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با وجود تحوالت سوريه و خوددارى مسكو 
همچنين  و  واشنگتن  به  اسنودن  استرداد  از 
اروپا  قلب  در  ناتو  و  روسيه  كه  تحركاتى 
بر  كارشناسان  از  بسيارى  اند،  كرده  آغاز 
ميان  جديد  سردى  جنگ  كه  اعتقادند  اين 

مسكو و واشنگتن آغاز شده است.
روسيه،  جمهورى  رئيس  پوتين،  والديمير   
بيست و پنجم ماه جارى ميالدى تاكيد كرد كه 
ادوارد اسنودن، كارمند سابق سازمان امنيت 
ملى امريكا كه متهم به افشاى اطالعات سرى 
فرودگاه  ترانزيت  منطقه  در  همچنان  است، 
موجود  مسكو  «شيريميتيوو»  المللى  بين 
است. رئيس جمهورى روسيه همچنين گفت: 
«مسكو به هيچ وجه قصد ندارد اسندون را 
تحويل اياالت متحده امريكا دهد براى اين كه 
توافق نامه اى با واشنگتن در اين خصوص 
وجود دارد.» رئيس جمهورى روسيه اين را 
در  جرمى  هيچ  اسنودن  كه  كرد  اضافه  هم 
مى  و  است  نشده  مرتكب  روسيه  سرزمين 
عنوان  به  خواهد  مى  كه  كجا  هر  به  تواند 
مى  عبور  «ترانزيت»  منطقه  از  كه  مسافرى 
ويزاى  به  نياز  همچنين  او  كند.  سفر  كند، 
از  كه  اين  براى  ندارد  روسيه  به  ورود 
مرزهاى روسيه عبور نكرده است. وى اتهام 
هايى كه بر سر اسنودن متوجه روسيه شده 

است را افترا دانست.
هر  از  بيش  حادثه  اين  كه  است  اين  حقيقت 
چيز انسان را به ياد دوران جنگ سرد ميان 
اياالت متحده امريكا و اتحاد جماهير شوروى 

سخنرانى  ياد  به  همچنين  اندازد.  مى  سابق 
مونيخ  امنيتى  كنفرانس  در  پوتين  مشهور 
اين  در  افتيم.  مى  سال 2007  فوريه  ماه  در 
سخنرانى پوتين انتقادهاى شديدى را متوجه 
اياالت متحده امريكا و پيمان ناتو كرد و آنها 
قطبى  تك  نظام  خواهند  مى  كه  كرد  متهم  را 
در جهان ايجاد كنند و درصدد ايجاد ناآرامى 
و بى ثباتى در جهان هستند. از همان موقع 
گفته شد كه جنگ سرد جديدى ميان روسيه 
را  تازه  دورانى  كه  است  شده  آغاز  غرب  و 
زد.  خواهد  رقم  قطبى  دو  دنياى  دوران  در 
مدودوف  ديميترى  نشستن  با  رويكرد  اين 
به كرسى رياست جمهورى روسيه، به رغم 
جنگ روسيه با گرجستان در سال 2008 كه 
پوتين از منصب نخست وزيرى آن را هدايت 
بازگشت  با  شد.  سرد  اى  اندازه  تا  كرد، 
پوتين به كرملين در كسوت رئيس جمهورى 
گفت  توان  مى  سال 2012  در  روسيه  جديد 
كه  است  خورده  رقم  جديدى  سرد  جنگ  كه 
در مجموعه بحران هاى روابط ميان روسيه 
است.  ارزيابى  قابل  امريكا  متحده  اياالت  با 
سوريه،  حوادث  در  آنها  بارزترين  شايد 
و  مسكو  توسط  اى  نتيجه  به  رسيدن  عدم 
و  موشكى  دفاع  سپر  استقرار  در  واشنگتن 
راه و روش ناتو در مناطق هم مرز با روسيه 
باشد. عالوه بر آن روسيه از انتقادهاى غرب 
بر سر وضعيت دموكراسى و حقوق بشر آن 

نيز به شدت ناخرسند است. 
ادامه در صفحه 6 

صفحه 13 

 گفت و گوى  اختصاصى هفته نامه پرشين با مكس امينى گفت و گوى  اختصاصى هفته نامه پرشين با مكس امينى

مردى كه مى خنداندمردى كه مى خنداند......

رستوران سنتى بهشت، در هيچ كجا شعبه ديگرى ندارد. 
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در تصاوير حكاكى شده بر سنگهاى تخت جمشيد هيچكس عصبانى نيست. 
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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. 
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يادداشت

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

در اين نشريه ارسال نمايند:

-1 هفته نامه پرشين، پيرامون پناهندگان، مهاجرين، 
و  اجتماعى  هنرى،  فرهنگى،  مسائل  و  دانشجويان 
بايد  آثار  طبعا  و  شود  مى  منتشر  ايرانيان  اخبار 
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.
فارسي   (font) قلم  و  زبان  با  را  خود  مطالب   2-
و  پينگليش  مطالب  فرستادن  از  و  كرده  ارسال 

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 
در كدام صفحه نشريه ارسال مي كنيد. در صورت 
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.
-5 به لحاظ زيبا شدن و تاثيرگذاري بيشتر مطلب، 
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 
علت  به  است  ممكن  حال  اين  با  گردند.  ارسال 
زيادبودن تعداد مطالب رسيده، و يا مناسبتي بودن 
منتشر  بعدي  هاي  شماره  در  مطالب  از  برخي  آن، 

شوند.
-7 عكاسان، طراحان و كاريكاتوريست ها مي توانند 
آثار خود را با توضيحات مربوطه و با كيفيت خوب، 

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

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

Arabic تايپ كرده و ارسال نمائيد.
آثار  ويرايش  و  گزينش  در  پرشين  نامه  هفته   10-
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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شيرين ترين چيزها با رفتارشان ترش مى شوند:
سوسن پوسيده بسيار بدبوتر از علف هاى هرز است.

XCIV سونات

Sweetest things turn sourest by their deeds;
Lilies that fester smell far worse than weeds.

Sonnet XCIV.

شغاالن ز بيشه در آيند دلير چو بيشه تهى گشف از نره شير 

جامعه ايرانى ما در لندن سالهاست كه ميدان خودنمايى و منفعت طلبى افرادى است كه نه جايگاه و حدود 
خود را مى شناسند و نه احترامى براى درك و شعور مردم قايلند! الف در غريبى هميشه ساده ترين شيوة 
دست و پا كردن هويت بوده اما بعضى هموطنان حتى وقتى محك تجربه نيز به ميان مى آيد، شرم از گزاف 
گويى و لوده گرى ندارند و در پا فشارى بر ادعاهاى واهى شان چنان دريدگى نشان مى دهند كه انسان از 
حضور در اين جمع ها منزجر مى شود و كنج عزلت را ترجيح مى دهد. رسانه اما شايد يكى از وظايفش اين 

باشد كه با درشت نمايى چهره ها، هر نكته را به مقام خود و هر شخصيت را به جايگاه خود اشاره دهد!
هفته گذشته شاهد «اولين جشنواره تئاتر ايرانى» در لندن بوديم. كارى كه شايد در ابعاد انتظاراتى كه عنوان 
آن ايجاد مى كند نبود، اما به عنوان آغازى براى راهى كه خيلى زودتر از اينها بايد در آن گامى برداشته مى 
شد، كار بسيار ارزشمندى بود. فارغ از هر ضعف و قوتى كه در هركارى آن هم اولين ها، ممكن است داشته 
باشد، جا دارد از خانم فرخ نيا كه عليرغم تمام مشكالتى كه بر سر راه انجام چنين اقداماتى وجود دارد و همه 
از آن آگاهيم، نسبت به برگزارى اين مراسم همت گماشته اند تشكر كنيم، به ايشان خداقوت بگوييم و تداوم 
رو به رشد فعاليت شان را آرزو كنيم. گله اى اما از اين رهگذر، نه از ايشان بلكه از اهل فن و صاحب نظران 
بايد داشت كه با كم لطفى و بى مهرى خود، فرخ نياها را در راه پر مشقتى كه براى رشد فرهنگى جامعه ما 
قدم بر ميدارند، تنها و از تجربيات خود بى نصيب مى گذارند! راهى كه آغاز مى شود و فعاليتى كه انجام 
مى شود اگر از جانب استادان و اهل نظر كه تعدادشان نيز در دهكده كوچك ايرانى ما در اين پايتخت بزرگ 
تئاتر جهان كم نيست، استقبال نشود، مسلم است كه محل ظهور فرصت طلبان مى شود. اين را ديگر نبايد پاى 

برگزار كننده مراسم گذاشت؛ مگر يك نفر تا كجا مى تواند تنهايى به راه خود ادامه دهد؟

به فرض كه ما ايرانى ها از روى عالقه در هر كارى دستى داشته باشيم، ولى اين دليل نمى شود كه در عرصه 
هاى حرفه اى نيز با بى حيايى قدم بگذاريم و بى مايگى خود را به نمايش بگذاريم! تماشاگرانى كه بهاى بليط 
يكى از تئاترهاى حرفه اى لندن را براى حمايت از يك فعاليت ايرانى مى پردازند و به تماشاى آن مى روند، 
انتظار دارند اين كارشان فرصتى محيا كند و تشويقى باشد براى هنرمندان اين حيطه كه مترصد شرايط و 
فضاى مناسبى براى ارائه آثار خودشان به عالقمندان هنر هستند؛ نه اينكه سودجويان و شيادان لمپن، كه 
بدون حتى شناخت و اطالع كافى از مبانى اوليه تئاتر، پا به روى صحنه اى مى گذارند كه تنها در تاريخ تئاتر 
ايران قدمگاه شخصيت هايى همچون حميد سمندريان، بهرام بيضايى، عزت اهللا انتظامى، على رفيعى، ركن 

الدين صادقى، على نصيريان و بسيارى از بزرگان ديگر بوده است.
بر كسى پوشيده نيست كه نويسندگان و هنرمندان ايرانى بزرگى در لندن زندگى مى كنند و سالهاست كه 
گوشه خلوت گزيده اند؛ كسانى كه احتماًال برگزار كننده اين جشنواره اميد حضور آنها را در دل داشت؛ اما 
غيبت آنها باعث شد تا گروه هاى جوان و مستعدى، كه تعدادشان هم در اين جشنواره كم نبود، بجاى اينكه 
شاهد الگويى مناسب از جانب اهالى قلم و تئاتر باشند، خود را در رقابت با كسى ديدند كه كارش جز توهين 
به شعور مخاطب، ديگر هنرمندان شركت كننده در جشنواره امسال و در كل به هنر تئاتر، چيز ديگرى در 

بر نداشت!
اين را نبايد نا ديده گرفت كه انصافا، استعدادهاى جوان و مستعد خوبى در جشنواره امسال ظهور كردند 
كه بسيارى از آنها، مشق تئاتر خود را، از خود شخص برگزاركننده جشنواره تئاتر امسال و در گروه تئاتر 
سام  گرفته بودند و قطعا در صورت تداوم در اين راه، شاهد كارهاى بسيار بزرگترى، از اين نسل جوان و 

هنردوست خواهيم بود. 
در آخر نيز، ضمن ارج نهادن به چنين اقدامات ارزنده ى هنرى، تداوم اين راه را آرزو داريم و به تمامى 

برگزاركنندگان اين جشنواره خسته نباشيد مى گوييم. 
هفته نامه پرشين

اشتراك هفته نامه
عالقمندان به اشتراك و دريافت هفته نامه پرسشنامه  زير را تكميل نموده و براى ما ارسال نمايند 
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برگزارى اولين جشنواره 
تئاتر ايرانيان لندن 

تهيه: محسن غفارى كهيايى

شاهد  لندن  گذشته  ى  هفته  پرشين:  نامه  هفته 
لندن  ايرانيان  تئاتر  ى  جشنواره  اولين  برپايى 
بود. اين جشنواره كه به همت گروه تئاتر سام و 
با مديريت و همت خانم سوسن فرخ نيا برگزار 

گرديد، استقبال خوب ايرانيان را در پى داشت. 
اين  در  حضور  براى  نمايش  گروه  يازده 
كه  بودند  داده  ارائه  را  خود  كارهاى  جشنواره، 
افغان  هنرى  هاى  گروه  از  ها،  گروه  آن  از  يكى 

بود. 
خود  سال  اولين  اينكه  دليل  به  امسال  جشنواره 
گروها  تمامى  شركت  براى  كرد،  مى  سپرى  را 
و  ها  نمايشنامه  انتخاب  بود.  باز  هنرى  هاى 
داورى جشنواره امسال بر عهده ى هيئت داوران 
بابايى،  حسين  بهرخ  شامل:  كه  بود  جشنواره 
حكيمى،  فاضل  بويه،  آل  غالم  زاده،  فالح  مجيد 

پورى صديق و مصطفى شفافى بودند. 
جشنواره تئاتر امسال در روزهاى جمعه، شنبه و 
يكشنبه از بيست و هشتم تا سى ام ژوئن برگزار 
كامال  متون  انتخاب  در  كنندگان  شركت  گرديد. 
آزاد بودند و در بين آنها كارهايى هم بودند كه 

از نويسندگان غير ايرانى استفاده شده بود. 
در بين كارهاى امسال اين جشنواره، چهره هاى 
مختلف و جديد در حيطه بازيگرى ديده مى شد. 
تعدادى از بازيگران هم از هنرجويان گروه تئاتر 
نظر  زير  پيش،  سال   2 حدود  از  كه  بودند  سام 
بسيارى  اند.  آموخته  را  بازيگرى  نيا،  فرخ  خانم 
را  خود  اول  كارهاى  امسال،  كنندگان  شركت  از 

ارائه دادند. 
كه  داشتند  حضور  افرادى  نيز  آنها  بين  در 
مشغول حرفه هاى ديگر غير از بازيگرى بودند، 
كه با توجه به برپايى اين جشنواره در آن شركت 
در  جشنواره  اين  برگزارى  محل  بودند.  نموده 
 Finchley Youth شمال لندن و در سالن تئاتر
Theatre بود. ظرفيت سالن براى حضور بيشتر 
تماشاچيان محدود بود و هر اجرا حدود شصت 
نفر گنجايش براى تماشاگران داشت. با اين حال 
اكثر نمايشهاى امسال، سالن كوچك تئاتر را پر 
نموده بود و در برخى از اجرا ها، برگزاركنندگان 
جشنواره، مجبور به اضافه كردن صندلى شدند. 
هاى  گروه  براى  خوب  فرصتى  جشنواره  اين 
مختلف تئاترى است و به گفته مدير جشنواره، در 
سال هاى بعد، گروه ها مى توانند از كشورهاى 
مختلف ديگر هم در اين جشنواره شركت نمايند. 
قشر جوان ايرانيان ساكن در انگلستان، بيشترين 
و  داشتند  جشنواره  ى  دوره  اين  در  را  سهم 
فضاى آشنايى گروه هاى تئاترى با يكديگر براى 

رقابت هاى سال هاى آينده فراهم بود. 
نيز  افرادى  جشنواره،  اين  تماشاگران  بين  در 
بهانه  به  كه  داشتند  حضور  كشورها  ساير  از 

برگزارى اين فستيوال به لندن آمده بودند. 
كيفيت كارهاى شركت كننده در جشنواره امسال، 
پشت  را  خود  ى  دوره  اولين  اينكه  به  توجه  با 
است  اميد  كه  بود،  قبول  قابل  گذاشت  مى  سر 
در سالهاى آينده شاهد كارهاى بهترو اجراهاى 

قويتر باشيم. 
روز  انگلستان،  ايرانيان  تئاتر  فستيوال  اولين 
يكشنبه با اعالم بهترين گروه و تقدير از شركت 

كنندگان آن، به كار خود پايان داد. 
به  و  فيليپو"  "ادوارد  نوشته  "دوستى"  نمايش 
اولين  برنده  عنوان  به  حيدرى  محمد  كارگردانى 
دوره ى جشنواره تئاتر ايرانى لندن برگزيده شد. 
شهال محسنى، مجيد خليلى و آرين حضورى در 

نمايش "دوستى" نقش آفرينى كردند. 
براى  موفقيت  آرزوى  ضمن  پرشين  نامه  هفته 
اميد  جشنواره،  اين  كنندگان  شركت  تمامى 
چنين  از  خود  حمايت  با  ايرانيان  تا  دارد  را  آن 
بيشتر  چه  هر  رشد  به  فرهنگى،  رويدادهاى 

اينگونه جشنواره ها كمك نمايند. 

گزارش هفته

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

مفيد ميدانيد ما را يارى كنيد.

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

مى دهد.
كسانى  هاى  محبت  مرهون  پرشين  نامه  هفته 
است كه تاكنون به درخواست ما آگهى دهندگان و 

مشتركانى به ما معرفى كرده اند.

همسر اول محمدرضا 
پهلوى درگذشت

 وبسايت راديو صداى امريكا خبر داد: فوزيه، 
نخستين همسر محمدرضا پهلوى، پادشاه سابق 

اسكندريه  شهر  در  سالگى   91 سن  در  ايران 
مصر درگذشت.

او  خانواده  اعضاى  و  محلى  پليس  افسر  يك 
درگذشت  خبر  رويترز  خبرگزارى  با  گفتگو  در 

فوزيه، ملكه پيشين ايران را تأييد كرده اند.
پادشاه  فاروق،  ملك  خواهر  فوزيه  شاهزاده 
در  سال 1317  اواخر  در  كه  بود  مصر  پيشين 

ايران  وقت  وليعهد  پهلوى،  محمدرضا  با  قاهره 
ازدواج كرد.فوزيه پس از 9 سال از محمدرضا 
شاه جدا شد و بعدها با يكى از افسران ارتش 
تشييع  مراسم  است  كرد.قرار  ازدواج  مصر 
جنازه پرنسس فوزيه بعدازظهر روز چهارشنبه 
به  مصر  پايتخت  قاهره  در  او  شود.پيكر  انجام 

خاك سپرده خواهد شد.

نبردهاى سايبرى جايگزين نبرد با اسلحه

جنگ هاى جديد 
در راه است؟

در طول ساليان گذشته شاهد حمالت الكترونيكى حساسى 
مثل حمله به تاسيسات هسته اى ايران يا شركت هاى نفتى 
اخيرا  بوده ايم.  اسرائيل  بانكى  حساب هاى  يا  فارس  خليج 
سوى  از  گسترده اى  الكترونيكى  حمالت  كه  شد  كشف  نيز 
چين توسط واحد 61398 ارتش چين عليه حساب هاى وي ژه 
و رسمى به شدت حساس بانكى امريكا صورت گرفته است.

جنگ الكترونيك به جنگى متداول و منفرد تبديل شده است، مى توان گفت 
اين جنگ بارزترين جنگ در جنگ هاى آينده خواهد بود كه البته كشورهاى 
پيشرفته و مدرن دست برتر را در آن خواهند داشت. آن چه اكنون قابل 
ارزيابى است نوع چنين جنگ هايى است و اين كه گستردگى و تاثير آن 
تا چه اندازه است. آيا اين جنگ ها مى توانند جانشين جنگ هاى كالسيك 
شوند و به جاى آنها مورد استفاده قرار بگيرند؟ آيا به كمك چنين جنگ 
هايى مى توان نياز به خشونت را كاهش داد و از آن دست شست؟ چنين 
جنگى چه تاثيرى در روابط كشورهاى پيشرفته در برابر كشورهاى عقب 
و  مطالعات  محور  ها  سوال  اين  گذارد؟  مى  تكنولوژيك  لحاظ  از  افتاده 
بررسى هايى بوده است كه مدتى است مطرح هستند و در سايه نمونه هاى 

تاريخى و تطبيق كافى آنها تالش شده پاسخى برايشان يافت شود.

برترى الكترونيكى نشانه اى بارز در قدرت برتر كشورها يا سازمان ها 
براى ابراز قدرت نرم و متصلب در جنگ الكترونيكى محسوب مى شود. 
تسلط الكترونيكى باعث مى شود از اطالعات حساس حمايت بيشترى شود 
شود  گير  زمين  دشمن  و  يابد  افزايش  دشمن  تاسيسات  تخريب  قدرت  و 
بدون اين كه نگرانى اى از بابت خسارت هاى انسانى مثل خسارت هايى كه 
هواپيماهاى بدون سرنشين به جاى مى گذارند، وجود داشته باشد. به گفته 
يكى از سناتورهاى امريكايى در سال هاى گذشته دست كم جان 4700 نفر 

توسط هواپيماهاى بدون سرنشنين گرفته شده است. عالوه بر آن برترى 
الكترونيكى و جنگ الكترونيك مى تواند قدرت تاثيرگذارى فرهنگى و رسانه 
اى بااليى در جوامع مورد هدف داشته باشد، از اين طريق مى توان با افكار 
عمومى بازى كرد و اطالعاتى را خارح از قدرت دولت و سيطره و كنترل 
اهداف  و  سياسى  هاى  پيام  همچنين  و  داد  قرار  آنان  اختيار  در  حكومت 
سياستى  (اين  كرد.  منتقل  آنها  به  را  نظر  مورد  قضاياى  درباره  اجتماعى 

است كه آن را Digital Diplomacy يا ديپلماسى ديجيتال ناميده اند.)

به  حمله  مثل  حساسى  الكترونيكى  حمالت  شاهد  گذشته  ساليان  طول  در 
تاسيسات هسته اى ايران يا شركت هاى نفتى خليج فارس يا حساب هاى 
بانكى اسرائيل بوده ايم. اخيرا نيز كشف شد كه حمالت الكترونيكى گسترده 
اى از سوى چين توسط واحد 61398 ارتش چين عليه حساب هاى وي ژه و 

رسمى به شدت حساس بانكى امريكا صورت گرفته است.

 The Cool در همين رابطه وب سايت مجله فارن پالسى مقاله اى با عنوان
هاى  بازتاب  كرد  مى  تالش  كه  كرد  منتشر  روثكوف  ديويد  قلم  به   War
تاثيرات اين جنگ و آثار آن را بررسى كرده و آن را با جنگ سرد مقايسه 
كند. در اين تحليل تاكيد شده است كه جنگ جديد تاثيرات بيشتر و خرابى 
هاى به مراتب كمترى دارد ولى در پايان نتيجه ديگرى نيز مى گيرد و آن 
اين كه بدين ترتيب قدرت هاى بزرگ تازه اى در سطح جهانى تعريف مى 
شوند، عالوه بر آن درگيرى هاى آن به فضايى كامال متفاوت با جنگ سرد 
منتقل مى شود كه به هيچ وجه قابل تعريف با مفاهيم «ژئوپلتيك» كه بر 
روى زمين صاحب قدرت هستند، نيست. مزيت بارز ديگر چنين جنگى نيز 
اين است كه جنگ جديد را نمى توان مطلقا جنگ حقيقى دانست، اما حداقل 

از لحاظ نظرى مى توان گفت كه جنگ است.

تا به اين لحظه مى توان گفت كه جنگ الكترونيك جنگ حمايتى نيست اما 
در مقابل نتيجه ديگرى را نيز مى توان گرفت كه مخاطرات آن بسيار جدى 
معموال  ويروس،  انتشار  و  الكترونيكى  حمله  از  پس  كه  جا  آن  از  است. 
سازمان يا دستگاه مورد هدف دير متوجه حمله مى شود از اين رو متحمل 
خسارت هاى سنگينى مى شود كه حتى مى توان گفت اطالعات استراتژيك 
را نيز هدف قرار مى دهد. تا اين اندازه كه ممكن است طرف مقابل خسارت 

هاى سنگين زيربنايى متحمل شود.

از سوى ديگر از اين نكته نمى توان غافل شد كه اين حمالت آثار روانى 
شديدى را نيز بر جاى مى گذارند به گونه اى كه طرف مقابل احساس ذلت 
مى كند و ممكن است طرف مورد حمله احساس كند كه «استقالل مجازى 
اش» زير سوال رفته است. بارزترين دليل آن ايت است كه برترى علمى 
و تكنيكى طرف مورد حمله زير سوال مى رود و احساس مى كند كه در 
ميان قدرت هاى پيشرفته اى كه به سرعت به سمت انفجار اطالعات حركت 
مى كنند، خورد شده و بخشى از هويت ملى اش از بين رفته و به حيثيتش 
توهينى بزرگ شده است، دقيقا مثل اتفاقى كه ميان چين و اياالت متحده 

امريكا افتاده است.

جنگ هاى الكترونيك روز به روز تشديد مى شوند و اين مساله باعث مى 
تر  سخت  روز  به  روز  نيز  الكترونيك  اطالعات  ذخاير  از  حمايت  تا  شود 
شود. على رغم آن در عصر جنگ سرد، امكان دارد تا اندازه اى از نيازهاى 
جنگ هاى كالسيك كاسته شود كه در نتيجه آن بديل هاى آنها با امنيت 
بيشتر و قدرت تخريبى گسترده تر به خصوص براى كشورهاى پيشرفته 
به ميان مى آيند، اما فرضيه مخاطرات چنين جنگى نيز به قوت خود باقى 
و  زمينى  برترى  محور  حول  هميشه  انسانى  هاى  درگيرى  ماند.  خواهند 
فيزيكى متمركز بودند، شايد در گذشته فراوانى ابزارهاى تاريخى امكانات 
بيشترى در اختيار كسى قرار نمى داد اما امروز كنترل معقول سبب مى 
شود تا تكنولوژى روز به روز پيشرفت كند و دنيا بيش از پيش به سمت 

ارتباطات نزديك حركت كند.
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آيا زمان براى ازسرگيرى رابطه تهران- لندن مناسب است؟

لندن نشينان و معمايى 
به نام روحانى

هاى  فرصت  ديگر  بار  تواند  مى  انگليس  خارجه  وزارت  دفتر 
سياسى  و  اقتصادى  روابط  سرگيرى  از  در  ايران  روى  پيش 
را خاطرنشان كند. اين امر انگيزه افكار عمومى براى حمايت از 
را  روحانى  حسن  دولت  آمدن  كار  روى  با  اى  مذاكره  راهكار 

تقويت مى كند.
 در تاريخ 24 خرداد، حسن روحانى با اكثريت آرا در انتخابات 
رياست جمهورى ايران پيروز شد و وعده داد اعتماد دوجانبه را 
بين ايران و ديگر كشورها تقويت كند. دو روز بعد، ويليام هيگ؛ 
روحانى  گفتار  نه  و  رفتار  بايد  گفت  انگليس  خارجه  امور  وزير 

مورد قضاوت قرار گيرد.
اندازه  از  بيش  بينى  خوش  با  كه  جهت  آن  از  هيگ  نظر  اظهار 
همراه نبود، موضع صحيحى به شمار مى رود اما در عين حال 
توجه  ديپلماتيك  روند  نرسيدن  نتيجه  به  هاى  پيامد  به  بايد  وى 
داشته باشد و از اين رو موضع فعال ترى داشته باشد. به اين 
ترتيب انگليس نشان مى دهد با روى كار آمدن دولت اعتدال گرا 

در ايران، عالقمند به از سرگيرى روابط است.
مذاكرات  نرسيدن  نتيجه  به  و  ديپلماسى  شكست  هاى  پيامد  اما 
هسته اى با ايران چيست؟ در صورتى كه ديپلماسى در متوقف 
به  ايران  در   غرب  ادعاى  مورد  اى  هسته  هاى  برنامه  كردن 
نتيجه نرسد، به سختى مى توان اميدوار بود كه راه هاى ديگر با 

موفقيت همراه باشد.
شوند،  مى  اعمال  كه  اى  سختگيرانه  هاى  تحريم  وجود  با  ايران 
توانايى  و  دهد  مى  ادامه  اورانيوم  سازى  غنى  هاى  فعاليت  به 
اسرائيل براى وارد آوردن خسارت هاى بلند مدت به تاسيسات 

هسته اى ايران نيز موضوعى مورد ترديد است.
برخى سايت هاى هسته اى ايران نظير فوردو در اعماق زمين بنا 
شده اند كه تقريبا طولى 90 مترى از صخره ها از آن حفاظت مى 

تنها  اسرائيل  هوايى  حمله  كرد  اعالم  پنتاگون  گذشته،  سال  كند. 
مى تواند براى يك سال برنامه هاى هسته اى ايران را به تاخير 
بياندازد و اين در حالى است كه اين قدام بدون ترديد جمهورى 

اسالمى را در اهداف هسته اى اش مصمم تر مى كند.
ديپلماتيك  راهكارى  آمدن  دست  به  روى  بايد  ها  تالش  تمامى 
دليل  اين  به  نه  البته  باشد.  متمركز  ايران  اى  هسته  مساله  براى 
كه خوش بينى بيش از اندازه اى در مورد نتيجه انتخابات ايران 
وجود دارد، بلكه به دليل نگرانى از پيامد هاى گزينه هاى جايگزين 

راهكار مسالمت آميز.
افزون بر اين واكنش ايران به چنين حمله اى نيز مى تواند فاجعه 
بار باشد و فارغ از اينكه آمريكا در اين اقدام نظامى نقش مستقيم 
داشته باشد يا خير، منافع اياالت متحده در منطقه و جهان ، هدف  

قرار مى گيرد.
مانند  كشورهايى  در  بزرگى  هاى  پايگاه  آمريكا  كه  آنجايى  از 
كويت، قطر ، بحرين و امارات متحده عربى دارد، واكنش ايران مى 
تواند به معنى به آتش كشيدن كل منطقه باشد. حتى در صورتى 
نيروهاى  تواند  مى  نشود،  عمل  وارد  مستقيم  طور  به  ايران  كه 
تحت پشتيبانى خود را در لبنان، سوريه، عراق و افغانستان فعال 

كند.
مى  مسدود  را  هرمز  تنگه  كه  است  كرده  تهديد  همچنين  ايران 
كند. تنگه اى كه مقادير قابل توجهى از صادرات نفتى كشورهاى 
منطقه از طريق آن به بازارهاى جهانى ارسال مى شود. به اين 

ترتيب ريسك باال رفتن بهاى نفت وجود خواهد داشت.
باتوجه به اين شرايط، هيگ به عنوان وزير امور خارجه انگليس 
مى تواند چه اقداماتى براى جلوگيرى از چنين پيامدهايى انجام 
دهد؟گام هاى آشتى جويانه در صورتى كه با هيجان و سرعت 
پيش بروند مى تواند اعتبار انگليس در حل مشكالت را زير سئوال 
سفارت  بازگشايى  فورى  درخواست  كه  داند  مى  هيگ  ببرند. 
انگليس در تهران - پيش از اينكه دولت جديد ايران تضمين هاى 
قابل قبولى در مورد تامين امنيت آن نداده باشد- مى تواند اقدامى 
مى  هيگ  دليل،  همين  به  شود.  استنباط  عجوالنه  و  زده  شتاب 
تواند به جاى منتظر ماندن براى اينكه ايران چنين تضمين هايى 
را ارايه كند، اين تضمين ها را به دست آورد. سپس انگليس مى 

تواند مجوز بازگشايى سفارت ايران در لندن را بدهد.
از سوى ديگر انگليس مى تواند روحى تازه به كنفرانس هلسينكى 
بدمد كه هدف آن خاورميانه اى عارى از سالح هسته اى است. 
با ترغيب ايران به شركت در اين كنفرانس، هيگ مى تواند ضمن 
پرهيز از مصالحه هاى غير ضرورى و بى رويه، در روند تعامل 

ديپلماتيك وارد شود.
هاى  فرصت  ديگر  بار  تواند  مى  انگليس  خارجه  وزارت  دفتر 
سياسى  و  اقتصادى  روابط  سرگيرى  از  در  ايران  روى  پيش 
را خاطرنشان كند. اين امر انگيزه افكار عمومى براى حمايت از 
را  روحانى  حسن  دولت  آمدن  كار  روى  با  اى  مذاكره  راهكار 

تقويت مى كند.
به بيان ديگر، تمامى تالش ها بايد روى به دست آمدن راهكارى 
نه  البته  باشد.  متمركز  ايران  اى  هسته  مساله  براى  ديپلماتيك 
انتخابات  نتيجه  مورد  در  بسيارى  بينى  خوش  كه  دليل  اين  به 
ايران وجود دارد، بلكه به دليل نگرانى از پيامد هاى گزينه هاى 

جايگزين راهكار مسالمت آميز. 
commentator : منبع

دروغ ريشه جامعه را 
خشك ميكند

پل نشسته  سه  و  . كنار سى  بودم  رفته  به اصفهان  سفر  براى 
بودم . نگاهم به دختر بچه سه يا چهار ساله خارجى افتاد كه از 
پدر و مادرش اندكى فاصله گرفته بود و داشت مرا نگاه ميكرد . 
بقدرى چهره زيبا و بانمكى داشت كه بى اختيار با دستم اشاره 
كردم به طرفم بيايد اما در حالتى از شك و ترس از جايش تكان 
عادت  به   . نيامد  اما  كردم  تكرار  هم  ديگر  بار  سه  دو   . نخورد 
سمتش  به  و  كردم  مشت  بود  لى  خا  كه  را  دستم   ، هميشگى 
سويم  به  بالفاصله   . دارم  برايش  چيزى  كند  احساس  تا  گرفتم 
حـركت كرد . در همين لحظه پدرش كه گويا دورادور مواظبش 
بود بسرعت به سمت من آمد و يك شكالت را مخفيانه در مشتم 
قرار داد . بچه آمد و شكالت را گرفت . به پدرش كه ايتاليايى 
بود گفتم من قصد اذيت او را نداشتم . گفت ميدانم و مطمئنم كه 
او  ميكردى  باز  را  مشتت  وقتى  اما  كنى  بازى  او  با  ميخواستى 
متوجه ميشد كه اعتمادش به تو بيهوده بوده است . كار تو باعث 
ميگرديد كه بچه ، دروغ را تجربه كند و ديگر تا آخر عمرش به 

كسى اعتماد نكند .
 حال ما ايرانيها چگونه عمل ميكنيم . بابا ميشينه تو خونه جلوى 
بچه كوچك به زنش ميگه ، فالنى زنگ زد بگو من نيستم . مامانه 

به بچه ميگه اگه غذاتو بخورى برات فالن چيزو ميخرم بعد انگار 
مامان  به  من  نگو  اومد  مامانت  ميگه  اش  بچه  به  بابا   . انگار  نه 

بزرگ زنگ زدم
ميگه  معلمش   . جامعه  تو  ميره  ميشه  بزرگ  بچه  اين  بعد   
بود  مرده  ام  خاله  كه  ميگه  دروغ  براحتى  ننوشتى  مشق  چرا 
نبوديم . فروشنده ميشه مثل آب خوردن جنس بنجل را بدروغ 
متر  يك   ، متر  دو  بجاى  ميشه  مهندس  ميفروشه  اصلى  جاى 
را  جراحى  عمل  در  اهمال   ، ميشه  دكتر   ، ميريزه  فونداسيون 
پروتئينى  محصوالت  كننده  توليد   ، ميكنه  گزارش  قلبى  ايست 
هواپيمائى  رييس   ، ميكنه  مصرف  اسب  و  شتر  گوشت   ، ميشه 
ميشه سقوط هواپيما را پاى خلبان مرده ميذاره وارد سياست 
ميشه سر ملت شيره ميماله . دروغ به اولين ابزار هر فرد براى 

دست يافتن به هدف تبديل ميشود .
 دروغ فساد و تباهى جامعه را ببار مياورد . اعتمادها را زايل 
و  ظلم   . ميبرد  بين  از  را  مدنى  و  جمعى  زندگى  لذت   . ميكند 
بيعدالتى را گسترش ميدهد . منشا بسيارى از معضالت اجتماعى 

دروغ است . دروغ ريشه جامعه را خشك ميكند .

