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سال هاست گزارش هاي متعدد و متنوعي در 
مورد ميزان شادي مردم، داليل آن و راه هاي 
كشورهاي  در  روحيه  اين  توسعه  و  گسترش 
مختلف منتشر مي شود. توجه مراكز تحقيقاتي 
در  آن  اهميت  دهنده  نشان  موضوع  اين  به 

عصر حاضر است.
از وقتي مردم با زندگي ماشيني دست و پنجه 
جزء  و...  ترافيك  و  استرس  و  كنند  مي  نرم 
جدايي ناپذير زندگي ها شده، محققان در تالش 
تراژدي  اين  از  رفت  برون  براي  راهي  هستند 
زندگي مدرن پيدا كنند و تحقيقات متعدد نشان 
داده آن سخن قديمي چندان هم بيراه نبوده و 
هنوز هم «خنده» بر بسياري از دردها دواست.
كشورها  مسئوالن  كند  مي  مشخص  نكته  اين 
هم بايد به فكر اين موضوع يعني افزايش ميزان 
از  يكي  در  دليل  همين  به  باشند.  مردم  شادي 
گزارش ها تائيد شده بود كشورهاي ثروتمند 
در جهان كم نيستند، اما آنچه براي شادبودن 
مانند  عواملي  كند،  مي  جلوه  تر  مهم  درآمد  از 
روابط اجتماعي مستحكم، نبود فساد در جامعه 
و امكان فعاليت هاي مفرح و هيجان انگيز فردي 

است.
تعجبي هم ندارد؛ تصور كنيد شما در كشوري 
زندگي مي كنيد كه كاري مناسب داريد، روابط 
اجتماعي قوي و مستحكمي ميان افراد برقرار 
اختيارتان  در  فرصت  كافي  اندازه  به  و  است 
هست كه از لحظات زندگي لذت ببريد. در چنين 
شرايطي انتظار مي رود شما زندگي شادي را 
تجربه كنيد و از شرايط موجود، رضايت كامل 

داشته باشيد.

در  ناچارند  كنيد  تصور  را  افرادي  مقابل،  در 
براي  غذايي  كنند،  زندگي  نامناسب  مكاني 
مشكالت،  همين  دليل  به  و  ندارند  خوردن 
براي  معنايي  چندان  هم  اجتماعي  روابط 
توانند  نمي  حتي  گروه  اين  مسلما  ندارد.  آنها 
در  جايي  رضايت  و  كنند  درك  را  شادبودن 

زندگي شان ندارد.
قرن  در  دهد  مي  نشان  ساده  هاي  مثال  اين 
هاي  فعاليت  و  تالش  كنار  در  يكم  و  بيست 
در  مهمي  نقش  نيز  ها  دولت  جمعي،  و  فردي 
ايجاد و پايداري شادي هاي مردم دارند. تالش 
ايجاد  اجتماعي،  مناسب  روابط  برقراري  براي 
زيرساخت هاي الزم و... ازجمله مواردي است 
و  ظهور  در  توانند  نمي  تنهايي  به  مردم  كه 

پايداري شان نقشي بازي كنند.
در اين ميان، اما هنوز افرادي هم بر اين باور 
هستند كه دولت ها نقش زيادي در شادكردن 
و  رفاه  ديدگاه،  اين  اساس  بر  ندارند.  مردم 
خدمات اجتماعي، درآمد و بيكاري افراد تاثير 
چنداني بر وضعيت شان نمي گذارد و هر كس 
كه  حالي  در  است.  خودش  شادكردن  مسئول 
كشورهايي  ساكنان  نظرسنجي،  يك  براساس 
كه دولت بيشتر به فكر برآورده كردن نيازها 

يشان بوده، شادتر بودند.
كردند  شركت  نظرسنجي  اين  در  كه  كساني 
ميزان فردگرايي، روابط خانوادگي و اجتماعي، 
نرخ  و  خيرخواهانه  هاي  فعاليت  در  حضور 
بيكاري را از مهم ترين عواملي مي دانستند كه 
در افزايش ميزان شادي مردم تاثيرگذار است.
ادامه در صفحه 4
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در تصاوير حكاكى شده بر سنگهاى تخت جمشيد هيچكس عصبانى نيست. 
هيچكس سوار بر اسب نيست. هيچكس را در حال تعظيم نمى بينيد. هيچكس 
و  نيست  برتر  ديگر  قوم  بر  قومى  هيچ  نيست  خورده  شكست  و  سرافكنده 
هيچ تصوير خشنى در آن وجود ندارد. از افتخارهاى ايرانيان اين است كه 
هيچگاه برده دارى در ايران مرسوم نبوده است در بين صدها پيكره تراشيده 
شده بر سنگهاى تخت جمشيد حتى يك تصوير برهنه و عريان وجود ندارد. 

بخاطر بسپاريم كه از چه نژادى هستيم و داراى چه اصالتى مى باشيم. 

اين شناسنامه همه ماست

هفته نامه ِپرشين
 اجتماعى , فرهنگى , هنرى

ارگان  و  گروه  هيچ  به  پرشين  نامه  هفته 
سياسى و غير سياسى وابسته نمى باشد  
صحيح  رسانى  اطالع   جهت  در  صرفا  و 
سايت  از  مطالب  تمامى  دارد.  مى  بر  گام 
رسيده  مقاالت  معتبر،  هاى  روزنامه  ها، 
وخبرگزاريهاى رسمى با ذكر نام نويسنده 

انتخاب و به چاپ مى رسد.
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هفته نامه پرشين از نوشته هاي نويسندگان 
و خوانندگان استقبال كرده ولي در ويرايش 
صحت  و  ها  آگهى  است.مسئوليت  آزاد  آنها 
نامه  هفته  ميباشد  آن  صاحبان  بعهده  آنها 
صاحب  ها  آگهى  رد  يا  درقبول  پرشين 
اختيار مى باشد. كليه حقوق مادى و معنوى 
ثبت  شماره  به   Golden Class Ltd براى 
 2008 دسامبر  اول  تاريخ  به   06762511

محفوظ است.      
Printed by: Web Print UK  

يادداشت

 همكارى با  هفته نامه ِپرشين
همه  و  ايرانى  هموطنان  همه  از  پرشين  نامه  هفته 
نويسندگان اينترنتي و غير اينترنتي! در هركجاي دنيا 
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 

هفته نامه پرشين
با بيش از 10000 نفر دوستدار صفحه فيسبوك، 

10000 ايميل هفتگى و 3000 نسخه چاپى
پرتيراژترين نشرية ايرانى در انگلستان 

و بهترين رسانه  جهت درج پيامهاى بازرگانى 

07811000455

در شماره پيشين به انتشار سيصمين شماره هفته نامه پرشين پرداختيم. در اين شماره نيز به بهانه پيروزى 
اراده ملت در انتخابات و صعود تيم ملى فوتبال به جام جهانى، نگاهى انداخته ايم به شادى هاى مردم و لزوم 

تداوم آن در جامعه. اما دو نكته هم الزم به ذكر بود كه در اينجا يادآور مى شويم:

نامه  هفته  اين  به  نسبت  خود  قلم  با  گذشته  هفته  كه  همكارانى  و  دوستان  تمام  از  سپاسگزارى  وظيفه  اول 
و دست اندركاران آن ابراز لطف نمودند؛ از همه آن عزيزان  بخاطر محبتى وافرى كه نسبت به ما ارزانى 
داشتند قدردانى مى كنيم و دست شان را مى بوسيم. و تقاضا داريم كه از اين پس دوستان و خوانندگان به 
نقد عملكردمان و ذكر كاستى هاى اين نشريه نيز بپردازند تا از اين گذر زمينه پيشرفت نشريه نيز محيا شود. 
پرشين هماره چشم به راه انتقادات و پيشنهاد هاى تمام عالقمندان، خوانندگان و پيشكسوتان بوده تا اين راه 

پر فراز و نشيب را پيش روى ما روشن كند.

دوم، درگذشت هنرمند ارزنده، جليل شهناز و نويسنده گرانقدر فهيمه رحيمى را كه جاى خالى شان در شادى 
هايمان محسوس است، تسليت عرض مى نماييم و اميدواريم راهشان پر رهرو باشد.

در پايان از بانوى شاعر فقيد، ژاله اصفهانى، يادى مى كنيم با اين جمله كه «شاد بودن هنر است، شاد كردن 
هنرى واال تر»؛ با اين اميد كه شادى و مهر و اميد در دلهاى تمام هموطنان داخل و خارج از كشور نقش بندد 
و با همدلى، مشكالت سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى از كشور ما رخت بربندد و همگى با هم در كنار 

صلح و صفا از زندگى مان لذت ببريم.

هفته شادى داشته باشيد

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

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

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

مدت اشتراك براى كشور انگلستان:        ششماه 52 پوند         يكسال 70 پوند

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

تمامی سواالت دقيق پاسخ دهيد
Suite 2, 1st Floor, Barkat House 116-118 Finchley Road 
London NW3 5HT
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سياسِت شادى 
و زخم هايش

حسين قاضيان

مى  پديدار  كه  است  اميد  افق  در  شادى  ابرهاى 
هم  شاد  نباشد،  اميدوار  اى  جامعه  وقتى  شوند. 
دل  شادى  نباشد.  هم  غمگين  كه  گيرم  نيست. 
دارد.  آينده  به  رو  خوش  دل  خواهد.  مى  خوش 
اگر بادهايى كه از جانب آينده وزانند خبر از اميد 
ندهند، جوانه هاى شادى هم در دل ما سربر نمى 
آورند. چون چيزى كه دل آدمى را خوش مى كند 
فقط احساسى نيست كه اكنون دارد، يا چيزهايى 
نيست كه اكنون مالك آن است. بلكه بيشتر، حس 
هايى است كه اميد دارد در آينده داشته باشد يا 
صاحبش  آينده  در  دارد  اميد  كه  است  چيزهايى 
شود. اميد است كه دل ها را به رغم روزهايى كه 
ممكن است اكنون خوش نباشند، خوش مى كند و 
خرم. دل خودش را خوش مى دارد به آرزوها و 
تمناهايى اميدوارانه كه پيش روى روياهاى آينده 
اش قد مى كشند. اگر ما احساس مى كنيم كه شاد 
نيستيم شايد يكى هم به اين دليل است كه اميدى 

نداريم.

شاد بودن و شادى كردن با هم فرق دارند. شاد 
شادى  اما  است.  خوش  دل  داشتن  همان  بودن 
كردن ابراز و اظهار آن خوشى و مسرت درونى 
درونى  ظرفيتى  نيازمند  بودن  شاد  اگر  است. 
هاى  مهارت  نيازمند  بيشتر  كردن  شادى  است، 
شكلى  به  درونى  حالت  آن  ابراز  براى  اجرايى 
بيرونى است. ما مهارت هاى اجرايى را در جريان 
اجتماعى شدن مى آموزيم. شادى كردن هم مثل 
هر فعاليت اجتماعى ديگر آموختنى است. ما نمى 
آموزيم كه چگونه مى توانيم شادى كنيم. ما فاقد 
مهارت هاى شادى كردنيم. پس حتى وقتى هم كه 
اين  كنيم.  شادى  بايد  چگونه  نيستيم  بلد  شاديم، 
نابلدهاى غريب در شادى كردن، به شادى هامان 
رنگ غم اگر ندهد، عصبى و ناراحت مان مى كند 

و از شادى كردن پشيمان.

الگوهاى  دارد.  الگوهايى  خود  براى  هم  شادى 
شادى نيز مثل بسيارى چيزهاى ديگر، از فرهنگى 
اين  داستان  همه  اما  متفاوتند.  ديگر  فرهنگ  تا 
نيست. امروزه الگوهاى شادى نيز مثل الگوهاى 
خوردن و پوشيدن و ديدن و شنيدن و پسنديدن 
از «مركِز» جهان است كه به «پيرامون» سرازير 
مى شود. بنابراين براى ما كه در پيرامون به سر 
شادى  براى  كنيم  فكر  كه  نيست  كافى  بريم  مى 
داريم.  خودمان  خاص  فرهنگى  الگوهاى  كردن 

اگر جامعه اى براى الگوهاى شادى هايش توليد 
نداشته باشد يا مصرف كنندگاِن شادى آن توليدها 
را نخواهند و نپسندند، به سراغ توليدات ديگر مى 
رود. پس نمى شود به خودمان باد كنيم كه شادى 
هايى اختصاصى داريم اما توليدات شادمان روى 
دستمان باد كند. نتيجه اين بادكردن هاى دوسره 

مى شود رفتن به سراغ مصرف شادى هايى كه 
در «مركز» توليد مى شود.

اگر ما احساس مى كنيم كه شاد 
نيستيم شايد يكى هم به اين 
دليل است كه اميدى نداريم.

شادى هايى كه امروزه از اروپايى ها و آمريكايى 
مى  سرازير  پيرامون  به  عالم  مركزنشيِن  هاى 
شود، يعنى جايى از جهان كه ما در آن زندگى مى 
بردن.  لذت  دارند:  مشترك  هسته  يك  همه  كنيم، 
فوتبال  نويسند،  مى  كتاب  سازند،  مى  فيلم  آنها 
مى كنند، موسيقى توليد مى كنند، ابزارها و مراكز 
تفريحى درست مى كنند و بسيارى چيزها از اين 
ببرند  لذت  ببرند.  لذت  چيز  هر  از  بيش  تا  دست 
تا شاد باشند و دلخوش. آنها بر اين باورند كه 
لذت  متضمن  يا  مستلزم  معموًال  كردن  شادى 
بردن هم هست. فكر مى كنند هنگامى كه آدمى از 
فعاليتى شاد مى شود، اين شادى ناشى از لذتى 
است كه انجام آن فعاليت حاصل مى شود. پس 
انديشند،  مى  كردن  شادى  براى  توليد  به  وقتى 
با  گيرند.  مى  هدف  را  كننده  مصرف  بردن  لذت 
اين فرض كه اگر شما تن را رها كرديد، روانتان 

هم استراحت خواهد كرد.

آموزه  كه  كنيد  زيست  فرهنگى  در  شما  اگر  اما 
مذمت  از  حاكى  اش  رسمى  غير  و  رسمى  هاى 
رشد  شما  در  تصور  اين  تدريج  به  باشند،  لذت 
مى كند كه لذت بردن چيزى است اگر نه مذموم، 
با  نتوانيم  كه  مادام  پيداست  ناممدوح.  كم  دست 
لذت بردن كنار بيائيم، شادى هم در زندگى مان 
چيزى  لذت  عالوه  به  كند.  نمى  پيدا  زيادى  جاى 
است كه با بدن تجربه مى شود. گرچه اين ذهن 

ماست كه تجربه هاى بدنى ما را لذت آميز تفسير 
اما  بنشيند.  تن  بر  نخست  بايد  لذت  اما  كند،  مى 
به  كه  كنيد  زيست  فرهنگى  در  همچنان  اگرشما 
روان،  و  روح  به  كه  دهد  نمى  بها  قدرها  آن  تن 

پيداست كه به لذت تن هم تن نمى دهيد.

اگركه  نكند  ايجاد  مشكلى  توانست  مى  اينها  همه 
منع  از  بكشيم  حصارى  خود  دور  توانسنيم  مى 
ايم.  كرده  تالش  دو  اين  براى  ها  سال  پرهيز.  و 
را  ديگران  جلوى  يا  است  شده  كوشش  ها  سال 
به  بدهيم  عادتشان  يا  كنيم  شان  ومنع  بگيريم 
بازدارندگى  براى  سازوكارى  عنوان  به  پرهيز، 
درونى. كه چه بشود؟ كه آنها چنان شاد باشند و 
چنان شادى كنند كه فرهنگ شان تجويز مى كند. 
آنها براى شادى هاشان مصرف كننده چيزهايى 
باشند كه ما براى شاد بودن و شادى كردنشان 
بومى  شادى  تنها  نه  كار  حاصل  كنيم.  مى  توليد 
به  خود  با  هم  تعارضات  از  انبوهى  كه  نبوده 
كه  باليى  هر  تعارضات  اين  است.  آورده  همراه 
بر سر چيزهاى ديگر بياورند، در يك چيز ترديد 
و  پرمشقت  اى  تجربه  به  را  شادى  كه  نيست 

گسيخته گون بدل مى كنند.

مشقتى كه ما براى شادى كردن تحمل مى كنيم، 
چنين  تجربه  از  حاصل  روانى  گونى  گسيخته  و 
شادى كردن ها، خود نتيجه عدم توازنى اساسى 
كه  كاالهايى  سيل  است.  پيرامون  و  مركز  بين 
مركز براى شادى كردن توليد مى كند از مرزهاى 
نازك آن منع ها و پرهيز ها مى گذرند. اين كاالها 
مصرف  من  اما  تن.  لذت  و  لذت  به  اند  آغشته 
پيرامونى  در  بخش  شادى  هاى  كاال  اين  كننده 
تن،  لذت  بويژه  لذت،  از  مرا  كه  كنم  مى  زندگى 
بازمى داشته است. اكنون منم و اين دعوت عاى 
اغواكننده خواهش هاى تن، و آن كاالهاى تشفى 
و  ذهن  ديگر  سوى  از  و  سو،  يك  از  لذت  بخش 
روانى كه بازم مى دارد از شادى هاى لذت بخش 
و لذت هاى تن مدار. اين جاست كه ذهن و روان 
من به صحنه نبردى تبديل مى شود بين تن من و 
كاالى فريباى تن. برنده اين نبرد هر كه باشد، از 
ميان غبار درگيرى، اين شادى هاى زخم خورده 

من است كه بيرون مى آيد.

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.

ادامه از صفحه اول:

استانداردهاي زندگي تغيير كرده است
در يك نگاه كلي، با تغيير استانداردهاي زندگي، 
منطقه  كدام  در  كه  اين  از  فارغ  افراد،  اغلب 
جغرافيايي ساكن هستند، شرايط بهتري را تجربه 
به  دستيابي  هستند.  شادتر  نتيجه  در  و  كنند  مي 
فناوري،  توسعه  پناه  در  يكسان  هاي  فرصت 
مادي  نيازهاي  رفع  و  ها  خواسته  دريافت  امكان 
در زماني كوتاه و... ازجمله عوامل موثر در اين 
همه  موضوع  اين  اما  شود؛  مي  محسوب  زمينه 
گير نبوده و براي همه افراد هم صادق نيست. به 
عنوان نمونه، طي سال هاي گذشته، ميزان شادي 
مردم در آمريكا افزايش نيافته است كه شايد نبود 
داليل  ترين  مهم  از  يكي  مطمئن،  و  مناسب  شغل 
آن باشد كه همين نكته نشان از نقش جدي دولت 

ها در شادتر بودن يا نبودن مردم دارد.

سالمت رواني را ناديده نگيريم
افسردگي،  سالم،  و  شاد  جامعه  يك  در  شك  بي 
اگر  و...  خودكشي  بيمارگونه،  افكار  اضطراب، 
و  است  نادر  بسيار  قطعا  ندارد،  جايي  نگوييم 
آمار اين مشكالت در چنين كشورهايي به آن حد 
تحقيق  و  بررسي  موردشان  در  بتوان  كه  نيست 
كه  دارند  باور  متخصصان  دليل،  همين  كرد.به 
معيارهاي  از  يكي  جامعه،  افراد  رواني  سالمت 
مهم در سنجش ميزان شادي و رضايت آنها از 

زندگي است.
با  كمتر  آن  افراد  كه  اي  جامعه  اساس،  اين  بر 
مشكالت روحي و رواني دست به گريبان باشند، 

شادي بيشتري را تجربه خواهند كرد.
با اين حال، متأسفانه هنوز هم بسياري از بيماران 
براي استفاده از خدمات درماني به پزشك مراجعه 
نمي كنند و مشكالت روحي را جدي نمي گيرند. 
طبق آماري كه در اين زمينه وجود دارد، تنها يك 
چهارم كساني كه دچار مشكالت و بيماري هاي 
روحي هستند از خدمات درماني استفاده مي كنند 
ثروتمند  كشورهاي  در  نيز  افراد  اين  بيشتر  كه 
در  بيماران  اين  مشكالت  بنابراين  هستند  ساكن 
كشورهاي فقير افزايش مي يابد و همين موضوع 

به نارضايتي از شرايط زندگي دامن مي زند.

بايد نگاهمان را تغيير دهيم
ترين  ساده  از  يكي  مثبت،  نگاه  و  مناسب  رفتار 
هر  در  كه  است  بيشتر  شادي  براي  ها  شيوه 

شرايطي مي توان از آن كمك گرفت.
در  پرورش  و  آموزش  مسووالن  دليل،  همين  به 
آموزش  با  كنند  مي  تالش  پيشرفته  كشورهاي 

و  جرم  از  را  آنها  خردسالي،  دوران  در  كودكان 
بزهكاري دور كنند؛ چراكه آنها بخوبي درك كرده 
اند افراد كالهبردار، سارق، قاچاقچي و... همواره 
ناراحت و افسرده خواهند بود و اين موضوع در 

گرايش مجدد به جرم و بزه نقشي جدي دارد.
كساني كه همراه و در كنار اين افراد زندگي مي 
آنها  نابهنجار  رفتار  قرباني  نوعي  به  نيز  كنند 
الزم  كه  چندان  توانند  نمي  نتيجه  در  و  هستند 

است، شاد و راضي باشند.
كودكي  دوران  به  تنها  نيز  رفتار  و  نگاه  تغيير 
درك  با  پيشرفته،  كشورهاي  در  گردد.  بازنمي 
نقش رسانه ها و مراكز مردم نهاد، برنامه هاي 
و  تدوين  ها  راه  اين  آموزش  براي  اي  گسترده 
اجرا مي شود كه در نهايت سود آن هم به مردم 
و هم به دولت خواهد رسيد، چراكه دولت ها در 
مواجهه با مردم شاد و راضي، مشكالت كمتري 

براي اجراي برنامه هاي مختلف خواهند داشت.

روابط اجتماعي را دريابيم
شايد پول عامل مهمي براي شادي بيشتر باشد، 
اما نبايد تنها دليل شاد بودن افراد باشد. آن طور 
كه نظرسنجي ها و تحقيقات نشان داده است، در 
قوي،  خانوادگي  و  اجتماعي  روابط  زمينه،  اين 
پول  و  درآمد  كسب  از  موثرتر  و  تر  مهم  بسيار 

بيشتر عمل مي كند.
مي  تالش  مختلف  كشورهاي  در  دليل  همين  به 
گسترش  و  خانواده  هاي  بنيان  تقويت  با  شود 
از  را  افراد  همساالن،  و  دوستان  ميان  روابط 

تنهايي و انزوا به جمع هاي مثبت سوق دهند.
شدن  غرق  معاصر،  انسان  مشكالت  از  يكي 
گام  از  يكي  اين  و  است  افراطي  هاي  تنهايي  در 
به  اجتماعي  شرايط  از  نارضايتي  نخست  هاي 
كشورهاي  در  اجرايي  مسئوالن  رود.  مي  شمار 
براي  الزم  هزينه  اند  كرده  درك  بخوبي  مختلف، 
بازگرداندن افرادي كه دچار بيماري هاي روحي 
هستند يا آنها كه گوشه عزلت را به كار و تالش 
ترجيح داده اند، بسيار بيشتر از بودجه الزم به 
زيستن  شاد  براي  امكاناتي  كردن  فراهم  منظور 

شهروندان است.
تعطيالت  از  مناسب  استفاده  براي  امكان  ايجاد 
و  مناسب  فضاهاي  ساخت  مدت،  بلند  و  كوتاه 
هماهنگ با فرهنگ مردم براي تفريح، شاد بودن 
زمينه  نمودن  فراهم  فراغت،  اوقات  گذراندن  و 
مشاركت مردم در برنامه هاي خرد و كالن محلي 
كشورهاي  برخي  راهكارهاي  از  اي  نمونه  و... 
داشتن  براي  الزم  زيرساخت  ايجاد  در  موفق 

كشور و مردمي شادتر است.
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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.

توريست هاى انگليسى در 
انتظار شرايط جديد ايران

روزنامه ديلى تلگراف انگليس به نقل از مديران دو آژانس 
انتخاب  با  دارند  انتظار  كه  نوشت  كشور  اين  توريستى 
حسن روحانى به رياست جمهورى ايران، توريست هاى 

بيشتر انگليسى به ايران بروند.
 Wild" كمپانى  دو  مديران  از  نقل  به  گزارش  اين  در 
Frontiers " و orld Expeditions " كه پيشتر تورهاى 
مسافرتى به ايران داشتند ، نوشت كه پيش بينى مى شود 
خواستار  كه  جمهورى  رياست  به  روحانى  انتخاب  با 
بريتانيا  خارجه  وزارت  است،  غرب  با  بهترى  روابط 
هشدارهاى پيشين خود درباره سفر به ايران را لغو كند.

سفارت  به  حمله  ماجراى  از  پس  انگليس  خارجه  وزارت 
انگليس در تهران در آذر ماه 1390 با قطع كامل روابط 
توصيه  انگليسى  شهروندان  به  ايران  با  خود  ديپلماتيك 

كرد كه حتى المقدور از سفر به ايران اجتناب كنند.

گردشگرى  تورهاى  كه   wild Frontiers شركت  مدير 
مى  ايران  اخير  انتخابات  نتايج  درباره  دارد  ايران  به 
مردم  كه  دهد  مى  نشان  ايران  در  انتخابات  نتايج  گويد:" 
اين كشور اصالحات مى خواهند. البته ما هنوز نمى دانيم 
آقاى روحانى چگونه مى خواهد به وعده هاى انتخاباتى 
خود عمل كند اما اميدواريم وى بتواند محيط بهترى براى 

توريست هاى خارجى در ايران فراهم كند."

آزانس  بريتانيايى  بخش  مدير  استير"  گوردون   "
گردشگرى استراليايى  " World Expeditions" نيز با 
اشاره به اميدوارى براى از سرگيرى تورهاى گردشگرى 
انتخاب  با  است  اميدوار  گويد  مى  ايران  به  شركت  اين 
روحانى و سياست هاى جديد او وزارت خارجه بريتانيا 
درباره  كشور  اين  شهروندان  به  خود  سابق  هشدار  در 
گردشگرى  شركت  اين  و  كند  نظر  تجديد  ايران  به  سفر 

بتواند بار ديگر تورهاى خود به ايران را از سر بگيرد.

دكتر حسن روحانى رييس جمهور منتخب ايران در برنامه 
هاى تبليغات انتخاباتى خود اعالم كرده است كه يكى از 

اولويت هاى دولت او جذب توريست هاى خارجى است.

درس هايي براي فوتبال
علي عالي

1- ما براي يكبار ايستادن هزاران بار افتاده ايم. اين روزها، روز ايران 
و ايرانيان است. اين روزها به يادماندني است، روزهايي كه از زمين و 
آسمان براي ايرانيان اخبار خوب مي رسد. روزهايي كه خبرهاي خوب 

بعد از آن همه خبرهاي بد، همه را «اميدوار» كرده است. اين روزها كه 
مي گذرد، حال همه ما خوب است. از صدر تا ذيل مان، حال مان خوب 
است و موضوعي كه تا ديروز «تهديد» بود، حاال تبديل به «فرصت» 
شده است. فوتبال ايران محتاج اين پيروزي هاست و «حق مردم» ايران 
را  تازه يي  فصل  ايران  فوتبال  خوشحالي هاست.  و  شادي ها  اين  هم 
به سمت  درست  راه  در  اگر  خوب  اتفاقات  اين  همه  اما  نوشت  خواهد 

برنامه ريزي نرود مطمئنا سودي نخواهد داشت.

ايراني زندگي  جامعه  ميان  در  كه  مردي  نوشت،  از كي روش  بايد   -2
كرد ولي مثل «ما» نشد. او به درستي فوتبال ايران را شناخت. هرچند 
تعطيلي  مثل   - نبود  حرفه يي  چندان  اوقات  برخي  در  او  تصميمات 
را  پرتغالي  مشهور  سرمربي  بزرگ  درس هاي  ولي  فوتبال-  ليگ 
بايد  ايران  فوتبال  براي  شايد  كه  درسي  كرد.  فراموش  نبايد  هيچگاه 
سرلوحه كار باشد. او هيچگاه مثل همه ما ايراني ها «شعار» نداد و با 

«بازيكن ساالري» مبارزه كرد. او به راحتي از حضور عقيلي، رحمتي، 
گردان و حتي علي كريمي گذشت و حاضر به پذيرش آنها نشد. اين 
تاريخي  اشتباه  بزرگترين  كردند  قهر  تيم ملي  از  كه  بازيكناني  روزها 
خود را مرتكب شدند و هيچ كس هم جاي خالي آنها را حس هم نكرد. 
بازي هاي  در  ايران  تيم ملي  رفت،  رحمتي  سيدمهدي  كه  روزي  از 
بدون  را  تيم ملي  خيلي ها  حتي  نخورد!  هم  گل  يك  حتي  جام جهاني 
دژاگه تيمي ضعيف تصور مي كردند ولي كي روش از تيمش، ستاره يي 
ساخته كه بدون اين بازيكن تاثيرگذار هم 9امتياز از سه بازي حساس 
او  است،  كي روش  فلسفه  به  مربوط  هم  بعدي  نكته  مي آورد.  به دست 
به درستي شعار «ايران براي همه ايرانيان» را اجرا كرد و نشان داد كه 

ظرفيت ايرانيان براي ساختن آينده و اميد تا چه ميزان است.

كشف هاي  از  داوري  دانيال  و  قوچان نژاد  دژاگه،  نظير  بازيكناني 
كي روش هستند كه با مخالفت هاي فراواني هم از درون فوتبال ايران 
روي  نكشيد،  پاپس  هم  يك قدم  و  ايستاد  كي روش  اما  شدند.  روبه رو 
حرفش ايستاد و چقدر پيروزي امروز شيرين است.3- كار تازه آغاز 
فعاليت  ابتداي  در  تازه  كه  رياست جمهوري  انتخابات  مثل  است،  شده 
براي تاثيرگذاري بيشتر ساختن آينده است. ما نبايد به اين پيروزي ها 
و موفقيت ها دلخوش باشيم و برنامه ريزي را بايد از همين امروز آغاز 
«وزن»  تا  بگيرد  قرار  «ساختارها»  كنار  در  بايد  فضاسازي ها  كنيم. 
چراكه  شده،  هدف  سود بردن»  «زود  ايراني  جامعه  در  بسازند.  را 
به دنبال  هيچكس  دليل  همين  به  است.  شده  پيش بيني  غيرقابل  آينده 
سرمايه گذاري توليدي و درازمدت نيست. اين شكست ها و پيروزي ها 
هم معطوف به عملكرد مديران نيست چرا كه ساختاري مقتدر وجود 
ندارد. هرچند ما در هر دو بازي توانستيم كره جنوبي را شكست دهيم 
به  امتياز   6 كره اي ها  هرچند  نيست.  كتمان  قابل  آنها  فني  برتري  اما 
ما داده اند ولي امروز صنعت كشتي سازي آنها در رتبه سوم جهاني 
شده  امريكا  ورشكستي  موجب  آنها  فوالد  صنعت  حتي  و  دارد  قرار 
درازي  راه  مردم»  «منافع  تامين  و  «مردم»  پيروزي  براي  ايران  بود. 
در پيش دارد.4- فيلسوفي گرانقدر در مصاحبه اي گفته بود:«فوتبال را 
در هواي تجدد بايد تماشا كرد»؛ سخني ژرف نگرايانه به پديده اي كه 
هنوز جايگاهش در نگاه مديران ايراني تثبيت شده نيست. در حقيقت 
اين پيروزي ها و شكست ها در فوتبال را نبايد معطوف به فدراسيون 
فوتبال يا مديران ايراني دانست، نتايجي كه در نمودار سينوسي قابل 
بحث است و نمي توان چندان به آنها دل خوش بود. مشكل اين است كه 
ما مي خواهيم همه مشكالت را درجا حل كنيم ولي مسائل «ما»، يك شبه 
وابسته  هم  به  همه چيز  و  مرتبطند  به همديگر  چون  نمي شوند  حل 
در  تنها  را  فوتبال  مسائل  مي خواهيم  كه  هستيم  مردماني  ما  است. 
فدراسيون فوتبال حل كنيم اما مشكالت فوتبال محدود به فدراسيون 
پيروزي ها  اين  است.  دخيل  آن  در  عوامل  از  مجموعه اي  و  نيست 
جوگيرشدن  كند.  «جوگير»مان  نبايد  اما  است  خوشحال كننده  هرچند 
يعني تظاهر كردن، تظاهر به داشتن چيزهايي كه مورد توجه ديگران 
حرفه  هر  شوند.  موج  اين  بر  سوار  بسياري  امروز  از  شايد  و  است 
مديريت  اصول  ابتدايي ترين  و  دارد  خودش  دانش  و  تجربه  به  نياز 
مي گويد كه اگر مي خواهيم در مسير پيشرفت قرار بگيريم بايد نيروي 
انساني تربيت كنيم. كار همه «ما»ها بعد از اين شادي ها و جشن ها از 
امروز آغاز شده. همين «شما» كه بايد از امروز اعتماد را به جامعه 
برگردانيد و همين «ما»ها كه همه فكرمان بايد به ساختن و استفاده از 

همه ايرانيان باشد...

