى و درعين حال گروه هاى مقاومت و 
تغييرات اجتماعى تبديل و تسلط بر افكار مخاطبان را در قالب قدرت 

نرم فراهم كرده است.
بنابراين از همين مجراست كه تحول و تغيير پديد مى آيد. با همه 
چرا  دانست  ارتباطى  هاى  انقالب  دهه  را  دهه 90  بايد  اوصاف  اين 
يافتن  عموميت  جمله  از  ارتباطى  هاى  زمينه  در  زيادى  تحوالت  كه 
كامپيوترى  چاپگرهاى  همچنين  و  نمابر  هاى  ماشين  از  استفاده 
ارتباطات،  تسريع  بر  عالوه  امر  اين  و  گرفت  صورت  قيمت  ارزان 
زمينه تغييرات اجتماعى در كشورهاى بلوك شرق سابق را تسريع 

تشديد  را  آن  به  مربوط  هاى  سنت  و  سابق  شوروى  از  جدايى  و 
كرده است.

نوين)و  هاى  (رسانه  اجتماعى  هاى  شبكه  نقش  اهميت  به  توجه  با 
خبرگزارى   ) دوم  عصر  هاى  رسانه  با  ها  رسانه  اين  جدى  رقابت 
ها و شبكه هاى خبرى )و عملكرد آنها مويد اين موضوع است كه 
رسانه هاى نوين در برخى از حوادث و رويدادها گوى سبقت را در 

خبر رسانى از رسانه هاى عصر دوم ربودند.
بنابراين با توجه به اهميت و نقش بسزايى كه رسانه هاى نوين در 
جامعه شبكه اى به ويژه نقشى كه در تحوالت و رويدادهاى سياسى 
ايفا مى كنند، مقاله «جغرافياى سياسى فيس بوك؛ اطالعات انبوه: نه! 
به روز شدن: آرى! » به قلم جان فه فر“ (John Feffer ) ترجمه و 

در دسترس عالقه مندان قرار گرفته است.
در   90 دهه  ارتباطى  هاى  انقالب  تاثير  به  اشاره  ضمن  مقاله  اين 
سازى  شبيه  با  سابق،  شرق  بلوك  كشورهاى  سياسى  اصالحات 
مثابه  به  توئيتر  و  بوك  فيس  جمله  از  نوين  هاى  رسانه  كاركرد 
”آهنگ موبايل هاى پشه اى“ (Mosquito Ringtones ) مى افزايد، 
فقط  كه  است  جديد  ارتباطى  رسانه  بوك“  داستان ”فيس  همان  اين 
جوانان قادر به شنيدن صداهاى آن هستند و نسل گذشته نمى تواند 

قدرت رسانه اى آن را تشخيص دهد.
”جان فه فر“ نويسنده مقاله مى نويسد برخى از تحليلگران اجتماعى 
معتقدند، توئيتر و فيس بوك به عنوان ابزارهاى تغييرات اجتماعى 
در عصر كنونى هستند. برخى هم اين استدالل را قبول ندارند و اين 

نتيجه گيرى را اغراق آميز مى پندارند.
تعريف  بوك،  فيس  ظهور  با  نويسد  مى  ادامه  در  مقاله  نويسنده 
جديد  شرايط  در  است.  شده  تبيين  خصوصى  دنياى  براى  نوينى 
از  حقيقت  در  هستند  هم  با  بوك  فيس  هاى  گروه  در  كه  مخاطبانى 

دنياى خصوصى مشتركى بهره مند هستند.
نسل جديد، ديگر مثل نسل قبلى محافظه كار نيست تا از بيان جزئيات 
امتناع  مختلف  هاى  زمينه  در  اعتقاداتش  و  خود  خصوصى  دنياى 

كند، آنها تفكرات خود را در تمام موارد با هم در ميان مى گذارند.
و  توئيتر  اجتماعى  تاثير  و  نقش  به  مقاله  اين  از  ديگرى  بخش  در 
فيس بوك، به عنوان رسانه ارتباطى جديد براى نسل جوان پرداخته 

شده است.

برخى از تحليلگران اجتماعى معتقدند، توئيتر و فيس بوك به عنوان 
ابزارهاى تغييرات اجتماعى در عصر كنونى هستند. برخى هم اين 

استدالل را قبول ندارند و نتيجه گيرى باال را اغراق آميز مى پندارند.
”جان فه فر“معتقد است ساده لوحانه است كه اين دو وسيله ارتباطى 
دل  از  برآمده  هايى  رسانه  صرفًا  را  توئيتر)  و  بوك  فيس  جديد( 
اينترنت بدانيم و از تاثيرات اجتماعى آنها غافل شويم. اين دو رسانه 

ارتباطى آگاهى و ذهنيت نسل جوان را شكل مى دهند.
به  دهى  ”شكل  را  توئيتر  اصلى  مشخصات  ادامه  فر“در  فه  ”جان 
اولويت هاى دريافت اطالعاتى و همچنين ارائه جزئيات ريز رويدادها 
به جاى ارسال انبوه اطالعات“ عنوان مى كند و مى افزايد در فيس 
عالئق  كه  آمدهاند  گردهم  جوان  نسل  از  اغلب  هايى  گروه  بوك 
تفكرات  خصوص  در  را  اطالعاتى  مايلند  و  اند  داشته  مشتركى 

مشتركشان با همديگر در ميان بگذارند.
كه  ارتباطات  در  دورهاى  پايان  براى  آغازى  حقيقت  در  بوك  فيس 
مشخصه اصلى آن گردآورى و ارسال اطالعاتى وسيع درخصوص 
رسانه  بوك  فيس  است.  همگان  استفاده  براى  متنوع  موضوعات 
اى براى ارسال اطالعات گزينش شده و مفيد و چكيده براى گروه 
خاصى است كه به اخبار ارسالى عالقه ويژه اى دارند. فيس بوك 
در حقيقت معناى تازهاى از فضاى خصوصى و عمومى را نمايش 

مى دهد.
”جان فه فر“ در انتهاى مقاله خود اينگونه نتيجه گيرى مى كند كه در 
شرايط جديد مخاطبانى كه در گروه هاى فيس بوك با هم هستند در 
حقيقت از دنياى خصوصى مشتركى بهره مند هستند. نسل جديد، 
دنياى  جزئيات  بيان  از  تا  نيست  كار  محافظه  قبلى  نسل  مثل  ديگر 
خصوصى خود و اعتقاداتش در زمينه هاى مختلف امتناع كند، آنها 

تفكرات خود را در تمام موارد با هم در ميان مى گذارند.
اينجاست كه نسل قديم اصًال درك نمى كند كه چرا نسل جديد اينقدر 
مسائل خصوصى خود را با هم فكرانشان مطرح مى كنند، نسل قديم 
ديگر نمى تواند فركانس هاى جديد ارتباطاتى را مثل همان فركانس 

آهنگ هاى موبايل هاى ”پشه اى“ بشنود.
خصوصى  دنياى  براى  محدوديتى  بوك  فيس  جديد،  نسل  نظر  از 
نيست. فيس بوك عالوه بر اينكه رسانه هاى رقيب را حذف نمى كند 

بلكه دنياى خصوصى را تعريف مجدد مى كند.
پژوهشگران اين اداره كل مقاله تحقيقى ديگرى نيز در اين زمينه با 
عنوان“ توئيتر در خط مقدم؛ رسانه هاى نوين و بسيج جنبش هاى 
اجتماعى“ ترجمه كرده اند كه متن كامل آن در آرشيو تحقيقات اداره 

كل آموزش و پژوهش در دسترس است.

ارتباطات
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مسائل و پيامدهاى 
نهضت ملي شدن نفت

فاطمه نظرى

درسال 1945 بنا به يك برآورد، گفته مى شد كه 1 / 42 
ايران  است.  خاورميانه  در  جهان  نفت  ذخاير  درصد 
نفت  عربى،  كشورهاى  تمامى  از  بيش  زمان  اين  در 
توليد مى كرد اما در ازاى هر بشكه نفت 42 گالنى تنها 

8 سنت درآمد داشت. 
تشكيل جبهه ملي در اول آبان 1328 در پي اعتراض 

منتقدان دولت به تقلب در انتخابات مجلس شانزدهم و 
قرارداد الحاقي نفت و متعاقب آن انتخاب دكتر محمد 
مصدق به نخست وزيري دوراني را در تاريخ معاصر 
ايران پديد آورد كه به نهضت ملي شدن نفت معروف 
است. اين دوره با كودتاي 28 مرداد 1332 و شكست 
نهضت به پايان رسيد. درباره عوامل شكست نهضت 
مانند  عده اي  دارد،  وجود  مختلفي  ديدگاه هاي  ملي 
آبراهاميان و ذبيح بر نقش عوامل داخلي مثل اهميت 
اشتباهات مصدق يا تقويت روز افزون محافظه كاران 
داخلي مخالف مصدق تاكيد دارند. برخي مانند كرميت 
كودتاي  در  سيا  دست اندركاران  از  (يكي  روزولت 
خارجي  عوامل  نقش  بر  گازيوروسكي  و  28مرداد) 
آمريكا  مداخله  بدون  كودتا  گفته اند  و  كرده  تاكيد 
امكان موفقيت نداشت. معدودي از صاحبنظران مانند 
ريچارد  كمتري  درجه  به  و  كاتوزيان  كدي،  نيكي 
كاتم، هم بر اهميت عوامل داخلي و هم بر حمايت و 
مداخله عوامل خارجي تاكيد كرده اند. به نظر مي رسد 
هم  است.  نزديك تر  واقعيت  به  اخير  گروه  تحليل  كه 
همكاري  با  كه  داخلي  مخالف  نيروهاي  توطئه هاي 
هم  و  مي گرفت  صورت  انگليس  و  آمريكا  حمايت  و 
در  آنها  اختالفات  و  ملي  نهضت  نيروهاي  اشتباهات 

شكست نهضت ملي موثر بود.

تصويب  به  از  ناتوان  ملي،  جبهه   1331 سال  در 
وارد  انتخاباتي  مبارزه  صحنه  به  اليحه اش،  رساندن 
شد تا نه تنها با  شاه دوستان و ارتش كه با زمين داران 
محافظه كار و روساي عشاير و ايالت رقابت كند. در 
شهرهاي بزرگ جبهه ملي بيشتر كرسي ها را صاحب 
انتخابات  برابر  دو  آرا  مجموع  كه  تهران  در  شد. 
دست  به  را  كرسي   12 همه  ملي  جبهه  بود،  پيشين 
آورد، ولي در اكثر حوزه هاي ديگر استان ها به ويژه 
با  مصدق  بودند.  موفق تر  مخالفان  روستايي،  نواحي 
توجه  قابل  اكثريت  مخالف،  جناح  اينكه  به  بردن  پي 
كرسي هاي استاني را به دست خواهد آورد، پس از 
رسيدند  الزم  نصاب  حد  به  انتخاب شوندگان  اينكه 
حالي  در  اين  كرد.  متوقف  را  انتخابات  نماينده)   79)
شيراز،  شامل  استان  مركز  و  استان   5 در  كه  بود 
مشهد، استان مازندران، اصفهان و استان خوزستان 
انتخابات صورت نگرفت و مطلقا نماينده اي در مجلس 
نداشتند. علت اين بود كه مصدق تصور مي كرد اگر 
فاخر  سردار  حتما  افتد  جريان  به  شيراز  انتخابات 
و  كلبادي  مازندران  در  يا  شد  خواهد  انتخاب  حكمت 

عليه   ،16 دوره  آخر  روزهاي  در  كه  اسالمي  عباس 
دولت مطالبي گفته بود، انتخاب خواهند شد.

مجلس هفدهم در 7 ارديبهشت 1331 گشايش يافت. 
از 79 نماينده، 30 نفر يا وابسته به جبهه ملي بودند يا 
موضعي بسيار نزديك با آن داشتند. اين عده عبارت 
عضو  زيرك زاده  و  سنجابي  كريم  دكتر  از؛  بودند 
حزب ايران، مظفر بقايي از حزب زحمتكشان، آيت اهللا 
مجاهدين  جامعه  از  قنات آبادي  شمس  و  كاشاني 
دكتر  همچون  مصدق  غيرحزبي  پشتيبانان  و  اسالم 
سيد علي شايگان، مهندس سيد احمد رضوي، محمود 
ناصر  و  خسرو  و  حائري زاده  مكي،  حسين  نريمان، 
قشقايي كه پس از پيروزي در انتخابات فارس به اين 

فراكسيون پيوستند.(1)
شدت درگير حل مساله نفت  در حالي كه مصدق به 

سلطنت طلبان  بود،  استعماري  نيروهاي  با  مبارزه  و 
و محافظه كاران طرفدار انگليس كه جرات رويارويي 
با  تا  كوشيدند  نداشتند،  را  عمومي  افكار  با  مستقيم 

طرح مسائل
آنها  كنند.  تضعيف  را  دولت  فرعي،  برانگيز  اختالف 
امام جمعه تهران را به رياست مجلس انتخاب كردند، 
با  مقابله  براي  مصدق  به  ويژه  اختيارات  اعطاي  از 
درآمدهاي  شديد  كاهش  از  حاصل  اقتصادي  بحران 
را  منطقه اي  شكايت هاي  صداي  و  خودداري  نفتي 
عليه مركز بلند كردند. اگر چه با قيام 30 تير 1331 
موقعيت شاه و طرفدارانش تضعيف شد و مجلس هم 
قانون گذاري  اختيارات  اليحه  بود،  شده  مرعوب  كه 
و  ماه  يك  كه  زماني  اما  كرد،  تصويب  را  مصدق 
تمديد  تقاضاي  مصدق  آن،  اتمام  به  مانده  روز  چند 
يكساله آن را كرد، اين بار مجلس به مخالفت پرداخت 
تير  در 15  دولت مصدق را  زهري  و زماني كه علي 
1332 استيضاح كرد مصدق تصميم به انحالل مجلس 
و برگزاري رفراندوم گرفت. درباره اين تصميم دكتر 
اكثرا  اما  است  شده  مختلفي  اظهارنظرهاي  مصدق 
اين اقدام وي را اشتباه دانسته و از عوامل پيروزي 
مي دانند.  ملي  نهضت  شكست  و  مرداد   28 كودتاي 
ابتدا بايد ديد كه دكتر مصدق چه داليلي براي اين كار 

داشته است. وي در خاطراتش مي گويد:
«چون سياست خارجي از مراجع بين المللي و توطئه 
داخلي نتيجه نگرفت، زمينه سقوط دولت را به دست 
مجلس فراهم كرد، به اين معنا كه عده اي از نمايندگان 
موافق با دولت حاضر شدند عليه دولت راي بدهند و 
دولت را در مضيقه بگذارند كه خود استعفا دهد و اگر 
نداد، استيضاح كنند و آن را به واسطه نداشتن راي 
كافي ساقط كنند. مدت ماموريت 2 نفر از نمايندگان 
مجلس در «هيات نظارت اندوخته اسكناس» منقضي 
ديگر  نفر   2 بايد  دو  آن  جاي  به  مجلس  و  بود  شده 
مخالف  و  تهران  نمايندگان  از  يكي  كه  كند  انتخاب 
كافي  و  شد  انتخاب  مزبور  هيات  عضويت  به  دولت 
حاضر  اسكناس  اندوخته  هيات  در  جلسه  يك  بود 
ميليون   312 انتشار  به  راجع  گزارشي  بعد  و  شود 
تومان اسكناس به مجلس تقديم كند و گراني زندگي 
ديگر  طرز  بكشد.  كار  از  دست  دولت  كه  شود  سبب 
راي  و  استيضاح  را  دولت  كه  بود  اين  دولت  سقوط 
منفي بدهند و آن را ساقط كنند. استيضاح را هم يكي 
به  مهمي  غير  موضوع  در  تهران  ديگر  نمايندگان  از 
نه  پيشامدهايي  چنين  با  و  بود  كرده  تقديم  مجلس 

حضور  براي  را  تهران  نماينده  آن  مي توانست  دولت 
نه  و  نكند  دعوت  اسكناس  اندوخته  نظارت  هيات  در 
بيش از يك ماه كه نظامنامه مجلس شوراي ملي براي 
استيضاح تعيين وقت كرده بود از حضور در مجلس 
خودداري كند. سقوط دولت به هريك از اين دو طريق 
خود  خودي  به  ايران  ملي  نهضت  كه  مي شد  سبب 
خاموش شود و هدف ملت ايران از بين برود و ديگر 
ملت  و  نزند  استقالل  و  آزادي  از  دم  كسي  هيچ وقت 
ايران براي هميشه زيربار استعمار بماند. اين بود كه 
تصميم گرفتم كاسه از آش گرم تر نشوم و سرنوشت 
مملكت را به دست مردم بسپارم. اگر با بقاي دولت 
موافقند راي به انحالل مجلس بدهند تا دولت بماند و 
كار خود را تمام كند و اال دولت از كار بركنار شود و 
دولت ديگري روي كار بيايد كه هر طور صالح مملكت 

باشد به آن عمل نمايد.» (2)
از  هفدهم  مجلس  انحالل  براي  مصدق  دكتر  تصميم 
طريق مراجعه به رفراندوم در حالي كه كمتر از يك 
از  جمعي  مخالفت  باعث  بود،  مانده  آن  عمر  از  سال 
مصدق  دكتر  هواداران  و  مشاوران  برجسته ترين 
كريم  دكتر  شايگان،  دكتر  معظمي،  دكتر  جمله  از 
و  ملكي  خليل  صديقي،  غالمحسين  دكتر  سنجابي، 
را  مصدق  كه  كردند  تالش  آنها  شد.  نريمان  محمود 
از تصميم خود منصرف كنند اما او بر سر راي خود 
باقي ماند. بنابراين دكتر مصدق كه اولين بار ضمن 
نطق روز 9 اسفند 1331 در جلسه خصوصي مجلس 
روز  بود،  كرده  مجلس  انحالل  و  رفراندوم  به  تهديد 
پنج شنبه 4 تير 1332 منتخبين فراكسيون هاي اتحاد و 
كشور را به منزل خود دعوت و خطاب به آنها نطقي 
ايراد كرد. اين نطق كه چند نوبت در راديو تهران با 
آب و تاب فراوان پخش شد و روزنامه اطالعات عينا 
آن را درج كرد، تهديدي بود عليه مجلس شوراي ملي 
دكتر  تا  است  كرده  زمينه سازي  شد  معلوم  بعدا  و 
مجلس  رياست  به  كاشاني  آيت اهللا  جاي  به  معظمي 
رييسه  هيات  تير 1332  تاريخ 10  در  شود.  برگزيده 
جديدي براي مجلس انتخاب شد، در اين تركيب جديد 
معظمي  عبداهللا  دكتر  به  را  خود  جاي  كاشاني  آيت اهللا 
احمد  و  ذوالفقاري  محمد  كه  رييس  نواب  ولي  داد، 
رضوي بودند همچنان در همان سمت باقي ماندند.(3)

دكتر مصدق به  رغم مخالفت مشاوران و ياران خود 
ابراز  ضمن  منزلش  در   1332 تيرماه   4 جلسه  در 
اعالم  مجلس،  تقويت  و  احترام  حفظ  به  عالقه مندي 
كرد: «با وضع فعلي مجلس، دولت كه مسوول اداره 
خود  اختيارات  از  نمي تواند  به هيچ وجه  است  مملكت 
اختيارات  از  كردن  نظر  صرف  زيرا  كند،  صرف نظر 
راه  در  قدمي  كوچك ترين  كه  مجلس  فعلي  وضع  با 
برخالف  كامال  دولت  نظر  به  نمي دارد،  بر  اصالحات 
دوام  قابل  و  است  مملكت  حال  به  مضر  و  مصلحت 
قانونا  و  اخالقا  مردم  مقابل  در  دولت  و  نيست 
مسووليت دارد و نمي تواند ناظر اين اوضاع باشد و 
ناچار براي رفع اين مشكالت بايد چاره اي بينديشد.»

مصدق  دكتر  به  اعتراض  در  نيز  رضوي  مهندس 
 23 روز  صبح  كه  ملي  نهضت  فراكسيون  جلسه  در 
تيرماه 1332 در منزل نخست وزير تشكيل شد، گفت: 
«آقاي دكتر مصدق شما تا به حال هرچه خواستيد به 
خالف  بر  شما  نزديم...  حرفي  ما  و  كرديد  تحميل  ما 
خالف  بر  و  گرفتيد  اختيار  مجلس  از  اساسي  قانون 
قانون 2سال است كه حكومت غيرقانوني نظامي اعالم 
فرموده ايد و برخالف قانون در انتخاب رييس مجلس 
دخالت كرديد و با تمام اين جريانات ما چيزي نگفتيم 

ولي ديگر در مورد رفراندوم سكوت نمي كنيم...».
در  نيز  ملي  شوراي  مجلس  رييس  معظمي  دكتر 
جلسه اي كه در مجلس برگزار شد، ضمن مخالفت با 
«در  گفت:  مصدق  دكتر  به  مجلس  انحالل  رفراندوم 
قوانين رفراندوم سابقه ندارد و اكثريت قريب به اتفاق 
اين  كه  است  بهتر  و  هستند  مخالف  آن  با  نمايندگان 
مطلب با ميانجيگري حل شود و اين كدورت برطرف 

گردد».