 دروغ در تمامى اجزاى زندگى ما ايرانيها براحتى جارى است و 
چون سيلى كه هر لحظه بزرگتر ميشود در حال نابودى ما است
 مادر ، از آن لحظه كه بدليل تنبلى خود ، شيشه شير خالى را در 
دهان نوزاد قرار ميدهد تا او را ساكت كند ، آموزش دروغ را به 

او آغاز كرده است

فصلنامه صوفى
 (نشريه خانقاه نعمت اللهى) 

شماره 86 فارسى و 85 انگليسى منتشر شد
دكتر  ياد  زنده  از:  نوشتارهايى  و  ها  سروده  با 
كريم  نوربخش،  عليرضا  دكتر  نوربخش،  جواد 
ابراهيم  كرمانى،  مظهرى  اصغر  على  ّزيانى، 
تقى  محمد  شجاعى،  مير  محسن  دكتر  نوربخش، 
مساوات،  ارشاد  سيد  دهدشتى،  حميد  دلخوش، 
اميرحسين مرتضى زاده، هوشنگ كاظمى، حسين 
هلمينسكى،  كبير  نوريس،  ِربِكا  (آشنا)،  محمدى 
مارك NEPO، صفورا نوربخش، سوزان اسكيل، 
از  ديگر  شمارى  و  والنتين  پيتر  جانستون،  شعله 

رهروان طريقت نعمت اللهى... 
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بداهه نوازى موسيقى ايران در اروپا 
  

كنسرت همنوازى «حميد متبسم» و «پژمان حدادى» از 16 تيرماه جارى 
در شهرهايى از اروپا برگزار مى شود. كنسرت همنوازى «حميد متبسم» 
اجراها  مى شود.اين  برگزار  اروپا  از  شهرهايى  در  حدادى»  «پژمان  و 
 13) فرايبورگ  جارى،  تيرماه  جوالى 2013) 16   7) الهه  شهرهاى  در 
جوالى 2013)  پاريس (16  و  جوالى 2013)  لندن (14  جوالى 2013)، 
در دو بخش برگزار مى شود كه در نخستين قسمت اجرا، همنوازى تار 
و ساز هاى كوبه اى خواهد بود. (هنرمندان در اين قسمت به ياد استاد 
جليل شهناز خواهند نواخت) و در بخش پايانى نيز همنوازى سه تار و 
ساز هاى كوبه اى اجرا مى شود.همكارى حميد متبسم و پژمان حدادى از 
سال 1995 ميالدى (1374 شمسى) با گروه دستان آغاز شد و اين دو 
تا كنون صدها بار با يكديگر به صحنه رفته اند و از جمله آثار مشترك 
دستان،  (گروه  نو  آواز  نو،  ساز  آلبوم هاى  از  مى توان  هنرمند  دو  اين 
نيا،  بهروزى  حسين  متبسم،  (حميد  نوازى  سه  ناظرى-1376)،  شهرام 

پژمان حدادى - 1378)، لوليان (گروه دستان، شهرام ناظرى) نام برد.

تابور ايرانى در جشنواره ادينبورگ 
  

فيلم سينمايى تابور به كارگردانى وحيد وكيلى  فر در شصت و هفتمين 
دوره جشنواره بين المللى فيلم ادينبورگ در كشور اسكاتلند به نمايش 
در  مختلف  سانس  دو  در  تابور  سينمايى  فيلم  مهر،  گزارش  درآمد.به 
روزهاى 31 خرداد ماه و 4 تيرماه جارى (21 و 25 ژوئن 2013) در 
كشور  در  ادينبورگ  فيلم  بين المللى  جشنواره  دوره  وهفتمين  شصت 
اسكاتلند روى پرده رفت.منتقدان اين جشنواره تابور را يادآور سينماى 
تاركوفسكى به ويژه فيلم هاى استاكر و سوالريس، ديويد لينچ و اديسه 
2001 كوبريك دانستند كه از حيث فرم و روايت، تفاوت هاى آشكارى با 
سينماى شناخته شده ايران دارد. در همين راستا ديويد كرنز نويسنده 
مجله معتبر سايت اند ساوند تابور را ستود و آن را اثرى غريب و زيبا 
خواند.جشنواره ادينبورگ قديمى ترين جشنواره فيلم جهان و معتبرترين 
فستيوال فيلم در بريتانيا به شمار مى رود كه در روزهاى 29 خردادماه 
تا 9 تيرماه جارى (21 و 25 ژوئن 2013) در شهر ادينبورگ پايتخت 

كشور اسكاتلند برگزار شد.
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ادامه از صفحه اول

به  اسنودن  استرداد  از  مسكو  خوددارى  و  سوريه  تحوالت  وجود  با 
واشنگتن و همچنين تحركاتى كه روسيه و ناتو در قلب اروپا آغاز كرده 
ميان  جديد  سردى  جنگ  كه  اعتقادند  اين  بر  كارشناسان  از  بسيارى  اند، 

مسكو و واشنگتن آغاز شده است.
 والديمير پوتين، رئيس جمهورى روسيه، بيست و پنجم ماه جارى ميالدى 
تاكيد كرد كه ادوارد اسنودن، كارمند سابق سازمان امنيت ملى امريكا كه 
متهم به افشاى اطالعات سرى است، همچنان در منطقه ترانزيت فرودگاه 
روسيه  جمهورى  رئيس  است.  موجود  مسكو  «شيريميتيوو»  المللى  بين 
اياالت  تحويل  را  اسندون  ندارد  قصد  وجه  هيچ  به  «مسكو  گفت:  همچنين 
متحده امريكا دهد براى اين كه توافق نامه اى با واشنگتن در اين خصوص 
وجود دارد.» رئيس جمهورى روسيه اين را هم اضافه كرد كه اسنودن هيچ 
جرمى در سرزمين روسيه مرتكب نشده است و مى تواند به هر كجا كه مى 
خواهد به عنوان مسافرى كه از منطقه «ترانزيت» عبور مى كند، سفر كند. 
او همچنين نياز به ويزاى ورود به روسيه ندارد براى اين كه از مرزهاى 
روسيه عبور نكرده است. وى اتهام هايى كه بر سر اسنودن متوجه روسيه 

شده است را افترا دانست.

حقيقت اين است كه اين حادثه بيش از هر چيز انسان را به ياد دوران جنگ 
سرد ميان اياالت متحده امريكا و اتحاد جماهير شوروى سابق مى اندازد. 
همچنين به ياد سخنرانى مشهور پوتين در كنفرانس امنيتى مونيخ در ماه 
فوريه سال 2007 مى افتيم. در اين سخنرانى پوتين انتقادهاى شديدى را 
متوجه اياالت متحده امريكا و پيمان ناتو كرد و آنها را متهم كرد كه مى 
خواهند نظام تك قطبى در جهان ايجاد كنند و درصدد ايجاد ناآرامى و بى 
ثباتى در جهان هستند. از همان موقع گفته شد كه جنگ سرد جديدى ميان 
روسيه و غرب آغاز شده است كه دورانى تازه را در دوران دنياى دو قطبى 
رقم خواهد زد. اين رويكرد با نشستن ديميترى مدودوف به كرسى رياست 
كه   2008 سال  در  گرجستان  با  روسيه  جنگ  رغم  به  روسيه،  جمهورى 
پوتين از منصب نخست وزيرى آن را هدايت كرد، تا اندازه اى سرد شد. با 
بازگشت پوتين به كرملين در كسوت رئيس جمهورى جديد روسيه در سال 
2012 مى توان گفت كه جنگ سرد جديدى رقم خورده است كه در مجموعه 

بحران هاى روابط ميان روسيه با اياالت متحده امريكا قابل ارزيابى است. 
نتيجه اى توسط  به  عدم رسيدن  سوريه،  حوادث  در  بارزترين آنها  شايد 
در  ناتو  روش  و  راه  و  موشكى  دفاع  سپر  استقرار  در  واشنگتن  و  مسكو 
مناطق هم مرز با روسيه باشد. عالوه بر آن روسيه از انتقادهاى غرب بر 

سر وضعيت دموكراسى و حقوق بشر آن نيز به شدت ناخرسند است.

 300 – اس  هوايى  دفاع  هاى  موشك  سامانه  چهار  دارد  تصميم  روسيه 
را در بالروس تا سال 2014 به بهانه حمايت از حريم هوايى دو كشور 
مستقر كند. روس ها براى تبرئه خود از انجام اين كار به جنگنده هاى 
امريكايى مستقر در پايگاه پيمان آتالنتيك شمالى در ليتوانى اشاره مى 
به  توانند  مى  دقيقه  ظرف 15  امريكايى  هاى  جنگنده  كه  پايگاهى  كنند. 

مسكو، پايتخت روسيه برسند.

سرد  جنگ  سمت  به  تدريج  به  پوتين  روسيه  كه  دارد  وجود  اعتقاد  اين 
هوايى  نظامى  پايگاه  ايجاد  در  را  رويكرد  اين  است.  شده  متمايل  جديدى 
و  لهستان   – بالروس  مرزهاى  نزديك  بالروس  ليداى  شهر  در  روسيه 
پيمان  با  مستقيم  تماس  نقطه  كه  جايى  يعنى  شاهديم.  ليتوانى   – بالروس 
آتالنتيك شمالى محسوب مى شود. روسيه با استناد به اين پايگاه در نظر 
بگيرد.  نظر  زير  را  شمالى  آتالنتيك  پيمان  هوايى  دفاع  تحركات  كه  دارد 
كما اين كه تصميم دارد چهار سامانه موشك هاى دفاع هوايى اس – 300 
كشور  دو  هوايى  حريم  از  حمايت  بهانه  به  سال 2014  تا  بالروس  در  را 
هاى  جنگنده  به  كار  اين  انجام  از  خود  تبرئه  براى  ها  روس  كند.  مستقر 
مى  اشاره  ليتوانى  در  شمالى  آتالنتيك  پيمان  پايگاه  در  مستقر  امريكايى 
كنند. پايگاهى كه جنگنده هاى امريكايى ظرف 15 دقيقه مى توانند به مسكو، 
پايتخت روسيه برسند. عالوه بر آن اياالت متحده تصميم به نوسازى بمب 
هاى هسته اى خود در امريكا و اروپا گرفته كه اين مساله نيز روس ها را 

بيش از پيش آشفته كرده است.

ياد  غرب  با  روسيه  جديد  سرد  جنگ  آغاز  به  آن  از  كه  اتفاقاتى  ديگر  از 
كرده  درز  بيرون  به  مسكو  از  روزها  اين  كه  است  اطالعاتى  شود،  مى 
اى  نامه  توافق  امضاى  درصدد  مسكو  و  نيكوزيا  كه  اين  بر  مبنى  است 
اندرياس  هوايى  پايگاه  در  روسيه  هوايى  نيروهاى  استقرار  خصوص  در 

پاپانداريو در بندر پاووس قبرس هستند. الزم به يادآورى است كه در حال 
حاضر ناوهاى روسيه حق ورود به بندر قبرسى ليماسول براى سوخت 
نيگوس  رسمى  سفر  با  نامه  توافق  اين  است  قرار  دارند.  را  مجدد  گيرى 
اناستاسياديس، رئيس جمهورى قبرس به مسكو به طور رسمى امضا شود 
و در حال حاضر در مرحله هماهنگى ميان دو طرف به سر مى برد. شكى 
نيست كه استفاده از پايگاه هوايى قبرس اين امكان را به روسيه مى دهد 
كه بتواند از امكانات گسترده خود در بخش شرقى درياى مديترانه استفاده 
كند. در حال حاضر روسيه به جز بندر طرطوس در سوريه پايگاه ديگرى 
در درياى مديترانه در اختيار ندارد. پوتين گفته است كه حضور نيروهاى 
و  تروريسم  با  مبارزه  براى  مديترانه  درياى  هاى  آب  در  روسيه  دريايى 
راهزنى هاى دريايى است. اما كارشناسان معتقدند كه اين اقدام بيش از هر 

چيز به تحركات جارى در سوريه مرتبط است.

از سوى ديگر اخبارى به گوش مى رسد مبنى بر اين كه پيمان آتالنتيك 
شمالى و روسيه قصد دارند در پاييز آينده هم زمان مانور نظامى برگزار 
كنند. ناتو قصد دارد در آن فصل مانور نظامى بزرگى با عنوان "استيدفست 
جاز" در كشورهاى ليتوانى، التويا، استونى و لهستان برگزار كند كه بزرگ 
ترين مانور نظامى ناتو در 10 سال اخير محسوب مى شود. به موازات آن 
با  را  مشتركى  نظامى  مانور  دارند  قصد  نيز  بالروس  و  روسى  نيروهاى 

عنوان "غرب – 2013" انجام دهند.

نشست اخير گروه 8 در ايرلند شمالى نشان داد كه اختالف ها ميان مسكو 
و واشنگتن فقط محدود به موضوع سوريه نيست كه باعث شده تا كنفرانس 
ژنو 2 به چالش بر بخورد بلكه درباره قضاياى مختلف استراتژيك نيز دو 
طرف اختالف نظر هاى سنگينى با يكديگر دارند. نمونه آن را در رد طرح 
رئيس جمهورى امريكا، باراك اوباما، از سوى مسكو در كاهش تسليحات 
تشكيل  درصدد  روسيه  كه  بگوييم  اگر  ايم  نكرده  مبالغه  ديديم.  اى  هسته 
ديگر  كه  اين  رغم  به  است،  امريكايى  جبهه  با  مواجه  در  جديد  اى  جبهه 
ابتداى  در  كه  كمونيستى  و  دارى  سرمايه  نظام  ميان  ايدئولوژيك  نبردى 
دهه نود پايان يافت، وجود ندارد و نظام سرمايه دارى سراسر دنيا را فرا 

گرفته است.
منبع: السفير

مرسى ضرب االجل 
ارتش را رد كرد

 پس از آنكه ارتش مصر، 48 ساعت به «سياستمداران» 
سازند،  بر آورده  را  مردم  مطالبات  تا  داد  مهلت 
اخوان المسلمين  گروه  به  كه  كشور  اين  رييس جمهورى 

نزديك است، اين ضرب االجل را رد كرد.
مرسى،  محمد  دفتر  رويترز،  خبرگزارى  گزارش  به 
اعالم  همين باره  در  بيانيه اى  در  مصر،  رييس جمهورى 
و  نشده است  او  با  زمينه  اين  در  مشورتى  كه  كرد 

براى  را  خود  برنامه هاى  تا  دارد  قصد  رييس جمهورى 
رسيدن به «آشتى ملى» ادامه دهد.

مصر  رييس جمهورى  دفتر  از  نقل  به  هم  بى . بى. سى 
در  مى تواند  بيانيه  اين  از  بخش هايى  كه  داد  گزارش 

«شرايط پيچيده كنونى، باعث بروز ابهاماتى شود.»
صفحه  در  مصر  رييس جمهورى  موضع  جديد ترين 
فيس بوك او منتشر شده است.اما ارتش مصر در واكنش 
به اين اعالم نظر كه اولتيماتوم اين ارتش به معناى كودتا 
است، اين موضوع را رد و تاكيد كرد كه اين ضرب االجل 
اخوان المسلمين  اعضاى  از  ندارد.برخى  معنايى  چنين 
مصر كه مرسى به آن وابسته است، از واژه «كودتا» در 
مورد بيانيه ارتش استفاده كرده بودند.اما در بيانيه اى كه 
دفتر رياست جمهورى مصر در ساعت دو صبح يازدهم 

تيرماه منتشر شد صحبتى از «كودتا» نشده است.
در اين بيانيه اعالم شده كه برخى از آنچه ارتش مصر 

گفته  است معنى هايى دارد كه به سردرگمى مى انجامد.
و  كرد  صادر  دومى  بيانيه  بعد،  اندكى  نيز  مصر  ارتش 
در آن اعالم كرد كه ضرب االجل تعيين شده تنها براى 

اين بود كه طرف ها «هرچه سريع تر» به راه حلى برسند.
ژنرال  كه  بيانيه اى  در  مصر  ارتش  بعدازظهر،  دوشنبه 
دفاع  وزير  مسلح،  نيروهاى  فرمانده  السيسى،  عبدالفتاح 
به  كرد  قرائت  را  آن  مصر  نظامى  شوراى  رييس  و 
مطالبات  تا  بود  داده  مهلت  ساعت   48 «سياستمداران» 

معترضان را برآورده سازند.
مصر  ارتش  فيس بوك  صفحه  در  نيز  جديد  بيانيه  اين 
«ارتش  كه  آمده است  بيانيه  اين  در  است.  شده  منتشر 
[مصر] نه حكمران است نه بخشى از گروه هاى سياسى 

و از نقشى كه دارد تجاوز نمى كند».
اين در شرايطى است كه خبرگزارى رويترز گزارش داد 
كه روزدوشنبه محمد مرسى، عبدالفتاح السيسى، فرمانده 
ديدار  يكديگر  با  مصر  وزير  نخست  و  مسلح  نيروهاى 

كرده اند.اين خبر كه در صفحه فيس بوك رييس جمهورى 
مصر منتشر شده همراه با عكسى است كه هر سه نفر 
را نشان مى دهد، اما مشخص نيست تاريخ گرفته شدن 

اين عكس چه زمانى است؟
ارتش  اخير  واكنش  مرسى  مخالفان  گزارش ها،  بنابر 
خبرى  شبكه  كرده اند.  تعبير  خود  از  نوعى «حمايت»  را 
شعار  راهپيمايان  كه  داد  گزارش  همين باره  در  الجزيره 
دادند كه «ارتش و مردم يك دستند». همين شبكه از قول 
وظيفه  كه  گفته است  دولت  مخالفان  سخنگويان  از  يكى 

ارتش «جلوگيرى از خونريزى بيشتر است».
را  مردم  مطالبات  از  خود  منظور  بيانيه  اين  اگرچه 
تن  هزار  ده ها  اصلى  خواسته  اما  نكرده است،  مشخص 
التحرير  ميدان  در  يكشنبه  روز  كه  مرسى  مخالفان  از 
دست  مصر  ديگر  شهرهاى  برخى  و  قاهره  (آزادى) 
رياست  سمت  از  مرسى  كناره گيرى  زدند،  اعتراض  به 
جمهورى بوده  است.دفتر رييس جمهورى مصر اضافه 
كه  بيانيه هايى  به  توجه  دارد «بدون  نظر  در  او  كه  كرد 
مسير  در  مى شود،  شهروندان  بين  شكاف  تعميق  باعث 
پيشبرد  براى  خود  شده   تعيين  پيش  از  برنامه ريزى 

دفتر  اين  اشاره  بردارد.»احتماال  گام  ملى  جامع  آشتى 
به پيشنهاد مرسى براى گفت وگو با احزاب و گروه هاى 
سياسى مخالف است كه البته پيش تر از سوى اين احزاب 
با  همچنين  مصر  جمهورى  رييس  شده است.دفتر  رد 
پيشين  رييس جمهورى  مبارك،  حسنى  سقوط  به  اشاره 
و برگزارى انتخابات رياست جمهورى پس از او،  مصر 
«مهم ترين  منزله  به  جمهورى  رييس  انتخاب  كه  افزود 
كه  داد  هشدار  و  است   «2011 فوريه  انقالب  دستاورد 

اجازه نخواهد داد «زمان به عقب برگردانده شود.»
همچنين، گزارش شده است كه محمد مرسى در تماس 
اياالت متحده،  جمهورى  رييس  اوباما،  باراك  با  تلفنى 

شرايط مصر را مورد بررسى قرار داده است.
مكالمه،  اين  در  كه  گفته  مصر  جمهورى  رياست  دفتر 
مسير  در  كشور  اين  كه  كرده است  تاكيد  مرسى 
و  قانون  بر  مبتنى  دموكراسى  به  گذار  مسالمت آميز 

قانون اساسى پيش مى رود.
حل  براى  مصالحه  لزوم  از  گفت وگو،  اين  در  هم  اوباما 
همچنين  آمريكا  دولت  گفت.  سخن  سياسى  بحران هاى 
مرسى  زمامدارى  به  منجر  انتخابات  مشروعيت  بر 
است  آن  از  حاكى  همچنين  گزارش ها  كرده است.  تاكيد 
ارتش  مشترك  ستاد  رييس  دمپسى،  مارتين  ژنرال  كه 
برقرار  تلفنى  تماس  السيسى  ژنرال  با  نيز  اياالت متحده 

كرده اما محتواى گفت وگوى آنان انتشار نيافته است.
از  و  دارد  آمريكا  ارتش  با  نزديكى  روابط  مصر  ارتش 

كمك هاى فنى و مالى اياالت متحده برخوردار مى شود.

موضع اسالمگرايان
نيست  مشخص  هنوز  كه  است  شرايطى  در  همه  اين 
موضع گيرى  در  آمريكايى  مقام هاى  تماس هاى  آيا  كه 
جديد طرف هاى منازعه سياسى در مصر تاثيرى داشته 
حاوى  ارتش  بيانيه  صدور  از  پس  ساعاتى  اما  نه،  يا 
مطالب  شدن  برآورده  براى  ساعته   48 ضرب االجل 
مردم، نظاميان در بيانيه ديگرى تاكيد كردند كه منظور 
آنان، دخالت براى ورود به سياست يا كودتا نبوده است.

بيانيه  مرسى،  مخالفان  برخى  كه  است  شرايطى  در  اين 
كردن  وادار  به  مسلح  نيروهاى  عزم  از  حاكى  را  ارتش 
مورد  را  آن  و  كرده  تعبير  استعفا  به  جمهورى  رييس 

استقبال قرار داده بودند.
طرفدار  گروه هاى  كه  است  شرايطى  در  اين 

رييس جمهورى ضرب االجل ارتش را رد كرده اند.
و  المسلمين  اخوان  اسالمگراى  گروه  از  متشكل  ائتالفى 
ساعات  در  كه  بيانيه اى  در  ديگر،  اسالمگراى  گروه هاى 
نشست  يك  جريان  در  سه شنبه،  روز،  بامداد  اوليه 
مصر  مردم  از  شد،  قرائت  تلويزيونى  و  مطبوعاتى 
خواستند «پشتيبانى خود از حكومت مشروع و مخالفت 

با هر اقدامى براى سرنگونى آن را نشان دهند.»
مشروعيت»،  از  حمايت  براى  ملى  «ائتالف  سخنگوى 
كه  كرد  اعالم  مرسى،  طرفدار  گروه هاى  از  متشكل 
«ارتش مصر متعلق به همه مردم مصر است». او اضافه 
ارتش  از  استفاده  براى  عناصر  برخى  «اقدام  كه  كرد 

گرانقدر ما عليه مشروعيت حكومت، مردود است.»
خوددارى  ارتش  بيانيه  از  مستقيم  انتقاد  از  بيانيه  اين 

سوء  «مورد  بيانيه  اين  كه  كرده  تاكيد  اما  ورزيده 
همزمان،  گرفته است.  قرار  گروه ها  برخى  استفاده» 
مصر،  مختلف  شهرهاى  در  كه  شده است  گزارش 
طرفداران رييس جمهورى به راهپيمايى هايى در حمايت 
از او پرداخته  و مخالفت خود را با هرگونه فشارى براى 

كناره گيرى رييس جمهورى اعالم داشته اند.
كنونى  دوره  پايان  تا  زمامدارى  ادامه  بر  نيز  مرسى 
اما  كرده است  تاكيد   2016 سال  در  جمهورى  رياست 
متهم  با  مخالفان،  از  تن  هزار  چندصد  مقابل،  طرف  در 
كردن رييس جمهورى به بى كفايتى و جهت گيرى به نفع 
اسالمگرايان طرفدار خود، خواستار استعفاى او شده اند.

اين در شرايطى است كه بحران سياسى مصر در ساعات 
دولت  هيات  اعضاى  از  شمارى  كناره گيرى  با  گذشته 
و  گرفته است  شدت  نيستند،  المسلمين  اخوان  عضو  كه 
كامل  محمد  كه  گفت  دولتى  خبرگزارى  روزسه شنبه، 
عمرو، وزير خارجه نيز از سمت خود استعفا كرده است.
روز دوشنبه هم شمارى از وزراى دولت مصر با اعالم 
«همراهى با خواسته هاى مردم» استعفاى خود را تسليم 

هشام قنديل نخست وزير اين كشور كردند.
نشده  مشخص  مستعفى  وزراى  دقيق  شمار  هنوز 
«شبكه  جمله  از  محلى  رسانه هاى  از  شمارى  اما  است 
سما االخباريه» و شبكه تلويزيونى الحيات، از استعفاى 

دستكم 10 وزير خبر داده اند.
است  شده  حتمى  تا كنون  وزير   5 استعفاى  همه،  اين  با 
محيط  وزراى  الجزيره،  خبرى  شبكه  اعالم  بنا بر  كه 
منابع  و  ارتباطات  گردشگرى،  پارلمانى،  امور  زيست، 
اين  با  مى شوند.  دهنده  استعفا  افراد  شامل  زيرزمينى 
كدام  هيچ  استعفاى  قنديل،  هشام  و  مرسى  محمد  همه 
نظامى  عضو  تنها  عنان  نپذيرفته اند.سامى  را  وزرا  از 
شوراى مشاوران مرسى و استاندار اسماعيليه هم جزو 
از  هم  االهرام  روزنامه  سايت  هستند.  استعفا دهندگان 

استعفاى 8 تن از اعضاى مجلس شورا خبر داده است.
در ماه فوريه سال 2011، در پى چند هفته تظاهرات ضد 
مصر،  سابق  جمهورى  رييس  مبارك،  حسنى  دولتى، 
پس از حدود سى سال، از قدرت كناره گرفت و ارتش 
انتخابات  شد.در  امور  اداره  عهده دار  موقت  طور  به 
حزب  از  مرسى،  محمد  گذشته،  سال  جمهورى  رياست 
اسالمگراى آزادى و عدالت، وابسته به اخوان المسلمين 
مصر، به پيروزى رسيد. احتماال اخوان المسلمين بر اين 
جمهورى  رييس  به  گذشته  سال  كه  كسانى  كه  باورند 
راى دادند با حضور خيابانى، حمايت خود را از او نشان 
خواهند داد هر چند مخالفان دولت گفته اند كه بسيارى از 

حاميان قبلى مرسى، از حكومت او سرخورده شده اند.
مصر،  الئيك  و  ليبرال  گروه هاى  و  احزاب  برخى 
سال  يك  طى  جمهورى  رييس  اقدامات  از  جنبه هايى 
استقرار  از  جلوگيرى  از  براى  تالش  نشانه  را  گذشته 
يك  ايجاد  هدف  با  تدريجى  اقدام  طريق  از  دموكراسى 
حكومت دينى مى دانند و با آن مخالفت كرده اند. اگرچه 
اين احزاب از اعتراضات گسترده كنونى حمايت كرده اند، 
اما به نظر مى رسد كه رهبرى اين حركت را جوانان و 
شناخته  احزاب  و  داشته اند  برعهده  كوچك  تشكل هاى 

شده تر از آنها تبعيت كرده اند.
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از سوى كميته روابط خارجى مجلس نمايندگان 
آمريكا انجام شد

نامه به اوباما 
براى تحريم 
بيشتر ايران

آمريكا  نمايندگان  مجلس  خارجى  روابط  كميته 
در  خواسته  وى  از  اوباما  به  خطاب  اى  نامه  در 
عليه  را  بيشترى  هاى  تحريم  رو  پيش  روزهاى 
معادن  مهندسى،  هاى  بخش  كه  كند  اعمال  ايران 
و حتى ساخت و ساز را نيز در اين كشور شامل 

مى شود.
تحريم  مجموعه  دوشنبه  روز  از  متحده  اياالت   
هاى جديدى را عليه ايران به اجرا درآورده است 
وزارت  سخنگوى  عراقچى،  عباس  اعتقاد  به  كه 
مساله  براى  حلى  راه  به  دستيابى  روند  خارجه، 
هسته اى ايران را پيچيده تر مى كند. اما به نظر 
مى رسد اين نقطه پايان تحريم هاى آمريكا عليه 
ايران نيست، چرا كه همزمان با اعمال اين تحريم 
ها، كميته روابط خارجى مجلس نمايندگان آمريكا 
در  خواسته  وى  از  اوباما  به  خطاب  اى  نامه  در 
عليه  را  بيشترى  هاى  تحريم  رو  پيش  روزهاى 
معادن  مهندسى،  هاى  بخش  كه  كند  اعمال  ايران 
و حتى ساخت و ساز را نيز در ايران شامل مى 

شود.

تحريم هاى 11 تير،  نخستين بسته تحريم هاست 
كه پس از انتخاب حسن روحانى به عنوان رئيس 
ساختمان  به  او  ورود  از  پيش  و  ايران  جمهور 
رياست جمهورى، اجرايى مى شود. اين تحريم ها 
طيفى از صنايع در ايران را شامل مى شود و از 
نظر تئوريك مى تواند به توقف كامل تجارت طال 

و ريال با ايران منجر شود.