جشن صعود ايران به جام 
جهانى فوتبال در مركز لندن

به گزارش پرشين تعدادى از هموطنان ايرانى راس ساعت 
فوتبال  مسابقه  پيروزى  از  بعد  شنبه  سه  روز  از  بعد   6
گرد  لندن  شهر  مركزى  ميدان  در  كره   مقابل  در  ايران 
مردم  شادى  جمع  به  خوشحالى  و  شادى  با  و  آمده  هم 
فراخوان  طريق  از  خودجوش  حركت  پيوستند.اين  ايران 
به  و  شد  منتشر  ها  لندنى  گروه  بنام  فيسبوك  سايت 
مراسم  يافت.اين  انتشار  ايرانى  هموطنان  بين  در  سرعت 
كنندگان  شركت  از  تعدادى  شد  برپا  لندن  ترافلگار  در  كه 
رفت  ايران   - روحانى  ميرحسين،  نظير  شعارهايى  با  نيز 
جام جهانى به شادى در اين محل پرداختند .طبق تصاوير 
اينترنتى و رسانه ها در ايران نيز بعد از مسابقات ايرانيان 
با  كه  پرداختند  ايران  سراسر  در  پايكوبى  و  شادى  به 
استقبال مقامات و سياستمداران ايرانى نيز توام بود. در 
حكومتى  مقامات  اكثر  ملى  تيم  ارزشمند  پيروزى  اين  پى 
ايران  پوشان  ملى  به  ايران  منتخب  جمهور  رئيس  منجمله 

تبريك گفتند.
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عقب گرد دموكراسى در تركيه؟
منبع: نيويورك تايمز /نويسنده: دارون عجم اغلو

مترجم: محمدرضا فرهادى پور

يك  واشنگتن  ويژه  به  غربى  پايتخت هاى  گذشته،  دهه  چند  طى 
هنوز  و  داشته اند  تركيه  دموكراسى  به  نسبت  عمومى  خوشبينى 
هم دارند و علت اين خوشبينى هم چيزى نيست، مگر گام هاى بلند 
اقتصادى كه توسط حزب عدالت و توسعه نخست وزير تركيه رجب 

طيب اردوغان برداشته است. 
دموكراسى  مى كردند  تصريح  كه  آنهايى  حتى  و  خوشبينان،  اين 
تركيه نقايص و كمبودهاى خودش را دارد، تمايل داشتند تا بر نظريه 

مدرنيزاسيون متخصص علوم سياسى سيمور مارتين ليپست 
(Seymour Martin Lipset) صحه بگذارند. اين نظريه مدعى است 
به طور  بيشتر  مدرنيزاسيون  شود  پررونق تر  كشور  يك  چه  هر  كه 
به سرعت و  سال گذشته  تركيه طى 11  اتوماتيك حاصل مى شود. 
پيوسته رشد كرده است، گويى بخش اول نظريه ليپست درست از 
او  نظريه  دوم  گزاره  درخصوص  بايد  شايد  اما  است،  آمده  در  آب 
اقتصادى  موفقيت  نظريه،  اين  منطق  اساس  بر  باشيم.  صبور  كمى 
اردوغان به طور ناگزيرى به سبك اقتدارگراى دولت او پايان خواهد 

داد. 
ظهور  توضيح  در  چندانى  موفقيت  مدرنيزاسيون  نظريه  اما 
دموكراسى در سراسر جهان ندارد. تحقيقات من با همكارى سايمون 
جانسون، جيمز رابينسون و پير يارد نشان داده است كه كشورهايى 
كه سريع تر رشد كرده اند هيچ تمايل بيشترى به دموكراتيك شدن يا 
تحكيم نهادهاى دموكراتيك كه پيش از اين وجود داشته اند، ندارند. 
در چند موردى هم كه دموكراسى به پيروى از رشد اقتصادى سريع 
اتوماتيك  به طور  امر  اين  تايوان،  و  جنوبى  كره  مانند  يافته،  بروز 
مجموعه  و  مجادله اى  سياسى  فرآيند  يك  نتيجه  بلكه  نيفتاده  اتفاق 
خشن ترى از رويارويى هاى ميان نظاميان و معترضان، اتحاديه هاى 
با  چندانى  ارتباط  امر  اين  كه  است  بوده  دانشجويان  و  كارگرى 

اعتراضات اخير تركيه ندارد. 
در  تركيه  كه  اعتقاد  اين  تظاهرات،  بى رحمانه  سركوب  از  قبل  حتى 
مسير خودش براى تبديل شدن به يك دموكراسى بالغ بود- مدلى 

براى بقيه خاورميانه- غيرقابل دفاع شده بود. 
همين طور كه حزب عدالت و توسعه قدرتش را تحكيم مى كرد، تحمل 
را  استقاللى  حداقل  قضايى  نهادهاى  مى شد.  كمتر  و  كمتر  مخالفان 
مقامات  از  دولت،  منتقدان  از  طيفى  و  دادند  دست  از  داشتند  كه  هم 
بدون  همگى  حاال  روزنامه نگاران،  تا  گرفته  پيشين  نظامى  عالى رتبه 
گزارش  (براساس  هستند  زندان  در  عادالنه  دادگاه  يك  داشتن 
تعداد  نظر  از  را  چين  حاال  تركيه  معترض،  روزنامه نگاران  كميته 

روزنامه نگاران زندانى پشت سر گذاشته است.)
خاكريزهاى دموكراسى دقيقا خودشان را طى حوادث هفته گذشته 
تركيه  نخست وزير  كه  مى افتد  اتفاق  سختى  به  نكرده اند.  متمايز 
استثناى  (به  شود  مواجه  انتقاد  با  توسعه  و  عدالت  حزب  داخل  از 

زخم زبان هاى ماليمى كه از جانب عبداهللا گل زده مى شود). 
آتاتورك  كمال  مصطفى  توسط  كه  مخالف  حزب  مى رسد  نظر  به 
گير  زمانى  انحراف  يك  در  شد  تاسيس  تركيه  جمهورى  موسس 
افتاده و صرفا بر دفاع از ملى گرايان و ايدئولوژى سكوالرهاى دولت 

تركيه متمركز است. 
مجبور  محض  فرمانبردارى  به  ظاهرا  نيز  تركيه  خبرى  رسانه هاى 
شده اند به حدى كه اصال گزارش ندادند كه چطور معترضان كمى 
معدود  از  يكى  در  تجارى  مركز  يك  ساخت  با  مخالفت  براى  كه 
جنبش  يك  به  بودند  شده  جمع  استانبول  در  باقى مانده  پارك هاى 
شدند.  تبديل  اردوغان  آقاى  اقتدارگرايى  براى  چالش برانگيز  انبوه 
ميدان  از  زنده  به طور  اينترنشنال  سى ان ان  كه  حالى   در  درواقع، 

تقسيم تركيه گزارش مى داد، كانال محلى سى ان ان ترك، كه بخشى 
درباره  برنامه اى  است  برودكستينگ  ترنز  به  متعلق  آن  مالكيت  از 

پنگوئن ها پخش مى كرد.    
نفر  صد  چند  توسط  مسالمت آميز  اعتراضات  عنوان  به  آنچه  حتى 
دموكراسى  مى توانست  شد  شروع  تقسيم  ميدان  در  تظاهركننده 

تركيه را طى سال ها به دو دليل تعريف كند:
اول، دموكراسى تنها در راى  شمارى  ها اتفاق نمى افتد، به ويژه وقتى 
دلچسب  چندان  تركيه  همانند  راى  ورقه  روى  موجود  انتخاب هاى 
نباشند. دموكراسى بريتانيا در قرن نوزدهم تا حدى در نتيجه حضور 
معترضان در خيابان شكل گرفت كه نه تنها منجر به دادن حق راى 
به كسانى شد كه پيش تر حق راى دادن نداشتند بلكه به شكل گيرى 
حزب كارگر نيز مرتبط است كه گزينه هاى انتخابى جديدى را پيش 
شهر  چندين  در  مردم  از  زيادى  تعداد  داد.  قرار  راى دهندگان  روى 
كه  پليسى  با  رويارويى  وجود  با  حتى  آمدند،  خيابان  ها  به  تركيه 

سخت مسلح بود. شايد آينده دموكراسى تركيه دارد مى آيد.
دوم، يك شانس واقعى وجود دارد كه اين معترضان، و جنبش هاى 
سياسى  تقسيم بندى هاى  بر  مى پاشند،  را  آن  بذر  آنها  كه  سياسى 
ريشه دار، اما كهنه دو دهه گذشته برترى خواهند يافت، تقسيماتى كه 
قويا توسط رجب طيب اردوغان ضبط شد، وقتى او در 1998 گفت: 
«در اين كشور تبعيضى ميان ترك هاى سياه و ترك هاى سفيد وجود 

دارد. برادر شما طيب اردوغان به ترك هاى سياه تعلق دارد.»
در تركيه، اين عبارات هيچ ربطى با رنگ پوست نداشت. «ترك هاى 
را  خودشان  كه  ثروتمندى  سكوالر  نخبگان  تحصيلكرده اند،  سفيد» 
به مثابه مدافعان ميراث آتاتورك مى دانند. آنها اغلب با بوروكراسى 
تركيه  اصلى  شهرهاى  در  بزرگ  كسب وكارهاى  و  ارتش  دولتى، 
سفيد  ترك هاى  كه  هستند  آنهايى  سياه»  «ترك هاى  دارند.  ارتباط 
مى پندارند چندان تحصيلكرده نيستند، از طبقات پايين تر ند و در دام 
به  را  آنها  تا  دارند  تمايل  نخبگان  هستند.  گرفتار  پرهيزگارى شان 
مثابه دهاتى  ها يا كسانى ببينند كه نمى توانند ميراث دهاتى خود را 

كنار بگذارند. 
در 1997، ارتش دولتى كه توسط حزب رفاه يا سلف حزب عدالت 
و توسعه هدايت مى شد را واژگون ساخت كه عاقبت توسط دادگاه 
قانون اساسى تعطيل شد. اين امر همين طور حزب عدالت و توسعه را 
تهديد مى كرد. در 2007، دادگاه قانون اساسى يك بار ديگر دنباله اين 
كار را گرفت و به تهديد تعطيلى اين حزب اقدام كرد، زيرا چشم انداز 

مذهبى آن، قانون اساسى تركيه را نقض مى كرد. 
همسر  كه  بود  حقيقت  اين  سكوالر  نخبگان  مشكل  خاص  به طور 
رييس جمهور جديد، آقاى گل، روسرى مى پوشيد. چيزى كه براساس 

قانون اساسى در اماكن عمومى ممنوع بود. 
است.  كرده  تعريف  را  تركيه  سياست  تقسيم بندى ها،  اين  از 1997، 
ارتش ناكام ماند و حزب عدالت و توسعه با وجود اين چالش به كار 
خود ادامه داد. تركيه از اين نظر دموكراتيك تر شد كه كسانى كه پيش 
از اين حق راى نداشتند تقويت شدند. اما گام هاى چندانى به سوى 
در  تركيه  جامعه  ديگر،  سوى  از  نشد.  برداشته  ليبرال  دموكراسى 
ميان حاميان ارتدوكسى سكوالر و حزب عدالت و توسعه با رهبرى 
آقاى اردوغان متكثرتر شد كه قدرت تازه به دست آمده اش را با يقين 
اقتدارگرايانه فزاينده اش براى انتقام دقيق از ارتش، نخبگان سكوالر 
و ساير منتقدان اش به كار گرفت.   اعتراضات اين هفته احتماال تمايلى 
نخست وزير  توسط  عقبگرد  فرمان  دادن  حتى  يا  دولت  واژگونى  به 

ندارد. 
به طور اتفاقى، يگ گروه متنوع از افراد در خيابان  ها حاضر شدند نه 
براى تقاضاى امتيازات سياستى يا گرفتن امتياز از دولت، بلكه براى 
هسته  مخالفان  حاميان،  معترضان  تركيه.  در  سياست  به  اعتراض 
در  تركيه  سكوالر  ارتدوكسى  براى  زمان  بازگردان  به  مايل  سخت 
گذشته دور نيستند، بلكه شهرنشين هاى جوان معترض به انحصار 
غيرپاسخگوى قدرت فزاينده دولت هستند كه توسط حزب عدالت و 

توسعه
سركوب شدند. 

همانند قرن نوزدهم بريتانيا، اگر صندوق راى انتخاب هاى درستى را 
پيشنهاد نكند، دموكراسى با كنش مستقيم پيش مى رود. 

و  عدالت  حزب  در  متعصبان  كه  است  اين  تركيه  در  موجود  خطر 
خواهند  به كار  جامعه  بيشتر  تقسيم  براى  را  حوادث  اين  توسعه 
آن  در  كه  بودند  كرده  ترسيم  تصويرى  اين  از  پيش  آنها  گرفت. 
اعتراضات، تنها تالش براى چنگ انداختن به قدرت هاى تازه به دست 
آمده توسط كسانى بود كه پيش از اين حق راى نداشتند و به همين 
دليل به مردان و زنان جوان حاضر در خيابان انگ الكلى بودن زده 

شد. 
كه  برخوردارند  تركيه  خبرى  رسانه هاى  كمك  از  متعصبان  اين 
و  عدالت  حزب  خط  از  دستورى  صورت  به  استثنا  چند  با وجود 

توسعه فرمانبردارى مى كنند. 
با اين حال، آنچه اين حوادث را به يك نقطه عطف تبديل مى كند اين 
شده  سركوب  حاال  تركيه  عموم  از  بزرگى  بخش  مخالفت  كه  است 
است. حتى اگر رسانه هاى تركيه به چشم پوشى از آن ادامه مى دهند، 

آگاهى اين مخالفان پخش خواهد شد. 
تركيه  دموكراسى  نه  و  غول  نه  است.  آمده  بيرون  بطرى  از  غول 

نمى تواند به عقب برگردد.

استفان والت با توجه به نتيجه انتخابات رياست جمهورى در ايران

ايران و آمريكا اين فرصت را هم 
از دست خواهند داد

هرچند پيروزى روحانى فرصتى پديد آورده ، اما گمان من بر اين 
است كه سرانجام ايران و اياالت متحده راهى مى يابند تا بار ديگر 

اين فرصت را از دست بدهند.
استفان والت تحليلگر نام آشناى فارن پاليسى در نخستين مقاله خود 
بينى  پيش  به  ايران  در  جمهورى  رياست  انتخابات  برگزارى  از  پس 
آينده پرداخته است. او بر خالف بسيارى از خوش بينى هاى مطرح 
شده در چند روز اخير بر اين باور است كه باوجود فرصت ايجاد 
روابط  احياى  شانس  ديگر  بار  روحانى،  پيروزى  تاثير  تحت  شده 
تهران – واشينگتن از دست خواهد رفت و در اين زمينه به سابقه اى 
از فرصت سوزى هاى مكرر اشاره مى كند. آنچه در زير مى خوانيد 

متن اين مقاله در فارن پاليسى است.

كنفرانس  در  تا  كردم  سپرى  فرانسه  در  را  گذشته  روز  سه  من 
هفته  اين  اواخر  كنم.  شركت  المللى»  بين  هاى  سياست  و  «اينترنت 
نخست  اما  نوشت  خواهم  مطالبى  اجالس  اين  رويدادهاى  مورد  در 
حسن  كننده  غافلگير  پيروزى  مورد  در  نظرهايى  اظهار  خواهم  مى 

روحانى در انتخابات رياست جمهورى ايران داشته باشم.
ترديد دارم كه هيچ كس بتواند بگويد نتيجه اين انتخابات مهر تاييدى 
بود.  شده  مطرح  گيرى  راى  از  پيش  كه  هايى  بينى  پيش  بر  بوده 
شديد  براى  سيبلى  عنوان  به  ايران  تبديل  جهت  در  كه  تندروهايى 
ترين تحريم ها و تهديد جنگ پيش مى رفتند، مى دانند كه نتيجه اين 
انتخابات نشانه اى بود از خواست مردم ايران . مردمى كه خواستار 
از  هستند.  اقتصادى  شرايط  احياى  و  المللى  بين  هاى  تحريم  خاتمه 
مطرح  را  ايران  با  دوباره  تعامل  درخواست  كه  آنهايى  ديگر  سوى 
كرده و از مشروعيت ايران دفاع مى كردند ، نشانه هايى از دمكراسى 
را مشاهده مى كنند . آنها اين روند را فرصتى براى تعامل سازنده 

ارزيابى مى كنند.
شايد تنها مقامى كه به طور جدى از نتيجه انتخابات ايران نااميد شده، 
بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم اسرائيل باشد. اظهارات جنجالى 
محمود احمدى نژاد در چند سال گذشته در مورد نابودى اسرائيل و 
انكار هولوكاست انگيزه كافى براى مقامات تل آويو ايجاد كرده تا به 

دنبال اقدام نظامى پيشگيرانه عليه ايران باشند.
كه  است  كرده  ايجاد  سياسى  گشايشى  همچنين  روحانى  پيروزى 
دولت اوباما اميدوار بود در سال 2009 پديدار شود. اوباما زمانى كه 
براى نخستين بار به عنوان رئيس جمهور آمريكا انتخاب شد، دست 
دوستى خود را به سوى دولت ايران دراز كرد كه البته اين دست پس 
زده شد. به همين دليل اوباما اميدوار بود جاى احمدى نژاد با رئيس 
جمهورى ميانه روتر پر شود. منشاء اين اميدوارى نيز اين بود كه 
رئيس جمهور اعتدال گراتر در تهران به دست دوستى اوباما ، واكنش 

مثبتى نشان دهد و از رويكرد مقابله جويانه با غرب دست بردارد.
هرچند پيروزى روحانى فرصتى پديد آورده ، اما گمان من بر اين 
است كه سرانجام ايران و اياالت متحده راهى مى يابند تا بار ديگر 
اين فرصت را از دست بدهند. از سال 2000، رويكرد دوحزبى آمريكا 
در قبال ايران اينگونه بوده كه به طور همزمان از تحريم و ديپلماسى 
ايران  اسالمى  جمهورى  اى  هسته  تمايالت  به  دادن  پايان  براى 
استفاده كند. اوباما به تركيه و بزريل اجازه داد در يافتن راهكارى 
براى مساله هسته اى ايران دست به ابتكار عمل بزنند اما زمانى كه 
معامله  براى  را  آنها  راه  سفيد  كاخ  بود،  شده  ايجاد  مقدماتى  توافق 

نهايى سد كرد.
و  ايران  بين  اعتمادى  بين  از  شده  بندى  طبقه  هاى  اليه  به  باتوجه 
اياالت متحده كه تاريخچه آن به دهه ها قبل باز مى گردد، دستيابى 
به توافقى در مساله هسته اى و موضوعات ديگر به صبر و انگيزه 
سوخت  چرخه  از  ايران  دارد.  نياز  طرف  دو  هر  سوى  از  سياسى 
هسته اى دست نخواهد كشيد، بنابراين اياالت متحده بايد قبول كند 
كه ايران به توانايى هسته اى مجهز است. ايران نيز بايد محدوديت در 
برنامه هاى هسته اى را بپذيرد و راهى براى جلب اطمينان همسايگان 
و اياالت متحده در خصوص اهداف هسته اى و منطقه اى اش بيابد.

در واشنگتن نيز هر گونه تالش براى از سرگيرى روابط با ايران بايد 
همچنين  و  آمريكايى   – اسرائيلى  البى  مانند  هايى  گروه  مخالفت  بر 
سيستم  متاسفانه،  كند.  غلبه  سعودى،  عربستان  مانند  كشورهايى 
سياسى آمريكا به صبورى شهرت ندارد و اوباما نيز به خودى خود 
در  است.  قاطع  و  شجاع  فردى  خارجى  سياست  در  كه  نداده  نشان 
نشان  تمايل  خارجى  سياست  در  موضعى  به  بايد  همچنان  او  واقع، 
دهد كه با تفكر نيروهاى سياسى قدرتمند در اياالت متحده همخوانى 
داشته باشد. اما در حالى كه اوباما انگشت خود را در مقابل مسير باد 
گرفته ، زمان در حال سپرى شدن است و شايد فرصت ديگرى براى 
تعامل از دست برود. به اين ترتيب ايران مجاب خواهد شد كه آمريكا 
تنها به دنبال تغيير رژيم است و اين تصور در آمريكا نيز پررنگ تر 

مى شود كه حتى اصالح طلبان نيز نمى توانند كارى از پيش ببرند.
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بازى زيركانه روحانى با 
پرونده هسته اى ايران

را  رئيس جمهورى  روحانى،  انتخاب  با  ايرانيان 
به  كه  فرستادند  جمهورى  رياست  ساختمان  به 
كند  مى  دفاع  ايران  اى  هسته  برنامه  از  خوبى 
جمهورى  روابط  بهبود  خواستار  وضوح  به  و 
اسالمى با غرب است اما نتيجه همچنان در ابهام 

قرار دارد.
كرد  تاييد  كشور  وزارت  شنبه،  روز  عصر   
رئيس  آرا،  مطلق  اكثريت  با  روحانى  حسن  كه 
در  وى  پيروزى  است.  ايران  بعدى  جمهور 

پيام  جمهورى  رياست  انتخابات  يازدهمين 
دارد. طلبى  اصالح  جنبش  مورد  در  اى  ويژه 

در حالى كه ايران همچنان بر سر مساله هسته 
اى با جامعه بين المللى درگيرى است، مهمترين 
پرسش در مورد موفقيت روحانى در انتخابات 
، ديدگاه وى در مورد مذاكرات و موضع هسته 

اى جمهورى اسالمى است.

برنامه  اين  براى  روحانى  هاى  طرح  هرچند 
همچنان نامشخص است، طيفى از اظهارنظرهاى 
چشم   ،2004 نوامبر  تا  اكتبر  فاصله  در  در  او 
اندازى از نگرش روحانى به مساله هسته اى و 
تصوير  به  را  غرب  به  كشورش  واكنش  نحوه 

مى كشد.

براى آنهايى كه به دنبال راهكار ديپلماتيك براى 
بن بست هسته اى ايران هستند، اظهار نظرهاى 
روحانى هم اخبار خوب دارد هم بد. روحانى از 
سويى مى گويد ايران بايد به شيوه اى مستقيم 
تر از طريق كانال هاى ديپلماتيك با غرب وارد 
استراتژى  بر  ديگر  سوى  از  و  شود  تعامل 
اسالمى  جمهورى  آن  طبق  كه  داشته  نظارت 
پيشرفت  به  المللى  بين  جامعه  با  مذاكره  ضمن 

هسته اى ادامه داده است.

پيشرفت فنى ايران از نظر روحانى براى وجهه 
بين المللى جمهورى اسالمى خوب است و نشان 
موفقيت  به  تكنولوژى  زمينه  در  ايران  دهد  مى 
روحانى  ديگر  سوى  از  است.  يافته  دست  هايى 
مى گويد كه جهان بايد حقوق هسته اى ايران را 
هسته  سوخت  چرخه  به  دستيابى  مانند  بپذيرد 
اى كهجامعه بين المللى با مشاهده اين پيشرفت 
در ايران ديد چاره اى جز پذيرش آن ندارد. شايد 
جهان نمى خواست كه پاكستان به سالح هسته 
اى دست يابد يا برزيل چرخه سوخت هسته اى 
داشته باشد اما اكنون هم پاكستان سالح هسته 
دست  سوخت  چرخه  به  برزيل  هم  و  دارد  اى 
دو  اين  با  را  خود  اطالعات  نيز  جهان  و  يافته 

كشور مبادله مى كند.

بيشترين پيشرفت فنى كه روحانى به آن افتخار 
مى كند در زمانى اتفاق افتاد كه ايرانيان نشان 
مى دادند در مذاكره با ديپلمات هاى غربى رفتار 
اصلى  هدف  گويد  مى  روحانى  دارند.  خوب 
از  قيمتى  هر  به  كه  بود  اين  اى  هسته  مذاكرات 
ارجاع پرونده هسته اى ايران به شوراى امنيت 
جلوگيرى شود. به اين ترتيب مذاكرات با روندى 
دانشمندان  حال  عين  در  و  رفت  مى  پيش  كند 
هسته اى ايران به پيشرفت هاى تكنولوژيكى در 

زمينه هسته اى ادامه مى دادند.

اين استراتژى به نفع ايران تمامى شد. روحانى 

تهران  در  اروپاييان  با  كه  حالى  در  گويد  مى 
در  را  تجهيزات  توانستيم  كرديم  مى  گو  و  گفت 
تاسيسات اصفهان نصب كنيم. در واقع  با ايجاد 
يك فضاى آرام، ما توانستيم تاسيسات اصفهان 
اف 4  يو  تواند  مى  ايران  امروز  كنيم.  تكميل  را 
مهم  بسيار  گامى  كه  كند  تبديل   6 اف  يو  به  را 
است. اين دو گاز در روند غنى سازى هسته اى 

كارايى دارند.

اينگونه  روحانى  اظهارات  از  ترتيب  اين  به 
برداشت مى شود كه وى به دنبال پايان دادن به 
برنامه هسته اى ايران يا مشكل هسته اى نيست 
بين  جامعه  مديريت  نحوه  بر  وى  تمركز  بلكه 

المللى و مردم ايران است.

بين  فضاى  شناخت  در  زيادى  تبحر  روحانى 
المللى دارد و به مدت 22 ماه رياست تيم مذاكره 
كننده هسته اى ايران در دوران محمد خاتمى را 
بر عهده داشته است. روحانى با شناخت تفاوت 
 ، آمريكا  از  اى  هسته  كنندگان  مذاكره  مواضع 
انگليس و فرانسه گرفته تا چين، روسيه و آلمان 
راى  از  تواند  مى  ايران  كه  است  باور  اين  بر 
وتوى چين و روسيه در شوراى امنيت سازمان 

ملل استفاده كند.

روحانى  كه  دارد  اهميت  نكته  اين  به  اشاره 
نكرده  حمايت  اى  هسته  بمب  توليد  از  هيچگاه 
غنى  مورد  در  وى  اظهارات  كه  هرچند  است، 
قابل  موضوعى  تواند  مى  درصدى   90 سازى 
انتخاب  با  ايرانيان  ترتيب  هر  باشد.به  تامل 
روحانى، رئيس جمهورى را به ساختمان رياست 
جمهورى فرستادند كه به خوبى از برنامه هسته 
خواستار  وضوح  به  و  كند  مى  دفاع  ايران  اى 
بهبود روابط جمهورى اسالمى با غرب است اما 

نتيجه همچنان در ابهام قرار دارد.

منبع: فارن پاليسى/

سايه سنگين سوريه 
بر نشست جي8

به  موسوم  جهاني  قدرتمند  كشور   8 كنفرانس 
«جي 8» در حالي در ايرلند شمالي برگزار شد 
مي توان  و  دربرنداشت  چنداني  نتيجه  عمال  كه 
گفت جلسه سران 8 قدرت جهان تنها به گفت وگو 
ختم شد. روساي جمهوري امريكا و روسيه در 
درباره  جدي  اختالف  به  خود  ديدار  تازه ترين 
بحران سوريه اذعان كردند و پس از جلسه با 
قيافه يي در هم و ناراحت به سواالت خبرنگاران 
دو  كه  وقتي  مي گويند  خبرنگاران  دادند.  پاسخ 
گفت وگو  خبرنگاران  با  ديدار  اين  پي  در  رهبر 
و  مي رسيد  نظر  به  گرفته  دو  هر  چهره  كردند 
مرتب  روسيه  رييس جمهوري  پوتين  والديمير 
نگاه  را  زمين  كف  خبري  كنفرانس  اين  در 
خبري  كنفرانس  اين  در  روسيه  رهبر  مي كرد. 
گفت: «مواضع ما كامال مثل هم نيست، اما نيت 
از  جلوگيري  خشونت،  به  دادن  پايان  در  ما 

شمار قربانيان در سوريه و حل بحران از طرق 
ژنو  مشترك  كنفرانس  جمله  از  مسالمت آميز 
دو  هر  گفت  نيز  امريكا  رييس جمهوري  است.» 
كرده اند  مامور  را  خود  كاري  گروه هاي  طرف 
به ادامه تالش براي سازماندهي كنفرانس صلح 
در ژنو. اوباما و پوتين به دنبال پايان راه حلي 
سوريه  در  خشونت  و  خونريزي ها  پايان  براي 
هستند كه البته همواره چندان نتيجه يي نداشته 
و  روسيه  جمهوري  روساي  حال  اين  با  است. 
در  سپتامبر  ماه  در  كه  كرده اند  توافق  امريكا 
رييس جمهوري  است  قرار  كنند.  ديدار  مسكو 
كشورش  بگويد  هشت  گروه  رهبران  به  امريكا 
آوارگان  به  كمك  براي  ديگر  دالر  300ميليون 
كه  حالي  در  داد.  خواهد  اختصاص  سوريه 
شورشيان  از  اروپايي  كشورهاي  و  امريكا 
سوريه حمايت مي كنند، روسيه از دولت سوريه 
نخست وزير  كامرون  ديويد  مي كند.  پشتيباني 
بريتانيا گفته خواهان نشستي است كه «طرفين 
بين  از  راهي  يكديگر،  چشم  در  چشم  بتوانند 
موانع و مخالفت ها پيدا كنند و به اراده سياسي 
بر  يابند.»  دست  مشكالت  بر  غلبه  براي  الزم 
مذاكرات  اين  در  كه  گفت  مي توان  اساس  همين 
پوتين تمام قد از اسد در برابر كشورهاي غربي 
خود  مواضع  از  و  پرداخته  دفاع  به  اروپايي  و 
كوتاه نيامده است. با اين حال اختالف نظر ميان 
از  پيش  مي زد.  موج  مذاكرات  شروع  از  اعضا 
اجالس نيز پوتين با كامرون ديدار كرد، اگرچه 
مشتركي  مواضع  كه  داشتند  اشاره  دوطرف 
به  روسيه  كه  بود  مشخص  كامال  اما  دارند 
كوتاه  سوريه  قبال  در  خود  مواضع  از  راحتي 
نخواهد آمد. در اين ديدار پوتين رييس جمهوري 
حكومت  دست  هم  كه  بود  كرده  اشاره  روسيه 
و هم شورشيان سوريه «به خون آلوده است» 
سوريه  حكومت «مشروع»  به  روسيه  كمك  اما 

ناقض هيچ قانوني نيست.
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به ياد داشته باشيد فقط از صرافــى هاى معتبر 
جهت نقل و انتقـال  پول خود استفــاده نمائيد

آيا كوچـــك 
هميشه زيباست؟

منبع: وبالگ كافه اقتصاد*

افزايش قابل توجه تعداد كشورهاى جهان از اتفاقات 
جالب پس از جنگ جهانى دوم است. به طور خاص، 
گذشته  سال  هفتاد  طول  در  دنيا  كشورهاى  تعداد 
است.  يافته  افزايش   200 از  بيش  به   80 از  كمتر  از 
بخشى از دليل اين افزايش به استقالل يافتن برخى 
به  و  بازمى گردد  خود  سابق  حاكمان  از  كشورها 

عنوان مثال هندوستان در اين گروه قرار مى گيرد.
كشور  چند  به  كشورها  تجزيه  از  ناشى  هم  علت  ديگر  قسمت 
از  مى توان  را  يوگسالوى  و  اسلواكى  چك  مثال  است،  كوچك تر 
اين دسته نام برد. اين حقيقت به همين جا ختم نمى شود و تالش 
همچنان  دنيا  مختلف  نقاط  در  مستقل  حكومت هاى  تشكيل  براى 
ادامه دارد. استقالل طلبى منطقه باسك اسپانيا تنها يك نمونه براى 

آن است.

اما آيا تجزيه قلمروهاى سياسى به قلمروهاى كوچك تر منجر به 
ساليان  در  است؟  شده  كشورها  اين  اقتصادى  بهره ورى  كاهش 

نظر  در  كشورها  وسعت  براى  عمده  مزيت  دو  دور،  چندان  نه 
گرفته مى شد. يكى اينكه چنين كشورهايى به بازارهاى بزرگ ترى 
با  مى توانند  بهتر  كشورها  اين  اينكه  هم  ديگرى  دارند؛  دسترسى 
تهديدهاى خارجى مقابله كنند. جالب اينكه گذشت زمان و تحوالت 
كم  را  ويژگى  دو  هر  اهميت  دوم  جهانى  جنگ  از  پس  اقتصادى 
به  مى بود  وسيع تر  كشورى  هرچه  گذشته  در  است.  كرده  رنگ 
و  كاال  جابه جايى  برابر  در  اندك  موانع  با  بزرگ ترى  بازارهاى 
سازمان  و  گات  لطف  به  آن،  برخالف  دسترسى  داشت.  خدمات 
گذشته  قرن  نيم  طول  در  موانع  اين  از  بسيارى  جهانى  تجارت 
جهانى  تجارت  سازمان  مى دانيد  چنانچه  است.  شده  برداشته 
كاالها  اكثر  بر  وارد  تعرفه هاى  تا  دارد  انتظار  خود  اعضاى  از 
حجم  تا  است  شده  منجر  امر  اين  دارند.  نگاه  پايين  را  خدمات  و 
تجارت جهانى به طور متوسط با نرخ قابل توجه 10 درصد افزايش 
يابد. به بيانى ديگر، كشورهاى كوچك مى توانند از طريق مبادله با 
ديگر كشورها از مزاياى بازارهاى بزرگ بهره مند شوند. بنابراين 
ناخالص  توليد  به  صادرات  نسبت  كه  باشد  تعجب  جاى  نبايد 
وسيع  كشورهاى  از  بزرگ تر  كوچك،  كشورهاى  براى  داخلى 
باشد. به عنوان مثال اين نسبت در سال 2011 براى كره جنوبى 

چيزى حدود 56 درصد و براى اياالت متحده در حدود 14 درصد 
بوده است.

كوچك بودن در دنيايى كه صادرات و واردات سراسر آن را فرا 
گرفته است نه تنها يك عيب نيست بلكه مى تواند مزيت هم باشد. از 
آنجا كه مقدار صادرات كشورهاى كوچك آنقدرى نيست كه براى 
برابر  در  آنها  كه  موانعى  شود،  محسوب  تهديد  كشورها  ساير 
صادرات خود مى بينند بسيار كمتر از آنچه است كه كشورهاى 
وسيع با آن روبه رو مى شوند. اين كشورها معموال در بازارهايى 
نفوذ مى كنند كه براى كشورهاى بزرگ ناچيز محسوب مى شود 
كارلو  مونت  مثال  عنوان  به  ندارند.  را  آن  به  دسترسى  امكان  يا 
تبديل به مكانى براى تفريح ثروتمندان شده و بهشتى بى ماليات 

نام گرفته است.
براى  امتيازى  مى تواند  كشورها  وسعت  شد  اشاره  كه  همانطور 
اندازه  نيز  تاريخى  صورت  به  باشد.  خارجى  تهديدات  با  مقابله 
كشورها تاثير قابل توجهى در بقاى آنها داشته است. قلمروهاى 
كنونى،  آلمان  و  ايتاليا  در  خصوصا  اروپا،  در  را  زيادى  كوچك 
نگاه  نيز  حيوانات  به  اگر  رفته اند.  بين  از  كه  برد  نام  مى توان 
بقيه  از  بيشتر  معموال  دارند  بزرگ ترى  جسم  كه  آنهايى  كنيد 
علت  دو  به  دوم  جهانى  جنگ  از  پس  گزاره  اين  مى كنند1.  عمر 
ضعيف شده است: اول، كشورهاى كوچك مى توانند براى مقابله 
با تهديدات خارجى و تامين امنيت خود از قدرت نظامى سازمان 
ملل يا ناتو سوارى مجانى بگيرند. دوم، پيشرفت تكنولوژى منجر 
شده است كه وابستگى قدرت نظامى كشورها به تعداد سربازان 

يا كشتى هايش كاهش يابد.

مجموع آنچه بيان شد نشان مى دهد عواملى كه زمانى مانعى در 
كشمكش هاى  داليل  به  معموال  كه  بودند،  كشورها  تجزيه  برابر 
ندارند.  را  خود  سابق  قدرت  ديگر  مى افتند،  اتفاق  دينى  و  قومى 

كه  باشند  موضوع  اين  نشان دهنده  مى توانند  عوامل  اين  گرچه 
وجود  تجزيه  به  تمايل  دنيا  از  بخش هايى  در  نيز  اكنون  هم  چرا 
كوچك  هزينه  كه  است  درست  مى ماند:  باقى  مورد  يك  اما  دارد، 
بودن كشورها كاهش يافته است اما اين به تنهايى نمى تواند دليل 
تجزيه كشورها باشد مگر آنكه منافعى در كوچك شدن آنها وجود 
داشته باشد؛ خصوصا اگر الزم باشد كه هزينه قابل توجهى در 
كه  است  اين  سكه  ديگر  روى  شود.  پرداخت  تجزيه  گذار  دوران 
چرا كشورهايى كه زبان، فرهنگ، و آداب و رسوم يكسانى دارند 
با  متحده  اياالت  چرا  مثال  عنوان  به  نمى شوند؟  ادغام  يكديگر  با 
كانادا يا مكزيك با كشورهاى آمريكاى التين تركيب نمى شوند؟ به 
نظر مى رسد پاسخ اين سوال را بتوان در نقل قولى از آدام اسميت 
يافت: «در ميان هر گروهى حاكمانى وجود دارند كه حكومت بر 
آن قوم را بر تقسيم حكومت با ديگران در قلمرو بزرگ تر ترجيح 

مى دهند.»
*www.cafeconomics.com

پاورقى
از  گونه  يك  نه  است  تنهايى  به  حيوان  يك  منظور  اينجا  در   -1

حيوانات.

تحليل مبدع اصطالح «قدرت نرم» از آينده جهان

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

درباره  قدرت نرم
يا  اجبار  بدون  دلخواه  نتيجه  و  ماحصل  به  رسيدن  توانايى  نرم  قدرت 
تعيين  ترغيب  يا  جذابيت  طريق  از  لزوما  امر  اين  است.  هزينه  صرف 
دستور كار انجام مى شود. اين ايده حدود 20 سال پيش هنگامى در ذهن 
من شكل گرفت كه مشغول نوشتن كتابى به نام «ملزم به رهبرى كردن: 
ماهيت متحول قدرت آمريكا» بودم. در آن وقت، باور رايجى وجود داشت 
كه آمريكا رو به افول و زوال است. دوست و همكار من، پل كندى، كتابى 
به نام «ظهور و سقوط قدرت هاى بزرگ» نوشت كه در آن اشاره مى كرد 
اياالت متحده در حال پيمودن همان راهى است كه اسپانيا در دوره فيليپ 
دوم يا انگلستان در دوره ادوارد (دوره سلطنت ادوارد هفتم) پيمود. من با 
نظر وى موافق نبودم و شروع به نوشتن كتابى كردم تا در آن داليل عدم 
موافقتم با وى را اعالم كنم. هنگامى كه درباره  اين موضوع مى انديشيدم، 
متحده  اياالت  اقتصادى  و  نظامى  باالى  قدرت  نمونه هاى  بررسى  به 
پرداختم. اما همچنان يك كمبود احساس مى شد: توانايى آمريكايى ها در 
به دست آوردن آنچه مى خواهند از طريق جلب، ترغيب و ايجاد شرايط. 
اين موضوع مرا به بسط و تبيين نظريه  قدرت نرم ترغيب كرد. اين بخش 
كهنه   و  قديمى  عبارات  با  وقتى  اما  است،  ما  خارجى  سياست  از  مهمى 
استفاده از زور و اجبار سخن مى گوييم، اهميت فوق العاده اى را كه قدرت 

نرم در سياست خارجى ما بازى مى كند در نظر نمى گيريم.
در بعضى شرايط به دست آوردن قدرت نرم كار دشوارى است، اما الزم 
است به ياد داشته باشيم كه قدرت سخت نيز گمراه كننده است. اگر كشور 
الف ده هزار تانك جنگى و كشور ب تنها هزار تانك جنگى داشته باشد، 
اين تمايل در كشور الف به وجود مى آيد كه فكر كند ده برابر كشور ب 
قدرت دارد. اگر اين دو كشور در بيابان مشغول جنگ باشند، ممكن است 
اين فكر صحيح باشد. اما اگر در منطقه باتالقى بخواهند بجنگند، چه بسا 
همان طور  آورد،  به دست  را  خويش  نظر  مورد  نتيجه  نتواند  الف  كشور 
بر  را  فرض  نبايد  بنابراين،  شدند.  آن  متوجه  ويتنام  در  آمريكايى ها  كه 
اين بگيريم كه ميزان قدرت سخت يا قدرت نظامى به همين سادگى قابل 
تخمين و اندازه گيرى است. قدرت هميشه به زمينه وابسته است. قدرت 
جذاب  ديگران  براى  كه  مى كند  رشد  كشورى  فرهنگ  دل  از  معموال  نرم 
است، ارزش ها و سياست هاى آن به چشم ديگران برحق و صحيح ديده 
مى شود. اين قدرت كمى گذرا و فرار ديده مى شود. اين چيزى نيست كه 
بتوانيم به شكل لباس ضدگلوله بر تن كنيم يا به شكل بمب هاى قوى بر 
تنها  را  قدرت  كه  است  خطايى  همان  اين  بيندازيم.  شهرها  ساكنان  سر 
در استحكامات و جنبه هاى فيزيكى مى بيند. قدرت نرم حالت نامرئى ترى 
دارد اما هميشه اين گونه نيست. اگر ارتش موفقى داشته باشيد، اين ارتش 
ارتش  اين  اما  كند،  حاصل  پيروزى  طريق  از  را  سخت  قدرت  مى تواند 
سونامى  ماجراى  در  مثال،  عنوان  به  نيست.  ناتوان  نرم  قدرت  توليد  از 
ترميم  و  بازسازى  در  آمريكا  دريايى  نيروى   ،2004 سال  در  اندونزى 
تاثير  كمك  اين  و  كرد  كمك  اندونزى  به  سونامى  از  حاصل  مشكالت 
آمارى  اطالعات  اگر  گذاشت.  جهان  در  متحده  اياالت  جايگاه  بر  بزرگى 
سال  در  كه  كنم  اشاره  است  الزم  بخواهيد،  را  ماجرا  اين  از  پيوسته اى 
2000، سه چهارم شهروندان اندونزى، بزرگ ترين كشور مسلمان، نظر 
سال  مه  ماه  در  عراق  به  حمله  از  پس  داشتند.  آمريكا  به  نسبت  مثبتى 
2003، اين آمار به 15 درصد كاهش پيدا كرد و پس از كمك هاى ما به 
وسيله ارتش براى بازسازى اندونزى بعد از سونامى، اين آمار دوباره 

تا 40 درصد افزايش يافت.