نپذيرفت.  نيز  را  مجلس  رييس  سخنان  مصدق  دكتر 
نيز  بودند  حاضر  جلسه  در  كه  ديگري  نمايندگان 
گفتند ما همگي با رفراندوم مخالفيم، ولي تاثيري در 
تصميم دكتر مصدق نداشت. آيت اهللا كاشاني نيز طي 
اعالميه اي در 8 مرداد 32 مخالفت خود را با رفراندوم 

اعالم كرد.
 32 / 5 / 10 در  اعالميه اي  در  كاشاني  آيت اهللا  همچنين 
بود:  آمده  اعالميه  اين  در  كرد.  تحريم  را  رفراندوم 
قبلي  اعالميه  ضمن  عزيزم،  برادران  و  «هموطنان 
همه  و  متذكر  شرحي  رفراندوم  مضار  و  مفاسد  از 
چه  آن  به  عمل  كه  دارند  توجه  و  گرديده  مستحضر 
ضررهايي براي ديانت و ملت و مشروطيت و مملكت 
در بردارد، با اين حال دوران خود را دوره انقراض 

طوق  و  ندهيد  قرار  ملت  و  مملكت  استقالل  و  ديانت 
نگذاريد.  خود  گردن  به  را  بندگي  و  اسارت  و  رقيت 
اجانب  نقشه  با  كه  خانه برانداز  رفراندوم  در  شركت 
طرح ريزي شده، مبغوض حضرت ولي عصر عجل اهللا 
تعالي فرجه و حرام است. البته و البته هيچ مسلمان 
است  ممكن  گرچه  كرد،  نخواهد  شركت  وطن خواهي 
بعضي اشخاص غافل و بي اطالع از حقايق و مضار 
شوم  مقاصد  انجام  براي  فروش  وطن  خائنين  و  آن 
دولت  اينكه  يا  كنند  شركت  رفراندوم  در  ديگران 
صندوق را از آراي قالبي پركند. علي اي حال عمل به 
رفراندوم بر خالف قانون اساسي و مصلحت مملكت 

و ملت بوده و هيچ گونه اثر قانوني ندارد».
دكتر  از  نامه اي  در  نيز  بهبهاني  محمد  سيد  آيت اهللا 
انحالل  براي  خود  تصميم  در  تا  خواست  مصدق 

مجلس تجديد نظر كند.
مصدق  دكتر  به  تلگرافي  طي  نيز  بقايي  مظفر  دكتر 
خاطرنشان كرد در صورتي كه وي از انجام رفراندوم 
انحالل مجلس صرف نظر كند، حاضر است به اتفاق 
علي زهري از سمت نمايندگي مجلس استعفا كنند و 
اين مساله به تصويب هيات اجرائيه حزب زحمتكشان 

ملت ايران نيز رسيده است.
در اين ميان حزب توده با انحالل مجلس موافق بود و 
در جريان رفراندوم هم اعضا و هواخواهان اين حزب 
در پيشبرد آن حضوري فعال داشتند و عالوه بر اين 
مجلس  انحالل  بر  عالوه  كه  بودند  خواسته  دولت  از 
براي تشكيل مجلس موسسان و تغيير قانون اساسي 

اقدام كند.(4)

دكتر  مشاوران  و  ياران  موافقت  بدون  رفراندوم 
مصدق برگزار شد. مصدق معتقد بود كه چون مردم 
تهران بيش از ساير نقاط كشور در سياست واردند، 
مردم  آراي  تا  شود  برگزار  تهران  در  رفراندوم  اول 
تهران بتواند رهبر ساير نقاط شود. در هر شهر، دو 
محل براي اخذ آرا تعيين شده بود كه در يكي موافقين 
بدهند.در  راي  مجلس  انحالل  مخالفين  ديگري  در  و 
تهران براي موافقان صندوق هايي در ميدان هاي سپه 
و راه آهن و براي مخالفان صندوق هايي در ميدان هاي 
طرفداران  بود.  شده  داده  قرار  محمديه  و  بهارستان 
مصدق در ميدان بهارستان، االغي را كه بر گردنش 
قطعه مقوايي به مضمون «مخالفم با رفراندوم» نوشته 

بود جلوي چادر اخذ آراي مخالفين بسته بودند.(5)
در  و  مرداد   12 تهران  در  رفراندوم  سرانجام 
آرا  كل  جمع  و  شد  برگزار  مرداد   19 شهرستان ها 
راى  ميليون   2 به  نزديك  شهرستان ها  و  تهران  در 
تهران  در  كه  بود  ايران)  جمعيت  نفر  ميليون   17 (از 
راى  نفر   710 تنها  نيز  شهرستان ها  در  و  نفر   115
مخالف دادند و 9/99درصد راى موافق دادند كه خود 
است.دكتر  شده  انجام  رفراندوم  كيفيت  نشان دهنده 
مصدق اعالميه انحالل مجلس را شخصا بدون عنوان 
نخست وزير صادر كرد و بي درنگ، نتيجه همه پرسي 
را به اطالع شاه رساند و از شاه خواست كه فرمان 
شاه  البته  كند،  صادر  را  هجدهم  دوره  انتخابات 
نظر  به  مجلس  انحالل  و  رفراندوم  با  نكرد.(6)  چنين 
مي رسيد كه دكتر مصدق بر تمام دشمنان خود پيروز 
شده است ولي وي در آن ايام تنهاتر از هميشه بود. 
نهضت ملي ايران نيز در پيدايش، عملكرد و شكست 
شكل گيري  بود.  ارتباط  و  تعامل  در  مجلس  با  خود 
نهضت ملي ايران به تشكيل جبهه ملي مرتبط است كه 
در اعتراض به آزاد نبودن انتخابات مجلس شانزدهم 
نخست وزيري  طرح  و  نفت  شدن  ملي  شد.  پي ريزي 
مصدق نيز در مجلس شكل گرفت. نحوه تعامل دكتر 
مصدق با مجلس در شكست نهضت ملي نقش مهمي 

ايفا كرد. 
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وب سايت
كليه امور طراحى گرافيكى بصورت 
كامال حرفه اى توسط تيم مجرب

سر

سرويس كامل طراحى و 
راه اندازى وب سايت 

07811000455

با آبونمان (اشتراك)  هفته نامه پرشين،  
به گسترش فرهنــگ و هنر ايرانى 

جداى از هرگونه گرايشهاى سياسى و 
مذهبى،  كمكى وافر ميكنيد. 

به ياد داشته باشيد فقط به ياد داشته باشيد فقط 
از صرافى هاى معتبر از صرافى هاى معتبر 

جهت نقل و انتقال  پول جهت نقل و انتقال  پول 
خود استفاده نمائيدخود استفاده نمائيد
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گفتگوى اختصاصى هفته نامه پرشين با فطمه حسينى پور  
ورزشكار ايرانى ساكن انگلستان

هيچكس سراغـــى از 
من نميگيــــرد!

غزل آزادى

نه  سن  از  را  ژيمناستيك  كه  دخترى  پور  حسينى  فاطمه 
سالگى آغاز كرد و توانست در مسابقات كشورى حضور 
يابد و از اعضاى تيم كرج در ايران بود. او از سن يازده 
يازده  حدود  اما  شود  مى  كشور  ملى  تيم  عضو  سالگى 
سال پيش در حاليكه چهارده سال بيش نداشت در هنگام 
استاندارد  علت  به  و  افتد  مى  َخَرك  روى  از  تيم،  تمرينات 
گردن  ناحيه  از  وارده  ضربه  اثر  بر  خرك،  تشك  نبودن 
دچار قطع نخاع شود. فاطمه حدود نه ماهى است كه براى 
مى  زندگى  تنهايى  به  و  آمده  انگلستان  به  تحصيل  ادامه 
كند. براى آشنا شدن با او گفتگويى داشته ايم كه در ادامه 

مى خوانيد:
• خانم حسينى پور، بعد از اينكه آن اتفاق ناگوار براى 

شما رخداد، چه كار كرديد؟ 
در ابتدا متوجه نبودم كه چه باليى سرم آمده است. سنم 
كم بود و نمى دانستم كه چه عذابى را تا آخر عمر به دوش 
من  به  و  بودند  كنارم  مسووالن  اول،  روزهاى  كشم.  مى 
توجه و همدردى نشان مى دادند ولى پس از مدت كوتاهى 
به كلى فراموش شدم و هيچكس سراغى از من نمى گرفت. 
وقتى پس از مدتها از فدراسيون ژيمناستيك با من تماس 
گرفته شد؛ به آنها گفتم كه شما مرا فراموش كرديد و به 

من پاسخ دادند: «خاطرات تلخ را بايد فراموش كرد».
همراه  بايد  آخر  تا  تلخ  خاطره  اين  نيست!  انصاف  اين  اما 
من باشد ولى آنها بايد آنرا فراموش كنند. بعد از شنيدن 
اين حرفها تصميم گرفتم كه از آنها شكايت كنم. من روى 
از  يكى  از  صبح  روز  هر  كشيدم.  مى  زجر  خيلى  ويلچر 
اطرافيان درخواست مى كردم كه مرا روى ويلچر بگذارند. 
من كه خودم روزى يك ژيمناسيتك كار بودم حاال براى 
فكر  خواستم.  مى  كمك  ديگران  از  بايد  كارى،  كوچكترين 
مى كردم چرا بايد اينقدر تنها باشم. آيا واقعا تقصير من 

بوده؟ تمام اين رنجها را بايد خودم به دوش بكشم؟
• آيا شكايت كرديد؟

 نزد چند وكيل رفتم ولى همه آنها نظرشان اين بود كه اگر 
يكى  نزد  سرانجام  داشت.  نخواهم  موفقيتى  كنم،  شكايت 
به  او  رفتم.  دادخواه  آقاى  نام  به  بشر،  حقوق  وكالى  از 
وكاليش  از  يكى  ولى  دهد  نمى  من  به  قولى  كه  گفت  من 
همه  اول  مرحله  در  كند.  پيگيرى  مرا  كار  كه  فرستاد  را 
نظرها اينطور بود كه من مقصر بوده ام چون سالن يكى 
از بهترين سالن ها و مربى يكى از بهترين مربى ها بوده. 
بايد  كه  شد  مطرح  اينطور  و  زد  اعتراض  مجدد  وكيلم 
كارشناس رسمى دادگاه در مورد اين مساله تحقيق نمايد. 
در  دادگاه  رسمى  كارشناس  ما  كه  گفت  مى  بازپرس  اما 

رشته ژيمناستيك نداريم. 
• بعد چه تصميمى گرفتيد؟ آيا از ادامه شكايت منصرف 

شديد؟
آنها  كردم.  نگارى  نامه  ژيمناستيك  جهانى  فدراسيون  با 
چندين نامه به فدراسيون ژيمناستيك ايران فرستادند. بعد 
از آن بود كه فدراسيون ژيمناستيك مساله را جدى گرفت 
را  باشگاه  آنها  تا  فرستاد  را  مربيانش  و  كارشناسان  و 

مورد بازديد و بررسى قرار دهند. 

• نظر كارشناسى آنها چه بود؟
عنوان  هيچ  به  و  بوده  پناهنگاه  باشگاه  اين  كه  گفتند  آنها 
باشد.  نمى  دارا  را  ژيمناستيك  سالن  يك  استاندارد  ابعاد 
تشك هاى آن كهنه و استاندارد خرك نمى باشد. بنابراين 
نظرشان اين بود كه در اين حادثه، 98 درصد، سالن مقصر 

بوده است.
• پس با اين تفاسير اوضاع به نفع شما تغيير كرد؟

من از شنيدن نظريات كارشناسى آنها خوشحال شدم. حاال 
همه مى دانستند كه من تقصير كار نبودم. اما متاسفانه در 
روز دادگاه آنها از وكالى با تجربه خود كه همگى واسطه 
به سپاه بودند، استفاده كردند و وكالى آنها مطرح كردند 

دارد  ژيمناستيك  رشته  در  رسمى  كارشناسى  دادگاه  كه 
كارشناسان  اين  كارشناسى  نظر  از  بايد  مساله  اين  در  و 

رسمى استفاده شود. 
برايم مشخص شد كه در طول اين مدت بازپرس پرونده 
مرا سر مى دواند تا از پيگيرى اين پرونده منصرف شوم. 
در  رسمى  كارشناس  سه  دادگاه  كه  شد  مشخص  تازه 
تا  زدند  اعتراض  آنها  بنابراين  دارد.  ژيمناستيك  رشته 
كارشناس رسمى بيايد و پرونده را مورد تحقيق قرار دهد.
• آيا كارشناس رسمى دادگاه براى تحقيق از سالن آمد؟

بله او آمد و كارشناسى كرد كه هر چهار ژيمناستيك كار 
و  بوديم  نفر  روز 28  آن  ما  باشند.  داشته  مربى  يك  بايد 
يك مربى هجده ساله داشتيم. ما تعدادمان زياد بود چون 
مشغول تمرينات تيم بوديم. اما بچه هاى مبتدى را همان 
سالن  در  هم  آنها  و  بودند  پذيرفته  آموزش  براى  روز 
بودند. به چهار مقطع در گروه هاى پنج- شش نفره تقسيم 
شده بوديم. هر كدام براى خودمان كار مى كرديم و مربى 
پيش ما نبود. در آن زمان تازه بينى من شكسته بود و نمى 
خواستم براى تمرينات بيايم. مسوول سالن هم مدام با من 
تماس مى گرفت كه اگر سر تمرينات حاضر نشوم، از تيم 

حذف خواهم شد. 
• شما به سر تمرينهاى تيم حاضر شديد؟

و  نبودم  خوب  خيلى  بود.  من  تمرين  جلسه  اولين  اين  بله 
براى  برو  گفت  من  به  كه  بود  تمرين  آخر  ربع  يك  مربى 
آخرين  نبود.  خوب  اصال  ولى  رفتم  بارى  سه  دو  خرك. 
بارى كه رفتم از دوستم خواستم كه ببيند من چطور مى 
روم. به جاى اينكه با پاهايم پايين بيايم روى گردن فرود 
آمدم و نخاعم قطع شد. وقتى افتادم احساس مى كردم كه 
فرياد  مدام  و  بود  حس  بى  بدنم  نيست.  زمين  روى  بدنم 
مى زدم مرا روى زمين بگذاريد. انگار كه بين زمين و هوا 

معلق بودم.
• نظر كارشناسان كمكى به پيشرفت اين پرونده كرد؟

تشك  و  سالن  بودن  استاندارد  غير  آنها  كارشناسى  نظر 
نزد  نهايى  راى  براى  پرونده  بنابراين  بود.  آنجا  فضاى  و 
فدراسيون  طرف  از  دادگاه  از  پيش  شد.  فرستاده  قاضى 
بارها از من خواسته شده بود كه رضايت بدهم تا حكمى 
از  دادگاه  روز  در  هم  قاضى  نشود.  صادر  آنها  ضرر  به 
مرد  نصف  تو  ديه  گفت  او  بدهم.  رضايت  تا  خواست  من 
صد  حدود  ماهى  تا  كنم  مى  بندى  قسط  را  ديه  اين  است. 
هزار تومان بگيرى. من به قاضى گفتم: چرا مى گوييد ديه 
من نصف مرد است؟ مگر من وقتى به فيزيوتراپى مى روم 
آنجا به من مى گويند ديه تو نصف مرد است پس تو بايد 
براى  من  آيا  كنى؟  پرداخت  را  فيزيوتراپى  هزينه  نصف 

هزينه هاى زندگيم نصف يك مرد پول مى دهم؟
قرآن  خالف  بر  گفت:  قاضى  ها  حرف  اين  شنيدن  با 
دين  بى  حكم  بزنى  حرف  بيشتر  كمى  كنى...  مى  صحبت 
و كافر بودن برايت صادر مى كنم. رفتارش با من خشن 
و عصبانى شد. اما من حكم قاضى را قبول نكردم و ديه 

را نپذيرفتم.
تصميم گرفتم كشورم را ترك كنم. آنجا ديگر مكانى براى 
نه  بودم.  شده  خسته  چيز  همه  از  نبود.  من  زندگى  ادامه 
جايى مى توانستم كار كنم نه مى توانستم از خانه بيرون 
بروم. خودتان بهتر از خيابانها و شرايط ايران آگاه هستيد.
• چطور شد انگليس را انتخاب كرديد و به اينجا آمديد؟

انگليس  كه  شدم  متوجه  و  كردم  تحقيق  آمدن  از  قبل 
كند.  مى  را  توجه  بيشترين  معلوالن  به  كه  است  كشورى 
به  و  دانشجويى  ويزاى  با  نداشتم.  اينجا  در  را  هيچكسى 
تنهايى آمدم. خانواده ام موافق نبودند و مى گفتند تنهايى 
چطور مى توانى آنجا زندگى كنى؟ باالخره آمدم و با اينكه 
تنها زندگى مى كنم اما اينجا راحت هستم. درس تمام وقت 
مرا گرفته است. در خوابگاه دانشگاه كه مختص معلولين 
است مستقر هستم و همه امكاناتش برايم مناسب است. يك 
دوست پيدا كردم كه او به من خيلى كمك مى كند. اينجا ياد 

گرفتم كه چطور تنها زندگى كنم.
• برنامه شما براى آينده و ادامه زندگى چه هست؟

درست نمى دانم اما دوست دارم براى دكترا بخوانم چون 
هزينه اش خيلى زياد است برايم خيلى مشكل است بنابراين 
سخت درس مى خوانم تا بتوانم بورسيه بگيرم و در مقطع 
خودم  پاهاى  روى  خواهم  مى  بدهم.  رشته  ادامه  دكترا 

بايستم.
• در پايان حرف يا مطلب خاصى داريد كه با خوانندگان 

نشريه در ميان بگذاريد؟
راستش در ايران خيلى اذيت شدم. از بچگى مى خواستم 
پيشرفت كنم و با تالشم به جايى برسم. دلم نمى خواست 
چنين اتفاقى برايم بيافتد. بعد از مدتى همه تنهايم گذاشتم. 
آنها  از  دادند.  شهادت  من  عليه  بر  نزديكم  دوستان  حتى 
اگر  آنها  كه  است  آنطور  كشور  شرايط  گيرم  نمى  ايراد 
من  عليه  بر  بايست  مى  باشند  داشته  فعاليت  بخواهند 
نصف  تو  بگويند  من  به  نداشتم  انتظار  بدهند.  شهادت 
نكردم  تالش  مرد  نصف  اندازه  به  هيچوقت  هستى.  مرد 
و هميشه در زندگيم بيشترين تالش را ميكردم اتفاقى كه 
كنار  مساله  اين  با  نتوانستم  اما  پذيرفتم  را  رخداد  برايم 
بيايم كه حق من نصف يك مرد است. در كشور ما هميشه 
حق  همواره  و  شده  توجه  ترى  پايين  جايگاه  در  زنان  به 
زنان ناديده گرفته شده و در هر مساله اى از آنها خواسته 

شده كه كوتاه بيايند.

ايرانيان انگلستان
ايرانيان انگلستان پيشرو 

در خدمات خيريه 
هفته نامه پرشين گفتگوى اختصاصى 
بخش  مدير  افسرپور،  فرهنگ  با 
انگلستان بنياد كودك انجام داده است 

كه متن آن را در زير مى خوانيد.

هفته نامه پرشين: جناب افسرپور چرا در ميان 
شما  ايرانى،  مختلف  خيره  موسسات  همه  اين 

بنياد كودك را انتخاب كرديد؟

فرهنگ افسرپور:  بنياد كودك نسبت به سازمان 
همچنين  و  هستند  تر  پيشرفته  كمى  ديگر  هاى 
دارا  مختلف  كشورهاى  در  را  بيشترى  شعبات 
و  حسابدارى  سيستم  از  بنياد  اين  باشند.  مى 
حسابرسى شفافى نيز برخوردار است كه همه ى 
است.  مشاهده  قابل  هم  آنالين  صورت  به  ها  آن 
درضمن به دليل اينكه من در حدود بيست سالى 
كه به ايران رفت و آمد داشتم، دوست داشتم بنياد 
هاى خيريه ى اينجا رو معرفى كنم كه بنياد كودك 
اولين پروژه ما هست كه با آقاى ”على پدرام“ به 

صورت مشترك انجام مى دهيم. 

زمانى  چه  از  شما  همكارى  پرشين:  نامه  هفته 
آغاز شده و در چه زمينه هايى هست و خواهد 

بود؟ 
ى  زمينه  در  بيشتر  ما  فعاليت  افسرپور:  فرهنگ 
بچه هاى كار است و سعى مى كنيم مبلغى را كه 
ماه  در  تواند  مى  ساله  هشت  يا  هفت  ى  بچه  يك 
در بياورد را براى خانواده هاى آنها تامين كنيم 
و اگر اين كودك به صورت مرتب به مدرسه رفت 
و توانست معدل خود را در يك سطح قابل قبول 
نگه دارد، پرداخت اين مبالغ به خانواده هاى آنها 

به صورت منظم انجام خواهد شد. 

هفته نامه پرشين: اين كار را چطور مى خواهيد 
در انگلستان انجام دهيد؟ 

فرهنگ افسرپور: در اينجا هم به همين ترتيب است. 
به  را  كودك  يك  براى  نياز  مورد  مبالغ  اشخاص 
پوند در اينجا به ما مى دهند و با توجه به باالرفتن 
قيمت پوند در ايران، االن اين كار راحتتر انجام مى 
مى  پوند  به  ناچيز  هزينه  يك  با  اشخاص  و  شود 
توانند بچه اى را تحت تكفل خود قرار دهند. البته 
كسانى هم هستند كه با توجه به افزايش نرخ ارز، 

كودكان بيشترى را قبول كرده اند. 

هفته نامه پرشين: آيا نمايندگى بنياد كودك در 
انگلستان را رسما به عهده گرفتيد يا نه؟ و آيا 

در اينجا آنرا به ثبت رسانده ايد؟ 
”خيريه  از  بخشى  كودك  بنياد  افسرپور:  فرهنگ 
هيرو“  كه مربوط به خودم است مى باشد و در 
سفرى كه سال گذشته به ايران داشتم، پيشنهادى 
به من از طرف بنياد كودك شد و برگشتم در اينجا 
و اين ايده را با آقاى پدرام و خانم نگار لطيف نژاد 
مطرح كردم و در نهايت با همكارى بسيار خوب 
مجددام  سفر  در  شد.  انجام  كار  اين  نفر  دو  اين 
و  ”ايرانشاهى“داشتم  آقاى  با  مصاحبه  ايران  به 
در طى مصاحبه تايين شد كه من دفتر انگلستان 
را تاسيس كنم و اولين ده كودكى را كه ما قبول 
كرديم را در ماه ژانويه داشتيم. در نهايت هم در 
ماه مارچ به صورت رسمى فعاليت خود را آغاز 

كرديم. 

هفته نامه پرشين: به نظر شما در شرايط كنونى 
چقدر اين سازمان هاى خيريه غير دولتى و ان 
جى او ها مى توانند به اين كودكان و در كل به 

آينده ايران كمك كنند؟
بنياد  حاضر  حال  در  ببينيد  افسرپور:  فرهنگ 
پوشش  تحت  را  كودك  هزار  شش  حدود  كودك 
دارد و شايد هيچ موقع نتواند كل كودكان كار را 
شمعى  يك  مثل  واقع  در  ولى  بفرستد  مدرسه  به 
دارد.  روشنايى  خودش  ى  اندازه  به  كه  ماند  مى 
قطعا  نمايند  تحصيل  وقتى  كودكان  اين  نهايت  در 
فرد مفيدترى براى اجتماع خودشان خواهند بود و 
از گرايش آنها به جرم و جنايت جلوگيرى خواهد 

كرد. 

در  شما  هاى  فعاليت  نحوه  پرشين:  نامه  هفته 
انگلستان و همكارى شما با بنياد فستيوال هنر به 
چه صورت خواهد بود؟ طبق جلسه اى كه با خانم 
فضايى  كه  شد  اين  بر  قرار  داشتم  خرازى  فهيمه 
ما  كه  بدهند  ما  به  خودشان  هاى  كنسرت  در  را 

بتوانيم بنياد كودك را معرفى كنيم.

هفته نامه پرشين: يكى از مهمترين موضوعات 
در سازمان هاى خيريه اعتماد سازى در جامعه 
است. برنامه شما براى فراهم كردن اين اعتماد 

به بنياد كودك چيست؟ 
همه  ما  هاى  گزارش  ببينيد  افسرپور:  فرهنگ 
چه  كه  بود  خواهد  شفاف  و  آنالين  صورت  به 
خود  خيريه  و  است  شده  آورى  جمع  پول  مقدار 
اگر  مثال  و  كند  مى  ساپورت  چقدر  ”هيرو“  بنده 
شخصى مبلغ سى پوند پرداخت كند، عينا آن مبلغ 
واريز  ماه  سه  ماه  سه  هر  ايران  هاى  حساب  به 

مى شود. 

كاستى  چه  حاضر  حال  در  پرشين:  نامه  هفته 
هاى براى بنياد كودك مشاهده مى كنيد؟ 

هر  شود  مى  هميشه  خب  افسرپور:  فرهنگ 
فكر  من  ببينيد  ولى  داد  انجام  بهتر  را  موضوعى 
از  يكى  انگلستان  دفتر  حاضر  حال  در  كنم  مى 
دنيا  سراسر  در  كودك  بنياد  دفاتر  ترين  موفق 
استو در دو سه سال آينده قطعا موفق تر از اين 

هم خواهد بود. 