جديد  دور  حاميان  تايمز،  نيويورك  گزارش  به 
اين  گويند  مى  ايران  عليه  آمريكا  هاى  تحريم 
محدوديت ها ميلياردها دالر منابع درآمد ايران را 
خشك مى كند. باوجود تحريم هايى كه در گذشته 
عليه ايران اعمال مى شد، ابن كشور با دور زدن 
تحريم ها ، به منابع مالى قابل توجهى دست مى 
يافت اما اكنون ممنوعيت تجارت طال مى تواند به 
طور ملموسى درآمد ايران را كاهش دهد. اين در 
جديد  هاى  تحريم  بسته  ناقضان  كه  است  حالى 
به  دسترسى  قطع  نظير  هايى  مجازات  با  آمريكا 
بازار فلزات ارزشمند آمريكا، مواجه خواهند شد.

صادراتى  گاز  و  نفت  اخير  هاى  سال  در  ايران 
به كشورهايى مانند تركيه را با طال معامله كرده 
هاى  انتقال  و  نقل  مانع  ها  تحريم  كه  چرا  است، 
سيستم  طريق  از  پرداخت  هاى  روش  و  بانكى 
از  ايران  مقامات  دليل  همين  به  شد.  مى  بانكى 
طال براى خريد منابع دالر و يورو مورد نياز به 
ديگر  هدف  كردند.  مى  استفاده  واردات  منظور 
رايج  پول  ارزش  حفظ  به  كمك  نيز  طال  خريد  از 
ايران، يعنى ريال است كه در يك سال اخير نيمى 

از ارزش خود را از دست داده است.

كه  ها  دمكراسى  از  دفاع  بنياد  از  دابويز،  مارك 
يك گروه پيشنهاد دهنده تحريم هاى بيشتر عليه 
اظهار  زمينه  اين  در  است،  واشينگتن  در  ايران 
از  توجهى  قابل  بخش  جديد  هاى  تحريم  داشت: 
تجارت با ايران را ممنوع مى كنند. به اين ترتيب 
انتقال  يا  فروش  از  حقوقى  يا  حقيقى  شخص  هر 

طال به ايران منع مى شود.

برخى ديگر از كارشناسان نيز بر اين باورند كه 
ممنوعيت تجارت طال با ايران دست كم مشكالت 
جديدى براى ايران ايجاد مى كند كه توانايى تهران 

براى مقاومت در برابر فشار اقتصادى آمريكا و 
از  دسته  اين  باور  به  دهد.  مى  كاهش  را  اروپا 
را  ها  تحريم  زدن  دور  طال،  تحريم  كارشناسان، 
براى ايران دشوار تر مى كند. به اين ترتيب ايران 
به  بيشترى  وابستگى  تجارى  روابط  ادامه  براى 
نرخ  با  نتيجه  در  و  كند  مى  پيدا  پاياپاى  معامله 
تورم و بيكارى باالتر روبرو خواهد شد. به بيان 
هزينه  يابد،  افزايش  مبادالت  هزينه  هرچه  بهتر، 

زندگى در ايران نيز باالتر مى رود.

ممنوعيت تجارت طال با ايران دست كم مشكالت 
توانايى  كه  كند  مى  ايجاد  ايران  براى  جديدى 
اقتصادى  فشار  برابر  در  مقاومت  براى  تهران 

آمريكا و اروپا را كاهش مى دهد.
تحريم هاى جديد كه صنعت خودروسازى ايران 
و هرگونه مبادله مالى قابل توجه با ريال در بانك 
طرحى  نتيجه  گيرد،  مى  نشانه  را  خارجى  هاى 
و  رسيد  اوبا  امضاء  به  ژانويه  ماه  در  كه  است 
و  ميالدى  گذشته  ماه  اوايل  آن  اجرايى  فرمان 

پيش از انتخابات ايران صادر شد.

ها  تحريم  افزايش  احتمال  كه  است  درحالى  اين 
در كنگره آمريكا، فارغ از نتيجه انتخابات رياست 
حسن  كه  هرچند  دارد.  وجود  ايران  جمهورى 
تالش  از  خود  انتخاباتى  شعارهاى  در  روحانى 
براى تعديل تحريم ها و روابط بهتر با جامعه بين 

المللى سخن گفته است.

با اين وجود برخى تحليلگران در غرب ادعا مى 
كنند روحانى از قدرت تصميم گيرى در سياست 
هاى هسته اى ايران برخوردار نيست . در مقابل 
گروهى نيز بر اين عقيده اند كه انتخاب روحانى، 
نارضايتى مردم ايران از سياست هاى جارى در 
زمينه هسته اى كه به تشديد تحريم ها منتهى شد 

را به تصوير مى كشد.

خارجى  روابط  كميته  كه  است  شرايطى  در  اين 
به  را  اوباما  باراك  نيز  آمريكا  نمايندگان  مجلس 
اعال تحريم هاى سنگين تر عليه ايران ترغيب مى 
كند. اعضاى جمهوريخواه و دمكرات اين كميته با 
امضاء نامه اى از رئيس جمهور آمريكا خواسته 
اند باوجود انتخاب روحانى، تحريم ها را تقويت 

كند.

در بخشى از اين نامه با اشاره به سابقه روحانى 
است:  آمده  ايران  اى  هسته  مذاكرات  هدايت  در 
انتخابات ايران متاسفانه تغييرى در تالش تهران 
نكرده  ايران  اى  هسته  سالح  به  دستيابى  براى 
بارها  كشور   اين  كه  است  حالى  در  اين  است. 
برنامه هاى هسته اى خود را صلح آميز توصيف 
كرده و ادعاى غرب در مورد تسليحاتى بودن اين 

برنامه ها را تكذيب مى كند.

ما به عنوان اعضاى كميته روابط خارجى مجلس 
نمايندگان، از اعمال تحريم هاى جديد عليه ايران 
قدردانى مى كنيم. شما بايد هيچ ترديدى را براى 
هر  متحده  اياالت  كه  نگذاريد  باقى  ايران  دولت 

جمهورى  بازداشتن  براى  تواند  مى  كه  را  آنچه 
اسالمى از دستيابى به سالح هسته اى انجام مى 

دهد.
روحانى  اشاره  باوجود  است:  آمده  نامه  اين  در 
به تعامل بيشتر با غرب، ظرفيت هسته اى ايران 
در ماه هاى اخير افزايش يافته و سانتريفوژهاى 
بيشترى در تاسيسات هسته اى ايران فعال شده 
و همچنين پروژه راكتور آب سنگين نيز پيشرفت 
همين  به  است.  داشته  را  اى  مالحظه  قابل  هاى 
دليل دولت اوباما نه تنها بايد فشار را حفظ كند 
تجارى  و  مالى  هاى  تحريم  كيفيت  و  كميت  بلكه 
به  خطاب  نامه  اين  در  دهد.  ارتقاء  ايران  عليه  را 

اوباما آمده است:

ما به عنوان اعضاى كميته روابط خارجى مجلس 
عليه  جديد  هاى  تحريم  اعمال  از  نمايندگان، 

خواهيم  مى  شما  از  و  كنيم  مى  قدردانى  ايران 
افزايش  ايران  بر  را  فشار  رو  پيش  روزهاى  در 
معادن،  بخش  تواند  مى  جديد  هاى  تحريم  دهيد. 
نشانه  ايران  در  را  ساز  و  ساخت  و  مهندسى 
بگيرد. ما قصد داريم تحريم ها را با طرحى كه هم 
اكنون با اجماع در اين كميته به تصويب رسيده  - 
و در انتظار راى مجلس نمايندگان است - تشديد 
كنيم. شما بايد هيچ ترديدى را براى دولت ايران 
باقى نگذاريد كه اياالت متحده هر آنچه را كه مى 
تواند براى بازداشتن ايران از دستيابى به سالح 

هسته اى انجام مى دهد.

كارشناسان  و  المللى  بين  امنيت  تحليلگران  البته 
نظرهاى  سياست  اين  مورد  در  ايران  امور 
گويند  مى  برخى  كه  حالى  در  دارند.  متفاوتى 
پيروزى روحانى نقش اندكى در مذاكرات هسته 
بينى  خوش  ابراز  با  ديگران  دارد،  ايران  اى 
را  روحانى  عملكرد  بايد  گويند  مى  اى  محتاطانه 
نيز  گروهى  كرد.  ارزيابى  دولت  تشكيل  از  پس 
مى گويند روحانى نمى تواند فورا براى پذيرش 
تحريم  اعمال  و  كند  اقدام  غرب  هاى  درخواست 
هاى بيشتر مى تواند پتانسيل هاى موجود در اين 

روند را از بين ببرد.
دفاع  وزارت  سابق  مقام  كال،  كالين  همچنين، 
اوباما بر اين باور است كه واشينگتن بايد تا روى 
كار آمدن دولت روحانى و مشاهده عملكرد وى، 
صبورى پيشه كند. به گفته وى، روحانى به زمان 
در  فرصتى  كند  راضى  را  تندروها  تا  دارد  نياز 

اختيار او قرار دهد.

از سوى ديگر دولت اوباما نيز به نوبه خود نشان 
داده در مورد عزم كنگره براى اعمال تحريم هاى 
كرى،  جان  است.  نگران  ايران،  عليه  تر  سنگين 
وزير امور خارجه آمريكا مى گويد در اين مرحله 
نبايد فشارها راتشديد كرد و بايد از طريق پنجره 
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آلمانى ها نمى خواهند بر قاره سبز سلطه يابند

پرهيز از رهبرى اروپا
مترجم: مريم رضايى / منبع: اكونوميست

كمتر پيش مى آيد بازى فينال ليگ قهرمانان اروپا كال در دست يك كشور 
باشد. اما 25 مه امسال، بيش از 360 ميليون نفر در سراسر جهان شاهد 
فينال تمام آلمانى با حضور بايرن مونيخ و بورسيا دورتموند بودند.اين 

مسابقه يك نمادگرايى قوى در مورد آلمان بود.
آلمان چه در فوتبال، چه در سياست و چه در اقتصاد، به قدرتمندترين 
نشريه  در   1999 درسال  كه  كشور  اين  است.  شده  تبديل  اروپا  كشور 
اكونوميست به عنوان بيمار اروپا توصيف شده بود، اكنون به قوى ترين 
توليد  يك پنجم  آلمان  است.  شده  تبديل  قاره  اين  اقتصاد  بهترين  البته  و 
شركت هاى  دارد.  دست  در  را  آن  صادرات  چهارم  يك  و  اروپا  اتحاديه 
دارند.  جهانى  شهرت   ،SAP تا  گرفته  فولكس واگن  از  آلمانى،  بزرگ 
توليدكنندگان  مانند  كشور،  اين  تر  كوچك  شركت  هاى  از  بسيارى 
ويژه  بازارهاى  در  نيز  پاك كننده هاى صنعتى  و  تونل  حفر  ماشين آالت 

جهانى رقابت مى كنند. 
استاندارد  آمارهاى  از  استفاده  با  (كه  آلمان  درصد   4/5 بيكارى  نرخ 
شده سازمان همكارى اقتصادى و توسعه محاسبه شده) كمتر از نصف 
ديگر  بالى  به  كه  جوانان،  بيكارى  نرخ  است.  اروپا  كل  بيكارى  ميانگين 
گذشته  سال   20 در  ميزان  كمترين  به  شده،  تبديل  اروپايى  كشورهاى 
آلمان رسيده است. بودجه آلمان متوازن است، بدهى دولت روند نزولى 
آلمان  است.  اروپا  كل  در  ميزان  كمترين  بلندمدت  اوراق  بهره  و  دارد 
بزرگ ترين كشور بستانكار در ميان كشورهاى حوزه يورو است و در 

تعيين سرنوشت واحد پولى يورو بيشترين نفوذ را دارد. 
افزوده  آلمان  قدرت  به  اروپايى،  كشورهاى  ديگر  شدن  تضعيف  البته 
سر  بر  داخلى  بحث  هاى  درگير  و  نيست  يورو  عضو  كه  بريتانيا  است. 
باقى ماندن عضويت در اتحاديه اروپا شده، نفوذ خود را در اين قاره از 
دست داده است. همكارى نزديك آلمان-فرانسه كه بعد از جنگ جهانى 
فرانسوى  سياستمداران  برخى  و  شده  نامتعادل  كمى  شد،  شروع  دوم 

«سختگيرى خودخواهانه» آنگال مركل، 
داده اند.  قرار  انتقاد  مورد  يورو  بحران  مورد  در  را  آلمان  اعظم  صدر 
شكاف اقتصادى بين آلمان و فرانسه هم به بيشترين حد خود رسيده، 
فورى  اصالحات  به  و  است  غيررقابتى  و  راكد  فرانسه  اقتصاد  چراكه 

نياز دارد. 
در نتيجه، قدرت در اروپا شديدا به سمت برلين حركت كرده است. آنگال 
در  مى شود.  محسوب  قاره  سياستمدار  مهم ترين  حاضر  حال  در  مركل 
پكن يا واشنگتن اين سوال كه «آينده اروپا چه مى شود؟» مترادف است با 

اينكه «آلمان چه مى خواهد؟»
بوروكرات هاى مستقر در بروكسل با ناراحتى در مورد اينكه برلين به 
مقامات  اين  از  يكى  گفته  به  مى گويند.  سخن  شود،  تبديل  اروپا  پايتخت 
كشورهاى  ديگر  مى كند،  تغيير  مساله اى  مورد  در  آلمان  موضع  «وقتى 
اروپا به پيروى از آن به خط مى شوند. اين مساله در تاريخ اتحاديه اروپا 

بى سابقه بوده است.»
سياست  در  مثال  نيست.  بالمنازع  حوزه ها  برخى  در  آلمانى ها  برترى 
ايفا  مهمى  نقش  هم  هنوز  بريتانيا  و  فرانسه  نظامى،  مسائل  و  خارجى 
مى كنند. اما اگر سياست اروپا را نوار گسترده اى در نظر بگيريم، آلمان 
اقتصاد  ضعف  به  توجه  با  و  است  جلوتر  كشورها  ديگر  از  قدم  يك 
فرانسه، سردرگمى  هاى بريتانيا و مشكالت بدهى كشورهاى جنوب اروپا، 
مى توان پيش بينى كرد كه در چند سال آينده، اروپا را با عبارت «ساخت 

آلمان» خواهيم شناخت. 
خارج از آلمان، اين برترى به موضوع داغى براى مباحثات تبديل شده 
آلمان  نقش  اينكه  مورد  در  كيسينجر  هنرى  معروف  صحبت هاى  است. 
براى اروپا بسيار بزرگ و براى كل جهان بسيار كوچك است، دوباره بر 
زبان ها افتاده است. بسيارى اظهار نگرانى مى كنند كه قدرت آلمان بيش 
مركل  اروپا  جنوب  روزنامه هاى  كاريكاتورهاى  است.  شده  زياد  حد  از 
را با سيبيل هيتلر به تصوير مى كشند. سياستمداران كشورهاى جنوب 
اروپا مى گويند آلمان خودخواهانه از نفوذ خود براى تحميل سياست هاى 

رياضتى استفاده كرده است. 

برخي ديگر نگرانند كه آلمان بيش از حد غيرفعال شده است. مثال رادك 
سيكورسكي، وزير امور خارجه لهستان، از سكون آلمان بيش از قدرت 
گرفتن اين كشور هراس دارد. براساس اين ديدگاه، آلمان نمي خواهد و 
نمي تواند به يك قدرت برتر تبديل شود. به زبان دانشمندان سياسي، اين 
آمريكا  كه  كاري  ندارد؛  را  اروپا  هژموني  به  شدن  تبديل  ظرفيت  كشور 
آستون  دانشگاه  از  پاترسون،  ويليام  مي دهد.  انجام  دنيا  كل  مورد  در 

بيرمنگام، آلمان را يك «هژموني بي عالقه» مي نامد. 
در داخل آلمان اين بحث ها تقريبا جايى ندارند. آلمانى ها نسبت به نقش 
رو به رشد كشورشان در اروپا رويكرد كامال دوگانه اى دارند و به طور 

كلى نسبت به نقش رهبرى كشورشان حس خوبى ندارند.
قابل  سپتامبر  عمومى 22  انتخابات  در  آلمان  كوتاه مدت  نفوذ  بارزترين 
مشاهده است. احتمال اينكه آنگال مركل براى دور سوم به عنوان صدر 
در  زيادى  محبوبيت  شخصا  او  است.  زياد  شود،  انتخاب  آلمان  اعظم 
آلمان دارد و حزب اتحاديه دموكرات مسيحى او همراه با جناح باواريا و 

حزب اتحاديه سوسيال مسيحى در نظرسنجى ها پيشتازند. 
به  نسبت  آلمان  اخير  واكنش هاي  بر  واضحي  طور  به  انتخابات،  تدارك 
بحران يورو تاثيرگذار بوده است، اما نتيجه انتخابات هر چه باشد، بعيد 
بزرگي  تغيير  اروپا  اتحاديه  يا  يورو  به  نسبت  آلمان  سياست  در  است 

ايجاد شود. 

نقش گذشته در شرايط حال
بهترين جايي كه مي توان توضيح اين مسائل را يافت، تاريخ است. سايه 
گذشته روي آلمان سنگيني مي كند و اثر آن روي اين كشور، پيچيده تر 
تقسيم  عمده  گروه  سه  به  سايه ها  اين  است.  ديگر  بزرگ  كشور  هر  از 

مي شوند. 
آلماني  ندارد.  بين المللي  رهبري  در  موفقي  تجربه  هيچ  آلمان  اينكه  اول 
زندگي  مستقل  نيمه  و  كوچك  كشورهاي  مجموعه  در  قرن ها  زبان ها، 
امپراتوري  تالش   1871 سال  در  كشورها  اين  اتحاد  از  بعد  و  كرده اند 
آلمان براي مديريت جهان، پردردسر بوده است. معجزه اقتصادي آلمان 
بعد از جنگ جهاني دوم، زماني اتفاق افتاد كه اين كشور دو قسمت شده 
اشغال  تحت  خارجي  نيروهاي  توسط  آن،  قديمي  پايتخت  برلين،  و  بود 
طرف  از  كه  بود  مستقلي  نيمه  كوچك  دولت  غربي،  آلمان  بود.  درآمده 
آمريكا حمايت مي شد و تقريبا سياست خارجي مستقلي از خود نداشت. 
در نتيجه، آلمان هيچ گونه تشكيالت يا سابقه تفكر استراتژيك ندارد و 
در  را  جهاني  قدرت  دولتشان  كه  ندارند  تمايلي  چندان  آلماني ها  بيشتر 
بزرگ تر  نمونه  كشورشان  مي دهند  ترجيح  آنها  باشد.  داشته  دست 

سوئيس باشد؛ يعني اقتصادي موفق و سياستي متعادل داشته باشد. 
موضوع ديگري كه آلمان از تاريخ به ارث برده، اعتقاد به يكپارچه سازي 
به  مسيري  غربي  آلمان  به  اروپا  دوم،  جهاني  جنگ  از  بعد  است.  اروپا 
سوي صلح و موفقيت را پيشنهاد كرد. در ساختار سياسي نامتمركزي 
كه متحدين بر آلمان تحميل كردند، قدرت بين دولت هاي محلي، ايالتي و 
فدرال تقسيم مي شود، در حالي كه آلمان بيشتر به فدراليسم عادت كرده 
است.  سومين ميراث تاريخ، تمايل به ايجاد ثبات است، چراكه آلماني ها 
در طول تاريخ نسبتا از آن محروم بوده اند. مدت 68 سالي كه از پايان 
در  ثبات  و  صلح  پيوسته  دوره  طوالني ترين  گذشته،  دوم  جهاني  جنگ 
آلمان از قرن شانزدهم ميالدي بوده است. در 100 سال گذشته، آلماني ها 
با چندين دوره سقوط اقتصادي و تورم شديد دست و پنجه نرم كرده اند. 
به  نسبت  آلماني ها  نگراني  مي دهد  نشان  شده،  انجام  اخيرا  كه  تحقيقي 
تورم بيشتر از تهديد بيماري هاي كشنده اي مانند سرطان است. آنها به 
قوانين اهميت زيادى مى دهند و نهادهايى مانند دادگاه قانون اساسى و 
تحت  را  سياستمداران  و  مى دهند  توسعه  را  ثبات  كه  را  مركزى  بانك 

كنترل مى گيرند، مهم مى دانند. 
باشد،  مشكل آفرين  آلماني  سياستمداران  براي  مي تواند  يورو  بحران 
چون اين نيروهاي قدرتمند تاريخي را – مخالفت با رهبري دنيا، تمايل 
مى كند.  تناقض  دچار  بي ثباتي-  از  هراس  و  اروپايي  يكپارچه سازي  به 
موسسه  اخير  نظرسنجي  هستند.  اروپايي  اتحاد  طرفدار  ذاتا  آلماني ها 
PEW نشان مي دهد 60 درصد آنان ديدگاه مثبتي نسبت به اتحاديه اروپا 
دارند كه در مقايسه با مردم بريتانيا، فرانسه يا اسپانيا بيشترين تعداد 
از  نفر   7 آلماني   10 هر  از  تقريبا  داده  نشان  ديگري  نظرسنجي  است. 
واحد پولي متحد يورو حمايت مي كنند. چنين حمايتي مى تواند به دولت 
براى تصميم گيرى در مورد آينده يورو جسارت بدهد، اما اين جسارت با 

هراس از بروز بى ثباتى متعادل مى شود. 

نپذيرفتن رهبرى
رويكرد سرگردان آلمان با عدم تمايل به رهبري دنيا تركيب شده است. 
اين  به  خاص،  طور  به  مركل  آنگال  و  كلي  طور  به  آلمان  سياستمداران 
پاسخ  نيست،  آنها  عهده  بر  يورو  تثبيت  مسووليت  كه  آلمانى ها  ذهنيت 
مثبت داده اند. يعنى كشورى كه ظرفيت ايجاد يك ديدگاه استراتژيك را 
براى آينده اين واحد پولى دارد، تمايلى به انجام اين كار ندارد. از طرف 
ديگر، بسياري از آلماني ها مي گويند مركل قصد احياى اقتصاد اروپا را 
دارد كه اين امر با افزايش رقابت پذيري محقق مي شود و در اين زمينه 

آلمان مى تواند اقدام جسورانه اى انجام دهد.
به هر حال، در هر دو مورد، نقش رهبرى آلمان ضرورى است. برنامه 
سياست  همچنين  نيست.  كافى  يورو  مورد  در  كشور  اين  رقابت پذيرى 
جسورانه  مديريت  از  نمونه اى  اينكه  از  بيشتر  انرژى،  مورد  در  آلمان 
و  شده  برنامه ريزى  بد  كه  است  تكجانبه گرايى  نوعى  از  حاكى  باشد، 
نشان مى دهد اين كشور تمايل ندارد در مورد چالش هاى بين المللى تفكر 

استراتژيك داشته باشد. 
موضوع مهم تر اين است كه تغييرات در آلمان به سرعت رخ مي دهد. اين 
كار  سن  در  كه  جمعيتي  تعداد  و  دارد  را  اروپا  جمعيت  پيرترين  كشور 
هستند، به سرعت در حال كاهش است. كاهش گسترده نيروي كار آلمان، 
مهاجرپذيري اين كشور را بيشتر مي كند و همچنين زنان بيشتري بايد 
خواهد  اجتماعي  و  اقتصادي  عميق  تاثيرات  مسائل  اين  بروند.  كار  سر 

داشت و بر نحوه رفتار آلمان در اتحاديه اروپا نيز اثرگذار خواهد بود.

تحليل مبدع اصطالح «قدرت نرم» از آينده جهان

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

اهميت انتشار قدرت
اگر پرسيده شود در دنياى امروزى چه اتفاق مهمى دارد مى افتد، بايد 
پاسخ داد كه كاهش هزينه هاى محاسبه و ارتباطات چنان باعث وفور 
اطالعات شده است كه اين ساختار را كه «چه كسى چه كارى مى تواند 
انجام دهد» تغيير داده  است. من در كتابم مقايسه  بين خودروها را مطرح 
كردم تا اثبات كنم چگونه هزينه محاسبات در ربع آخر قرن بيستم تا 
يك هزار برابر كاهش يافته است. اگر قيمت خودرو نيز به همان سرعت 
كاهش مى يافت، امروز مى توانستيد با پنج دالر يك خودرو بخريد. اگر 
هر چيزى تا اين حد ارزان شود، موانع ورود كاهش پيدا مى كند و هر 
بين  مى خواستيم  اگر  سال 1975،  در  شود.  بازى  وارد  مى تواند  كسى 
ارتباط  همزمان  طور  به  پكن  و  مسكو  ژوهانسبورگ،  سانفرانسيسكو، 
كه  طورى  به  بود.  پرهزينه  بسيار  اما  شدنى  كارى  چنين  كنيم،  برقرار 
هر  امروزه،  بود.  كار  اين  به  قادر  بزرگ  شركت  يك  يا  دولت  يك  تنها 
كسى مى تواند همان كار را به رايگان و از طريق اسكايپ انجام دهد. اين 
تحولى بسيار عظيم است. نه اينكه دولت ها از صحنه محو شده اند يا  كه 
قدرتمندترين بازيگران در اين صحنه نيستند، بلكه به اين معنا است كه 
صحنه بسيار شلوغ تر شده  است. يعني اينكه الزم است با دقت فكر كنيد 
چگونه مى خواهيد قدرت خود را به كار بگيريد وقتى كه با اين صحنه  
شلوغ با بازيگران مجهز به اطالعات مواجه هستيد، بازيگرانى كه پيش 

از اين در بازي جايي نداشتند.

قلمرو سايبرى
وقتى به قلمرو سايبرى فكر مى كنيد ممكن است مرتكب دو اشتباه شويد. 
يكى اينكه فرض كنيد دولت ها مهم ترين بازيگران نيستند، و ديگرى اينكه 
فرض كنيد دولت ها از عهده  همه كارها برمى آيند. اگر ديدگاه اخير را 
برگزينيد، ممكن است براى برترى يافتن در زمينه سايبرى تالش كنيد. 
اين امر از لحاظ نظامى منطقى به نظر مى رسد. به عنوان مثال، برترى 
نيروى دريايى را در نظر بگيريد. مسلما دزدان دريايى و غيره حضور 
دارند، اما نيروى دريايى اياالت متحده در زمينه نيروى دريايى برترى 
توانايى  يا  سايبرى  برترى  مورد  در  صحبت  سايبرى،  قلمرو  در  دارد. 
چيرگى بر فضاى سايبرى منطقى نيست. زيرا ما كنترل كافى بر دزدان 
يا ساير بازيگران نداريم. اما اشتباه متقابل را كسانى مرتكب مى شوند 

كه مى گويند در قلمرو سايبرى، همگان برابرند.
در صورتى كه برابر نيستند. در مجله نيويوركر در دهه  90 كاريكاتور 
فوق العاده اى چاپ شد كه سگى را در پشت كامپيوتر نشان مى داد كه 
مى گويد:  دوم  سگ  به  اول  سگ  بود.  ديگرى  سگ  با  صحبت  حال  در 
اين  هستى.»  سگ  يك  تو  كه  نمى داند  كسى  اينترنت  در  نباش.  «نگران 
كاريكاتور واقعا يك غيب گويى است. زيرا به اين معنا است كه اگر در 
فضاى سايبرى تحت حمله قرار بگيريد، نخواهيد دانست كه اين حمله 
از جانب يك هكر، مجرم، گروه تروريستى يا دولت ديگرى است. و اگر 
مهاجم باهوش باشد، ممكن است به گونه اى رد از خود به جاى بگذارد 
كه شما را گمراه كند و فكر كنيد كه مهاجم يكى ديگر از انواع ذكر شده 
است. عده اى گفته اند منظور اين است كه همه برابرند. اما نيستند. همه  
سگ ها برابر نيستند. بعضى ها بزرگ ترند، محكم تر گاز مى گيرند و منابع 

بيشترى در اختيار دارند.