تحول و تكامل روابط بين الملل
به  مربوط  در يك همايش  ژنرال ها  براى گروهى از  سال 2002، من  در 
ارتش سخنرانى كردم و درباره  اهميت قدرت نرم براى آنها سخن گفتم. 
در ادامه همان همايش وزير دفاع، دونالد رامسفلد حاضر شد و يكى از 
ژنرال ها نظر وى را راجع به قدرت نرم پرسيد. همان گونه كه در مجله 
تايمز مالى گزارش شد، پاسخ وى اين بود كه: «من دركش نمى كنم.» و 
مثال،  عنوان  به  داشت.  پى  در  را  هزينه هايى  ما  سياست  براى  امر  اين 
هنگامى كه وى تصميم گرفت لشكر چهارم پياده نظام را از طريق تركيه 
براى حمله به شمال عراق بفرستد، ما به دليل فقدان مشروعيت از طريق 
صدور قطعنامه دوم سازمان ملل، قدرت نرم خود را در تركيه از دست 
داده بوديم. مجلس تركيه مخالفت كرد و ما مجبور شديم لشكر چهارم 
طريق  از  دوباره  و  جنوب  سمت  به  سوئز  كانال  طريق  از  را  پياده نظام 
وارد  دير  آنها  كه  شد  باعث  اين  و  بفرستيم  شمال  سمت  به  خليج فارس 
نرم،  قدرت  مفهوم  درك  عدم  كه  است  مواردى  از  يكى  اين  شوند.  جنگ 
باعث ناكامى و كاهش قدرت سخت ما شد. برخالف رامسفلد، جانشين 
سخنرانى  يك  در  سيتى  كانزاس  در  سال 2007  در  گيتس،  رابرت  وى، 
اعالم كرد كه الزم است بيشتر به قدرت نرم بپردازيم. وى گفت امروزه 
مسائل بسيارى وجود دارند كه پنتاگون نمى تواند به تنهايى به حل آنها 
منابع  تا  هستم  اينجا  «من  گفت:  وى  داريم.  نياز  همكار  به  ما  بپردازد. 
است  ممكن  كنم.»  درخواست  شما  براى  خارجه  وزارت  از  را  بيشترى 
منابع  خارجه  وزارت  از  پنتاگون  رييس  كه  برسد  عجيب  شما  نظر  به 

درخواست كند، اما اين طبيعت دنياى امروزى است. ادامه دارد ...
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

در اجالس گروه هشت مطرح شد

سخت ترين روزها به سر رسيده است

رهبران گروه هشت در اجالس مشترك خود اعالم كردند كه در پى 
رشد  و  اشتغال  بهبود  براى  تالش  زمينه  در  گروه  پيشين  مذاكرات 
اقتصادى، اكنون مى توان گفت كه اقتصاد جهان سخت ترين روزهاى 

خود را پشت سر گذارده است. 
  

به گزارش بلومبرگ، كشورهاى عضو گروه هشت ديروز در آغاز 
دومين روز از اين اجالس دو روزه كه در ايرلند شمالى برگزار شده 
اقتصاد  چشم انداز  كه  كردند  اعالم  آن  در  و  منتشر  بيانيه اى  است، 
جهان آرام است و خطرات كاهش يافته اند. در اين بيانيه آمده است: 
مدد  به  اما  است،  ضعيف  همچنان  جهان  اقتصاد  اوضاع  «گرچه 
سياست هاى مناسبى كه عمدتا در اياالت متحده، حوزه يورو و ژاپن 

در پيش گرفته شد، خطرات كاهش يافته اند.»
رشد  تا  گرفته اند  قرار  فشار  تحت  صنعتى  كشور  هشت  رهبران 
وضعيت  چون  بكاهند  بيكارى  نرخ  از  و  دهند  افزايش  را  اقتصادى 
در  نگرانى هايى  تا  شد  موجب  سال  نخست  فصل  در  چين  اقتصاد 
مورد ضعيف شدن رشد اقتصادى جهان ايجاد شود. اقتصاد حوزه 
يورو براى دومين سال متوالى كوچك شده است و اقتصاد بريتانيا 
كنارگذاشتن  از  سرمايه گذاران  چون  است،  عميق  ركودى  درگير 

محرك هاى اقتصادى توسط فدرال رزرو آمريكا نگرانند.
در بيانيه گروه هشت همچنين آمده است: هر خوش بينى جديدى «راه 

زيادى را تا بهبود گسترده فعاليت هاى اقتصادى و اصالح وضعيت 
اشتغال در اغلب اقتصادهاى پيشرفته در پيش خواهد داشت.»  

اين  بر  اروپايى  رهبران  مى گويد  آلمان  اعظم  صدر  مركل،  آنگال 
موضوع توافق دارند كه «ما توانسته ايم بر بحرانى كه به وضوح در 
زمينه اعتماد ايجاد شده بود غلبه كنيم، اما هنوز كارهاى زيادى پيش 
كه  گفت  خبرنگاران  به  دوشنبه  روز  اواخر  او  دارد.»  قرار  رويمان 
رشد اقتصادى نيازمند اتخاذ سياست هاى «مالى مناسب» و تغييرات 

ساختارى در اقتصادهاى اتحاديه اروپاست. 
در اجالس گروه هشت، مركل نسبت به تالش هاى ژاپن براى پايان 
تالش ها  اين  كرد.  نگرانى  ابراز  اقتصادى  ركود  دهه  دو  به  دادن 
شامل خريد اوراق قرضه توسط بانك مركزى ژاپن و برنامه 102 
ميليارد دالرى محرك اقتصادى است كه شينزو آبه نخست وزير اين 
كشور ارائه كرده است. مركل كه در حاشيه اجالس گروه هشت به 
طور جداگانه با آبه ديدار كرد، گفت كه مشكل كسرى بودجه ژاپن 

«بى شك بايد در ميان مدت حل شود.»
مركل كه رهبرى بزرگ ترين اقتصاد اروپا  را بر عهده دارد، انتخابات 
دارد،  پيش  در  كشورش  اعظم  صدر  انتخاب  براى  را  سپتامبر   22
با  را  خود  اعظمى  صدر  دوره  سومين  شود  پيروز  آن  در  اگر  كه 
ماموريت حفظ يورو در كنار اصالحات اقتصادى و كاهش بدهى هاى 

17 كشور عضو اين حوزه آغاز خواهد كرد.
صندوق بين المللى پول با توجه به چشم انداز شكننده اقتصاد جهان، 
در  را  جهان  اقتصادى  رشد  نرخ  از  خود  پيش بينى  آوريل  ماه  در 
سال 2013 كاهش داد و آن را از 3,5 به 3,3 درصد تغيير داد. اين 
پيش بينى براى سال 2014، 4 درصد است چون پيش بينى مى شود 
يورو  حوزه  و  كرد  خواهد  خوبى  جهش  متحده  اياالت  اقتصاد  كه 
دوباره راه رشد اقتصادى را در پيش مى گيرد. در اين اجالس و با 
هدف ارائه نسخه اى براى رشد اقتصادى و كاهش همزمان كسرى 
كه  كردند  اعالم  يكشنبه  روز  صنعتى  كشور  هشت  رهبران  بودجه، 
اياالت  بين  تجارى  قرارداد  يك  انعقاد  براى  مذاكرات  آينده  ماه  از 
متحده و اتحاديه اروپا آغاز خواهد شد. ديويد كامرون، نخست وزير 
بزرگ ترين  مى تواند  اين  كه  است  گفته  قرارداد  اين  درباره  بريتانيا 
قرارداد  اين  كه  است  گفته  هم  مركل  باشد.  تاريخ  دوجانبه  قرارداد 
گفته  باره  اين  در  اوباما  شد.  خواهد  منعقد  آينده  سال»  ظرف «چند 
است كه دستيابى به چنين توافقى «اولويت من و دولتم خواهد بود.» 

نفت ايران با نام اورال به 
اروپا صادر مى شود

روسيه به منظور تثبيت بازار نفت اورال خود در اروپا، مذاكراتى را 
به منظور خريد نفت از ايران آغاز كرده و پيشنهاد كرده است تا ايران 
طرح سوآپ معكوس نفت از جنوب به شمال كشور را راه اندازى كند.

گذاشتن  كنار  با  روسيه  حاضر  حال  در  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
شده  تبديل  جهان  نفت  توليدكننده  بزرگترين  به  سعودى  عربستان 
است به طورى كه ظرفيت توليد روزانه نفت بيش از 10 ميليون بشكه 
بوده كه از اين ميزان بيش از 4,7 ميليون بشكه آن صادر و حدود 5,8 

تا 5,9 ميليون بشكه ان پااليش مى شود.

كشور   27 توسط  ايران  نفت  صادرات  تحريم  از  پس  وجود  اين  با 
مشتريان  روسيه  "اورال"  خام  نفت  روزها  اين  اروپا،  اتحاديه  عضو 

متعددى در قاره سبز براى خود دست و پا كرده است.
بر اين اساس با كاهش و سپس توقف صادرات نفت ايران به اروپا، 
روسها از اين فرصت طاليى براى تصاحب بازارهاى نفتى ايران در 
اتحاديه اروپا استفاده كرده به طورى كه آمارهاى رسمى حاكى از آن 
است كه فقط صادرات نفت اورال روسيه به اروپا از مرز دو ميليون 

و 200 هزار بشكه در روز عبور كرده است.
در  سياه  طالى  اين  كه  است  ان  روسيه  اورال  نفت  ويژگى  مهمترين 
مقايسه با نفت كشورهاى عربى حاشيه خليج فارس و ايران شيرين 

تر و هزينه حمل آن ارزان تر است.
يا  دوستى  لوله  خط   " نام  به  نفتى  جديد  لوله  خط  يك  روسها  اخيرا 
دراژبا" طراحى و راه اندازى كرده اند كه با بهره بردارى دولت مسكو 
از اين شاه لوله نفتى به عنوان طوالنى ترين خط لوله نفت جهان، جا 
براى طالى سياه روسها در قاره سبز بيش از گذشته باز شده است.

 
در همين حال روسيه به منظور تثبيت بازارهاى نفت خود در اروپا 
و با توجه به كاهش توليد نفت در برخى از ميايدن قديمى اخيرا يك 
سياست جديد نفتى در دستور كار قرار داده است به طورى كه دولت 
مسكو نفت كشورهاى آذربايجان و قزاقستان را خريدارى كرده و با 
بازار  به  "اورال"  نفت  عنوان  تحت  خود  اورال  نفت  با  كردن  مخلوط 

اروپا عرضه مى كند.

روسيه مشترى نفت ايران شد
روسيه  اروپا،  اتحاديه  توسط  ايران  نفتى  تحريم  پس  ديگر  سوى  از 
حتى  و  كرده  اعالم  را  ايران  از  نفت  واردات  به  خود  عالقه  اخيرا 
مذاكرات مشترك نفتى بين تهران – مسكو براى فروش نفت به اين 

كشور آغاز شده است.
لوله  خط  كه  اند  كرده  پيشنهاد  ايران  به  روسيه  مقامات  بين  اين  در 
سوآپ معكوس نفت را راه اندازى كنند به طورى كه امكان انتقال نفت 
از ميادين جنوبى ايران به حاشيه درياى خزر فراهم شود تا از طريق 
نفتكش ها اين نفت به پايانه هاى نفتى روسيه در حاشيه درياى خزر 

منتقل شود.
نكا  نفتى  پايانه  اليروبى  ايران  نفت  ملى  شركت  اخيرا  حال  همين  در 
پهلوگيرى  و  آبخور  عمق  افزايش  امكان  تا  است  است  كرده  آغاز  را 
نفتكش هاى غول پيكرتر در اين پايانه نفتى در حاشيه جنوبى درياى 

خزر فراهم شود.

تحليلگران معتقدند كه علت اصلى اين پيشنهاد نفتى روسيه به ايران، 
دوم  عامل  و  است  اورال  نفت  براى  اروپا  در  موجود  و  خوب  بازار 
افزايش اختالف قيمت نفت اورال نسبت به نفت خام هاى حوزه درياى 

خزر است.
بنابراين چنانچه بازار نفت خام اورال در اروپا حفظ شده و افزايش 
از  را  خود  خام  نفت  واردات  روسيه  كه  شود  مى  بينى  پيش  يابد، 

كشورهاى حوزه درياى خزر افزايش دهد.
در  طوالنى  مدت  يك  براى  ايران  خام  نفت  چنانچه  ديگر  سوى  از 
بازار سنتى و استراتژيك مديترانه حذف شود و با توجه به برنامه 
ريزى هاى گسترده روسيه براى صادرات نفت اورال بيشتر به اروپا 
عمال امكان بازپس گيرى اين بازار استراتژيك براى ايران غير ممكن 

خواهد شد. 
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 كتاب هاى «خود ناشر» 20 درصد 
بازار انگليس را در دست دارند

شده اند 20  موفق  بريتانيا  در  الكترونيكى  كتاب هاى «خودناشر» 
درصد از بازار كتاب هاى جنايى، علمى تخيلى، رومانس و طنز را 

در دست بگيرند.-
و  است   2012 سال  به  متعلق  آمار  اين  سلر،  بوك  از  نقل  به 
خودناشر  كتاب هاى  تا  مى رود  انتظار  هنوز   2013 سال  براى 

موفقيت هاى بيشترى كسب كنند.
كتاب هاى  كه  مى دهد  نشان  آمار  بوكر،  بازار  گزارش  برمبناى 
الكترونيك  كتاب هاى  بازار  از  درصد   12 الكترونيكى  خودناشر 

سال پيش را نيز در دست داشتند.
آثارشان  انتشار  به  زن  نويسندگان  كه  مى دهد  نشان  آمار  اين 
عالقه  رسمى  ناشر  از  استفاده  بدون  و  فردى  صورت  به 
بيشترى دارند و سهم آن ها از انتشار كتابشان در بازار بيشتر 
از  درصد   70 به  نزديك  حقيقت  در  است.  مرد  نويسندگان  از 
كتاب هاى خودناشر الكترونيكى را نويسندگان زن خلق كرده اند.

خودناشر  كتاب هاى  خريداران  درصد   61 حال  همين  در 
الكترونيكى نيز اعالم كرده اند كه خوانندگان هر روزى اين كتاب ها 
هستند، در حالى كه 37 درصد از خريداران كتاب هاى الكترونيك 
مى كنند.  مطالعه  را  كتاب هايشان  روز  هر  كه  مى گويند  كل،  در 

به گفته محققان رسانه علت اصلى توجه به كتاب هاى خودناشر 
كتاب  خريداران  ميان  در  قيمت  كه  حالى  در  است،  قيمت  مساله 
كه  معنى  اين  به  مى گيرد.  قرار  توجه  سوم  مكان  در  الكترونيك 
به  چيز  هر  از  بيش  الكترونيكى  خودناشر  كتاب هاى  خريداران 

دليل پايين تر بودن قيمت آن ها به سراغشان مى روند. در حالى كه 
خريداران كتاب هاى الكترونيك در كل، در مرحله سوم به قيمت 
توجه مى كنند و نويسنده و موضوع برايشان در اولويت اول و 

دوم قرار دارد.

نويسندگان بريتانيايى در روز تولد 
ملكه اليزابت نشان مى گيرند

در  بريتانيايى،  برجسته  ناشر  يك  و  نويسنده  و  نويس  رمان  چند 
روز تولد ملكه انگلستان نشان ليافت دريافت مى كنند.-

در  تازگى  به  كه  نويس  رمان  موس  كيت  سلر،  بوك  از  نقل  به 
راه اندازى جايزه داستان زنان به جاى جايزه اورنج نقش مهمى ايفا 
آثار  نويسنده  مساى،  آلن  و  پرفروش  نويسنده  كالينز،  جكى  كرد، 
تقدير  نشان  كه  هستند  نويسندگانى  جمله  از  داستانى  و  ورزشى 

ملكه اليزابت را در مراسم تولد وى دريافت مى كنند. 
اين چهره هاى مطرح ادبيات و نشر بريتانيا از جمله هزار و 800 
چهره فرهنگى و هنرى هستند كه در مراسم امسال از آن ها تجليل 

مى شود. 
جوانا هريس نويسنده 15 رمان و برنده چندين جايزه ادبى است. 

التحصيل  فارغ  كه  او  است.  اسكاتلندى  و  متولد 1938  مساى  آلن 
ترينيتى كالج است، رمان و مطالب ورزشى مى نويسد. وى نويسنده 

22 عنوان اثر داستانى و 11 عنوان كتاب غيرداستانى است.
ساز  برنامه  و  نويسنده   ، انگلستان  در   1961 متولد  موس  كيت 
تلويزيون است. او با رمانى با عنوان «البيرنت» در سال 2005 به 

شهرت رسيد. اين رمان به 37 زبان ترجمه شد. 
جكى كالينز، رمان نويس انگليسى است. وى در سال 1937 در لندن 
به دنيا آمده و بيش از 500 ميليون نسخه از كتاب هايش در بيش از 
40 كشور به فروش رسيده است. او همواره در راس پرفروش هاى 

بريتانيا جاى دارد. 
عالوه بر دست اندركاران نشر، شمارى از مشهورترين بازيگران 
تجليل  اليزابت  ملكه  تولد  مراسم  در  نيز  بريتانيايى  هنرمندان  و 

مى شوند.

راه اندازى يك جايزه جديد براى 
كتاب هاى نظامى به زبان انگليسى

اندازى  راه  نظامى  تاريخ  هاى  كتاب  براى  كتاب،  جديد  جايزه  يك 
شد.-

به نقل از بوك سلر، اين جايزه كه با نام گوگنهايم-لرمن اهدا مى 
شود هر سال به بهترين كتابى كه در زمينه تاريخ نظامى به زبان 

انگليسى نوشته شده باشد، تعلق مى گيرد. 
دور نخست اين جايزه در فوريه 2014 برگزار مى شود و به بهترين 
كتابى كه در اين حوزه در سال 2013 نوشته شده باشد، تعلق مى 

گيرد و به برنده آن 50 هزار دالر اهدا مى كند.
اندرو رابرتس تاريخ نگار بريتانيايى، رييس گروه داوران اين دوره 
را برعهده دارد و با گروهى از تاريخ نگاران برنده سال را انتخاب 

مى كند. 
از  يكى  گوگنهايم  ياد  به  را  جايزه  اين  گوگنهايم  فرانك  هرى  بنياد 
كهنه كاران نيروى دريايى و لوييس لرمن، بنيانگذار موسسه گيلدر-

لرمن در تاريخ آمريكا تاسيس كرده است.
بنيان گذاران اين جايزه اظهار اميدوارى كرده اند كه با اهداى اين 
جايزه توجه عموم را به زمينه آموزش مسايل سياسى بين المللى، 

ديپلماسى و تاريخ نظامى جلب كنند.
برنده دور نخست اين جايزه در ژانويه سال بعد از ميان فهرست 
اوليه كه شامل نام 6 فيناليست خواهد بود انتخاب مى شود و نام 
برنده در تاريخ 13 فوريه در انجمن تاريخ نيويورك اعالم مى شود.

جايزه لوخس ژوئن 2013 به 
نويسنده «خرس در قايق» رسيد

ديو شلتون، نويسنده انگليسى براى كتاب خود با عنوان «خرس 
در قايق» به عنوان برنده جايزه لوخس ماه ژوئن 2013 برگزيده 

شد.-
به نقل از خبرگزارى آلمان، اين رمان با ترجمه اينگو هرتسكه در 

سال جارى در انتشارات كارلزن منتشر شده است.
قهرمان اين داستان ديو شلتون، يك پسربچه كوچك و يك خرس 
پير هستند كه با هم به يك سفر بزرگ دريايى مى روند. آن ها 
با هيوالهاى دريايى برخورد مى كنند، جزاير سنگى را دور مى 
زنند و با گرسنگى و تشنگى مبارزه مى كنند. پسرك و خرس پير 
هر توفانى را پشت سر مى گذارند و اعتمادشان به يكديگر بيشتر 
كالسيك  ماجراهاى  به  پرداختن  با  نويسنده  شود.  مى  بيشتر  و 
و  پير  ميان  رابطه  تا  خرس  و  پسرك  داستان  روايت  به  دريايى 

جوان، استاد و شاگرد، آينده و گذشته مى پردازد. 
ديو  كرد:  اعالم  نويسنده  اين  انتخاب  توضيح  در  داوران  هيات 
شلتون آثارش را براى هر رده سنى مى نويسد و به وسيله بازى 
به  زندگى  براى  تمثيل  يك  تصورات  و  دقيق  توصيفات  لغات،  با 
روند  چون  داريد.  سال  چند  شما  نيست  مهم  آورد.  مى  وجود 
اين  دهد.  مى  آرامش  شما  به  بزرگ  خرس  كاپيتان  و  داستان 
يك  و  كودكان  براى  دريايى  بزرگ  ماجراجويى  يك  داستان 
داستان سفر ترجمه شده فوق العاده براى هر كسى است كه آن 

را مطالعه كند. 
جايزه لوخس براى ادبيات كودكان و نوجوانان هر ماه از سوى 
عنوان   12 ميان  از  شود.  مى  اهدا  برمن  راديو  و  سايت  نشريه 
جايزه  برنده  عنوان  به  عنوان  يك  نيز  سال  يك  طى  برگزيده 

ساليانه لوخس انتخاب مى شود. 
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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

انتشار رمان ديگري از 
نويسنده «بادبادك باز»

«و كوه ها طنين انداز شدند» مورد استقبال منتقدان و 
خوانندگان قرار گرفته است

«خالد حسيني» نويسنده آمريكايي افغان تبار براي همه 
كتاب خوان هاي جهان شخصيت شناخته شده اي است. 
«بادبادك باز» اولين رمان او بود كه شهرتي جهاني 
يكي  كه  شد  ساخته  هم  فيلمي  آن  براساس  و  يافت 
از بازيگران آن «همايون ارشادي» بازيگر نام آشناي 
ايران است. او اكنون رمان تازه اي منتشر كرده است 
كه با استقبال خوانندگان نيز روبه رو شده. جديدترين 
كتاب «خالد حسيني» به زندگي يك خواهر و برادر به 
يكديگر  عاشقانه  كه  مي پردازد  پري  و  عبداهللا  نام هاي 
در  را  دو  اين  سرنوشت  دست  اما  دارند.  دوست  را 
دوباره  كودكي از يكديگر جدا مي كند و آنها هنگامي 
يكديگر را پيدا مي كنند كه ديگر دير شده است. كتاب 
روزنامه   منتقد  نظر  به  شدند»  طنين انداز  كوه ها  «و 
«دي ولت»، «رمان نيست، بلكه از يكسري داستان هاي 
يكديگر  به  زنجير  مثل  كه  است  شده  تشكيل  كوتاه 
وصل مي شوند.» روايت كتاب از سال 1952 ميالدي 
همان  از  و  مي شود  آغاز  افغانستان  در  دهكده اي  در 
كه  عبداهللا  برمي انگيزد:  را  خواننده  احساسات  ابتدا 
خواهر خود پري را به شدت دوست دارد، در صحرا 
بي فرزند  و  ثروتمند  خانواده اي  به  او  فروختن  شاهد 
مي شود. جدايي رنج  آور اين دو هنگامي ابدي مي شود 
مي رود.  پاريس  به  خود  جديد  خانواده  با  پري  كه 
عبداهللا اما او را هيچ گاه از ياد نمي برد تا اينكه خود، 
پس از پشت سرگذاشتن ماجراهاي تكان دهنده  سياسي 

و اجتماعي، سرانجام از كاليفرنيا سر در مي آورد. 
منتقد روزنامه  «دي ولت» در باره  اين كتاب مي نويسد: 
ارزيابي  غيردوستانه  را  رمان  اين  بخواهيم  «اگر 
گريه آور  كتابي  حسيني  كه  بگوييم  مي توانيم  كنيم، 
نوشته است؛ داستاني احساساتي به قصد غرق كردن 
اشك هايشان.  سيل  در  خود  بي شمار  خواننده هاي 
نويسنده  اين سطور با اين قصد خواندن كتاب را آغاز 
صفحه   تا  ولي  بشود  رقيق  احساسات  دچار  كه  كرد 

20 بيشتر دوام نياورد و وقتي كتاب را بست، مثل يك 
بچه هق هق مي كرد.» برخي از نشريات پس از انتشار 
بالفاصله  نيويورك،  در  شدند»  طنين انداز  كوه ها  «و 

حرف  نويسنده   كه  نوشتند  و  كردند  استقبال  آن  از 
در  تايمز»  «نيويورك  است.  داده  گوش  را  منتقدان 
اين رابطه مي نويسد: «كتاب و كوه ها طنين انداز شدند 
با  منتقدان  از  يكي  است.»  حسيني  خالد  اثر  بهترين 
اشاره به اين ارزيابي مي نويسد كه يك اثر «گريه  آور» 
دليل خوبي يا بدي كتاب نيست: «احساساتي بودن يك 
رمان وقتي بد نيست كه مبتذل نباشد و كتاب و كوه ها 

طنين انداز شدند، مبتذل نيست.» 
با  حسيني  خالد  ديگر  اثر  دو  با  رمان  اين  تفاوت 
تابان»  خورشيد  «هزار  و  باز»  «بادبادك  عنوان هاي 
به  كه  آنهاست  به  پايان بندي  و  شخصيت پردازي  در 
نظر اغلب منتقدان در دو رمان نخست ضعيف به نظر 
مي رسيد. ظاهرا در رمان سوم، خالد حسيني كوشيده 
است اين اشكال ها را برطرف كند. در كتاب «و كوه ها 
طنين انداز شدند» شخصيت ها تنها به بد و خوب تقسيم 
نشده اند و پايان داستان هم غم انگيز نيست؛ هر چند 
را  يكديگر  سرانجام  برادر  و  خواهر  اين  كه  هنگامي 
فراموشي  بيماري  به  عبداهللا  بازمي يابند،  كاليفرنيا  در 
نمي آورد.  به جا  را  خود  خواهر  پري،  و  شده  دچار 
خالد حسيني كه در سال 1965 در شهر كابل به دنيا 
آمده است و تحصيالت خود را در رشته  پزشكي در 
آمريكا به پايان رسانده، تا سال 2005 در بيمارستاني 
در لس آنجلس آمريكا مشغول به كار بود. وي پس از 
آن به نويسندگي روي آورد و در حال حاضر تمام 

وقت خود را صرف تحقيق و نوشتن مي كند.

كتاب هاى ديگر نقاط 
جهان راه خود را به 
آمريكا باز مى كنند

اثر   413 راچستر  دانشگاه  گفته  به 
در  داستان  و  شعر  از  شده  ترجمه 
شدند.  منتشر  آمريكا  در   2012 سال 
اين ميزان به نسبت سال پيش كه تنها 
370 عنوان ترجمه شده بودند، بيشتر 
در  ويكلى،  پابليشرز  از  نقل  است.-به 
حالى كه 413 عنوان رقم زيادى نيست، 
در  شده،  ترجمه  آثار  تعداد  رشد  اما 
كنار فرصت هايى كه از امكان مطالعه 
نشان  آيد  مى  وجود  به  ديجيتال 
مى دهد آمريكايى ها به مطالعه آثارى 
از آن سوى اقيانوس گرايش بيشترى 

پيدا كرده اند. 

با گسترش كتاب هاى الكترونيك و توزيع جهانى 
آن ها، اين حس به وجود مى آيد كه ناشران بين 

و  كارگردانى  دوباره  را  خود  منابع  بايد  المللى 
/ آمريكايى  ناشران  ميلى  بى  بر  تا  كنند  تالش 

هاى  كتابى  ها  آن  براى  و  كنند  غلبه  بريتانيايى 
تهيه  دنيا  سراسر  از  انتشار  براى  شده  ترجمه 

كنند. 

گرايش به انتشار كارهاى جهانى در آمريكا به 
معنى بازتعريف ارايه آثار جهانى – به ويژه در 
عرصه ديجيتال – است و در عين حال ناشران 
هاى  نسخه  تا  هستند  تالش  در  آمريكايى  مهم 
را  جهان  كشورهاى  ديگر  مهم  آثار  ديجيتالى 
ارايه كنند. دو هفته پيش انتشارات هارپر كالينز 
اعالم كرد برخى آثارى كه در خط نشر ديجيتال 
پرفروش  ميان  از  اند،  گرفته  جاى  كمپانى  اين 
مجموعه  دو  و  اند  شده  انتخاب  جهانى  هاى 
بريتانيايى كه در سايت آمازون جايگاه مهمى را 
نوشته  «مقدس»  شامل  بودند،  گرفته  اختيار  در 
لسلى چارتريس و «خانم بردلى» نوشته گلديس 
در  ديجيتال  قالب  در  بار  نخستين  براى  ميچل 
صورت  در  سپس  و  مى شوند  منتشر  آمريكا 
ضرورت به صورت چاپى نيز به بازار مى آيند. 

شركت  ميان  در  توجهى  قابل  رشد  اكنون  اما 
هاى بين المللى كه تالش دارند تا كتاب هايى را 
از كشور مادرى خود راهى آمريكا كنند مشاهده 
كه  بوكز»  فرنچ  «لو  فرانسوى  شركت  مى شود. 

با  شده  تاسيس  تريگر  آنى  توسط   2011 سال 
انگليسى  به  فرانسوى  آثار  ترجمه  انتشار  هدف 
راه  فرانسوى  معمايى  و  جنايى  آثار  زمينه  در 
دو  تاكنون  شركت  اين  است.  شده  اندازى 
نوشته  «واينميكر»  كارآگاهى  مجموعه  از  رمان 
ژان- پيير آلوكس و نوئل بالن را به اين منظور 
انتخاب كرده است. اين كمپانى همچنين اخيرا دو 
عنوان ديگر از مجموعه پليسى فرانسوى نوشته 
تا  دارد  قصد  و  كرده  ترجمه  را  مولى  فردريك 
آمريكا  كتاب  بازار  روانه  را  آن ها  امسال  پاييز 

كند. 

«هيسپابوكز» يك شركت اسپانيايى نيز با همين 
هدف، دو عنوان اول خود را به ترجمه «هيچ چيز 
اتفاق نمى افتد» نوشته خوزه اوويرو و «بلشويك 
و  داده  اختصاص  سيلوا  لورنزو  نوشته  بزدل» 
منتشر  ديجيتال  صورت  به  ماه  همين  را  آن ها 

مى كند. 

از  آثارى  تا  دارند  قصد  نيز  ديگر  كمپانى  دو 
كه  كنند  منتشر  آمريكا  در  را  خودشان  كشور 
«استكهلم تكستز» از سوئد و «تكست پابليشينگ» 
از استراليا را دربر مى گيرد. قرار است سپتامبر 
سوئدى  شركت  اين  بار  نخستين  براى   2013
كتاب  بازار  راهى  را  خود  سرزمين  از  عناوينى 

 2012 تابستان  در  قبال  ناشر  اين  كند.  آمريكا 
نخستين عناوين ديجيتالى خود را منتشر كرده 
و  نسخه اى  هزار   70 از  بيش  فروش  با  و  بود 
فروشى معادل يك ميليون دالر، اكنون به آينده 

اميدوار شده است. 

گرچه اين ناشر قصد دارد تا در ژانرهاى مختلف 
به عرضه كتاب هاى ترجمه شده بپردازد، و از 
عناوين  تا  معمايى  جنايى/  پرفروش  هاى  كتاب 
مارى  است،  داده  قرار  نظر  مد  را  تر  رمانتيك 
ناشران  ميان  در  كه  جانسون  آنا  و  جانگشتت 
از   اند،  شده  رو  روبه  زيادى  توجه  با  سوئد 
نويسندگان مورد عالقه اين ناشر هستند. كيسا 
ترين  پرفروش  عنوان  به  كه  نيز  اينگمارسون 
تا  شود  مى  شناخته  سوئد  غيرجنايى  نويسنده 
از  نسخه  هزار  از 10  بيش  تا  شده  موفق  كنون 
رمان «ديروز» را در آمريكا به فروش برساند. 

از  بيشترى  آثار  تا  دارد  قصد  تكستز  استكهلم 
سود  رعايت  با  را  اسكانديناوى  نويسندگان 
كند.  آمريكا  راهى  نويسنده  و  ناشر  بين   50/50
اين شامل فروش امتياز كتاب هاى شنيدارى نيز 
مى شود. انتشارات اريكسون نيز در سال 2013 
راهى  و  ترجمه  را  كتاب  عنوان   10 كرد  اعالم 

بازار كتاب آمريكا مى كند
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جن گيري در صومعه
نيك روديك/ ترجمه رامتين ابراهيمي

«كريستين مونجيو» فيلمساز رومانيايي با سومين فيلم خود يك قدم 

جدي سمت استاد شدن در آنچه در «4 ماه، 3 هفته و 2 روز» نشان 
برداشته  سبك  محوري اش  همه  از  بيشتر  و  تم گرايي  آن  بود،  داده 

بين  –زماني  مي دهد  رخ  بعد  سال   15 او  جديد  فيلم  داستان  است. 
معرفي واحد پول يورو در 1999 و قبل از تنزل ارزش پول و ورود 
به  مونجيو  كه  ثابت مي كند  و  در 2007–  اروپا  اتحاديه  به  روماني 
عنوان هنرمندي انسان گرا از نظر مفهومي روشي را پيش مي گيرد 
كه فيلمسازان بزرگي چون «روبر برسون» و «آندري تاركوفسكي» 
دارند  مونجيو  با  هم  مشتركي  سبكي  خاص  شيفتگي هاي  اتفاقا  كه 

پيش گرفتند.
مهم ترين ويژگي  دو فيلم او اين است كه هر دو اثر با دقت و ظرافتي 
است  زمان  درباره   هفته...   3 ماه،   4 شده اند.  استخوان بندي  عجيب 
مثل  هم  باز  تپه ها»  «آن سوي  و  پيداست)  عنوانش  از  كه  (چنان 
عنوانش درباره  ايده  يك مكان است و شايد بيشتر تضادي بين دو 
مكان مختلف باشد: بين روماني، محلي كه داستان در آن رخ مي دهد 
و آلمان كه در روايت مكاني براي گريز از وضع موجود است؛ بين 
آزادي (يا حداقل تصور موقعيت هاي بهتر) و زوال. همچنين تضاد 
بين شهر (با درگيري هاي روزانه و اتفاق هاي اقتصادي و بي بند و 
نماي  در  را  آن  بار  نخستين  كه  دورافتاده يي  صومعه   و  باري اش) 
سيال هنرمندانه يي مي بينيم. در حالي كه دو زن جوان ماجرا نزديك 

تپه ها مي شوند.
هر دو فيلم مونجيو دو قهرمان مونث دارند كه يكي از ديگري قوي تر 
است. هر دو فيلم با شخصيتي اقتدارگرا (يا پدرساالرانه) كار دارند؛ 
پروتستان.  صومعه  خشن  رهبر  پاپا  اينجا  و  ببه  آقاي  فيلم  آن  در 
از نظر سبكي هم شباهت هايي وجود دارد: آن سوي تپه ها با نماي 

از  يكي  سر،  پشت  از  دوربين  كه  مي شود  شروع  مونجيو  مشهور 
ايستگاه  در  دارد  كه  مي دهد  نشان  را  آلينا)  (يعني  داستان  دختران 
قطار راهش را از بين شلوغي مردم براي يافتن ويكيتا باز مي كند. 
هر دو زن با هم در يتيمخانه بزرگ شده اند و حاال آلينا بعد از چند 
سال اقامت در آلمان بازگشته  است؛ آلينا اميدوار است ويكيتا را با 

خودش ببرد اما او به شدت به زندگي اش در صومعه پايبند شده.