هفته نامه پرشين: آيا افراد مقيم انگلستان فقط 
از طريق مالى مى توانند بنياد كودك را ساپورت 
كنند يا خدمات ديگرى هم مورد نياز اين سازمان 
است؟ چون در حادثه زلزله هاى اخير ايران شما 

كمك هايى براى ايران جمع آورى نموديد.  
فرهنگ افسر پور: بله ما در آن هنگان خيلى سريع 
جلسه اى تشكيل داديم و در عرض يك هفته حدود 
آورى  جمع  كودك  بنياد  براى  پوند  هزار  هفت 
وانت  اولين  كودك  بنياد  هاى  وانت  حتى  كرديم. 
حضور  زده  زلزله  هاى  مكان  در  كه  بود  هايى 
داشت. البته اين به خاطر اين است كه بنياد كودك 
در اكثر شهرهاى ايران شعبه دارند و مى توانند 

خيلى سريع خدمات خود را ارسال نمايند. 

هفته نامه پرشين: برنامه هاى آتى سازمان شما 
در راستاى ادامه ى فعاليت هايتان چيست؟

هدف  اولين  حاضر  حال  در  افسرپور:  فرهنگ 
جلب اعتماد مردم به بنياد كودك است و احتماال 
هاى  كمك  آورى  جمع  برنامه  يك  پاييز  اوايل  در 
نقدى خواهيم داشت كه در آن مزايده و دعوت از 

خوانندگان خيلى خوب را در نظر داريم.   
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 ژانويه 12شروع ترم جديد 

سوء ظن درباره جاسوسي 
اطالعاتي در انگليس

در  امريكا  مشابه  اتفاق  از  بريتانيا  نگراني 
در  امنيتي  بزرگ  افشاي  از  پس  كشور  اين 
اين  فكر  به  نيز  دنيا  كشورهاي  ساير  امريكا، 
موضوع افتاده اند كه شايد درون اين كشورها 
اين  جمله  از  باشد.  افتاده  مشابه  اتفاقي  نيز 
كشورها بريتانيا است كه نگران اين اتفاق در 
كشور  اين  دولت  شايد  كه  هستند  كشور  اين 
نيز تلفن و شبكه هاي اجتماعي شهروندان اين 

كشور را شنود كند و زير نظر داشته باشد.

ويليام  كشور  اين  عوام  مجلس  رو  همين  از 
مورد  اين  در  تا  است  كرده  احضار  را  هيگ 
خارجه  وزير  هيگ»،  «ويليام  دهد.  توضيح 
اقدام  درباره  بيانيه يي  دارد  قصد  نيز  بريتانيا 
مركز اطالعات دولتي (GCHQ) در گردآوري 
پارلمان  به  بريتانيايي  شهروندان  از  اطالعات 

اين كشور ارائه دهد.

گفت  بريتانيا  اطالعات  و  امنيت  كميته  رييس 
چنين  براي  وزارتي  اجازه  قانون،  بنابر  كه 
درباره  اطمينان  البته  و  است  الزم  اقداماتي 
كه  است  حالي  در  اين  است.  ضروري  آن 
اين  در  اخباري  رد  يا  تاييد  از  هيگ  تاكنون 
گذشته  روز  فقط  بود.  كرده  خودداري  مورد 
را  دولتي  اطالعات  مركز  در  قانون  نقض 
گزارش ها  حال  اين  با  بود.  دانسته  «بي معني» 
نشان از اين وضعيت دارد كه حريم شخصي 
در  دنيا  كشورهاي  از  بسياري  در  رفته رفته 
حال نابودي است و اين خالف حقوق اساسي 

هر شهروندي در دنياست.

هفت ماه انتظار و تنها چند محصول ساده

اپل پيش نمى رود
 

اپل 

ديروز پس از هفت ماه سكوت سرانجام تعدادى 
روزرسانى هاى  به  و  جديد  محصوالت  از 
دهد  نشان  تا  كرد  معرفى  را  جديدش  نرم افزارى 
را  خود  نوآورى  مسير  جابز  استيو  از  بعد  هنوز 

حفظ كرده است. 
معتقدند:   كه  هستند  بسيارى  هنوز  حال  اين  با 
كه  رفته  باال  آنقدر  شركت  اين  از  انتظارات 
محصوالت  روزرسانى  به  چون  اندكى   قدم هاى 
به  چندان  كه  است  كوچكى  قدم هاى  صرفا  قبلى 

چشم نمى آيد. 

نشان  همگان  به  ديروز  اپل  كه  كارى  مهم ترين 
بود  خود  موبايل  سيستم عامل  طراحى  تغيير  داد 
گرافيكى  نظر  از  آى فون  اوليه  نسخه  زمان  از  كه 
برخى  همچنين  شركت  اين  بود.  نكرده  تغييرى 
نرم افزارى اش  سيستم هاى  و  مك  كامپيوترهاى 
پخش  براى  جديدى  سرويس  و  داد  بهبود  نيز  را 

موسيقى از آى تيونز ارائه كرد.
كنفرانس  در  را  محصوالت  اين  حالى  در  اپل 
برنامه نويسان اين شركت به همگان نشان داد كه 
قيمت سهام اين شركت در زمان  آخرين رويداد 
در ماه سپتامبر گذشته 700 دالر بود اما حاال به 
450 دالر رسيده است. بعضى از سرمايه گذاران 
نگرانى اصلى را مربوط به عدم نوآورى در اين 

شركت بعد از استيوجابز مرتبط مى دانند.
تغييرات در طراحى سيستم عامل موبايل در واقع 
نخستين محصول طراحى نرم افزارى جاناتان او 
اسطوره طراح اپل است كه پيش از اين با طراحى 
سخت افزارهايش تحسين بسيارى را برانگيخت و 
از  پس  او  كرد.  كمك  جهان  در  اپل  برند  رشد  به 
اين عهده دار اين كار شد كه اسكات فورستل مدير 
سابق iOS  و از مديران مورد عالقه استيو جابز 
اين شركت را ترك كرد. طراحى جديد IOS 7  از 
شبيه  بسيار  و  شده  تشكيل  الغر  تايپوگرافى  يك 
به مايكروسافت ويندوز فون است. كيبورد بسيار 
ساده تر شده و به همراه حروف خاكسترى عمال 
يك فضاى ساده را به محيط كاربرى اضافه كرده 

است. 
پخش  مراسم  اين  در  كه  ويدئويى  در  او  جاناتان 
وراى  چيزى  ديزاين  به  همواره  او  كه  گفت  شد، 
آنچه ديده مى شود نگاه كرده در حالى كه ديزاين 

همه چيز است. 
اپل همچنين براى سخت تر شدن فرآيند دزدى و 
به  را  تكنولوژى  اپل  گوشى هاى  دوباره  فروش 
خاموش  صورت  در  حتى  گوشى  كه  گرفته  كار 
شدن يا پاك شدن كل اطالعات كار نمى كند و تنها 
در صورتى به كار مى افتد كه كاربر با اپل آى دى 

و پسوردش وارد شود. 
بهبود  كمى  هم   Siri همچنين  جديد  نرم افزار  در 
صوتى  دستيار  اين  به  مى توان  حاال  و  كرده  پيدا 
گفت كه مثال نور صفحه نمايش را افزايش بده يا 
آخرين ايميل من را نشان بده. همچنين قرار است 

خودروها  از  بسيارى  در  سيرى   2014 سال  در 
شركت هايى  گيرد.  قرار  استفاده  مورد  جهان  در 
سيرى  تلفيق  با  تويوتا  و  هوندا  كيا،  نيسان،  مثل 

در خودروهايشان موافقت كرده اند. 
نسخه جديد آى او اس اپل در پاييز براى همگان 
عرضه مى شود و فعال برنامه نويسان اپل قادر به 

نصب و تست آن هستند. 

در  جديد  روزرسانى  به  يك  همچنين  اپل 
نيز  پرو)  (مك  خود  مك  دسك تاپ  كامپيوترهاى 
يك  به  كه  دستگاه   اين  اپل  گفته  به  داد.  انجام 
سيلندر مانند است كامال در آمريكا ساخته شده 
نيز  را  خود  ايرهاى  بوك  مك  همچنين  اپل  است. 
خصوص  به  رسانى  روز  به  اين  كرد.  روز  به 

به خاطر به كارگيرى پردازنده هاى جديد اينتل 
داده  كاهش  بسيار  را  شارژ  به  نياز  ول)  (هس 
است. نسخه 11 اينچ مك بوك اير براى 9 ساعت 
و نسخه 13 اينچى براى 12 ساعت شارژ را نگه 

مى دارد. 
خود  مك  سيستم عامل  جديد  نسخه  همچنين  اپل 
با عنوان OS X Mavericks را نيز ارائه كرد كه 
قبلى  نسخه  به  نسبت  اندكى  بسيار  تغييرات  البته 

كرده است. 
با توجه به بازخوردهاى كاربران به نظر مى رسد 
مشتريانش  داشتن  نگه  راضى  براى  اپل  تالش 
كه  حالى  در  مى شود.  سخت تر  روز  به  روز 
رقباى اپل روز به روز در حال ارائه محصوالت 
طرف  از  هم  شركت  اين  هستند  بازار  به  جديدى 
بازار هم از سوى مشتريانش به شدت زير فشار 
عرضه  بازار  به  انقالبى  محصوالت  تا  دارد  قرار 
كند. بسيارى اپل را با ارائه هاى خيره كننده استيو 
جابز و محصوالت انقالبى و بزرگ دوست دارند 
اين  جديد  مديران  ظاهرا  اما  مى آورند  ياد  به  و 
موقعيت  حفظ  انديشه  در  محافظه كارانه  شركت 

هستند.
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«پريسم»؛ برنامه اي 
براي جاسوسي 

دولت آمريكـــا
اطالعات كاربران شركت هاي 
و  «گوگل»  «ياهو»، 
نظارت  تحت  «فيس بوك» 
نهادهاي امنيتي اياالت متحده 

قرار داشته اند
روزنامه هاي «واشنگتن پست» و «گاردين» 
در  آمريكا  امنيتي  نهادهاي  خبرچيني  از 

سيستم هاي كامپيوتري خبر داده اند. 

بنا به گزارش رسانه ها سازمان هاي امنيتي 
شركت   9 دست كم  اطالعات  به  آمريكا 
بزرگ كامپيوتري دسترسي مستقيم داشته 
و ايميل، عكس، ويدئو، مدارك و فايل هاي 
اطالعات  مي كرده اند.  كنترل  را  صوتي 
«مايكروسافت»،  شركت هاي  كاربران 
«پال تاك» ،  «فيس بوك»،  «گوگل»،  «ياهو»، 
«آي او ال»، «اسكايپ»، «يوتيوب» و «اپل» 
تحت نظارت نهادهاي امنيتي اياالت متحده 
قرار داشته اند. پليس فدرال آمريكا (FBI) و 
سرويس امنيت ملي آمريكا (NSA) به طور 
نظارت  و  شنود  اين  مسئوليت  مستقيم 
واشنگتن  روزنامه  داشته اند.  برعهده  را 
پست مدعي است كه مدارك و اسناد قابل 
آمريكا  دولت  خبرچيني  برنامه  از  توجهي 
از  يكي  مي شود  گفته  دارد.  اختيار  در 
كاركنان نهادهاي امنيتي آمريكا اين اسناد 

را در اختيار رسانه ها قرار داده است. 

اين مدارك نشان مي دهند كه دولت آمريكا 
حريم  و  نقض  را  خود  شهروندان  حقوق 
است.  ساخته  خدشه دار  را  آنان  شخصي 
اظهارات  به  استناد  با  پست  واشنگتن 
مي نويسد:  آمريكا  امنيتي  مامور  يك 
معناي  به  آمريكا  امنيتي  «سازمان هاي 
را  مطلبي  شما  كه  زماني  در  كلمه  دقيق 

مي يابند.»  آگاهي  آن  از  مي كنيد  تايپ 
مي گويد  آمريكا  دولت  ارشد  مقام  يك 
شهروندان  درباره  تنها  اطالعات  كه 
غيرآمريكايي كه محل اقامت آنان خارج از 
اياالت متحده است، جمع آوري شده است. 

مي كند  تصريح  آمريكا  دولت  مقام  اين 
از  پس  كنگره  سوي  از  اخير  برنامه   كه 
بحث  ها و بررسي هاي طوالني تمديد شده 
اين  نام  رسانه ها  گزارش  اساس  بر  است. 
زمان  در  كه  است  «پريسم 2007»  برنامه 
شد  آغاز  بوش»  دبليو  «جورج  زمامداري 
و سپس از سوي «باراك اوباما» گسترش 
برنامه  اين  در  اطالعات  جمع آوري  يافت. 
هفتم  يك  تقريبا  كه  يافته  ابعادي  چنان 
تمامي گزارش هاي محرمانه بر اساس اين 
داده هاي محرمانه تنظيم مي شوند. مدارك 
سازمان  كه  مي دهند  نشان  آمده  دست  به  
متكي  پيش  از  بيش  آمريكا  ملي  امنيت 
برنامه  طريق  از  شده  كسب  اطالعات  به 

«پريسم» است. 
گزارش هاي محرمانه   روزانه كه در اختيار 
اوباما گذاشته مي شوند در موارد فراواني 
بر اطالعات جمع آوري شده از طريق همين 
برنامه استوار است. در سال گذشته حدود 
1477 مورد از اين نمونه ها ثبت شده است. 

حكم  يك  انتشار  با  نيز  گاردين  روزنامه 
شركت  كه  كرد  فاش  قضايي  محرمانه 

شده  موظف  «وريزون»  همراه  تلفن هاي 
خود  روزانه  مكالمات  اطالعات  تمامي  كه 
نهادهاي  اختيار  در  ماه  سه  مدت  به  را 
بيش  شركت  اين  دهد.  قرار  آمريكا  امنيتي 
حكم  اين  دارد.  مشترك  ميليون   120 از 

داخلي  مكالمات  شامل  آمريكا  دادگاه 
بين المللي  مكالمات  و  متحده  اياالت  در 
مي دهد  احتمال  گاردين  روزنامه  مي شود. 
و  دستورات  تلفني  ديگر  شركت هاي  كه 

احكام مشابهي را دريافت كرده اند. 

سندي را كه گاردين منتشر كرده در تاريخ 
25 آوريل سال جاري توسط قاضي «راجر 
جوالي   19 تا  و  شده  صادر  وينسون» 
كالپر»،  «جيمز  حال  اين  با  دارد.  اعتبار 
امنيتي  سازمان هاي  ملي  هماهنگ كننده 
عنوان  به  رسانه ها  افشاگري  از  آمريكا 

«مطالبي گمراه كننده» انتقاد كرده است. 
انتشار  و  «افشا  كه  است  شده  مدعي  وي 
به  آسيب رساني  سبب  محرمانه  اسناد 
با  مقابله  براي  امنيتي  نهادهاي  توانايي 
دولت  نيز  اين  از  پيش  مي شود.»  تهديدات 
تلفني  مكالمات  شنود  خاطر  به  اوباما 
روزنامه نگاران خبرگزاري آسوشيتدپرس 
و جمع آوري ايميل هاي گزارشگران شبكه 
گرفته  قرار  انتقاد  مورد  فوكس  تلويزيوني 

بود.

چه كسي پروژه مخوف 
جاسوسي آمريكا را فاش كرد؟

اطالعات  سازمان  سابق  كارمند  و  ساله   29 جوان  اسنودن  ادوارد 
حاال يك افشاگر فراري است

با گذشت شش روز از افشاگري روزنامه «گاردين» و «واشنگتن پست» 
ملي  امنيت  آژانس  در  جاسوسي  مخوف  و  عظيم  سيستم  درباره 
اين  مهم  موضوع  و  شده  مشهور  پريسم»  «پرونده  به  كه  آمريكا 
روزهاي رسانه هاي جهاني است حاال فردي كه اين اطالعات را در 
اختيار روزنامه نگاران قرار داده با پرواز «هنگ كنگ» خود را رسما 
نام «ادوارد  به  آمريكايي  جوان 29 ساله  يك  او  است.  كرده  معرفي 
آمريكا  مركزي  اطالعات  سازمان  سابق  كاركنان  از  و  اسنودن» 
(CIA) است كه مي گويد از اين افشاگري هدفي به جز «حراست از 
يك  در  او  است.  نداشته  جهان»  سراسر  مردم  اساسي  آزادي هاي 
مصاحبه ويدئويي با «گاردين»به تفصيل درباره اهداف خود از اين 
عنوان  به  مدتي  كه  اسنودن»  «ادوارد  است.  گفته  سخن  افشاگري 
 (NSA) پيمانكار و تحليلگر زيرساخت ها در آژانس امنيت ملي آمريكا
هم مشغول فعاليت بوده مي گويد كامال هوشيارانه تصميم به انتشار 
عمر  آخر  تا  كه  مي داند  و  گرفته  فوق محرمانه  سيستم  اين  جزئيات 
خود با پيامدهاي اين تصميم دست به گريبان خواهد بود. «اسنودن» 
مي گويد آمريكا در حال تاسيس يك سيستم كامال پنهان و محرمانه 
جاسوسي بود كه زندگي همه آمريكايي ها را زير نظر مي گرفت و او 
قصد داشته با افشاگري مانع از نابودي حريم خصوصي با توسعه 

اين ماشين مخوف جاسوسي شود. 

همه  «پريسم»  برنامه  با  آمريكا  ملي  امنيت  آژانس  مي شود  گفته 
مكالمات تلفني شهروندان آمريكا را كنترل مي كند و گذشته از آن به 
رهگيري ارتباطات ديجيتال كاربران سراسر جهان و سرويس هاي 
اسكايپ  ياهو،  مايكروسافت،  اپل،  فيس بوك،  گوگل،  جمله  از  آنالين 
مي گويد:  گاردين  با  گفت وگو  در  اسنودن»  «ادوارد  مي پردازد.  و... 
همه  تقريبا  كه  ديده  تدارك  زيرساختي  آمريكا  ملي  امنيت  «آژانس 
ارتباطات انساني را به صورت اتوماتيك ذخيره مي كند. با استفاده 
مكالمات  ببينم،  را  كسي  هر  ايميل هاي  مي توانستم  سيستم  اين  از 
اكانت هاي  شخصي ترين  عبور  رمزهاي  و  كنم  شنود  را  تلفني اش 
فعاالن  كه  است  چيزي  همان  اين  بياورم.»  دست  به  را  كاربري  هر 
«مرگ  عنوان  با  آن  از  كاربران  ديجيتال  حقوق  و  ارتباطات  آزادي 
حريم خصوصي» ياد مي كنند. حاال با افشاگري درباره اين سيستم 
است.  شده  مواجه  جدي  و  بزرگ  چالشي  با  آمريكا  دولت  مخوف، 
مقامات آمريكايي، از جمله باراك اوبام، با تاييد وجود اين سيستم 
گفته اند كاركرد آن كامال قانوني و هدف از بهره گيري از آن مبارزه با 
تروريسم و تامين امنيت شهروندان و امنيت ملي آمريكا است. كاري 
افشاگري هاي  بزرگ ترين  از  يكي  داده،  انجام  «اسنودن»  ادوارد  كه 
امنيتي تاريخ اياالت متحده را رقم زده و تبديل به رسوايي بزرگي 
براي دولت باراك اوباما شده است. از اين حيث او با «بردلي منينگ» 
مقايسه مي شود؛ سربازي كه با زمينه سازي انتقال اسناد محرمانه 
به ويكي ليكس به جرم هم دستي با دشمنان از طريق انتشار اسناد 
محرمانه نظامي و دولتي محاكمه شده است. «اسنودن» مي گويد او 
به  آنكه  بدون  كرده،  رها  «هاوايي»  در  را  نامزدش  و  مرفه  زندگي 
كسي چيزي بگويد، و به هنگ كنگ گريخته تا بتواند موقتا امنيت خود 
را پس از اين افشاگري ها تامين كند. او مي گويد بيش از هرچيز از 
اين مي ترسد كه سازمان اطالعات مركزي آمريكا براي خانواده و 

دوستان و بستگانش مشكالتي ايجاد كند.
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سريعترين روش روانكاوى از طريق هيپنوتراپى

روانكاو و هيپنوتراپيست
هيپنوتيزم درمانى

توسط خانم دكتر روحى شاهين
درمان همه مشكالت: 

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

خجالت , ترك سيگار در يك ساعت , ترميم غم از دست رفته ها و اتفاقات
Tel: 020 7221 5763 
Mob: 07961 447116 10 
Harley Street W1

روانشناسى

فارغ التحصيل در رشته روانكاوى و مشاوره
 هيپنوتراپى تائيد شده از

 ( London University )
توسط

 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

به خودت اعتماد 
داشته باش

خوام  مى  وقتى  مواقع،  بعضى 
برم  ترس  بدم،  انجام  رو  كارى 
رو  كارى  نكنه  كه  داره  مى 

اشتباه انجام بدم ...
كه  اين  از  ها  وقت  بعضى 
مسئوليتى رو قبول كنم، شونه 
انجام  انگيزه  كنم،  مى  خالى 
ندارم،  رو  كارها  از  خيلى  دادن 
دائم فكر مى كنم كه توانايى و 
دادن  انجام  براى  كافى  مهارت 
همين  براى  ندارم،  رو  كارى 
هميشه خدا در حال منفى بافى 

هستم.