رسانه هاى اجتماعى و مصر
مورد  در  متعارف  فهم  ا ست.  مصر  به  مربوط  جالب  واقعا  مورد  يك 
مصر تا پيش از اين به اين صورت بوده است كه هيچ حق انتخابى غير 
مستبد  سلطان  مبارك،  طرفدار  بايد  يا  نداشت:  وجود  حالت  دو  اين  از 
باشيد يا اينكه به همراه گروه مذهبى اخوان المسلمين به پا خيزيد. هيچ 
در  اطالعات  تبادالت  فزاينده  و  عظيم  رشد  نداشت.  وجود  بينابينى  راه 
بيست يا سى سال اخير باعث به وجود آمدن يك قشر بينابينى شد و 
رشد  كرديم.  مشاهده  تحرير  ميدان  در  كه  بودند  همان هايى  افراد  اين 
مشكالت  بلكه  آورد،  وجود  به  را  جنبش  اين  تنها  نه  اطالعات  تبادالت 
و  توييتر  وسيله   به  نيز  را  دسته جمعى  اقدام  برنامه ريزى  و  هماهنگى 

فيس بوك حل كرد. 
سياست  ماجراى  كل  آن  است،  سياست  از  متفاوتى  بسيار  نوع  اين 
نيست- ارتش همچنان نقشى اساسى را ايفا مى كند. اگر ارتش تصميم 
گرفته  بود آتش بگشايد، همچنان كه در ليبى و يمن آتش گشود، ممكن 
بود نتيجه  متفاوتى را در پى داشته باشد- در ميدان تيان آن من ارتش از 
زور استفاده كرد. اما در مصر ارتش عقب نشينى كرد. با اين كه ارتش 
قدرت سخت اصلى را در دست داشت، اما تظاهر كنندگان ميدان تحرير 
مشاهده  آنچه  حاال  و  داشتند  اختيار  در  جريان  اين  در  را  نرم  قدرت 
يك  نمايش  اول  پرده   در  ما  است.  نيرو  دو  اين  بين  چانه زنى  مى كنيد 
خواهد  رفت، اما جالب  هستيم. نمى دانيم كه چگونه پيش  تئاتر طوالنى 
است كه اين نمايشنامه با نمايشنامه هايى كه ده سال پيش قابل تصور 
بود، بسيار متفاوت است. نمايشنامه هايى كه تنها حاكمان مستبد از يك 
طرف و اخوان المسلمين از طرف ديگر ايفاى نقش مى كردند. ادامه دارد
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

دليل سقوط قيمت طال چيست؟
حجت ايزدخواستي

در اقتصاد عواملي كه باعث خوشبيني سرمايه گذاران نسبت به بخش 
واقعي مي شود، سرمايه را از بخش سوداگري به بخش واقعي سوق 
غيرتوليدي  بازارهاي  در  قيمت  و  تقاضا  كاهش  باعث  و  داد  خواهد 
و  داخلي  اقتصادي  و  سياسي  تحوالت  كنار  در  امر  اين  كه  مي شود 

بين المللي، نقش مهمي در كاهش قيمت فلزات گرانبها ايفا مي كند.
با توجه به تحوالتي كه اخيرا در بازار فلزات گرانبها اتفاق افتاده و 
باعث شده است كه طي چند ماه اخير، قيمت هر اونس طال به كمتر 
اين  علت  اوال  كه  مي شود  مطرح  سواالت  اين  برسد،  دالر   1250 از 
كاهش شديد قيمت فلزات گرانبها، به ويژه طال، چيست و دوم اينكه 
آيا بازار فلزات گرانبها داراي حباب است و آيا اكنون حباب اين بازار 
قيمت  كاهش  روند  اين  آيا  اينكه  سوم  و  خير  يا  است  شده  شكسته 

فلزات گرانبها ادامه مي يابد؟
قبل از پرداختن به سواالت مطرح شده، بايد به اين سوال جواب داده 
شود كه علت افزايش قيمت فلزات گرانبها، طي چهار سال گذشته و به 
ويژه از سال 2008 تاكنون چه بوده است. جواب به اين سوال كمك 
فلزات گرانبها  قيمت  بي سابقه  كاهش  روند  به  دادن  پاسخ  در  زيادي 
اونس  هر  جهاني  قيمت  افزايش  اصلي  عوامل  از  يكي  كرد.  خواهد 
طال در چند سال گذشته، به ويژه از سال 2008 تاكنون، بحران هاي 
سال  در  سپتامبر   11 حادثه  وقوع  با  است.  بوده  امريكا  اقتصادي 
بحران  زمينه هاي  و  شد  شروع  امريكا  در  اقتصادي  بحران   ،2001
مالي 2008 امريكا را فراهم كرد. به دنبال وقوع حادثه 11 سپتامبر 
2001، بازار امريكا مستعد ركود اقتصادي شد و به  علت نااطميناني 
به آينده اقتصاد امريكا و پيش بيني ركود، بازارهاي مالي اين كشور 

با پديده خروج نقدينگي روبه رو شدند.
سياست هاي  ركود،  منفي  اثر  رساندن  حداقل  به  براي  رزرو  فدرال 
انبساطي پولي را به  كار گرفت و در دوره سه ساله 2000 تا 2003، 
نرخ بهره را از 6/5 درصد به يك درصد كاهش داد تا از اين طريق، 
سرمايه گذاري را براي مقابله با اثرات منفي ركود حاصل از تركيدن 
حباب هاي قيمتي بازار سهام، افزايش دهد. اما با تركيدن حباب قيمتي 
بازار سهام، بازدهي بازارهاي سهام و اوراق قرضه كاهش يافت و 
باعث خروج نقدينگي از اين بخش شد. با ادامه يافتن روند ركودي در 
اقتصاد امريكا، بخشي از اين نقدينگي وارد بازار فلزات گرانبها شد. 
اين امر باعث افزايش تقاضاي طال در بازار جهاني و افزايش قيمت 

آن شد.
سياست انبساطي پولي و كاهش نرخ بهره در دوره 2000 تا 2003، 

اثر بسيار فراواني در افزايش تقاضاي وام هاي ارزان قيمت از سوي 
اقشار كم درآمد داشته است و باعث شد تا نظام مالي در امريكا از 
بنابراين  كند،  استفاده  پيش  از  بيش  خود  اعتباري  پول  خلق  قدرت 
سال هاي  از  بعد  اقتصادي  تحوالت  روند  در  كه  مي شود  مشاهده 
2008، خلق اعتبارات بانكي و به كارگيري سياست هاي انبساطي پولي 
سطح  افزايش  به  منجر  امريكا،  مالي  و  پولي  سياستگذاران  توسط 
براي  را  زمينه  و  شد  جهاني  اقتصاد  در  نااطميناني  ايجاد  و  قيمت ها 
فعاليت هاي سوداگري فراهم كرد، بنابراين اگرچه قيمت هر اونس طال 
در سال 2008 كمتر از 800 دالر بود، اما در طول 4 سال، شكل گيري 
فعاليت هاي سوداگري و افزايش تقاضا براي فلزات گرانبها، باعث شد 

تا قيمت اين فلز گرانبها از 1600 دالر نيز فراتر رود.
چند  در  طال  اونس  هر  جهاني  قيمت  افزايش  اصلي  عوامل  از  يكي 
اقتصادي  بحران هاي  تاكنون،   2008 سال  از  ويژه  به  گذشته،  سال 
امريكا بوده است. با وقوع حادثه 11 سپتامبر در سال 2001، بحران 
اقتصادي در امريكا شروع شد و زمينه هاي بحران مالي 2008 امريكا 

را فراهم كرد.
اين رشد شديد در قيمت هر اونس طال و در كنار آن، افزايش ناگهاني 
قيمت دالر در بازار داخلي، باعث افزايش شديد قيمت سكه در ايران 
نيز شد، اما آنچه طي چند ماه اخير در بازار فلزات گرانبها اتفاق افتاده، 
حاكي از آن است كه قيمت هر اونس طال، در مرحله اول، به 1253 
دالر كاهش يافته و طي روزهاي اخير، قيمت هر اونس طال به 1225 
طال  اونس  هر  دالري  كاهش 275  بيانگر  رقم  اين  است.  رسيده  دالر 
در طي دو مرحله بوده است. البته علت كاهش قيمت  فلزات گرانبها در 
ايران، عالوه بر ريشه هاي خارجي، ريشه داخلي نيز دارد؛ زيرا بهبود 
شرايط اقتصادي و رونق بيشتر بازارهاي توليدي، جايگاه بازار فلزات 
قيمتي را كساد مي كند و دارندگان اين گونه فلزات گرانبها، براي خارج 
فروش  سمت  به  گسترده  صورت  به  بازار،  اين  از  اموال شان  كردن 
انتظارات  و  ايران  در  رياست جمهوري  انتخابات  همچنين  مي روند. 
مربوط به بهبود شرايط اقتصادي، در كنار كاهش قيمت جهاني طال، 
افزايش  باعث  حتي  و  نبوده  بي تاثير  گرانبها  فلزات  قيمت  كاهش  در 
حدود 15 درصدي ارزش پول ملي طي هفته هاي اخير نيز شده است. 
بعد از افزايش قيمت طال طي چندين سال متوالي كه باعث شد قيمت 
هر اونس طال به مرز 1600 دالر نيز برسد، آنچه روند كاهش قيمت 
جهاني طال را تسريع كرده، عبارت است از انتشار گزارش هاي فدرال 
رزرو درباره بهبود شاخص هاي اقتصادي در امريكا، عرضه اوراق 
عرصه  در  سرمايه گذاري  مالي  موسسات  و  بانك ها  در  مشاركت 
بين المللي و گزارش بهبود در شرايط اشتغال در امريكا. اين موارد از 
جمله عوامل اصلي كاهش ارزش جهاني طال طي روزهاي گذشته به 
حساب مي آيد، زيرا عواملي كه باعث خوش بيني سرمايه گذاران نسبت 
به  سوداگري  بخش  از  را  سرمايه  مي شود،  اقتصاد  واقعي  بخش  به 
بخش واقعي سوق خواهد داد و باعث كاهش تقاضا و كاهش قيمت در 
اقتصادي  بحران  شكل گيري  بنابراين  مي شود،  غيرتوليدي  بازارهاي 
و مالي در امريكا از 2001 تا 2008 و اعمال سياست هاي انبساطي 
پولي براي كاهش تبعات ركود، نقش مهمي در افزايش قيمت هاي چند 
سال اخير فلزات گرانبها داشته است و هرگونه تغيير نگرش نسبت 
مهمي  نقش  مي تواند  هم  باز  امريكا  در  پولي  سياست هاي  تغيير  به 
يا  افزايش  در  بين المللي،  اقتصادي  و  سياسي  شرايط  ساير  كنار  در 
آتي،  زمان  در  چه  و  حال  زمان  در  چه  گرانبها،  فلزات  قيمت  كاهش 
داشته باشد. آنچه طي روزهاي اخير روند كاهش قيمت جهاني طال را 
تسريع كرده، انتشار گزارش هاي فدرال رزرو درباره متوقف كردن 
برنامه محرك هاي پولي در امريكا، عرضه اوراق مشاركت در بانك ها 
و موسسات مالي سرمايه گذاري در عرصه بين المللي و گزارش بهبود 

در شرايط اشتغال در امريكاست.

بيكارى حوزه يورو ركورد زد
ركود  طوالنى ترين  از  مى كند  تالش  يورو  حوزه  كه  شرايطى  در   
اقتصادى خود خارج شود، نرخ بيكارى اين حوزه در ماه مه افزايش 
يافت و به باالترين ركورد خود رسيد. اين مساله رهبران حوزه يورو 
و بانك مركزى اروپا را براى تقويت رشد اقتصادى تحت فشار قرار 

مى دهد. 
به گزارش بلومبرگ، دفتر آمار اتحاديه اروپا ديروز،دوشنبه، اعالم 
كرد نرخ بيكارى حوزه يورو از رقم اصالح شده 12 درصد در ماه 

آوريل به 12/1 درصد در ماه مه افزايش يافته است.
براساس اين گزارش، در ماه مه تعداد افراد بيكار در حوزه يورو با 
67 هزار نفر افزايش به 19/2 ميليون نفر رسيده است. نرخ بيكارى 
آلمان،  در  بيكارى  نرخ  است.  شده  اعالم  درصد   23/8 نيز  جوانان 
بزرگ ترين اقتصاد اروپا، به 5/3 درصد كاهش يافته است. اما اسپانيا 
با نرخ بيكارى 26/9 درصد، باالترين نرخ بيكارى را در ماه مه ثبت 
براساس  يونان  مارس(آمار  ماه  در  يونان  بيكارى  نرخ  است.  كرده 
چارچوب زمانى متفاوتى محاسبه مى شود) 26/8 درصد بوده است. 
اسپانيا و يونان با بحران بيكارى جوانان رو به رو هستند، به طورى 
 59/2 يونان  در  و  درصد   56/5 اسپانيا  در  جوانان  بيكارى  نرخ  كه 

درصد است. 

دفتر آمار اتحاديه اروپا همچنين گزارش داد تورم حوزه يورو از 1/4 
درصد در ماه مه به 1/6 درصد در ماه ژوئن افزايش يافته است. با 
اين وجود تورم همچنان كمتر از 2 درصد تعيين شده توسط بانك 

مركزى اروپا قرار دارد. 
از سوى ديگر، بخش توليدى حوزه يورو در ماه ژوئن كمتر از انتظار 
اقتصادى  احياى  كه  آورد  وجود  به  را  اميد  اين  و  شد  ركود  دچار 
داد  گزارش  اكونوميكس  ماركيت  مركز  است.  شده  آغاز  حوزه  اين 
شاخص بخش توليدى 17 كشور عضو يورو از 48/3 واحد در ماه 
مه به 48/8 واحد در ماه ژوئن افزايش يافته است. اين رقم بيشتر از 
برآورد اوليه 48/7 واحدى بود. شاخص بخش توليدى از ژوئيه سال 
2011 كمتر از سطح 50 واحد، كه نشان دهنده ركود است، قرار دارد. 
اروپا،  مركزى  بانك  رييس  دراگى،  ماريو  كه  است  شرايطى  در  اين 
هفته گذشته گفت سياست گذاران اين بانك آماده اند براى تقويت رشد 
اقتصادى حوزه يورو اقدام كنند. اين بانك در ماه مه نيز نرخ بهره 
گفت:  دراگى  داد.  كاهش  درصد  رقم 0/5  يعنى  سطح،  كمترين  به  را 
«سياست هاى بانك مركزى اروپا با شرايطى كه در آينده به وجود 

خواهد آمد، سازگار خواهد بود.»
براساس يك نظرسنجى كه بلومبرگ از اقتصاددانان انجام داده است، 
سال  دوم  فصل  در  يورو  حوزه  ماهه   18 ركود  مى شود  پيش بينى 

جارى پايان يابد.
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  حمايت نويسندگان بريتانيا از 
كتابفروشان مستقل

نويسندگان پرفروش بريتانيا با حمايت از كتابفروشى هاى مستقل 
از اين كه سود فروش آثار را آمازون و خرده فروشان زنجيره اى 

مى برند گله كردند.-
به نقل از بوك تريد، نويسندگان مشهورى چون جوليا دونالدسون 
هريس  جوانا  كودكان،  محبوب  و  پرفروش  كتاب  «گروفالو»  خالق 
و كيت مارتون قصد دارند تا با هشدار در وب سايت هايشان به 
مردم يادآورى كنند كه نبايد فقط از آمازون حمايت كنند و بايد با 
حمايت  ها  آن  از  مستقل  و  كوچك  هاى  كتابفروش  از  خريدشان 

كنند.
بر  مبنى  مستقل  كوچك  كتابفروش  يك  ادعاهاى  از  پس  تالش  اين 
حمايت نويسندگان از كتابفروشان زنجيره اى و بزرگ، شروع شد. 
يان  چون  انگليسى  مشهور  نويسندگان  حمايت  با  درخواست  اين 

رنكين، تام هالند و پاتريك نس روبه رو شده است.
نمى  اصال  نويسندگان  ما  از  خيلى  گفت:  نويسندگان  اين  از  يكى 
توانيم تصور كنيم كه زندگى در نبودن اين كتابفروشى ها كوچك 

محلى چه شكلى پيدا مى كند.
جوليا دونالدسون از اين كه با يك كتابفروشى مستقل همكارى نمى 
كند خود را مقصر خواند ، اما افزود : وقتى وب سايتم را راه اندازى 
كردم نمى دانستم چه استفاده هايى از آن خواهم كرد، اما حاال مى 

دانم كه به صورت آنالين مى توانم در اين زمينه فعاليت كنم.
اطالعاتى  سايتش  وب  در  زودى  به  كرد  اعالم  نيز  هريس  جوانا 
نيز  مورتون  كيت  دهد.  مى  قرار  مستقل  كتابفروشان  همه  درباره 
لينك هايى براى ارتباط با كتابفروشان آمريكايى و استراليايى ارايه 
كرد و گفت همين كار را مى توان براى كتابفروشان بريتانيايى هم 

انجام داد. 
اما آليسون واير تاريخدان در وب سايتش نوشت نمى تواند درك 
كند كه چطور مى توان اطالعات همه كتابفروشان مستقل را در يك 
ديگر  به  هايى  لينك  سايتش  وب  در  گفت  او  كرد.  ارايه  سايت  وب 
چهره هاى ادبى هم دارد كه لينك به آمازون هم از جمله آن هاست، 
عدم  و  آمازون  سايت  از  خريد  براى  پيشنهادى  معنى  به  اين  اما 

حمايت از كتابفروشان مستقل نيست.

بزرگترين جشنواره ادبيات كودك 
بريتانيا در راه است

جشنواره «بث» كه به عنوان بزرگترين جشنواره ادبيات كودكان در 
بريتانيا شناخته مى شود، با حضور ملك الشعراى جديد اين كشور 

يعنى مالورى بلكمن برگزار مى شود.-
به نقل از تلگراف، در اين جشنواره كه امسال هفتمين دوره خود 
را برگزار مى كند، نويسنده مطرحى چون ديويد آلموند به عنوان 
مدير هنرى حضور دارد. او اين جشنواره بزرگ را برنامه اى براى 
تجليل از اين واقعيت كه ادبيات كودكان در مركز فرهنگى اين كشور 

جاى دارد، خواند.
روزن،  مايكل  حضور  با  اكتبر   6 تا  سپتامبر   27 از  جشنواره  اين 
كرسيدا كوول، آكسل شفلر، جوديت كر، جرمى استرانگ و چهره 
هاى ديگرى از نويسندگان و تصويرگران كتاب كودك برگزار مى 

شود.
گرفته  نظر  در  خردساالن  براى  نيز  هايى  برنامه  اين  بر  عالوه 
شده است. طيف متنوعى از مقاالتى درباره تكنولوژى جديد تغذيه 

كودكان در مدارس نيز در اين جشنواره ارايه مى شود. 
در  كودكان  براى  هايى  كارگاه  برپايى  ميزبان  هم  هولبورن  موزه 
با  كودك  كتاب  تصويرگرى  تا  ترسناك  آثار  نويسندگى  زمينه 
حضور صدها تن از دانش آموزان مدارس خواهد بود. يك نشست 
ويژه نيز درباره اهميت ترجمه در حوزه ادبيات كودك برگزار مى 

شود.

 آغاز دور جديد جايزه كتاب 
منتخب مردم بريتانيا

جايزه كتاب منتخب مردم بريتانيا با معرفى كتاب هاى اين رقابت 
راى  هر  به  كودك  كتاب  و  غيرداستانى  داستانى،  بخش  سه  در 
دهنده امكان مى دهد در هر بخش سه كتاب را انتخاب كنند و به 

آن ها راى بدهند.-
به نقل از سايت اين جايزه، فرصت سه ماهه راى براى انتخاب 
ماه   31 تا  و  شده  شروع  ژوئن  ماه  اول  از   2013 سال  برنده 

آگوست اين فرصت باقى است. 
جايزه كتاب مردم داراى هيچ نوع گروه داورى نيست و تنها با 
راى مردم برندگان را انتخاب مى كند. اين جايزه كه از سال 2010 
كار خود را شروع كرده اسامى كتاب ها را از سوى ناشران اعالم 
مى كند و مردم از ميان فهرست بلندباالى كتاب ها به آن ها راى 

مى دهند. 
تاتيانا ويلسون، يك ناشر مستقل اين جايزه را راه اندازى كرد و 
بريل بينبريج، نويسنده فقيد بريتانيايى كه سال 2010 درگذشت، 
يك  سال  هر  جشنواره  اين  دليل  همين  به  بود.  جايزه  اين  حامى 

جايزه به نام او به نويسنده نوقلم نيز اهدا مى كند. 
نمايشگاه  از  را  خود  كار  كه  بريتانيا  مردم  منتخب  كتاب  جايزه 
كتاب لندن 2010 آغاز كرد، تاكنون در سه دوره برندگان خود 
را انتخاب كرده و از دور دوم يك جايزه نيز به مناسبت يك عمر 

فعاليت ادبى اهدا مى كند.
در سال 2012 برنده بخش داستان، مالرى تورنهيل براى كتاب 
«پشت  براى  باكر  جان  غيرداستانى  بخش  در  مجدد»،  «استفاده 
«ديو  براى  پالى-فيلپس  گيلس  كودكان  بخش  در  كمان»،  رنگين 
كوچولوى ترسناك» بودند. جايزه بريل برينبيچ هم به دفنه فانگ 
براى «انتقام» رسيد و جايزه يك عمر دستاورد ادبى نصيب ديويد 

كوهن براى «خواندن لندن» شد.
امسال يك پزشك از مالت كه سال پيش يك سه گانه در بريتانيا 
است.  شده  انتخاب  جايزه  اين  نامزد  عنوان  به  نيز  كرد،  منتشر 
ايزابال كاميلرى 44 ساله كه متخصص جراحى از دانشگاه مالتا 
در سال 1993 است، براى معرفى كتابش راهى لندن شده است. 

كتاب او با عنوان «نفرين بليك» در بخش آثار جنايى جاى دارد.

بازنويسى آثار شكسپير تا 
چهارصدمين  سال درگذشتش

آثار  دارد  قصد  هاوس  رندوم  انتشارات 
از  نقل  به  كند.-  بازنويسى  را  شكسپير 
نيويورك تايمز، هر چند هنوز هستند افرادى 
توسط  شكسپير  هاى  نمايشنامه  معتقدند  كه 
نوشته  آكسفورد  ارل  هفدهمين  ور  دو  ادوار 
اين  بايد  كه  نفرى  دو  هويت  در  اما  شده، 
نمايشنامه ها را براى رندوم هاوس بازنويسى 

كند، شكى نيست. 
«قصه  نوشتن  براى  وينترسون  جانت 
زن  كردن  «رام  براى  تيلر  آن  و  زمستان» 
اين  بازنويسى  اند.  شده  انتخاب  سركش» 

«هوگارت  عنوان  با  كه  است  بزرگى  پروژه  از  بخشى  اثر،  دو 
شكسپير» شكل گرفته است. انتشار نسخه هاى بازنويسى شده 
شكسپير در قالب اين پروژه در قالب يك مجموعه جديد صورت 

مى گيرد.
قصد  اند  گفته  پروژه  اين  اندركاران  دست 
يكم  و  بيست  قرن  به  را  شكسپير  دارند 

بياورند. 
اين  نخست  نمونه  دو  كه  عنوان  دو  اين 
مجموعه هستند در سال 2016 و همزمان با 
چهارصدمين سال درگذشت شكسپير منتشر 

مى شوند.
كالرا فارمر مدير انتشارات هوگارت در تاييد 
رندوم  كه  است  گفته  گاردين  به  مساله  اين 
اين  با  نويسندگان  اين  همكارى  از  هاوس 

پروژه احساس خوشوقتى مى كند.
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داراى مجوز تاسيس در انگلستان
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"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 
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نسخه گرافيكى انجيل 
منتشر مى شود

مجموعه اى از انجيل شامل دو هزار صفحه در 
شگفتى  كردن  نمايان  ايجاد  هدف  با  و  جلد   12

جهان باقى، منتشر مى  شود.-
مجموعه  اين  ناشر،  گفته  به  گاردين،  از  نقل  به 
كامل ترين نمونه انجيل در شكل گرافيكى خواهد 

گفته  مجموعه  اين  ناشر  استون،  كينگ  بود. 
توصيف  و  آموزش  هدف  با  انجيل  اين  كه  است 
منتشر  تاريخ  طول  در  انجيل  اصلى  داستان هاى 
مى شود. اين ناشر كه از فلوريداى آمريكا دست 
به اين كار زده است چهار جلد نخست انجيل را 
امسال روانه بازار مى كند. هشت جلد باقى مانده 
به  آينده  سال  شود  مى  شروع  جديد  عهد  از  كه 

بازار مى آيد.
به گفته آرت آيريس كه مديريت هنرى اين پروژه 
اين  تا  دارد  قصد  كمپانى  اين  دارد،  برعهده  را 
مجموعه را به مركز توجه همه به عنوان يك هديه 

باارزش بدل كند.
پرفروش  انجيل  كه  اين  بر  تاكيد  با  شركت  اين 
ترين كتاب است، گفت قصد دارد تا اثرى هميشه 

سبز براى بازار تهيه كند. 
سخنگوى اين شركت هنرى گفت آن ها اميدوارند 
اين  كنند  كمك  خوانندگان  به  بتوانند  كار  اين  با 

كتاب مقدس را بهتر درك كنند. 
نسخه  نخستين  استون  كينگ  نسخه  حال  اين  با 
اولين   1975 سال  در  و  نيست  انجيل  گرافيكى 
گرافيكى  قالب  در  مقدس  كتاب  اين  هاى  فصل 
منتشر شد. در سال 2008 نيز سيكو يك نسخه 
كرد.  منتشر  انجيل  از  ژاپنى)  (كارتون  مانگا 
آمريكايى  مشهور  كارتونيست  كرامب،  رابرت 
در  را  انجيل  از  هايى  بخش   2009 سال  در  نيز 
ناشر  اما  كرد  منتشر  و  طراحى  گرافيكى  قالب 
كامل ترين  نسخه  اين  گويد  مى  جديد  مجموعه 

نمونه گرافيكى انجيل خواهد بود.

 آستريكس و اوبليكس 
راهى اسكاتلند مى شوند

مجموعه  جديد  نويسنده  فرى،  ايو-  ژان 
اين  جديد  قصه  در  اوبليكس،  و  آستريكس 
در  «پيتيش»  قوم  ماجراهاى  سراغ  به  مجموعه 

اسكاتلند باستان مى رود.
نويسنده  فرى  ايو-  ژان  اينديپندنت،  از  نقل  به   
كنراد  ديديه  و  آستريكس  جديد  مجموعه 
تصويرگر اين مجموعه، گفته اند در داستان جديد 
اى  اسطوره  ماجراهاى  سراغ  به  مجموعه  اين 
اسكاتلند و مردمان غيرسلت بريتانيا مى روند. 

ماجراهاى  خلق  به  بار  نخستين  براى  دو  اين 
دو چهره مشهور دنياى كتاب مصور دست مى 

زنند.
نويسش  فيلمنامه  دوست  با  اودرزو  رابرت 
شخصيت  دو  اين  خالقان  نخستين  گوسنى  رنه 
اين  داستان  بودند.   1959 سال  در  مشهور 
مجموعه در دهكده  اى كه در مقابل اشغال رومى  
ساكنان  نژاد  مى  دهد.  روى  مى  كند  مبارزه  ها 

دهكده از نژاد گل (فرانسه قديم) است. 
پيش  سال  دو  را  خودش  بازنشستگى  اودرزو 
هاى  قصه  نوشتن  كار  خودش  او  كرد.  اعالم 
جديد اين مجموعه را پس از درگذشت گوسينى 

در سال 1977 ادامه داد.
ديورز ايو-فرى براى نخستين بار ديروز در يك 
جمع درباره كتاب جديد اين مجموعه حرف زد و 
اعالم كرد اين كتاب قرار است ماه اكتبر منتشر 
شود. اين اثر به زبان انگليسى منتشر مى شود و 
ماجراى سفر اوبليكس را از زمان گل باستان تا 
دوره آهن اسكاتلند در بر مى گيرد كه سرزمين 
ُگليك  زبان،  اسكاتلندى  نسخه  بود.  پيتيش  قبيله 

و چند زبان ديگر هم همزمان به بازار مى آيد. 
ايو-فرى در گفت وگو با يك راديوى بريتانيايى 

گفت از اين كه چشم انداز اسكاتلند را در مركز 
داستان قرار داده خيلى خوشحال است به ويژه 
وقتى از مناطق مرتفع شمالى صحبت مى كند و 
لذت  كار  اين  از  پردازد  مى  مناظر  توصيف  به 
كه  كرده  تاسف  ابراز  حال  عين  در  او  برد.  مى 
مسايل سياسى هم در اين موضوع دخيل بوده 
اند و اين كتاب به نوعى داستان دوستى بين يك 
شخصيت از قوم پيتيش را با يك دختر بيان مى 
كند كه موجب مى شود تا آستريكس و اوبليكس 

براى كمك به اين دو به اسكاتلند سفر كنند.

غنى  هاى  سنت  از  بهانه  اين  به  گويد  مى  او 
قهرمان  دو  اين  است.  كرده  ياد  هم  منطقه  اين 
از منطقه گل به قلب اسكاتلند حركت مى كنند و 

اى  اسطوره  يادگارهاى  و  باستانى  چيزهاى  با 
روبه رو مى شوند.

كتاب هاى آستريكس از محبوب ترين كتاب هاى 
مصور دنيا هستند كه تاكنون 350 ميليون نسخه 
از  اقتباس  با  است.  رسيده  فروش  به  ها  آن  از 
ساخته  سينمايى  فيلم   12 تاكنون  ها  كتاب  اين 

شده است.
نويسنده جديد اين مجموعه در حاشيه كنفرانس 
گرافيكى  هاى  رمان  و  كميك  هاى  كتاب  درباره 
بود،  شده  داده  ترتيب  گالسكو  دانشگاه  در  كه 
بيان  مجموعه  اين  جديد  كتاب  درباره  سخنانى 

كرد.
در  هم  كنفرانس  اين  مدير  گراو  الرنس  دكتر 
كتاب  دنياى  آستريكس  گفت:  كتاب  اين  معرفى 
مصور را تغيير داد و با آن فرهنگ جهان را هم 
عوض كرد. او نخستين فرد اروپايى است كه يك 
موشك به نام او خوانده شده و روى جلد مجله 

تايم هم جاى گرفته است.
وى افزود: به همين دليل امسال انتشار يك قصه 
دوستداران  همه  براى  مجموعه  اين  از  جديد 
دانشگاه  و  است  مهمى  رويداد  مصور،  كتاب 
گالسكو به نوبه خود به خالق جديد اين داستان 

خوشامد مى گويد.

برنده جايزه دزموند 
اليوت معرفى شد

پوندى  هزار   10 جايزه  شد  موفق  دانشجو  يك 
دزموند اليوت بريتانيا را به خانه ببرد.-

اليوت  دزموند  جايزه  تى.وى،  آى  از  نقل  به 
داستانى  آثار  بهترين  از  تجليل  براى  كه 
باربر،  راس  شود،  مى  اهدا  نويسندگان  نخست 
سال  برنده  عنوان  به  را  برايتون  از  دانشجويى 

2013 خود انتخاب كرد. 
اثر  نخستين  تحصيل  حال  در  كه  دانشجو  اين 
مالرو»  «كاغذهاى  عنوان  با  را  اش  داستانى 
منتشر كرد، نام خود را به عنوان برنده امسال 

در تاريخ اين جايزه ثبت كرد. 
مقطع  در  كه  نوشته  زمانى  را  كتاب  اين  او 
در  و  بود  تحصيل  حال  در  ساسكس  دانشگاه 
آن نگاهى به نوشته هاى سال هاى اوليه ويليام 

شكسپير كرده و نخستين نمايشنامه هاى او را 
كريستوفر  با  همزمان  را  اسرارآميزش  مرگ  و 

مارلو مقايسه كرده است. 

در فهرست اوليه جايزه دزموند اليوت امسال 10 
نويسنده معرفى شده بودند كه از اين ميان هفت 

نويسنده را زنان تشكيل داده بودند. 

براى  ادبى  جوايز  معتبرترين  از  كه  جايزه  اين 
تجليل از نويسندگان نوقلم است، در سال هاى 
اخير موفق شده استعدادهاى نويسندگى بريتانيا 
و ايرلند را كشف كند و اين سومين بارى است 

كه زنان در آن از جلوه بيشترى برخوردارند.
رقابت امسال به رياست جوان هريس در گروه 

داورى انجام شد. 
«پارك  براى  جوزف  آنجالى   2011 سال  در 
براى  شاو  الى   2010 سال  در  و  ساراسواتى» 
«دخترى با پاهاى شيشه اى» عنوان برنده را از 

آن خود كردند.

 چاپ آگهــى در هفته نامه پرشين  بازار كار را
!وسيع تر و مشتريان شما را  بيشتر مى كند
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مصاحبه اختصاصى و خواندنى هفته نامه پرشين با 
كمديدن ايرانى_آمريكايى ، مكس امينى

كمـــدين ها بر 
جامعه تاثير گذارند

محسن غفارى كهيايى  / عكاس: اميد مهاجرانى

مى  آمريكا  آريزونا  ايالت  در  توسان  متولد  امينى  مكس 
در  اى“  ال  سى  ”يو  دانشگاه  از   2004 سال  در  وى  باشد. 
رشته تئاتر فارغ التحصيل شد. او در سال 2002 كار خود را 
در شاخه استند آپ كمدى آغاز كرد. وى خيلى سريع شهرت 
خود را در لس آنجلس به عنوان كسى كه با سرعت زيادى 
در زمينه ى استند آپ كمدى رشد مى كند به دست آورد. در 
سال 2006 كمپانى ”Lough Factory“ (كارخانه خنده) در 
هاليوود استعداد خاص ”مكس“ را در توانايى اجراى كمدى 

كشف كرد و همكارى خود را با وى آغاز نمود. 
كشورهاى  در  را  خود  اجراهاى  روزها  اين  امينى  مكس 
امارات،  آلمان،  انگلستان،  آمريكا،  جمله  از  دنيا،  مختلف 

كواالالمپور، استراليا، سوئد و ... دارد. 
دپو  آرت  در  امينى  مكس  گذشته  ماه  هاى  برنامه  بهانه  به 
لندن و دانشگاه SOAS ، هفته نامه پرشين مصاحبه اى با 

اين هنرمند انجام داد كه در زير مى خوانيد. 

هفته نامه پرشين: مى دانم كه با تئاتر كار هنرى خودت رو شروع 
كرديد. از كى بود كه به سمت استند آپ كمدى روى آورديد و اصال 

چطور شد كه به اين شاخه وارد شديد؟ 

مكس امينى: ببينيد من در دانشگاه يو سى ال اى تئاتر مى خواندم 
كمدى  آپ  استند  شاپ  ورك  يك  در  تابستانى،  تعطيالت  يك  در  و 
در  خواهم  مى  كه  نداشتم  را  اين  فكرم  در  هم  اصال  كردم.  شركت 
آينده استند آپ كمدين بشوم و فقط مى خواستم امتحان كنم ببينم 
به چه صورت است. وقتى ورك شاپ را شروع كردم از همان موقع 

خيلى عالقمند شدم و ادامه دادم. 

تكست  از  دهيد  مى  انجام  كه  اجراهايى  در  آيا  پرشين:  نامه  هفته 
نوشته شده از قبل استفاده مى كنيد يا اينكه به صورت بداهه كار 

اجرا را جلو مى بريد؟

مكس امينى: حدودا 50 ، 50. يعنى هم از تكست استفاده مى كنم و 
هم اينكه به صورت بداهه كار مى كنم. 