هفته...،  ماه، 3  از 4  جاه طلبانه تر  و  پيچيده تر  بسيار  تپه ها  آن سوي 
در شرح دفاع از عشق و زير سوال بردن تالش مذهب براي الهي 

نشان دادنش است.
برجسته تر از بقيه  ويژگي هاي فيلم، نحوه كنترل چنين داستاني است 
كه پر شده از تعصبات  مذهبي، قتل، تسخير شيطان و شهوت جسمي 
سركوب شده (طبق نوشته كوچكي در تيتراژ پاياني مي بينيم، فيلم 
بر اساس اتفاقاتي واقعي ساخته شده) . يعني با اينكه داستان فيلم 
ممكن است آن ساب-ژانر هميشگي را به ما القا كند، فيلمي درباره  
جن گيري واقعي، اما در حقيقت ما با فيلمي مثل «جن گيري اميلي رز» 
از زمين تا آسمان فاصله داريم (اگرچه فيلم گاهي شبيه «ركوئيم» 
آلماني و كنترل شده تر «هانس كريستين اشميد» –كه آن هم براساس 
اتفاقات واقعي بود- مي شود) . در آن صحنه  شبهه جن گيري بستن 
و  مضحك  بهت آوري  عين  در  همه چيز  صليب گونه،  تخت  به  آلينا 
خنده دار است؛ اينكه راهبه ها سعي دارند آلينا را آرام نگه  دارند و 
خيلي  يكي  «اين  ببندش»،  اين  «با  مي رسد:  پوچ  ديالوگ هاي  به  كار 
نمي تونم  نيست،  خوب  «نه  كن»،  امتحان  يكيو  اين  «پس  كوتا س»، 

درست ببندمش.»
اينكه آيا آلينا تسخير شياطين شده يا فقط بيماري ذهني دارد هرگز 
داده  ادامه  هرگز  هم  انسان  تجارت  موضوع  و  نمي شود.  مشخص 

نمي شود.
هيچ  كه  مي كند  خرده داستان هايي  از  پر  را  فيلم  عناصري  چنين 

البته،  مي مانند.  باقي  مبهم  و  نمي شود  داده  درباره شان  توضيحي 
مشخصا  عشقي  است.  كاراكتر  دو  بين  عشق  روي  مونجيو  تمركز 
انساني و زميني كه گرچه هرگز واضح بيان نمي شود خالف عشق 
كه  عشقي  خداست.  به  نسبت  برنامه ريزي شده  و  قدرتمند تر  بسيار 

آلينا نمي تواند با آن رقابت كند...

تالشي براي تبديل دختران به قرباني هاي سرراست داستان هم در 
فيلم صورت نمي گيرد.

صحنه  زيباي كوچكي در بيمارستان وجود دارد كه بايد به آن توجه 
كرد: دكتري كه ممكن است صداي خرد و عقل باشد اما بيشتر به 
تلفن همراهش عالقه دارد آلينا را مرده اعالم مي كند، رو مي كند به 
مادر روحاني صومعه و مي گويد «خدا هركسي رو كه دست شماها 
مي افته نجات بده» و او هم جواب مي دهد «خدا مرا مي بخشد»؛ انگار 

در آن لحظه كسي جز ويكيتا به آلينا اهميت نمي دهد.
با پيروي از ريتمي حساب شده  همراه چند تكه خشونت بار، آن سوي 
تپه ها نگاه معتدل و بي طرفي ا ست به اتفاقاتي كه در دنيا بين مردم 

و مذهب رخ مي دهد.
كار بزرگ مونجيو نگه داشتن اين دو موضوع -عشق و بي تفاوتي 
مذهبي- در يك ميزان مساوي مناسب است، به همان استادي نماي 
چيدماني  خوش  و  شيوا  صحنه هاي  بهترين  از  يكي  كه  فيلم  پاياني 

است كه در تاريخ سينما كارگرداني شده.

گفت وگو با كريستين مونجيو، 
كارگردان فيلم

تراژدي زندگي مدرن /ترجمه مينا خوباني

نقطه آغازين ساخت «آن سوي تپه ها» فيلم جديدتان چه بود و چگونه 
دست به كار شديد؟

در سال 2005 يك بخش از اخبار را خواندم كه درباره دختري بود كه 
براي مالقات دوستش به صومعه دوردست مولداويايي مي رود و پس 
از چند هفته بر اساس گفته مطبوعات در اثر جن گيري زندگي اش پايان 
مي يابد. خيلي زود اين اتفاق تيتر سرصفحه همه روزنامه هاي روماني 
شد و زياد طول نكشيد كه مطبوعات بين المللي به گزارش اين واقعه 
پرداختند. اسقف محلي با عجله و به محض اينكه اين خبر حادثه علني 
شد –با سرپيچي از قوانين كه بايد يك رسيدگي و بازجويي درباره 
حادثه رخ داده صورت بگيرد- كشيش و راهبه هايي را كه با اين اتفاق 
در ارتباط بودند مورد تكفير قرار داد. كليساي ارتدوكس اين رويداد 
را محكوم كرد و خودش را از آن مبرا دانست. سپس در سال 2005 
آنها تصميم گرفتند به طور كامل خواندن دعاهاي سن بازيل -شامل 
دعا و نيايش هاي اصلي در مبارزه با شيطان- را ممنوع اعالم كنند. 
همراه  گوشي هاي  با  كه  است  فيلم هايي  از  پر  اينترنت  وجود  اين  با 
فيلمبرداري شده اند و گواهي بر اين حقيقت مي دهند كه اين عمل هنوز 

هم ادامه دارد.

گويا شما فيلمنامه را از دو كتاب غيرداستاني نوشته «تاتيانا نيكولسكو 
برن» الهام گرفته ايد.

تاتيانا نيكولسكو برن يك روزنامه نگار بود كه در آن زمان براي يك 
در  واقعا  را  آنچه  بود  عالقه مند  او  مي كرد.  كار  لندن  در  خبرگزاري 
براي  كه  حوادثي  درباره  او  كند.  كشف  بود  افتاده  اتفاق  صومعه  آن 
دو  در   نهايت  و  كرد  تحقيق  بود  افتاده  اتفاق  مدام  پياپي  سال  چند 
كتاب درباره آنچه در سال 2005 رخ داده بود و دادرسي انجام شده 
رمان هاي  عنوان  تحت  كه  كتاب هايي  كرد.  منتشر  و  چاپ  آن  درباره 
شايد جزو نخستين تالش هاي  بودند و  طبقه بندي شده  غير داستاني 

روماني در اين ژانر قرار مي گرفتند.

پس شما درباره ساخت فيلمي از چگونگي شروع آن حادثه فكر كرديد؟
موضوع مرا عالقه مند كرد اما بيشتر از ديدگاه يك ژورناليست سابق 
و خواننده معتاد به مطبوعات. اگرچه از نقطه نظر سينمايي، داستان 
بيش از حد احساسي و عاطفي، ملودرام و داراي جريان كلي بود. با 
توجه به هزاران صفحه يي كه در اينترنت درباره آن نوشته شده بود، 
من همچنان به پيگيري آنچه براي افراد حاضر در اين داستان در طول 

محاكمه و پس از آنكه محكوم شدند رخ داده بود ادامه دادم.

آيا شما تاتيانا نيكولسكو برن را مي شناختيد؟
من او را در سال 2005 مالقات كردم. من به بهانه «4 ماه، 3 هفته و 2 
روز» در نيويورك بودم و يك كارگردان تئا تر رومانيايي به نام آندره 
سربان مرا به تماشاي يك نمايش از اين رويداد در تئا تر دعوت كرد. 
پس از آن بود كه او يك نسخه از كتابش را به من داد و ما درباره اين 

اتفاق با هم صحبت كرديم.

چه وقتي تصميم به ساخت فيلم گرفتيد؟
من دوباره با تاتيانا در بلوار ماجرو در بخارست در اوايل سال 2011 
برخوردم كردم؛ در   همان زماني كه در حال نوشتن بودم. او به من 
نسخه يي از رمانش را كه تازه به پايان رسيده بود و مي توانست به يك 
فيلم تبديل شود داد. اين رمان خيلي تم مذهبي داشت. من در داستان 
بيش از يك بار به صومعه رجوع مي كنم. در اينترنت شروع كردم به 
خواندن نظرات مردم درباره آنچه اتفاق داده بود و پي بردم كه هنوز 
چشمگيري  طور  به  و  مي شود  نظر  هزاران  ايجاد  سبب  داستان  هم 
يك  با  بار  نخستين  براي  كرده.  تضاد  يا  شدن  قطبي  دچار  را  مردم 
فيلمنامه كه به لحاظ مضموني بسيار نااميد كننده بود �و با اتفاق هاي 
عدم  اصلي اش  مشكل  كه  برخوردم  داشت-  نزديكي  ارتباط  واقعي 
وجود معنايي عميق از رويدادهاي واقعي بود. يك داستان غم انگيز از 

بي كفايتي، زمانه ناگوار و عدم مسووليت پذيري.

و شما چه نوع داستاني را مي خواستيد؟
من يك چيز خاص را درباره كتاب ها دوست داشتم: آنها انتقادگرايانه 
نبودند، مسووليت پذيري ايجاد نمي كردند، آنها به دنبال پيدا كردن افراد 
مي كردند،  بازگو  بود  داده  رخ  كه  را  آنچه  فقط  آنها  نبودند؛  گناهكار 
چيزي كه من حس كردم خيلي متعادل است، به سبك همان گزارش 
بي بي سي. به محض اينكه آماده رهاكردن مضامين فراداستاني شدم 
شروع كردم به نقل روايت. فيلمنامه نهايي من درباره آنچه كه در آن 
نيست.  راهبه ها  و  كشيش  آن  درباره  نيست؛  بود  داده  رخ  صومعه 
من روح كتاب ها را حفظ كردم از آن جهت كه منتقد يا قاضي نبودم 
براي  را  اصل  اين  اما  نكردم.  گناهكار  افراد  شناخت  براي  تالشي  و 
افزودن  براي  كردم  حس  كه  بردم  كار  به  خودم  ساختگي  داستان 
آن  مجازم.  نداشت  بر  در  برايم  واقعي  داستان  كه  معنايي  اليه هاي 
هنوز هم درباره گناه صحبت مي كند اما بيشتر در رابطه با عشق و 
انتخاب ها (تصميم ها) و چيزهايي كه مردم به نام باور و اعتقاد هايشان 
به  مذهب  درك  بد،  از  خوب  (گفتن)  فهميدن  دشواري  مي دهند،  انجام 
از  بزرگ تر  حتي  گناه  يك  عنوان  به  بي تفاوتي  كلمه،  واقعي  معناي 

فروماندگي (نابردباري) و آزادي اراده (آزادي در انتخاب) است.
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به بهانه درگذشت استاد جليل شهناز

مثلــث طاليى 
موسيقى ايرانى

على شيرازى

تاج اصفهانى، جليل شهناز و حسن كسايى سه هنرمند 
موسيقى  طاليى  «مثلث  دور  هاى  سال  در  اصفهانى 
به  را  اى  جاودانه  آثار  و  دادند  مى  تشكيل  را  ايران» 

صورت مشترك از خود به يادگار گذاشتند.

حدود يك قرنى كه از آغاز ضبط موسيقى در ايران مى گذرد، گروه 
دونفره شاخصى از هنرمندان موسيقى اصيل ايرانى در  هاى اكثراً 
دل عالقه مندان اين هنر جا باز كردند. زوج هايى مانند قمرالملوك 
اكبر  على   _ آذر  اقبال  ابوالحسن  داوود،  نى  مرتضى   _ وزيرى 
آنها  آخرين  كه  و...  وزيرى  نقى  على  كلنل   _ انگيز  روح  شهنازى، 
مربوط به زوج محمدرضا شجريان _ محمدرضا لطفى در دهه پنجاه 
است. ساز و آواز اين افراد به نوعى درهم تنيده و ملهم از يكديگر 
است كه تصور هر هنرمند جداى از آن يكى براى شنونده بعيد به 
و  معرف  هنرمندان  اين  از  يك  هر  زياد  احتمال  به  و  رسد  مى  نظر 
و  وابسته  زيادى  حدود  تا  موسيقى  هنر  در  را  خود  شدن  شاخص 
مديون دوستى و همنشينى با ديگرى بوده است.«مثلث طاليى» اما 
يكى  تعداد  بر  عالوه  و  دارد  ها  گروه  اين  همه  با  اساسى  فرق  يك 
بيشترش به نسبت همه گروه ها دو نوازنده اين گروه را به داليل 
زيادى مى توان شاخص ترين هنرمندان و استادان دو ساز تار و 
نى به شمار آورد.جليل شهناز (متولد 1300 _ اصفهان) از بهترين 
و مهمترين نمادهاى زنده موسيقى ايران است. او نواختن تار را نزد 
و  ويولن  تنبك،  سازهاى  با  آن  جز  به  و  گرفت  فرا  برادرش  و  پدر 
سنتور نيز آشنا است. شهناز بدون كمترين ترديدى بهترين استاد 
قرن  در  ايرانى  مختلف  سازهاى  نوازندگان  همه  ميان  در  نواز  تك 
اخير به شمار مى آيد. او در نواختن تار به سبكى فاخر و منحصر 

به فرد رسيد.
زنده  و  شنونده  در  آرامش  ايجاد  بر  عالوه  سبك  اين  مهم  ويژگى   
كردن بار معنوى در عمق وجود او، غيرتكرارى بودن تمامى جمله 
هاى سازى است. به اين معنى كه شهناز با قريحه و نبوغى پايان 
ناپذير حتى در دهه نهم عمر پربار خود هر بار كه دست بر ساز مى 
برد، جمله و مطلب جديدى را با آن براى شنونده عرضه مى كند. او 
هر بار رنگى تازه از رنگين كمان بى انتهاى موسيقى ايرانى را پيش 
چشم و گوش عالقه مندان مى آورد و به آنان هديه مى كند.شهناز 
_ به جز تاج اصفهانى _ با بهترين خوانندگان ايرانى همكارى كرده 
مندان  عالقه  شخصى  آرشيو  در  او  از  زيادى  آثار  همچنين  است. 
موسيقى وجود دارد. به گواه تعداد زياد نواخته هاى او در بازار با 
شمارگان مطلوب به يقين مى توان گفت كه گوش دادن به تك نوازى 
هيچ استادى مانند شهناز براى مردم ما لذت بخش نيست. لذتى كه 

از جاذبه موسيقى و آهنگ شروع و به تفكر و تعمق درونى ختم مى 
شود. نام نى و ضلع ديگر اين مثلث _ استاد حسن كسايى _ چنان 
درهم آميخته است كه امروزه همگان هر يك را به وسيله آن يكى 
مى شناسند. بى ترديد تاكنون هيچ كس به پاكيزگى و زيبايى كسايى 
صداى اين ساز كهن و عرفانى را توليد نكرده است. نى سحرآميز 
استاد، شنونده را با خود به سفرى خيال انگيز مى برد و با دردها 
و رنج ها آشنا مى كند و در عين حال آرامش عجيبى در او پديد مى 
آورد.كسايى در سال 1307 در اصفهان به دنيا آمد و در منزلى كه 

همواره مكان گردهمايى موسيقيدانان بود، پرورش يافت.

اين  خود  و  برد  بهره  نى  فراگيرى  در  نوايى  مهدى  محضر  از  او   
اديب  و  اصفهانى  تاج  نزد  همچنين  كسايى  رساند.  اوج  به  را  ساز 
نزد  را  خود  معلومات  و  برد  ها  بهره  آواز  رشته  در  خوانسارى 
همين  به  و  كرد  تكميل  صبا  ابوالحسن  موسيقى  بديل  بى  استاد 
دليل در نواختن سه تار و خوانندگى نيز متبحر است.از جمله آثار 
موجود كسايى سلسله نوارهايى است كه در آنها با سه تار و آواز 
گوشه  هر  درباره  و  كرده  تدريس  را  آوازى  رديف  جزئيات  خود 

كسانى  معدود  از  يكى  كسايى  كالم  يك  در  است.  داده  توضيحاتى 
را  ديرينه  آشناى  اين  و  آورد  مردم  هاى  خانه  به  را  نى  كه  بود 
فرصتى مجدد براى گوش هاى تشنه عالقه مندان موسيقى بخشيد.

ضلع سوم مثلث «جالل تاج اصفهانى» (متولد 1282 و متوفى 1360) 
از شاخص ترين خوانندگان «مكتب آوازى اصفهان» است. اين مكتب 
دو  از  مخاطب  و  اجراكننده  تعداد  و  تاثير  نفوذ،  لحاظ  به  امروزه 
مكتب ديگر «تهران» و «تبريز» در جايگاه باالترى قرار دارد. هر نوع 
شعرخوانى و تلفيق شعر و موسيقى و تحريرهاى آن رواج بسيارى 
يافته است.«تاج اصفهانى» آواز را از 10 سالگى نزد پدرش «شيخ 
همچنين  او  آموخت.  اصفهانى»  سپس «سيدعبدالرحيم  و  اسماعيل» 
محضر موسيقيدانانى چون «نايب اسداهللا»، «ساعت ساز» و «حبيب 
شاطرحاجى» را درك كرد.او با داشتن صدايى بلند، رسا و مردانه 
در خوانندگى سبكى ويژه داشت و با تسلط بر شعر و اداى تحريرها 
تاج  شاگردان  آورد.  مى  وجد  به  را  شنونده  مفصل  هاى  چهچهه  و 
مانند «اصغر شاه زيدى»، «مرتضى شريف» و «عليرضا افتخارى» 
هر يك گوشه اى از هنر او را به ارث برده اند و آثار تاج نظير آواز 
از  پردازم)  نمى  خويش  مصلحت  با  تو  از  مطلع  (با  همايون  معرف 
بهترين نمونه هاى ضبط شده در سال هاى دور به شمار مى روند. 
از تاج چند تصنيف مشهور به يادگار مانده است: «آتش دل»، «رنگ 

هاى طبيعت» و «به اصفهان رو».
اين  شده  ساخته  ماجراى  رو»  اصفهان  «به  آلبوم  شناسنامه  در 
ملك  تبعيد  دوره  «در  است:  شده  روايت  صورت  اين  به  تصنيف 
الشعراى بهار به اصفهان (!) (1312) وى تصميم مى گيرد شعرى 
در وصف اصفهان بسرايد. اين تصميم مقارن با سفر على اكبرخان 
شهنازى به اين شهر مى شود. بهار از شهنازى سئوال مى كند كه 
مى  جواب  در  شهنازى  و  بسرايد  شعرى  آن  بر  تا  دارد  آهنگى  آيا 
گويد كه به تازگى رنگى در بيات اصفهان ساخته كه مى شود آن 
را سنگين تر هم اجرا كرد. بهار هم مى پذيرد و شعرى با اين مطلع 

روى آن مى گذارد:

 به اصفهان رو كه تا بنگرى بهشت ثانى
به زنده رودش سالمى ز چشم من رسانى

اين دو با آماده شدن اين تصنيف آن را در اختيار تاج اصفهانى مى 
گذارند و اين شاهكار اجرا مى شود.»

به  را  ما  و  است  انگيز  خيال  بسيار  رو»  اصفهان  «به  درآمد  پيش 
اركستر  سازهاى  ميان  در  برد.  مى  جهان  نصف  در  ذهنى  سفرى 
ايرانى  بوى  و  رنگ  با  خوبى  به  است  فرنگى  سازى  كه  پيانو  از 
تصنيف  شيوه  به  نوازندگان  گروه  كه  هرچند  است.  شده  استفاده 
در  كه  صورت  اين  به  دهند؛  مى  را  خواننده  پاسخ  قديم  در  نوازى 
پايان هر مصراع _ به جز بيت آخر عين آن را پس از خواننده اجرا 
به  امروزه  اما  است  تصنيف  يك  هرچند  رو»  اصفهان  كنند.«به  مى 
پايان  با  است.  شده  شناخته  باستانى  شهر  اين  از  نمادى  صورت 
تصنيف، آواز تاج را در ادبيات اصفهان با مطلع «اگر آن عهدشكن بر 
سر ميثاق آيد» مى شنويم كه تحريرها و تاكيد او بر آخرين سيالب 
«آيد» نشان دهنده سبك ويژه او در آواز و شعرخوانى است.بخش 
حسن  چون  هنرمندانى  ساز  با  افشارى  آواز  به  الف»  «روى  دوم 
و  (ويولن)  پازوكى  جهانبخش  (تار)،  سرورى  عباس  (نى)،  كسايى 
جهانگير بهشتى (تنبك) اختصاص دارد.تاج درآمد افشارى را به دو 

صورت اجرا مى كند. ابتدا با تحرير و شعر (رسيد مژده كه آمد بهار 
و سبزه دميد) و سپس اين مصراع را با آهنگى ديگر و ملودى پايين 

رونده در مصوت «ى» كلمه «رسيد» به زيبايى مى خواند. 
او به قدرى شمرده و با طمأنينه آواز مى خواند كه فهم هنرش براى 
همگان آسان است. اما وجود ملودى هاى تكرارى در مصراع ها و 
بيت ها ويژگى تقريبًا هميشگى آواز تاج است و او بيت هاى مختلف 
يا حداقل كلماتى از آنها را با ملودى اى كه چند لحظه پيش خوانده 
اجرا مى كرده است.او همچنين _ به ويژه در صداى اوج ابايى از 
است.  كرده  مى  رها  را  آن  قلندرانه  و  نداشته  صدايش  شدن  خارج 
اميرى  خواجه  «حسين  صدا  خوش  خواننده  بعدتر  كه  اى  ويژگى 
(ايرج)» منهاى خارج خواندن از تاج به صورت غيرمستقيم گرفته و 
آن را به كمال رسانده است. در پايان آواز افشارى در اين اثر يك 
پايان  و  شده  اجرا  مفصل  و  به شكل چندنوازى  زيبا  چهارمضراب 
بخش روى اول آلبوم است.روى «ب» با مثنوى همايون با نى كسايى 
و شعر سعدى (با مطلع پاى سر و بوستانى در گل است، سرو ما 
را پاى معنى در دل است) آغاز مى شود. جاذبه اين آواز در كمتر 
اجراشدن مثنوى در دستگاه همايون است چرا كه خوانندگان بيشتر 
ترجيح مى دهند در آوازها و دستگاه هايى نظير افشارى، بيات ترك 
و شور مثنوى خوانى كنند و نكته جالب اينكه اين مثنوى مطابق يك 
چون  نى  از  (بشنو  است  شده  اجرا  نى  ساز  همراه  به  قديمى  سنت 
حكايت مى كند...)تاج البه الى ابيات مثنوى را به تحريرهاى زيبا و 
آواز  اجراى  به  آلبوم  بخش  آخرين  است.  كرده  مزين  خود  مفصل 
دو  مطلع  (با  سعدى  شعر  و  شهناز  جليل  تار  همراه  به  ترك  بيات 
گوشه  هر  به  رفته  هزار  برخيزند،  صبح  خواب  كز  تو  مست  چشم 
اى برانگيزند) اختصاص يافته است.اين بخش عالوه بر پيش درآمد 
زيبايى  چهارمضراب  آواز  ميانه  در  تنبك)  همراه  (به  شهناز  زيباى 
در «فيلى» به همراه دارد و سپس با فرود ساز در همين گوشه تاج 
به اجراى آوازى «فيلى» و «شكسته» مى پردازد و در نهايت با فرود 
هنر  يكجا  خواهيد  مى  اگر  رسد.اما  مى  پايان  به  آلبوم  ترك  بيات 
همنوازى شهناز و كسايى را به همراه آواز تاج بشنويد بايد به اثر 
زنده  «ياران  يعنى  اصفهان»  نوين  «آواى  توسط  شده  منتشر  قبلى 

رود» كه نام بسيار بامسمايى است را بشنويد.

موسيقى
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اعالم جمهورى 
ميرزا در رشت

در خرداد 1299 شمسى ميرزا كوچك خان و قواى 
جنگل با انتشار بيانيه اى، تشكيل كميته انقالب سرخ 
حكومت  تاسيس  و  سلطنت  اصول  الغاي  و  ايران 
جمهورى را در رشت اعالم كردند و يك روز بعد 
اتحاد  (هيات   جمهورى  دولت  هيات  انقالب،  كميته 
اسالمى) را معرفى كرد كه ميرزا كوچك خان عنوان 

سركميسر و كميسر جنگ را داشت.

ميرزا يونس معروف به ميرزا كوچك  در 1257 ه. 
ش (1298ه. ق) در رشت متولد شد. در نوجوانى 
مذهبى  مدارس  به  قدم  دينى  علوم  تحصيل  براى 
1326ه.  در  كرد.  طى  را  علمى  مدارج  و  گذاشت 
و  پيوست  آزاديخواهان  صفوف  به  گيالن  در  ق 
شد.  تهران  روانه  شاه  محمدعلى  با  مقابله  براى 
در ماجراى اولتيماتوم روسيه كه منجر به تعطيلى 
شمار  در  ميرزا  شد (17ارديبهشت 1290)  مجلس 
نيز  مدتى  و  بود  اولتيماتوم  پذيرش  مخالفان 

بازداشت شد.
كه  هنگامى  در  و  اول  جهانى  جنگ  جريان  در 
خاطر  به  سياسى  رجال  و  نمايندگان  از  دسته اى 
بيگانه  نيروهاى  حضور  و  كشور  بحرانى  وضع 
گرويدن  با  كوچك خان  زدند،  مهاجرت  به  دست 
راه  با  تا  برآمد  درصدد  اسالم »  انديشه «اتحاد  به 
استبداد  عليه  مبارزه  به  نظامى  تشكيالت  انداختن 
تحميلى  پيمان هاى  سرسپردگى ها،  و  رضاخانى 
كشور  داخلى  امور  در  آنان  مداخالت  و  بيگانگان 
رجال  با  را  خود  انديشه  در تهران  ميرزا  بپردازد. 
نظرخواهى  به  و  گذاشت  ميان  در  سياست  و  دين 
مبارزه  ضرورت  به  گروهى  پرداخت .  آنان  از 
مسلحانه  مبارزه  و  مى كردند  تاكيد  مسالمت آميز 
را نادرست مى خواندند و گروهى ديگر نظر ميرزا 
كوچك خان را تاييد مى كردند. سرانجام پس از يك 
سلسله بحث و گفت وگو قرار شد تا در گوشه اى از 
ايران كانونى ثابت ، براى مبارزه ايجاد شود. ميرزا 
و  شد  گيالن  عازم  توافق  اين  از  پس  كوچك خان 
شروع به تهيه مقدمات قيام كرد. اما چون روس ها 
قبال او را از منطقه تبعيد كرده بودند، مجبور بود 
در  ميرزا  حال  اين  با  بپردازد.  فعاليت  به  مخفيانه 
جمع  خود  كنار  در  همفكرانى  توانست  مدتى  اندك 

كند و قيام را علنى سازد.
او در سال هاى قبل از به قدرت رسيدن رضاخان، 
مسلحانه  نهضت  تشكيل  هسته هاى  شد  موفق 
در  كه  روس  اشغالگر  نيروهاى  كند.  پى ريزى  را 
اين  سركوبى  در  اكتبر،  انقالب  از  قبل  سال هاى 
نهضت توفيق چندانى نيافتند، با وقوع انقالب اكتبر 
انگليسى ها  و  رفتند  بيرون  ايران  شمالى  مناطق  از 
زير  را  ايران  تمامى  تقريبا  و  شده  ميدان  يكه تاز 
حسن خان  ميرزا  اينكه  تا  درآوردند  خود  سلطه 

شد.  منصوب  ايران  دولت  رياست  به  وثوق الدوله 
با   1919 معروف  قرارداد  انعقاد  با  انگليس  دولت 
درآورد  خود  تحت الحمايه  را  ايران  وثوق الدوله، 
به  را  كشور  نظامى  و  گمركى  مالى ،  امور  كليه  و 
دست گرفت . انگليسى ها از طريق وثوق الدوله تالش 
كردند قيام جنگل را با مذاكره و بدون خشونت حل 

و فصل كنند، اما اين تالش ها سودى نبخشيد.
جنگلى  كوچك خان  ميرزا   1299 خرداد   16 روز 
حكومت  رشت  شهر  در  خود  مبارزات  ادامه  در 
رشته  يك  پى  در  اعالم  اين  كرد.  اعالم  جمهورى 
كسب  و  روسيه  مقامات  با  گفت وگو ها  و  تماس ها 
اطمينان از اينكه نيروهاى مداخله گر آنان در شمال 
كارشكنى  ميرزا  انقالبى  حكومت  كار  در  ايران 
هفته  سه  درست  گرفت .  صورت  كرد،  نخواهند 
پيش از اين اعالم ، در سپيده دم روز 28 ارديبهشت 
«سركوبى  بهانه  به  سرخ  ارتش  نيروهاى   1299
بود»  كرده  كمين  ايران  شمال  در  كه  انقالب  ضد 
اشغال  را  شهر  اين  و  برده  يورش  انزلى  بندر  به 
كرد. مقصود روسيه از «ضد انقالب » افراد مسلحى 
بلشويسم  عليه  انگليسى ها  حمايت  با  كه  بودند 
اراضى  از  و  مى جنگيدند  شوروى  در  نوظهور 
خود  پايگاه هاى  از  يكى  عنوان  به  نيز  ايران  شمال 

استفاده مى كردند.
را  قاجار  رژيم  با  مسلحانه  مبارزات  كه  جنگلى ها 
قرار  خود  مقر  را  شمال  جنگل هاى  و  كرده  آغاز 
داده بودند، در آغاز پيروزى انقالب روسيه روابط 
حسنه اى با بلشويك ها برقرار كرده بودند، نهضت 
رهبران  و  مى كرد  تاييد  را  روسيه  انقالب  جنگل 
انقالبى  يك  عنوان  به  را  ميرزا  نيز  روسيه  جديد 
ضد استعمار مى دانستند و او را ستايش مى كردند. 
دوستانه  سياست  روس ها  كه  نگذشت  چندى  اما 
حفظ  خاطر  به  قدم  به  قدم  و  دادند  تغيير  را  خود 
منافع خود در ايران از حمايت نهضت جنگل دست 

كشيدند و سرانجام به آن خيانت كردند.
وارد  سرخ  ارتش  نيروهاى  ارديبهشت،   28 روز 
انزلى شدند. نهضت ميرزا كوچك  خان كه حضور 
مخالف  ايران  خاك  در  را  ديگر  كشورى  نيروهاى 
و  استقالل  زيان  به  و  خود  سياست  اصول  با 
تماميت ارضى كشور مى دانست، با آن به مخالفت 
ميرزا  هم  و  روس ها  هم  زمان  آن  در  برخاست . 
رويارويى  كه  بودند  شرايطى  در  كوچك خان 
يك  هر  نمى ديدند.  خود  صالح  به  را  يكديگر  با 
دنبال  را  خود  خاص  اهداف  نظامى،  اقدامات  با 
مى كردند و ديدگاه متعرضانه به يكديگر نداشتند؛ 
با  كوچك خان  ميرزا  بعدى  تماس هاى  نتيجه  در 
طرفين  ميان  روسيه ،  سياسى  و  نظامى  نيروهاى 

توافق هايى حاصل شد.

مهم ترين مواد اين توافق چنين است:
«الف ـ اصول كمونيسم در ايران از حيث مصادره 
گذارده  اجرا  به  تبليغات  و  مالكيت  الغاي  و  اموال 

شود.
ب ـ حكومت جمهورى انقالبى توسط ميرزا برقرار 

شود.
ج ـ پس از ورود ميرزا به تهران و تاسيس مجلس 
ملت  نمايندگان  كه  حكومتى  نوع  هر  مبعوثان ، 

بپذيرند، بدون مخالفت روسيه ايجاد شود.
سپرده  حكومت  اين  دست  به  انقالب  مقدرات  ـ  د 

شود و شوروى ها در ايران مداخله ننمايند.
هيچ قشونى بدون اجازه و تصويب حكومت  هـ ـ 
انقالبى ايران زائد بر قواى موجود (دو هزار نفر) 

از شوروى به ايران وارد نشوند.
و ـ مخارج اين قشون به عهده ايران است .

شوروى  از  كه  اسلحه  و  مهمات  مقدار  هر  ـ  ز 
تسليم  قيمت ،  پرداخت  مقابل  در  شود  خواسته 

نمايند.
ضبط  باكو  در  كه  ايرانى  بازرگانان  كاالهاى  ـ  ح 

شده تحويل حكومت ايران شود.
به  ايران  در  روسيه  تجارى  موسسات  كليه  ـ  ط 

حكومت جمهورى واگذار شود.»
چكيده  اين توافقنامه عدم دخالت روس ها در امور 
داخلى ايران، در عين حفظ حداقل دو هزار نظامى 
معناى  به  كه  حضورى  بود؛  ايران  شمال  در  آنان 
دخالت در امور داخلى ايران بود. ميرزا كوچك خان 
پس  هفته  سه  توافقنامه  همين  به  استناد  با  جنگلى 
اعالم  رشت  در  انزلى ،  در  آنان  نظامى  مداخله  از 

جمهوري كرد.

تجارت ايران و شوروى 
در دوره قاجار

محمدحسن پورقنبر

تجارت ايران و شوروي بعد از دو دهه آشفتگي 
در  همچنين  و  ايران  در  اقتصادي  و  سياسي 
به  منجر  كه  روسيه  در  سياسي  تحوالت  آن سو، 
روي كار آمدن نظام كمونيستي در آن كشور شد، 
از اوايل دهه 1920م، تقريبا به طور رسمي از سر 

گرفته شد. 
همواره  اقتصادي،  مناسبات  اين  حال،  اين  با 
ميان،  اين  در  بلكه  نبود،  دوستانه  و  سهولت  به 
با  كشور،  شمال  به خصوص  ايراني  بازرگانان 
به عنوان  شوروي  مي شدند.  مواجه  چالش هايي 
مرز  سوي  آن  سرزمين هاي  همه  كه  كشوري 
شمالي ايران را در آن برهه زماني مالك بود، به 
تجارت  انحصار  كه  داشت  را  توانايي  اين  نوعي 
و  بگيرد  اختيار  در  نيز  را  گيالن  و  مازندران 
اهداف  راستاي  در  حربه  ازاين  الزم،  مواقع  در 
خود استفاده نمايد. در اينجا سعي شده است تا 
به نمونه هايي از اين روند در پنج سال نخستين 

سلطنت پهلوي اول اشاره شود. 
تجار  از  تعدادي  كه  بود  سال 1307ش  اوايل  در 
علت  بدون  ضبط  بر  مبني  شكاياتي  مازندران، 
اتاق  به  شوروي،  در  آنان  صادراتي  اموال 
كمك  خواستار  و  كردند  ارسال  تهران  تجارت 
تاجر  تعدادي  كه  بود  قرار  اين  از  داستان  شدند. 
مكاره  بازار  اولين  در  شركت  براي  مازندراني 
كردند؛  حمل  آنجا  به  پنبه  1060كيسه  روسيه، 
توسط  بادكوبه،  انبار  در  پنبه ها  آنكه  به رغم  اما 
كنسولگري ايران حفاظت مي شد، ماموران دولت 
بدون  را  كيسه ها  و  ريخته  آنجا  به  شوروي 
علت، ضبط كردند و مدتي بعد، فقط نيمي از آن 
برخي  زماني  برهه  همان  در  شد.  بازگردانده 

تاجران برنج نيز دچار دردسر شدند.
ارسال  با  (بابل)  بارفروش  تجار  هيات  رييس 
نامه اي به اتاق تجارت تهران، از انحصار تجارت 
بانفوذ  تجار  برخي  وسيله  به  شوروي  در  برنج 
اين  كه  كرد  اظهار  و  گفته  سخن  بادكوبه  شهر 
ورود  از  تا  خواستند  شوروي  دولت  از  تاجران 
برنج ايراني ممانعت به عمل آورد و دولت مزبور 
كه  بود  حالي  در  اين  است.  داده  اثر  ترتيب  نيز 
برنج  تجار،  اين  طرفين،  ميان  قبلي  توافق  طبق 
اين  با  و  كرده  آماده  شوروي،  به  حمل  براي  را 
گونه  اين  مي شدند.1  متضرر  شديدا  شرايط، 
مركبات  زمينه  در  كه  بازرگاناني  براي  موارد، 
يكي  در  داشت.  مصداق  مي كردند،  فعاليت  نيز 
از اين موارد، هنگامي كه دولت شوروي به دليل 
كشور  به  ايراني  محصوالت  صدور  در  سياسي، 
خود، كارشكني كرد هيات تجار اشرف (بهشهر) 
با ارسال تلگرافي به اتاق تجارت تهران، خواستار 
به  مركبات  حمل  ممانعت  رفع  به منظور  كمك، 
اين  به دليل  را  خود  شديد  نگراني  شده،  شوروي 

موضوع، ابراز كردند. 2
سوي  از  شكايت آميز  تلگرافي  آن،  از  بعد  اندكي 
طرف  از  نمايندگي  به  بارفروش،  تجارت  اتاق 
اينكه  بر  مبني  شد،  ارسال  مازندراني  بازرگانان 
«طبق قرارداد شوروي 95هزار پوط مركبات بايد 
تجار  را  مركبات  تمام  و  شود  حمل  روسيه  به 
حاضر نمودند؛ ولي فقط 13هزار پوط آن را حمل 

و بقيه را متعذر عدم وصول اجازه است.»
كه  مركبات  تجار  نشد،  ختم  جا  همين  به  ماجرا 
به شدت نگران پوسيدگي محصوالت خود بودند، 
به تحصن در اتاق تجارت بارفروش دست زدند 
مشهدسر  تاجران  زمان،  همان  در  آنكه،  ضمن 
اقدام  تقاضاي  تلگرافي،  ارسال  با  نيز  (بابلسر) 
تجار  وصف ناپذير  خشم   3 كردند.  فوري 
از  مي توان،  را  شرايط  اين  به  نسبت  مازندراني 
اين گونه اعالميه هاي انتشاريافته به وسيله آنان 
شمالي،  دولت  خانمان سوز  «عمليات  دريافت: 
آخرين هستي مازندراني را به باد فنا داده، ديگر 

جان به لب و نفس به شماره رسيده...». 4
چالش هاي ايجاد شده براي بازرگانان مازندراني، 
از سوي شوروي، انواع ديگري نيز داشت.          