بعضى مواقع، وقتى مى خوام كارى رو انجام 
رو  كارى  نكنه  كه  داره  مى  برم  ترس  بدم، 

اشتباه انجام بدم ... 
بعضى وقت ها از اين كه مسئوليتى رو قبول 
دادن  انجام  انگيزه  كنم،  مى  خالى  شونه  كنم، 
كنم  مى  فكر  دائم  ندارم،  رو  كارها  از  خيلى 
دادن  انجام  براى  كافى  مهارت  و  توانايى  كه 
در  خدا  هميشه  همين  براى  ندارم،  رو  كارى 

حال منفى بافى هستم. 
بااليى  نفس  به  اعتماد  جوونا  ما  از  بعضى 
نفس  به  اعتماد  اصال  هامون  بعضى  و  داريم 
به  اعتماد  كه  دونيم  مى  هم  خودمون  نداريم. 
نفس باعث اطمينان و آرامش مى شه و براى 
داشتن يه زندگى بهتر و شاد اعتماد به نفس 
كه  دونيد  مى  اصال  زنه.  مى  رو  اول  حرف 
اعتماد به نفس چيه؟ به ميزان عالقه، اطمينان 
داريم،  خودمون  به  نسبت  ما  كه  غرورى  و 
جوونا  از  بعضى  گن.  مى  نفس  به  اعتماد 
از  كه  جوونايى  يعنى  ندارند،  نفس  به  اعتماد 
زندگى  ندارند،  نفس  به  اعتماد  ظاهرى  لحاظ 
سخته!  خيلى  براشون  هم  جامعه  در  كردن 
ها  مهمونى  توى  دن  مى  ترجيح  كه  جورى 
بشينند. تنها  گوشه  يه  كارى  هاى  جلسه  و 

انگيزه  نداشتن  باعث  نفس  به  اعتماد  نداشتن 
زندگى  در  پيشرفت  براى  جوونا  در  عالقه  و 
كه  جوونى  شه.  مى  هدفشون  به  نرسيدن  و 
دادن  انجام  از  ممكنه  نداره،  نفس  به  اعتماد 
بشه  هدف  بى  و  كنه  خوددارى  مهم  كارهاى 
توانايى  كنه،  مى  تصور  كه  دليل  اين  به  فقط 

انجام دادن كارى رو نداره. 
اعتماد به نفس پايين باعث افسردگى، احساس 
اعتماد  و  اطمينان  نداشتن  و  ناامنى  بدبختى، 
هاى  خواسته  ممكنه  كه  شه  مى  ديگران  به 
بديم.  ترجيح  هامون  خواسته  بر  رو  ديگران 
ما  كه  شه  مى  باعث  نفس  به  اعتماد  نداشتن 
سرزنش  و  كنيم  سرزنش  مدام  رو  خودمون 
هاى درونى برامون آزار دهنده مى شه و در 
رقابتى  هر  در  ما  خوردن  زمين  باعث  نهايت 
ما  براى  رو  كارى  هر  دادن  انجام  و  شه  مى 

غير ممكن مى كنه. 
نداشتن  موجب  چيزى  چه  كه  اين  درباره 
اين  كه  بدونيد  بايد  شه  مى  نفس  به  اعتماد 
بشه.  ايجاد  ممكنه  مختلف  شرايط  در  موارد 
در محيط هاى اجتماعى ممكنه با افرادى سر 
و كار داشته باشيم كه ما رو دست كم بگيرند 
تا تحقيرمون كنند. محيطى كه در اون به دنيا 
نفس  به  اعتماد  روى  شديم  بزرگ  و  اومديم 
از  وقت  هيچ  كه  كودكى  ذاره.  مى  تأثير  مون 
طرف مادر و پدرش حمايت نشده و ... با اين 
تفكر بزرگ مى شه كه هيچ كس اونو دوست 

نداره و براش ارزشى قائل نيست! 
محيط كارمون نيز روى اعتماد به نفس مون 
همكاران  تشويق  مورد  اگه  ذاره  مى  تأثير 
و  نشه  ما  به  توجهى  و  نگيريم  قرار  مون 
از  بگيرند،  ناديده  رو  ما  وجود  همكارانمون 

اعتماد به نفسمون كم مى شه. 
به  ابتال  خطر  معرض  در  همه  كلى  طور  به 
ممكنه  هستند.  نفس  به  اعتماد  دادن  دست  از 
زندگى  هاى  جنبه  از  بعضى  در  ها  آدم  ما 
نفس  به  اعتماد  كمبود  احساس  خودمون 
كنيم، اما هميشه راه هايى براى مقابله با اين 
مشكالت وجود داره. به اين راه حل هايى كه 
بهتون كمك مى كنه تا بتونيد ارزش خودتون 
رو در نظر خودتون باالتر ببينيد و اعتماد به 

نفستون رو زياد كنيد، توجه كنيد: 
نكنيد:  مقايسه  ديگران  با  رو  خودتون   -
هميشه بايد به ياد داشته باشيد كه انسان ها 
ما  همه  كه  نداره  دليلى  و  اند  متفاوت  هم  با 
توانايى هاى يكسانى داشته باشيم و كارهاى 
هر  با  رو  خودتون  اگه  بديم.  انجام  مشابهى 
مقايسه  گيره  مى  قرار  راهتون  سر  كه  كسى 
كنيد، خيلى زود از خودتون خسته و دلسرد 
مى شيد و نمى تونيد قدرت انجام دادن كارى 

رو به دست بياريد. 
سعى  بايد  نگيريد:  كم  دست  رو  خودتون   -
يك  عنوان  به  رو  خودمون  استعداد  كه  كنيم 
انسان كشف كنيم. دليل نمى شه كه اگه كسى 
جالبى  فرد  رو  ما  و  نيومد  خوشش  ما  از 
تصور نكرد ناراحت بشيم. مشكل از خودشه 
ماهارو  كه  هستند  زيادى  افراد  چون  ما،  نه 

دوست دارند و برامون ارزش قائل هستند. 
موفق  اونا  دادن  انجام  در  كه  رو  كارهايى   -

كنيد  سعى  بايد   ... كنيد  جمع  سر  ايد  بوده 
روى كارهايى كه در اونا موفق بوديد متمركز 
سابقه  در  بخورى  درد  به  چيز  اگه  اما  بشيد 
كار خودتون پيدا نكرديد اصال ناراحت نشيد، 
شايد توانايى، در شما وجود داشته باشه كه 
هنوز كشفش نكرديد، فهرستى از كارهايى كه 
مى  كارها  همين  كنيد،  تهيه  رو  داديد  انجام 
تونه اعتماد شما رو دوباره به خودتون جلب 

كنه. 
سعى  بريد:  هاتون  مشغولى  دل  سراغ  به   -
كنيد تفريحاتى رو براى خودتون درست كنيد 
كتاب  به  ممكنه  داريد.  عالقه  ها  اون  به  كه 
خوندن عالقه داشته باشيد يا به ورزش كردن 
يا هر كار ديگه اى. هر چه قدر زمان بيشترى 
رو براى انجام دادن كارهاى مورد عالقه تون 
سرزنش  براى  وقت  كمتر  بديد  اختصاص 
كردن خودتون داريد. از همه مهم تر اين كار 
باعث مى شه كه شما احساس كنيد كه هدف 

درست و حسابى داريد. 
كنيد:  برخاست  و  نشست  مثبت  افراد  با   -
خودتون  از  كه  افرادى  جمع  در  بودن  گاهى 
به  هستند،  تر  افسرده  و  دلسردتر  هم 
ضررتون تموم مى شه. بعضى موقع تنهايى 
بيشتر به دردتون مى خوره تا اين كه با اين 
و  نشست  افرادى  با  كنيد  سعى  باشيد.  آدما 
برخاست داشته باشيد كه مى تونند شما رو 
شاد كنند، اگه دور و برتون دوستان نزديك 
و خانواده تون كه شما رو قبول دارند، هستند 
قبول  رو  خودتون  هم  شما  كه  شه  مى  باعث 

داشته باشيد. 
كنيد:  شركت  شناسى  روان  جلسات  در   -
مشكل  اين  براى  زيادى  هاى  درمان  امروزه 
شه  مى  پيشنهاد  نفس)  به  اعتماد  (نداشتن 
منظور  اين  براى  هم  بسيارى  هاى  مجمع  و 
تشكيل شده كه به اين افراد توصيه شده كه 
در اين جلسات روان شناسى شركت كنند و 
كتاب هاى زيادى هم در اين زمينه ارائه مى 
شه كه مى تونه به شما براى رفع اين مشكل 

كمك كنه ... 
رو  روبه  روشيد:  روبه  خودتون  ترس  با   -
شدن با اون چه كه از اون مى ترسيد باعث 

افزايش اعتماد به نفس تون مى شه! 
خودتون  به  كنيد  مى  كسب  موفقيت  وقتى   -
تر  آسون  اين  از  كارى  هيچ  بديد:  پاداش 
خودمون  به  كمك  براى  خودمون  كه  نيست 

وقت بذاريم! 
دست  به  براى  كنيد:  مشخص  رو  هدفتون   -

آوردن اون تالش كنيد. 
از  و  كنيد  فراموش  رو  خودتون  خطاهاى   -
كنيد:  جلوگيرى  خطا  همون  دوباره  تكرار 
كه  اين  و  اشتباهتون  خاطر  به  رو  خودتون 
توانايى  نكنيد.بايد  محدود  نشيد  موفق  ممكنه 
هاى خودمون رو بشناسيم و ببينيم كه در چه 
زمينه هايى ويژه هستيم و بدونيد كه هستند 
افرادى كه نمى تونند توانايى هاى ما رو ببينند 
و اين كه نبايد بذاريم كه اين آدما مانعى براى 
شاد بودن ما باشند، تا بتونيم به اون چيزى 

كه مى خوايم برسيم.

15 پيشنهاد به بددهن ها
1. قبل از دشنام گويي، اين رفتار را در ذهن خود به طور منطقي 
تحليل كنيد يا اين موضوع را در جلسه هايي با مشاور در ميان 

بگذاريد.

2. در ذهن خود به اين سوال پاسخ دهيد كه آيا واقعا نمي شود 
بعد،  مرحله  در  داد؟  نشان  ديگري  واكنش  رفتار،  اين  جاي  به 
كرد،  جايگزين  مي شود  كه  ديگري  رفتارهاي  كاغذ  يك  روي 

بنويسيد.

3. درباره قبيح و زشت بودن اين عمل فكر كنيد.

4) بايد براي از بين بردن اين رفتار در خود، احساس نياز كنيد.

5. به واكنش هايي كه افراد هنگام شنيدن ناسزا نشان مي دهند، 
اهميت بيشتري بدهيد و آنها را بيشتر درك كنيد؛ واكنش هايي 

مثل اخم، دوري كردن يا حتي ترسيدن.

6. تغيير ساختار ذهني يك روش مناسب ديگر است. نبايد اينكه 
به  نمي دهند،  نشان  بدي  واكنش  ناپسندتان  رفتار  به  ديگران 

حساب اينكه از شما مي ترسند، بگذاريد.

و  شأن  بايد  است.  موثر  نيز  خود سازي  و  خوديابي   .7
شخصيتتان را در ذهن خود باال ببريد و با خود بينديشيد كه 
شأنتان در حد كلمات زشتي كه در مورد افراد به كار مي بريد، 

نيست و بهتر است كه از روش هاي ديگري استفاده كنيد.

8. استفاده بهينه و بيشتر از روش خودآگاهي نيز يك راهكار 
موثر است. خودآگاهي يعني مهارت، دانش، كنترل و آگاهي از 

رفتارهايي كه انجام مي دهيم.

9. استفاده از طرح درماني خودگويايي كالمي؛ يعني با صداي 
بلند به نحوي كه گوش هايتان آن را بشنوند، رفتاري كه دوست 
داريد از شما سر بزند را با خود تكرار كنيد. مثال مي توانيد با 
خود تكرار كنيد كه امروز با خودم قرار مي گذارم تا شب هيچ 

حرف زشتي از دهانم خارج نشود.

از  يكي  از  يعني  كنيد.  استفاده  عالمت گذاري   روش  از   .10
در  ديد  گاه  هر  بخواهيد  او  از  و  بگيريد  كمك  خود  اطرافيان 

موقعيت ناسزاگويي قرار مي گيريد، به شما يادآوري كند.

من  امروز  مثال  كه  بنويسيد  يادداشت  خود  براي  مي توانيد   .11
نبايد اصال حرف زشت بزنم.

12. روش شكار موقعيت ها نيز از راهكارهاي مفيد براي ترك 
ناسزا گفتن است. يعني خود را در موقعيت هايي كه قبال در آنها 
وادار به ناسزاگويي شده ايد، قرار بدهيد ولي اين بار با روش 

منطقي و صحيح صحبت و نقش بازي كنيد.

ناسزاگويي  به  ادامه  در  تا  باشيد  شنونده  فقط  كنيد  سعي   .13
نينجامد. با ترك محل و دور شدن از آن، خود را كنترل كنيد. 
به  پرخاشگري  ديگر  روش هاي  از  عصبانيت  هنگام  مي توانيد 
جاي ناسزاگويي استفاده كنيد، مثال اخم  كنيد يا اگر امكانش بود، 

پياده روي كنيد، بدويد يا حتي با طناب بزنيد.

يك  خود  ذهن  در  است.  مفيد  بسيار  مثبت  تصويرسازي   .14
خود  ذهن  در  را  تصوير  اين  و  كنيد  خلق  استرس زا  موقعيت 
شخص  با  را  خود  مشكالت  بامنطق  و  آرام  داريد  كه  بسازيد 

مقابل حل مي كنيد و اصال فحش و ناسزايي در كار نيست.

15. پس از خلق موقعيت تنش زا در ذهن خود، در واقعيت شروع 
را  آن  خود  گوش  با  كه  نحوي  به  كنيد  صحبت كردن  خوب  به 

بشنويد تا حل مسالمت آميز مشكالت را با خود تمرين كنيد.
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چطور يك سفر هوايى امن و راحت داشته باشيم؟

همه چيز درباره 
سفرهاى هوايى

تابستانى  سفرهاى  براى  حاال  از  احتماال  و  است  نزديك  تابستان 
تان برنامه ريزى كرده ايد. خصوصا كه ماه مبارك رمضان تا يك 
ماه ديگر شروع مى شود و ما از همين روزها شاهد اوج سفرهاى 
تابستان خانواده ها خواهيم بود. اگر در برنامه سفر امسال تان قرار 
است با هواپيما جا به جا شويد، به دانستن نكاتى بيشتر از هزينه 
پرواز و طول مدت سفر و... نيازمنديد. سفر با هواپيما، ويژگى هاى 
نمى  را  آن  مشابه  دريايى  و  زمينى  سفرهاى  در  كه  دارد  خاصى 
بينيد. بنابراين، قبل از آن كه پايتان از زمين جدا شود، اين نكات را 

بخوانيد و به خاطر بسپاريد:

بخور نخورهاى سفر هوايى
چيزى كه قبل از سفر مى خوريد، مستقيما روى كيفيت سفر شما 
است  همراه  تهوع  احتمال  با  هميشه  هوايى  سفر  گذارد.  مى  تاثير 
احتمال  باشيد  خورده  سنگين  و  چرب  پرحجم،  نفاخ،  غذاى  اگر  و 
در  فودها  فست  هضم  شويد.  تهوع  حالت  دچار  كه  دارد  بيشترى 
ارتفاعات چند صد مترى از سطح زمين مى تواند دستگاه گوارش 
شما را به دردسر بيندازد. معده درد، سوزش سر دل و استفراغ و 
حتى تنگى نفس، از عواقب خوردن فست فودها درست قبل از پرواز 

هستند.
هنگام بلند شدن هواپيما فشار هواى داخل كابين هواپيما كاهش پيدا 
مى كند و اين باعث مى شود گازهاى بلعيده شده در معده و روده 
اين  در  اگر  كنيد.  نفخ  احساس  شما  و  كنند  پيدا  افزايش  تان  باريك 
انواع  ديگر  و  كلم  گل  بروكلى،  مثل  سبزيجاتى  يا  حبوبات  وضعيت 
هاى  نوشيدنى  شود.  مى  حاد  تان  وضعيت  باشيد،  خورده  ها  كلم 
كربن دار مثل آب هاى گازدار و ماءالشعيرها و نوشابه ها هم منابع 
اصلى براى ايجاد نفخ هستند. بنابراين قبل از سفر هوايى از نوشيدن 

آنها خوددارى كنيد.

دشوار  هوايى  مسافران  براى  آن  هضم  كه  چيزهايى  از  ديگر  يكى 
همين  بله!  است.  رژيمى  هاى  شيرينى  و  مصنوعى  قندهاى  است، 
قندهاى مصنوعى كه در آب نبات ها و نوشيدنى هاى رژيمى وجود 
دارند و افراد مبتال به ديابت از آن ها استفاده مى كنند. اين مواد دير 
هضم هستند و باعث يبوست و نفخ مى شوند. بنابراين توصيه مى 
قبل  هاى  در فهرست سياه خوراكى  قندهاى مصنوعى را  كنيم اين 

از پرواز قرار دهيد.

آب به همراه داشته باشيد
شايد فكر كنيد درخواست يك فنجان چاى، قهوه يا آب در هواپيما 
كار عادى و بى مشكلى است اما بايد بگوييم كه تانكرهاى آب بيشتر 
هواپيماها با استانداردهاى بهداشتى فاصله دارند و ممكن است شما 
را بيمار كنند. اين آب كه براى نوشيدنى هاى گرم هم از آن استفاده 
مى شود معموال به اندازه كافى جوشانده نمى شود و همين باعث 

ميكروبى بودن آن است.

دست نزنيد!
براى  را  تان  صندلى  جلوى  روزنامه  و  كتابچه  كه  است  درست 
نزنيد!  دست  آن  به  كنيم  مى  توصيه  اما  اند  گذاشته  شما  مطالعه 
چرا؟ چون اين وسايل بارها در طول پروازها مورد استفاده قرار 
پنجره  و  هواپيما  توالت  صندلى،  هاى  دسته  اند.  آلوده  و  اند  گرفته 
ها هم جزو آلوده ترين فضاهاى داخل هواپيما هستند كه نبايد به 
آنها دست بزنيد مگر در صورتى كه بعد از آن با دستمال مرطوب 

يا اسپرى ضدعفونى كننده، دستتان را بشوييد.
قوانين  طبق  است.  آلوده  بسيار  هم  هواپيما  داخل  پتوى  و  بالش 
جديد هواپيمايى اين وسايل بايد به صورت يكبار مصرف در اختيار 
به  قادر  ها  شركت  اين  از  برخى  چون  اما  بگيرند  قرار  مسافران 
تامين هزينه هاى اين كار نيستند آنها را دير به دير عوض مى كنند. 
بنابرين توصيه مى كنيم پتو يا بالش سفرى كوچكى در ساك دستى 

خود داشته باشيد تا در صورت نياز از آن استفاده كنيد.

بدن درد در پرواز
با  خصوص  به  كنيد،  تجربه  را  طوالنى  پروازى  باشيد  مجبور  اگر 
نام  به  خطرى  معرض  در  وقت  آن  اقتصادى،  كالس  هواپيماى  يك 
ترومبوز وريدى عمقى (DVT) هستيد. اين مشكل به علت نشستن 
طوالنى مدت ايجاد مى شود و در اثر آن، خون در سياهرگ ها لخته 

شده و باعث ورم عضو مى شود. معموًال هم پاها بيشتر درگير مى 
شوند. براى پيشگيرى از اين اتفاق بهتر است هر دو ساعت يك بار 

در راهروى هواپيما راه برويد و اندام تان را بكشيد.

سردرگمى زمانى
وقتى به منطقه اى سفر مى كنيد كه 5 6 ساعت با مبدا شما اختالف 
جت  همان  يا  زمانى  سردرگمى  دچار  زياد  احتمال  به  دارد،  زمانى 
بهم  تان  بدن  ساعت  تر،  ساده  عبارت  به  شويد.  مى   (jet lag) لگ 
مى  گم  را  روزتان  و  شب  و  بيدارى  و  خواب  ساعت  و  خورد  مى 
وقتى  اتفاق  اين  شويد.  كالفه  و  خسته  شود  مى  باعث  همين  كنيد. 
كشف شد كه سفر با جت رواج پيدا كرد. طى مسيرهاى طوالنى در 
زمان هاى كم، باعث سرگردانى مسافران زيادى مى شد و از آنجا 

اين بيمارى هوايى كشف شد. البته بايد بگوييم كه تأثير سردرگمى 
زمانى روى آدم هاى مختلف متفاوت است، اما به طور كلى وقتى در 
يك پرواز، بيشتر از دو منطقه ى زمانى را پشت سر بگذاريم، جت 

لگ شديدتر است.
يكى از روش هاى غلبه بر جت لگ اين است كه هم شب قبل از پرواز 
خوب بخوابيد و هم در هواپيما. فيلم ديدن و بازى كردن و نگران 
وقت بودن را كنار بگذاريد و هر قدر، هركجا توانستيد فقط بخوابيد! 
به مقصد كه رسيديد ساعت مبدأتان را به كل فراموش كنيد و سعى 
كنيد فقط با ساعت جديد خودتان را تطبيق دهيد. در مقصد، بيرون 
برويد و از هواى تازه و نور آفتاب لذت ببريد. خودتان را سرگرم 
كنيد كه خستگى به شما غلبه نكند و تا شب در مقابل خواب مقاومت 
ساعت  ترتيب  اين  به  برويد.  رختخواب  به  شام  از  بعد  شب  كنيد. 
بدنتان با ساعت واقعى هماهنگ مى شود و صبح روز بعد را عادى 

تر شروع مى كنيد.
چطور؟  است.  موثر  لگ  جت  احتمال  كاهش  در  هم  تغذيه  البته 
كافيست صبحانه و ناهارتان پر پروتئين باشد. اين رژيم باعث مى 
شود تا فعال شويد. در اين رژيم مى توان از تخم مرغ يا گوشت يا 
از  پر  بايد  شام  كرد.  استفاده  حبوبات  يا  پروتئين  پر  آمده  غذاهاى 
كربوهيدرات باشد. اين رژيم باعث مى شود كه خواب راحتى داشته 
باشيد. ماكارونى، سيب زمينى، برنج، نان، سبزيجات نشاسته اى و 
دسرهاى شيرين نمونه غذاهاى كربوهيدرات دار هستند. بهتر است 
در روزهاى بعد، غذاهاى ساده و كم حجم مصرف كنيد. مثل انواع 

ميوه ها، سوپ ها، ساالدها.

با بچه ها چه كنيم؟
در  بايد  كه  سكوتى  و  تحرك  محدوديت  خاطر  به  هوايى  سفرهاى 
هواپيما وجود داشته باشد، براى بچه ها كسل كننده است. چند دقيقه 
اول شايد بتوانيد فرزندتان را با تماشاى آسمان و ارتفاع و ابرها 

سرگرم كنيد، اما براى بعد از آن چه برنامه اى داريد؟

راه  در  كه  زمانى  مدت  بگوييد،  سفر  شرايط  از  او  با  سفر  از  قبل 
به  خانه،  ترك  از  پيش  دهد.  انجام  بايد  كه  كارهايى  و  بود  خواهيد 
كودك بگوييد در فرودگاه يا هواپيما چه كارهايى ممنوع است و در 
دى  وى  دى  كتاب،  بردن  داشت.  خواهد  هايى  سرگرمى  چه  عوض 
پلير يا هرچيز ديگرى كه بتواند فرزندتان را سرگرم نگه دارد مفيد 

است. موبايل هاى امروزى يا حتى تبلت ها گزينه هاى خوبى براى 
تماشاى كارتون در هواپيما هستند. تنقالت مورد عالقه كودك تان 
را همراه داشته باشيد. اگر غذاى هواپيما را دوست نداشته باشد و 

گرسنه بماند بداخالق تر مى شود.
خوراكى هاى بسيار شيرين يا شور نه تنها بر ميزان انرژى تخليه 
نشده كودك مى افزايند، بلكه احتمال دارد سبب تهوع و دل به هم 
خوردگى او نيز بشوند. بنابراين در سفر از تنقالت پروتئين دار يا 
كم نمك به جاى خوراكى هاى شيرين استفاده كنيد تا سالمت كودك 
و ساير اعضاى خانواده تضمين شود. حتما آب نبات براى مكيدن 
در هنگام بلندشدن و فرودآمدن همراه داشته باشيد و آن را زودتر 
از وقتى كه هواپيما در باند قرارگرفته به كودك ندهيد چون تا قبل 
از بلندشدن آن را تمام مى كند و عمال فايده اى ندارد. وقت فرود 
هم يادتان نرود، يك آب نبات ديگر به او بدهيد تا به خاطر گرفتگى 

گوش هايش بدقلقى نكند.
يك كتاب فرودگاه داشته باشيد. عكس هايى كه اين كتاب ها دارند 
سن  كودكان  براى  شده  نوشته  زيرشان  كه  اطالعاتى  و  ها  نام  با 
تابلوى  با  حتى  كودكان  از  بعضى  است.  كننده  سرگرم  مدرسه 

اعالنات فرودگاه هم مى توانند مدتى سرگرم شوند.
هميشه امكان تأخير را درنظربگيريد. خوراكى، لباس، اسباب بازى و 
پوشك به اندازه كافى همراه داشته باشيد تا چند ساعت تأخير براى 

تان كابوس نشود.