هفته نامه پرشين: تكست هايى كه استفاده مى كنيد را چه كسى براى 
از  را  خودتون  اجراهاى  براى  الزم  مواد  كل  در  و  نويسد  مى  شما 

كجا تهيه مى كنيد؟ 

مكس امينى: من همه ى كارهايم خودم مى نويسم و اجرا مى كنم. 
ببينيد من يك فايل در گوشى همراهم دارم كه هر موردى را كه مى 
بينم و حس مى كنم كه جالب است را داخل آن مى نويسم. بعد روى 
آن كار و فكر مى كنم. بعد اين داستان رو مى برم داخل كلوپ كمدى 
و آنجا راجع به آن مطلب صحبت مى كنم تا ببينم عكس العمل مردم 
موضوع  آن  به  خوبى  العمل  عكس  مردم  ببينم  اگر  چيست.  آن  به 
نشان دادند، آن را ادامه مى دهم تا همين طور رشد مى كنه و بهتر و 

بهتر مى شود و بعد از چند ماه آن موضوع جا مى افتد. 

هفته نامه پرشين: با توجه به اينكه با زمينه ى تئاتر كار خودت را 
شروع كرديد، به نظر شما چه تفاوتى بين تئاتر و استند آپ كمدى 

وجود دارد؟ 

مكس امينى: ببينيد در تئاتر ما چيزى به نام ديوار چهارم داريم كه 
هيچ  تئاتر  بازيگر  يك  و  است  بازيگران  و  تماشاگر  بين  وسط  حد 
شكستن  كمدين  آپ  استند  كار  ولى  شكند.  نمى  را  ديوار  آن  موقع 
خودش  تماشاگر  با  كمدين  آپ  استند  دائما  يعنى  است.  ديوار  اين 
به صورت مستقيم صحبت مى كند. ولى در تئاتر فقط عكس العمل 

بازيگران نسبت به يكديگر در روى صحنه است. 

هفته نامه پرشين: شما گفتيد سوژه هايتان را از موضوعات روزمره 
مردم الهام مى گيريد كه بعضى از آنها هم بر آمده از فرهنگ مردم 
هستند. چه قدر تالش مى كنيد كه اين موضوعات اهانت آميز نباشند 

و تاثير بدى روى مردم نگذارند؟ 

مكس امينى: ببينيد تاثير كه بايد داشته باشد. ولى اهانت آميز دوست 
ندارم باشند. ببينيد استند آپ كمدى يك هنر شخصى است. مثل مثال 
يك نقاشى كه از طبيعت نقاشى مى كنه و نقاش ديگرى از حيوانات 
در نقاشى هايش تاثير مى گيرد. پس هر كس در كارش يك سليقه 
آنها  روى  بر  دارم  دوست  بيشتر  من  كه  موضوعاتى  دارد.  را  اى 
كار كنم بيشتر موارد اجتماعى و خانوادگى و موارد اينچنينى است. 
دوست ندارم وارد كارهاى كمدى كثيف بشوم. در عين حال مواردى 
هست كه مثال براى تماشاگرهايم در امريكا اجرا مى كنم و آنها يه 
مقدار لب مرز هستند ولى كال در هنر، دليلى كه هر هنرمند آن كار 
را مى كند اين است كه آن كار را دوست دارد. چيزى كه براى من 
خيلى جالب هست اين است كه براى اجراهاى من از سنين مختلف 

تماشاگر مى آيد. مثال از بچه هاى پنج، شش ساله تا افراد سن باالتر 
مى آيند. خب براى لذتى كه از اين موضوع مى برم من را تشويق 
مناسب  بيشتر  كه  دارم  نگه  همينطور  را  ام  مضوعات  كه  كنه  مى 

خانواده ها باشد. 

هفته نامه پرشين: شما گفتيد كه كارهايتان بر روى مخاطبانتان تاثير 
دارد. آيا اعتقاد داريد كارهايتان بايد پيام خاصى داشته باشند و يا 

اينكه صرفا براى خنداندن مردم است؟ 

را  خودش  مثبت  تاثير  كال  خندد)  (مى  خنداندن  بنينيد  امينى:  مكس 
دارد. بستگى دارد چه كسى و از چه زاويه اى نگاه كند. صد در صد 
تاثير دارد. ببينيد موضوعاتى كه من استفاده مى كنم در عين حال 
كه براى خنداندن مردم هستند، با يك نتيجه مثبت خاص به پايان مى 
رسند. و هميشه تالشم اين است يك نكته ى مثبتى از دل موضوعات 
در بيارم. مثال برنامه آب گوجه فرنگى (Tomato Juice) كه مردم 
مى  رو  جك  اين  ها  ايرانى  همه  اينه  خاطر  به  دارند  دوست  خيلى 
فهمند. ريشه اين جك هم به مهر و محبت خانوادگى بر مى گردد كه 
اينقدر فشار مى آورد كه آخرش به دعوا مى رسد. و چون ريشه 
مى  يادم  من  مثال  خندند.  مى  آن  به  مردم  آيد  مى  محبت  از  ها  اين 
آيد هر موقع به خانه مادر بزرگم مى رفتم اينقدر اصرار داشت كه 
من بيشتر غذا بخورم كه پدربزرگم مجبور مى شد به او بگويد بابا 
اين  نه  گفت  مى  مادربزرگم  خندد)  باشه.(مى  راحت  بذار  كن،  ولش 
الغر است و بايد بخوره. خب وقتى شما اين جك را مى بينى و بچه 

هايتان هم در سالن نشسته اند، قطعا تاثير دارند. 

چه  خوب  كمدين  آپ  استند  يك  شما  نظر  به  پرشين:  نامه  هفته 
خصوصياتى بايد داشته باشد؟ 

شخصيتى  خصوصيات  خوب  كمدين  آپ  استند  يك  امينى:  مكس 
باشد.  خاص  ديدگاه  داراى  بايد  اوال  باشد.  داشته  بايد  مختلفى 
ديدگاه خاص از كجا مى آيد؟ آز آنجائيكه شما چقدر خودتان را مى 
شناسيد.هر كسى در طول زندگى اش خودش را بيشتر مى شناسد. 
هر وقت كه به خودش نگاه مى كند مى گويد كه من االن خودم را 
بيشتر مى شناسم. پنج سال بعد دوباره نگاه مى كند و مى گويد كه 
من االن يك جاى ديگر هستم و قبال خام تر بودم. منظورم اين است 
كه هر چقدر ديدگاه شما تك تر باشد، و مطلبى كه بيان مى كنيد از 

خودتان بيرون بيايد، شما يك كمدين خوب هستيد. 
از ديگر خصوصيات يك استند آپ كمدين داشتن تجربه است. من 

وقتى آن ورك شاپ را برداشتم به من گفتند 10 سال طول مى كشد 
تا شما استند آپ كمدين بشويد. پيش خودم گفتم ده سال؟ من از 
همين سال ديگر كار خودم را شروع مى كنم. بله مى شود. مى رويد 
روى صحنه و برنامه ى خودت را هم اجرا مى كنيد و مردم هم لذت 
مى برند. ولى االن كه فكر مى كنم مى بينم راست مى گفتند. ده سال 
طول مى كشد تا جايگاه خودتان را پيدا كنيد. موقعى هم مى شود كه 
ديگر زمانيكه روى صحنه ايستاده ايد مى دانيد كه شخصيت شما 
موقع  آن  كرديد،  پيدا  را  موارد  اين  كه  وقتى  آن  چيه؟  انرژى  چيه؟ 
شما استند آپ كمدين مى شويد. البته اين هم موضوع جديدى براى 

ما ايرانيان است. 

هفته نامه پرشين: اصال تاريخچه استند آپ از كجا شروع شده است 
و مالكيت آن به كدام كشور مى رسد؟ 

مكس امينى: استند آپ كمدين يك پديده ى غربى است. در واقع از 
همين انگلستان و آمريكا آغاز شد و در ابتدا راجع مسائل سياسى 
بودن  قوى  خاطر  به  آنها  از  سرى  يك  حتى  و  كردند  مى  صحبت 
كارشان و ترس دولت ها از آنها به زندان رفتند. خيلى زمان برد و 
كمدى در حال حاضربه اين روشى كه ما انجام مى دهيم فقط چند 
سال است كه جا افتاده است و مردم استقبال كردند. حتى ايرانيان 

هم تازه با اين نوع كمدى آشنا شدند.

هفته نامه پرشين: يعنى با توجه گفته هاى شما استند آپ كمدين در 
تاريخ ايران اصال جايى ندارد؟ و يا اينكه ما اصال استند آپ كمدين 

به اين شكل نداشته ايم؟ 

مكس امينى: به اين شكل به نظر من نه، ما نداشتيم. ببينيد ما االن 
كمدين هاى خيلى عالى داريم. كارهاى خيلى قوى با متن هاى خيلى 
خوبى اجرا مى كنند. ولى كمدى كه من بيشتر مى بينم وجود داشته، 
كمدى جك بوده است. برنامه هايى هم دارند به فارسى هم اجرا مى 
كنند، جك هايى را نوشتند، آنها را تعريف مى كنند و مطلبى را به آن 
اضافه مى كنند، مردم مى خنندند و كمدين سراغ جك بعدى مى رود. 
اين سيستم بيشتر در ايران بوده و هست. ولى استند آپ كمدين جك 
نيست. يك داستان و مطلبى است كه ما راجع به آن صحبت مى كنيم 
و در خالل صحبت هايمان، موضوع كمدى است و شنونده به كمدى 

موجود در موضوع مى خندند. 

هفته نامه پرشين: آقاى امينى ما در تاريخ نمايش ايران شخصيتى به 
نام طلخك داريم كه بعدها به دلقك تبديل شده است و آنها در دربار 
پادشاهان شيرين كارى مى كردند. آيا شباهتى بين استند آپ كمدى 

با شخصيت طلخك وجود دارد؟ 

مكس امينى: ببينيد ما در هنر نمايش رشته هاى مختلفى را داريم كه 
مثل تئاتر، استند آپ كمدى و غيره كه يك سرى از آنها كمدى دارند 
و يك سرى داراى لحظه هاى دراماتيك هستند و اينها هيچ ربطى هم 
به هم ندارند. مثال كسى كه تقليد صدا مى كند در آن شاخه كار مى 
كند و ربطى هم به ساير رشته هاى هنر نمايش ندارد. تنها شباهتى 
مثال  هستند.  كننده  سرگرم  اشان  همه  كه  است  اين  دارند  آنها  كه 
دلقك هاى دربار اين طور كه من مى فهمم مى رقصيدند، ادا در مى 

گفتگو
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آوردند، جك مى گفتند و لباس هاى مختلف مى پوشيدند و اين خيلى 
فرق مى كنه با اينكه يك نفر با يك ميكروفن بايستد و راجع به يك 

مطلبى صحبت كند. 

هفته نامه پرشين: باز هم برگرديم به تاريخ نمايش ايران. آقاى امينى 
در تاريخ نمايش ايران نمايش هايى هست به اسم ”بقال بازى“ و يا 
به عنوان مثال ”كچلك بازى“ كه معموال بازيگران آن مجاز بودند هر 
نوع شوخى را بكنند و زشت ترين حركاتى كه در جامعه شناسايى 

شده بوده را بر روى صحنه انجام دهند. 
آيا يك استند آپ كمدين هم اينقدر مجاز است كه هر نوع شوخى را 
بكند و يا هر حرفى را بزند؟ و آيا اينجا مى شود شباهتى بين استند 

آپ كمدى و آنگونه نمايش ها پيدا كرد؟ 

مكس امينى: بله مى شود. هر كسى مى تواند هر كارى كه دلش مى 
خواهد بكند. ولى موضوع اين است كه شما به عنوان يك كمدين بايد 
مخاطب خودت را بشناسى و ببينى كه تماشاچى شما كى هست. مثال 
بعضى ها هستند كه دنبال مطالب نژادپرستى و چيزهاى ديگر هستند 
و مى گردند دنبال كمدينى كه اين مطالب را بگويد. يا اينكه مخاطبان 
شما خانواده ها هستند.  مثال ما ايرانيان صاحب يك فرهنگ محافظه 
براى  بكند  كارها  نوع  آن  از  كسى  اگر  طبيعتا  خب  هستيم.  كارانه 
تماشاچى ايرانى جواب نمى دهد و كار نمى كند. اينجاست كه شما به 

عنوان يك آرتيست بايد مخاطب خودتان را بشناسيد. 

هفته نامه پرشين: آيا موقعى كه متن هاى خودتان را براى اجرا مى 
مى  كى  براى  كه  كنيد  مى  فكر  اين  به  آيا  كنيد،  مى  اجرا  و  نويسيد 
نويسيد؟ مثال آيا يك كارى كه براى تماشاگر ايرانى هست را براى 

تماشاگر خارجى هم به همان صورت اجرا مى كنيد؟ 

مخاطب  براى  هم  يعنى  است.  جهانى  مطالب  بعضى  امينى:  مكس 
يك  دهد.  مى  جواب  ديگر  كشورهاى  مخاطبين  براى  هم  و  ايرانى 
كسى  و  است  خودمان  فرهنگ  براى  كه  هست  هم  مطالب  از  سرى 
كه  هست  مطالبى  صد  در  صد  و  شود.  نمى  متوجه  را  آن  ديگرى 
من مى توانم با شما به عنوان يك ايرانى در ميان بگذارم كه با يك 

خارجى نمى توانم.

هفته نامه پرشين: با توجه به اينكه ايرانيان خودشان هر كدام قريحه 
ذاتى طنز را دارند، اجرا براى كدام مخاطب سخت تر است؟ مخاطب 

ايرانى يا غير ايرانى؟ 

مكس امينى: نه به نظر من سختى براى هيچكدام در كار نيست. من 
خودم نگاه مى كنم تا ببينم چه مطلبى را بيشتر دوست دارم، بعد بر 
اساس آن، متن خودم را انتخاب مى كنم و زمان مى گذارم تا ببينم 
اين موضوع براى مخاطب ام خوشايند هست يا نه. مثال در فارسى 
االن، چون طرز بيانم بهتر شده، راحتتر مى توانم با مخاطب ايرانى 
خودم ارتباط برقرار كنم. چون در انگليسى مى دانم كه مطلب رو به 
چه طرزى بگويم كه خنده دار باشد، ولى چون قبال به فارسى كار 
نمى كردم، االن دارم روى نحوه ى بيان موضوعاتم به فارسى كار 

مى كنم و آرام آرام آن شيوه درست را پيدا مى كنم. 

آمريكا  شده  بزرگ  و  متولد  شما  مكس  آقاى  پرشين:  نامه  هفته 
هستيد. بعضى از شوخى هايى كه در كارهايتان اجرا مى كنيد، كامال 
ى  ريشه  همه  كه  ها  شوخى  اين  است.  ايران  به  مربوط  و  فرهنگى 
فرهنگى دارند را شما از كجا براى مخاطب ايرانى مى آوريد؟ و در 

كل چقدر فرهنگ ايران را مى شناسيد؟ 

مكس امينى: من فرهنگ ايران را خوب مى شناسم. من چند سالى در 
تهران زندگى كرده ام. خانواده ام دائما به ايران رفت و آمد دارند 
و من آنهايى را كه مى دانم مى گويم و آنهايى كه نمى دانم را، خب 

نمى گويم. (مى خندد) 
هفته نامه پرشين: تعريف شما از طنز چيست؟ 

مكس امينى: همه اينهايى كه راجع به آن صحبت كرديم تعريف طنز 
است. براى اينكه طنز يك هنرى است كه شما، مطلب خودتان را با 
شادى به نفر مقابل مى رسانيد. خيلى مطالبى كه به راحتى نمى شود 
به مردم گفت را، با طنز امكان گفتن اشان آسانتر مى شود. و براى 
همين است كه طنز سخت تر است. به خاطر اينكه دائم بايد فكر كنى 
كه مطلب خودت را چگونه بگويى، بهتر نتيجه مى دهد. يعنى هم جالب 
باشد، هم به دل بنشيند، هم بخندند و در نهايت هم راجع به آن فكر 

كنند. چون به صورت غير مستقيم اثر مى گذارد. 

هفته نامه پرشين: يعنى منظورتان همان ”حقيقت“ است كه از قديم 
گفتند تلخ است؟

مكس امينى: بستگى دارد. گاهى وقت ها تلخ هست و گاهى وقت ها 
خنده  را  تر  تلخ  موضوعات  بتواند  گوينده  هرچقدر  نيست.  تلخ  هم 
دار تر تعريف كند، به نظر من استند آپ كمدين برجسته ترى است. 

همه  كه  تئاتر،  مثل  هم  كمدى  آپ  استند  در  آيا  پرشين:  نامه  هفته 
مانند  ديگر  هاى  هنر  از  استفاده  امكان  است،  درگير  آن  با  هنرها 

موسيقى وجود دارد؟ 

مكس امينى: صد در صد. االن استند آپ كمدين هايى هستند كه با 
گيتار مقابل ميكروفن مى ايستند و متن هاى خودشان را همراه با 

موسيقى، بيان مى كنند. 

هفته نامه پرشين: شما تا به حال در كارهايتان از موسيقى استفاده 
كرديد؟ 

مكس امينى: تا به حال خير. ولى خيلى دوست دارم اين كار را انجام 
بدم و امتحان كنم.

هفته نامه پرشين: آيا يك استند آپ كمدين، ذاتا بايد خودش هم آدم 
تجربه،  صورت  به  شود  مى  را  هنر  اين  اينكه  يا  باشد؟  دارى  خنده 

كسب كرد؟ 

مكس امينى: ببينيد اكثر كمدين ها، خودشان شخصيت جدى دارند. 
من اخيرا يك كتابى با عنوان ” استعداد يك مبالغه است“ خواندم. در 
آن كتاب مى گويد چيزى به اسم ”ذاتى“ نداريم. شما هر چيزى را با 
تمرين زياد و زحمت كشيدن مى توانيد به دست بياوريد و به خوبى 
انجام دهيد. من هم تا حدود زيادى اين را قبول دارم. چيزى كه من 
احساس مى كنم وجود دارد، عالقه است. يعنى شما هيچ كار ديگرى 
وقتى  داريد.  عالقه  آن  به  كه  كارى  جز  به  دهيد،  انجام  توانيد  نمى 
احساستان اينجور است، پس حتما در ذات تان هم هست. بعضى ها 
هم هستند كه به چيزى عالقه دارند و براى آن زحمتى نمى كشند، و 
روى همين حساب هم به جاى نمى رسند. شما بايد براى كارى كه 
مى كنيد، زمان بگذاريد و كار كنيد. كار هم كه مى گويم يعنى هشت 
كارها  بعضى  انجام  كنند  مى  فكر  گاهى  مردم  روز.  در  كار  ساعت 
ساده است. ولى واقعيت اين است كه انجام دادن يك سرى كارها، 
زمانى بسيارى مى برد. مثال خود من هر شب به كلوپ هاى كمدى 
مى رفتم. چون آن زمان كه نمى گذاشتند من به اين صورت كار كنم. 
بايد به كلوپ هاى كوچكتر مى رفتم. تمام روز را كار مى كردم تا 5 
دقيقه متن آماده كنم، تا به آنجا ببرم. مى رفتم در نوبت مى ايستادم، 
كار خودم را اجرا مى كردم و هيچ كسى نمى خنديد. دوباره روى 
آن موضوع كار مى كردم تا به نحو ديگرى آن را بگويم. هفت شب 
هفته اين كار من بود. هشت تا نه سال طول كشيد تا من در استند آپ 
كمدى توانستم بگويم كه آن را فهميده ام. خودم را در كار پيدا كردم. 

هفته نامه پرشين: چقدر مهم است كه يك استند آپ كمدين به روز 
باشد؟ 

مكس امينى: خيلى مهم است و االن هم خيلى ساده است. با توجه 
كار  ماندن  روز  به  روزها،  اين  و...  گوگل  اجتماعى،  هاى  شبكه  به 

سختى نيست. 

هفته نامه پرشين: براى جوان هايى كه دوست دارند وارد اين كار 
بشوند چه توصيه اى داريد؟ 

مكس امينى: اتفاقا دارم يك كارى مى كنم كه بچه هاى ايران تشويق 
بشوند و به سمت اين كار بيايند. در حال حاضر مشغول كار روى 

يك پروژه اى هستيم كه با همكارى شبكه تلويزيونى ”من و تو“ قرار 
است اجرا بشود. ما در حال حاضر خواننده در ايران، زياد داريم. 
و  شوند  مى  خواننده  ها  خيلى  است.  نيفتاده  جا  هنوز  كار  اين  ولى 
بعضى  دهند.  مى  كنسرت  ها  بچه  كه  شده  فراهم  هم  اش  شرايط 
راحت  كه  دارند  اعتقاد  كه  دارند  شعرى  كه  هستند  هم  ها  خواننده 
موضوع  اين  به  من  بخوانند.  را  ها  شعر  اين  توانند  نمى  و  نيستند 
فكر مى كردم كه اگر بچه ها، استند آپ كمدى كار كنند، چقدر جالب 
مى شود. اصال هم الزم نيست سياسى باشد، محتواى زشت داشته 
باشد، فحش بدهند و ... . من مى توانم سه ساعت برنامه بگذارم براى 
جوان هايى كه دوست دارند. آنها هم مى توانند بر روى متن هايشان 
و  ميكروفن  يك  فقط  نيست.  هم  زيادى  امكانات  به  نيازى  كنند.  كار 
اسم  به  گذاشتم  آن  براى  هم  عنوانى  يك  دارند.  الزم  صدا  سيستم 
”كمدى سر پايى“ و فكر مى كنم جوان هاى بسيارى عالقه مند باشند 
من  كه  بفرستند  من  براى  را  خودشان  هاى  ويدئو  و  بكنند  كار  كه 
بتوانم كمك و راهنمايى اشان كنم. با اين برنامه من فكر مى كنم تا 
پنج سال آينده ما تعداد زيادى استند آپ كمدين داريم كه از بين آنها 
تا ده سال آينده، استند آپ كمدين هاى خوبى با نام هاى بزرگ در 

دنيا مى توانيم داشته باشيم. مردم هم قطعا دوست خواهند داشت. 

هفته نامه پرشين: شما فكر مى كنيد مخاطب اين كار از بقيه كارهاى 
هنرى بيشتر باشد؟ 

مكس امينى: حقيقتا نمى دانم. بستگى به آن كمدين هايى دارد كه كار 
مى كنند. به عنوان مثال شما موسيقى سنتى را نگاه كنيد. مخاطب 
است.  كرده  رشد  خيلى  گذشته  سالهاى  طى  در  سنتى  موسيقى 
را  آن  و  روند  مى  سنتى  موسيقى  سمت  به  بسيارى  جوانهاى  االن 
واقعا دوست دارند. پس اين بستگى به آن هنرمند دارد. مثال استاد 
شجريان را وقتى مى بينيد كه اجرا مى كند، دوست داريد كه كارهاى 

بعدى را هم برويد و گوش كنيد. 

آيا  خير،  و اگر  داشتيد  اجرا  ايران  در  حال  به  تا  پرشين:  نامه  هفته 
برنامه اى داريد كه در ايران هم روى صحنه برويد؟

مكس امينى: نه تا به حال برنامه اى نداشته ام و فكر هم نمى كنم 
برنامه اى براى اجرا در آنجا در حال حاضر داشته باشم. 

هفته نامه پرشين: پس برنامه آموزش استند آپ كمدى را كه گفتيد 
براى جوانان تدارك ديده ايد را به چه صورت شروع خواهيد كرد؟ 

مى  كار  پروژه  اين  روى  كه  است  سال  دو  حدود  من  امينى:  مكس 
كنم. اصال به خاطر اين كار بود كه سعى كردم فارسى خودم را بهتر 
كنم. تصميم دارم يك وب سايت درست كنم كه جوان ها ويدئو هاى 
خودشان را آنجا آپلود كنند و تا آنجايى كه خودم بتوانم آنها را چك 
كنم و با بچه ها كار كنم. اگر هم كه ويدئو ها خيلى زياد شد، ديگر 
نشان مى دهد كه نيازى به من ندارند. چون همه آنها مى توانند به 
هم ديگر وصل بشوند و از شهرهاى مختلف با هم در تماس باشند. 
مى  چگونه  آنها  كه  دارم  آنها  براى  مختلف  هاى  ايده  خيلى  من  بعد 
براى  حتى  بدهند.  ادامه  تاكتيكى  لحاظ  به  را  خودشان  كار  توانند 
استفاده از متن هاى آنها هم براى شان ايده هايى دارم كه با توجه 
به قوانين كشور، بتوانند به راحتى كار خودشان را انجام دهند. چون 
اگر بتوانند اين كار را درست انجام بدهند، خيلى مى توانند رشد كنند. 
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جدايي افغانستان از ايران
عكس:ميرزا آقامحمدخان نوري

1841 م (1257 ه.ق): آقاخان محالتي 23 سال پس از آنكه پدرش عليه 
و  كرد  شورش  ايران  مركزي  دولت 
كشته شد، خود به تحريك انگليسي ها 

دست به شورش زد. 
جنگ  اسماعيليه  فرقه  راس  در  او   
راه  كرمان  در  مردم  با  را  خونيني 
از  سپاهياني  اعزام  با  كه  انداخت 
هند  راه  و  شد  سركوب  دولت  طرف 
هند  در  آقاخان  گرفت.  پيش  در  را 
انگليسي ها  احترام  مورد  شدت  به 
آنها  به  كه  خدمتي  واسطه  به  و  بود 
شد.  مفتخر  «سر»  لقب  به  بود  كرده 
والي  پاشا  عليرضا  سال  همين  در 
بغداد به همراه تعدادي از نفرات ترك 
و  كشيد  لشكر  خرمشهر  به  عرب  و 
قتل عام  را  ايران  اتباع  از  بسياري 

كرده و شهر را غارت كرد. محمدشاه كه در راس سپاهي 12 هزار نفره 
عازم سركوب والي ياغي بغداد شده بود، تحت فشار انگليسي ها قرار 
گرفت و موفق به انجام اين مهم نشد، چه اينكه در اين سال ها بار ديگر 
روس ها و انگليسي ها پيمان برادرخواندگي امضا كرده بودند. در نتيجه 
در اكتبر سال 1841 م (1257 ه.ق) سفير انگليس كه با فضاحت از ايران 
اخراج شده بود بار ديگر راهي ايران شد و طرحي بازرگاني را به ايران 
پيشنهاد كرد كه از آن به عنوان تركمانچاي انگليسي ياد مي كنند، چرا 
عهدنامه  در  روس ها  كه  مي خواستند  را  امتيازاتي  همان  انگليسي ها  كه 
تركمانچاي به دست آورده بودند و موفق به اين كار نيز شدند تا عمال 
جنوب ايران در سيطره آنها قرار گيرد و اقتصاد اين مناطق به سرعت 

ورشكسته شود.
لغو تجارت برده: در اوت سال 1851 م (1267 ه.ق) انگليسي ها به دنبال 
فشارهاي خود بر دولت ايران، پيش نويس قراردادي را به ايران تحويل 
دادند كه در آن لغو برده داري و تجارت پيش بيني شده بود. به موجب 
حق  شرقي  هند  كمپاني  ناوگان  و  انگليس  دريايي  نيروي  قرارداد  اين 
داشتند به منظور جلوگيري از حمل برده، كشتي هاي تجاري متعلق به 
تا  شد  بهانه اي  قرارداد  اين  دهند.  قرار  بازرسي  مورد  را  ايران  اتباع 
انگليسي ها نفوذ خود را در سواحل و بنادر ايراني خليج فارس از حمله 
بحرين افزايش داده و تجار ايراني را به شدت تحت فشار قرار دهند. 
بسياري از ايرانيان شغل خود را در اثر فشار انگليسي ها از دست دادند.
1853م (1269 ه.ق): با دگرگوني هاي صورت گرفته در هرات در حالي 
كه حاكم جديد آن «سيد محمدخان» به شاه ايران ابراز تمايل مي كرد، 
ديپلماسي دخالت جويانه انگليسي ها بار ديگر به كار افتاد تا ايران را از 
هرات دور كند. مايكل كاردار سفارت انگليس در تهران به ميرزاآقاخان 
نوري صدراعظم ايران فشار آورد كه دولت ايران سندي را امضا كند 
و رسما متعهد شود كه نظري نسبت به هرات ندارد. اين قرارداد كه به 
براي  انگليسي ها  طرف  از  پيش  به  گام  يك  شد،  تحميل  ايران  به  اجبار 

جدايي افغانستان از ايران بود.
1855 م (1272 ه.ق): در حالي كه حاكم و مردم هرات به ايران ابراز 
هرات  سمت  به  را  لشكرياني  نيز  شاه  ناصرالدين  و  مي كردند  دوستي 
افغان  محمدخان  دوست  با  انگليس  هند  حكومت  بود،  كرده  اعزام 
قراردادي موسوم به توافقنامه پيشاور امضا كرد و وي را به اشغال 

هرات تشويق كرد.
1856 م (1272 ه.ق): به دنبال درخواست مردم هرات ارتش ايران در 
اين سال وارد هرات شد. انگليسي ها نيز با اين عنوان كه ايران سند سال 
1853 در مورد عدم حمله به هرات را نقض كرده است به ايران اعالم 
جنگ كردند. با صدور دستور جنگ عليه ايران توسط انگليس در چهارم 
دسامبر همين سال، نيروي دريايي انگليس و كمپاني هند شرقي كه در 
خليج فارس حاضر بود، ابتدا جزيره خارك و بعد از آن بندر بوشهر را 
اشغال كردند. نظاميان هندي- انگليسي بعد از آن به سمت شيراز راه 
افتادند. در مقابل ارتش انگليس، قواي هفت هزار نفره ايران به فرماندهي 
نبرد  اين  در  كه  زدند  شبيخون  آنها  به  خوشاب  دشت  در  شجاع الملك 
در  بود.  آنها  با  پيروزي  انگليسي  نظاميان  بهتر  نسق  و  نظم  دليل  به 
خوزستان نيز انگليس ها با تصرف خرمشهر به سمت اهواز راه افتادند 
نيز  وي  كه  گرفت  قرار  احتشام السلطنه  خان لرميرزا  آنها  مقابل  در  كه 
پس از اندكي مقاومت راهي جز پذيرش شكست نداشت. اين دو شكست 
نظامي عمال ارتش ايران در جنوب را مضمحل كرد و باعث نفوذ بيشتر 

انگليسي ها در جنوب ايران شد.
جدايي افغانستان: شكست ايران در جنگ دوم هرات و دخالت روزافزون 
انگليسي ها باعث شد تا عمال ايران راه چاره اي جز پذيرش درخواست هاي 
انگليسي ها نداشته باشد. آنها در پي اين رويدادها قراردادي سنگين را 
آن  در  كه  معاهده  اين  كردند.  تحميل  ايران  بر  پاريس  معاهده  نام  به 
جدايي افغانستان از ايران پيش بيني شده بود با ميانجيگري فرانسوي ها 
و توسط فرخ خان امين الملك فرستاده ناصرالدين شاه با سفير انگليس 
در پاريس به نام لرد كاولي امضا شد. بعد از امضاي اين عهدنامه بود 

كه بار ديگر انگليسي ها سفير خود را به تهران فرستاند. 

چگونگي پيدايش 
تمبر دولتــي 

نيلوفر كسري
 

رقابت  با  مصادف  كه  شاه  ناصرالدين   سلطنت  دوران 
بر  بود  ايران  در  روسيه  و  بريتانيا  دولتهاي  شديد 
و  شرق  ميان  ارتباطي  پل  مثابه  به  زمين  ايران  اهميت 
غرب بيش ازپيش افزود و اين گستره باستاني را مطمع 
شاه  روزگار  آن  در  داد.  قرار  اروپايي  كشورهاي  نظر 
در  نبود  مايل  ليك  مي داد،  اهميت  نوگرايي  به  كه  جوان 
راه آن ذره ايي از قدرت خويش بكاهد رويكردي به انجام 
اصالحات را آغاز كرد. انجام اين اصالحات به دليل عدم 
آمادگي جامعه ايران و استبداد و خفقان حاكم بر جامعه 
تنها به صورت روبنايي اعمال گشت و پس از مدت زمان 

اندكي جذب جامعه سنتي گرديد. 