يكي از گزارش ها، حاكي از اين بود كه روس ها، 
برخالف قرارداد منعقده با دولت ايران، عوارض 
همچنين  مي كنند.  اخذ  ايراني  تجار  از  را  هنگفتي 

از  مي كند،  سعي  شمالي  همسايه  ادعا،  بنابراين 
نمايد  مجبور  را  ايراني  بازرگانان  مختلف،  ُطُرق 
صرفه  به  مقرون  كه  قيمتي  به  را  خود  اموال  تا 
نيست، به موسسات تجاري كشور مذكور واگذار 
اتاق  رييس  سوي  از  ديگر  گزارشي  در  كنند.5 
ايران،  حكومتي  مسووالن  به  بارفروش  تجارت 
اعتراض تجار ايراني مقيم باكو در مورد اوضاع 
شوروي  موسسات  ايفاي  عدم  و  آنان  اقتصادي 
...» مي  آورد:  و  نموده  اشاره  را،  تعهدات شان  به 

اشكال  موقع  هر  ننموده  را  مودت  اصل  مراعات 
برنج،  تجارت  نتيجه  در  مي نمايند.  ايجاد  جديدي 
صادرات  اول  درجه  اقال  كه  مركبات...  خشكبار، 
مملكت را تشكيل مي دهد امروزه به صفر رسيده 
توليد  شمال  سراسر  در  اقتصادي  اختناق  يك  و 

شده». 6
اخالل  راستاي  در  روس ها  ديگر  مخرب  تاثير 
اقتصاد تجاري ايران، كه نارضايتي تجار شمالي 
بانك  نفوذ  از  برگرفته  داشت،  همراه  به  نيز  را 
بود.  ايران  اقتصادي  ساختار  در  ايران  و  روس 
يكي از نقش هايي كه بانك مذكور برعهده داشت، 
انحصار ارز شوروي در ايران بوده است. همين، 
موجب مي شد تا از اين طريق، نسبت به بازرگانان 
تجار  «هيات  دارند:  روا  مالي  اجحافات  ايراني، 
منات  مظنه  اينكه  از  دارند  شكايت  بارفروش 
روسيه در تمام نقاط، دو ريال است و بانك روس 
پنج  است  منات  معامله كننده  منحصرا  كه  ايران  ـ 
قران آن را تسعير و سبب خسارت تجار را فراهم 

نموده است». 7
مساله  ديگر اينكه از شيوع بي رويه امتعه روسي، 
ركود   8 مي آمد،  به وجود  داخلي  بازارهاي  در 
متضرر  موجب  داخلي،  كاالهاي  خريد  در  نسبي 
برخي  چنانكه  بود.  شده  داخلي  تجار  شدن 
خود  خشم  اعالميه اي،  در  مازندراني،  بازرگانان 
كمال  نمودند: «با  ابراز  موضوع  اين  به  نسبت  را 
بي صبري تقاضا مي نماييم شعبات تجارتي دولت 
ساويت شوروي كه در اين چهار سال اخير رمقي 
براي ما باقي نگذاردند برچيند و از ورود و خروج 
واال  نمايند  جلوگيري  سرحدي  مامورين  امتعه 
ناچار براي بقاي حيات خود كفن گردن نموده در 

بنادر جلوگيري خواهيم كرد». 9
تجارتخانه هاي  اسفند1306ش،  در  كه  هنگامي 
مدتي  براي  ايران،  شمال  نواحي  در  شوروي 
نفع  به  كامال  موضوع،  اين  شد،  تعطيل  محدود، 
امتعه  «فعال  شد:  تمام  مناطق  اين  محلي  اقتصاد 
آن  مختص  ايراني  امتعه  و  كرده  تنزل  روسي 
گران  امسال  مركبات  است.  نموده  ترقي  حدود 
شده  بالغ  تومان  هزاري 12  به  آن  قيمت  و  شده 
هزاري  حدود  در  موقع  همين  گذشته  سال  است. 
طور  همين  نداشت.  خريدار  و  بود  تومان  سه 
است  كرده  فوق العاده  ترقي  پنبه  و  خشكبار 
مركبات از هر قبيل، امسال فراوان است و مقدار 

زيادي به بادكوبه حمل مي شود». 10
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داليل عملى نشدن 
ساخت آسانسور فضايى

بدون  را  انسان  بتواند  كه  اى  وسيله  ساخت  فكر 
فضايى،  هاى  شاتل  يا  موشك  پرتاب  دردسرهاى 
كارشناسان  ذهن  هاست  مدت  ببرد،  جو  از  خارج  به 
ساخت  ايده  است.  كرده  مشغول  خود  به  را  فضايى 
كنستانتين  سوى  از  بار  نخستين  وسيله  اين 
دانشمند  وى  شد.  مطرح   1895 سال  تسيولكوفسكى 
و نويسنده روس در زمينه موشك بود كه به نظريه 
مى  نيز  فضايى  پروازهاى  با  ارتباط  در  پردازى 

رمان «چشمه  در  آرتور سى كالرك  بعدها  پرداخت. 
هاى بهشتى» كه سال 1979 منتشر شد، به طور جدى 
بين  را  آن  و  پرداخت  فضايى  آسانسور  موضوع  به 

جامعه علمى و عموم مردم طرح و بسط داد.
كتاب  در  كه  اصولى  چيست؟  فضايى  آسانسور  اما 
بحث  مورد  دانشمندان  توسط  بعدها  آمده،  كالرك 
و بررسى قرار گرفت و در چهار دهه گذشته تقريبا 
آسانسور  است.  مانده  باقى  اساسى  تغييرات  بدون 
مخصوصى  كابل  داراى  كه  است  اى  وسيله  فضايى 
است كه از آن به عنوان زيرساختى براى حمل و نقل 
اتاقكى ويژه ـ با ظرفيت يك يا چند نفر يا حتى گروهى 
در  آسانسور  اين  شود.  مى  گرفته  كار  به  ـ  افراد  از 
بخشى از زمين نصب خواهد شد و در سوى ديگرش 
وزن  تا  داشت  خواهد  مخصوص  اى  وزنه  فضا،  در 

مجموعه را بخوبى مهار كند.
از مزاياى انكارناپذير آسانسور فضايى مى توان به 
به  ها  محموله  و  انسان  دردسرتر  بى  و  آسان  حمل 
و  انرژى  هزينه،  كه  اين  بخصوص  كرد،  اشاره  فضا 
خطراتى را كه پرتاب راكت ها دارد نخواهد داشت و 
به جاى سوزاندن انرژى ارزشمند، آسانسور فضايى 
اين نيروها را در باال و پايين بردن اتاقك مخصوص 

صرف خواهد كرد. از اين گذشته مى توان با يك بار 
هزينه، بارها از آن استفاده كرد و با توجه به سرعت 
مناسبى كه دارد، ديگر شاهد وقايع تلخى نظير انفجار 
البته  بود.  نخواهيم  زمين  جو  در  فضايى  هاى  شاتل 
نيست  فضايى  آسانسورهاى  ساخت  از  خبرى  هنوز 
كوچك  نمونه  چند  ساخت  به  فقط  كارشناسان  و 
جهانى  «كنسرسيوم  ديگر،  سوى  از  اند.  كرده  بسنده 
آسانسور فضايى» نيز در نشست هاى ساالنه اى كه 
در  فنى  هاى  تكنيك  بر  كند،  مى  برگزار  آگوست  در 
است  قرار  نيز  امسال  پردازد.  مى  وسيله  اين  ساخت 
موانع  به  كنسرسيوم  آتى  نشست  و  كارى  برنامه 
موجود در ساخت كابل مخصوص آسانسور بپردازد. 
از سوى ديگر، شايعاتى مبنى بر ساخت اين وسيله به 
صورت پنهانى در البراتوارهاى مخفى شركت گوگل 
نيز به گوش مى رسد كه بايد آن را به فال نيك گرفت.

جاه  ايده  اين  ساخت  تا  شده  موجب  داليلى  چه  اما 
باشد  دليل  اين  به  شايد  نشود؟  محقق  تاكنون  طلبانه 
كه دشوارى هاى پيش روى ساخت آسانسور فضايى 
بيش از توانمندى هاى علمى و فنى بشر است. بياييد به 
طور اجمالى به برخى از مهم ترين اين داليل بپردازيم:

اين  ساخت  در  موجود  مشكالت  ترين  مهم  از  يكى 
وسيله به مقاومت مواد به كار رفته مربوط مى شود.

دانشمندان براى ساخت كابلى بسيار مقاوم و در عين 
حال منعطف، هنوز راه درازى در پيش دارند. اكنون، 
محققان توانسته اند با استفاده از نانو مواد، ابزارهايى 
توليد كنند كه صد برابر سخت تر از فوالد است و در 
عين حال وزن بسيار كمى دارد؛ با وجود اين، توليدات 
آنها بسيار كوچك و ميكروسكوپى است، چرا كه وقتى 
اين نانو مواد را براى ساخت وسايلى بزرگ تر از چند 
ميكرون به كار مى گيريم، ديگر مقاومت قبل را ندارد. 
يا زمانى كه نانولوله ها را به هم متصل مى كنيم، ديگر 
خصوصيت اصلى آنها را كه مقاومت است، نخواهند 
اين  طراحى  در  اصلى  پرسش  ترتيب،  اين  به  داشت. 
وسيله همچنان به قوت خود باقى است؛ اين كه چطور 
و  داد  وضع  تغيير  ماكرو  به  نانو  اشل  از  توان  مى 

همچنان خصوصيت اصلى مواد را حفظ كرد.

آسانسور  ساخت  در  رو  پيش  مشكالت  ديگر  از 
محل  انتخاب  نظير  موضوعاتى  به  توان  مى  فضايى 
ديگر  يا  توفان  وقوع  احتمال  ساخت،  براى  مناسب 
بالياى طبيعى، احتمال برخورد شهابسنگ ها و ديگر 
مواردى  گذشته،  اين  از  كرد.  اشاره  آسمانى  اجرام 
نظير نوع انرژى مصرفى و زمان طى شده براى باال 

و پايين رفتن از آسانسور نيز بايد مدنظر قرار گيرد.
با وجود تمام اين مشكالت، گروهى از محققان ژاپنى 
قول داده اند تا سال 2050 نخستين آسانسور فضايى 
هزار   96 كابلى  كوشند  مى  محققان  اين  بسازند.  را 
كيلومترى بسازند كه از يك سو به زمين و از سوى 
مجهز  سامانه  مهار  براى  مخصوصى  وزنه  به  ديگر 

خواهد بود.

نفر   30 ظرفيت  با  مخصوص  اتاقكى  آسانسور  اين 
دارد كه با حداكثر سرعت 200 كيلومتر بر ساعت تا 
ارتفاع 36 هزار كيلومترى باال رفته و مسافران را به 
ايستگاه مخصوص مى رساند. عمال رفت و برگشت به 
اين ايستگاه 15 روز به درازا خواهد انجاميد و در اين 
مدت مسافران يك چهارم مسافت زمين تا ماه را طى 
اين  بودجه  براى  دقيقى  رقم  هنوز  البته  كرد.  خواهند 
پروژه اعالم نشده، اما قطعا ميلياردها دالر بايد براى 

ساخت اولين آسانسور فضايى هزينه شود.

اضافه شدن لغت توييت به 
فرهنگ لغت آكسفورد

لغت توييت تازه ترين لغتى است كه از دنياى فناورى 
اضافه  انگليسى  واژگان  به  رسمى  طور  به  اطالعات 
شده است. به گزارش لس آنجلس تايمز، لغت توييت 
معناى  به   2013 سال  آكسفورد  لغت  فرهنگ  در 
ارسال مطلب در شبكه اجتماعى توييتر دانسته شده 
معنى  اين  به  تحول   اين  معتقدند  كارشناسان  است. 
است كه تحوالت ناشى از نحوه سخن گفتن و رفتار 

در اثر گسترش فناورى اطالعات از سوى ديگر علوم 
سيمپسون  جان  است.  شده  شناخته  رسميت  به  نيز 
مدير اين فرهنگ لغت در اين مورد گفته است:  لغت 
توييت در شرايطى به فرهنگ لغت آكسفورد اضافه 
نمى گذرد.  آن  از  استفاده  از  سال  هنوز 10  كه  شده 
آكسفورد  لغت  فرهنگ  قاعده  كه  است  حالى  در  اين 
آن است كه بايد 10 سال از لغتى استفاده شود تا به 
اين فرهنگ افزوده شود. همين امر نشان مى دهد كه 
روزشده  به  نسخه  در  است.  تغيير  حال  در  شرايط 
فرهنگ لغت آكسفورد در ژوئن امسال لغات ديگرى 
نيز از دنياى فناورى اضافه شده اند كه از جمله آنها 

مى توان به big data اشاره كرد.

نسل جديد محصوالت 
ديجيتال شخصي و 
اپليكيشن ها در راهند
رشد 250 برابري بازار 
نمايشگرهاي منعطف تا 

سال 2020
شخصي  ديجيتال  ابزارهاي  كه  حالي  در 
پيدا  نمايشگرها  به  بيشتري  وابستگي 

تغيير  تدريج  به  هم  قطعات  اين  مي كنند، 
مي كنند و با استفاده از تكنولوژي هاي روز 
بيشتري  هماهنگي  كاربران  نياز  و  سليقه  با 
لمسي  تكنولوژي  آنكه  از  بعد  مي كنند.  پيدا 
به بازار نمايشگرها و صفحات لمسي آمد و 
انقالب بزرگي در بازار محصوالت شخصي 
گويا  حاال  كرد،  ايجاد  ديجيتال  حمل  قابل  و 
نوبت به نمايشگرهاي انعطاف پذير و منعطف 

شده است تا اين بازار را متحول كنند. 

نمايشگرهاي  كه  است  اوصاف  اين  با 
انعطاف پذير به سرعت در بازار با استقبال 
مي رود  انتظار  و  مي شوند  مواجه  كاربران 
سال  چند  تا  نمايشگرها  اين  براي  تقاضا 
اين  در  كند.  پيدا  چشمگيري  افزايش  آينده 
ميان طراحي و ورود اپليكيشن هاي متنوع و 
كاربردي به بازار هم تاثير قابل توجهي در 
رشد بازار نمايشگرهاي انعطاف پذير دارند. 

كه  هست  هم  دليل  همين  به  درست 
كارشناسان و تحليل گران بازار انتظار دارند 
بازار نمايشگرهاي انعطاف پذير تا هفت سال 
موبايل هاي  مانند  محصوالتي  بازار  آينده 
متحول  را  تلويزيون ها  و  تبلت ها  هوشمند، 
نمايشگر  جهاني  بازار  نهايت  در  تا  كنند 
سال  با  مقايسه  در  سال 2020  در  منعطف 

2013 تا 250 برابر رشد كند.

آخرين گزارش هاي انجام شده درباره بازار 
جهاني نمايشگرهاي انعطاف پذير كه توسط 
منتشر   IHS iSuppli تحقيقاتي  موسسه 
شده است، نشان مي دهد كه ميزان صادرات 
سال  تا  انعطاف پذير  نمايشگرهاي  جهاني 

2020 به 792 ميليون دستگاه مي رسد.

كه  مي شود  پيش بيني  است  حالي  در  اين   
تا  نمايشگرها  اين  جهاني  صادرات  ميزان 
دستگاه  ميليون   3/2 به   2013 سال  پايان 
برسد. تحقيقات و بررسي هاي iSuppli در 
اين زمينه نشان مي دهد كه درآمد كل بازار 
سال  تا  پذير  انعطاف  نمايشگرهاي  جهاني 
2020 به 41/3 ميليارد دالر برسد، در حالي 
برابر 100  سال 2013  پايان  تا  رقم  اين  كه 

هزار دالر خواهد بود.

كارشناسان  از  يكي  جاكانوال»  «وينيتا 

كه:  است  معتقد  مورد  اين  در   iSuppli
خوبي  پتانسيل  انعطاف پذير  «نمايشگرهاي 
و  شخصي  ديجيتال  محصوالت  بازار  در 
رده  و  كالس  مي توانند  و  دارند  حمل  قابل 
جديدي از محصوالت را در اين بازار ايجاد 
اپليكيشن ها  توليد  و  طراحي  مقدمه  و  كرده 
جالبي  و  جديد  كاربردي  برنامه هاي  و 

مي شوند. 

نمايشگرهاي  با  هوشمند  موبايل هاي  از 
منعطف گرفته تا ساعت هاي مچي هوشمند 
مچ  دور  كه  انعطاف پذيري  نمايشگرهاي  با 
كامپيوترهاي  و  تبلت ها  مي شوند،  بسته 
باز  و  جمع  قابل  نمايشگرهاي  با  شخصي 

بزرگ  تبليغاتي  نمايشگرهاي  حتي  و  شدن 
مي گيرند  قرار  منحني  ديوارهاي  روي  كه 
نمايشگرهاي  براي  تقاضا  همه  و  همه 
افزايش  توجهي  قابل  حد  تا  را  انعطاف پذير 

مي دهند و باال مي برند.»

نمايشگرهاي   iSuppli گزارش  در 
انعطاف پذير به چهار نسل تكنولوژي تقسيم 
با  نمايشگري  پنل هاي  اول  دسته  شده اند. 
بازار  در  حاضر  حال  در  كه  هستند  دوام 
وجود دارند و مورد استفاده قرار مي گيرند. 
منعطفي  ساختار  اگرچه  نمايشگرها  اين 
باريك  و  ضربه  ضد  پنل  داراي  ندارند، 

هستند كه تقريبا هرگز نمي شكنند.

انعطاف پذير  نمايشگرهاي  دوم  دسته 
بر  انطباق  قابليت  با  شونده  خم  ساختاري 
سطوح هستند كه مي توانند به شكل سطوح 
دستگاه هاي  در  و  بيايند  در  هم  منحني 
كوچك يا بزرگ مورد استفاده قرار بگيرند. 
نمايشگر  شامل  نمايشگرها  اين  سوم  نسل 
مي توانند  كه  هستند  واقعي  انعطاف پذير 
نهايي  كاربران  توسط  و  شده  منحني  كامال 

به اشكال مختلف در بيايند. 

و  طراحي  امكان  نمايشگرها  از  دسته  اين 
مي آورند  فراهم  را  جديد  محصوالتي  توليد 
كاربري  و  كرده  صرفه جويي  فضا  در  كه 
قديمي و سنتي محصوالتي مانند موبايل ها 
چهارم  دسته  مي دهند.  تغيير  كلي  به  را 
نمايشگرهاي انعطاف پذير هم آنهايي هستند 
و  بوده  ديگر  دسته هاي  از  گران تر  كمي  كه 
كاغذ  انواع  براي  جايگزيني  حتي  مي توانند 

هم بشوند.

به طور كلي اما انتظار مي رود نمايشگرهاي 
سبك  باريك،  ماهيت  خاطر  به  انعطاف پذير 
كوچكي  دستگاه هاي  در  خودشان  نشكن  و 
مانند گوشي هاي موبايل، دستگاه هاي پخش 
مورد  تبلت ها  و  حمل  قابل  فيلم  و  موسيقي 
استفاده قرار بگيرند. با گسترش استفاده از 
آنها  بزرگ تر  انواع  توليد  و  نمايشگرها  اين 
منعطف  نمايشگرهاي  اين  مي رود  انتظار 
لپ تاپ ها،  مانند  محصوالتي  در  بزرگ 
مانيتورها و تلويزيون ها به كار برده شوند.
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مرگ چهار نفر ديگر بر اثر 
ويروس جديد

چهار  مرگ  از  عربستان  درمان  و  بهداشت  وزارت 
جديد  ويروسي  بيماري  به  ابتال  اثر  بر  ديگر  نفر 
بهداشتي  گروه هاي  است.  داده  خبر  كشور  اين  در 
را  سال جاري  در  حج  سفر  قصد  كه  مسلماناني  به 
الزم  احتياطي  اقدام هاي  كه  داده  هشدار  دارند، 
از  نقل  به  «النست»  علمي  مجله  آورند.  عمل  به  را 
منابع پزشكي از مرگ چهار نفر ديگر در عربستان 
سعودي بر اثر ابتال به «كروناويروس» خبر داده اند. 
جان  و  كرده  مبتال  را  نفر   58 تاكنون  بيماري  اين 
33 نفر را گرفته است. اين خبر را وزارت بهداشت 
كرده  اعالم  رياض  در  سعودي  عربستان  درمان  و 
يا  «كروناويروس»  به  ابتال  اثر  بر  افراد  اين  است. 
خود  جان  خاورميانه  ويروسي  تنفسي  سندروم 
خانواده  همان  از  ويروس  اين  داده اند.  دست  از  را 
ويروسي است كه موجب شيوع بيماري سارس يا 
احتساب  با  مي شود.  شديد»  حاد  تنفسي  «سندروم 
بيماري «كروناويروس»  قربانيان  شمار  جديد  آمار 
در عربستان سعودي به 33 نفر مي رسد. عربستان 
اين  به  كشور  اين  در  نيز  ديگر  نفر  سه  مي گويد 
بيماري مبتال هستند. يكي از آنها مردي 42 ساله در 
استان شرقي اين كشور است. ديگري زني 23 ساله 
در «رياض»، پايتخت عربستان و بيمار ديگر كودكي 
«جده»  شهر  در  بيمارستاني  در  كه  است  ساله  دو 
شبيه  بيماري «كروناويروس»  عاليم  است.  بستري 
مي تواند  بيماري  اين  است.  گريپ  بيماري  عاليم 
باعث ضايعات كليوي و التهاب شديد ريه نيز شود. 
گزارش  موارد  بسياري  در  ذات الريه  و  تب  سرفه، 
شده است. اين بيماري بيش از همه در كشورهاي 
حاشيه خليج فارس، به ويژه در عربستان شايع شده 

است.

فوتبال با طعم اعتراض 
و گاز اشك آور!

برزيل شاهد بزرگ ترين تظاهرات 20 سال اخير 
مردم كشورش است

از 200هزار  بيش  شركت  با  وسيعي  تظاهرات 
نفر شهرهاي بزرگ برزيل را فرا گرفته است؛ 

كشور  اين  در  اخير  سال  در 20  كه  تظاهراتي 
سابقه نداشته است. افزايش بهاي بليت وسائط 
نقليه عمومي و هزينه هايي كه صرف برگزاري 
اصلي  دليل  دو  مي شود،  المپيك  و  جام جهاني 
براي  پليس  است.  شده  بيان  اعتراضات  آغاز 
«ريودو  در  سنگ پران  معترضان  با  مقابله 
شهرهاي  و  برزيل  شهر  بزرگ ترين  ژانيرو» 
«سائو پائلو» و «بلو هوريزونته» از گاز اشك آور 
و گلوله هاي پالستيكي استفاده كرده است. در 
موانع  از  معترضان  برزيل،  پايتخت  «برزيليا»، 
جاي  ملي  كنگره  ساختمان  بام  بر  و  عبور 

مقامات  و  رهبران  همچنين  معترضان  گرفتند. 
كشور برزيل را به خويشاوندساالري و فساد 
متهم مي كنند. يكي از معترضان جوان مي گويد: 
خيابان هاي  در  روزها  اين  كه  «تظاهراتي 
شهرهاي برزيل جريان دارد، فريادي است عليه 
درآورده  خود  اشغال  به  را  كشور  كه  فسادي 
است. مردم ديگر به ستوه آمده اند و مي خواهند 
هم  معترضان  رهبران  از  يكي  بگويند.»  چيزي 
برزيل  در  كنيم  اعالم  تا  آمده ايم  «ما  مي گويد: 

ما  نيستند؛  مهم  سرور  و  جشن  و  فوتبال  تنها 
دغدغه هاي بسيار مهمي داريم. مهم ترين دغدغه 
بسيار  نيز  آموزش  است.  سالمت  وضع  ما 
مهم است اما دولت هيچ توجهي به اين دو امر 
مبالغ  مشكالتي  چنين  مشاهده  با  و  ندارد  مهم 
هنگفتي را صرف هزينه هاي جام جهاني مي كند 
و شرايط زندگي را براي ما روزبه روز دشوارتر 
مي كند.» «ديلما روسف»، رئيس جمهوري برزيل 
با مشروع دانستن تظاهرات مسالمت آميز گفته 
است: «برگزاري تظاهرات توسط جوانان امري 

هزينه هاي  مي گويند  معترضان  است.»  طبيعي 
گزافي كه صرف برگزاري بازي هاي جام جهاني 
برزيل  در   2016 تابستاني  المپيك  و   2014
درمان  و  بهداشت  صرف  مي تواند  مي شود، 
برزيل  رئيس جمهور  اگرچه  شود.  آموزش  و 
خوانده  طبيعي»  «امري  را  تظاهرات  برگزاري 
است، با اين حال مخالفان، نيروهاي امنيتي را 
متهم كرده اند كه در برخورد با تظاهركنندگان 
در شهر «سائو پائولو» به زور متوسل شده اند. 
مجروح  نفر  ده ها  برخوردها  اين  جريان  در 
ميزباني  با  اعتراض ها  اين  همزماني  شده اند. 
به  مانده  سال  يك  تنها  و  كنفدراسيون ها  جام 
ميزباني جام جهاني فوتبال، مسئوالن برگزاري 
اين رقابت ها را نگران كرده است. «آلدو ربلو» 
وزير ورزش برزيل در واكنش به اين موضوع 
مي توانند  مي كنند  فكر  كه  «آنهايي  است:  گفته 
بدانند  شوند  بزرگ  رويداد  اين  برگزاري  مانع 
بهترين  به  را  مسابقات  اين  است  دولت مصمم 
حتما  تظاهركنندگان  بنابراين  كند.  برگزار  وجه 
بازي ها  شد.  خواهند  روبه رو  دولت  واكنش  با 
برگزار مي شوند و ما در برابر هر گروهي كه 
نرمشي  هيچ گونه  شود  اتفاق  اين  مانع  بخواهد 
كرده  اعالم  برزيل  پليس  داد.»  نخواهيم  نشان 
شهروندان  از  نفر   240 دست كم  كه  است 
تعداد  اما  است  كرده  دستگير  را  كشور  اين 
شده اند.  آزاد  به سرعت  افراد  اين  از  كثيري 
فوتبال  تيم هاي  ديدار  هنگام  و  يك شنبه  روز 
مقابل  امنيتي  نيروهاي  «ايتاليا»  و  «مكزيك» 
براي  «ريودوژانيرو»  «ماراكانا»ي  ورزشگاه 
آور  اشك  گاز  به  معترضان  كردن  متفرق 
اين  شدند.  متوسل  پالستيكي  گلوله هاي  و 
درحالي است كه برزيل تابستان آينده ميزبان 
سال  در  و  است  فوتبال  جام جهاني  رقابت هاي 
2016 نيز عظيم ترين رويداد ورزشي دنيا يعني 

المپيك، در اين كشور برگزار خواهد شد.



2121 هفته نامه پرشين جمعه 31 خرداد ماه 1392 - شماره 301
info@persianweekly.co.uk
www.persianweekly.co.uk

گوناگون
استفاده از روبات هاي 

راننده در آزمايش 
استقامت

مهندسان فورد اولين برنامه تست رانندگي 
و  كرده اند  آماده  را  خودرو  روباتيك 
«ميشيگان»  آزمايشگاه  در  آن  از  اكنون 
اين  در  آنها  مي برند.  بهره  شركت  اين 
و  دوام  تست هاي  انجام  آزمايشگاه 
برعهده  را  خود  اتومبيل هاي  استقامت 
در  گذارده اند.  روباتيك  هدايت  تكنولوژي 
خودكار  رانندگي  برنامه  از  حاضر  حال 
تمامي  استقامت  تست هاي  در  فورد 
ون هاي حمل و نقل عمومي اين شركت كه 
قرار است از سال 2014 وارد بازار شوند، 
اداره  مدير  پاين»،  «داو  مي گردد.  استفاده 
توسعه وسايل نقليه فورد مي گويد: «برخي 
تست هايي كه ما روي خودروهاي تجاري 
مان براي آمريكاي شمالي انجام مي دهيم، 

واقعا سخت هستند. 

راننده هاي  كار  زمان  مدت  كه  به گونه اي 
كرده ايم.  محدود  كامال  را  آنها  در  انساني 
را  تست ها  بايد  كه  ست  اينجا  چالش  اما 
طرح  زماني  برنامه  تا  كنيم  تمام  موقع  به 
از  و  نيفتد  عقب  هم  ماشين هاي مان  توليد 
هم  را  راننده ها  آسايش  و  سالمت  سويي 
به خطر نيندازيم.» او مي گويد: «تست هاي 
روباتيك به ما اجازه مي دهد كه هر دو كار 
با  را  استقامت  تست هاي  دهيم.  انجام  را 
شتاب بيشتري انجام مي دهيم و همزمان با 
آن، با انتقال رانندگان به برنامه هاي ديگر 
خواهيم  افزايش  هم  را  كارايي  و  بازدهي 
ماژول  يك  شامل  جديد  تكنولوژي  داد.» 
تست  ماشين  در  كه  است  روباتيك  كنترل 
مي گردد.  نصب  ترمز  و  گاز  فرمان،  روي 
اين ماژول به گونه اي تنظيم مي شود كه يك 
برنامه ريزي  قبل  از  مسير  و  كاري  دوره 
را  ماشين  موقعيت  و  كند  دنبال  را  شده 
هم با استفاده از دوربين ها و جي پي اس با 
دقت چند سانتي متر تشخيص مي دهد. البته 
در  دوربين ها  طريق  از  آن  حركات  تمامي 

اتاق كنترل تحت نظارت است.

رونمايي از قوي ترين 
سوپركامپيوتر دنيا

به  خود  ابررايانه  جديدترين  با  چيني ها 
جنگ آمريكايي ها رفته اند

با  چين  كه  بود   2010 سال  نوامبر  در 
 1-Tianhe نام  به  رايانه اي  ابر  ساخت 
صاحب  توانست  پتافالپ   2.5 قدرت  با 
شود.  جهان  سوپركامپيوتر  سريع ترين 
پس  و  نپاييد  ديري  نمايي  قدرت  اين  اما 
ژاپني  پتافالپي   10 كامپيوتر  سوپر  از 
 20 «تيتان»  با  كه  بودند  آمريكايي ها  اين 
پتافالپي خود، قدرت را در دست گرفتند. 

كه  بود،   K نامش  ژاپني ها  ابركامپيوتر 
خود  پتافالپ   5/10 پردازشي  قدرت  با 
بيليارد   5/10 ثانيه  هر  در  مي توانست 
سوپركامپيوتر  اما  دهد.  انجام  محاسبه 
دوبرابر  «تيتان»  نام  با  آمريكايي ها 
و  بود  خود  ژاپني  همتاي  از  قدرتمندتر 
تريليون  هزار   20 حدود  تا  مي توانست 
محاسبه  ثانيه  يك  در  را  رياضي  عمليات 
ابركامپيوترهاي  پايان  «تيتان»  اما  كند. 
دنيا نبوده است. به نظر مي رسد كه چين 
 2-Tianhe هم بيكار ننشسته و اين بار با
قصد دارد جنگ سوپركامپيوترها را ادامه 
ميليون   3 از  بيش  ابركامپيوتر  اين  دهد. 
هسته پردازشگر داشته و توانسته عنوان 
اختيار  در  را  دنيا  رايانه  ابر  قدرتمندترين 

بگيرد. 

گفته مي شود ابر رايانه چيني مي تواند تا 30 
انجام  ثانيه  هر  در  را  محاسبه  كوادريليون 
ماشين  مي تواند  راحتي  به  كه  قدرتي  دهد؛ 
 Oak Ridge ملي  البراتوار  پيكر  غول 
جلوه  ناتوان  كوتوله  يك  را  (تيتان)  آمريكا 
دهد زيرا تيتان حداكثر توان انجام 17.59 
دارد.  را  دقيقه  در  محاسبه  كوادريليون 
گفته مي شود طبق برنامه هاي اعالم شده، 
اياالت  انرژي  وزارت  كامپيوتر  سوپر  تنها 
متحده قادر به رقابت با Tianhe-2 خواهد 
 2016 سال  در  است  قرار  هم  آن  كه  بود 

آماده استفاده گردد. 

شده  نام گذاري   Trinity كامپيوتر  ابر  اين 
 2-Tianhe است. نكته جالب اينجا ست كه
از  كامپيوتر  سوپر  اين  است.  چيني  كامال 
 Kylin نام  با  لينوكس  از  ويژه اي  نسخه 
ملي  دانشگاه  توسط  كه  مي كند  استفاده 
است.  شده  توليد  چين  دفاعي  تكنولوژي 
توليد  هم  آن  شبكه  تجهيزات  همچنين 
مورداستفاده  پردازنده هاي  هستند.  چين 
كارخانجات  توسط  هم  رايانه  ابر  اين  در 
بخش  تنها  واقع،  در  شده اند.  توليد  چيني 
ريزپردازنده هاي  كامپيوتر،  اين  چيني  غير 
محاسبات  بخش  براي  كه  هستند  اينتلي 

رياضي آن مورد استفاده قرار گرفته اند. 

درست است كه اين چيپ هاي اينتلي بخشي 
اما  هستند،  چيني  سوپركامپيوتر  از  حياتي 
چين  دفاعي  تكنولوژي  دانشگاه  مسئوالن 
شان  آينده  دركامپيوترهاي  داده اند  وعده 
استفاده  آن  جاي  به  چيني  چيپ هاي  از 
حال  در  «ما  مي گويند:  آنها  كرد.  خواهند 
و  هستيم  اينجا  در  الزم  قطعات  توسعه 

سيستم آينده تماما چيني خواهد بود.» 

تا  كه  كشوري  براي  شك  بدون  اتفاق  اين 
سوپر   500 ليست  در  ميالدي   2001 سال 
يك  نداشت،  جايي  هيچ  دنيا  برتر  كامپيوتر 
موفقيت چشمگير و بسيار بزرگ محسوب 
آمريكا  براي  خطري  زنگ  البته  و  مي شود 
در  سرعت  به  چين  و  ژاپن  اروپا،  كه  ست 
ليست  اين  درون  جايگاه هاي  پركردن  حال 

هستند.