كجا بنشينيم؟
در سفر هوايى همه دوست دارند جاى بهترى داشته باشند. راحت، با 
چشم انداز ايده آل. اما به طور كلى در پروازهاى اقتصادى همه اين 
فاكتورها را نمى توانيد به طور همزمان داشته باشيد. صندلى هاى 
فضاى  راهرو  هاى  صندلى  و  دارند  بهترى  انداز  چشم  پنجره  كنار 
راحت تر و بيشترى براى تحرك دارند. صندلى هاى وسطى اما از 
تر  عقب  هاى  صندلى  نيستند.  برخوردار  ديگر  صندلى  دو  امكانات 
هواپيما، چشم انداز زيباترى دارند، درحالى كه چشم انداز صندلى 
هاى جلوتر با بال هواپيما كور مى شود. در عوض تالطم و تكا ن 
خوردن هاى هواپيما در صندلى هاى وسط و نزديك به بال كمتر 
احساس مى شود. از همه اين كه بگذريم، آمارهاى تصادفات هوايى 
نشان مى دهند مسافران صندلى هاى عقب هواپيما شانس بيشترى 
براى نجات داشته اند! رديف صندلى هاى نزديك ُدم هواپيما، صندلى 
با  داريد.  دراختيار  بيشترى  خالى  فضاى  و  ندارند  را  وسطى  هاى 
صندلى هايى كه دقيقا قبل از راهروى خروج قراردارند و آن هايى 
پشتى  كردن  خم  امكان  هستند،  هواپيما  از  بخش  يك  انتهاى  در  كه 
دستشويى  كنار  هاى  صندلى  در  نداريد.  لميدن  و  عقب  به  صندلى 
ممكن است از رفت و آمد يا بوى نامطبوع اذيت شويد. صندلى هاى 
پروازى  در  اگر  مخصوصًا  دارد.  سروصدا  آشپزخانه،  كابين  كنار 
باشيد كه وعده ى غذايى پخته يا آماده و بسته بندى مى شود. شايد 
بوى بخار حاصل از گرم شدن غذاها براى تان آزاردهنده باشد. در 
هواپيماهاى خارجى، رديف هاى ويژه certain rows ممكن است 
سرگرمى هاى الكترونيكى زير صندلى ها داشته باشند و يا فضاى 

جلوى پاى شما بتواند بيشتر شود.
كجاى  بليط  سفارش  در  كه  است  شما  با  انتخاب  ها  اين  تمام  با 

هواپيما را انتخاب كنيد و يا شانس تان چطور با شما يارى كند!
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ترجمه: مريم معروف/دروغگويي فرزندتان را در 
7 مرحله درمان كنيد

بهترين برخورد با 
بچه هاي دروغگو

بيشتر ما گاهي دروغ مي گوييم و با تغيير 
خود  دروغ  داريم  سعي  واقعيت  دادن  شكل 
را توجيه كنيم اما به محض اينكه فرزندمان 
برآشفته  و  عصباني  بگويد،  كوچكي  دروغ 
بچه ها  كه  است  حالي  در  اين  مي شويم. 
تا  كنند  طي  را  رشد  مختلف  دوره هاي  بايد 
كم كم تفاوت ميان واقعيت و رويا را متوجه 

شوند...

 براساس نظر پياژه، بچه ها تا 4 سالگي رفتاري را 
كه به خشنودي والدينشان بينجامد، نشان مي دهند. 
به اين معنا كه «هر چيز مامان و بابا رو خوشحال 
كنه، خوبه و هرچه آنها را عصباني كنه، بده» و با 
اين تفكر ذهني و رشدي، امكان دارد كودك 3 ساله 
شما در حالي كه دور دهانش آغشته به مرباست، 
به چشمانتان زل بزند و بگويد نمي داند اين شيشه 
مربا چرا شكسته و اصال از وجود مربا در كابينت 
شكستن  بي ترديد  مي داند  او  است!  بوده  بي خبر 
ظرف مادر را عصباني مي كند و رفتار درست از 
نظر او، نگفتن علت واقعي اين اتفاق است. بچه ها 
براي درك تفاوت بين حقيقت و دروغ به زمان نياز 
دارند بنابراين بايد در درك بهتر حقيقت و دروغ 

ياري شان كنيد.
بررسي ها نشان داده فقط 18 درصد از كودكان 6 
ساله مي توانند تفاوت داستان هاي واقعي و تخيلي 
را درك كنند و بقيه بچه ها تا 9 سالگي قدرت درك 
را  پري  و  ديو  مانند  داستان هايي  بودن  تخيلي 
حس  گفتن  دروغ  از  سالگي   7 در  بچه ها  ندارند. 
بدي پيدا مي كنند و از مجازات مي ترسند و در 12 
سالگي كه طبق نظريه دكتر پياژه به بلوغ مي رسند، 
مي فهمند اگر نتوانند با گفتن حقيقت اعتماد مردم 

را جلب كنند، شكست خواهندخورد.

كه  برسيم  نكته  اين  به  تا  گفتيم  را  اينها  همه 
متفاوتي  تعابير  مختلف  سنين  در  دروغگويي 
دارد و براي كودك قبل از سنين مدرسه، به كار 
مقدمه،  اين  با  نيست.  جايز  «دروغگو»  لفظ  بردن 
مي رسيم به يك راهكار عملي 7 مرحله اي كه شما 

را ياري مي كند بچه هايي راستگو بار بياوريد:

مرحله اول: مفهوم حقيقت را آموزش دهيد
از همان كودكي (2 تا 5سالگي) هنگام بازي كردن 
با كودك، تماشاي تلويزيون يا هنگام كتاب خواندن 
تفاوت ميان حقيقي و غيرحقيقي بودن را به كودك 
براي  مقدمه اي  مي توانند  فرصت ها  اين  بياموزيد. 
شروع بحث هايي در درك مفهوم حقيقت باشند. آيا 
اگر يك سگ زير غلتك آسفالت برود، مثل كاغذ پهن 
مي شود و بعد به حالت اول برمي گردد و مي دود؟ 
مي خورمت...  شيريني!  بچه  چه  گفت  بابا  اينكه  يا 

شوخي بود و نمي خواهد تو را بخورد.

مرحله دوم: معلم خوبي باشيد
بچه ها از همان كودكي مانند دوربين فيلمبرداري 
هر چه از شما مي بينند و مي شنوند، ضبط و تقليد 
براي  وقتي  باشيد.  راستگويي  الگوي  پس  مي كنند 
كمتر  متصدي  به  را  كودك  سن  بليت  پول  ندادن 
مي گوييد، او موضوع را مي فهمد و شايد با تعجب 
4سالمه!»  بابا!  نيست،  سالم   3 كه  «من  بگويد: 
همان  از  بزرگ  و  كوچك  دروغ هاي  گفتن  با  پس 
كودكي دروغگويي را به او نياموزيد. دروغ گفتن 
پشت چراغ قرمز،  پاي تلفن و... از چشمان او دور 

نخواهدماند.

مرحله سوم: الف زدن و پز دادن را دروغ گفتن 
ندانيد

را  واقعيت  و  رويا  تفاوت  كنيد  كمك  فرزندتان  به 
دريابد و بدون اينكه او را دروغگو بخوانيد، سعي 

وقتي  مثال  بگذاريد.  اسم  او  الف زدن  روي  كنيد 
با  پرنده اش  كنترلي  ماشين   مورد  در  فرزندتان 
دوستانش حرف مي زند و آن را توصيف مي كند، 
دوستانش  به  كه  دهيد  پيشنهاد  او  به  مي توانيد 
دهد.  توضيح  را  واقعيت  و  كرده  شوخي  بگويد 
مي  كنند  «چاخان»  گاهي  بچه ها  همه  باشد  يادتان 
ولي نگذاريد الف زدن آنها با اين توجهات زياد و 

رفتارهاي غلط به يك مشكل تبديل شود.

مرحله چهارم: باعث دروغگويي نشويد
ناشايست  اعمال  مشاهده  از  پس  والدين  گاهي 
كودك، برخورد تندي دارند و طوري از او توضيح 
اما  مي شود  دروغگويي  به  مجبور  كه  مي خواهند 
تو  بپرسيد  اينكه  جاي  به  نكنيد؛  سوال  وقت  هيچ 
كه  فريادي  دليل  به  و  شكستي  را  مربا  شيشه 
مي زنيد، ترس ايجاد كنيد، بگوييد: «واقعا عصباني 
رو  مربا  شيشه  و  كمد  روي  رفتي  چون  شدم 

شكستي!»

كار  جريمه  با  دروغگويي  جريمه  پنجم:  مرحله 
نادرست متفاوت است

كمتر  بگويد،  راست  اگر  دهيد  توضيح  كودك  به 
عصباني مي شويد چون دروغگويي جريمه اش را 
باشيد.  پايبند  حرفتان  به  واقعا  و  مي كند  برابر   2
اگر نوجوان شما به جاي رفتن به منزل دوستش، 
را  او  مي خواهيد  و  آورده  سردر  ديگري  جاي  از 
كنيد،   محروم  خانه  از  رفتن  بيرون  از  روز   2 تا 
توضيح دهيد اول به دليل رفتارت 2 روز محرومي 
و بعد به دليل دروغگويي 2 روز ديگر هم جريمه 
راستگويي،  با  فهميد  خواهد  كار  اين  با  مي شوي. 
جريمه اش نصف زماني مي شود كه دروغ بگويد. 

از اجراي مجازات دروغگويي كوتاه نياييد.

تقويت  و  تحسين  را  راستگويي اش  ششم:  مرحله 
كنيد

متناسب با سن كودك، صداقت او را تحسين كنيد. 
فرض كنيد كودك 3-4 ساله شما شيشه مربا را 
اينكه  جاي  به  و  مي كند  كوتاهي  مكث  شكسته، 
اين  در  «ببخشيد».  مي گويد:  نكردم»  «من  بگويد 
صورت فورا بگوييد از راستگويي ات خوشحالم و 
شيشه  شكستن  جريمه  او،  رفتار  تحسين  از  بعد 
مربا را تعيين كنيد. اگر فرزند شما به خانه مي آيد 
و در مورد اينكه كجا بوده راست مي گويد، به او 
از  راستگويي،  اين  پاداش  به عنوان  دهيد  اطمينان 
بيشتر  دوستانش  همراه  مي دهيد  اجازه  پس  اين 
بيرون برود. به آرامش بدهيد تا از ترس مجبور 
به دروغگويي نشود. اگر قبل از اينكه بفهميد، در 
كمتر  را  او  گفت،  شما  به  كرده  كه  كاري  مورد 
ارفاق  اين  مورد  در  كنيد.  تنبيه  معمول  حالت  از 
مراقب باشيد تا بچه ها براي فريبتان از اين روش 
استفاده نكنند، به خصوص در صورتي كه سابقه 

دروغگويي دارند.

مرحله هفتم: كمك گرفتن از متخصص و مشاور
دروغ  مدام  كه  سالي   10 از  بزرگ تر  بچه هاي 
رواني  و  عاطفي  مشكالت  نظر  از  بايد  مي گويند 
دارند  مي دانند  از  آنها  برخي  شوند.  بررسي 
رويابافي مي كنند اما اصال از اين موضوع ناراحت 

نيستند. اين گروه هم به پيگيري نياز دارند.
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اعتماد، زيربناى 
زندگى موفق

يوسف حيدرى

چگونه پايه هاى زندگى خود را استوار كنيم

زندگى  فاكتورهاى  ترين  مهم  از  اعتماد  داشتن 
در  آن  به  نياز  كارشناسان  كه  است  مشترك 
زندگى مشترك را با نياز به آب براى ادامه حيات، 
در يك رده قرار مى دهند. بر اين اساس، اعتماد 
كه  زمانى  تا  و  است  موفق  زندگى  يك  زيربناى 
اين زيربنا محكم باشد، پايه هاى زندگى استوار 
باقى خواهد ماند اما آنجا كه اعتماد از بين رفت، 
خواهد  غيرممكن  تقريبًا  مشترك  زندگى  ادامه 
در  طالق  درخواست  هاى  پرونده  بررسى  شد. 
دادگاه خانواده اين واقعيت تلخ را نمايان مى كند 
كه بسيارى از اين جدايى ها به علت از بين رفتن 
اعتماد است و سايه شك و ترديد ادامه زندگى را 

براى هر دو طرف غيرممكن كرده است.
اندازه  چه  تا  اعتماد  كه  است  اين  مهم  نكته  اما 
كه  هايى  زوج  و  دارد  نقش  مشترك  زندگى  در 
در زندگى خصوصى يا رفت و آمدها و همچنين 
مى  كنجكاوى  كار  محل  در  يكديگر  ارتباط  نوع 
بى  ديوار  آمدن  وجود  به  در  اندازه  چه  تا  كنند، 
ابراهيمى  حسين  دكتر  هستند؟  مقصر  اعتمادى 
مقدم، روانشناس و مشاور خانواده در اين باره 
وجود  قلبى  اطمينان  احساس  اگر  است  معتقد 
نداشته باشد، دل آشوب به وجود مى آيد و اين 
شك و ترديد عالوه بر اين كه خود فرد را آزار 
تاثير  تحت  هم  را  او  خانوادگى  زندگى  دهد،  مى 
تاكيد  با  با  وگو  گفت  در  وى  داد.  خواهد  قرار 
بر ضرورت داشتن اعتماد به يكديگر مى افزايد: 
مفهوم اعتماد را مى توان در ارتباطات اجتماعى 
براى  وقتى  نمونه  عنوان  به  كرد.  بررسى  هم 
غذايى  مواد  فروشگاه  به  شير  بطرى  يك  خريد 
دارد  ما  به  را  اين اطمينان  دار  مغازه  رويم،  مى 
كه با برداشتن بطرى شير از داخل يخچال، پول 
آن را مى پردازيم؛ چرا كه اگر اين اعتماد وجود 
در  راحتى  به  را  اجناس  اين  او  باشد،  نداشته 
مى  را  احتمال  اين  و  دهد  نمى  قرار  ما  دسترس 
دهد كه ممكن است ما اين اجناس را برداشته و 
از مغازه خارج شويم. اگر اين حس بى اعتمادى 
در فروشنده وجود داشته باشد، رفتار او نسبت 
به خريدار هم دستخوش تغيير و موجب رنجش 

خريدار مى شود.

اعتماد؛ حلقه گمشده
در  اعتماد  افزايد:  مى  مقدم  ابراهيمى  دكتر 
است  دوام  اساس  و  پايه  هم  زناشويى  زندگى 
زندگى  كه  شود  مى  موجب  اعتمادى  بى  و 
از  يكى  شود.  آسيب  دچار  شدت  به  خانوادگى 
زوج  ميان  در  اعتمادى  بى  موجب  كه  مشكالتى 
محيط  به  مربوط  شود  مى  زنان  ويژه  به  و  ها 
از  بسيارى  در  امروزه  است.  آنها  همسران  كار 
مى  كار  يكديگر  كنار  در  مردان  و  زنان  ادارات 

كنند و به علت شرايط كارى با يكديگر در ارتباط 
هستند اما برخى زنان نمى توانند اين نوع ارتباط 
به  كنند.  تحمل  كار  محيط  در  را  همسرانشان 
اين  كنم،  مى  تاكيد  خانواده  مشاور  يك  عنوان 
زنان بايد ذهنيت خود را نسبت به دنياى اطراف 

در  كه  كسى  هر  نيست  قرار  زيرا  دهند  تغيير 
باشد.  مسموم  افكارش  كند،  مى  كار  محيط  اين 
چشم  به  رنگى  عينك  اگر  كه  نكنيم  فراموش 
بينيم  مى  رنگى  را  دنيا  برويم  كه  جا  هر  بزنيم، 
همه  باشيم،  داشته  چشم  به  سياه  عينك  اگر  اما 
جا را سياه و تاريك مى بينيم. بنابراين ابتدا بايد 
عينك افكار خود را تغيير دهيم. دوم اين كه اگر 
باور داريد در محيط كار همسرتان زنانى هستند 
گرايش  آنها  سوى  به  شوهرتان  است  ممكن  كه 
پيدا كند، ابتدا بايد روى اعتماد به نفس خود كار 
كنيد و ببينيد همسرتان در زندگى چه كمبودهايى 
داشته است و با رفع اين كمبودها، مى توانيد بر 

مديريت زندگى حاكم شويد.

صداقت؛ پايه افزايش اعتماد
برطرف  را  صادقانه  رفتار  مقدم  ابراهيمى  دكتر 
كند:  مى  اظهار  و  عنوان  ها  اعتمادى  بى  كننده 
ما  رفتار  نوع  به  اعتمادى  بى  يا  اعتماد  افزايش 
بستگى دارد و هر چه قدر در رفتارمان صداقت 
داشته باشيم، موجب افزايش اعتماد طرف مقابل 
يك  ساختن  براى  كه  نكنيم  فراموش  شويم.  مى 
اما  كرد،  صرف  زمان  بايد  ها  سال  ساختمان 
همين ساختمان را مى توان در چند روز خراب 
شرايط  همين  هم  زوجين  بين  روابط  در  كرد. 
يك  گفتن  با  ها  زوج  است  ممكن  و  است  حاكم 
چنان  را  مقابل  طرف  فكرى  ساختار  همه  كلمه 
اعتماد  آوردن  وجود  به  براى  كه  بريزند  هم  به 

دوباره، ماه ها وقت نياز باشد.
اين روانشناس به افرادى كه در زندگى به سختى 
به طرف مقابل اعتماد مى كنند، توصيه مى كند: 
احساس  هم  به  نسبت  زندگى  در  بايد  ها  زوج 
داشته باشند و بدانند كه براى هم مهم هستند و 
چون همديگر را دوست دارند نسبت به رفت و 
آمدها يا انجام كارهاى روزانه مراقبت مى كنند 
احساس  آنها  از  يكى  كه  زمانى  بدانند  بايد  اما 
زندگى  شريك  و  شود  مى  كنترل  دائمًا  كه  كند 
نگاه ترديدآميزى به او دارد، ادامه اين زندگى با 
پيشنهاد  لذا  شود،  مى  مواجه  جدى  هاى  چالش 
اين است كه براى كم كردن اين حساسيت ها و 
شناخت راهى كه بتوان اعتماد از دست رفته را 

پيدا كرد، با يك روانشناس مشاوره كنيد.
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سرطان پروستات، يكي از شايع ترين سرطان ها 
و علل مرگ ومير بين مردان است كه متخصصان 
از  پيش  حتي  و  سادگي  به  مي توانند  اورولوژي 
بروز نشانه هايش، آن را شناسايي كنند و جلوي 
را  آن  از  ناشي  مير  و  مرگ  و  سريع  پيشرفت 

بگيرند...

آمريكا  سرطان  جامعه  متخصصان  بنابراين،   

سابقه  بدون  سال،   50 باالي  مردهاي  تمام  به 
با  سال   40 باالي  مردهاي  و  ابتال  خانوادگي 
پروستات  سرطان  به  ابتال  خانوادگي  سابقه 
الزم  ساليانه  آزمايش هاي  حتما  مي كنند  توصيه 
بيماري  اين  زودرس  درمان  و  تشخيص  براي 
پروستات،  سرطان  بر  عالوه  بدهند.  انجام  را 
بيماري هاي ديگري هم هستند كه معموال بيشتر 
مردها را درگير خود مي كنند. شما مي توانيد در 
اين بخش، با اين بيماري ها و چگونگي برخورد 

با آنها بيشتر آشنا بشويد. 

1.سرطان بيضه: اين نوع سرطان باعث اختالل در 
كاركرد بيضه ها -محل توليد اسپرم- مي شود و 

سرطان چندان شايعي بين مردها نيست. سرطان 
بيضه معموال در سنين 20 تا 54 سالگي خودش 
را نشان مي دهد و تشخيص ابتال يا عدم ابتال به 
اين بيماري با يك آزمايش فيزيكي ساده صورت 
مرداني  تمام  به  ارولوژي  متخصصان  مي گيرد. 
كه سابقه خانوادگي ابتال به اين بيماري را دارند، 
آزمايش  اين  يكبار،  ماه   2 هر  مي كنند  توصيه 
فيزيكي را خودشان در خانه انجام دهند. يعني با 
انگشت شست و اشاره، بيضه هايشان را بگيرند 
هرگونه  و  دهند  تكان  را  آنها  انگشت ها،  بين  و 
شكلي  و  سايز  تغيير  يا  ورم كردگي  سفت،  توده 

را به پزشك?شان اطالع بدهند. 

باالتر  مردها  سن  هرچه  باال:  2.فشارخون 
خون  پرفشاري  به  آنها  ابتالي  امكان  مي رود، 
به  خون  فشار  افزايش  البته  مي يابد.  افزايش  هم 
شيوه زندگي و اضافه وزن هم مربوط مي شود. 
ممكن است فشارخون باال در مراحل اوليه هيچ 

افراد  به تدريج  اما  باشد  نداشته  خاصي  عالمت 
ناراحتي هاي  مانند  ديگري  بيماري هاي  با  را 
قلبي، سكته و از كار افتادگي كليه ها مواجه كند 
بنابراين بهتر است يك دستگاه فشارسنج خانگي 
تهيه و ماهي يكبار فشارتان را با آن اندازه گيري 
فشارخون  يك  معموال   ،8 روي   12 فشار  كنيد. 
اما  مي شود  محسوب  افراد  بيشتر  براي  طبيعي 
اگر فشارخونتان باالتر از 14 روي 9 بود، بايد 

هرچه سريع تر با پزشكتان مشورت كنيد.

همان  يا   LDL سطح  اگر  باال:  خون  3.كلسترول 
دچار  رگ ها  ديواره  برود،  باال  خون  بد  چربي 

و  بيماري ها  به  ابتال  احتمال  و  مي شود  گرفتگي 
آنجايي  از  مي يابد.  افزايش  افراد  در  قلبي  حمله 
به  خانم ها  از  كمتر  آقايان  آمار،  اساس  بر  كه 
خوردوخوراك و شيوه سالم زندگي كردن خود 
اهميت مي دهند، احتمال باال رفتن كلسترول خون 
همين  به  است.  بيشتر  آنها  در  قلبي  حمله هاي  و 
توصيه  سال   35 باالي  مردهاي  تمام  به  دليل 
مي شود براي كنترل كلسترول خون خود، سالي 
2 بار آزمايش خون بدهند،  روزي 20 تا 30 دقيقه 
و  بگيرند  را  وزن  رفتن  باال  جلوي  كنند،  ورزش 

دور غذاهاي چرب را هم خط بكشند!

4.سرطان پوست: مالنوما، يكي از خطرناك ترين 
انواع سرطان پوست است كه مردان، 2 تا 3 برابر 
بيشتر از زنان به آن مبتال مي شوند. نام سرطان 
رنگدانه هاي  سازنده  سلول هاي  نام  از  مالنوما 
است.  شده  گرفته  مالنوسيت  نام  به  پوست 
طوالني مدت  تماس  معتقدند  پوست  متخصصان 
مهم ترين  از  آفتاب  سوختگي،  و  آفتاب  اشعه  با 
علل ابتال به اين نوع از سرطان پوست است. آنها 
مي گويند آقايان مي توانند با استفاده از كرم هاي 
لبه دار،  بزرگ  كاله هاي  و  رنگ  بدون  ضدآفتاب 
قبولي  قابل  حد  تا  را  سرطان  اين  به  ابتال  خطر 
و  روتين  آزمايش هاي  دهند.  كاهش  خود  در 
اطالع دادن هرگونه تغيير رنگ و شكلي در ظاهر 
سرطان  زودتر  تشخيص  باعث  مي تواند  پوست 

مالنوما و درمان به موقع آن شود. 