و  آمد  پديد  اداري  وضعيت  در  دگرگونيهايي  البته  ميان  اين  در 
ارتباطات  برقراري  منظور  به  جديد  پستي  تشكيالت  ايجاد  جهت 
سريعتر ميان اياالت و واليات داخلي و دستگاه حكومتي و تنظيم 
ميان  دقيق تر  روابط  ايجاد  همچنين  و  ماليات گيري  وضعيت 
اروپايي  سبك  به  تمبر  چاپ  ايران،  كشور  و  خارجي  دولتهاي 
انجام شد. البته اين اقدام نخست متأثر از ايجاد تشكيالت پستي 
قوي  تجاري  روابط  ديرباز  از  كه  عثماني  امپراطوري  در  جديد 
اين  كه  آن  ويژه  به  گرفت  صورت  داشت  ايران  با  گسترده اي  و 
كشور به دليل سابقه همجواري با ايران و نيز تعلق خاطر ايرانيان 
مهم  كانونهاي  از  منوره  مدينه  و  معظمه  مكه  عتبات،  زيارت  به 

سياحتي، تجارتي آن عصر به شمار مي آمد. .
 

اين اصالحات در امپراطوري عثماني از تاريخ 1280ه.ق/1863م 
ايران  جنوبي  بخشهاي  ساكنان  علي الخصوص  و  گرفت  صورت 
زمين از سالها قبل به دليل فعاليتهاي خارجيان در نواحي خليج 
با سامانه و تشكيالت پستي  ويژه بازرگانان انگليسي  به   فارس 
انگلستان در هندوستان آشنا بوده و با ايجاد دفاتر پستي كمپاني 
هند شرقي در بنادر خليج  فارس از جمله بندرعباس  و بوشهر، با 
استفاده از تمبر در محموالت پستي آشنا شده بودند و بازرگانان 
مي كردند.  استفاده  خدمات  اين  از  ضوابط  طبق  نيز  ايراني 
و  منظم  گونه اي  به  مرسوالت  و  مكاتيب  ارسال  و  جمع آوري 
تمبرهاي  با  خليج  فارس  بنادر  كليه  ميان  يكبار  هفته اي  مستمر 
مستعمراتي هند و انگليس (كمپاني هند شرقي) صورت مي گرفت.

 
محصلين  ويژه  به  اروپايي  مختلف  جوامع  با  ايرانيان  آشنايي 
و  نوشته ها  تدوين  و  مي گشتند  باز  ايران  به  كشور  خارج  از  كه 
آگاهي  منظور  به  كه  كشور  خارج  ساكن  ايرانيان  سفرنامه هاي 
شاه، به حضور وي تقديم مي شد و يا آن بخش از نوشته ها كه 
به  دست   همه  و  همه   مي گرديد  بازگو  ميهن  به  بازگشت  از  پس 
 دست هم داد تا ناصرالدين  شاه تصميم به انجام اصالحاتي در 

امور اداري بگيرد. مهمترين اين اصالحات شامل:
 

1.  اعزام محصلين ايراني به اروپا
2. استفاده از افراد تحصيلكرده و جوان در اداره امور كشور

3. احداث خطوط تلگراف
4. تهيه اوراق دولتي مخصوص با نشان شيروخورشيد

5. ايجاد راههاي جديد پستي
6. ايجاد چاپارخانه ها

7. گسترش كاروانسراها
8. تهيه و به كار بردن تمبر در تشكيالت پستي 1

 
كردن  مدون  منظور  به  ناصرالدين  شاه  جدي  تصميم  دنبال  به 
ايران  وزيرمختار  گروسي،  اميرنظام  حسن علي خان  ايران،  پست 
در پاريس به علت معاشرت با امپراطور ناپلئون سوم و ارتباط 
با رجال فرانسوي به ايران احضار شد و از او خواسته شد تا 
با كارشناسان وزارت پست و ضرابخانه فرانسه و متخصصان 
براي  كليشه اي  تا  كند  برقرار  ارتباط  تمبر  چاپ  و  كليشه  تهيه 
نامه هاي  از  چنانچه  كند.  تهيه  ايران  در  پستي  تمبر  اولين  ايجاد 
قبلي اميرنظام به ناصرالدين  شاه بر مي آيد، ايران براي برقراري 
تمبر  از  استفاده  به  فوري  نياز  فرانسه  دولت  با  صحيح  ارتباط 
در تذكره ها داشت بنابراين اميرنظام در اوايل سال 1282ه.ق با 
بعضي از اعضاي سفارت از جمله با حاجي محسن خان سرتيپ 
، نايب اول سفارت به تهران آمد و پس از دريافت دستورات كافي 
براي  مناسب  تمبر  تهيه  و  پستي  جديد  سرويسهاي  وضع  جهت 
همان  شوال  آخر  در  مجدداَ  ايران،  پستي  مراسالت  در  استفاده 

سال به فرانسه بازگشت. 2
 

بدين ترتيب حاجي  محسن خان سرتيپ در سال 1275ه.ق با درجه 
سرهنگي و نايب  اول سفارت همراه با حسن علي  خان اميرنظام 
عامل  اميرنظام  دستور  با  آنجا  در  و  رفت  پاريس  به  گروسي 
با  همراه  او  گشت.  ايران  پست  براي  تمبر  تهيه  برنامه  اجراي 
حكيم الملك و محمدحسن خان صنيع الدوله (اعتمادالسلطنه بعدي) 
پس از ورود به پاريس مستقيمَا با خبرگان وزارت پست و ساير 
موسسات مربوط به تهيه تمبر پست ايران در كشور فرانسه مثل 

ضرابخانه، براي تهيه طرح مناسب وارد مذاكره شد. 3
 

اين هيأت ايراني پس از بررسيهاي فراوان سرانجام با كليشه هايي 
كه توسط آقاي آلبرت بار (Bar) كارمند ضرابخانه پاريس تهيه 
شده بود، به علت تجانس بيش از حد طرح و زمينه شرقي آن كه 
الهام گرفته از شيروخورشيد و طرحهاي قديمي باستاني ايراني 

بود، موافقت كرد. 4
 

پس از آوردن كليشه ها و نمونه هاي بار به ايران جريان استفاده 
از تمبر پست در مراسالت باز هم به علتي نامعلوم حدود يكسال 
سال  در  باألخره  كه  اين  تا  شد  سپرده  فراموشي  بوته  به  نيم  و 
و  تكثير  و  چاپ  كليشه ها  در  جزئي  تغييرات  از  پس  ه.ق   1285
بدين ترتيب  و  شد  داده  چاپارخانه ها  مسؤالن  به  تمبرها  توزيع 
از سال 1285 ه.ق استفاده تمبر در مراسالت پستي به تقليد از 

ممالك اروپايي ـ به صورت ناقص ـ در ايران رواج يافت. 5
 

نايبهاي  و  پستي  ماموران  ميان  سال  اين  در  كه  تمبرهايي 
چاپارخانه ها توزيع گرديد بعدها به تمبر باقري معروف شد كه 
شايد مأخوذ از محل چاپ يا توزيع باشد. ظرف مدت اندكي اين 
تمبرهاي باقري در شهرهاي تبريز، ميانه، زنجان، قزوين و تهران 

مورد استفاده قرار گرفت.
 

بدين ترتيب پست ايران كه پس از بركناري شهاب الملك در سال 
و  دربار  وزير  ظهيرالدوله  محمدناصر خان  عهده  به  1283ه.ق 
از  پس  بود  شده  واگذار  ناصرالدين  شاه  آغاسي باشي  ايشيك  
به  محمدناصر خان  كافي  فرصت  و  توانايي  عدم  دليل  به  اندكي 
ميرزاتقي خان نامي كه معروف به چاپارچي باشي بود محول شد 
اما در مدت مديريت او اوضاع پست آشفته شد ولي بار ديگر در 
سال 1286ق جان تازه اي يافت. مبلغ اين تمبرها پنج شاهي بود 
كه جهت استفاده در روي يك پاكت حاوي نامه و يك ريال براي 

پاكتي حاوي 2 نامه تا 5 نامه اخذ مي شد. 6
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

وقايع  ج3،  منتظم  ناصري،  اعتمادالسلطنه،  خان  محمدحسن    .1
سال 1276تا 1283 ه.ق.

2. روزنامه عليه ايران، ش 576 .
جهان،  كاغذ  گرانبهاترين  تمبر  مقاله  ش3  كهكشان،  مجله   .3

نگارش: جالل الدين شريفيان .
4. روزنامه دولت عليه ايران، ش 602 .

5. مجله يونسكو، ج2، ص 1498 .
ش 3،  اول،  سال  جديد،  دوره  پست»،  «داستان  پيام،  ماهنامه   .6
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به ياد داشته باشيد فقط 
از صرافى هاى معتبر 

جهت نقل و انتقال  پول 
خود استفاده نمائيد





Enhance your  
sofreh with  
Tilda Grand,  
perfect for all  
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آوار پسوردهاى پرشمار 
بر ذهن انسان مدرن

مدرن  زندگى  در  فرد  يك  كه  كرده ايد  فكر  حاال  تا 
براى دوام آوردن و به روز بودن بايد چند پسورد 
(password)، رمز، يا شماره را در ذهنش حفظ كند؟ 

 
رمز و پسوردهايى كه گم شدن يا فراموش شدن هر 
كدامشان ممكن است ضرر و زيان بسيارى براى او 
به دنبال داشته باشد. بياييد با هم تعدادى از آنها را 

كه ضرورى هستند بشماريم، پسورد ايميل، پسورد 
اينترنتى  پسورد  بانكى،  كارت هاى  رمز  فيسبوك، 
بانكى، رمز دوم كارت، پسورد ورود به سامانه محل 
ملى،  شماره  بنزين،  كارت  رمز  وبالگ،  پسورد  كار، 
شماره شناسنامه، پين كد موبايل و گاهى كد پستى 
و... چندين و چند شماره و رمز ديگر. اين شماره ها 
بخش  كه  هستند  گاوصندوق هايى  كليد  رمزها  و 
بزرگى از دارايى ها و داشته هاى مادى و معنوى ما 
يك  كليد  كه  اندازه  همان  درست  و  مى كنند  حفظ  را 
گاو صندوق براى يك بانكدار مهم و حياتى است، هر 

كدام از اينها هم مهم و ضرورى هستند.

بسيارى از ما در طول روز يا هفته با يك مورد از اين 
مجموعه اى كه در باال رديف كرديم سر و كار داريم 
و براى انجام گرفتن كارمان بايد به ياد بياوريمش. تا 
اينجاى كار شايد كسى به آن سوى ماجرا فكر نكند 
و تنها همين را در نظر آورد كه چه خوب است كه 
همين رمز و پسوردها حريم خصوصى و داشته هاى 
شخصيمان را در برابر ديگران حفظ مى كند و امنيت 
مى بخشد. آن سوى ماجرا اما شايد كمى تلخ باشد، 
وقتى كه با استرس و ترس قرار است اين رمزها و 
كدها و پسوردها را كه در دنياى واقعى هيچ معنايى 
ندارند براى در امان ماندن از ديگران به حافظه خود 

يا گوشى موبايل سپرد.
رمزها  و  پسوردها  اين  از  يكى  اينكه  تصور  فقط 
افراد  هكرها،  دزدها،  از  اعم  غريبه،  افراد  دست  به 
جابه جا  با  مى توانند  آنها  بيافتد،  متخلف  يا  سودجو 
را  ما  ندار  و  دار  رمزها  اين  كردن  عوض  يا  كردن 
گفت  اينگونه  مى توان  كنند.  خود  مال  يا  برده  بين  از 
دنياى  در  بى معنا  ارقامى  چه  اگر  پسوردها  اين  كه 
از  ناشى  زيان  و  ضرر  گاهى  اما  هستند،  مجازى 
در  را  افراد  مى تواند  كردنشان  فراموش  يا  رفتن  لو 
رفتن  لو  مثال  كند.  نابود  و  نيست  واقعيشان  زندگى 

رمز يا هك شدن حساب بانكى ما.

ديگر  يا  فيسبوك  ايميل،  اعتبار  و  ارزش  حال 
شبكه هاى اجتماعى هم اگر چه در بيشتر مواقع مادى 
نيست، اما بخش مهمى از خاطرات، عكس ها، نوشته ها 
و داشته هاى خصوصى ما را در خود دارند، دوستى 
مى گفت، «وقتى پسورد ايميلم توسط هكر يا هكرهايى 
به سرقت رفته بود، تصور اينكه فردى غريبه در ايميل 
را  احساس  اين  من  به  است  كاو  و  كند  مشغول  من 
مى داد كه فردى غريبه به درون خانه ام پا گذاشته و 
مشغول وارسى نقاط مختلف آن، اعم از اتاق خواب، 

همه  اين  با  كمدهاست.»  درون  و  آشپزخانه  حمام، 
براى  مجازى  دنياى  در  كه  راهكارهايى  خوشبختانه 
فراموش  ايميل هاى  برگرداندن  و  آوردن  دست  به 
شده يا سرقت شده هست كم نيست، اما حتى احتمال 
پسوردها  اين  وسيله  به  آنچه  شدن  خارج  روز  يك 

محافظت مى شود هم ترس آفرين است.
درمان  روان  و  روانشناس  فرد  شكوهى  مصطفى 
است، از او درباره فشارها و تاثيرات ناشى از حفظ 
كردن اين همه پسورد در دنياى مدرن پرسيده ايم و 
از  شدن  گم  از  ناشى  استرس هاى  و  هراس ها  اينكه 
آنها با افراد چه مى كند، او اينگونه پاسخ داد: «البته 
اين  آوردن  ياد  به  و  كردن  حفظ  انسان  ذهن  براى 
فرسايى  طاقت  و  سنگين  كار  رمز  و  پسورد  تعداد 

مغز  به  مظاعفى  فشار  هيچ  حقيقت  در  يعنى  نيست، 
هم  وارد نمى شود، حتى مى توان گفت كمترين اثرى 
انسان  بسا  چه  ندارد،  افراد  ذهنى  ساختار  روى  بر 
گاه  مطالبى  و  مفاهيم  دانشگاه  و  مدرسه  دوره  در 
هزاران برابر تعداد حروف يك يا چند پسورد را به 
ذهن سپرده است، اما آنچه در اين ميان اين مفاهيم 
را  انسان ها  روان  و  روح  بر  آن  تاثيرات  و  مهم  را 
قابل بررسى مى كند، به ميزان اهميت و نقش آنها در 
زندگى افراد بستگى دارد، ممكن است فردى رمز يا 
رمزهاى كارت هاى بانكى يا ديگر كارت هاى خود را 
به حافظه سپرده باشد و هميشه در هراس و نگرانى 
دائم از دست دادن آنها باشد، آنگاه است كه به ياد 
و  پسوردها  اين  به  ذهنى  بودن  مشغول  و  داشتن 
تالش براى تغييرات هر از چند گاه آنها ممكن است 
به آسيبى براى روان افراد بدل شود؛ چرا كه براى 
انسان ها تأثير روانى ضرر كردن دو برابر قوى تر از 
لذت به دست آوردن است. از همين رو گرفتار بودن 
دائم افراد براى به خاطر سپردن و تالش براى دور 
نگه داشتن رمزها و پسوردهاى مهم ممكن است به 

آسيبى روانى براى افراد بدل شود.» 
انسان پيشامدرن نياز چندانى به حفظ و نگهبانى از 
اين همه پسورد و رمز را نداشت، در نهايت اگر پول 
يا طاليى داشت آن را در بالشت زير سر يا گوشه اى 
بود  چه  هر  اما  مى كرد،  پنهان  حياط  باغچه  خاك  از 
همان يك مورد بود، انسان مدرن اما براى حفاظت از 
داشته هاى پرشمارش به حفظ چندين و چند كليدواژه 
و رمز نياز دارد. از همين رو است كه مى گويند هر 
باشى  داشته  خواستن،  و  داشتن  به  ميل  بيشتر  چه 
خواهى  دادن  دست  از  اندوه  و  هراس  در  هم  بيشتر 

بود. 
نگهبانى و نگهداشت اين همه رمز و پسورد و هراس 
از دست دادن يك يا همه آنها را هم بايد به فشارها 
شايد  افزود،  مدرن  تكنولوژى  از  ناشى  ترس هاى  و 
اگر انسانى از دوران گذشته به مدد ماشين زمان يا 
معجزه اى به دوران حاضر پا بگذارد، به همان اندازه 
كه از پيشرفت هاى انسان امروزى و ساده و راحت تر 
شدن زندگى امروز غبطه بخورد يا حسودى كند، به 
همان اندازه هم به فشارها و گرفتارى هاى نوظهورى 
است  پرداخته  و  ساخته  خود  براى  مدرن  انسان  كه 
هست  چه  هر  اما  بسوزاند،  دل  شايد  و  بخندد  نيز 
زندگى مدرن همان قدر كه با خود مزيت آورده در 

خود معايب و نقصان هاى بسيارى هم دارد. 

طوالنى كردن عمر 
باترى لپ تاپ

عمر  و  قدرت  از  چيزى  چه  دانيد  مى  آيا 
شارژ دهى باترى لپ تاپ مى كاهد؟ واضح 
است، شارژ و مصرف كردن متوالى باترى 
لپ تاپ! البته شما مى توانيد تاحدى از اين 
امر جلوگيرى كرده يا حداقل زمان آن را به 
هرگز  امر  اين  حال  اين  با  بيندازيد  تاخير 
نبايد موردى نگران كننده براى شما باشد، 
و  است  مصرفى  قطعه  يك  باترى  كه  چرا 

طول عمر محدودى دارد.

نگهدارى از باترى لپ تاپ
راز عمر طوالنى باترى تنها شارژ و دشارژ هر 
ها  راه  از  يكى  است.  تاپ  لپ  باترى  كمتر  چه 
باترى  ساختن  جدا  هدف  اين  به  رسيدن  براى 
از لپ تاپ در مواقع استفاده نكردن از آن است. 
لپ  آداپتور  كه  آن  از  پيش  شما  كار  اين  براى 
تاپ را به برق بزنيد (در حالت خاموش)، باترى 
خارج  در  بخواهيد  گاه  هر  و  ساخته  جدا  را 
آن  از  حركت  حال  در  يا  كار  محل  و  منزل  از 
(در  آن  از  پيش  ساعت  چند  تنها  كنيد،  استفاده 
متصل  آن  به  را  باترى  مجددا  خاموش)  حالت 
روش  اين  واقع  در  كنيد.  مى  شارژش  و  كرده 

هميشه عملى نيست.

مى  صدمه  باترى  به  خيلى  كه  موردى  بدترين 
كافى  شارژ  كه  حالتى  در  كه  است  موقعى  زند 
ندارد آن را روشن كنيد كه در آن حال سيستم 
نبودن  كافى  اثر  بر  خود  خودبه  و  شده  بوت 
شارژ باترى خاموش شود. چاره اين است كه 
برق  به  اتصال  بدون  تاپ  لپ  مصرف  از  پيش 
يك  باشيد.  كرده  شارژ  را  باترى  حتما  شهرى، 
لپ  باترى  سالمت  حفظ  براى  ديگر  منطقى  راه 
بيشتر  براى  بخواهيد  هرگاه  كه  است  اين  تاپ 
استفاده  آن  از  منزل  برق  پايه  بر  هفته  يك  از 
كنيد، لپ تاپ را خاموش كرده و باترى را از آن 
جدا كنيد. البته در اين موقعيت باترى نبايد خالى 
مقدار  است  بهتر  حالت  اين  در  باشد.  شارژ  از 
درصد   60 تا   40 بين  تاپ  لپ  باقيمانده  شارژ 
حداكثر شارژ باترى و محل نگه دارى اش حتما 

خنك باشد.

بايدها و نبايدهاى شارژ باترى لپ تاپ
نگهدارى باترى با شارژ 100درصد يا كمتر از 
گرم  محيط  در  نگهداريش  همچنين  و  40درصد 
به مدت طوالنى بيشتر از همه چيز به آن صدمه 
100درصد  كامل  شارژ  با  باترى  اگر  زند.  مى 
شود.  مى  دشارژ  زودتر  خيلى  شود،  نگهدارى 
از  جلوگيرى  كارها  اين  همه  از  منظور  واقع  در 
شارژ و دشارژ زياد باترى لپ تاپ تا حد ممكن 
است. اگر باترى شارژ شده براى مدتى طوالنى 
به حال خود رها شود، حتما در اثر گذشت زمان 
مى  دست  از  را  خود  شارژ  ظرفيت  از  مقدارى 
دهد. پس گرچه اين كار مقدارى زمان مى برد، 
تاپ  لپ  كردن  خارج  از  پيش  بايد  حتما  شما 
داشته  نظر  در  هميشه  كنيد.  شارژش  منزل  از 
 UPS حكم  آن  براى  تاپ  لپ  باترى  كه  باشيد 
در   (PC) دسكتاپ  هاى  رايانه  برق  تامين  براى 
حالت قطع برق و حالت هاى اضطرارى را دارد 
براى  البته  كنيد.  استفاده  باترى  از  دائم  نبايد  و 
تازه،  هاى  حل  راه  با  كه  امروزى  هاى  تاپ  لپ 
مهندسى شده اند، به يك سيستم ايمنى مجهزند 
كه هنگام شارژ شدن كامل لپ تاپ باترى ارتباط 
باترى با شارژر را قطع كرده و همچنين موقعى 
كه لپ تاپ به برق است، حالت شارژ را غيرفعال 
ها  تاپ  لپ  انواع  برخى  مورد  در  اما  كند.  مى 
خوبى  ايمنى  سيستم  و  خوب  باترى  جنس  كه 
ندارند، گاهى اين سيستم هاى مديريت قدرت و 
ايمنى باترى در حفظ سالمت و طول عمر آنها 
چندان مؤثر نيستند. در اين گونه لپ تاپ ها به 
سيستم  و  باترى  جنس  بودن  نامرغوب  علت 
ايمنى خودكار شارژ باترى نامناسب، با اين كه 
صاحبانشان در طول روز تنها مدت كوتاهى بر 
پايه باترى از آنها استفاده مى كنند، پس از سه 

سال استفاده تنها 75درصد از ظرفيت نگهدارى 
شارژ باترى لپ تاپ باقى مى ماند.

راهنماى انواع باترى هاى لپ تاپ
عمرى  بايد  ها  تاپ  لپ  باترى  كه  است  طبيعى 
لپ  يك  باترى  باشند.  داشته  طوالنى  نسبتا 
بايد  امروزى  باالى  سطح  و  خوب  خيلى  تاپ 
را  ساعت   12 تا   8 بين  شارژدهى  دوام  زمان 
ارائه دهد. يك كاربر عادى كه به طور متوسط 
تاپ  لپ  باترى  از  ساعت   6 حداكثر  روزانه 
آن  سال  در  دفعه  صد  حدود  و  گرده  استفاده 
را خالى و شارژ مى كند. يك چنين باترى كال 
در تمام عمر خود بين 500 تا يكهزار دفعه مى 
تواند شارژ شود. پس با اين حساب طول عمر 
بين  بايد  امروزى  مدرن  تاپ  لپ  باترى  يك 
پنج تا ده سال باشد. اما در مورد باترى هاى 
قيمت  ارزان  هاى  تاپ  لپ   (Lthium) ليتيومى 
بين  باترى  دهى  شارژ  دوام  زمان  كه  معمولى 
دو تا سه ساعت دارند، اگر جنس باترى خوب 
كامل  تاپ  لپ  باترى  ايمنى  و  شارژ  سيستم  و 
باشد، پس از دو سال استفاده مداوم (باترى 1 
/ 4 ولت در حالت شارژ90 درصد) باترى لپ 
تاپ بايد تعويض شود. باترى ها از نظر تعداد 
گوناگونى  انواع  نيز   (cell) ذخيره  هاى  خانه 
ظرفيت  خانه  چهار  و  سه  هاى  باترى  دارند. 
خانه   9 و  شش  انواع  و  كمتر  شارژ  نگهدارى 
در مقايسه با آنها از ظرفيت نگهدارى شارژ و 
زمان دوام شارژدهى بيشترى برخوردارند. اما 
باترى هاى 6 و 9 خانه وزن سنگين ترى دارند 
و حمل و نقل لپ تاپ را مشكل مى كنند. البته 
ما انتظار داريم كه شركت هاى توليدكننده لپ 
تاپ راه هاى مؤثرترى را براى مديريت انرژى 
باترى و نگهدارى و طوالنى ساختن عمر باترى 

لپ تاپ ها ابداع كنند.

باترى لپ تاپ و نرم افزار
ويندوز 8 مايكرو سافت يكى از سيستم عامل 
لپ  باترى  با  تعامل  بهترين  از  كه  است  هايى 
انواع  از  تاپى  لپ  اگر  است.  برخوردار  ها  تاپ 
زدن  برق  به  بدون  كه  باشيد  داشته  مرغوب 
استفاده  آن  از  باترى  پايه  بر  هفته  يك  بتوانيد 
كنيد، با داشتن ويندوز 8 هر سيكل افت انرژى 
سه  تا  دو  بايد  آن  باترى  نگهداشتن  شارژ  و 
طول  سال  ده  حساب  اين  با  بكشد.  طول  هفته 
برسد  سر  به  تاپ  لپ  باترى  عمر  تا  كشد  مى 
را  آن  كنيد  مى  پيدا  نياز  كه  است  زمان  آن  و 
تعويض كنيد. برخى لپ تاپ ها براى حفظ طول 
عمر باترى افزارهاى خاصى را نيز همراه دارند 
كه پس از پر شدن باترى به طور خودكار عمل 
مى  تضمين  را  آن  سالمت  و  متوقف  را  شارژ 
توان  مى  افزارها  نرم  گونه  اين  با  البته  كنند. 
مقدار شارژ باقيمانده و وضع سالمت باترى لپ 
افزار  نرم  نوع  اين  از  يكى  كرد.  مانيتور  را  تاپ 
هاى كه در لپ تاپ هاى قديمى مك استفاده مى 
شد، Coconut Battery نام دارد. براى لپ تاپ 
را   Batterybar افزار  نرم  هم  ويندوزى  هاى 
داريم. نرم افزار HWmonitor مقدار دقيق وات 
ساعت (Whr) شارژ باقيمانده باترى لپ تاپ را 
نمايش مى دهد. نرم افزار مديريت قدرت لنووو 
(Lenovo power management) تنها نرم 
افزارى است كه زمان دقيق به پايان رسيدن عمر 
لپ تاپ و جايگزين كردن آن با باترى جديد را 
نشان مى دهد. اين نرم افزار مستقيما افت انرژى 
محدود  را   (idle) بيكارى  فرايندهاى  در  باترى 
كرده و هنگام نياز موج اضافى از انرژى را براى 
دستگاه فراهم مى سازد. به اين ترتيب نرم افزار 
مدت زمان كار باترى لپ تاپ بر پايه باترى را 
طوالنى مى كند. نرم افزار مديريت قدرت لنووو 
تعداد چرخه شارژ (cycle) باترى را حدود 80 
تا 90 چرخه شارژ نشان مى دهد و در صد افت 
مى  نشان  دقيق  صورت  به  تقريبا  نيز  را  باترى 

دهد.

جمع بندى
شايد براى خيلى از كاربرها جدا كردن و اتصال 
هر  و  باشد  مضحكى  كار  تاپ  لپ  باترى  مكرر 
دفعه شارژ كردن لپ تاپ پيش از خروج از منزل 
راه  اما  بيايد،  نظر  به  مشكل  امرى  كار  محل  و 
هايى كه ذكر كرديم بهترين روش هاى طوالنى 

كردن عمر باترى لپ تاپ است.



  جمعه14 تير ماه 1392 -  شماره 303هفته نامه پرشين2020
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk گوناگون

موسيقی کودک،کالس های دف، تنبک 
رقص و 

 خطاطی
جهت بزرگساالن و 

 نوجوانان

 
توسط استادان مجرب

 

 

 
 

: محل تشکيل کالسها 
Trinity Church 

Golders 
90 Hodford Road, 

Golders Green  
London NW11 8EG 

 
                

 

 07846 508 534:تلفن تماس

Email: info@andishehschool.org.uk 

Web; www.andishehschool.org.uk 

  مدرسه انديشه

کالس های رياضی
 
A level , GCSE   

و سال های 
7 ،8 ،9 

با کيفيت عالی و شهریه 

در گروه و  مناسب 
  کوچک های

توسط دبير مجرب 

دبيرستان های لندن
 

مدرسه انديشه با کادر آموزشی 
مجرب ، زبان فارسی  را با 

 روش های نوين به فرزندان شما 
 .می آموزد

 شنبه هااز ساعت 

 17.00- 14.00  

 ژانويه 12شروع ترم جديد 

توليد پالستيك با پوست موز!
يك دانش آموز ترك روشي نوين براي توليد 
اختراع  موز  پوست  از  استفاده  با  پالستيك 
ترك  16 ساله  دانش آموز  اين  است.  كرده 
روي  تحقيق  با  دارد  نام  بيلگين»  «اليف  كه 
آن،  سلولز  ساختار  تغيير  و  موز  پوست 
استفاده از اين ماده براي توليد پالستيك را 
اكثر  در  كه  است  حالي  در  اين  كرد.  كشف 
پالستيك  توليد  براي  خام  نفت  از  موارد 
استفاده مي شود. بر اساس كشف «بيلگين»، 
براي  مي توان  موز  پوست  سلولز  از 
عايق بندي كابل  هاي برقي نيز استفاده كرد. 
به  سال  دو  حدود  بيلگين»  «اليف  پژوهش 
الگويش «ماري  كه  او  است.  انجاميده  طول 
راه  در  تالش  كه  مي گويد  است،  كوري» 
پيشرفت علم را وظيفه و تعهد خود مي داند. 
«بيلگين» مي افزايد كه قصد دارد راه حل هاي 
محيط زيست  آلودگي  مشكل  براي  بيشتري 
مواد  طريق  از  بيشتر  كه  مشكلي  كند؛  پيدا 
پالستيكي توليد شده از مشتقات نفت ايجاد 
مواد  امروزه  مي توان  او،  گفته  به  مي شود. 
مصنوعي بسياري از مواد اضافي و دورريز 
كرد.  توليد  انبه،  ميوه  پوست  مانند  طبيعي 
 Scientific» اليف بيلگين» از نشريه علمي»
دريافت  اين باره  در  American»جايزه اي 

كرده است. اين جايزه كه 

ارزشي  دارد،  »نام   Science in Action»
بيلگين»  دارد. «اليف  دالر  هزار   50 با  برابر 
علمي  مسابقه  در  جايزه  اين  با  مي تواند 
پژوهشگران جوان شركت كند. اين مسابقه 
كاليفرنيا  در  سال جاري  سپتامبر  ماه  در 

برگزار خواهد شد.

مبارزه اينترپل با 
فروش داروي آنالين

تجارت  از  اينترنت  در  تقلبي  داروهاي  تجارت 
موادمخدر سودآورتر است

يك  به  تبديل  اينترنت،  روي  دارو  فروش  و  خريد 
مراجعه  به  نياز  عدم  است.  شده  پرسود  تجارت 
كه  داروها  از  برخي  ارزان تر  بهاي  يا  پزشك  به 
بيشتر آنها در گروه داروهاي بهداشتي يا زيبايي 
يا حتي تقويت جنسي دسته بندي مي شود، از داليل 
مراجعه روزافزون به فروشندگان اينترنتي است. 
دقيق  كنترل  عدم  كه  تجارت  نوع  اين  ويژگي 

زمينه  اين  در  تقلب  كه  شده  موجب  داروهاست، 
داروخانه  يك  صاحب  گيرد.  صورت  راحتي  به 
كه  «كساني  مي گويد:  فرانسه  «ليون»  شهر  در 
آنهايي  مي روند،  دارو  اينترنتي  خريد  سراغ  به 
هستند كه دوست ندارند از مشكل خود با پزشك 
طريق  از  دليل  همين  به  كنند.  صحبت  مشاور  يا 
اينكه  بدون  مي كنند  تهيه  را  خود  داروي  اينترنت 
خوبي  كيفيت  داروها  نوع  اين  باشند  متوجه 

ندارند.» سازمان پليس بين المللي، «اينترپل»، براي 
مبارزه با اين تجارت غيرقانوني، وارد عمل شده 
و همه ساله، با همكاري بيش از 100 كشور، سعي 
دستگير  را  سودآور  تجارت  اين  عامالن  مي كند 
داروهاي  با  مبارزه  برنامه  در  نيز  امسال  كند. 
 58 توانسته اند  بين المللي  پليس  بازرسان  تقلبي، 
شبكه و عامل توزيع داروي تقلبي به روي اينترنت 
را كشف و دستگير كنند. «آلين پالنسون»، رئيس 

مي گويد:  اينترپل  دارويي  جرايم  با  مبارزه  گروه 
منجر  قضايي  سازمان  اين  سال جاري  «عمليات 
و  خريد  سايت  هزار   10 از  بيش  شدن  بسته  به 
فروش آنالين دارو شده است و اينترپل توانسته 
توقيف  و  ضبط  را  دارو  ميليون   10 از  بيش 
خريدان  براي  نيز  داروها  نوع  اين  خطرات  كند.» 
ناشناخته است چرا كه مواد به كار برده شده در 
داروهاي مورد معامله به صورت شناسنامه آنها 
به اطالع مشتريان نمي رسد. «آتيكور ميها»، يكي از 
پزشكاني است كه با اينترپل براي تحقيق روي نوع 

داروها همكاري كرده است. 
وي مي گويد: «بررسي هاي ما روي داروهايي كه 
يا  داروها  اين  كه  مي دهد  نشان  شده اند،  توقيف 
در حد بسيار كمي از مواد اصلي را دارا بوده اند 
تهيه  تقلبي  و  غيرواقعي  مواد  از  كامال  اينكه  يا 
 10 از  بيش  اينترپل،  داده هاي  براساس  شده اند.» 
درصد داروهاي موجود در بازارهاي دنيا، تقلبي 
است. اين نوع خريد و فروش، سود زيادي نيز به 
جيب فروشندگان مي ريزد. در سال 2010، بيش از 
58 ميليارد يورو از اين محل نصيب فروشندگان 
داروهاي آنالين شده است. تجارت اين داروهاي 
تقلبي از تجارت موادمخدر نيز سودآورتر است. 