افشاي جاسوسي دولت 
بريتانيا از ديپلمات هاي گروه 

موسوم به «جي 20»
45 كارشناس، گفت وگوهاي تلفني افراد هدف را شنود و اطالعات را 

لحظه به لحظه منتقل مي كردند
اين روزها رامي توان به نام روزنامه «گاردين» و افشاگري هاي آن 
نوشت. اين روزنامه چاپ لندن گفته سرويس هاي امنيتي بريتانيا در 

سال 2009 از ديپلمات هاي ارشد گروه موسوم به «جي 20» در لندن 
جاسوسي كرده اند. گاردين اين خبر را با اتكا به اطالعات «ادوارد 
اسنودن» منتشر كرده است؛ همان پيمانكار فني سازمان امنيت ملي 
آمريكا كه در روزهاي اخير، جاسوسي دولت آمريكا از شهروندان 
«مركز  انگليسي،  روزنامه  اين  نوشته  به  كرد.  فاش  را  كشور  اين 
جاسوسي  ديپلمات ها  از  بريتانيا  دولت  مخابراتي»  ارتباطات  كنترل 
نظارت  رمزگشايي،  وظيفه  امنيتي  اطالعاتي-  نهاد  اين  است.  كرده 
بر ترافيك داده و كسب اطالعات از ارتباطات مخابراتي را برعهده 
تعقيب  نوآورانه  از «امكانات  مركز،  اين  سري  فوق  اسناد  در  دارد. 
و مراقبت» سخن به ميان آمده است. بر اين اساس، اليه هاي بااليي 
دولت وقت بريتانيا به نخست وزيري «گوردون براون» با انجام اين 
از  آمده  دست  به  اطالعات  و  بودند  كرده  موافقت  جاسوسي  اقدام 
دولت  است.  مي گرفته  قرار  كابينه  اختيار  در  ردگيري ها  و  شنودها 
وقت بريتانيا به دنبال رانت اطالعاتي بوده تا از آن براي رسيدن به 
استفاده  جهان  بزرگ  اقتصاد  نشست 20  مذاكرات  در  خود  اهداف 
كند. كارشناسان جاسوسي بريتانيا بدين منظور در نشست هاي ماه 
كرده اند:  پياده  را  قابل توجهي  برنامه هاي  سپتامبر 2009  و  آوريل 
برخي از هيات هاي مهمان به سمت كافي نت هايي هدايت شده اند كه 
نهادهاي امنيتي آنها را برپا كرده بودند. از اين راه ايميل ها كنترل 
هك  هدفمند  هم  هيات ها  از  بسياري  بري  بلك  گوشي هاي  شده اند. 
طريق  اين  از  شوند.  كنترل  ايميل ها  و  شنود  گفت وگوها  تا  شدند 
وزيران  اختيار  در  شركت كنندگان  از  بسياري  مقدماتي  برنامه هاي 
افزايش  بريتانيا  دولت  چانه زني  قدرت  تا  گرفته اند  قرار  بريتانيايي 
رخدادهاي  بر  يادشده  روش هاي  از  استفاده  با  بريتانيا  دولت  يابد. 
كارشناس،   45 است.  گذاشته  تاثير  لحظه  به  لحظه   2009 نشست 
گفت وگوهاي تلفني افراد هدف را شنود و اطالعات را لحظه به لحظه 
منتقل مي كردند. هدف اين بوده كه تصويري تا حد امكان كامل از 
مركز   2009 سال  در  دست آيد.  به  نظر  مورد  افراد  ارتباطات  تمام 
در  را  آمده  دست  به  اطالعات  بريتانيا  مخابراتي  ارتباطات  كنترل 
صفحه نمايشي به مساحت 15 متر مربع در مركز فرماندهي عمليات 
جاسوسي  عمليات  اين  قربانيان  ميان  در  است.  گذاشته  نمايش  به 
تركيه  و  جنوبي  آفريقاي  مانند  كشورهايي  سياسي  هيات هاي  نام 
هم ديده مي شوند كه سال هاست از متحدان نزديك بريتانيا هستند. 
در يكي از اسناد محرمانه هدف از شنود ارتباطات هيات ترك اين 
گونه تشريح شده است: «كشف موضع تركيه و خواست اين كشور 
براي همكاري با ديگر اعضاي گروه جي 20.» براساس اسناد سري، 
آمران عمليات جاسوسي از نتيجه نهايي خشنود بوده اند و در ماه 
سپتامبر پيام تشكري خطاب به نيروهاي فني مركز كنترل ارتباطات 
مخابراتي بريتانيا فرستاده اند. در اين پيام از يك «پايان هفته موفق» 
سخن به ميان آمده است. اين خبر در حالي منتشر مي شود كه ايرلند 
جهان  صنعتي  بزرگ  كشور  هفت  سران  ميزبان  دوشنبه  از  شمالي 
و روسيه (موسوم به جي 8) است. دولت كنوني بريتانيا هنوز در 
قبال ادعاي گاردين موضع نگرفته است. اما به نظر مي رسد كه ديويد 
كنايه آميز  پرسش هاي  منتظر  بايد  بريتانيا،  نخست وزير  كامرون، 

هيات هاي خارجي در نشست ايرلند شمالي باشد. 
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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
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ميزان آرامش ذهن و كارآيى فردى ما براساس ميزان 
مى  مشخص  حال  لحظه  در  زيستن  براى  ما  توانايى 

شود.
صرف نظر از آنچه ديروز رخ داده است و آنچه فردا 
در  شما  كه  است  جايى  حال  بيفتد،  اتفاق  است  ممكن 

آن ايستاد ه ايد. از اين ديدگاه كليد شادى و خرسندى 
متمركز ساختن ذهن بر لحظه حال است.

يكى از نكات جالب درباره كودكان همين است كه آنها 
خود را تمامًا در حال، غرق مى كنند آنها كامًال درگير 
تواند  مى  فعاليت  اين  كه  شوند  مى  خود  كنونى  فعاليت 
تماشاى يك سوسك، نقاشى كشيدن، ساختن يك قصر 
ماسه اى و يا هر چيز ديگر باشد. اما وقتى بزرگ مى 
شويم فكر كردن و نگران بودن همزمان را فرا مى گيريم!

به مشكالت گذشته و مسائل آينده اجازه تجمع در زمان 
ما  بازيم.  مى  را  حال  ترتيب  بدين  و  دهيم  مى  را  حال 
را  خود  هاى  شادى  و  لذتها  كه  گيريم  مى  ياد  همچنين 
متفاوت  اى  آينده  اميد  به  همواره  و  بيندازيم  تعويق  به 
بنشينيم. دانش آموز دبيرستانى با خود مى گويد:«وقتى 
مدرسه را تمام كنم و ديگر مجبور نباشم تكليفى انجام 

دهم آن وقت زندگى ايده آل خواهد بود.»
كه  دهد  مى  تشخيص  او  حاال  و  شود  مى  تمام  مدرسه 
نخواهد  خوشبخت  باشد  نداشته  مستقل  خانه  وقتى  تا 
شد، خانه را ترك مى كند وارد دانشگاه مى شود و با 
غمى  هيچ  ديگر  بگيرم  را  مدركم  گويد:«وقتى  مى  خود 

نخواهم داشت.»
كه  است  وقت  آن  و  گيرد  مى  هم  را  مدركش  باالخره 
تواند  نمى  باشد  نداشته  مناسب  شغل  وقتى  تا  بيند  مى 
هم  هنوز  و...  كند  مى  اختيار  كارى  باشد  خوشبخت 
پياپى  سالهاى  گذشت  با  باشد  خوشبخت  تواند  نمى 
مرتبًا  را  خود  ذهنى  آرامش  و  شادى  خوشبختى،  او 
كار  گرفتن  خانه،  خريد  كردن،  ازدواج  شدن،  نامزد  تا 
بهتر، بردن بچه ها به مدرسه، تمام شدن مدرسه بچه 
ها، بازنشستگى و... به تعويق مى اندازد و قبل از آنكه 
به خود اجازه شادى سعادتمندانه دهد از دنيا مى رود. 
آينده  براى  كشيدن  نقشه  صرف  او  حال  لحظات  تمام 

متفاوتى مى شود كه هرگز از راه نمى رسد.

است؟  داستان  اين  نوع  از  هم  شما  زندگى  داستان  آيا 
آيا شما هم كسى را مى شناسيد كه شاد زيستن خود 
را موكول به آينده اى دور دست و خيالى كرده باشد؟ 
براى شادزيستن بايد مشغول و درگير زمان حال شد. 
اما ما به جاى آنكه از لحظات امروز زندگى خود لذت 
ببريم نقشه شادى هاى سال آينده را مى كشيم چندى 
آن  از  هدف  كه  گرفت  انجام  آمريكا  در  پژوهشى  پيش 
تعيين مقدار زمان مفيدى بود كه يك پدر طبقه متوسط 

با فرزندان خود مى گذراند.
شده  نصب  ميكروفونى  شوندگان  آزمايش  پيراهن  به 
بود كه ميزان ارتباط پدر و فرزند را در هر روز اندازه 
گيرى مى كرد اين پژوهش نشان داد كه ميانگين زمان 
خود  فرزندان  صرف  متوسط  طبقه  پدر  يك  كه  مفيدى 

مى كند سى و هفت ثانيه در روز است.

پدرها  اين  از  بسيارى  كه  ندارد  وجود  ترديدى  البته 
نقشه هاى بزرگى براى صرف اوقات در كنار فرزندان 
آخر  به  خانه  ساختمان  اند:«وقتى  داشته  دلبندشان 
پس  «وقتى  شود.»،  مى  كم  كار  فشار  «وقتى  برسد»، 
كه  اينجاست  نكته  و...  داشتم»  بانك  در  بيشترى  انداز 
براى هيچ يك از ما تضمينى وجود ندارد كه فردا هم در 
زيستن  داريم.  كه  چيزيست  تمام  حال،  باشيم.  دنيا  اين 
در زمان حال همچنين بدين معناست كه ما از هر كارى 
كه در حال انجام آن هستيم به خاطر خود آن لذت ببريم 

و نه اينكه صرفًا به دنبال هدف نهايى آن باشيم.

بخشندگى
به  مثبت  رأى  يك  دادن  ديگران،  و  خود  كردن  عفو 
را  مادرم  هرگز  «من  است.  حال  زمان  در  زيستن  تز 
خودم  توانم  نمى  «من  بخشم.»،  نمى  كار  آن  خاطر  به 
نيستند؟  آشنا  شما  براى  ها  جمله  اين  آيا  ببخشم»  را 
مى  واقع  در  كنيم  مى  امتناع  ديگران  بخشيدن  از  وقتى 
گوييم:«من ترجيح مى دهم به جاى آنكه قدمى در جهت 
بهبود اوضاع بردارم در گذشته زندگى كنم و ديگران را 
به خاطر اين اوضاع و احوال سرزنش كنم(يا خودم را) 
وقتى خود را نمى بخشم در واقع ماندن در احساس گناه 
روحى  رنج  در  را  خود  ترتيب  بدين  و  گزينيم  برمى  را 

بيشتر قرار مى دهيم.

بخشش خود
به  خود  بخشيدن  است  مشكل  ديگران  بخشيدن  اگر 
طول  تمام  در  افراد  از  بسيارى  است.  دشوارتر  مراتب 
مى  نسبت  خود  به  كه  هايى  كوتاهى  خاطر  به  زندگى 
اين  پردازند.  مى  خود  جسمانى  و  روانى  تنبيه  به  دهند 
كم  پرخورى،  همچون  گوناگون  اشكال  به  ها  مجازات 
خورى، ويران كردن نظامدار همه روابط، و زندگى در 
فقر و بيمارى ظاهر مى شوند ريشه تمام اين رنج ها در 

نظام باورى است كه مى گويد:«اعمال خالف بسيارى از 
من سر زده است.»

علت  ندارم»،  را  خوشحالى  و  سالمتى  لياقت  «من  يا 
بيمارى بسيارى از افراد آن است كه آنها خود را اليق 
تندرستى نمى دانند. تاكنون احساس گناهكارى مى كرده 
ايد؟ به عقيده من ديگر كافى ست چرا ادامه مى دهيد؟ با 
تداوم احساس گناه در سالهاى آينده باز هم مشكلى حل 
نخواهد شد اين احساس را از خود بيرون كنيد، گرچه 
نگهداشتن  نيست.  آسانى  كار  هميشه  آن  كردن  بيرون 
يك ذهن سالم مانند نگهداشتن يك جسم سالم احتياج به 

تالش فراوان دارد اما به زحمتش مى ارزد.

شادى
همان  به  تقريبًا  مردم  است: «اغلب  گفته  لينكلن  آبراهام 
واقع  در  دارند.»  را  انتظارش  كه  هستند  شاد  اى  اندازه 
آنچه كه در زندگى براى ما رخ نمى دهد آنقدرها تعيين 
كننده شادى ما نيست بلكه بيشتر نوع واكنش ما نسبت 

به آن رخدادهاست كه نقش تعيين كننده دارد.

شايد در اينجا مسأله را كمى بيش از اندازه ساده فرض 
خود  قوت  به  واقعيت  اين  حال  هر  به  اما  باشيم  كرده 
باقى است كه ما خود تصميم مى گيريم كه در زندگى 
كه  كسانى  اغلب  حتى  بگيريم  قرار  تأثير  تحت  چگونه 
كنترل روانى خود را از دست مى دهند باز هم تصميم 
مى  خود  به  افراد  اين  واقع  در  گيرند.  مى  امر  اين  به 
من  براى  اندازه  از  بيش  كمى  زندگى  اينكه  گويند:«مثل 
كنترل  مدتى  براى  باشد  بهتر  شايد  است  شده  دشوار 

ذهنم را از دست بدهم.»

اما شاد بودن هميشه آسان نيست شاد بودن مى تواند 
باشد  زندگى  صحنه  در  ما  مبارزات  بزرگترين  از  يكى 
و  فردى  انضباط  ها،  پافشارى  تمام  تواند  مى  گاه  و 
تصميماتى را كه براى خود فراهم آورد ه ايم مخدوش 
كند. معناى بلوغ، قبول مسئوليت شادى خويش و تمركز 

بر داشته ها به جاى نداشته هاست.

از آنجايى كه انسان افكار و انديشه هاى خود را برمى 
گزيند الزامًا تعيين كننده ميزان شادى هاى خويش است. 
ما  اما  كنيم  تمركز  شاد  افكار  بر  بايد  بودن  شاد  براى 
غالبًا برعكس عمل مى كنيم. اغلب تعريف ها و تمجيدها 
را ناشنيده مى گيريم اما حرف هاى ناخوشايند را مدتها 
در ذهن نگه مى داريم. اگر اجازه بدهيد كه يك تجربه يا 
يك حرف ركيك ذهن شما را به خود مشغول كند خود 
شما از عواقب آن رنج خواهيد برد يادتان باشد كه شما 

زير سلطه ذهن خود هستيد.

كمال و شادى
زندگى  چنان  ها  خيلى  است  تصميم  يك  زيستن،  شاد 
به  عاقبت  عمر  مسير  در  روز  يك  گويى  كه  كنند  مى 
«شادى» خواهند رسيد، مثل كسى كه به ايستگاهى مى 

رسد:«باالخره به اينجا رسيدم... شادى.»
همان  از  يكى  آنها  زندگى  داستان  كه  روست  اين  از  و 
خواهم  خوشحال  وقتى  ست:«من  ا  هميشگى  الگوهاى 
بود كه ...» هر يك از ما براى شاد زيستن به يك تصميم 
نشان  خاطر  خود  براى  روز  هر  توانيم  مى  داريم  نياز 
عمر  اين  از  تا  داريم  اختيار  در  محدودى  وقت  كه  كنيم 
از  دور  به  توانيم  مى  و  ببريم  را  بهره  بيشترين  كوتاه 

زمان حال، در اميد آينده بهتر باشيم؟

قطعه زير را يك پيرمرد هشتاد و پنج ساله در آستانه 
مرگ نوشته است كه دقيقًا با موضوع اين بحث ارتباط 
پيدا مى كند:«اگر مى توانستم يك بار ديگر زندگى كنم 
آن وقت سعى مى كردم بيشتر ريسك كنم آنقدرها به 
خيلى  واقع  در  نباشيم  نقص  و  عيب  بى  زندگى  دنبال 
چيزها بود كه من آنها را بيش از حد جدى گرفتم اگر يك 
بار ديگر به دنيا مى آمدم شانس خود را بيشتر امتحان 

را  بيشترى  هاى  قله  كردم،  مى  سفر  بيشتر  كردم،  مى 
فتح مى كردم.

رودخانه هاى بيشترى را شنا مى كردم به نقاط تازه تر 
مشكالت  با  خوردم  مى  بيشتر  هاى  بستنى  و  رفتم  مى 
حقيقى رودررو مى شدم و مشكالت خيالى را كنار مى 
لحظه  كه  بودم  هايى  آدم  آن  از  من  دانيد،  مى  گذاشتم 
به لحظه عمرم را محتاط و عاقالنه زيستم. اگر دوباره 
خود  از آن  را  لحظات زندگى ام  آمدم تمام  دنيا مى  به 
مى كردم بايد از زمان محدودى كه در اختيارمان قرار 
گرفته است حداكثر استفاده را ببريم. پيرمرد به خوبى 
فهميده بود كه براى شادتر بودن و براى بهره بردارى 
بايد  بلكه  دهد،  تغيير  را  دنيا  نبايد  زندگى  از  بيشتر 

خودش تغيير كند. »

مقابله با افسردگى
نهايت  در  زندگى  كه  ايم  كرده  تجربه  را  اوقاتى  همه 
قدرت  ايم،  مانده  تنها  است  بوده  خود  دشوارى 
بازپرداخت بدهى هاى خود را نداشته ايم، كار خود را از 
دست داده ايم يا يكى از عزيزانمان از دست رفته است 
هفته  تا  بتوانيم  كه  كرديم  نمى  فكر  حتى  مواقع  اين  در 
ديگر دوام بياوريم اما به هر ترتيبى بود دوام آورديم. 
مى  افسرده  و  دلتنگ  كه  آيد  مى  پيش  مواقعى  معموًال 

شويم و دنيا را تيره تر از واقعيتش ترسيم مى كنيم.

آينده را كانون همه مشكالت مى پنداريم و با تعجب از 
خود مى پرسيم:«چطور ممكن است يك انسان بتواند با 

مشكالت رودروى ما كنار بيايد؟»

و اغلب اين حقيقت را كه مهمترين نيازهاى ما برآورده 
شده اند ناديده مى گيريم. حقيقت اين است كه ما اغلب 
مسائل را بيش از اندازه بزرگ مى كنيم بدترين اتفاقى 
كننده  ناراحت  بسيار  احتماًال  دهد  روى  است  ممكن  كه 

است، اما پايان دنيا نيست.

سؤال بعدى كه بايد از خود بپرسيد اين است كه آيا بيش 
توجه  هيچ  ايد؟  نگرفته  سخت  خود  به  را  زندگى  حد  از 
كرده ايد كه تنها به خاطر مسأله اى ممكن است خواب 
يك هفته خود را خراب كنيد، اما دوست شما براى همان 
مسأله يك ثانيه هم فكر نكند؟ اين اغلب به خاطر آن است 
كه ما بيش از اندازه زندگى را به خود سخت مى گيريم. 

تصور مى كنيم كه تمام دنيا ما را زير نظر دارند.
اين  مهم  چه؟  باشد  هم  اگر  تازه  و  نيست  طور  اين  اما 
مى  كه  نحوى  بهترين  به  ما  همه  شك  بدون  كه  است 
دانيم زندگى مى كنيم ديگر اينكه با بازگشت به گذشته 
از  توان  مى  عمومًا  مسائل  به  نسبت  صحيح  بينش  و 
دوران نابسامانى و سختى درس هايى ارزشمند گرفت. 
شادترين افراد مصائب و سختى ها را به منزله تجارب 
اين  كه  دانند  مى  و  كنند  مى  قلمداد  يادگيرى  ارزش  و 
آزمايش هاى سخت از آنها انسان هايى آبديده خواهد 

ساخت ديگر چه مى توان كرد؟
انجام  داشتن،  بهتر  احساس  براى  راه  بهترين  شايد 
كارى براى ديگران باشد نگرانى و ترحم بيش از اندازه 
به حال خود، نتيجه اشتغال به خويشتن است. از همان 
لحظه اى كه شروع به شاد كردن ديگران مى كنيم مثًال 
يك شاخه گل برايشان مى فرستيم، باغچه خانه شان را 
بيل مى زنيم يا قسمتى از وقت خود را به آنها اختصاص 
مى دهيم، درست از همان لحظه احساس بهترى خواهيم 

داشت.

خالصه كالم
درمى  بريم  مى  هجوم  ها  سختى  و  مشكالت  به  وقتى 
يابيم كه اين مصيبت ها آنقدرها هم مصيبت بار نيستند 
شويم  واقف  تلخ  تجارب  اين  شيرين  ثمرات  به  وقتى 

آسانتر مى توانيم با آنها كنار بياييم.
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برزيل، سرزمينـــى 
فراتر از قهوه و فوتبال

على موقر

آفتاب، باران، قهوه، فوتبال، كارناوال، موسيقى، طبيعت بكر و مردمان 
شده است.  برزيل جمع  به نام  مساحت وسيعى  در  دوست داشتنى 

برزيل كشورى است كه در صدر صنعت توريسم جهان قرار دارد.

در سال هاى اخير نيز تورهاى برزيل با اقبال بيشترى از طرف ايرانى 
ها مواجه شده است. مى توان مطمئن بود كه جاذبه هاى گردشگرى 
برزيل آنقدر هست كه به پرواز 12 تا 14 ساعته آن بيارزد. ريو يا 
ريودوژانيرو زيباترين شهر برزيل محسوب مى شود. ريودوژانيرو 
شهر ورزش هاى آبى، تفريحات ساحلى و فوتبال است. شهرت اين 
شهر به خاطر سواحل آن است. ماسه هاى نرم و طاليى، آب هاى 
زالل و موج هاى بلند ساالنه ميليون ها توريست را به ريو مى كشاند. 
نه تنها افراد عادى كه حتى موج سواران حرفه اى هم از طرفداران 
ورمال،  يوركا،  بوتافوگو،  فالمنگو،  هستند.  سوارى  موج  بهشت  اين 
كوپاكابانا، آرپودور، راموس، ايپانما، لبلون، سائو كونرائو، ليم، بارا 

دى تيجوكا از پارك ها و سواحل معروف شهر هستند.
اين  در  اند.  خندان  و  گير  سهل  خونگرم،  هايى  آدم  ريو  شهروندان 
شهر بر خالف ديگر شهرهاى بزرگ جهان آنقدرها به زمان اهميت 
و  بخندند  تا  اند  شده  جمع  هم  دور  ها  آدم  انگار  شود.  نمى  داده 
شما  است  بهتر  پس  نيست.  داشتن  عجله  شهر  ريو  بگذرانند.  وقت 
هم زمان كافى در اختيار داشته باشيد، لبخند بزنيد و در ريو وقت 
رهايى  مسيح  مجسمه  ريودوژانيرو  بناى  ترين  معروف  بگذرانيد. 
بخش است كه در حال حاضر نماد كشور برزيل هم به حساب مى 
ارتفاعات  در  و   (Tijuca) تيجوكا  جنگلى  پارك  در  مجسمه  اين  آيد. 

كروكووادو (Corcovado) قرار دارد.
مى  حساب  به  ريو  گردشگرى  هاى  جاذبه  از  نيز  اينها  دوى  هر  كه 
آيند. اين مجسمه 38 مترى كه در ارتفاع 700 متر نو كوه قرار گرفته 
است، طى پنج سال توسط مجسمه ساز فرانسوى پل لندوسكى از 
شد.  بردارى  پرده   1931 سال  در  و  ساخته  صابون  سنگ  و  بتن 
آغوش  در  را  شهر  كل  كه  است  اى  گونه  به  مسيح  ايستادن  نحوه 
خود گرفته است. با يك بار ديدن اين مجسمه تاييد خواهيد كرد كه 
بى جهت نيست كه در يك نظرسنجى جهانى، اين بنا به عنوان يكى 

از عجايب هفتگانه امروز جهان دانسته شده است. كوه كله قندى كه 
به خاطر شكل ظاهرى آن به اين نام معروف شده است، هم از آن 
ديدنى هايى است كه در وسط شهر واقع شده و به چشم مى آيد و 
غالب توريست ها آن را مى شناسند و با تله كابين به قله آن مى روند 
و از مناظر شهر در آن ارتفاع لذت مى برند، اما اگر وقت و انرژى 
داريد، پياده باال رفتن از اين كوه را از دست ندهيد. باغ گياه شناسى، 
مركز فرهنگى بانك برزيل كه به نوعى قلب تپنده فرهنگى و شهر به 
حسابل مى آيد و كافه هاى آن پاتوق هنرمندان و فرهنگيان ريو است، 
كتابخانه سلطنتى پرتغال، موزه تاريخ ملى، موزه چاكارادوسو، موزه 
اينديو، كه بانك اطالعاتى عظيمى از بوميان آمريكاى التين در اختيار 
دارد، جزيره سن برناردو، باغ وحش بزرگ اين شهر با 2000 گونه 
نفرى  هزار   180 معروف  ورزشگاه  نهايتا  و  منطقه  بومى  جانوران 

ريودوژانيرو از مراكز مهمى است كه هر ذائقه و سليقه گردشگرى 
مى تواند از ميان آنها دست به انتخاب بزند.

ايگواسو پانزدهمين شهر بزرگ برزيل است. اين شهر يكى از قطب 
با  ايگواسو  ملى  پارك  آيد.  مى  حساب  به  كشور  گردشگرى  هاى 
آمريكاى  شده  حفاظت  جنگل  بزرگترين  هكتار،  هزار   225 مساحت 
جنوبى است كه بيشتر آن در مرز برزيل قرار دارد. آبشار ايگواسو 
آرژانتين  و  برزيل  بين  كه  است  منطقه  هاى طبيعى  ديدنى  زيباترين 
قرار گرفته است. جزاير صخره اى، پوشش انبوه درختان حاره اى 
كيلومترى   3 طولى  در  كه  متر   80 تا   30 ارتفاع  به  آبشار   275 و 
گسترده شده اند چشم هر بيننده اى را خيره مى كند. وهم انگيزترين 
شيطان  گلوگاه  به  كه  است  جايى  پهنا،  اين  قسمت  ترين  باشكوه  و 
معروف شده است. قطرات ريز آب كه در هوا پراكنده شده است و 
غرش مسلط و غالب آب چنان است كه حتى با فرياد زدن هم نمى 

توانيد با كسى كه كنار شما ايستاده است صحبت كنيد.
تور واگن هاى جنگلى كه در قلب جنگل حركت مى كند و قايق سوارى 
در امتداد رودخانه از امكانات گردشگرى اين منطقه است. براى ديدن 
تمام اين زيبايى ها از آسمان و البته با صرف 60 تا 100 دالر هزينه، 

مى توان به گشت زنى با هليكوپتر در باالى جنگل پرداخت.
در هر صورت در تمام اين بازديدها شما به يك راهنما نياز داريد. 
آمازون حتى در سال 2013 نيز جاى اسرارآميزى است و قبايل آن 
هنوز با فرهنگ و باورهاى خاص خود زندگى مى كنند درسال 2011 
گزارشى منتشر شد حاكى از اينكه دسته اى ناشناخته از بوميان با 
تير و كمان قصد داشتند يك هليكوپتر اجاره اى را هدف قرار بدهند! 
و  بومى  پرندگان  از  گونه  از 900  بيش  هم  ايگواسو  پرندگان  پارك 
است  داده  جاى  خود  در  را  منطقه  اين  خزندگان  و  ها  پروانه  انواع 
كه هيچ توريستى ديدن آن را از دست نمى دهد. نهايتا سائوپائولو 
جايى  جنوبى،  آمريكاى  شهر  بزرگترين  و  دنيا  شلوغ  شهر  پنجمين 

 18 شهر  اين  افتاد.  خواهد  آنجا  به  برزيل  مسافران  گذر  كه  است 
كم  و  تنيده  درهم  هاى  آپارتمان  از  است  تراكمى  نفرى  ميليون 
ارتفاع. اصلى ترين فرودگاه بين المللى برزيل و بسيارى از شاهراه 
هاى ارتباطى كشور در اين شهر قرار دارد. در برخورد اول شايد 
سائوپائولو براى يك توريست، ناامن، نامطلوب و بدون جذابيت جلوه 
كند، اما سائوپائولو شهر روياهاست و جزو ثروتمندترين شهرهاى 
جهان به شمار مى رود. درعين حال محله هاى زاغه نشين بزرگى 
نيز در اطراف اين شهر گران تشكيل شده اند كه گويى به روياهاى 
خود در اين شهر هزاررنگ نرسيده اند. جذابيت سائوپائولو به مراكز 
در  چيزى  اگر  كه  است  معروف  است.  آن  مدرن  تفريحى  و  خريد 
ترين  گران  از  ندارد.  وجود  هم  برزيل  در  نشود،  پيدا  سائوپائولو 
و مجلل ترين مراكز خريد با برندهاى لوكس و منحصربه فرد دنيا 

تا بازارهاى سنتى و دست سازهاى بومى و عتيقه جات. براى يك 
ماجراجوى فرهنگى، سائوپائولو بهشتى است كه تنها در روى همين 

نقطه زمين يافت مى شود.
است.  شده  جمع  شهر  اين  در  جهان  فرهنگى  عادات  و  فرهنگ  تمام 
در   ... آفريقا،  خاورميانه،  هند،  تايلند،  چين،  فرانسه،  ايتاليا،  غذاهاى 
سائوپائولو قليان هم پيدا مى شود! بسته به اينكه در سفر شما به 
ريزى  برنامه  را  آن  زمان  توانيد  مى  دارد،  اولويت  چيز  چه  برزيل 
دارد  شرجى  هاى  تابستان  و  سرد  هاى  زمستان  سائوپائولو  كنيد. 
و در بهار و پاييز شلوغ مى شود. دماى ريودوژانيرو در زمستان 
از پانزده درجه پايين تر نمى آيد، با اين حال ريو در تابستان شلوغ 
تر و گران تر است. براى ديدن آمازون بايد فصل هاى بارندگى را 
در نظر داشت و ماه هاى اكتبر و نوامبر را انتخاب كرد. با اين همه 
سفر به برزيل در هر فصلى دلپذير خواهد بود و جذابيت هاى خود 

را خواهد داشت.
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هشدار به نامزدها

دوره نامزدى دوره 
خوشگذرانى نيست

ما براى خريد خانه يا اتومبيل دقت و تامل زيادى مى كنيم اما بيشتر 
موارد براى ازدواج با كسى كه قرار است يك عمر با او زندگى كنيم، 
شتاب نشان مى دهيم و گاهى از زمان آشنايى تا خواستگارى و عقد 

فقط 3 2 هفته زمان در نظر مى گيريم...

خودتان قضاوت كنيد آيا در اين مدت زمان اندك مى توان همسر 
آينده را شناخت؟

براى ازدواج، آشنايى طوالنى موردنياز است و منظور از طوالنى، 

در  مدت  كوتاه  ديدارهاى  معناى  به  ارتباط  اين  است.  ماه  حداقل 6 
پارك يا كافى شاپ نيست. ديدارها بايد عميق تر و منطقى تر باشد 
و هر دو طرف نكته هايى را رعايت كنند كه موارد زير از مهم ترين 

آنها محسوب مى?شود.

1. به حس هاى خود در رابطه توجه كنيد
هشداردهنده?اى  عاليم  بگومگو،  و  تمايل  نداشتن  شدن،  خشمگين 
هستند. شايد عده اى تصور كنند اين حالت ها در يك رابطه طبيعى 
است و هر دو طرف به مرور به هم عادت مى كنند و وضعيت بهبود 
كه  است  آن  نشانه  نشيب  و  فراز  اين  با  نامزدى  دوره  اما  يابد  مى 

قطعا در زير يك سقف مشكالت تشديد خواهد شد.

2. دوره نامزدى دوره خوشگذرانى نيست
نيست  خوشگذرانى  و  تفريح  دوره  تصور،  برخالف  نامزدى  دوره 
ساله  چند  زندگى  يك  در  نام  ثبت  براى  آشنايى  دشوار  دوره  بلكه 

است.

3. نگران افزايش سنتان نباشيد
دام  در  ها  خانم  خصوص  به  شود  مى  باعث  كه  مواردى  از  يكى 
ازدواج هاى بدون مطالعه بيفتند، افزايش سن است. آنها اغلب نگران 
اين هستند كه سنشان افزايش يابد و تجربه نشان داده در سنين29 
وارد  زيرا  گذرانند  مى  را  سختى  روزهاى  ها  خانم  سالگى   39 و 
با  زيادى  افراد  ها  دوره  اين  در  شوند.  مى  زندگى  از  ديگرى  دهه 

افسردگى و اضطراب به ما مراجعه مى كنند و اين حالت هاى روانى 
گاهى باعث مى شود اقدام عجوالنه اى انجام دهند و خود را در دام 

انتخاب اشتباهى بيندازند.

4. براى ازدواج ضرب االجل تعيين نكنيد
شناخت بين دو نفر نبايد با ضرب االجل باشد و ممكن است 6 يا 
8 ماه يا بيشتر طول بكشد تا طرفين تا حدود زيادى مطمئن شوند 

انتخاب شايسته اى داشته اند.

5. صفات قابل تحمل و غيرقابل تحمل همديگر را بشناسيد
هايى  خواسته  مذاكره،  غيرقابل  و  زنى  چانه  غيرقابل  قرمز  خطوط 
هستند كه بايد به اطالع طرف مقابل برسد تا بداند در صورتى كه 
مثال  رسيد  خواهد  پايان  به  زندگى  كند،  عبور  قرمز  خطوط  اين  از 
خط قرمز بعضى ها اعتياد يا رابطه خارج از زندگى زناشويى است.

6. از آزارهاى جسمى طرف مقابلتان چشم پوشى نكنيد

شديد،  جسمى  آزار  متحمل  مقابل  طرف  از  نامزدى  دوران  در  اگر 
شك نكنيد اين مشكل دوباره تكرار خواهد شد. اين زدن به معناى 
عصبانيت و خشم نيست و عذرخواهى نيز تغييرى در ماهيت عمل 
به  كه  دارد  وجود  ذهنيتى  و  فرهنگ  آن  پس  در  نخواهدكرد.  ايجاد 
آن مرد يا زن اجازه دست درازى مى دهد. البته ممكن است واكنشى 
ولى  نكند  تكرار  را  خود  حركت  ديگر  مقابل  طرف  كه  دهيد  نشان 

فرهنگ و ذهنيت او را نمى توان تغيير داد.

7. آزارهاى روانى را تحمل نكنيد
اگر نامزدتان شما را آنگونه كه هستيد قبول ندارد و قصد دارد در 
ترديد  نيست،  قائل  احترام  برايتان  يا  كند  ايجاد  تغييرى  شما  رفتار 
هيچ  به  رفتارش  زناشويى  زندگى  به  ورود  و  ازدواج  از  بعد  نكنيد 

وجه عوض نخواهد شد.

8. اولويت ها را مشخص كنيد
در دوره نامزدى بررسى كنيد اولويت نامزد شما كيست؟ شما در 
آيا  آنهاست.  كنترل  تحت  چقدر  و  مادرش  و  پدر  يا  هستيد  اولويت 
آنقدر بلوغ فكرى و عاطفى پيدا كرده كه از والدين خود جدا شود؟ 
ايران  در  طالق  و  جدايى  هاى  علت  ترين  شايع  از  يكى  مشكل  اين 
است. وابستگى جوان ها به خانواده ها مشكالت عديده اى در زندگى 

زناشويى به وجود مى آورد.

9. به او اطمينان دهيد اولين فرد زندگى تان است

به  را  حس  اين  هستيد،  خود  قبلى  ازدواج  از  فرزندى  صاحب  اگر 
طرف مقابل ندهيد كه فرزندتان از او مهم تر است. همسر آينده حتما 
بايد حس كند اولين فرد در زندگى شماست و بچه ها عليه او نيستند 
تا بتواند اعتماد آنها را جلب كند. اين ميسر نيست مگر اينكه احترام 

او را حفظ كنيد و فرزندانتان نيز از اين قاعده پيروى كنند.

با  بخواهيد  اجازه  بوده،  كرده  ازدواج  قبال  مقابلتان  طرف  اگر   .10
همسر قبلى ديدار كنيد

اجازه  او  از  داشته،  همسر  قبال  ايد  كرده  انتخاب  كه  فردى  اگر 
بخواهيد با همسر قبلى اش ديدارى داشته باشيد. ممكن است همسر 
مطابق  واقعيت  با  كه  بگويد  چيزهايى  ورزى  غرض  روى  از  سابق 
نباشد ولى خيلى وقت ها هم اطالعات مفيدى مى دهد كه باعث مى 
شود با تامل بيشترى رابطه را دنبال كنيد. به خصوص اگر شكاكى 
و بددلى جزو صفات فرد مقابل باشد زيرا اين افراد در دوره نامزدى 
مى توانند هنرمندانه شكاكى و بددلى خود را پنهان كنند و كسى هم 
را  شكاكانه  رفتارهاى  عقد  و  ازدواج  بعد  فقط  و  شود  نمى  متوجه 

بروز مى دهند.

11. افكار و احساساتتان را بروز دهيد
مقابل  احساساتتان  و  افكار  كنيد  مى  حس  نامزدى  دوره  در  وقتى 
نامزدتان مجال بروز ندارند و او هميشه به فكر تحميل احساسات و 
افكار خود به شماست، خطر را جدى بگيريد. او ارزش هاى خود را 

درست مى داند و از شما خواهد خواست مانند او فكر كنيد.

12. از شبيه سازى پرهيز كنيد
مثال  اند،  داده  دست  از  دليلى  هر  به  را  همسرشان  كه  افرادى 
بگردند  فردى  دنبال  اشتباه  به  است  ممكن  كرده،  فوت  همسرشان 
را  كسى  آن  از  بدتر  با  دارد  اولشان  همسر  به  زيادى  شباهت  كه 
پيدا و تالش كنند او را به همسرشان شبيه كنند بدون آنكه متوجه 
اين قضيه باشند كه حاال آنها با يك فرد كامال جديد روبرو هستند.

13. همه معيارها را بررسى كنيد
به  خانواده  دو  هر  اگر  كنند  مى  فكر  مذهبى  هاى  خانواده  بعضى 
زندگى  مهم  هاى  نكته  ديگر  بررسى  به  نيازى  باشند،  معتقد  مذهب 
نيست اما ساير عوامل اثرگذار در ازدواج (مثل اشتغال و استقالل 
فكرى) هم بايد بررسى شوند. نكته ديگر اينكه اگر كسى ادعا كند به 
دين معتقد است، اين لزوما به معناى عمل كردن او به دستورات دين 
نيست و چه بسا تلقى او از ديندارى با تلقى شما كامال متفاوت باشد.