دليل  به   2 نوع  ديابت  به  ابتال   :2 نوع  5.ديابت 
است،  زنان  از  بيشتر  مردان  در  وزن،  اضافه 
سالگي   45 از  مي شود  توصيه  آقايان  تمام  به 
به بعد، سالي 2 مرتبه آزمايش قند خون بدهند، 
فشار و چربي خونشان را كنترل كنند، جلوي باال 
رفتن وزنشان را بگيرند و اگر سابقه خانوادگي 
اندازه  از  بيش  خوردن  از  دارند،  ديابت  به  ابتال 
ديابت  اگر  چون  بپرهيزند،  شيرين  خوراكي هاي 
نوع 2 زود تشخيص داده شود، مراحل درماني 

بسيار ساده اي خواهد داشت!

است  چشمي  بيماري  نوعي  گلوكوم  6.گلوكوم: 
كه عصب بينايي را درگير مي كند و اگر به موقع 
تشخيص داده و درمان نشود، مي تواند منجر به 
نابينايي فرد شود بنابراين، انجمن چشم پزشكان 
آمريكا به مردان زير 40 سال توصيه مي كند هر 
2 تا 4 سال يكبار، مردان 40 تا 54 سال، هر 1 
تا 3 سال يكبار، مردان 55 تا 64 سال، هر 1 تا 
2 سال يكبار و مردان باالي 60 سال، هر 6 ماه 
تا 1 سال يكبار براي انجام تست هاي تشخيصي 

گلوكوم به پزشك مراجعه كنند.

كولوركتال،  سرطان  كولوركتال:  7.سرطان 
به  ابتال  اثر  در  مرگ ومير  شايع  علت  دومين 
اين  به  ابتال  براي  مردها  و  سرطان هاست  انواع 
سرطان  هستند.  زن ها  از  مستعدتر  بيماري، 
بزرگ  روده  داخلي  سطح  در  بيشتر  كولوركتال 
رشد مي كند و از همين نقطه به ساير نقاط بدن 
منتشر مي شود. راه پيشگيري از ابتال به اين نوع 
روتين  آزمايش هاي  با  كه  است  اين  هم  سرطان 
و منظم، پوليپ هاي روده بزرگ پيش از سرطاني 

شدن، تشخيص داده و از بدن خارج شوند.

5 دليل عجيب سردرد 
 

رخ  شما  براى  دليلى  هر  به  است  ممكن  سردرد 
كه  هستند  عجيبى  داليل  اوقات  گاهى  اما  دهد 
از  مملو  را  شما  سر  شويد  متوجه  آنكه  بدون 
سر  همه  درد  مى كنند.وقتى  بى شمار  دردهاى 
كارى  هيچ  به  قادر  انسان  ديگر  مى گيرد  فرا  را 
نيست، اين لحظات دقيقا احساس آن را داريد كه 
يك پتك را كسى براى انتقامجويى آنچنان بر سر 
سر  و  شكسته  پتك  حتى  كه  است  كوبيده  شما 
در  بى احتياطى  است.  مانده  باقى  برايتان  دردش 
داشته  همراه  به  را  سردرد  مى تواند  موردى  هر 
باشد اما برخى مواقع به طرز عجيبى سردرد به 

سراغ شما مى آيد:

غذاهاى مانده و دودى
دودى  روش  از  كه  هستند  خوراكى ها  از  برخى 
خوشمزه تر  گوشه اى  در  ماندن  با  يا  شدن 
به دست  كپك  از  كه  پنيرها  از  استفاده  مى شوند. 
مى آيند يا استفاده از ماهى دودى مى تواند باعث 
سولفت  داراى  مواد  اين  شود.  سردرد  بروز 
هستند كه رگ هاى خونى را مسدود مى كنند كه 
مانع از رسيدن خون به سر مى شود. با استفاده 
نكردن از اين غذاها سردرد شما نيز به سرعت 

خوب خواهد شد.

تعطيالت
شايد به نظر شما خيلى عجيب باشد كه تعطيالت 
دليلى براى سر درد باشد كه اين بستگى به روش 
افرادى  جمله  از  شما  اگر  دارد.  تعطيالت  گذران 
بيشتر  را  تعطيالت  و  هفته ها  آخر  كه  هستيد 
مشكل  اين  بگذرانيد  رختخواب  در  داريد  دوست 
اعتقاد  پزشكان  آمد.  خواهد  سراغتان  به  حتما 
دارند كه اگر شما بيش از حد زمان خواب بدنتان 
استراحت كنيد دچار سردرد خواهيد شد چرا كه 
كارى  نمى تواند  اما  است  شده  بيدار  شما  مغز 

انجام دهد.

پمپ بنزين
خاص  بوى  يك  به  حساسيت ها  اوقات  گاهى 
بنزين،  بوى  شود.  سردرد  بروز  باعث  مى تواند 
هستند  آلرژى زا  بوهاى  مهم ترين  تنباكو  و  عطر 
با  دنيا  مردم  از  بسيارى  آنها  ميان  در  كه 
استشمام بوى بنزين دچار اين مشكل مى شوند. 
حدى  به  مى توانند  حساسيتى  سردردهاى  اين 
لحظه اى  نتواند  حتى  فرد  كه  باشند  كشنده 

چشمانش را بببند.

مدل مو
دليلى عجيب اما واقعى براى سردرد را مى توان 
ممكن  بيشتر  مشكل  اين  البته  دانست  مو  مدل 
است براى خانم ها پيش بيايد ولى در آقايانى كه 
نيز  مى كنند  استفاده  ژل  و  تافت  مانند  موادى  از 
موهاى  محكم  خيلى  كه  خانم هايى  دارد.  وجود 
ديده  كثرت  كه  هستند  مواردى  مى بندند  را  خود 

مى شود دچار سردردهاى شديد مى شوند.

يك روز آفتابى
آفتابى  با  روز  يك  در  آزاد  هواى  در  زدن  قدم 
درخشان شايد كمى لذت بخش باشد اما هميشه 
شود  ساعت  دو  مجاز  حد  از  بيشتر  مدتش  اگر 
كند.  ايجاد  را  بى امانى  سردردهاى  مى تواند 
اشعه خورشيد با توجه به موادى كه دارد وقتى 
و  شده  سر  وارد  مى كند  برخورد  شما  سر  به 
روى رگ هاى خونى تاثير مى گذارد همين باعث 

به وجود آمدن سردردهاى مختلف خواهد شد.

پوست سيب و كاهش چاقى 
  

دانشمندان ماده اى طبيعى در پوست سيب مشاهده كرده اند كه مى تواند تا 
حدى از چاقى و برخى پيامدهاى مضر آن جلوگيرى كند.محققان دانشگاه 
آيووا در تحقيقاتى كه در نشريه علمى پلوس وان منتشر شد به اين نتيجه 
افزايش  ضمن  سيب  پوست  در  موجود  اورسوليك  اسيد  ماده  رسيده اند 
ميزان عضالت و چربى قهوه اى- دو بافتى كه به كالرى سوزى معروف 
مى شود. سالمت  براى  آن  مضر  پيامدهاى  و  چاقى  كاهش  موجب  هستند 

تا همين اواخر، محققان بر اين باور بودند كه اين تنها نوزادان هستند كه 
چربى قهوه اى دارند و اين چربى در طول دوران كودكى از بين مى رود. 
كه  شده  مشخص  انسان  بافت هاى  از  عكسبردارى  فناوريهاى  پيشرفت  با 
بزرگساالن نيز ميزان كمى از اين چربى را بيشتر در ناحيه گردن و بين 
شانه ها حفظ مى كنند.همچنين اين تحقيقات نشان داد افزايش سطح چربى 

قهوه اى با كاهش ميزان چاقى و سطوح قند و چربى خون در ارتباط است 
و اين مساله موجب شده است دانشمندان به اين نتيجه برسند كه چربى 
قهوه اى در پيشگيرى از چاقى و ديابت موثر خواهد بود.در اين بررسى، 
محققان دانشگاه آيووا موشهايى را كه رژيم غذايى پرچرب به آنها داده 
شده بود را بررسى كردند. به نيمى از اين موشها همراه غذاى پرچرب خود 
مقاديرى اسيد اورسوليك نيز داده شد. نكته جالب اين بود كه موشهايى 
غذا  ديگر  موشهاى  از  بيش  بود  اورسوليك  اسيد  غذاييشان  رژيم  در  كه 
مى خوردند با اين حال موشهايى كه مكمل غذايى اسيد اورسوليك دريافت 
كردند وزن كمترى اضافه كردند و سطح قند خون آنها نزديك عادى باقى 
است  گفتنى  نشدند،  دچار  چرب  كبد  بيمارى  به  همچنين  موشها  اين  ماند. 
كه  است  درمان  غيرقابل  بيمارى  يك  حاضر  حال  در  چرب  كبد  بيمارى 
حدود يك پنجم آمريكاييها به آن مبتال هستند.همچنين بررسيهاى بيشتر 
عضالت  افزايش  موجب  اورسوليك  اسد  مصرف  داد  نشان  محققان  اين 

اسكلتى و در نهايت موجب تقويت توان بدنى و استقامت مى شود.
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هندوانه را با دانه ميل كنيد 
  

با  آن  خوردن  كه  است  آفريقايى  بومى  ميوه  يك  هندوانه 
دارد.  بسزايى  تاثير  زودرس  پيرى  از  جلوگيرى  در  اش  دانه 
شماريست  بى  خواص  داراى  تابستانى،   ميوه  اين  هندوانه 
داراى  هندوانه  است.آب  شده  اشاره  آن  از  نمونه هايى  به  كه 
ويتامين هاى A، B، C، B2، PP و همچنين پروتئين،  چربى،  قند،  
هندوانه  مى باشد.دانه هاى  و....  گوگرد  و  فسفر  آهن،  كلسيم،  
حاوى  ولى  است  ضعيف   A و   C ويتامين هاى  نظر  از  هرچند 
روى، ويتامين E و چربيهاى ضرورى مى باشد. به طور كلى 
امراضى كه هندوانه از بروز شان جلوگيرى مى كند عبارتند از: 
سرطان هاى پروستات، سينه، رحم،  ريه و روده بزرگ. بنا بر 
اين گزارش: سموم بدن را از طريق ادرار،  مدفوع و عرق دفع 
مغز  مى كند.همچنين  جلوگيرى  هم  خون  شدن  لخته  مى كند.از 
سوزش  درمان  براى  روز  در  گرم  مقدار 35  به  هندوانه  دانه 
خونريزى  سينه،   خش  خش  معده،   زخم  مثانه،   زخم  ادرار، 
سينه و تسكين سرفه موثر است و همچنين به هضم غذا هم 
كمك مى كند و از پيرى زود رس سلول هاى پوست جلوگيرى 
مى كند.اشخاصى كه به وسواس مبتال هستند، چنانچه روزانه 
مقدارى مرباى پوست هندوانه را كه با عسل طبيعى تهيه شده 
است بخورند،  حالت وسواس آنها برطرف خواهد شد.پوست 
سفيد داخل هندوانه براى زخم گلو و دهان بسيار مؤثر است 
و همچنين به دليل داشتن مقدار زيادى سيترولين (نوعى اسيد 
آمينه) موجب گشادشدن سرخرگ ها مى شود و گردش خون 
را بهبود مى بخشد. افرادى كه سرد مزاج هستند توجه كنند كه 
هندوانه را با عسل يا شكر ميل كنند.در آخر،  پيشنهاد مى كنيم 
هضم  در  تا  كنيد  ميل  تان  غذايى  وعده  دو  بين  را  هندوانه 

غذايتان اختالل ايجاد نشود.

مواد غذايى براى تقويت جسم 
 

در اينجا شما را با هفت ماده غذايى كه تاثير بسزايى در تقويت 
سالمت جسمى دارند آشنا مى كنيم در ضمن اين منابع غذايى 

سرشار از ويتامين   C و E، آهن و كلسيم هستند.
اسفناج

از آنجايى كه كالرى اسفناج كم است حتما در رژيم غذايى خود 
قرار دهيد.تحقيقات نشان داده است كه اسفناج در پيشگيرى از 
ايجاد لكه ها و خالهاى مربوط به سن، آب مرواريد و تعدادى 
از سرطان ها و بيمارى هاى قلبى و عروقى سهم بسزايى دارد 
شما مى توانيد در كنار غذايتان به صورت پخته يا به شكل خام 

آن را مصرف كنيد.
مغزها

و  فيبر  پروتئين  از  غنى  منبعى  گردو  و  بادام  مثل  مغزهايى 
اكسيدان  آنتى  و  امگا 3  از  سرشار  همچنين  بوده   E ويتامين 

هستند.مصرف خام آن ها بسيار مفيد تر از بوداده آنهاست.
عسل

نيز  زيادى  درمانى  خواص  بلكه  نيست  خوراكى  ماده  عسل 
مى شد. استفاده  آن  از  گلودرد  تسكين  براى  گذشته  دارد.از 

اما امروزه براى درمان زخم ها و مشكالت مربوط به معده و 
روده كاربردى است.عسل بر سطح آنتى اكسيدان هاى بدن اثر 
عالى دارد و بدن را از مضرات محيط مانند دود سيگار و مواد 
شيميايى محافظت مى كند.همچنين موجب افزايش باكترى هاى 
آنتى  باشد  تر  تيره  چه  هر  عسل  است  گفتني  مى شود  روده 

اكسيدان آن بيشتر است.
ماهى سالمون

ماهى سالمون جزء ماهى هاى خوش طعمى است كه سرشار از 
اسيدهاى چرب امگا 3 است.اين اسيدهاى چرب براى سالمت 
قلب بسيار الزم هستند اين ماهى سر شار از پروتئين است. در 
موقع خريد دقت كنيد كه از نوع آزاد دريايى آن خريدارى كنيد.

جوى دوسر
مصرف  كه  كرد  تاكيد  آمريكا  غذايى  سازمان  پيش  سال   10
فراوان جو موجب كاهش كلسترول مى شود. فيبر موجود در 
جوى دوسر در كاهش كلسترول و به خصوص LDL بسيار 
درصد  يك  فقط  كاهش  با  كه  باشيد  داشته  توجه  است.  مؤثر 

كلسترول ريسك سكته 1 تا 3 درصد كاهش مى يابد.
شكالت تلخ

نقش  و  است  قوى  اكسيدان هاى  آنتى  از  سرشار  شكالت 
كالرى  وجود  دليل  به  اما  دارد  خون  فشار  كاهش  در  مؤثرى 

زياد بايد سعى در كاهش مصرف آن داشت.
تمشك

تمشك تنها براى خوش طعم كردن مواد غذايى نيست.وجود 
ميوه  اين  كه  شده  باعث  آن  در  اكسيدان  آنتى  فراوان  مقادير 
مورد توجه قرار بگيرد.تمشك در كاهش بيمارى هاى مرتبط با 

كهولت سن بسيار مفيد است.

تفاوت ديابت در 
زنان و مردان 

  
از  بيشتر  متوسط  به طور  زنان  علمى،  مطالعه  يك  نتايج  اساس  بر 
مردان دچار ديابت مى شوند و ميزان مرگ و مير ناشى از اين بيمارى 
پزشكى  سالنامه  در  كه  مطالعه  اين  نتايج  است.  بيشتر  آنها  بين  در 
داخلى منتشر شده است، نشان مى دهد ميزان مرگ و مير مردان مبتال 
تغييرى  آمار  اين  زنان  مورد  در  كه  درحالى  يافته  كاهش  ديابت  به 
از  كمتر  سال  ديابت 5/7  به  مبتال  مردان  اين  بر  عالوه  است.  نكرده 
مردان فاقد اين بيمارى زندگى مى كنند؛ اين تفاوت در زنان 2/8 سال 
بيشتر است. محققان عوامل مختلفى ازجمله تفاوت هاى فيزيولوژيك 
با  زنان  و  مردان  بدن  اساس  براين  كردند.  عنوان  مطالعه  اين  در  را 
هم تفاوت فراوانى دارد كه مى توان اختالالت فيزيولوژيك را در اين 

امر موثر دانست.
شرايط سخت زنان

زنان  زيرا  است  مردان  از  بيشتر  زنان  عمر  طول  عادى  شرايط  در 
كمتر به بيمارى هاى قلبى مبتال مى شوند اما زنان مبتال به ديابت از 
برنامه  مدير  لگاتو  ماريان  دكتر  گفته  به  هستند.  مستثنى  قاعده  اين 
درمان ويژه جنسيت در دانشگاه كلمبيا،  احتمال ابتال به بيمارى هاى 

زنان  ديگر  از  بيش  برابر  ديابت 6  به  مبتال  زنان  در  عروقى   - قلبى 
به  ابتال  خطر  افزايش  احتمال  مردان  در  ديابت  بيمارى  بروز  است. 
بيمارى هاى قلبى را 2 تا 3 برابر افزايش مى دهد. داده هاى اطالعاتى 
ديابتى  مردان  به  نسبت  آنها  قندخون  كه  ديابتى  زنان  مى دهد  نشان 
كمتر كنترل مى شود، چاق تر هستند و فشارخون و كلسترول باالترى 
دارند؛ همين عامل باعث كشنده تر بودن بيمارى قلبى در زنان ديابتى 

نسبت به مردان مبتال به ديابت است.
بيمارى هاى قلبى

قلب  مطالعات  اروپايى  علمى  مجله  در  كه  مطالعه اى  نتايج  اساس  بر 
چاپ شده است، ارتباط بين ديابت و مرگ ناشى از بيمارى هاى قلبى 
در زنان قوى تر از مردان است. نتايج تحقيقات پژوهشگران فنالندى 
قلبى  حمله  از  تر  كشنده  ديابتى  زنان  در  قلبى  حمله  داده  نشان  نيز 
در مردان ديابتى است. به گفته دبورا وكسلر غددشناس بيمارستان 
است؛  جدى  و  مهم  ديابتى  مسن  زن  براى  قلبى  حمله  ماساچوست، 
چگونگى  زيستى  تفاوت هاى  در  است  ممكن  بزرگ  خطر  اين  ريشه 
سكته قلبى در مردان و زنان باشد. در هر دوى آنها عالمت مشترك 
سكته قلبى، درد قفسه سينه يا احساس ناراحتى در باالتنه وجود دارد 
نفس،  تنگى  تهوع،  احساس  بيشتر  مردان  به  نسبت  زنان  كه  درحالى 
درد فك و پشت را هنگام سكته تجربه مى كنند. اگر زنى اين عالئم را 
داشته باشد ولى آنها را به عنوان هشدار سكته قلبى تشخيص ندهد، 
به دنبال درمان نخواهد رفت و به اين ترتيب احتمال بهبودى او كاهش 

مى يابد.
بيمارى هاى كليوى

هستند  كليوى  بيمارى  به  ابتال  معرض  در  بيشتر  مردان  كلى  به طور 
اما اين تفاوت در ديابتى ها ازبين مى رود به گونه اى كه بيمارى هاى 
كليوى به عنوان عارضه ديگر ديابت در زنان شديدتر از مردان بروز 
پزشكى  مركز  علمى  هيات  عضو  بلكين  ماريك  كريستين  مى كند. 

زمان  تا  زنان  در  كليوى  بيمارى  مى گويد:  پى  سى  مى سى  دانشگاه 
يائسگى ديده نمى شود. يائسگى زمانى است كه ميزان استروژن در 
مردان  به  بيشتر  هورمونى  نظر  از  زنان  و  مى يابد  كاهش  زنان  بدن 
سن  درنظرگرفتن  بدون  ديابت  به  مبتال  زنان  مى كنند.  پيدا  شباهت 

مانند مردان در معرض ابتال به بيمارى هاى كليوى هستند.
افسردگى

شيوع افسردگى در زنان دو برابر مردان است همين امر ممكن است 
مشخص ترين  شود.  ديابتى  زنان  در  بيشتر  عوارض  بروز  سبب 
احتمال  كه  است  اين  زنان  مورد  در   2010 سال  مطالعه  دستاورد 
در  مى دهد.  افزايش  را  ديابت  به  ابتال  احتمال  افسردگى  شده  داده 
دو  هر  داراى  زنان  كه  است  شده  داده  نشان  ديگر  پژوهش هاى 
و  ديابت  نه  كه  زنانى  از  زودتر  برابر  دو  افسردگى  و  ديابت  مشكل 
نه افسردگى دارند، فوت مى كنند. در اين مطالعه مردان مورد بررسى 

قرار نگرفته اند.
عوامل زيست محيطى

بستگى  آنها  بدن  و  طبيعت  به  زنان  در  ديابت  عوارض  بودن  بيشتر 
به طور   (  HDL  ) خوب  كلسترول  كه  است  باور  اين  بر  لگاتو  دارد. 
جنسيت  اختالف  اين  عامل  و  است  مردان  از  بيشتر  زنان  در  عادى 
است. به گفته وى، در زنان مبتال به ديابت، ترى گليسيريد باال سبب 
كاهش HDL خون مى شود. اين دو عامل مانند االكلنگ عمل مى كنند؛ 
احتمال  افزايش  به  منجر  پايين   HDL و  باال  گليسيريد  ترى  تركيب 
بيمارى قلبى مى شود. به طور كلى شواهد نشان مى دهد كه زنان مبتال 
به ديابت ممكن است مراقبت هاى بهداشتى الزم را نداشته باشند اين 
تفاوتى است كه ريشه در شرايط طبيعى ندارد بلكه پديده هاى روانى 

يا اجتماعى بر آن موثر است. يكى از مشكالت ميزان آگاهى است؛ در 
مطالعه مراقبت ديابت كه ازسوى وكسلر هدايت شده بود، تفاوت بين 
دو جنس روشن شد. اين مطالعه نشان داد كه زنان ديابتى كمتر از 
كاهنده  داروهاى  مانند  قلبى  بيمارى هاى  به  مربوط  داروهاى  مردان 
كلسترول بد ( LDL ) باال را مصرف مى كنند. طبق نظر اين متخصص 
زنان نسبت به مردان با جديت كمترى براى عوامل خطر بيمارى هاى 
قلبى - عروقى دارو مصرف مى كنند. ديابت به داليل ديگرى نيز در 
بين دو جنس متفاوت است؛ مردان ديابتى نسبت به مردانى كه ديابت 
زنان  مى شوند.  جنسى  فعاليت هاى  در  اختالل  دچار  بيشتر  ندارند، 
ديابتى نيز با مسائلى مانند فقدان ميل جنسى رو به رو مى شوند. زنان 
ديابتى بيشتر در معرض ابتال به تخمدان پلى كيستيك هستند. تخمدان 
پلى كيستيك يك عامل خطر براى افراد ديابتى است به اين علت كه 
ممكن است توليدمثل آنها را دچار اختالل كند. زنان ديابتى نسبت به 
ديابت  همچنين  داشت.  خواهند  سخت ترى  باردارى  غيرديابتى  زنان 
باعث مى شود كه زنان بيشتر در معرض ابتال به عفونت هاى ادرارى 

قرار گيرند.
توصيه به زنان

زنان مبتال به ديابت نيازمند مراقبت بيشتر هستند؛ بنابراين بيماران و 
پزشكان آنها بايد به اين مساله توجه ويژه داشته باشند. انتخاب روش 
صحيح زندگى مانند فعاليت منظم و تغذيه سالم در بهبود سالمت آنها 
موثر خواهد بود. ارتباط مناسب با پزشك و كسب آگاهى در مورد 
اثرات ديابت به خصوص اثر آن بر سالمت زنان بسيار اهميت دارد؛ 
بيمار بايد در مورد آگاهى از روش هاى درمانى مناسب براى كنترل 
توصيه هاى  و  باشد  ارتباط  در  خود  پزشك  با  خون  چربى  و  فشار 
الزم را دريافت كند. به طوركلى، زنان و مردان ديابتى الزم است با 
كسب آگاهى هاى الزم در مورد بيمارى ديابت و تاثيرات آن بر جسم 

و روان، بيشتر مراقب سالمت خويش باشند.ح
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موسسه حقوقى دادآفرينان
پذيرش دعاوى حقوقى، خانوادگى و كيفرى در ايران

توسط وكالى مجرب پايه يك دادگسترى

پرونده هاى خانوادگى( مهريه، طالق، نفقه)، 
انحصار وراثت، ثبتى و ملكى و مالياتى

پرونده هاى پولى، بانكى،
 فروش اموال غير، جعل و غيره

انجام كليه امور ادارى در ايران اعم از :
شهردارى ها، اداره نظام وظيفه، ثبت ازدواج و طالق، 

استعالم خروج از كشور و اداره ثبت احوال
مشاوره و تنظيم قراردادهاى بين المللى تجارى

ثبت شركت ها ، واردات، صادرات و امور گمركى 

تلفن: 02071935592
 ايران:  00989122334075 

انجام كليه امور برقى  و 
تعميرات الكتريسيته 

کليه امور
kitchen, Bathroom 

شامل:
Kitchen Tiling, 

Cupboard Fitting, Floor-

ing, …

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

ما سيستم دلخواه شما را در 
كمترين زمان طراحى ميكنيم .