در  برابر   20 تنها  سرمايه گذاري  يورو  هزار  هر 
اما  مي كند  قاچاقچي  فرد  نصيب  هرويين  تجارت 
همين ميزان سرمايه گذاري مي تواند تا 400 هزار 

يورو در خريد و فروش دارو سودآور باشد. 
در  جهاني،  بهداشت  سازمان  گزارش  به  بنا 
اين  در  بيشتري  كنترل  كه  صنعتي  كشورهاي 
موارد وجود دارد، ميزان تقلب دارو كمتر از يك 
در  ميزان  اين  است.  سالم  داروهاي  بازار  درصد 
تا   20 آفريقا  يا  آسيا  التين،  آمريكاي  كشورهاي 
30 درصد كل داروهاي حاضر در بازار را شامل 
عمليات  ششمين  سال جاري،  عمليات  مي شود. 
روي  تقلبي  داروهاي  فروش  و  خريد  با  مبارزه 
گذاشته  اجرا  به  اينترپل  توسط  كه  است  اينترنت 

مي شود.
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گوناگون

چاپگرهاي سه بعدي 
در خدمـت توليد 
اعضــاي پيوندي!

بسياري  در  اهدايي  اعضاي  كمبود  مشكل 
از نقاط جهان وجود دارد

از زمان اولين پيوند موفق قرنيه در سال 
در  زيرم»  «ادوارد  توسط  ميالدى   1905
اعضاى  كامل  پيوند  زمان  تا  چكسلواكى 
صورت درسال 2010 به دست دكتر «جان 
پر بارت» در بارسلون اسپانيا، اين عرصه، 
را  بى شمارى  هاى  موفقيت  و  تحوالت 
پشت سر گذاشته است. با اين حال، مشكل 
همچنان  پيوندى  و  اهدايى  اعضاى  كمبود 
حل نشده باقى مانده است. يكى از راه هاى 
فائق آمدن بر اين مشكل، پرورش اندام هاى 
انسانى در محيط هاي آزمايشگاهى است. 

بر  آزمايشگاهى  اندام هاى  اين  از  پيش 
و  شده اند  آزمايش  بيماران  بدن  روى 
در  اما  داده اند  هم  جواب  ساده  موارد  در 
حساس تر،  اندام هاى  و  پيچيده  بخش هاى 
حال  در  نيست.  آسانى ها  اين  به  كار 
حاضر پژوهشگران در تالشند با استفاده 

كار  و  بعدى  سه  چاپگرهاى  تكنولوژى  از 
براى  راهى  بتوانند  خوك  كبد  روى  بر 
دال»،  «ابريت  كنند.  پيدا  انسان  اندام  توليد 
فارست»  «وسك  دانشگاه  پژوهشگر 
اين  در  خوك  از  استفاده  چرايى  درباره 
نظر  از  خوك  «كبد  مى گويد:  آزمايش ها 
بنابراين  است،  شبيه  انسان  كبد  به  اندازه 
جاى  به  را  انسان  سلول هاى  بتوانيم  اگر 
سلول هاى خوك در اين كبد پرورش دهيم، 
كبدى  بيماران  براى  اندام  كمبود  مشكل 
همچنين  و  رنجند  در  خود  مشكل  از  كه 
مشكل نيازمندان به كليه، رفع خواهد شد.» 
گيرى  بهره  با  تا  تالشند  در  پژوهشگران 
به  را  رويا  اين  پيشرفته،  فن آورى هاى  از 
واقعيت تبديل كنند. اگر كبد خوك، با اعمال 
انسان  بدن  روى  مدت  دراز  در  تغييراتى، 
جواب بدهد، بيشتر راه طى شده است. به 
همين منظور محققان، پروسه سلول زدايى 

كبد خوك را آغاز كرده اند. 
سلول هاى  بردن  بين  از  يعنى  سلول زدايي 
كبدى خوك ضمن حفظ ساختار آن، با اين 
انسانى  سلول هاى  بعد  مرحله  در  كه  اميد 
در آن محيط رشد كنند و كاركردى شبيه 
كاركرد كبد انسان پيدا كند. دكتر «آنتونى 
پزشكى  احياى  موسسه  مدير  آتاال» 
«كاروليناى  در  فارست»  «وسك  دانشگاه 
شمالى» مى گويد: « اين بافت ها و اندام ها از 

انواع مختلف سلول ها به وجود آمده اند اما 
ترجيح ما اين است كه از سلول هاى خود 
به ويژه  كنيم،  استفاده  كار  اين  براى  بيمار 
سلول هاى عضو كه بايد پيوند زده شوند، 
را  خود  وظيفه  و  كار  سلول ها  اينكه  براى 
ناى  سلول  يك  مثال  مى دانند.  اندام  اين  در 
در  و  است  ناى  سلول  يك  كه  داند  مى 
مى  ناى  هاى  سلول  بيمار،  براى  نتيجه 
سازد و پيوند را پس نمى زند.» سلول هاى 
مورد نظر يا از مغز استخوان بيمار يا از 
و  نظر  مورد  قسمت  از  بردارى  نمونه  راه 
گرفته  مصنوعى  محيط  در  آن  پرورش 
در  سلولى  بافت  اينكه  از  بعد  شوند.  مى 
بدن قرار داده شد، به تدريج خود سلول ها 
پايه شان را مى سازند. با اين حال، كشت 
كبد  ريه،  قلب،  نظير  حساسى  هاى  بافت 
تا  هنوز  پيوند،  منظور  به  كليه  حتى  يا  و 
دارد.  پيش  در  درازى  راه  كامل  موفقيت 
برخى  مورد  در  كه  معتقدند  دانشمندان 
ديگر  سال   20 تا   10 بايد  هنوز  اعضا، 
كه  درصورتي  همه  اين  با  كشيد.  انتظار 
باشد  داشته  مثبتي  نتيجه  ها  آزمايش  اين 
يكي از بزرگ ترين مشكالت بشر حل شده 
معتقدند  پژوهشگران  از  برخي  البته  است. 
مي كنند  كار  طرح  اين  روي  كه  كساني 
عملي  طرح  اين  و  هستند  خوشبين  بسيار 

نخواهد شد.

روزي روزگاري كنكور!
يكي از سخت ترين آزمون هاي جهان را چيني ها برگزار مي كنند

و  دانش آموزان  براي  همواره  امتحان ها  برگزاري  روزهاي 
خانواده هاي آنها روزهاي سخت و پراسترسي است.

كنكور  يا  مي شوند  برگزار  ديپلم  مدرك  اخذ  براي  كه  امتحان هايي   
ورودي دانشگا ه ها از آن دسته آزمون هايي هستند كه خانواده ها و 
دانش آموزان را به شدت درگير مي كنند. نكته جالب توجه اين است 
طاقت فرسا  و  سنگين  بسيار  امتحانات  اين  كشورها  برخي  در  كه 
از  نفر  ميليون ها  ساله  هر  است.  چين  كشورها  اين  از  يكي  هستند. 
دانش آموزان چيني در ماراتن 9 ساعته آزمون ورود به دانشگاه ها 
شركت مي كنند كه يكي از سخت ترين آزمون ها در جهان است. براي 
آمادگي شركت در اين آزمون، دانش آموزان مجبورند از روش هاي 
از  استفاده  يا  خصوصي  تدريس  هزينه هاي  پرداخت  مثل  مختلفي 
مكمل هاي غذايي براي تامين انرژي استفاده كنند. يك معلم رياضي 
چيني مي گويد: «از نظر بسياري از دانش آموزان چيني، اين آزمون 

تنها راه ممكن براي داشتن آينده اي بهتر است. 
امكان پذير  مستعد  افراد  انتخاب  و  شناسايي  آزمون،  اين  كمك  به 
و  آماده سازي  دوره هاي  در  شركت  كشور،  اين  در  مي شود.» 
و  است  يافته  افزايش  تست زدن  تكنيك هاي  به  مربوط  دوره هاي 
 14 روزانه  كالس ها،  اين  در  شركت  با  همزمان  بايد  دانش آموزان 
تا 16 ساعت مطالعه كنند تا بتوانند براي آزمون نهايي آماده شوند. 
سال گذشته، انتشار مجموعه اي از عكس هاي دانش آموزان چيني در 
كالس هاي آماده سازي كنكور، آن هم درحالي كه براي تامين انرژي 
به آنها سرم تزريق مي شد، توجه جهانيان را به خود جلب كرد. مادر 
آنها،  والدين  و  دانش آموزان  «براي  مي گويد:  دانش آموزان  از  يكي 
شركت در اين آزمون يكي از مهم ترين مراحل زندگي است. امروز 
فرزندان ما در پايان يك راه بسيار سخت و طوالني ايستاده اند و پس 
از طي اين مرحله است كه تبديل به بزرگساالني مي شوند كه قادر به 

كنترل زندگي شان خواهند بود.»
 در انگلستان، ولز و ايرلند شمالي نيز دانش آموزان بايد در 16 سالگي 
در آزمون دريافت گواهينامه «جي سي اس اي» يا گواهينامه عمومي 
آموزش متوسطه شركت كنند. اين گواهينامه در 11 رشته مختلف 
اعطا مي شود و بديهي است كه دريافت گواهينامه بيشتر، به معني 
داشتن فرصت كاري بيشتر است. دو سال پس از قبولي در امتحان 
آزموني  در  تا  كنند  تالش  بايد  دانش آموزان  نيز  «جي سي اس اي» 
آزمون  اين  شوند.  اي»  «سطح  گواهينامه  دريافت  به  موفق  ديگر، 
آينده آنها را تحت تاثير قرار مي دهد. دفتر سازمان همكاري و توسعه 
اقتصادي در پاريس اخيرا گزارش ارزيابي دانش آموزان بين المللي 
در سال 2012 را توسط «اريك شاربونيه» و همكارانش تهيه كرده 
است. به نظر «شاربونيه» بسياري از كشورها مدل فرانسه را براي 
اعطاي ديپلم به دانش آموزان اجرا مي كنند. اين مدل در سال 1808 
توسط ناپلئون ايجاد شده است و براساس آن در پايان تحصيالت 
مدرك  اين  نمادين  ارزش  مي شود.  برگزار  نهايي  آزمون  متوسطه، 
ديپلم همچنان در فرانسه به شكلي قدرتمند حفظ شده است. «اريك 
شاربونيه» مي گويد: «فرانسه و ايرلند تنها كشورهايي هستند كه در 
آن ها براي اخذ ديپلم، تنها يك آزمون برگزار مي شود يعني در اين 
كشورها ارزيابي ساالنه مالك نيست. به همين دليل اين آزمون براي 
دانش آموزان بسيار استرس زا است.» در بيشتر كشورهاي اروپايي 
مانند آلمان، اتريش، سوئيس و ايتاليا، تركيبي از دو شيوه ارزيابي 
ساالنه و آزمون نهايي وجود دارد و به اين ترتيب نسبت به فرانسه 
آزمون نهايي از اهميت كمتري برخوردار است. در كشورهايي مثل 
يونان و سوئد نيز آزمون نهايي اصال مالك نيست. در اين كشورها 
گواهي نامه اي در پايان تحصيالت متوسطه اعطا و سپس تحصيل 

در دانشگاه شروع مي شود.

دانشمندان به دنبال توليد 
سوخت از تنباكو!

سوخت  يك  عنوان  به  تنباكو  بوته  از  مي توان  آينده  در  احتماال 
زيستي استفاده كرد. دانشمندان در حال آزمايش روي اين گياه 
هستند تا بتوانند روغن آن را استخراج كنند و از آن به عنوان 
هدف  كنند.  استفاده  كاميون ها  و  اتومبيل ها  هواپيماها،  سوخت 
آن است كه اصالحاتي ژنتيكي در تنباكو به وجود آيد تا بتوان 

سوختي بهتر و ارزان تر توليد كرد.

مي گويد:  پروژه  اين  پژوهشگران  از  مليس»،  «آناستازيوس   
«اين عصاره چربي است كه از برگ تنباكو گرفته شده است. ما 
ساختار برگ هاي تنباكو را اصالح كرديم و اكنون آنها مي توانند 
به جاي هوا در داخل برگ ها روغن ذخيره كنند. ما در حال از بين 

بردن تمام بخش هاي چربي دوست گياه مانند كلروفيل و ديگر 
تركيبات مربوط به آن هستيم تا امكان ذخيره چربي در گياه را 

افزايش دهيم.»
در  كاليفرنيا  در  «بركلي»  دانشگاه  آزمايشگاه  در  پژوهشگران   
روغن  تجمع  مسير  در  مصنوعي  هيدروكربن  نوعي  ايجاد  حال 
در برگ هاي تنباكو هستند. آنها تركيباتي را در گياه وارد مي كنند 
تا به كمك آنها، امكان جذب نور توسط برگ ها افزايش يابد و به 
اين ترتيب بتوانند از طريق فتوسنتز سوخت بيشتري را در گياه 

ايجاد كنند. 
سپس به كمك حالل هاي آلي، مي توان از برگ هاي تنباكو، روغن 
خواهد  تهيه  ارزان  بسيار  سوختي  ترتيب  اين  به  كرد.  استخراج 
از  بيش  زمينه  اين  در  توتون  گياه  مزيت  محققان،  گفته  به  شد. 
مي گويد:  نيز  لومكس»  «پگي  سوياست.  گياه  يا  نيشكر  مزيت 
«براي ما گياه تنباكو يك نمونه بسيار عالي است زيرا يك گياه 
به  دارد.  وجود  جا  همه  در  آن  كشت  امكان  و  نيست  خوراكي 

همين دليل به نظر ما يك انتخاب عالي براي سوخت است.»
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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 , 
ترك عادتهاى ناخواسته ,ترس ها - نگرانى ها , كسب اعتماد بنفس و رفع خجالت 

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

روانشناسى

فارغ التحصيل در رشته روانكاوى و مشاوره
 هيپنوتراپى تائيد شده از

 ( London University )
توسط

 وزارت بهدارى انگلستان
قاضى دادگاههاى فرجامى در بيمارستانهاى 

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

كنسول هيپنوتراپى لندن
برگزار كننده سمينارهاى تجربى و روانكاوى

www.advancehypnotherapy.com

گفتنى ها كم نيست...
دكتر اعظم صالحى

روان شناس و مشاور خانواده

با همسر آينده تان درباره انتظارها، عالقه ها و سليقه هايتان حرف 
بزنيد

امروزه يكى از داليل افزايش روزافزون طالق، وجود مشكالت جنسى 
بسيارى  هم  هنوز  متاسفانه  است.  آن  به  مرد  يا  زن  منفى  نگرش  و 
و  نگرش  به  ازدواج،  از  قبل  وگوهاى  گفت  طى  پسران  و  دختران  از 

انتظارهاى خود از رابطه زناشويى اشاره نمى كنند...

اگر از دختر و پسرى كه حتى تاريخ ازدواجشان را تعيين كرده اند 
سوال شود: «آيا راجع به مسايل زناشويى با همديگر صحبت كرده 
اين  كرديم  نمى  فكر  ما  گويند: «نه،  مى  موارد  بيشتر  در  نه؟»  يا  ايد 
موضوع مهم باشد» يا مى گويند: «ما اين جور صحبت ها را به بعد 

از ازدواج موكول كرده ايم، به دليل اينكه بعد راحت تر مى توانيم در 
مورد آن صحبت كنيم.» چنين زوج هايى نمى دانند اينگونه صحبت 
ها به قبل از تصميم گيرى نهايى براى ازدواج مربوط است، نه بعد 
از ازدواج. آيا شما هم معتقديد گفت وگو راجع به مسايل زناشويى 
بايد به بعد از ازدواج موكول شود؟ آيا بعد از ازدواج براى اينگونه 
صحبت ها دير نيست؟ اگر بعد از ازدواج همسران متوجه شدند كه 
با يكديگر در اين باره توافق ندارند، راه حل چيست؟ آيا مى توانند به 
سالمت جنسى»  و  تجديدنظر كنند؟ «ازدواج  خود  ازدواج  در  راحتى 

اين هفته، پاسخى است به اين پرسش ها.

سردى  باعث  تواند  مى  زناشويى  رابطه  در  توقعات  نشدن  برآورده 
رابطه و نابسامانى هاى ديگر شود. رابطه بين زن و شوهر، با ساير 
رابطه  اين  است.  متفاوت  و خانوادگى  دوستى  هاى اجتماعى،  رابطه 
اصول،  اين  از  كدام  هر  در  جدى  مشكالت  وجود  و  دارد  اصل   4
موثرنبودن تالش هاى زوج در حل اين مشكالت و نااميدى يا دست 
از تالش برداشتن، مى تواند خطر جدى براى سالمت و آينده رابطه 
چارچوب  از:  است  عبارت  زناشويى  رابطه  اصلى  هاى  پايه  باشد. 
رابطه  داشتن  عاطفى،  رابطه  و  عالقه  مشابه)،  شرايط  و  ها  (ويژگى 
به  نسبت  مسووليت  احساس  و  تعهد  و  بخش  رضايت  زناشويى 

يكديگر.

اخيرا در ايران، آمار تكان دهنده اى از وضع روابط جنسى در زوج 
متعدد  هاى  تحقيق  نتايج  است.  آمده  دست  به  طالق  شرف  در  هاى 
نشان داده كه يكى از داليل افزايش روزافزون طالق در ايران وجود 
مشكالت در روابط جنسى و نگرش منفى زن يا مرد به آن است. بر 
مى  زناشويى  زندگى  در  جنسى  توقعات  نشدن  برآورده  اساس  اين 
تواند باعث سردى رابطه و نابسامانى هاى ديگر شود و در نهايت 
تقاضاى طالق از سوى طرف مقابل را به دنبال داشته باشد. همچنين 
در تحقيقى كه در دانشگاه علوم پزشكى قم و در شهر تهران انجام 
شد، مشخص شد بيش از 67 درصد از زنان در آستانه طالق هيچ، 
 63 اند؛  نداشته  همسرانشان  با  زناشويى  رابطه  برقرارى  به  تمايلى 
رابطه، احساس عصبانيت مى كرده اند و 71 درصد  درصد بعد از 
هيچ لذتى از برقرارى رابطه خود با همسرشان نمى بردند. متاسفانه 
در بسيارى از ازدواج ها (به خصوص در كشور ما) به دليل اينكه 
مى  محسوب  مگو  هاى  حرف  و  ها  تابو  زمره  در  زناشويى  مسايل 
شود، بررسى و گفت وگو در مورد آن انجام نمى گيرد. به خصوص 
خانواده  و  طرف  دو  توجه  بيشترين  سنتى،  هاى  ازدواج  بيشتر  در 
ها به شرايط و شباهت هاى فرهنگى، خانوادگى و... معطوف است. 
البته توجه به اين موارد، هم بسيار اهميت دارد اما در اين ازدواج ها 

معموال دو پايه از مهم ترين پايه هاى ازدواج، يعنى رابطه عاطفى و 
جنسى به فراموشى سپرده مى شود. حتى در خيلى از ازدواج هاى 
عاشقانه امروزى نيز دختر و پسر آنقدر درگير رابطه عاطفى هستند 
روابط  مورد  در  هايشان  نگرش  و  انتظارات  به  راجع  وگو  گفت  كه 

زناشويى را فراموش مى كنند.

آيا ميزان رضايت جنسى قبل از ازدواج هم قابل پيش بينى است؟

زناشويى  رابطه  برقرارى  فرهنگ?ها،  از  بسيارى  و  ما  فرهنگ  در 
كه  مى?پرسند  برخى  اما  نيست.  پذيرفته  و  مشروع  ازدواج،  از  قبل 
اطالعاتى  حيطه،  اين  در  توان  مى  اى  تجربه  چنين  داشتن  بدون  آيا 
است  اين  پاسخ  آورد؟  دست  به  مقابل  طرف  و  خودشان  به  راجع 
و  مطالعه  طريق  از  پسران  و  دختران  است  الزم  ازدواج  از  قبل  كه 
گفت وگو با افراد واجد صالحيت، آموزش هايى را در مورد رابطه 
تمايل  و  انتظارها  نگرش،  ارزيابى  به  حدودى  تا  و  ببينند  زناشويى 
هايى  نكته  وگوها  گفت  اين  در  بپردازند.  رابطه  اين  به  نسبت  خود 
مطرح مى شود كه همسران از طريق آن مى توانند اطالعات بيشترى 
در مورد رابطه زناشويى بعد از ازدواجشان به دست آورند. زمانى 
مقابل  طرف  با  خود،  معيارهاى  بيشتر  مورد  در  آينده،  همسران  كه 
به توافق رسيدند، الزم است خجالت را كنار بگذارند و گفتگو?هايى 

را با حفظ چارچوب?هاى اخالقى به اين مساله اختصاص دهند. با 
درباره اين موضوع آسان نيست يا ممكن  توجه به اينكه گفت وگو 
است شناخت كافى نسبت به تمايل مزاجى خود نداشته باشند، بهتر 
است براى اين كار از مشاوران خانواده كمك بگيرند و در خصوص 

اين مسايل با هم صحبت كنند.

قبل از ازدواج درباره عقايد مربوط به رابطه زناشويى تان هم حرف 
بزنيد

متاسفانه نگرش منفى نسبت به رابطه زناشويى هنوز هم در خيلى 
از جوانان جامعه، به خصوص دختران وجود دارد. داليل اين نگرش 
تجربه  بيان  غلط،  اعتقادهاى  خانوادگى،  تربيت  فرهنگ،  به  عمدتا 
هاى جنسى تلخ از اطرافيان، ديدن و شنيدن حوادث ناگوار در اين 
گذشته  جنسى  هاى  تجربه  گاهى  و  دوستان  و  اطرافيان  تاثير  باره، 
به خصوص در دوران كودكى مربوط است. فردى كه نگرش منفى 
نسبت به رابطه زناشويى دارد به سختى مى تواند با همسرش رابطه 
برقرار كند و از آن لذت ببرد. البته اين نگرش قابل تغيير است و در 
اين راه، اولين قدم اين است كه فرد براى تغيير، انگيزه داشته باشد اما 
در بعضى موارد خاص اين تغيير بدون روان درمانى ممكن نيست. 
نكته مهم اين است كه نبايد به اين اميد كه نگرش طرف مقابل تغيير 
خواهد كرد، بخواهيد با او ازدواج كنيد. اين تغيير بايد قبل از ازدواج، 

شروع شده باشد.

باور كنيد هنوز هم بعضى از دختران و پسران در شرف ازدواج به 
خصوص دختران، كمترين اطالعى در مورد روابط زناشويى ندارند؛ 
در حالى كه رغبت، بلوغ و آمادگى جنسى، يكى از مهم ترين شرايط 
الزم براى ازدواج است. مطالعه و گرفتن مشاوره قبل از ازدواج هم 
مى تواند در غنى كردن آموخته هاى جنسى مفيد باشد. ميزان اشتياق 
و تمايل هر فرد به رابطه زناشويى متفاوت است. بعضى افراد اشتياق 
به  تمايل  دارند.  رابطه  اين  براى  كمترى  اشتياق  ها  بعضى  و  بيشتر 
متفاوت  يكبار  سالى  تا  بار  چند  روزى  از  افراد  در  زناشويى  رابطه 
است. تفاوت افراد در ميزان اشتياق جنسى هم به دليل تفاوت هاى 
جسمى يا هورمونى و هم به علت خصايص روانى افراد است. حال 
طرف  تمايل  و  باال  بسيار  مرد  يا  زن  جنسى  تمايل  كه  كنيد  تصور 
مقابلش بسيار كم باشد. قطعا اين تفاوت، رضايت و سالمت زناشويى 

چنين زوجى را به خطر مى اندازد.

ميان  در  تان  آينده  همسر  با  را  خود  جنسى  هاى  سليقه  و  انتظارها 
بگذاريد

درست است كه رابطه زناشويى طبيعى و معمول در همه انسان ها 
تقريبا به يك شكل انجام مى گيرد اما هر فرد انتظارها و سليقه هاى 
خاصى دارد. بنابراين بيشتر از گذشته، الزم است زوج ها راجع به 
اين رفتار با همديگر تعامل و گفت وگو داشته باشند. مهم اين است كه 
زن و شوهر در اين انتظارات، توافق داشته باشند. خيلى از همسران 
مى  تعارض  دچار  متضاد،  و  متفاوت  جنسى  هاى  سليقه  دليل  به 
شوند و تجربه نشان داده است كه هرچند اين انتظارات تا حدودى 
قابل اصالح و تغيير است اما به طور كامل تغيير نمى كند و زن يا 
ممكن  نشود،  برآورده  زناشويى  روابط  در  انتظاراتش  كه  شوهرى 
زمينه  احتماال  نيز  سرخوردگى  اين  كند.  سرخوردگى  احساس  است 
بر  عالوه  شد.  خواهد  ديگر  اخالقى  هاى  خطا  يا  رابطه  سردى  ساز 
اينها، زن و شوهر بايد بعد از ازدواج در مورد حاشيه هاى روابط 
زناشويى با همديگر به توافق برسند. منظور از حاشيه روابط، نظر 
افراد راجع به عوامل زمينه ساز مطلوب براى شروع و ادامه رابطه 
از  قبل  لمس  و  نوازش  عاطفى،  هاى  وگو  گفت  چگونگى  مانند  است؛ 
رابطه، محل و فضاى مطلوب براى برقرارى رابطه و... يكى ديگر از 
مسايل و مشكالت ناديده گرفتن بعضى از تعهدات اخالقى عاطفى و 
جنسى در زندگى زناشويى، از سوى يك يا هر دو است كه مى تواند 
در  جبران  غيرقابل  هاى  بحران  و  شديد  هاى  اختالف  بروز  باعث 
زندگى مشترك بشود. قبل از ازدواج، الزم است كه همسران از عقايد 

مربوط به تعهدات جنسى و اخالقى همديگر مطلع شوند.
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پاتايــا تايلند چه 
چيزهايــى براى 
گردشگران دارد؟

حاال كه هوا گرم شده است و هواى آب تنى به سر آدم 
مى زند، بد نيست يكى از زيباترين سواحل دنيا را به 
شما معرفى كنيم كه ساالنه گردشگران بيشمارى را به 
سمت خود مى كشاند. پاتايا يكى از مهم ترين شهرهاى 
تايلند و يكى از مشهورترين جاذبه هاى جهانى است. 
خليج  شرقى  سواحل  در  كانبورى  ايالت  در  شهر  اين 

تايلند قرار دارد.

اطالعات گردشگرى
وسيله  هر  با  و  دارد  قرار  بانكوك  كيلومترى  فاصله 165  در  پاتايا 

مى  ماشين  و  قطار  اتوبوس،  هواپيما،  كشتى،  همچون  نقلى  و  حمل 
و  متنوع  گردشگرى  هاى  مكان  پاتايا  كرد.  سفر  شهر  اين  به  توان 
متعدد دارد و عالوه بر سواحل شنى بسيار تميز و زيبا، رستوران 
هاى عالى، مراكز خريد، كلوب هاى شبانه و تفريحاتى همچون شنا، 
جت اسكى، موج سوارى، اسكى روى آب، قايق سوارى و غواصى 

نيز دارد.

آب و هوا
بارانى  و  خشك  هواى  از  تركيبى  و  گرمسيرى  پاتايا  هواى  و  آب 
است. اين شهر در همه ماه هاى سال شاهد تغييرات آب و هوايى 
يا  شود  مى  تبديل  تحمل  قابل  گرماى  به  داغ  گرماى  از  مثال  است. 
شرجى، خشك و گاهى بارانى است. البته بايد بدانيد هواى گرم در 

همه فصل هاى سال در پاتايا موج مى زند.

جمعيت
جمعيت كلى پاتايا حدود يك ميليون و 500 هزار نفر و مساحت كلى 

آن نيز حدود 22.2 كيلومتر مربع است.

دليل شهرت پاتايا
در طى سال هايى كه ويتنام درگير جنگ بود، تعدادى از سربازان 
و  پاتايا  به  جنگ،  فضاى  از  دورى  و  استراحت  براى  آمريكايى 
سواحل پاتايا مى رفتند. از آنجا كه اين شهر بسيار آرام و زيبا بوده 
است آنها اين شهر را به بقيه نيز معرفى كردند و خيلى زود پاتايا به 
عنوان يكى از شهرهاى زيباى دنيا معرفى شد و گردشگران فراوانى 

را به سمت خود جذب كرد.

پيشينه پاتايا
يكى  شهر  اين  دارد.  قرار  بانكوك  كيلومترى   165 فاصله  در  پاتايا 
از شهرهاى مهم تايلند است. آب و هواى گرم و مرطوب دارد. اين 
شهر مناظر طبيعى فوق العاده زيبا و مردمان بسيار مهمان نوازى 
دارد. از جاذبه هاى توريستى پاتايا مى توان به پارك سنگ هاى چند 
ميليون ساله، مزرعه كروكوديل ها، جزيره مرجانى، مينى سيام، باغ 

استوايى نانگ نوچ، باغ وحش ببرها، كوه بودا و ... اشاره كرد

(beach jomtien) ساحل جومتين
اين  است.  جومتين  ساحل  پاتايا،  شهر  اصلى  هاى  جاذبه  از  يكى 
ساحل محيط خانوادگى دارد و براى عالقه مندان به برپايى مهمانى 
و جشن، مناسب است. بسيارى از مكان هاى فرهنگى پاتايا در اين 
ساحل مستقر هستند. گردشگران مى توانند زمان خود را با حمام 
آفتاب، گردش در بازار شناور يا خوردن غذاهاى محلى سپرى كنند.
پارك سه امپراطور و معبد سلطنتى بسيار به ساحل جومتين نزديك 
هستند.از جاذبه هاى اين ساحل بايد به شفافيت آب، تميزى ساحل 
اسكى  جت  سوارى،  قايق  شنا،  همچون  آبى  تفريحات  و  ورزش  و 
و اسكى روى آب اشاره كرد. اين ساحل مملو از هتل و رستوران 
است و در رستوران هاى آن مى توان انواع غذاهاى بين المللى مانند 

ايتاليايى، انگليسى، فرانسه و خود غذاهاى تايلندى را سفارش داد.

دست فروش ها در اين ساحل اقالم متنوعى مى فروشند و گردش 
جذابيت  ديگر  از  پاتايا  شناور  بازار  دارد.  خاصى  لذت  آنها  ميان 
هاى ساحل جومتين است كه به نام «بازار شناور چهار منطقه» نيز 
شهرت دارد. دليل نام آن محصوالت مختلفى است كه از چهار منطقه 
مختلف كشور تايلند يعنى شمال، شمال شرق، مركز و جنوب آورده 
مى شوند. اين بازار را مى توان مهد نمايش فرهنگ تايلند نيز دانست.