14. تعيين تكليف كنيد
شما ممكن است بحث هايى را مطرح كنيد كه اهميت زيادى برايتان 
داشته باشد ولى طرف مقابل با شوخى يا طفره رفتن موضوع را 
خاتمه دهد. از اين مساله نبايد به راحتى گذشت. فرض كنيد شهر 
شما  براى  والدين  به  نزديكى  و  دورى  يا  زندگى  براى  موردنظر 
كه  حالى  در  كند  نمى  صحبت  آن  درباره  نامزدتان  ولى  است  مهم 
ضرورى است قبل از ازدواج درباره اين موضوعات مذاكره و تعيين 

تكليف شود.

15. با سوگ رابطه قبلى وارد رابطه بعدى نشويد
وقتى از يك رابطه خارج شده ايد و هنوز در سوگ رابطه قبلى مانده 
ايد، اصال وارد رابطه جديد نشويد زيرا انسانى كه در سوگ است 
ممكن است رابطه جديد را تخريب كند يا از رابطه جديد انتظارهاى 
غيرواقعى و افراطى داشته باشد. همه اينها در نهايت به رابطه ضربه 
خواهد زد و انتخاب نيز درست انجام نمى شود. وقتى طرف مقابل 
اين حالت ها را در شما مى بيند براى كمك و بهبود وضعيت نقش 
ديگر  شما  روانى  وضعيت  بهبود  از  بعد  و  كند  مى  ايفا  را  منجى 

خاصيتى ندارد و رابطه به هم مى خورد.

16. نقش درمانگر را ايفا نكنيد
فردى كه به موادمخدر معتاد است و در يك برنامه درمانى مدون 
طوالنى مدت قرار ندارد، گزينه مناسبى براى انتخاب نيست. فراموش 
مى  ازدواج  با  كه  نيفتيد  دام  اين  در  و  نيستيد  درمانگر  شما  نكنيد 
توانيد كسى را درست كنيد. مطمئن باشيد از عهده چنين كارى بر 
نخواهيد آمد. درمان اعتياد به يك كار چند ساله و يك گروه مجرب 
اعتياد  درمان  عهده  از  همسر  عنوان  به  كسى  و  دارد  نياز  پزشكى 
اعتياد  ترك  براى  مقابل  طرف  كه  قولى  به  هرگز  و  آمد  برنخواهد 

داده، اعتماد نكنيد.

چاپ آگهــــــى در هفته نامه پرشين  بـــــــازار كار را وسيع تر و 
مشتــــريان شما را  بيشتــــــــر مى كند!
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اگر تازه گياهخوار 
شده ايد، بخوانيد!

ترجمه:ليلي افروغ/دور پروتئين هاي حيواني خط نكشيد

مختلفي  انواع  و  دنياست  در  پرطرفدار  رژيم هاي  از  يكي  گياهخواري 
منابع  ساير  و  نمي خورند  گوشت  فقط  گياهخواران،  از  بعضي  دارد. 
پروتئين حيواني مانند شير و لبنيات يا تخم مرغ در برنامه غذايي  شان 
وجود دارد، بعضي از آنها فقط گوشت سفيد و منابع پروتئين دريايي 
را در برنامه غذايي شان دارند، بعضي ها هم در كنار انواع سبزي فقط 
ماهي و ميگو مي خورند و آنهايي كه بيش از حد افراطي هستند، به 
هيچ يك از موادغذايي با منشا حيواني مانند انواع گوشت سفيد و قرمز، 

لبنيات، تخم مرغ و حتي سس مايونز لب نمي زنند...
چاقي،  به  ابتال  شانس  مي تواند  مناسب،  گياهخواري  رژيم  از  پيروي 
انواع  از  برخي  و  باال  فشارخون   ،2 نوع  ديابت  قلبي،  بيماري هاي 
دهد. البته هدف اين مطلب، نقد و بررسي رژيم  سرطان ها را كاهش 
تصميم  به تازگي  كه  افرادي  مي خواهيم  بلكه  نيست  گياهخواري 
گرفته اند گياهخوار شوند، راهنمايي كنيم تا از هدفشان كه همان حفظ 
و ارتقاي سالمتشان است، دور نشوند. پس خواندن اين مطلب بيشتر 

به درد كساني مي خورد كه مي خواهند گياهخوار شوند.

پروتئين حيواني را كامال از رژيمتان حذف نكنيد
نكند،  مصرف  پروتئين  گرم   50-175 روزانه  بالغ  فرد  هر  اگر 
و  بدن  دفاعي  سيستم  قدرت  تضعيف  عضالت،  حجم  كاهش  احتمال 
وجود  او  در  كم خوني  ايجاد  و  انرژي  دادن  دست  از  بينايي،  قدرت 
بدن  نياز  مورد  و  مناسب  پروتئين  دريافت  راه  بهترين  خواهدداشت. 
يعني  است؛  غالت  و  مختلف  حبوبات  مصرف  گياهخواران،  براي 
تركيب عدس، لوبيا، باقال يا دانه سويا با برنج. اگر تصميم داريد رژيم 
گياهخواري بگيريد، بهتر است تمام منابع پروتئين حيواني را از رژيم 
غذايي تان حذف نكنيد يعني براي دريافت پروتئين مرغوب و مناسب، 
كنيد.  مصرف  هم  تخم مرغ  يا  ميگو  ماهي،  گوشت  مقداري  هفته  در 

حذف شير و لبنيات هم اصال توصيه نمي شود.

از مصرف ويتامين هاي B 12 و D غافل نشويد
بدن ما براي انجام خيلي از اعمال حياتي خود مانند توليد سلول هاي 
اين  نظر  از  گياهان  متاسفانه  دارد.  نياز   B 12 ويتامين به  خون  قرمز 
ويتامين حياتي، بسيار فقير هستند. ويتامين D هم يكي از ضروري ترين 
بدن  به  و  استخوان هاست  استحكام  و  قدرت  حفظ  براي  ويتامين ها 
اگر  بنابراين  ببرد  بهره  غذايي  مواد  كلسيم  از  بتواند  مي كند  كمك 
ويتامين هاي  كمبود  با  گياهخواري  رژيم  طول  در  بدنتان  مي خواهيد 
اين  حاوي  مكمل هاي  از  مناسبي  حجم  بايد  نشود،  مواجه   D و   B 12
كف  دادن  قرار  البته  كنيد.  مصرف  پزشكتان  نظر  با  را  ويتامين ها 
نورآفتاب  تابش  معرض  در  بدن  پوست  قسمت هاي  ساير  يا  دست ها 
بدانيد  نيست  بد  برساند.  بدنتان  به   D ويتامين  مقداري  مي تواند  هم 
احساس  بدبيني،  افسردگي،  مانند  عوارضي  مي تواند   B 12 كمبود كه 
سستي در راه رفتن و از دست دادن قدرت حافظه و حس بويايي را 

در پي داشته باشد.

كالري كافي دريافت كنيد
نتايج تحقيقات مختلف ثابت كرده اند افرادي كه رژيم گياهخواري دارند، 
نسبت به ساير افراد در طول روز كالري كمتري دريافت مي كنند و به 
همين دليل احتمال ابتال به چاقي بچه هايي كه خانواده شان گياهخوار 
البته  است.  ديگر  بچه هاي  از  كمتر  بسيار  كودكي  دوران  در  هستند، 
محققان معتقدند دريافت كالري كمتر از حد معمول در طول روز باعث 
افت  بدن،  نياز  مورد  ريزمغذي هاي  كمبود  بدن،  سوخت وساز  كاهش 
قند خون، ابتال به افسردگي و افزايش خطر ابتال به بيماري هاي مختلف 
مصرف  دليل  همين  به  مي شود،  بدن  دفاعي  قدرت  تضعيف  دليل  به 
به  را  سبوس دار  غالت  و  خشك  ميوه هاي  خام،  مغزدانه هاي  انواع 

گياهخواران توصيه مي كنند.

حواستان به دريافت مواد معدني هم باشد
گياهان منابع خوب برخي از مواد معدني مورد نياز بدن مانند آهن، 
عوارضي  مي تواند  معدني  مواد  اين  كمبود  و  نيستند  كلسيم  و  روي 
از  پيش  نشانگان  پوكي استخوان،  ضعف،  احساس  كم خوني،  مانند 
خطر  به  و  تستوسترون  هورمون  ترشح  ميزان  در  تغيير  قاعدگي، 
افتادن سالمت اسپرم ها را در پي داشته باشد. به همين دليل عالوه 
شما  به  تخم مرغ  و  ميگو  ماهي،  لبنيات،  شير،  مصرف  به  توصيه  بر 
با  سبزي هايي  دانه ها،  مغزها،  حبوبات،  غالت،  حتما  مي كنيم  پيشنهاد 
برگ سبز تيره، سويا و شير سويا را در برنامه غذايي خود بگنجانيد 
و براي جذب بهتر آهن، يك ليوان آب پرتقال طبيعي همراه با غذايتان 

بنوشيد.
منبع: ريدرزدايجست

يك رستوران سالم چه ويژگي هايي دارد؟

اول فضــــا، 
بعدا غــــذا

ترجمه: ندا احمدلو

براي  دوستانم  از  يكي  با  مي خواستم  پيش  روز  چند 
ميزبان  من  كه  آنجا  از  بروم.  رستوران  به  ناهار  صرف 
بودم و او مهمان، وظيفه انتخاب رستوران به دوش من 
تا  كردم  پرس وجو  كلي  هم  خاطر  همين  به  بود.  افتاده 

رستوران مناسبي پيدا كنم...
 در ميان پرس وجوهايم به نكته جالبي برخوردم؛ خيلي 
عالي  غذاهايش  رستوران  فالن  مي گفتند  فقط  افراد  از 
اما  دارد  فوق العاده اي  دسرهاي  رستوران  فالن  و  است 
هيچ كدامشان توجه چنداني به سالم بودن فضا و غذاي 
رستوران نداشتند و نمي دانستند با چه مالك هايي بايد 
يك رستوران و منوي غذايي آن را مناسب محسوب كرد 
يا گفت كه از سالمت و كيفيت چنداني برخوردار نيست.

پرسش  اين  به  مي خواهيم  هفته  اين  سالم»  «سفره  در 
يك  خواندن  سالم  براي  معيارهايي  چه  كه  دهيم  پاسخ 

رستوران در دنيا وجود دارد؟ با ما همراه شويد.

10 نكته درباره فضاي رستوران

داشته  ويژگي هايي  ظاهري  نظر  از  بايد  مناسب  رستوران  يك 
باشد تا عالوه بر جلب نظر مشتري و تحريك اشتهاي او، بتواند 
تا حدي او را از سالم بودن غذاهايش هم مطمئن كند. براي اين 

منظور توجه به 10 ويژگي زير توصيه مي شود: 

1. جلوي در ورودي و شيشه هاي رستوران بايد هميشه تميز و 
عاري از هرگونه آلودگي يا 

گرد و خاك باشد.

(در  ورودي  در  جلوي  درست  نبايد  رستوران  زباله  سطل   .2
خيابان) و در معرض ديد مشتري ها قرار داشته باشد.

وسايل  و  كاغذي  دستمال   بسته  صندلي ها،  ميزها،  ديوارها،   .3
روي ميز مانند نمكدان، فلفل پاش يا ظرف سس بايد كامال تميز 

باشند و حالت چسبنده يا ظاهر چرك نداشته باشند. 

4. رستوران ها بايد با توجه به فضايي كه دارند، ميز و صندلي 
بچينند و آنقدر ميز و صندلي در يك فضاي كوچك قرار ندهند كه 
مشتري هاي مختلف از سر و صداي يكديگر يا حتي شنيدن بوي 

غذاي هم، از غذايي كه مي خورند، لذت نبرند.

5. يك رستوران خوب نبايد اجازه دهد همزمان تا وقتي كه چند 
مشتري داخل رستوران نشسته اند، مشتري هاي ديگري هم وارد 
شوند و به انتظار خالي شدن ميز و صندلي، باالي سر كساني 
كه مشغول خوردن غذا هستند، بايستند. اين كار هم باعث عصبي 
به  هم  و  مي شود  هستند،  خوردن  غذا  حال  در  كه  افرادي  شدن 
شما نشان مي دهد كه مسووالن آن رستوران به علت كمبود جا 

و براي راه انداختن تعداد بيشتري از مشتري ها، امكان رسيدگي 
مناسب به شما از نظر نظافت ميز غذا يا حتي تهيه و سرو غذا را 

نخواهند داشت.

تا  باشد  متعادل  كامال  بايد  خوب  رستوران  يك  دماي  و  نور   .6
كه  نورهايي  كند،  ميل  را  خود  غذاي  كامل  آرامش  با  مشتري 
ماليم  و  مخفي  نورهاي  از  هستند   مهتاب  و  آفتاب  از  تركيبي 
قرمز و آبي برخي از رستوران ها مناسب ترند. ضمن اينكه براي 
پيشگيري از ورود هواي سرد يا گرم و آلودگي صوتي به داخل 
محيط رستوران بايد در آن هميشه بسته و دماي داخلي حدود 

21-18 درجه سانتي گراد باشد.

7. اگر فرزندتان زير 5 سال است و مي خواهيد با او به رستوران 
برويد، حواستان باشد رستوران هايي كه صندلي بچه و وسايل 

كافي براي سرگرم كردن او دارند انتخاب كنيد.

8. يك رستوران سالم و مناسب، رستوراني است كه مشتري ها 
ببينند.  را  آن  آشپزخانه  در  پخت وپز  نحوه  و  اوليه  مواد  بتوانند 
نشستن  فضاي  منظور،  اين  براي  رستوران ها  از  برخي  البته 
كه  مي كنند  طراحي  طوري  را  آشپرخانه  گرفتن  قرار  و  مشتري 
در  هم  غذاها  انواع  بوي  آشپزخانه،  بودن  ديد  قابل  بر  عالوه 
مطلوب  مشتري  براي  اصال  كار،  اين  مي پيچد.  رستوران  فضاي 
نيست. در يك رستوران مناسب بهتر است آشپزخانه در فضايي 
بسته قرار گيرد و مشتري به وسيله مانيتورهايي كه فيلم زنده 
فعاليت داخل آشپزخانه را پخش مي كنند با نحوه پخت وپز، سرو 

غذا و مواد اوليه غذايي كه قرار است بخورند، آشنا شود.

كارمندان  بايد  ظاهري  نظافت  بر  عالوه  سالم  رستوران هاي   .9
تمام  ظاهر  و  دست ها  كفش،  لباس،  باشند.  داشته  هم  پاكيزه اي 
مسوول  تا  گرفته  غذا  سرو  مسوول  از  رستوران  يك  كارمندان 
دريافت سفارش بايد از ابتداي ساعت شروع كار تا انتهاي آن، 
يك  كارمندان  تمامي  لباس هاي  است  بهتر  باشد.  پاكيزه  كامال 

رستوران به رنگ سفيد يا رنگ هاي روشن باشد.

10. رستوران هاي سالم بايد فضايي براي قرار دادن دستشويي 
و توالت در مكاني خارج از ديد مشتري ها هم در نظر بگيرند.

7 نكته درباره غذاي رستوران

ويژگي هاي  به  بگذريم  كه  رستوران ها  ظاهري  سالمت  بحث  از 
كه  مي رسيم  خوب  رستوران  يك  منوي  سالم  البته  و  خاص 
موفقيت  باعث  مي تواند  خاص  منوي  همين  بسياري  موارد  در 
است  منويي  سالم،  و  خوب  منوي  شود.  رستوران  يك  چشمگير 

كه اين ويژگي ها را داشته باشد:

بيشتر  يا  مدل  حداقل 3  كه  هستند  منوهايي  سالم تر،  منو هاي   .1
ساالد سبزيجات در آنها قرار داشته باشد.

2. در رستوران هاي فست فود،  منوهايي كه كمتر از سوسيس و 
كالباس در تهيه غذاهاي آنها استفاده شده و گوشت قرمز، ماهي، 
را  غذايي شان  مواد  از  بيشتري  حجم  سبزيجات،  يا  مرغ  ميگو، 

تشكيل مي دهند، منوهاي سالم تري هستند.

تمام  قيمت  درج  بر  عالوه  بايد  سالم  و  خوب  منوي  يك   .3
تك تك  تركيب  پيش غذاها،  و  دسرها  آشاميدني ها،  خوراكي ها،  

مواد غذايي به كار رفته در آنها را هم بنويسد.

خود  غذايي  منوهاي  و  غذاها  سالم تر،  و  برتر  رستوران هاي   .4
را در 3 حجم و مدل مختلف ارائه مي دهند. يعني حجم و منوي 
غذايي آقايان، خانم ها و بچه ها در اين رستوران ها متفاوت است. 
به همين دليل، هم اسراف كمتري در چنين رستوران هايي پيش 
مي آيد و هم انتخاب حجم مناسب غذايي براي گروه هاي جنسي و 

سني مختلف باعث پرخوري آنها نمي شود.

انواع  ماء الشعير،  و  دوغ  آب،  بر  عالوه  بايد  سالم  منوي  يك   .5
آبميوه هاي طبيعي را هم در خود جاي دهد.

تعداد  و  كمتر  منو  يك  در  سوخاري  غذاهاي  تعداد  هرچه   .6
غذاهاي گريل شده ( گريل شده با هواي داغ فر، نه با آتش مستقيم 

يا دود ذغال) در آن بيشتر باشد،  آن منو سالم تر خواهد بود.

جاي  به  سوخاري  انواع  كنار  در  بايد  سالم تر  منوي  يك   .7
بخارپز  سبزي  مدل   2 حداقل  نوشابه،  و  سرخ شده  سيب زميني 
تازه  آب مركبات  يا  آب  ليوان  تازه و يك  عدد ليموي  همراه يك 

ارائه دهد.
 Healthland :منبع
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سبد غذايى تابستانه 
 

صرفاً  كه  ندارد  وجود  معجزه گرى  غذايى  ماده   هيچ 
راز  كنيد.  تضمين  را  سالمتى تان  آن  خوردن  با 
تندرستى در تنوع غذايى است. يعنى بايد از ميوه ها 
و  ويتامين ها  تا  كنيد  استفاده  مختلفى  غذايى  مواد  و 
خواص همديگر را تكميل كنند.در اينجا به معرفى چند 
مى پردازيم.  تابستان  فصل  براى  غذايى  سوپراستار 

خط به خط با ما باشيد.

گوجه فرنگى: زينت ساالد
تا   25 ميزان  به  را  پروستات  تومورهاى  رشد  خطر  فرنگى  گوجه 
حاوى  كه  اين  خاطر  به  چرا؟  مى پرسيد  مى دهد.  كاهش  درصد   30
حال  عين  در  كه  مى باشد  ليكوپن  نام  به  قوى  آنتى اكسيدان  يك 
آزاد  راديكال هاى  و  مى اندازد  تأخير  به  را  پوستى  سلول هاى  پيرى 
كه  اين  شرط  به  البته  مى كند.  خنثى  هم  را  بنفش  ماوراى  اشعه هاى 
هر هفته حداقل دو مرتبه گوجه فرنگى مصرف كنيد. خيلى از گوجه 
تا  كنيد  سعى  مى شوند.  كشت  خاك  از  بيرون  و  گلخانه اى  فرنگى ها 
در  و  طبيعى  به صورت  كه  فرنگى هايى  گوجه  مى توانيد  كه  جايى 

زمين هاى كشاورزى كشت مى شوند استفاده كنيد.

كلم ها: هميشه و همه جا
قرمز،  كلم  برگ،  كلم  كلم،  گل  بروكلى،  دارد:  پرجمعيتى  خانواده   كلم 
كلم قمرى و غيره. همه  كلم ها خواص ضدسرطانى دارند و خطر ابتال 
به سرطان هايى مانند سرطان معده، كولون، ريه، پروستات و سينه 
را كاهش مى دهند. بروكلى عملكرد عضالنى قلب را بهبود مى دهد و 
را  خوب  كلسترول  ميزان  عوض  در  و  كاسته  را  خون  بد  كلسترول 
افزايش مى دهد.ميوه هاى رنگى تابستانى نه تنها خواص ضد سرطانى 
بهتر  را  پوست تان  كيفيت  و  كرده  دور  شما  از  را  پيرى  بلكه  دارند 
مى كنند. توصيه مى كنيم هر هفته پنج مرتبه انواع كلم ها را ميل كنيد. 
 wok بهترين روش پخت اين ماده  غذايى بخارپز كردن يا در تهيه  وك
است. توجه داشته باشيد زمانى كه كلم ها به مدت طوالنى جوشانده 
مى شوند 75 درصد خواص ضد سرطانى خود را از دست مى دهند. 
اگر با خوردن كلم دچار نفخ مى شويد باز هم خودتان را از مصرف 
در  را  آن  حتمًا  اما  كنيد  كمتر  را  مصرفتان  مقدار  نكنيد.  محروم  آن 

برنامه  غذايى تان بگنجانيد.

ميوه هاى قرمز، آبى، سياه
توت فرنگى، تمشك، شاه توت، گيالس، آلبالو، انگور فرنگى، آلو، شليل 
فيبرها   ،Cويتامين ُپلى فنول ها،  از  سرشار  ميوه ها  اين  همه   غيره.  و 
بيشترين  حاوى  ميوه ها  اين  همه   واقع  در  هستند.  معدنى  مواد  و 
تنها  نه  تابستانى  رنگى  ميوه هاى  مى باشند.  آنتى اكسيدان ها  ميزان 
خواص ضد سرطانى دارند بلكه پيرى را از شما دور كرده و كيفيت 

پوست تان را بهتر مى كنند.

ماهى هاى چرب را دريابيد
از  سرشار  ماهى ها  اين  غيره؛  و  ماكرو  كولى،  آزاد،  ساردين،  ماهى 
اسيدهاى چرب امگا 3 هستند كه جريان خون را بهتر مى كند و خطر 
حال  عين  در  و  مى دهند  كاهش  را  عروقى  قلبى  بيمارى هاى  به  ابتال 

حاوى كمترين ميزان جيوه مى باشند.

بفرماييد حبوبات
عدس، نخود، لپه و غيره. حبوبات سرشار از فيبر هستند كه سرعت 
جذب قند را كاهش مى دهند. اين مواد غذايى بدون باال بردن ترشح 
به  ابتال  خطر  حبوبات  مصرف  با  مى كنند.  توليد  انرژى  انسولين 
بيمارى هاى قلبى عروقى و پيرى پوست را به تعويق مى اندازيد. يك 
پياله عدسى صبحانه يا ميان وعده  فوق العاده اى است كه مواد مغذى 
غذايى تان  برنامه   در  را  حبوبات  حتمًا  مى كند.  نصيب تان  را  زيادى 

بگنجانيد.

روغن كلزا و روغن تخم كتان
يكى از خدمت هايى كه مى توانيد به بدنتان بكنيد اين است كه تعادلى 
روغن  و  كلزا  روغن  كنيد.  ايجاد  بدنتان   6 امگا  و   3 امگا  ميزان  بين 
تخم كتان سرشار از امگا 3 ها هستند و اگر روزانه يك تا دو قاشق 
كنيد  ميل  و  كرده  اضافه  ساالد  به  را  روغن ها  اين  از  غذاخورى 
معموًال  كنيد.  ايجاد  بدنتان   6 امگا  و   3 امگا  بين  تعادلى  مى توانيد 
مواد غذايى صنعتى امگا 6 هاى بيشترى به ما تحميل مى كند. روغن 
زيتون و به خصوص بهترين نوع آن يعنى extra virigine، حاوى 
ُپلى فنول ها و ويتامين E مى باشد و مى تواند طعم روغن كلزا را بهتر 
كند. براى همين مى توانيد اين دو روغن را مخلوط كرده و مصرف 

كنيد.

سير و پياز
نتايج  نباشيد.  غافل  سير  و  پياز  مصرف  از  كجا  هيچ  و  وقت  هيچ 
پژوهش هاى متعدد نشان مى دهد كه سبزيجات خانواده آلياسه (پياز، 
پيازچه، موسير و غيره) و به خصوص سير از ابتال به سرطان معده، 
مى تواند  همچنين  سير  مى كنند.  پيشگيرى  روده  سرطان  و  كولون 
ميزان كلسترول بد خون را كاهش دهد. براى همين توصيه مى كنيم 

در تهيه  همه  غذاهايتان از اين دو ماده  غذايى استفاده كنيد.

خطرات اعتياد به تلفن همراه

از  تفكيك ناپذير  ضرورتى  به  امروزه  همراه  تلفن  كه  واقعيت  اين 
زندگى بشر تبديل شده قابل انكار نيست اما وابستگى بيش از حد به 

مى اندازد.  خطر  به  را  انسان  سالمت  شك  بدون  ارتباطى  وسيله  اين 
گروهى از پزشكان در بررسى هاى جديد در رابطه با اثرات زيانبار 
مردان  در  بارورسازى  توان  كاهش  به  بدن  سالمت  بر  همراه  تلفن 
اشاره كرده و متذكر شدند: اكثر مردان تلفن همراه خود را در جيب 
مى كنند.  نگهدارى  كمربند  قسمت  در  را  آن  يا  مى گذارند  شلوارشان 
بر  آن  تاثير  به  مى توان  همراه  تلفن  با  زياد  تماس  خطرات  ديگر  از 
افرادى اشاره كرد كه از دستگاه تنظيم ضربان قلب استفاده مى كند. 
مغناطيسى  و  الكتريكى  ميدان هاى  همراه  تلفن  متخصصان،  گفته  به 
بر  نمى تواند  امواج  اين  شدت  معموال  اما  مى كند  ايجاد  توجهى  قابل 
ضربان قلب يا عملكرد اين عضو حياتى تاثير بگذارد مگر در افرادى 
امواج  اين  چون  مى كنند  استفاده  قلب  ضربان  تنظيم  دستگاه  از  كه 
و  بگذارند  نامطلوب  تاثير  دستگاه  اين  مجدد  تنظيم  روى  مى توانند 
امكان برنامه ريزى دوباره آن را با مشكل مواجه سازند. به گزارش 
تورنتو نيوز، از سوى ديگر افرادى كه عادت دارند از تلفن همراه زياد 
براى ارسال پيامك استفاده كنند نيز با خطر التهاب مفاصل انگشتان 
دست مواجه مى شوند. ارسال زياد پيامك با اين وسيله باعث دردناك 
شدن مفاصل انگشت هاى دست شده و اين وضعيت مى تواند عالمت 
در  همراه  تلفن  زياد  داشتن  نگه  همچنين  باشد.  مفاصل  التهاب  اوليه 
هنگام صحبت كردن به عضالت گردن فشار مى آورد و به بروز درد 

در اين ناحيه مى انجامد.

آيـا آسـپيرين احـتمال ابتال به 
سرطان پوست را كاهش مـي دهد؟

حمله هاي  از  پيشگيري  براي  پزشكان  كه  است  دارويي  آسپيرين 
قلبي و سكته تجويز مي كنند ولي امروزه نتايج تحقيقات جديد نشان 
را  پوست  سرطان  انواع  از  برخي  به  ابتال  ريسك  دارو  اين  داده 

كاهش مي دهد، اما دانشمندان چگونه به اين نتيجه رسيده اند؟...

آزمايش هاي انجام شده روي 200 هزار بزرگسال دانماركي نشان 
مي دهد افرادي كه در برنامه دارويي خود در يك دوره زماني 10 
-NSAID ساله، روزانه 2 قرص آسپيرين يا قرص هايي از خانواده

داروهاي ضدالتهاب غيراستروييدي- مثل ايبوپروفن يا ناپروكسن 
مصرف مي كرده اند نسبت به افراد ديگري كه در اين مدت 10 ساله 
روزانه يكي از اين نوع قرص ها را مصرف  كرده اند، 15 درصد كمتر 
به بيماري هاي پوستي نظير مالنوما و سرطان پوست مبتال شده اند.

بيشتري  مقدار  ساله   7 دوره  يك  در  كه  افرادي  ترتيب  همين  به 
كرده اند،  دريافت  را  آسپيرين ها  يا  NSAIDها  خانواده  قرص هاي 
سرطان  به  ابتال  خطر  معرض  در  كمتر  ديگر  گروه هاي  به  نسبت 
و  آسپيرين  رابطه  هنوز  بررسي ها،  اين  همه  با  بوده اند.  پوست 
كاهش خطر ابتال به سرطان كامال براي محققان آشكار نشده است 
زندگي،  شيوه  چون  ديگري  عوامل  به  شده،  انجام  تحقيقات  زيرا 
خورشيد  مضر  اشعه هاي  دريافت  مقدار  و  هوا  و  آب  پوست،  نوع 
بنابراين  نشده  گرفته  نظر  در  تحقيق ها  در  كه  مي كنند  اشاره  هم 
نمي توان صحت كامل اين رابطه را تاييد كرد. همچنين آزمايش هاي 
انجام شده تنها در ميان جمعيت دانماركي ها انجام شده و نمي توان 
آن را به تمام مردم جهان تعميم داد و گفت آسپيرين به طور يقين 

مي تواند براي همه بيماران مفيد باشد.
به  ابتال  از  پيشگيري  راه  موثرترين  هم  هنوز  توصيف ها  اين  با 
كردن  برنزه  از  پرهيز  ضدآفتاب ،  از  استفاده  پوست،  سرطان 
معرض  در  طوالني مدت  گرفتن  قرار  از  اجتناب  و  آفتاب  نور  زير 

اشعه هاي مضر خورشيد است.
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عوامل افسردگى چيست؟

پژوهشگران در جديدترين تحقيقات خود دريافتند كه ريتم نامنظم 
دويچه وله  خبرگزارى  گزارش  دارد.به  ارتباط  افسردگى  با  زندگى 
بين  ارتباط  وجود  كه  گفتند  خود  تحقيقات  در  پژوهشگران  آلمان، 
تحت  مى تواند  درونى،  ساعت  و  زندگى  نامنظم  ريتم  و  افسردگى 
تاثير فعاليت ژن ها در مغز از تنظيم خارج شود.اثرات بر هم خوردن 
اثر  مغز  روى  كه  زيستى  منظم  فرآيندهاى  ديگر  يا  خواب  ساعت 
مى  گذارد مى تواند به افسردگى منتهى شود.نتايج اين تحقيقات كه در 
نشريه آكادمى ملى علوم آمريكا منتشر شده است، بررسى فعاليت 
ژن ها در مغز مبتاليان به افسردگى را نشان داد كه ساعت درونى 

اين افراد احتماًال تنظيم نبوده است.تا پيش از اين نشانه هايى مبهم و 
نظريه هاى اثبات نشده اى وجود داشت مبنى بر اينكه بر هم خوردن 
ساعت درونى بدن و افسردگى با هم در ارتباط هستند.فرآيندهاى 
الگوى  و  هورمون ها  ترشح  خواب،  مانند  پستانداران  منظم  زيستى 
تغذيه با يك ساعت درونى در مغز تنظيم مى شوند.ژن ها، تاريكى و 
روشنايى شبانه روز در عملكرد اين ساعت مؤثر هستند، تنظيم اين 
ساعت مى تواند همچنين تحت تاثير عوامل ديگرى مثًال مسافرت هاى 
اين  بر  دانشمندان  ديگر  سوى  بخورد.از  هم  بر  درازمدت  هوايى 
باورند كه ساعت درونى مبتاليان به افسردگى عمومًا تنظيم نيست.

و  ساز  كدام  كه  كرد  ثابت  دقيقًا  نمى توان  كه  اين جاست  مشكل  اما 
كارهاى مولكولى يا سلولى اين تعادل را برهم مى زنند.پژوهشگران 
مغز 34 فرد مبتال به سرطان و 55 فرد سالم را بالفاصله پس از 
مرگ از بدن خارج كردند، مرگ ناگهانى همه اين افراد بر اثر حمله 
قلبى يا خودكشى بوده است.پژوهشگران در اين آزمايش مغزها را 
بالفاصله روى يخ گذاشتند.دانشمندان در ابتدا ثبت كردند كه مرگ 
هر فرد در چه فاصله اى از طلوع آفتاب صورت گرفته است،  همچنين 
آنها فعاليت ژن ها در 6 ناحيه مغز را بررسى كردند.الگوى فعاليت 
فعاليت برخى  بود،  قابل پيش بينى  تقريبًا  سالم  افراد  در مغز  ژن ها 
ژن ها در هنگام روشن شدن هوا مدام افزايش يافته است و بعضى 
از ژن ها هم هنگام ظهر بيشترين فعاليت را داشته اند.بررسى نواحى 
مختلف مغز مبتاليان به افسردگى نشان داد كه الگوى رفتارى ژن ها 
در  و  ندارد  روز  مختلف  ساعات  با  معنادارى  رابطه  افراد  اين  در 
واقع قابل پيش بينى نيست.هر چند اين پژوهش  مشخص نمى كند كه 
آيا افسردگى عامل بر هم خوردن ساعت درونى است يا برعكس اما 
ثابت مى كند كه در هر حال ارتباطى بين اين دو عارضه وجود دارد. 
در آزمايش باال الگوى فعاليت ژن ها فقط در يك نقطه از زمان و در 

هنگام مرگ بررسى و ثبت شد.
ترجمه:بهروز ميرزايي
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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

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
به يك نفر بيوتى تراپيست مسلط به 

زبان انگليسى و با مدرك NVQ، در 
منطقعه Watford نيازمنديم.
تلفن تماس 01923237648

موبايل 07964344767
www.valeriebeautysalon.co.uk

آشپز حرفه اى براى مهمانى هاى شما
پخت انواع غذاهاى ايرانى با 
كيفيت بسيا عالى در منزل شما

074 2514 8433
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كليد برد
احسان ميراب زاده اردكاني

سوت  ملبورن  ورزشگاه  تماشاگران  شد  كه  ايران  ملي  سرود  پخش  موقع 
مي زدند و بازيكنان ما مضطرب و مرعوب جو ورزشگاه، هنوز خود را باور 
استراليا  و  ايران  فوتبال  ملي  تيم هاي  ميان  پلي آف  برگشت  بازي  نداشتند. 
به  كه  بازي  همان  مي گويم،  را   1998 فوتبال  جهاني  جام  مقدماتي  دور  در 
نام «حماسه ملبورن» مي شناسيم. بازي درحالي روز هشتم آذر1376 انجام 
شد كه از حماسه دوم خرداد76، تنها چند ماهي مي گذشت. آن روزها ايران، 
انباشته از اميد به آينده و انرژي براي پيشرفت و ميل به پيروزي بود و چشم 
به «قهرمان» براي رسيدن به آرزوهايش دوخته بود. استراليايي ها در تمام 
موقعيت هاي  و  تاختند  ايران  تيم  بر  زمين،  داخل  و  بيرون  از  نخست،  نيمه 
زيادي روي دروازه ايران داشتند درحالي كه ما هنوز خود را باور نداشتيم. 
عرصه  مثل  هم  بازي  زمين  در  شايد  بوديم؛  نكرده  خلق  فرصتي  هيچ  ما 
سياست، چشم به يك «قهرمان» دوخته بوديم. آن روز عابدزاده، دروازه بان 
و كاپيتان تيم ايران و پاشازاده مدافع تيم، يك تنه با درخشش بي مثال خود، 
دروازه  را از دريافت گل هاي بيشتر نگهباني كردند. آنها در درون خود باور 

اين  اما  فهميد  مي شد  بازي شان  از  را  اين  قهرمانند؛  يك  هركدام  كه  داشتند 
هنوز شكل نگرفته بود. نيمه نخست، فقط با  باور در بقيه تيم، ضعيف بود؛ 
يك گل به نفع تيم استراليا پايان يافت. در نيمه دوم، با ثبت گلي ديگر براي 
سياست،  مثل  هم  فوتبال  در  اما  مي دانستند.  شده  تمام  را  كار  همه  استراليا، 
لحظه هايي هست كه مي تواند «تغيير» ايجاد كند. اين تغيير براي ما به دست 
«پيتر هور» رقم خورد. همان تماشاگر استراليايي كه ناگهان وارد زمين شد 
روحيه  و  مي كند  تحقير  دارد  خيالش،  به  كرد.  پاره  را  ايران  دروازه  تور  و 
بازيكنان ما با اين اقدام رنگ مي بازد اما بيچاره سخت اشتباه مي كرد. بازي 
براي دقايقي متوقف شد و احمدرضا عابدزاده، براي حفظ روحيه تيم شروع 
افتاد  جريان  به  دوباره  بازي  كه  هنگامي  اما  كرد  نمايشي  حركات  انجام  به 
ديگر خبري از آن تيم دست و پا بسته قبلي نبود. گويي رفتار توهين آميز آن 
تماشاگر، بازيكنان تيم ايران را به خود آورد. خون مردم خسته از باخت ها 

و  انرژي  گويي  بود.  آمده  جوش  به  كشورمان،  بي حاصل  مساوي هاي  و 
ما  بازيكنان  ساق  و  ملبورن  به  برهم زدني  چشم  به  برد،  به  ايرانيان  تمايل 
رسيد. از اينجا به بعد بود كه بازيكنان تيم ايران هركدام در قامت يك قهرمان 
ظاهرشدند. ديگر، كليد برد در دستان ما بود. لحظاتي بعد، همكاري علي دايي، 
خداداد عزيزي و كريم باقري توانست ايران را به گل برساند و تنها چند دقيقه 
بعد، خداداد عزيزي با پاس علي دايي، دوست داشتني ترين گل تاريخ فوتبال 
ايران را زد. اينك، «تغيير» در بازي نمايان شده بود. كليد برد، قفل شكست 
باور  يكپارچه  ايران  كل  بلكه  ايران  تيم  كل  ديگر  گل،  اين  از  بعد  كرد.  باز  را 
كرده بود برد را. ايران سراسر جشن شد؛ سراسر شور و شعف شد؛ ايران 
به جام جهاني صعود كرد؛ ايران پيروز شد. كليد اين برد در لحظه يي بود كه 
هركدام از ما خود را قهرمان دانستيم؛ هركدام از بازيكنان و حتي هركدام از 
ما ايرانيان كه هزاران كيلومتر دورتر اما به اندازه باورمان، انرژي مثبت به 
طرف ملبورن فرستاديم. اين بار هم در سئول92، تنها چند روز بعد از جشن 
بي حاصل  مساوي هاي  و  باخت ها  از  خسته  مردم  خرداد،   24 ملي  حماسه 
سال هاي اخير كشورمان، انرژي و تمايل شان به برد و تغيير را، به ورزشگاه 
پر از تماشاگر سئول و ساق بازيكنان ما فرستادند. هرچند همراه اين انرژي، 
سردرگم  را  آنها  و  شده  ما  بازيكنان  همراه  نيز  شكست  اضطراب  و  هيجان 
كرده بود. بازيكنان ما اگرچه 60 دقيقه، از نااميدكردن ملتي كه تنها چند روز 
پيش جشن ملي اميد برگزار كرده بودند، ترس داشتند اما زماني كه خود را 
باور كردند قوچاني نژاد گل پيروزي را زد و لحظه «تغيير» براي ما با يك گل 
فرارسيد. باور ما در اين بازي چنان بود كه به شكست دادن مان براي كره 
باورناپذير شد. ما در اين بازي بيشتر دفاع كرديم اما كارلوس كي روش و 
بازيكنان ما براي اتخاذ چنين تاكتيكي حق داشتند. حيف بود اميد يك ملت با 
يك مسابقه فوتبال نا اميد شود. كليد برد سئول هم مانند ملبورن در لحظه يي 

بود كه هر كدام از ما خود را قهرمان دانستيم؛ هر كدام به قدر توانايي خويش 
مردم،  ما  اين بار  اينكه  آن  و  ملبورن  بازي  به  نسبت  مهم  تفاوت  يك  با  اما 
قد بلندتر شده ايم. اين بار هرچند بازيكنان ما خيلي خوب نبودند و اضطراب 
داشتند اما مانند بازي ملبورن، دست و پا بسته هم نبودند و نيازي به «پيتر 
هور» براي به خود آمدن نداشتند. جنگ رواني چند روز پيش مربي كره يي 
يك  قامت  در  هركدام  كه  داشتند  باور  نداشت. آنها  ما  بازيكنان  در  اثري  هم 
قهر مانند چه درون دروازه، چه در خط دفاع و چه در ساير پست ها. ديگر 
اين بار هيچ يك از ما از همان ابتداي بازي چشم به راه «قهرمان» نبود. با اين 
شد؛  جشن  سراسر  ايران  ديگر  بار  شنبه  سه  است.  بازشدني  قفلي  هر  كليد، 
سراسر شور و شعف شد؛ ايران به جام جهاني صعود كرد؛ ايران پيروز شد. 