ديگر هدررفتن زمان بس است تنها يك تماس كافيست تا 
كارشناسان ما شما را در مكانيزه نمودن امور ادارى و دفترى محل 

كارتان يارى نمايند

برخى از خصوصيتهاى برنامه هاى طراحى شده : 

1) ديجيتالى شدن كليه فرمهاى موجود در محل كار شما 
2) قابليت ذخيره سازى در شبكه 

3) انجام كليه امور حسابدارى بصورت مكانيزه 
4) ارائه گزارشهاى دوره اى مطابق باميل شما 
5) انواع طراحى ديجيتالى فرمهاى تصادفات 

,Claim form, Hire form, Agreement form
6) و هرآنچه شما از كامپيوتر انتظار داريد........

Tel: 07811000455

تعمير و آموزش
 انواع كامپيوتر ، لپ تاپ و دسكتاپ 
در محل كار و يا منزل - نصب ويندوز برنامه هاى گرافيكى

 مالتى مديا- شبكه -  نصب آنتى ويروس - اپل و ماكروسافت

07811000455
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يك گــام تا 
جام جهـانى 

 
تيم ملى ايران با برترى چهار بر صفر برابر لبنان 
برزيل  جهانى  جام  به  صعود  براى  بلند  گام  يك 
در  لبنان  برابر  ايران  ملى  تيم  ديدار  برداشت. 
با  برزيل  جهانى 2014  جام  مقدماتى  رقابت هاى 
به  بر صفر ملى پوشان كشورمان  برترى چهار 
پايان رسيد. گل هاى ايران را محمدرضا خلعتبرى 
45و   1+) نكونام  جواد   ،(46) نژاد  قوچان   ،(39)
85) به ثمر رساندند. ملى پوشان ايران از همان 
دقيقه نخست فشار زيادى را روى دروازه لبنان 
بدست  را  زيادى  موقعيت هاى  و  كردند  ايجاد 
اين  با  را  برترى شان  مزد  نهايت  در  و  آوردند 

پيروزى بدست آوردند. در دقيقه دوم اين ديدار 
رضا قوچان نژاد در حالى كه در آستانه ى تك به 
تك شدن با دروازه بان لبنان بود، از سوى مدافع 
صحنه  اين  در  ژاپنى  داور  شد.  سرنگون  لبنان 
ارسال  هفتم  دقيقه  در  نداشت.  خطا  به  اعتقادى 
مى توانست  لبنان  دروازه  روى  بر  جبارى  خوب 
خطرساز شود كه رضا قوچان نژاد هرچه تالش 
موقعيت  اين  تا  برسد  توپ  اين  به  نتوانست  كرد 
ارسال  هشتم  دقيقه  در  برود.  دست  از  هم 
ضربه   كه  رسيد  نژاد  قوچان  به  حيدرى  زيباى 
سر شيرجه اى اين بازيكن به شكلى خطرناك از 
نهم  دقيقه  در  شد.  اوت  راهى  لبنان  دروازه   كنار 
كنار  از  اندك  فاصله اى  با  جبارى  سنگين  شوت 
يازدهم  دقيقه  در  شد.  اوت  راهى  لبنان  دروازه 
شوت قوچان نژاد از پشت محوطه جريمه لبنان، 
از كنار دروازه  اين تيم راهى اوت شد. در ادامه 
اين ديدار، بازى به سمت تعادل پيش رفت تا آنكه 
در دقيقه 24 حركت ديدنى خسرو حيدرى باعث 
كه  بگيرد  قرار  خوبى  موقعيت  در  خلعتبرى  شد 
محوطه  درون  خوب  ارسال  يك  با  بازيكن  اين 
صاحب  را  نژاد  قوچان  تا  كرد  تالش  جريمه 
به  نتوانست  كرد  تالش  هرچه  او  ولى  كند  توپ 
بدون  تساوى  با  همچنان  كار  تا  برسد  توپ  اين 
گل ادامه يابد. در دقيقه 33 بار ديگر ملى پوشان 
خوب  نفوذ  داشتند.  گلزنى  فرصت  كشورمان 
خسرو حيدرى از جناح راست موجب شد تا در 
كنار محوطه شش قدم فرصت مناسبى را بدست 
آورد اما پاس او به قوچان نژاد را عباس حسن 
نفوذ  با  خلعتبرى  دقيقه 34  در  گرفت.  اغوش  در 
زنى  شوت  موقعيت  در  لبنان  جريمه  محوطه  در 
دروازه بان  را  او  ضربه   ولى  گرفت  قرار  خوبى 

در  كرد.  كرنر  راهى  مناسب  واكنشى  با  لبنان 
دقيقه 36 لبنانى ها تك موقعيت نيمه  اول خود را 
رحمان  را  لبنان  مهاجم  ضربه   و  آوردند  بدست 
احمدى به خوبى در آغوش گرفت. در دقيقه 38 
نفوذ  راست  جناح  از  حيدرى  خسرو  ديگر  بار 
كرد ولى بازهم مدافعان لبنان مانع از ايجاد خطر 
شدند. در دقيقه 39  جدى بر روى دروازه  لبنان 
ثمر  به  ايران  را  اول  نيمه   نخست  گل  ديدار  اين 
رساند. مجتبى جبارى با يك پاس زيبا محمدرضا 
با  بازيكن  اين  تا  كرد  توپ  صاحب  را  خلعتبرى 
نفوذ در محوطه جريمه لبنان و در شرايطى تك 
لبنان  دروازه بان  دستان  از  دور  را  توپ  تك،  به 
 ) عباسى  اميد  به  را  گلش  او  كند.  دروازه  وارد 
آتش نشان فداكار ) تقديم كرد. با آغاز نيمه  دوم 
تيم ملى ايران خيلى زود به گل رسيد. در همان 
دقيقه نخست قوچان نژاد روى پاس خوب مجتبى 
جبارى صاحب توپ شد و با جا گذاشتن مدافع 
لبنان با ضربه اى ديدنى دروازه  لبنان را براى بار 
سوم باز كرد. يك دقيقه پس از گل سوم تيم ملى 

به لبنان، ارسال زيباى خلعتبرى مى توانست براى 
بار چهارم دروازه  لبنان را باز كند اما ضربه  بى 
لبنان،  دروازه ى  مقابل  از  شجاعى  مسعود  دقت 
در  شد.  اوت  راهى  تيم  اين  دروازه ى  باالى  از 
دقيقه 49 مهاجم لبنان، مى توانست يكى از گل هاى 
در  او  ضربه   اما  كند  جبران  را  تيمش  خورده ى 
دهانه ى دروازه  ايران با اختالف كمى راهى اوت 
از  نفوذ  با  خلعتبرى  ديگر  بار  دقيقه 51  در  شد. 
نژاد  قوچان  براى  را  مناسب  فرصت  چپ،  جناح 
فراهم كرد ولى ضربه  بى دقت اين بازيكن از كنار 
دروازه  لبنان راهى اوت شد. در ادامه ديدار بازى 
شرايطى متعادل به خود ديد تا آنكه در دقيقه 78 
غالمرضا رضايى با يك ضربه از پشت محوطه 
براى  را  دروازه  اين  تا  كرد  تالش  لبنان  جريمه 
آغوش  در  او  ضربه ى  كه  كند  باز  چهارم  بار 
اين   83 دقيقه  در  گرفت.  قرار  لبنان  دروازه بان 
نكونام  جواد  را  صفى  حاج  زيباى  ارسال  ديدار 
كه  زد  لبنان  دروازه ى  سمت  به  سر  ضربه ى  با 
ضربه سر نكونام با فاصله اى اندك و به شكلى 
خطرناك راهى اوت شد تا نتيجه همچنان سه بر 
صفر باقى بماند. در دقيقه 85 رضا قوچان نژاد 
لبنان  جريمه  محوطه  وارد  مناسب  شرايطى  در 
شد و در زاويه اى نچندان مناسب اقدام به شوت 
زنى كرد كه ضربه  او با فاصله از كنار دروازه 
نكونام  جواد  دقيقه 86  در  شد.  اوت  راهى  لبنان 
گل چهارم تيم ملى ايران را به ثمر رساند. شوت 
لبنان  جريمه ى  محوطه  پشت  از  بازيكن  اين  فنى 
وارد دروازه ى اين تيم شد. در دقايق پايانى ايران 
چند بار مى توانست به گل  پنجم برسد، اما ضربه  
بازيكنان ايران هر بار با بى دقتى به بيرون رفت 
كه آخرين ضربه را خلعتبرى زد. اين بازى پس 

از سه دقيقه وقت اضافه به پايان رسيد. در اين 
ديدار رحمان احمدى، پژمان منتظرى، سيدجالل 
حسينى، خسرو حيدرى، هاشم بيك زاده (احسان 
حاج صفى از دقيقه 79)، جواد نكونام، آندرانيك 
جبارى  مجتبى  قوچان نژاد،  رضا  تيموريان، 
(غالم رضا رضايى از دقيقه 70)، مسعود شجاعى 
محمدرضا  و   (69 دقيقه  از  مسلمان  (محسن 
ميدان  به  لبنان  برابر  ملى  تيم  براى  خلعتبرى 
رفتند. ايران با اين پيروزى 13 امتيازى شد و پس 
از كره 14 امتيازى در رده  دوم گروه قرار گرفت، 
تا در روز پايانى با يك مساوى مقابل كره جنوبى 
هم تقريبا صعودش را مسجل كند. اين بازى سه 

شنبه 28 خرداد در اولسان برگزار مى شود.

نكونام بهترين بازيكن ميدان
كاپيتان تيم ملى فوتبال به عنوان بهترين بازيكن 
ديدار با لبنان انتخاب شد. پس از پايان ديدار تيم 
جام  انتخابى  مرحله  در  لبنان  برابر  ايران  ملى 
بهترين  عنوان  به  نكونام  جواد  برزيل،  جهانى 

و  سى  بازى،  اين  شد.  انتخاب  ميدان  بازيكن 
هشتمين ديدارى بود كه نكونام بازوبند كاپيتانى 
ترتيب،  اين  به  بود.  بسته  بازو  بر  را  ملى  تيم 
نكونام ركورد تعداد كاپيتانى احمدرضا عابدزاده 
در  دايى  على  از  پس  و  شكست  را  ملى  تيم  در 
لقب  ملى  تيم  كاپيتانى  ركورددار  دومين  جايگاه 
گرفت. پيش از اين عابدزاده با 38 كاپيتانى دومين 
ركورد دار كاپيتانى تيم ملى بود. على دايى نيز با 

80 بار كاپيتانى همچنان ركورددار است.

قهر سرمربى تيم لبنان
سرمربى تيم ملى فوتبال لبنان به دليل ناراحتى از 
سوال يكى از خبرنگاران نشست خبرى را ترك 
فوتبال  ملى  تيم  ديدار  از  پس  كه  بوكر  تئو  كرد. 
ايران برابر لبنان در نشست خبرى حاضر شده 
خبرنگاران  از  يكى  سوال  با  آن كه  از  پس  بود، 
كردن  بازى  نحوه  درباره  او  از  كه  شد  روبه رو 
لبنان سوال كرده بود، با ناراحتى نشست خبرى 
كه  بود  گفته  بوكر  به  خبرنگار  اين  كرد.  ترك  را 
ما شيوه بازى تيم هاى عربى را مى شناختيم اما 
تيمش  كه  نداشتيم  انتظار  آلمانى  مربى  يك  از 
اين گونه بازى كند! سرمربى آلمانى لبنان نيز در 
پاسخ به اين سوال به آن خبرنگار گفت: متاسفم 
دهم  ادامه  صحبت ها  اين  به  نمى خواهم  ديگر  و 
پيش  كرديد.  بى احترامى  من  به  خيلى  شما  چون 
از اين سوال تئو بوكر در پاسخ به سوالى درباره 
اينكه آيا رقم خوردن چنين نتيجه اى را پيش بينى 
مى كرده است يا خير گفته بود:  پيش از بازى نيز 
گفته بودم كه با اين همه محروم و مصدومى كه 
داريم، بهتر از اين نمى توانيم بازى كنيم. غير از 

اين هم نمى توانستم بگويم.

تشكيل گران ترين تيم فوتبال 
جهان با 562 ميليون پوند!

جهان،  فوتبال  فعلى  بازيكنان  بررسى  در  فوتبال  محققان 
با  محققان  برگزيدند.  را  دنيا  فوتبال  تيم  گران قيمت ترين 
فوتبال  در  فعلى  بازيكنان  بين  در  فاكتور  چندين  بررسى 
اروپا مشخص كردند اگر اين بازيكنان بخواهند تيم شان را 

در تابستان ترك كنند، جدايى طلبى شان چقدر هزينه دارد. 
اروپا  فوتبال  فعلى  بازيكنان  بررسى  در  فوتبال  محققان 
مدت  سن،  باشگاهى،  و  ملى  موفقيت  نظير  فاكتورهايى 
اين  شده  تاييد  و  رسمى  قيمت  و  بين المللى  تجربه  قرارداد، 
بازيكنان را مورد بررسى قرار داده اند تا قيمتى ثابت براى 
اين بازيكنان در نظر گرفته شود. در اين فهرست ليونل مسى 
در صدر قرار گرفته است. اين آرژانتينى در تابستان امسال 
185 ميليون پوند قيمت دارد. نفر دوم اين فهرست كريستيانو 
اين  البته  دارد.  قيمت  پوند  ميليون  كه 87/86  است  رونالدو 
اين  به  مسى  ليونل  و  رونالدو  كريستيانو  بين  زياد  اختالف 
بارسلونا  با  را  قراردادش  تازگى  به  مسى  كه  است  خاطر 
نسبت  بازيكن  اين  خريد  قيمت  بنابراين  و  است  كرده  تمديد 
به رونالدو كه 2 سال ديگر تا پايان قراردادش باقى مانده، 
عنوان  به  شده  انتخاب  بازيكن   11 بين  در  است.  بيشتر 
گران قيمت ترين بازيكنان جهان نام چهار بازيكن از بارسلونا 
نام  نشدن  ديده  فهرست  اين  بزرگ  شگفتى  مى شود.  ديده 

آندرس اينيستا است! 
گران قيمت ترين تيم جهان به اين شرح است: 

*داويد دِخيا (منچستريونايتد) 22 ميليون پوند 
* فيليپ الم (بايرن مونيخ) 17 ميليون پوند 

* سرخيو راموس (رئال مادريد) 35 ميليون پوند 
* جرارد پيكه (بارسلونا) 29 ميليون پوند 
* جوردى آلبا (بارسلونا) 21 ميليون پوند 

* ادن هازارد (چلسى) 47 ميليون پوند 
* سرخيو بوسكتس (بارسلونا) 33 ميليون پوند 

* گرت بيل (تاتنهام) 37 ميليون پوند 
* ادينسون كاوانى (ناپولى) 49 ميليون پوند 
* ليونل مسى (بارسلونا) 185 ميليون پوند 

* كريستيانو رونالدو (رئال مادريد) 87/86 ميليون پوند

آقـاي خـوشحال در لنــدن!
سرمربيگري اش  دوره  دومين  رسمًا  ديروز  مورينيو  خوزه 

را در تيم فوتبال چلسي 
خود  بالفاصله  و  آغاز 
خوشحال»  «آقاي  را 
كرد.  نامگذاري 
مربي  پركاريزماترين 
كه  جهان  فوتبال 
ساله   50 و  پرتغالي 
جنجال  هر  و  است 
اقدامي  حساب شده اش 
او  جانب  از  صوري 
حواس ها  كشاندن  براي 
رها  و  خود  سمت  به 

روحي  فشارهاي  از  خود  فرماندهي  تحت  تيم هاي  كردن 
است، از كنفرانس خبري اي هم كه در لندن و براي آغاز به 
شده  برپا  شهر  اين  آبي هاي  پيراهن  جمع  در  او  مجدد  كار 
اناري هاي  و  آبي  با  ابدي اش  تسويه حساب هاي  براي  بود، 
ايالت كاتالونياي اسپانيا سود جست و جواب تند و قاطعي به 
ژاوي و آندرس ايني يستا داد. اين دو هافبك كليدي بارسلونا 
در روزهاي اخير گفته بودند «آقاي خاص» با سياست هاي 

تندخويانه و حاشيه سازي هاي متعددش طي 
3 سال زمامداري در رئال مادريد لطمات زيادي به فوتبال 
اسپانيا منجمله بارسلونا زده است. مورينيو در پاسخ گفت: 
«بله، راست مي گويند، من در فصل دوم كارم در رئال، اين 
گذاشتن  به جا  با  و  بارسلونا  بر  برتري  امتياز   9 با  را  تيم 
ركوردهاي تازه اي در زمينه كسب امتيازات و گلزني قهرمان 
بارسلونا  به  بزرگ  لطمه اي  اين  و  كردم  اسپانيا  ليگ  مطلق 
روزهاي  اين  در  و  اينك  اگر  گفت  همچنين  مورينيو  بود.» 
خاص خود را «آقاي خوشحال» مي نامد، به اين سبب است 
كه به تيمي بازگشته كه محبوب وي است. در عين حال او به 
همگان در همين تيم هشدار داد اصًال فكر نكنند كه بر اساس 
مبناي  و  فرستاد  خواهد  ميدان  به  را  افراد  نشان ها  و  نام ها 
كار او فقط لياقت و آمادگي بازيكنان است. او با اين اظهارات 
عمًال جان تري كاپيتان تا حدي نزول كرده چلسي را مخاطب 

قرار داد.
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زي بپر وم رح ل ب ول

 افقي:
ــت گياهان كه به  ــي براي كش ١- محل
وسيله پوشش هاي شفاف پوشيده شده 

است - نوعي پارچه لباسي
٢- ابر سفيد - نويسنده - اصرار

٣- آسياب دستي - وسيله اي براي ترازو 
- قدرت، توان

ــس - حرف عطف - علت، باعث  ٤- نح
- جانب

ــوغات اصفهان - پارچه يا فرشي  ٥- س
ــد - به معني  ــوي در مي اندازن ــه جل ك

نوكري هم آمده
ــه - ماشين نويسي  ٦- آقا در لفظ فرانس

- ماضي شدن
٧- واحد پول چين - دستگاه خرمنكوبي 

- خونبها
٨- خدايي - چوبه اعدام - زودباور

٩- صالبت و سختي - درمانگاه - بسيار 
بخشنده

ــدف، مقصود -  ــان كجي - ه ١٠- ده
سردار اشكاني

ــر خاك  ــي - زي ــين - گالب ١١- واپس
پنهان كردن

ــرف جمع  ــق - ح ــاز - قاي ١٢- اول، آغ
فارسي - مساوي در شطرنج

ــازار بورس  ــده - در ب ــالك و رون ١٣- س
معامله مي شود - ناشايست

ــور  ــب - حض ــا و غري ــاز - تنه ١٤- خب
داشتن

ــت  ١٥- هنر و علم مديريت جنگل، كاش
ــان جنگلي و ديگر موارد مربوط به  درخت

منابع طبيعي - از حواس پنجگانه
 عمودي:

١- سياحت - نوعي غذا
ــان - عضوي در  ــاي - بياب ــت چ ٢- صف

صورت
٣- نگين انگشتري - كشوري 

در اروپا - تخت سلطنت
ــاكان - مار از  آن بدش  ٤- ني
ــدن -  ــده ب ــد - فرمان مي آي

حركت كرم
ــتمدار - پشت سر  ٥- سياس

هم - كم مانده آدم شود
ــخندان و شاعر -  ٦- نيز - س

فرهنگ لغت فرانسه
 - ــه  گذرنام  - ــائيدن  س  -٧
نصب و عزل و قبول استعفاي 
ــان از  ــوراي نگهب ــاي ش فقه

وظايف ايشان است
ــز و ارجمند - مخفف  ٨- عزي

از آن - بزرگواري، سروري

٩- شيريني سنتي تبريز - جهانگردي - 
نيزه كوچك

ــي لب - آتشگاه آهنگر  ١٠- تاول ويروس
- دشنام

ــي - سخن يا شعري كه  ١١- عدد ورزش
ــه قبلي بيان شود - جاري و  بدون انديش

سيال
ــه فرنگي - لوله  ــداي من - نقش ١٢- خ

گياهي - پسر عرب
١٣- علم آموختن - قلوب - وحشت

ــه - نوعي گل  ــي - نام دختران ١٤- فالن
خوشبو

١٥- وكيل - قديمي و كهن

 افقي:
ــفه  ــبد - فلس ــرآغاز واژه مي چس ١- س

خوشبيني
ــيله اي در منزل  ٢- از انواع انرژي - وس

- برتري ها
ــتاده و  ــروري - ايس ٣- فرمانروايي، س
ــلماني كه به خاطر  ــتوار - مورخ مس اس
ــه پيامبر  ــي كه روي زندگينام ويرايش
ــحاق انجام  ــته ابن اس ــرم(ص)، نوش اك

داده، شهرت دارد
٤- شهر شمالي - برابر - دندانساز - به 

سوي
ــرزنش - مقابل  ــاه - س ــف ش ٥- مخف

باطن

٦- پيشخدمت رستوران - نام پسرانه 
- خميدگي كاغذ

٧- آينده نگري - سريالي (١٣٨٩) با 
ــوالد كيميايي، ليال اوتادي و  بازي پ

سولماز غني - ميان 
ــراق - دريچه -  ٨- پارچه صاف و ب

بسيار خندان
٩- كندو - خداشناسي - چيستان

١٠- از حروف مقطعه قرآن - بالين 
- فرستاده

ــب تندرو -  ــام دخترانه - اس ١١- ن
آش

ــايورد -  ــار برق - ش ١٢- واحد فش
ــان مازندراني - درخت  ــز نر در زب ب

بي بار
ــار - محصول  ــه به ١٣- گل هميش
شركت تاتاموتورز هند - از رگ هاي 

مهم بدن
ــب اصيل - امر به ماندن -  ١٤- اس

بخش اصلي و آهنگين اپرا
١٥- پايتخت هنگ كنگ - بنايي كه 
درويشان براي اجراي مراسم آئيني 

خويش در آن گرد مي آيند
 عمودي:

١-چتر نجات - حركتي در كاراته
ــالوده - رنگ قرمز  ــر يكتا - ش ٢- گوه

قاليچه
٣- از جهات - خيال و ظن - با بركت

ــي - جوانه دانه هاي غالت -  ٤- درويش
خوب - مخترع ماشين بخار

ــص - از  ــت - غيرخال ــين زراع ٥- ماش
حروف يوناني

٦- خون - پابرجا - سد جاجرود
ــالن انتظار  ــر زدن - يار زهره - س ٧- غ

هتل
٨- سكني گزيدن - زندان مسعود سعد 

- هادي
٩- مأمور نظم و قانون - نوعي نانخورش 

- حرف شگفتي
ــزوات  ــا - از غ ١٠- دورنم

پيامبر(ص) - رشته باريك
١١- دريا - نادر - دانشمند 

و از همه چيز خبردار
ــم - نفس چاق -  ١٢- طع

گربه وحشي - حمام تكي
 - ــرانه  پس ــي  نام  -١٣

برانگيزنده - پرچم
١٤- بسيار روان - بدل وضو 

- مخلص و يكرو
١٥- گياهي شبيه زردچوبه 
ــف  توق و  ــر  تعمي كارگاه   -
ــداري  نگه و  ــو  لوكوموتي
تجهيزات و انباشت پارسنگ 

را مي گويند
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طالع بينى هفته
متولد فروردين (بره):

اين  شما  نرود!  چشمتان  در  پايتان  انگشت  هفته  اين  كه  باشيد  مراقب 
هفته خيلى عجله داريد و بايد حواستان باشد كه چطور از انرژى خود 
استفاده مى كنيد. شروع نادرست باعث مى شويد كه اعتبار و صالحيت 
اطرافتان  محيط  اى،  عمده  دگرگونى  هر  از  قبل  بدهيد.  دست  از  را  خود 
را در نظر بگيريد. بايد قبل از هر اقدامى قدم خود را محكم كنيد. شما 
اين هفته فرصتى داريد تا با كسى كه به شما الهام داده تا عاشق شويد 
تماس بگيريد. موضوع صحبت شما هر چه باشد، بسيار تشويق كننده 
است و مشخص است كه او هم همان احساسى را دارد كه شما داريد. 
اولين آشنايى شما بسيار عالى پيش رفت. در محل كار يادتان باشد كه 
بترسيد.  آن  از  شما  كه  شود  نمى  دليل  بود  متفاوت  و  جديد  چيزى  اگر 
اين فرد يا اين مفهوم جديد در حيطه رادار شما نبود و شما خيلى زود 
تصميم مى گيريد كه نبايد به آن نزديك شويد. ولى اين كار را نكنيد و 

درباره موضع خود دوباره بينديشيد.
متولدين ارديبهشت (گاو):

هفته بسيار مفيد و سازنده اى براى شما باشد اگر  هفته مى تواند  اين 
با نگرش درستى پيش برويد. شما انرژى بيشترى داريد و اين به شما 
كمك مى كند هر وظيفه اى كه داريد يا هر كارى كه انجام مى دهيد، به 
نحو احسن تمام كنيد. شايد تهاجمى تر از هميشه باشيد، پس از اين حس 
و  كنيد  واگذار  ديگران  به  را  كارها  بعضى  و  كنيد  استفاده  خود  نفع  به 
خودتان روى پروژه هايى كار كنيد كه بايد اين هفته تمام شوند. مهربانى 
و محبت زيادى در فضا هست. شما شانس اين را داريد كه احساسات 
با  شايد  بگذاريد.  ميان  در  داريد  عالقه  او  به  عميقًا  كه  كسى  با  را  خود 
را  خود  منظور  و  برسانيد  بهتر  را  خود  پيام  كوچك  هديه  يك  خريدن 
صميمى تر بيان كنيد. در محل كار فرصت ها در انتظار شما هستند. شما 
در موضع خوبى قرار داريد. ديگران به شما مراجعه مى كنند و از شما 
راهنمايى و مشورت مى خواهند. شما قدرت زيادى داريد. از اين قدرت 

عاقالنه بهره ببريد و از آن سوء استفاده نكنيد.
متولدين خرداد (دوقلوها):

برايتان  يافتن  آرامش  و  باشيد  داشته  اضطراب  كمى  هفته  اين  شايد 
سخت شود. احتماًال فعاليت هاى زيادى براى انجام دادن داريد. متأسفانه 
ديگران به نيازهاى شما توجه نمى كنند. بهتر است كه براى محافظت از 
خودتان  براى  روانى  سپرى  ديگران،  روحى  حاالت  مقابل  در  خودتان 
درست كنيد. فردى تصميم مى گيرد كه اولين قدم را براى شناختن شما 
بطور عميق تر و صميمى تر بردارد. شايد او از شما بخواهد كه با او 
شما  بين  احساساتى  برويد.  سينما  به  يا  بخوريد  شام  و  برويد  بيرون 
شويد.  مى  خوشحال  يكديگر  يافتن  از  شما  دوى  هر  و  گيرد  مى  شكل 
به  را  كارهايتان  مسئوليت  كنيد،  پنهان  همه  ديد  از  را  خود  آنكه  بجاى 
عهده بگيريد. اكنون زمان آن است كه با چالش هاى پيش رويتان روبرو 

شويد. بجاى ترسيدن و عقب كشيدن، از اين فرصت بهره ببريد. اعتماد 
به نفس درونتان را در بر بگيريد.

متولدين تير (خرچنگ):
مهفته قلبتان سخاوت زيادى نشان مى دهد. احتماًال حس مى كنيد دوست 
همه  لب  به  لبخند  و  داريد  نگه  راضى  خودتان  از  را  كس  همه  داريد 
بنشانيد. درخشش خود را به همه جا گسترش دهيد زيرا اين درخشش 
در چنين هفتهى مورد تحسين قرار مى گيرد. قطعًا در مورد تشويق مثبت 
و تمجيدها اشتباه نمى كنيد. روى جنبه مثبت و خوب افراد تمركز كنيد 
اگر  آورد.  مى  برايتان  را  چيزها  بهترين  نگرش  اين  كه  باشيد  شاهد  و 
اين هفته زياد احساساتى نبوديد نگران نشويد. اگر در رابطه اى دائمى 
هستيد، اين هفته فرصت خوبى براى جشن گرفتن همراهى و آشنا شدن 
با يكديگر را داريد و بدين ترتيب تعهد عميق ترى براى آينده داريد. اگر به 
دنبال عشق مى گرديد، بايد در مناسبت هاى اجتماعى هنرى شركت كنيد. 
اين هفته در محل كارتان فردى كه انتظارش را نداريد پيش شما مى آيد 
و از شما كمك مى خواهد. الزم نيست كه همه كارهايتان را براى كمك به 

او كنار بگذاريد. با هم كار كنيد و به موفقيت خوبى برسيد.
متولدين مرداد (شير):

برويد.  كار  سر  و  شويد  بلند  زود  خيلى  و  كنيد  اضطرار  شايد احساس 
اضطراب داريد كه بعضى از پروژه ها را راه بيندازيد و تمام كنيد. كليد 
موفقيت شما اين است كه مطمئن شويد قبل از سبقت گرفتن، خود پروژه 
را شروع كرده ايد. نگذاريد ديگران در مسير پيشرفت شما قرار بگيرند. 
احساسات خود را مهار كنيد. براى قرار امشب خيلى رويايى لباس مى 
منطقتان  هم  و  دلتان  مطابق  هم  مالقات  اين  كه  هست  احتمالش  پوشيد. 
مشترك  هم  با  شما  احساسات  و  افكار  كه  كنيد  مى  حس  تنها  نه  باشد. 
است، بلكه ته دلتان مى دانيد كه اين رابطه با گذشت زمان شكوفا شده 
و عميق تر مى شود. كنار دريا يا زير نور ماه قدم بزنيد. ديگران سعى 
مى كنند كه شما را متقاعد كنند ايده جديد بهترين ايده است. شايد وسيله 
جديدى وارد بازار شده است كه ديگران شما را متقاعد به خريدن آن مى 
كنند. شما طبيعتًا به اين وسيله شك داريد. زياد سخت نگيريد. نسبت به 

ايده هاى نو فكرتان را باز كنيد.
متولدين شهريور (سنبله):

به  هستيد،  روبرو  ديگران  مخالفت  با  هفته  اين  كه  شويد  متوجه  شايد 
خصوص در مورد احساسات تان. به نحوى حس مى كنيد تهديد شده 
ايد. نگرش تهاجمى باعث مى شود كه حس كنيد تحقير شده ايد يا ارزش 
توجه ديگران را نداريد. اينكه شما صلح، آرامش و هارمونى مى خواهيد 
اين  كنند.  مى  فكر  اينطور  ها  بعضى  ولى  نيست،  شدن  تحقير  معناى  به 
ويژگى ها نقاط قوت شما هستند، نه نقاط ضعفتان. يك موقعيت رمانتيك 
مورد قبلى  زيرا شما از تمام شدن  دلتان نرم شود.  باعث مى شود كه 
كه برايتان خيلى مهم بود، دلتان سنگ شده بود. فردى كه با او آشنا مى 
شويد درد و رنجى كه بخاطر دفعه قبل حس مى كرديد را از بين مى برد 
شما  بياوريد.  ايمان  عشق  قدرت  به  دوباره  كه  كند  مى  كمك  شما  به  و 
نمى  ديگران  كه  كنيد  مى  برقرار  ارتباط  افراد  با  كار  محل  در  هفته  اين 

توانند. اين به شما مزيت مى دهد. شما توانايى خدمت كردن به عنوان 
پلى بين شخصيت ها و ديدگاه هاى مختلف را داريد. اين مهارت ها به 

كارتان مى آيند.
متولدين مهر (ترازو):

شما در دنبال كردن و پيش بردن پروژه ها معركه هستيد، ولى شايد در 
شروع آنها زياد خوب عمل نكنيد. اين هفته زمانى عالى براى شماست 
تا ثابت كنيد كه مى توانند شروع كننده خوبى هم باشيد. انرژى بسيار 
اين  از  برآييد.  كار  اين  عهده  از  كند  مى  كمك  شما  به  كه  داريد  زيادى 
كردن  شروع  ارزش  كه  كنيد  كار  چيزهايى  روى  و  بريد  بهره  انرژى 
رمانتيكى  شام  عشقتان  با  و  برويد  بيرون  توانيد  مى  امشب  دارند.  را 
بخوريد. اگر منتظر فرصتى بوديد تا بعد از مشغله هايتان با او زمانى را 
سپرى كنيد، اين هفته وقتش است. برنامه ريزى كنيد و امشب به مهمانى، 
سينما يا شام بيرون برويد و از با هم بودن لذت ببريد. اينكه يك نفر اين 
هفته با اعتماد به نفس كامل با شما حرف مى زند دليل نمى شود كه حق 
با او باشد. فردى كه با او روبرو مى شويد، ايمانى قوى دارد. اين فرد 
به ايده هاى خود مطمئن است، ولى دليل نمى شود كه شما هم ايده هاى 

او را باور كنيد.
متولدين آبان (عقرب):

عزت نفس و خودباورى شما اين هفته خيلى باالست و حس مى كنيد كمى 
شور و اشتياق به شما كمك مى كند هفته بهترى داشته باشيد. در پروژه 
هايى كه حس مى كنيد راه به جايى نمى برند خودتان سكان هدايت را به 
دست بگيريد. اگر مى خواهيد اين كار درست انجام شود، بايد خودتان 
مهارت  از  استفاده  و  ايستادن  زمان  نكشيد.  خجالت  دهيد.  انجام  را  آن 
ها و استعدادتان رسيده است. اگر مى خواهيد به فردى نشان دهيد كه 
چقدر برايتان اهميت دارد، بايد از انرژى فعلى استفاده كنيد و برايش پيام 
رمانتيكى بفرستيد. شايد بهتر باشد يك شعر عاشقانه برايش بگوييد. هر 
هديه اى كه نشان دهنده صداقت احساسات شما باشد عميقًا روى او اثر 
هفته  اين  كند.  مى  آگاه  دهيد  مى  او  به  كه  اهميتى  از  را  او  و  گذارد  مى 
شايد با فردى در مورد يك پروژه خاص بحث كنيد. شكى وجود ندارد 
باشيد.  مراقب  گيرند.  مى  قرار  موردتهديد  غرورها  بحث  اين  از  بعد  كه 

خودتان را گول نزنيد.
متولدين آذر (كمان):

كه  باشيد  آماده  دارد.  وجود  تعارض  و  تنش  شما  دنياى  در  هفته  اين 
سازش ها تبديل به جنگ و جنجال شوند. زياد مسائل را شخصى نكنيد. 
به اين اختالفات به عنوان چالش هايى بنگريد كه شما را قويتر مى كنند. 
دلخور نشويد و فرار نكنيد. فرار كردن دردى را درمان نمى كند. انرژى 
اين هفته به شما شانسى براى انجام كارى متفاوت با آنچه دوست داريد 
هفته  اين  ايد،  نرفته  تعطيالت  به  كه  است  مدتى  اگر  واقع  در  دهد.  مى 
فرصت خوبى براى يك سفر كوتاه به مكانى جالب و رمانتيك داريد و مى 
توانيد با عشقتان ماجراهاى جالبى را تجربه كنيد كه تا مدتها فراموشتان 
نشوند. نيت شما خوب است، ولى شروع پروژه هيچ وقت آسان نيست. 
شايد متغيرهاى غيرمنتظره اى از همه سو به طرفتان بيايند. جنبه هاى 

پنهانى وجود دارند كه بايد برايشان آماده باشيد. هيچ چيز را از روى 
ظاهرش قضاوت نكنيد. خيلى چيزها باطنى هستند.

متولدين دى (بز):
اين هفته در دل احساس تنش مى كنيد و نمى توانيد از آن خالص شويد. 
شايد برايتان ارتباط برقرار كردن با مردم سخت باشد، زيرا آنها صداى 
تا  كنيد  ترجمه  را  خود  افكار  بايد  كه  باشد  يادتان  شنوند.  نمى  را  شما 
ديگران  با  يك  به  يك  تا  داريد  نگه  باز  را  ذهنتان  برسانيد.  را  پيامتان 
اگر  دارد.  وجود  پرمحبتى  و  ماليم  فضاى  هفته  اين  بزنيد.  كله  و  سر 
رمانتيك  فضاى  اين  از  بايد  ايد،  داشته  خود  رابطه  در  مشكالتى  اخيراً 
براى جبران اختالفات استفاده كنيد. هديه اى بخريد يا پيام عاشقانه اى 
بفرستيد. كتاب بخريد يا در رستوران كوچكى ميز رزرو كنيد. اين باعث 
داشته  خوبى  حس  دوباره  و  شود  حل  تر  راحت  مشكالت  كه  شود  مى 
باشيد. اين هفته فردى پيدا مى شود كه شما را زير پر و بالش بگيرد. اين 
حمايت خيلى به نفع شماست. در مقابل كمك او مقاومت نكنيد. اين كمك 
همان كليدى است كه به دنبالش بوديد. با هم مى توانيد به اوج برسيد 

و قله ها را فتح كنيد.
متولدين بهمن (ظرف آب):

هفته  اين  شايد  دهيد.  نشان  خود  از  بيشترى  صبر  هفته  اين  كنيد  سعى 
نظر  به  قبل  از  تر  طوالنى  چيز  همه  و  باشيد  بيقرار  و  تاب  بى  زيادى 
برسد. تالشتان را بكنيد تا در جهت جريان حركت كنيد. تالش نكنيد همه 
چيز سر موقع خود انجام شود. كيفيت مهمتر از سرعت است و ذهن باز 
و آرام مؤثرتر و سازنده تر از ذهن پرتنش است. اين هفته شما توانايى 
تقسيم احساسات خود را داريد و مى توانيد حرفتان را بدون سرخ شدن 
مى  قرار  تأثير  تحت  آنقدر  مقابل  فرد  بزنيد.  خودتان  كردن  مسخره  يا 
گيرد كه شايد كنترلش را از دست بدهد. بعد از آنكه حرف هاى الزم را 
زديد، مى توانيد آرامش پيدا كنيد و بگذاريد هر اتفاقى كه قرار است بيفتد، 
بيفتد. همه چيز خيلى خوب پيش مى رفت تا اينكه شما با فردى روبرو 
شديد كه به اندازه شما قوى است. تحت اين شرايط سازش كردن چندان 

راحت نيست. آماده سازش كردن باشيد.
متولدين اسفند (ماهى):

حساس  و  زنانه  جنبه  است.  اين  مسئله  هفته  اين  نجنگيدن،  يا  جنگيدن 
مى  ديگرى  چيز  شما  مردانه  و  تهاجمى  جنبه  و  گويد  مى  چيز  يك  شما 
گويد. نبايد در هيچ موقعيتى شتابزده عمل كنيد. بايد بجاى واكنش دادن 
با لحنى تهاجمى بخاطر كارهاى كسى، بيطرفانه و با حالت خنثى جواب 
دهيد. اگر مهمانى مى دهيد، بايد آن را تبديل به مناسبت رمانتيكى كنيد. 
افراد  با  و  كنيد  دعوت  را  مختلفى  افراد  بايد  هستيد،  عشق  دنبال  به  اگر 
جديدى آشنا شويد. غذاهاى خوبى آماده كنيد و بدين ترتيب تجربه اى 
فراموش نشدنى فراهم كنيد. اين هفته در محل كار دوست جديدى پيدا 
مى كنيد. اين منبع ارزشمند برايتان خيلى مهم است و هنوز ارزش واقعى 
آن را نمى دانيد. اين فرد كمى عجيب است، ولى در كل، مى تواند اطالعات 

مهمى در اختيارتان بگذارد كه در زمان مقتضى به كارتان مى آيد.

جدول و سرگرمى

به ياد داشته باشيد فقط از 
صرافى هاى معتبر جهت نقل و 
انتقال پول خود استفاده نمائيد
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پيامك به شماره07811000455 و يا تماس صوتي با شماره 02074332516

به  را  پيامتان  مي توانيد  همچنين  برسانيد.  هموطنان  گوش  به  را  خود  حرف 
آدرس الكترونيكي:info@persianweekly.co.uk ارسال نماييد. (لطفا نام و 

نام استان خود را در ابتداي پيام درج كنيد). 
منتظر نظرات و تماسهاى  شما هستيم

****
 با سالم

ايران  به  فرستادن  براى  را  پول  بااليى  مبلغ  كه  است  ماه  يك  از  بيشتر  من 
ماه،  يك  از  بيشتر  گذشت  از  بعد  متاسفانه  ولى  دادم  ها  صرافى  از  يكى  به 
توانستم بخشى از پول خودم را پس بگيرم ومابقى آن را از بنده كالهبردارى 
كرده است.  اين صرافى با توجه به تحقيقاتى كه كردم متوجه شدم كه هر از 
چندگاهى با اسم هاى مختلف در روزنامه هاى ايرانى تبليغ مى دهد. خواهش 
اينگونه  هاى  آگهى  چاپ  از  نشريه  اين  مسووالن  عنوان  به  شما  از  كنم  مى 

شركت ها خوددارى نماييد تا نتوانند بيشتر قربانى بگيرند.  

جواب هفته نامه پرشين:
قابل  و  پرشين  نامه  هفته  با  شما  تماس  از  تشكر  ضمن  گرامى  خواننده 
اعتماد دانستن خدمتگذاران خود در اين نشريه، بايد خدمتتان عرض نماييم 
مسووالن اين هفته نامه بارها و بارها با نوشتن مقاالت، گزارش هاى متعدد 
داشته  آن  بر  سعى  نامه،  هفته  اين  در  كوتاه  ى  هشداردهنده  هاى  پيام  يا  و 
تا جامعه ايرانيان ساكن در بريتانيا را آگاه سازد. متاسفانه اخيرا با توجه 
به نوسانات بازار ارز و مشكالت موجود در ايران و همينطور براى ايرانيان 
ساكن بريتانيا، بعضى از مراكز مالى ايرانى، دست به برخى رفتارهاى غير 
از  نمايند.  مى  استفاده  سوء  آمده  وجود  به  موقعيت  اين  از  و  زده  انسانى 
آنجاييكه هزينه هاى جارى اين نشريه از محل آگهى هاى آن تامين مى شود، 
در  طبعا  است.  اطمينان  مورد  هاى  آگهى  چاپ  بخش  اين  در  ما  تالش  تمام 
ميان آنها تعدادى هم هستند كه به گونه اى رضايت مراجعه كنندگان خود را 

فراهم نمى كنند. 
از همين جا به تمامى خوانندگان اين نشريه اعالم مى نماييم در نقل و انتقالت 
قيمت  اختالف  كمى  فريب  و  مراجعه  معتبر  هاى  صراف  به  حتما  خود  مالى 
دهند، صحت مطالبشان  را نخورند. آنها فقط در نشريات مختلف آگهى مى 
با صاحبان آنهاست و اعتماد و يا عدم اعتماد به آنها، انتخاب شماست كه 
با كمى تحقيق و چشمانى باز مى توانيد معتبرهاى آنان را بيابيد.  در نهايت 
با  كنيد.   پيدا  دست  خود  مبلغ  به  سريعتر  عزيز  ى  خواننده  شما  اميدواريم 

سپاس 

حكايت 
حكايت1

نان  در  گويي  چه  پرسيدند  راسخ  علماي  از  يكي 
وقف؟ گفت اگر نان از بهر جمعّيت خاطر مي ستاند 

حالل است و اگر جمع از بهر نان مي نشيند حرام.
 

نان از براي كنج عبادت گرفته اند
صاحبدالن نه كنج عبادت براي نان

 
حكايت2

و  آمدند  در  به  درويشي  خالف  به  رندان  طايفه 
شكايت  برنجانيدن  و  بزدند  و  گفتند  ناسزا  سخنان 
از بيطاقتي پيش پير طريقت برد كه چنين حالي رفت. 
هر  رضاست  جامه  درويشان  خرقه  فرزند  اي  گفت 
كه در اين كسوت تحّمل بي مرادي نكند مدعي ّست 

و خرقه بر او حرام.

درياي فراوان نشود تيره به سنگ
عارف كه برنجد تنگ آب است هنوز

گر گزندت رسد تحمل كن
كه به عفو از گناه پاك شوي

اي برادر چو خاك خواهي شو
خاك شو پيش از آنكه خاك شوي

گلستان و بوستان سعدى، شيخ مصلح الدين سعدى. 
برگردان از ادوار رهاتسك/ جى. ام. ويكنز

Story1
One of the ulemma of solid learning, having been 
asked for his opinion about waqfbread, answered; 
‘If it be accepted to insure tranquillity of mind  
from cares for food and to obtain leisure for devo-
tion, it is lawful but if it be taken for maintenance 
it is forbidden.’ 
Bread is taken for the corner of devotion
By pious men and not the corner of devotion
 
Story2
A company of vagabonds met a dervish, spoke in-
sulting words to him, struck him and otherwise 
molested him,; whereon he complained to his 
superior and explained the case. The pir replied: 
‘My son, the patched frock dervishes is the gar-
ment of resignation and who, wearing it, cannot 
bear injuries is a pretender not entitled to the 
frock. 
A large river will not become turbid from stones.
The Arif who feels aggrieved is shallow water yet. 

If he injures thee, bear it
Because pardon will purify thee from sin.
O brother, as the end is dust, be dust before thou 
art turned into dust.
 
 
Gulistan and Bustan Sheikh Musleh-’iddin sadi 
translated from the Persian by 
Edward Rehatsek (Gulistan) and G.M. Wickens 
(Bustan)

حكايت آخر