برگرفته از اعتماد

نكونام:

مربى بزرگ تر از كروش ؟ حتما 
مورينيو يا پپ را مى خواهيد!

حذف  كه  آوردند  شانس  ها  اى  كره  گويد  مى  نكونام  جواد 
نشدند و به جام جهانى صعود كردند.

جواد نكونام كاپيتان تيم ملى فوتبال ايران پس از مسابقه با 
كره جنوبى در جمع خبرنگاران حاضر در كره گفت: «خدا را 
شكر به جام جهانى رفتيم. سختى هاى زيادى كشيديم ولى 
خدا را شكر مى كنم با تمام سختى ها و نامهربانى ها صعود 
كرديم. تشكر مى كنم از مردم. واقعا زحمت كشيديند و تيم 
اين  برنده  توانستيم  كه  شكر  را  خدا  كردند.  حمايت  را  ملى 

مسابقه شويم.»
گفته  كه  هم  جنوبى  كره  بازيكن  هاى  صحبت  مورد  در  او 
كند  گريه  خون  زمين  در  نكونام  جواد  كند  مى  كارى  بود 
گفت: «ديروز هم گفتم، خون كه هيچ، ما جانمان را هم براى 
ايران مى دهيم. ما اشك شوق ريخيتم و آن ها خون كه هيچ، 
نزديك بود از ناراحتى خودكشى كنند. حتى نزديك بود كره 
آوردند  شانس  نيايند.  جهانى  جام  به  و  شوند  حذف  ها  اى 

حذف نشدند.»

او در پاسخ به اين سوال كه فكر مى كنى در ايران چه خبر 
باشد گفت: «نمى شود توصيف كرد. خيلى خوشحالم كه به 
ايران مى رويم و با مردم صعود به جام جهانى را جشن مى 

گيريم. ما به يك جشن ملى و بزرگ فكر مى كنيم.»

جمهور  رئيس  روحانى  حسن  كه  تماسى  مورد  در  نكونام 
من  و  گفت  تبريك  «ايشان  گفت:  داشته  او  با  مردم  منتخب 
به نمايندگى از بچه هاى تيم ملى با او صحبت كردم. آقاى 
روحانى از بچه هاى تيم ملى تشكر كرد و سالم گرم به همه 
آن ها رساند. ديروز هم پيام آقاى احمدى نژاد به ما رسيد. 
من مى دانم پشت اين تيم يك ملت بود. بحث سياسى نيست، 

هيچ وقت نبوده و ما تنها به فكر شاد كردن مردم هستيم.»

كاپيتان تيم ملى در مورد آينده كارلوس كروش در تيم ملى 
گفت: «من هم واقعا نمى دانم. در حيطه وظايف من هم نيست 
كه  دانم  مى  را  اين  اما  كنم.  سوال  مسئله  اين  مورد  در  كه 
واقعا ما از يك مربى چه مى خواهيم؟ گفتند اين تيم ستاره 
ندارد اما ديديد كه در بازى رفت و برگشت كره را شكست 
نفع  به  ماندنش  است.  بزرگى  انسان  و  مربى  كروش  داديم. 
فوتبال ايران است. ما بايد از او غير از مربيگرى در بخش 
هاى ديگر فوتبال استفاده كنيم. بايد به فكر فوتبالمان باشيم. 
شما چه كسى را بزرگ تر از كروش مى خواهيد؟ مگر اينكه 
مورينيو يا پپ گوارديوال را بياوريم. او براى فوتبال ما خيلى 

زحمت كشيد.»

بازتاب راهيابى ايران
 به جام جهانى

را  جهانى  جام  بليت  كره  شكست  با  ايران  آسوشيتدپرش: 
گرفت

آسوشيتدپرس در گزارشى از بازتاب پيروزى ايران مقابل 
كره جنوبى نوشت: ايران با شكست كره جنوبى بليت راهيابى 

به جام جهانى را دريافت كرد.
آسوشيتدپرس در گزارشى به بازتاب پيروزى ايران مقابل 
جهانى  جام  به  روش  كى  شاگردان  راهيابى  و  جنوبى  كره 
كره  صفر  بر  يك  نتيجه  با  ايران  نوشت:  و  پرداخت   2014
تا  داد  شكست  اولسان  جهانى  جام  ورزشگاه  در  را  جنوبى 
به  را  برزيل 2014  جهانى  جام  به  راهيابى  بليت  تيم  دو  هر 

دست آورند.
 A گل نيمه دوم رضا قوچان نژاد ايران را صدرنشين گروه
به  نسبت  بهتر  گل  تفاضل  با  جنوبى  كره  كه  حالى  در  كرد؛ 

ازبكستان در مكان دوم قرار گرفت.
وجود  با  و  بودند  اول  نيمه  در  ميدان  برتر  تيم  ها  اى  كره 
جو  ميونگ  لى  و  مين  هيونگ  سون  خوب  هاى  موقعيت 

نتوانستند قفل خط دفاعى عالى تعليم يافته ايران را بشكنند.
يونگ  كيم  توسط  اشتباه  يك  افتاد.  پيش  دقيقه 60  در  ايران 
گوون باعث شد تا قوچان نژاد در يك موقعيت عالى صاحب 

توپ شود و آن را وارد دروازه جونگ سونگ ريونگ كند.
كره به فشارهاى خود ادامه داد اما نتوانست گل تساوى را 
به ثمر برساند. رقابت هاى جام جهانى 2014 برزيل، نهمين 

حضور كره جنوبى و چهارمين حضور ايران است.

فوتبال مي تواند ملتي را شاد كند
مجيد جاللي

1- واقعا بازيكنان فداكارانه بازي كردند. تدبيري كه براي اين بازي 
در نظر گرفته شده بود تمام شاخصه هاي يك بازي براي پيروزي 
قفل  دفاع  باشيم.  بازي  پيروز  تا  بوديم  رفته  ميدان  به  ما  داشت.  را 
منطقه يي و در واقع توپ را به حريف داده بوديم و نتيجه را براي 
تمام  بر  و  داديم  انجام  منطقي  بازي  نظرم  به  بوديم.  گرفته  خود 
حواشي بازي هم فائق آمديم. به هر حال مردم انتظار داشتند كه تيم 
به جام جهاني برود حق هم دارند انتظار هم دارند كه در جام جهاني 

بازي خوبي داشته باشيم و بتوانيم در آنجا موفق باشيم.

را  بيشتري  زمان  كه  داد  ملي  تيم  سرمربي  به  را  حق  اين  بايد   -2
بازيكنان در اختيار داشته باشند تا بتوانند با بازيكنان ديگر هماهنگ 
شوند. ما بايد در جام جهاني شيوه خود را تغيير دهيم زيرا با اين 

شيوه نمي توانيم نتيجه بگيريم.

و  شده  جامعه  در  شادي  باعث  فوتبال  كه  خوشحاليم  همه  ما   -3
نشان  ملي  تيم  بازي  نوع  مي آيد.  بر  فوتبال  دست  از  فقط  مهم  اين 
ميدان  به  پا  امتياز  سه  كسب  و  پيروزي  دنبال  به  صرفا  كه  مي داد 
«برد»  براي   « «تدابير  همه  ديديد  كه  همان طور  و  گذاشتيم  اولسان 
اتخاذ شده بود كه انصافا منطقي بود. در سه بازي قبل نيز نگرش 
فني و تصميم هاي به موقع باعث شد كه پيروز باشيم. با اين حال كار 
ما در جام جهاني به اين نحو نخواهد بود. كار ما بسيار سخت  تر و 

سنگين تر از ميدان اولسان خواهد بود.

4- فوتبال ايران بايد در ادامه كي روش را حفظ كند و هيچ دليلي براي 
رد كردن او نداريم. اما بايد انتظارات مان را از او شفاف بيان كنيم 
و نبايد از خواسته مان كه بازي به سبك بهتري است بگذريم. بايد 
به كي روش و تفكراتش حق بدهيم. درباره جو احساسي و بر خورد 
بد سرمربي كره جنوبي هم بايد بگويم كه آنها تنها به تيم خودشان 
ضربه زدند و تيم ملي ايران مانند دو بازي قبل با صالبت و متحد و 

يكدست بازي كرد.
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 افقي:
١- دليري و بي باكي - پرنده اي از 

راسته گنجشكان شبيه سار
ــو - در رهن بودن -  ٢- پر و ممل

جيران
ــدار - دين - همه  ــر پيكان ٣- تي

جاي بدن - من و جنابعالي
ــاالي  ــته - ب ــين، گذش ٤- پيش
مجلس - از نام هاي خداي تعالي 

به معني پاينده و قائم به ذات
ــكار -  ــت - پيش ــدن درخ ٥- ب

بازيكن مياني فوتبال
٦- ساعت عهد بوق! - رنگ بدي 

- بي آبرو
ــده -  ــالك و رون ــت - س ٧- تهم

سطل آبكشي از چاه
ــراه عروس -  ــد خير - هم ٨- ض

آشكار - نوعي خط كش
ــان - از بخش هاي  ــز يون ٩- مرك

اوستا - درخشان و نوراني
ــفالي -  ــارچ س ــا - پ ١٠- نقش ه

سبكسر، بي عقل
ــرت آدم - از  ــدان حض ١١- از فرزن

نيروهاي سه گانه - خطا
ــش  ــي - روك ــدن - فراموش ١٢- دي

بالش
ــات  ــازي - از ارتفاع ــن ن ١٣- آخري
ــتان هم  همدان - به معني باغ و بوس

آمده - جانشين او
ــاز شستي دار - غذاي  ١٤- كالم - س

ايراني
ــي پس از  ــون اساس ــق قان ١٥- طب
ــمي كشور  رهبري باالترين مقام رس

است - سالن
 عمودي:

١- درخور، مناسب - هدهد
ــرفت - بخشنده،  ٢- متحرك - پيش

كريم
ــه حيات - فردوس  ٣- ماي
ــيده - مظهر  - ميوه نورس

الغري
 - ــيفته  ش ــه،  دلباخت  -٤
كار  ــام  انج از  ــتن  بازداش

ناشايست - بليغ
ــوپ همراه مي زنند  ٥- با ت
ــد - وسطي  تا حريف بترس

- قمارباز خاكسترنشين
ــيله  وس  - ــداري  جانب  -٦
 - ــلحه  اس در  ــانه روي  نش

آماسيدن
ــد -  برآي ــاد  نه از  گاه   -٧
ــن - تاكنون -  گندم دروك

مخفف نگاه
٨- از لبنيات - حريص

٩- كبد - ديرنشين - دستور سكوت 
- فلز قيمتي

در  ــهري  ش  - ــرگ  ب و  ــن  زي  -١٠
افغانستان - كشوري در قاره سياه

ــد - پرحرفي! -  ــد پول هن ١١- واح
تراوش

ــه - زرنگ، زيرك  ــقف ريخت ١٢- س
- بالش

١٣- حرف شگفتي - فساد كننده - 
چاپ مسطح - معبر رودخانه

١٤- مهم تر - بيانيه رسمي - موجود 
خيالي ترسناك

١٥- روشي براي پرداختن عميق تر و 
متمركزتر به ناخودآگاه ذهن افراد - 

پيراهن بافتني جلوبسته

 افقي:
١- تخت سلطنت - فرورفتگي هاي 

غشاي ميلين در تارهاي عصبي
ــتر يونايتد - جانور  ٢- مدافع منچس

پنيردوست - در غربت مي زنند
ــت - دختر  ــوف - ذل ــه - خ ٣- ري

لري
٤- درس تمرين نويسندگي - عدد 

مجهول - لگد حيوانات
ــش و رفتار  ــاري - من ــاز ج ٥- س

انساني - سردسير
٦- آدم بسيار سختگير - يكدنده - 

خواستار
٧- حركتي در ژيمناستيك - بيماري 

سگي - نشانه فعل استمراري
ــازار -  ــوس - گرمي ب ــك م ٨- تش

ديوار قلعه - رد پاي آب!

٩- دست و پايي كه بي حركت 
ــران  ــكوك - جب ــد - مش باش

كردن
 - ــنجش  س  - ــه  يگان  -١٠

ناگهاني
ــت  ــوره - عنقا - دس ١١- دلش

گره كرده
١٢- اسرار - دوستان خاموش 

- بادبزن برقي
ــه - از انبيا -  ــه معني ن ١٣- ب
ــاي  ــه - از گروه ه ــت پخت خش

خوني
ــر از بودن -  ــاس - ام ١٤- زاپ

ضربه اي در تكواندو
ــال  ــول س ــي محص ١٥- فيلم
٢٠٠٥ به كارگرداني فرانسيس 
ــي كيانو  ــا هنرنماي الرنس و ب

ريوز - پيدا كردن
 عمودي:

ــور -  ــتگاه ش ١- آوازي در دس
دانشكده فني و صنعتي

ــه  ــي ب ــدي - فيلم ــداي هن ٢- خ
ــي رضا كريمي (١٣٨٩) -  كارگردان

آلياژ آهن
٣- وظيفه و عمل - سخت و محكم 

- چارپا - فرد، ذات
ــده -  ــب - خيط ش ــع نجي ٤- جم

اشاره
٥- دكمه - شيوه - نوعي آش

ــل - بعد  ــو آجي ــمبل - عض ٦- س
چهارم

٧- يكي از تنقالب شيرين - مورچه 
- پاك و منزه - پرستش

٨- نامی برای زنان - سگ فضانورد
٩- مخفف هم او - بخشاينده گناه - 

طرف - پسوند دال بر زمان
١٠- رونق بازار - پردلي - 

ساز قديمي
١١- سكه قديمي - فرمان 

مغولي - ستاره قطبي
ــودك پدر مرده -  ١٢- ك
واژه اي براي بيزاري - بيم

١٣- شكوفه - پوشاك سر 
- شهري در استان گيالن 

- درهم پيچيده
١٤- آموزش - مصونيت - 

شكوه نمودن
امين  تاليف  ــي  كتاب  -١٥
ــعرا  احمد رازي در باب ش

- سلطان موسيقي
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طالع بينى هفته
متولد فروردين (بره):

با  شما  خواسته هاى  كه  كنيد  فكر  شما  است  ممكن 
برنامه هاى  و  دارد  تفاوت  ديگر  افراد  خواسته هاى 
شخصيتان با اهداف كسانى كه به شما نزديكند مغايرت 
متقاعد  را  ديگرى  فرد  مى توانيد  مى كنيد  فكر  اگر  دارد. 
از  كردن  حمايت  خاطر  به  را  نظرش  نقطه  كه  كنيد 
كنيد،  مجبورش  كار  اين  به  يا  دهد،  تغيير  برنامه هايتان 
راه  كشمكش  يك  در  كه  نكنيد  سعى  كرده ايد.  اشتباه 
براى  بيشترى  انرژى  فقط  كنيد.  تحميل  را  خودتان  حل 

فروكش كردن آن صرف كنيد.

متولدين ارديبهشت (گاو):
اين روزها برقرار كردن تعادل بين حساب بانكى تان و 
مشكلى  كار  چيزها  از  بعضى  داشتن  براى  آرزوهايتان 
بدهيد،  جهت  تغيير  مى توانيد  جايى  هر  از  شما  است. 
دارند،  وجود  كردن  امتحان  براى  هم  ديگرى  چيزهاى 
اما اگر نيازهاى مادى شما نامحدود باشند نمى توانيد از 
عهده تغذيه كردن آنها برآييد. تغيير دادن تصور خود در 
مورد ثروت مى تواند بهتان كمك كند. بايد به خودتان ياد 

بدهيد كه توقعتان را كمتر كنيد.

متولدين خرداد (دوقلوها):
كردن  تظاهر  از  كه  است  بهتر  شما  نظر  نقطه  توجه  با 
ميزان  تا  كنيد  اجتناب  دوستى  رابطه  يك  در  بيشتر 
پيچيدگى يك چالش ديگر را كمتر كنيد. پاى خود را كنار 
است،  دشوارى  كار  حل  قابل  غير  موقعيتى  از  كشيدن 
شده  جريحه دار  شما  احساسات  قبًال  اگر  بخصوص 
موقعيت  كه  فهميد  خواهيد  شما  بعد  روز  چند  در  باشد. 

شما به آن اندازه كه فكر مى كرديد تحميل شده نيست.

متولدين تير (خرچنگ):
فقط زمانى كه شما از ناديده گرفته شدن احساسهايتان 
جلب  شما  سمت  به  ديگران  توجه  مى شويد،  ناراحت 
مى شود. اما باز هم ممكن است كه شما به اندازه اى كه 
شما  خوشبختانه  نكنيد.  راحتى  احساس  داشتيد  آرزو 
قادر خواهيد بود به حد كافى خودتان را مطرح كنيد در 
حالى كه برخى از بخشهاى وجود خود را هنوز مخفى 
رازهاى  اكثر  برابر  در  كردن  مقاومت  داشته ايد.  نگاه 
اوليه آسايش خاطر شما  ارزشمند هنوز مى تواند منشأ 

باشد.

متولدين مرداد (شير):
شما  خانه  پنجمين  در  پلوتو  ستاره  به  ماه  كه  هفته  اين 
ملحق شده است، تفاوت خيلى بزرگى بين محبتى كه شما 
مجبوريد به ديگران نثار كنيد و عشقى كه به راحتى آنها 
براى  موضوع  اين  اگرچه  دارد.  وجود  مى دهند  شما  به 
شما بسيار واضح است، ولى شما تحريك مى شويد كه 
آن را براى ديگران شرح بدهيد. اكنون كه ونوس خالق 
شده است،  معنوى  خودآگاهى  خانه  دوازدهمين  وارد 
صميميتى  سمت  به  شخصيتان  احساسات  دادن  تغيير 

معنوى مى تواند تمرينى مفيد باشد.

متولدين شهريور (سنبله):
بحران  و  كشش  ماه  شدن  كامل  از  بعد  اينكه  وجود  با 
شروع به كاهش يافتن كرده است، شما هنوز نمى توانيد 
براى مشكل غير قابل حل بر سر دو راهى قرار گرفتن 
و  خانه  در  شما  مسئولتهاى  كنيد.  پيدا  سريع  حلى  راه 
را  كار  محل  در  كارهايتان  كردن  تكميل  خانواده تان 
اين  به  وظايف  اين  همه  اگر  كرده است.  مشكل  برايتان 
زودى با هم به توافق نرسيدند نگران نباشيد، براى اينكه 

شما زمان كافى براى تشخيص دادن آن داريد.

متولدين مهر (ترازو):
و  شده اند  ايجاد  شما  زمان  پايه  بر  شما  خواسته هاى 
شما زمان كافى براى اين ور و آن ور رفتن نداريد. مهم 
نيست كه شما براى انجام دادن چه كارى تالش مى كنيد، 
الزم است بعضى از كارها ناتمام باقى بمانند، حتى اگر 
شما عصبانى شويد. به ياد داشته باشيد كه شما مجبور 
ناراحتى   هاى  به  هم  را  ديگرى  شخص  ناراحتى  نيستيد 
لغزشى  هستند  تالش  در  ديگران  اگر  كنيد.  اضافه  خود 
كه  كنيد  يادآورى  آنها  به  فقط  بدهند،  نسبت  شما  به  را 

بهترين كارى را كه مى توانسته ايد انجام داده ايد.

متولدين آبان (عقرب):
اندازه  به  هم  ديگرى  فرد  كه  مى رسد  نظر  به  هفته  اين 
شما از نظر احساسى متهم شده است و مى تواند كامًال 
شما  كه  مى شود  باعث  چيز  يك  فقط  باشد.  ناراحت 
احساسات شديد پيدا كنيد اينكه بهش عادت كنيد. آشفته 
شما  براى  ديگران  حل  قابل  غير  مسائل  خاطر  به  شدن 
طور  به  بايد  كنيد  فكر  اينكه  جاى  به  مى افتد.  اتفاق  زياد 
كردن  ايجاد  در  باشيد،  ديگر  افراد  دسترس  در  كامل 
مرزهاى محكمى براى حفاظت كردن از آرامش ذهنى تان 

ترديد نداشته باشيد.

متولدين آذر (كمان):
گرفته است  قرار  شما  نشانه  در  كامل  ماه  كه  هفته  اين 
به  بايد  مى كرديد  فكر  شما  كه  را  احساسى  موارد 
ضمير  اما  كرد.  خواهد  زنده  نو  از  كنيد  رها  خود  حال 
مى شود  باعث  و  دارد  مشكل  خودش  با  ناخودآگاهتان 
شما احساس راحتى نكنيد. حتى اگر تصور مى كنيد براى 
به  نگاهى  بايد  شما  هستيد،  آماده  كامًال  كردن  حركت 
مسائل مربوط به گذشته بيندازيد، گويى كه آنها دوباره 

در زمان حال اتفاق افتاده اند.

متولدين دى (بز):
و  كرده اند  نفوذ  حوداث  روند  در  اگرچه  شما  روياهاى 
اكنون بيدارى خودآگاه شما را در هم ريخته اند، فراتر از 
مرزهاى خواب ناخودآگاه قرار دارند. اما شما هنوز قادر 
هستيد به روشنى تفاوت بين خياالت خود و واقعيت را 
شرح دهيد. قبول كردن مفهوم سمبوليك بينش هاى شما 

غناى زيادى را به زندگى افراد ديگر خواهد افزود.

متولدين بهمن (ظرف آب):
جنگيدن با موج كِشنده درونى عاليقتان كه تحريك كننده 
احساساتتان است را متوقف كنيد. مقاومت نگران كننده 
شما در برابر موضوعات ناآشنا و نامطمئن بودن رازها 
باشند  شما  ترسهاى  آورنده  وجود  به  مى تواند  اكنون 
كه  روشى  همان  به  احساسات.  آورنده  وجود  به  نه  اما 
يك مسأله رياضى را حل مى كنيد، در بهبود بخشيدن به 
مراحل كاريتان نيز با صداقت عمل كنيد. شما نمى توانيد 
را  گرفته  نشأت  جادو  و  سحر  از  كه  را  خاصى  موارد 

بشناسيد.

متولدين اسفند (ماهى):
خانه  دهمين  در  قوس  فلكى  صورت  كامل  ماه  هفته  اين 
شما  احساسات  كه  را  روشى  و  دارد  قرار  شما  شغلى 
تأثير  شما  حرفه اى  زندگى  بر  مثبت  طور  به  مى توانند 
بگذارند را آشكار مى كند. حتى اگر شما از مطرح كردن 
احساسهايتان در عموم نگران هستيد، اين كار نسبت به 
آنچه كه شما فكر مى كنيد كمتر رنج آور است. ديگران 
اما  دهند،  نشان  واكنش  ترسهايشان  برابر  در  مى توانند 
عملكردهاى  جز  به  اينكه  كردن  آورى  ياد  شما  براى 
قبول  را  ديگر  افراد  واكنشهاى  مسئوليت  خودتان 

نمى كنيد، بسيار حياتى است.

جدول و سرگرمى

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

فاضل جمشيدى 
 

سال ها پيش كه دوستانمان انتشار كتابى از استاد محمدرضا 
شجريان را در دستور كار داشتند، از من هم دعوتى كردند تا 
چند جلسه اى در خدمت ايشان باشم. بعدها اين كتاب به نام 

«راز مانا» منتشر شد. 

به خاطر دارم استاد شجريان هر زمان كه يادى از اين نمونه 
خالص و پرمعناى موسيقى ايرانى مى شد عالى ترين مقام را 
با  من  مى گفت:  او  كه  دارم  خاطر  به  و  برمى شمرد  او  براى 

صداى ساز جليل شهناز كوك مى شوم و آواز مى خوانم...

امروز كه يك جوان هنرمند كه تعدادى اندك از جامعه امروزى 
او را مى شناسند خبر پرواز استاد را برايم فرستاد. دانستم 
محبوب  جامعه  از  گسترده اى  طيف  چه  در  شهناز  جليل  كه 
و اثرگذار بوده و هست به واقع يك جامعه را با چه محكى 
مى شناسند در دنياى امروز و يك جامعه در نهايت و به جز 
تاريخ و فرهنگ و آثار هنرى و پيشرفت هاى علمى و فنى و...
و  هنرمندان  و  فرهيختگان  به  جز  مى نازد؟  خود  چيز  چه  به 

دانشمندان و انسان هاى برجسته و اثرگذار... 

به  روحانى  حسن  انتخاب  و  جامعه  اخير  تحوالت  همزمانى 
عنوان انسانى معتدل و عالقه مند به فرهنگ و هنر و درگذشت 
اين بزرگمرد تاريخ هنر ايران فرصتى است كه دل و جانمان 
سال  سال هاى  كه  كسانى  سوى  و  سمت  به  كنيم  روانه  را 

و  مهر  و  عشق  سرزمين  اين  مردم  به  سازشان  نغمه هاى  با 
آرامش را هديه كرده اند و كوتاهى ها را جبران كرده اند و اين 
مهم كه نقش و رنگ و نغمه تمام هنرمندان اين سرزمين چه 
ميزان موثر است قطعا يك جامعه با تعداد جمعيتش در جهان 
امروزين اهميت نمى يابد، آنجا كه نام بزرگان و اثرگذارانش 

را مى برند، مى توان امتياز داد و به آن باليد...

آالم  و  رنج  و  درد  و  رفت  و  كرد  پرواز  اكنون  شهناز  جليل 
هنرمندانى كه فقدان او را عميقا درك كرده و آن را خسارتى 
تمام  با  است  مقايسه  قابل  ميزان  به  مى دانند  جبران ناپذير 
زودتر  حادثه غم انگيز و خسران بزرگ را خيلى  كسانى اين 
از آن چيزى كه تصور كنيم از ياد مى برند و تنها در نظرشان 
در  بس...  و  مى ماند  ترحيمى  و  تدفينى  و  تشييعى  و  خبرى 
قافله  اين  از  بازمانده  هنرمندان  از  انتظار  بيشترين  ميان  اين 
كه مدعى ادامه راه اويند است و مسئولين و دست اندركاران 
را  هنرمندان  آرزوى  شايستگى  با  بايد  كه  كشور  هنرى 
جوان  نسل  پرورش  و  موسيقى  ارتقاى  به  و  كنند  برآورده 
به عنوان ادامه دهنده راه او بينديشند و تنها به خود نپردازند.

كشور  اجرايى  مديران  عمل  و  نگاه  كه  مى رود  انتظار 
و  پربار  عرصه  به خصوص  و  فرهنگ  حوزه  در  به ويژه 
مسئوليت پذيرى  با  و  پيش  از  بيش  موسيقى،  ميوه  شاخه 
فراوان تر و استفاده از تمام انديشمندان اين عرصه و توجه 
كه  بدانند  و  نمايند  عمل  خود  وظايف  به  شايسته ساالرى،  به 
اگر جليل شهنازها، ذوالفنون ها، صفوت ها و نورى ها مى روند 
موسيقى  هنرمندان  در  كوتاهى  هرگونه  و  ندارند  جايگزين 
هيچ گاه از ذهن نوجوانانى كه بعدها اساتيد اين كشور خواهند 

بود، پاك نخواهد شد.

حكايت 
حكايت1

در سيرت اردشير بابكان آمده است كه حكيم عرب 
را پرسيد كه روزي چه مايه طعام بايد خوردن گفت 
قّوت  چه  قدر  اين  گفت  است.  كفايت  سنگ  درم  صد 
دهد؟ گفت هذالمقدار يحملك و مازاد علي ذلك فانت 
حامله. يعني اينقدر تو را بر پاي همي دارد و هر چه 

بر اين زيادت كني تو حمال آني.

خوردن براي زيستن و ذكر كردن است
تو معتقد كه زيستن از بهر خوردن است

Story1

It is narrated in the life of  Ardeshir 
Babekan that he asked an arab physician 
how much food he must consume daily.
He replied: 'The weight of one hundred 
dirhems will be enough. 'The king 
queried: 'What strength will this quantity  
give me?' He replied: 'This quantity will 
carry thee, and whatever is more than 
that, thou will be the carrier of it.'

Eating is for living and praying.
Thou thinkest living is for earing.

حكايت 2
اي  گفت  مي  حلب  بّزازان  صف  در  مغربي  خواهنده 
را  ما  و  بودي  را انصاف  خداوندان نعمت! اگر شما 

قناعت، رسم سوال از جهان برخاستي. 

اي قناعت توانگرم گردان
كه وراي تو هيچ نعمت نيست
كنج صبر اختيار لقمان است

هر كه را صبر نيست حكمت نيست

Story2

A Maghrabi supplicant said in Aleppo in 
the row of linen-drapers: 'Lords of wealth, 
if you were just and we contented, the 
trade of begging would vanish from the 
world.'
O contentment, make me rich 
For besides thee no other wealth exists.
Loqman selected the corner of patience .
Who has no patience has no wisdom.

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

Gulistan and Bustan Sheikh Musleh-’iddin sadi 
translated from the Persian by 
Edward Rehatsek (Gulistan) and G.M. Wickens 
(Bustan)

حكايت آخر درگذشت نويسنده داستان هاي عامه پسند

مرهم ادبي براي زخم تقدير
 عليرضا محمودي

فهيمه رحيمي (-1392 1331) يكي از  مهم ترين نويسندگان ادبيات داستاني 
پس از انقالب محسوب مي شود. اين اهميت از نفوذ و گسترش بدون ترديد 
شصت  دهه  پاياني  بين سال هاي  كه  مي گيرد  نشات  خانه دار  زن  اين  آثار 
تا سال هاي مياني دهه هفتاد ستاره بي رقيب داستان نويسي فارسي بود. 
نشريات  و  ادبي  نقد  جريان  سوي  از  هدايتي  و  حمايت  هيچ  بدون  رحيمي 
فضاي  توانست  آثارش  چشمگير  برموفقيت  تكيه  با  تنها  و  خود  روزگار 
به  بودند  نويسنده  مردان  ستاره هايش  كه  را  پسند  عامه  داستاني  ادبيات 
يك  كه  كاري  بزرگ ترين  و  دهد  سوق  آثارشان  و  زن  نويسندگان  سوي 
او  آورد.  وجود  به  بدهد،  شكل  را  آثارش  با  مي تواند  عامه پسند  نويسنده 
بازار تازه يي به وجود آورد. بازاري كه توليد و عرضه و مصرفش بيش از 
او وجود نداشت: بازار داستان هاي زنانه. رحيمي فرزند خانواده يي متوسط 
منگل  آب  عمليه  مدرسه  در  حوزوي  تحصيالت  تهران،  شهباز  خيابان  از 
خانوادگي  مسائل  خاطر  به  را  دانشگاه  در  ادبيات  آكادميك  تحصيالت  و 
بازگشت  عنوان  با  را  رمانش  اولين  نويس  دست  سال 1367  در  كرد.  رها 
به خوشبختي به چند ناشر ارائه داد و در نهايت نشر چكاوك پذيرفت كه 
سال ها  آن  در  كتاب  بازار  كند.  سرمايه گذاري  عاشقانه  داستان  اين  روي 
تشنه يك نفس هواي تازه بود. ترجمه هاي ذبيح اهللا منصوري و جنايي هاي 
محققي و عاشقانه هاي سوزناك ثامني تنها سرمايه بازار كتاب براي جذب 
دنبال  سال ها  آن  سرگرمي  صنعت  خالي  بازار  در  كه  بودند  مشتري هايي 
بهانه مناسبي براي دست به جيب شدن بودند. رحيمي با نثري متناسب با 
سليقه روز و با تكيه بر سنت هاي داستان نويسي بزرگان نسل قبل كه يا 
نقاب در خاك يا قلم را غالف يا ترك ديار كرده بودند با موفقيتي همه جانبه 
روبه رو شد. نامش در طي يك دهه با تيراژ هاي باال و موفقيت هاي تجاري 
عاشقانه  رمانس هاي  گونه  در  رحيمي  از  رمان  بيست  از  بيش  خورد.  گره 
منتشر شده كه در ميان آنان زخم خوردگان تقدير، اتوبوس و پنجره، بدون 
مي شوند.  محسوب  نمونه يي  آثاري  ايران  داستاني  ادبيات  تاريخ  در  شك 
بدون شك موفقيت بزرگ فتانه حاج سيد جوادي و رمان بامداد خمار در 
ميانه دهه هفتاد مديون به وجود آمدن بستري بود كه فهميه رحيمي باني 
و  نويسنده  تعداد  بيشترين  و  است  زنده  هنوز  كه  بستري  بود.  آن  ايجاد 
بيشترين تعداد مخاطب و ناشر فعال در بازار كتاب را به خود اختصاص 
داده است. موفقيت آثار رحيمي فقط مختص زنان خانه دار نيست. بر اساس 
محبوب ترين   (1380 خرداد   / فلسفه   / ماه  كتاب  (ماهنامه  سنجي  نظر  يك 
فهميه  هدايت،  صادق  از  بعد  تهران  دانشگاه  دانشجويان  ايراني  نويسنده 
اثر  بر  رحيمي  فهميه  درگذشت  خبر  انتشار  است.  شده  معرفي  رحيمي 
بيماري سرطان معده توسط فرزندش، پايان نوشتن نويسنده يي است كه 
به زندگي روزمره بسياري از زنان و مردان ايراني معنايي فراتر از بودن 
و  گوشه گير  نويسنده  سوزناك  توصيف هاي  با  شك  بدون  آنها  مي داد. 
محبوب خود اشك هاي بسياري ريخته اند. بدون شك آنها امروز با نويسنده  
ديگري زندگي روزمره خود را طعم و لحن مي دهند، اما فهيمه رحيمي تا 
دوران.  از يك  بود  خواهد  زنده نامي  هميشه  جريان  اين  بودن  زنده  زمان 
دوراني كه زخم خوردگان تقدير به دنبال يك پنجره نه كانال هاي ماهواره 

كه قفسه كتابفروشي ها را زير و رو مي كردند.