موزه  اين  دارد.  نيز  اى  شيشه  هاى  بطرى  موزه  جومتين  ساحل 
هاى  بطرى  درون  ساز  دست  هنرى  اثر  نوع   300 از  بيش  شامل 
شيشه اى است و پديدآورنده آن مجسمه ساز آلمانى، پيتر بداليس 
است. ماكت هاى مينياتورى تعدادى از آثار توريستى جهان، كشتى 
ها، كليساها، كاخ ها و معابد از جمله آثارى هستند كه در اين بطرى 

هاى شيشه اى جاى گرفته اند.

جزيره مرجانى پاتايا
جزيره مرجانى پاتايا با نام اصلى Koh Laan، جزيره اى حدود 8 
كيلومتر مربعى و يكى از جزاير خاموش ساحل پاتايا است. شهرت 
اين جزيره، صخره هاى مرجانى، آب هاى شفاف، شن هاى سفيد 

و غواصى است.
جزيره مرجانى پاتايا، حدود يكهزار نفر جمعيت، 6 ساحل و زمين 
هاى صخره مانند دارد. مهم ترين دهكده آن نيز Naban نام دارد. 
فضاى  زيبا،  طبيعت  است.  گردشگران  بهشت  جزيره  اين  گفت  بايد 
آرامش بخش با سرگرمى هاى متنوع و هيجان انگيزى همچون جت 
اسكى، پاراسيلينگ پشت قايق هاى پرسرعت و غواصى اين جزيره 
را به تكه اى از بهشت تبديل كرده اند. گردشگران مى توانند لباس 
مرجانى  هاى  صخره  تماشاى  از  آب  زير  و  بپوشند  غواصى  هاى 

داغ  و  سفيد  هاى  شن  روى  روى  پياده  ببرند.البته،  را  لذت  نهايت 
ساحل، دوچرخه سوارى، قايق رانى، حمام آفتاب، تيراندازى، شنا 
نيز از از ديگر سرگرمى هاى اين جزيره هستند. گردشگران همچنين 

مى توانند از اسكله يا روى قايق، ماهى گيرى كنند.
موتورى  هاى  قايق  از  بايد  پاتايا  مرجانى  جزيره  به  رفتن  براى 
را  خود  توانيد  مى  نيز  مرجانى  معابر  طريق  از  البته  كنيد.  استفاده 

به اين جزيره برسانيد.

پارك سنگ هاى چند ميليون ساله و مزرعه كروكوديل ها

پارك سنگ هاى چند ميليون ساله و مزرعه كروكوديل ها دو جاذبه 
اصلى پاتايا هستند. در پارك سنگ هاى چند ميليون ساله، حيوانات 
متنوع و نادر در طبيعت بسيار زيباى اين پارك زندگى مى كنند و در 
آن آب هاى معدنى و درمانى و گونه هاى مختلف گياهى را مى توان 

ديد. اين پارك يكى از زيباترين طبيعت هاى دنيا را دارد.
پارك سنگ هاى چند ميليون ساله حدود 9 كيلومتر بيرون از شهر 
پاتايا قرار دارد. درختان و صخره هاى عظيم الجثه اين پارك، قدمت 
چند صد ساله و چند ميليون ساله دارند. در قسمتى از اين پارك، 
مزرعه كروكوديل ها وجود دارد كه بيش از يكهزار كروكوديل را در 
خود جاى داده است. حيوانات ديگرى هم از جمله فيل ها، گربه ماهى 
هاى غول پيكر، مارماهى هايى از آمازون، گونه هايى از اسب ها و 
خرس هاى كمياب، شير، ببر، شتر و آهو نيز در اين پارك وجود 
از  انگيز  هيجان  و  جذاب  نمايشى  شاهد  روز  هر  دارند.گردشگران 
كروكوديل ها در اين پارك و مجسمه هاى سنگى عجيب هستند. اين 
سنگ ها شكل هاى مختلفى همچون حيوانات و آبشارهاى مصنوعى 

تايلند را دارند.

دهكده فيل ها
آسيب  و  بيمار  هاى  فيل  براى  درمانگاهى  واقع  در  ها  فيل  دهكده 
شاهد  نزديك  از  توانند  مى  ها  توريست  دهكده  اين  در  است.  ديده 
فعاليت هاى روزانه اين فيل هاى از كار افتاده باشند. فيل هاى اين 
دهكده توانايى انجام كارهاى سنگين در جنگل هاى تايلند را ندارند 

اما نمايش هايى همچون فوتبال و رژه را به خوبى انجام مى دهند.
اين دهكده در سال 1973 ميالدى براى مراقبت از فيل هاى بيمار، 

ساخته و راه اندازى شد.
سوارى  قايق  همچون  جالبى  هاى  فعاليت  توان  مى  دهكده  اين  در 
آبشار  تماشاى  و  ها  گيبون  با  بازى  جنگل،  در  سفر  رودخانه،  در 
شمشيربازى  شامل  نيز  دهكده  اين  ديگر  هاى  سرگرمى  پرداخت. 

تايلندى و آموزش كنترل فيل ها به گردشگران هستند.

دنياى زير آب پاتايا
پاتايا  آب»  زير  آسيا، «دنياى  آكواريوم  ترين  مدرن  و  ترين  بزرگ 
است. اين آكواريوم تونلى است كه زيرآب قرار دارد و مملو از گونه 
هاى نادر و كمياب جانواران و گياهان دريايى است. در آكواريوم 
در  آبزى  موجود  هزار   4 از  بيش  پاتايا،  آب»  زير  «دنياى  بزرگ 
200 گونه متفاوت زندگى مى كنند. در اين آكواريوم تقريبا هر نوع 
موجود درياى همچون كوسه هاى سرفلشى تا انواع خطرناك آنها 

و شيرماهى هاى زيبا را مى توان ديد.
در ابتداى اين آكواريم، يك استخر سنگى وجود دارد كه محل زندگى 
گربه ماهى هاى وحشى است كه به آرامى در كنار هم شنا مى كنند. 
اين گربه ماهى ها بسيار بى خطرتر از انواع ديگر خود در اقيانوس 
ها هستند. در كنار آنها انواع ديگرى از ماهى ها همانند «خيارهاى 

دريايى» نيز وجود دارند.
اقيانوس  در  بودن  احساس  گردشگر  به  آكواريوم  اين  هاى  تونل 
ها  ماهى  به انواع  همه  اين  توان  مى  كه  اين  مى كنند.  القا  را  واقعى 
و جانوران دريايى نزديك بود، احساس بسيار خوبى به انسان مى 
ضخيم  بسيار  آكريليك  شيشه  از  جذاب  بسيار  آبى  تونل  اين  دهد. 
كافى  استقامت  امواج  و  آب  فشار  برابر  در  و  است  شده  ساخته 
همچون،  نيز  مختلفى  هاى  حوضچه  آب»  زير  «دنياى  دارد.در  را 
و  نما  جزيره  هاى  حوض  و  دريايى  سمور  ها،  كوسه  حوضچه 
صخره مانند است. گردشگران مى توانند با لباس غواصى در كنار 

الك پشت ها و ديگر حيوانات دريايى شنا كنند.
«دنياى زير آب»، بزرگ ترين آكواريوم آسيا است و در جوالى سال 
2003 ميالدى ساخته شده است. هزينه ساخت اين آكواريوم، حدود 

9.5 ميليون دالر آمريكا بوده است.

طراحى وب سايــت
در كمترين زمان با بهترين كيفيت
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/وقتي شما بارداريد، همسرتان نگران چيست؟

پنج ترس مردانه
ترجمه: سميه مقصودعلي

از زماني كه مردي خبر بارداري همسرش را مي شنود، انگار 
موضوع  اين  از  زنان  از  بسياري  مي شود.  جديد  دنيايي  وارد 
بارداري شان  خبر  شنيدن  با  همسرشان  كه  مي كنند  شكايت 

غمگين شده و مضطرب تر و عصباني تر از قبل است...
مردان  از  بسياري  واقع  در  است.  طبيعي  كامال  حالت ها  اين 
شوند،  بچه دار  زودي  به  است  قرار  كه  نكته  اين  دانستن  با 
و  اطرافيان  كمك  به  و  مي شوند  منفي  تفكرات  و  ترس  دچار 
غلبه  مشكل  اين  بر  به تدريج  مي توانند  همسرشان  به خصوص 
كنند. اين 5 ترس از شايع ترين نگراني هاي مرداني است كه تازه 

پدر شده اند يا قرار است به زودي پدر شوند.

1. تامين نيازهاي خانواده ام
تامين  را  آنها  نيازهاي  و  حمايت  خانواده ام  از  مي توانم  «آيا 
شايع ترين  و  اولين  خانواده،  نيازهاي  و  امنيت  تامين  كنم؟» 
نگراني مرداني است كه به تازگي پدر شده اند. تامين هزينه هاي 
دشوار  كاري  خانواده ها  بيشتر  براي  سوم  نفر  براي  زندگي 
متوجه  زود  خيلي  مرد  اقتصادي،  نيازهاي  از  غير  اما  است 
كرده  تغيير  نيز  احساس  و  عاطفي  نظر  از  همسرش  مي شود 
است و او بايد با اطمينان دادن به همسرش كه قادر به تامين 
امنيت او است، از نظر احساسي نيز پشتيباني اش كند. پس بهتر 
براي  رسيد،  شغلي  و  درآمد  ثبات  به  مرد  اينكه  از  بعد  است 

فرزنددار شدن اقدام شود.

2. زايمان همسرم
نگران اند  و  مي ترسند  زايمان  روند  از  مردان  از  بسياري 
همسرشان مي تواند به راحتي زايمان كند يا نه و اينكه آمادگي 
الزم براي اين كار را دارد؟ آنها نگران هستند خطري همسر 
و فرزندشان را تهديد كند و سالمت آنها را به خطر بيندازد. 
بهترين كار اين است كه به جاي فكر كردن به مسايل بيهوده، 
كامال  نگراني هايشان  تا  كنند  صحبت  او  پزشك  يا  همسر  با 
برطرف شود. آشنا شدن با روند زايمان و مراحل و دردهاي 
طبيعي و حالت هاي مربوط به آن مي تواند تا حد زيادي باعث 

كاهش نگراني شود.

3. مرگ خودم
فكر كردن به مرگ كامال طبيعي است. به هر حال معموال هر 
مادر و پدري زودتر از فرزند خود فوت خواهدكرد و بايد اين 
مردان  برخي  كه  اينجاست  اصلي  مشكل  پذيرفت.  را  واقعيت 
مي شود،  متولد  فرزندشان  وقتي  و  مي دانند  فناناپذير  را  خود 
تازه ياد مرگ مي افتند و هجوم ناگهاني تفكرات منفي به آنها 
نگراني  جاي  البته  مي شود،  ايشان  در  ناگهاني  تغييرات  باعث 
نيست زيرا اين ترس خيلي زود برطرف مي شود. بيشتر مردان 
بچه دار  كه  حاال  مي كنند  حس  و  مي شوند  سرپا  سريع  خيلي 

شده اند، حق مردن ندارند.

4. مرگ همسر يا فرزندم
يا  زايمان  اثر  در  مرگ  يا  نوزاد  ناگهاني  مرگ  نشانگان 
و  دليل  هر  به  همسر  مرگ  از  ترس  يا  آن  از  بعد  خونريزي 
تنها بزرگ كردن كودك، از ترس هايي است كه بر مردان غلبه 
مي كنند. وقتي روند زايمان طوالني  مي شود، بسياري از مردان 
آنها  و  كند  فوت  همسرشان  است  ممكن  مي كنند  فكر  خود  با 
بيماري هايي  نيز  نوزاد  تولد  از  بعد  ببينند.  را  او  ديگر  نتوانند 
به  تازه  فرزند  نگران اند  و  مي ترساند  را  آنها  و...  زردي  نظير 
دنيا آمده شان را از دست بدهند. خوشبختانه با پيشرفت علم 
مادر  مرگ  احتمال  داد  اطمينان خاطر  پدران  تمام  به  مي توان 
و جنين در طول زايمان بسيار كم است و بعد از تولد نيز با 
مراقبت هاي مخصوص از نوزاد مي توان سالمت او را تضمين 

كرد و جاي نگراني وجود ندارد.

5. رابطه ام با همسرم
يكي ديگر از نگراني هاي قابل توجه بيشتر مردان اين است كه 
همسرشان بعد از تولد فرزند، ديگر به آنها توجه نكند و عشق 
فرزند جايگزين عشق آنها شود بنابراين وظيفه زن است مراقب 
پدران  زنان،  است  الزم  كند.  پيشگيري  مشكل  اين  از  و  باشد 
اجازه  و  دهند  دخالت  فرزند  از  نگهداري  امر  در  نيز  را  جوان 
دهند ساعت هايي از روز را پدر و فرزند با هم تنها باشند. نكته 
بسيار مهم ديگر، جدا نكردن بستر از همسر و خواباندن نوزاد 
و  همسر  از  مدام  مرد  صورت  اين  غير  در  است.  خود  پيش 
خانواده اش دور مي شود و سعي مي كند ساعت هايي بيشتري 

از روز را بيرون از خانه صرف كند.
Jeune papa.fr :منبع

رازهايى كه كمتر زنى د ر 
مورد همسرش مى د اند

شما فكر مى كنيد كه مرد ها، ساد ه، بى توجه و خود 
خواه هستند اما روانشناسان مى گويند كه آنها نه تنها 
و  شما  به  قيق  د  خيلى  بلكه   ، ترند  ه  پيچيد  ها  زن  از 
برخالف  و  كنند  مى  توجه  شان  اطراف  اتفاقات  يگر  د 
تصور شما، خيلى هم فد اكار و از خود گذشته هستند 
. آنها مى گويند د نياى مرد ان هزار و يك پيچ و خم د 
ارد كه كمتر زنى از عهد ه كشفش برمى آيد . د رواقع از 
نظر آنها هيچ زنى نمى تواند آنطور كه بايد همسرش 
را بشناسد و به همين د ليل، د نياى زند گى زناشويى، 
پر است از سوء تفاهم ها و مشكالتى كه تنها به د ليل 
همين نا آشنايى رخ مى د هد . اما با تمامى اين اوصاف، 
يك زن شايد نتواند همسرش را تمام و كمال بشناسد ، 
اما مى تواند از حقايق ساد ه اى كه شايد هيچ وقت به 
آنها توجه نمى كرد ه، باخبر شود و با آگاهى از آنها 
زند گى اش را نجات د هد . اگر شما مى خواهيد از اين 
د سته از زن ها باشيد ، اين ريزه كارى ها را جد ى تر 

بگيريد و بيشتر با مرد زند گى تان آشنا شويد .

ازد واج را جد ى مى گيرند
واج  ازد  براى  را  هايشان  موقعيت  بسيار،  يد  ترد  با  ها  مرد  شايد 
بررسى كنند و شايد راحت تن به تشكيل زند گى ند هند ، اما شواهد 
مى گويد كه مرد ها سرسرى از كنار ازد واج نمى گذرند و آن را جد 
ى مى گيرند . د رست است كه آنها سال ها براى پيد ا كرد ن يك 
مورد مناسب براى ازد واج وقت مى گذارند ، اما وقتى تن به تشكيل 
زند گى مى د هند ، با جد يت براى موفق شد نش تالش مى كنند . 
شايد به همين د ليل است كه وقتى از آنها مى پرسيد «اگر به گذشته 
برگرد ند ، چه گزينه اى را براى ازد واج انتخاب مى كنند »، 90 د 
رصد شان مى گويند د وباره از همسر فعلى شان خواستگارى مى 
كنند . مرد ها عاشق عاد ت هستند . آنها نه تنها به محله و شهر شان 
وابسته مى شوند ، بلكه به زن زند گى شان هم به شكل خارق العاد 
ه اى وابسته مى شوند و حتى اگر روزى او را از د ست د هند ، هرگز 

نمى توانند به اند ازه او به فرد د يگرى وابسته شوند .

احساس شان را د ر عمل شان جا مى د هند
شما انتظار د اريد كه همسرتان د ر هر مورد كوچكى كه د ر زند 
گى اش پيش مى آيد ، با شما د رد د ل كند و احساسش را با شما 
د ر ميان بگذارد ؟ يا شايد د وست د اريد وقتى با او خريد مى رويد 
، نظرش را به وضوح بگويد و وقتى غذا مى خوريد ، د ست پخت 
تان را با حرف هايش قضاوت كند ، اما مرد ها اساسا از اين جنس 
نيستند . شما كمتر مرد ى را پيد ا مى كنيد كه احساسش را با حرف 
را  حس  اين  شان  عمل  با  ارند  د  وست  د  ها  مرد   . كند  بيان  هايش 
نشان د هند و وقتى عشق شان را مى خواهند ابراز كنند ، از شما 
براى انجام كار هايشان همكارى مى طلبند . آنها د وست د ارند د ر 
عمل همراه شما باشند نه د ر كالم. البته گمان نكنيد يك مرد هرگز 
به حرف نمى آيد . شما مى توانيد با ابراز احساسات تان البته نه به 
شكلى اغراق شد ه و فرصت د اد ن به او، زبانش را باز كنيد . اما تا 
زمانى كه او هم با كالم عشقش را به شما نشان ند هد ، هرگز با قهر 
و بحث نارضايتى تان از اين اتفاق را به او نشان ند هيد . ياد تان 

نرود كه مرد ها خيلى د يرتر از زن ها اعتماد و تكيه مى كنند ، پس 
اين زمان را به او بد هيد .

با د ل و جان گوش مى د هند
اگر گمان مى كنيد همسرتان به حرف هاى شما بى توجه است و د 
ر تمام مد تى كه با او حرف مى زنيد ، منتظر تمام شد ن حرف هاى 
شماست، كامال د ر اشتباه هستيد . راه و رسم شنيد ن مرد انه، با 
راهى كه شما براى شنيد ن انتخاب مى كنيد كامال متفاوت است. شما 
نمى توانيد تنها به اين د ليل كه همسرتان هنگام گوش كرد ن كلمه 
اى را به زبان نمى آورد يا آنطور كه انتظار د اريد با شما همد رد 
ى نمى كند ، او را به نشنيد ن متهم كنيد . مرد ها د وست د ارند با 
 . بشنوند  را  هايتان  حرف  قت  د  به  تا  همراهى كنند  را  شما  سكوت 
برخالف زن ها، مرد ها ميل زياد ى به همذات پند ارى و ارائه توصيه 
هاى عجيب و غريب ند ارند . مرد ها تنها مى خواهند شنوند ه خوبى 
باشند و بد ون د خالت د ر كار شما، راه را براى آرام شد ن تان 

فراهم كنند .

به تنهايى نياز د ارند
آن  و  كنند  مى  استقبال  شما  همكارى  از  ها  مرد  كه  است  رست  د 
لحظات را عاشقانه ترين لحظات زند گى مى د انند ، اما معناى اين 
تمايل، اين نيست كه همه لحظات زند گى آنها را با حضور و همكارى 
تان پر كنيد . مرد ها به زمانى خالى براى خود شان نياز د ارند . آنها 
د وست د ارند د قايقى از روز را بد ون حضور هيچ كس بگذرانند و 
حتى اگر د ر آن لحظات هيچ كارى نمى كنند ، تنها غرق افكار شان 
باشند . مرد ها نه تنها د ر عاد ى ترين روزهاى زند گى نياز به اين 
تنهايى د ارند ، بلكه د ر لحظات سخت و پرتنش هم د وست د ارند 
كمى با خود شان خلوت كرد ه و تكليف ذهن شان را با خيلى چيزها 
روشن كنند ، پس اگر مى خواهيد حضور تان مشكل ساز نشود ، 
اين  ر  قد  مرد  يك  كه  كنيد  باور   . هيد  د  يه  هد  آنها  به  را  زمان  اين 
فرصت را خوب مى د اند و اگر هم آن را از او د ريغ كنيد ، نمى تواند 

رضايتى را كه بايد از شما د اشته باشد .

مثل پد رشان هستند
چه  اش  زناشويى  گى  زند  ر  د  مرد  يك  كه  انيد  بد  خواهيد  مى  اگر 
شخصيتى را بروز مى د هد ، نگاهى به پد رش بيند ازيد . روانشناسان 
مى گويند حتى مرد انى كه د ل خوشى از رفتارهاى پد رشان ند ارند 
، د ر بزرگسالى و به ويژه بعد از ازد واج، شبيه پد رشان مى شوند . 
البته شايد خيلى از اين مرد ها، هرگز اين موضوع را قبول نكنند ، اما 
واقعيت اين است كه با محبت و همد ل بود ن يا نبود ن آنها، كامال 
بستگى به رفتارهايى د ارد كه از پد رشان د يد ه اند . روانشناسان 
معتقد ند رابطه يك پد ر با يك ماد ر، مى تواند گوياى رابطه فرزند 
آنها با همسرش باشد ، پس قبل از انتخاب، حسابى به اين موضوع 

توجه كنيد .

آنها زود تر فراموش مى كنند
ها  ماه  كه  باشد  موضوعى  قهر  و  بحث  عوا،  د  زن،  يك  براى  شايد 
ذهن را به خود مشغول مى كند و بين او و همسرش فاصله مى اند 
ازد ، اما واقعيت اين است كه مرد ها چنين خصلتى ند ارند . اگر با 
همسرتان شد يد ترين بحث عمرتان را كرد ه ايد ، انتظار ند اشته 
باشيد كه او به اند ازه شما از اين موضوع رنج ببرد و به د ليل اين 
اتفاق از شما فاصله بگيرد . ياد تان نرود كه مرد ها د ر لحظه زند گى 
مى كنند . براى آنها د عوا د رست د ر لحظه تمام شد نش به سمت 
. يك  فراموشى مى رود و قهر اصال د ر د نياى آنها جايى ند ارد 
مرد د رنهايت چند ساعت به چنين موضوعاتى فكر مى كند و حتى 
اگر اين اتفاق ها روى قضاوتش د ر مورد شما و زند گى تان تاثير 
گذاشته باشد ، نمى توانيد گاليه هايى كه يك زن از اين اتفاقات مى 
كند را از زبان يك مرد بشنويد . از طرف د يگر، مرد ها نمى توانند 
با اين خصلت زن ها كه فراموش كرد ن برايشان سخت است، كنار 
بيايند . آنها د وست د ارند پروند ه يك بحث، همانجا بسته شود و 
نمى توانند بپذيرند كه همسرشان هر روز و هر لحظه آن موضوع 

را ياد آورى كند .

بعد از ازد واج هم ياد خانواد ه شان مى افتند
حتى اگر يك مرد د ر د وران مجرد ى اش رابطه نزد يكى با خانواد ه 
اش ند اشته باشد ، اين رابطه بعد از ازد واج تقويت مى شود . مرد ها 
با قبول مسئوليت يك زند گى، سختى هايى كه خانواد ه شان د ر اين 
سال ها كشيد ه بود را مى بينند و حتى اگر پيش از اين چند ان قد ر 
آنها را نمى د انسته اند ، بعد از ازد واج بيشتر از هميشه قد رشناسى 
شان را ابراز مى كنند . آنها مى خواهند با محبت كرد ن هاى بعد از 
ازد واج، د ين شان را به خانواد ه شان اد ا كرد ه و قد رشناسى شان 
را اثبات كنند . يك مرد حتى اگر چيزى به زبان نياورد ، طاقت د يد 
ن بى تفاوتى همسرش نسبت به خانواد ه خودش را ند ارد . مرد ها 
د وست د ارند بعد از ازد واج از خواهر و براد رهاى كوچك ترشان 
حمايت كنند و كارهايى كه قبل از آن براى ماد رشان انجام نمى د اد 
ند را انجام د هند ، پس اگر مى خواهيد همسرتان مرد زند گى شما 

باقى بماند ، به اين ميل او بيشتر توجه كنيد .
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خواب خـوش شبـــانه

گاهي پيش مي آيد كه به داليل مختلف نمي توانيم شب ها 
خواب خوبي داشته باشيم. در اينجا 3 دليل عمده اي كه 
مانع خواب مي شوند را نام مي بريم و براي داشتن خواب 

خوب در هر شرايط چند پيشنهاد براي شما داريم:...
اجازه  محيط  صداي  و  سر  نكته: گاهي  دو  و  صدا  سرو 
خوابيدن به شما نمي دهد. در اين شرايط بهترين اقدام 
به  همه چيز  البته  است.  دلنشين  صداي  زير  يك  ايجاد 
شما بستگي دارد شايد الزم باشد محيط را كامال بي صدا 

كنيد تا خوابتان ببرد، اما 2 پيشنهاد ما:

به  را  آن  و  كنيد  انتخاب  را  ماليمي  موسيقي  دهيد:  گوش  موزيك  به 
گوشي  نكند.  پيدا  ادامه  ساعت  يك  از  بيش  كه  كنيد  تنظيم  گونه اي 
اين  آرامش  ببنديد.  را  چشمانتان  و  بگذاريد  گوش هايتان  درون  را 
موسيقي شما را خواب مي كند. اگر موسيقي بيش از يك ساعت ادامه 

يابد، احتمال دارد شما را مجددا از خواب بيدار و دچار مشكل كند.

درون گوشتان پنبه بگذاريد: مي توانيد 2 قطعه پنبه را فشرده كنيد و 
در گوشتان بگذاريد. البته آنها را بيش از حد به داخل فشار ندهيد.

نور و دو توصيه: گاهي نور محيط اطراف و گاهي نور چراغ خواب 
مانع از خواب راحت شماست، در اين صورت به اين 2 پيشنهاد عمل 

كنيد:

چراغ  LED استفاده كنيد: اگر نور چراغ خواب شما زياد است و موقع 
خواب ناراحتتان مي كند و از سوي ديگر نمي توانيد در تاريكي مطلق 
نور  رنگ  اگر  كنيد.  استفاده   LED چراغ هاي  از  كنيد  سعي  بخوابيد، 
چراغ خواب سبز يا قرمز باشد هم خواب شما دچار اختالل مي شود. 

نور چراغ را به گونه اي تنظيم كنيد كه مستقيما در ديد شما نباشد.

اجازه  كناري  اتاق هاي  يا  بيرون  محيط  نور  اگر  ببنديد:  چشم بند 
نمي دهد بخوابيد از چشم بند استفاده كنيد.

ذهنتان  شب ها  و  داريد  پرمشغله اي  روز  اگر  توصيه:   4 و  استرس 
مشغول است و استرس روزانه اجازه خوابيدن به شما نمي دهد، به 

اين 4 پيشنهاد عمل كنيد:

بابونه  يا  گاوزبان  گل  دم كرده  گرم،  شير  بنوشيد:  گرم  نوشيدني 
آرامش بخش هستند. نوشيدن اين مايعات قبل از خواب موثر است اما 
نمي كنيم  توصيه  خواب  از  قبل  هيچ وجه  به  را  قهوه  و  چاي  نوشيدن 

زيرا تحريك كننده اند و مانع خواب خوب مي شوند.

موسيقي گوش دهيد: سعي كنيد چند دقيقه قبل از خواب به موسيقي 
ماليمي گوش دهيد. 

تمرين تنفس صحيح كنيد: صاف بنشينيد. نفس را از بيني به داخل و 
از دهان به خارج بفرستيد.

گرم  نوشيدني  بوي  يا  گل  بوي  كنيد:  استشمام  ماليمي  بوي 
داريد  عالقه  شمع  به  اگر  كند.  آرام  را  شما  مي تواند  موردعالقه تان 
شمع هاي عطري روشن كنيد اما فراموش نكنيد قبل از خواب بايد آنها 

را خاموش كرد وگرنه مي توانند باعث آتش سوزي شوند. 

femina magazine:منبع

خوراكى حياتى براى آقايان
جهان  سراسر  در  شايع  سرطان هاى  از  يكى  پروستات  سرطان 
است و عوامل محيطى به ويژه الگوى تغذيه و رژيم غذايى نقش 
پژوهش  يك  دارد.  بيمارى  اين  از  پيشگيرى  يا  بروز  در  مهمى 
تومورهاى  رشد  سرعت  گردو  كه  است  داده  نشان  جديد 
كاهش  آزمايشگاهى  موش هاى  در  را  پروستات  سرطانى 
اخير  مطالعات  در  كاليفرنيا  دانشگاه  تغذيه  متخصصان  مى  د هد. 
سرطان  پيشرفت  سرعت  گردو  مصرف  كه  دريافته اند  خود 
مثبت  اثرات  همچنين  و  مى دهد  كاهش  موش ها  در  را  پروستات 
قابل توجهى بر ژن  هاى مرتبط با كنترل رشد تومور دارد. براى 
و  تغييرات  تحت  آزمايشگاهى  موش  تعدادى  تحقيق  اين  انجام 
دستكارى هاى ژنتيكى قرار گرفتند تا به سرطان پروستات مبتال 
شوند. سپس به مدت 18 هفته به رژيم غذايى آنها گردو افزوده 
شد. نتايج نشان داد وقتى موش هاى مبتال به تومورهاى سرطانى 
پروستات از رژيم غذايى حاوى گردو استفاده مى كنند، اندازه و 
ميزان  همچنين  و  مى شود  كنترل  آنها  در  تومور  رشد  سرعت 

نوعى پروتئين در خون آنها كاهش مى يابد. اين پروتئين، فاكتور 
زيادى  بسيار  ارتباط  كه  مى شود  ناميده  انسولينى  شبه  رشد 
تاثير  پژوهش،  اين  ادامه  در  دارد.  پروستات  سرطان  بروز  با 
گردو بر فعاليت ژن ها در سرطان پروستات مورد بررسى قرار 
گرفت و مشخص شد گردو بر ژن هاى چندگانه مرتبط با كنترل 
بر  دارد.  مثبتى  اثرات  پروستات  تومورهاى  متابوليسم  و  رشد 
اساس آمارها، سرطان پروستات يكى از سرطان هاى شايع در 
و  تغذيه  الگوى  ويژه  به  محيطى  عوامل  و  است  جهان  سراسر 
بيمارى  اين  از  پيشگيرى  يا  بروز  در  مهمى  نقش  غذايى  رژيم 
دارد. مطالعات پيشين اثبات كرده بودند كه گردو به دليل اين كه 
چرب  اسيدهاى  ويژه  به  مفيد  اشباع  غير  چربى هاى  از  سرشار 
گياهى  شيميايى  مواد  ساير  و  اكسيدان  آنتى  تركيبات  امگا3، 
عروقى  قلبى-  بيمارى هاى  به  ابتال  خطر  است،  ها)  (فيتوكميكال 
را كاهش مى  دهد. در تحقيق اخير براى اولين بار تاثير مصرف 
مورد  پروستات  سرطان  با  مقابله  در  ارزشمند  غذايى  ماده  اين 
انجمن  ساالنه  كنگره  در  مطالعه  اين  نتايج  گرفت.  قرار  بررسى 

شيمى آمريكا ارائه شده است.

6 ماده غذايي كه سديم پنهان دارند

اين نمك مخفــي است 
در زير غـــــذا

ما  از  خيلي  اما  شنيده ايم  زياد  نمك  زيان هاي  درباره  ما  همه 
نمي دانيم مصرف حدود 2300 ميلي گرم سديم (كه در حدود يك 
براي  روز  طول  در  مي شود)  يافت  طعام  نمك  چايخوري  قاشق 

بدنمان ضروري است...
 يعني بدن ما براي تعادل آب و الكتروليت ها، حفظ قدرت عضله ها 
نياز  روز  طول  در  سديم  ميزان  اين  به  عصب هايش  عملكرد  و 
بايد  دارند،  پزشكي  منع  كه  آنها  جز  به  افراد،  تمام  پس  دارد. 
روزانه 1 قاشق چايخوري نمك مصرف كنند تا نياز بدنشان به 
سديم  و  نمك  مصرف  ميزان  متاسفانه  البته  شود.  تامين  سديم 
آنها  زيرا  است  مقدار  اين  از  باالتر  خيلي  مردم،  بيشتر  دريافتي 
كه  حالي  در  مي گيرند  نظر  در  مي كنند،  مصرف  كه  نمكي  فقط 
مي پرسيد  هستند.  فراوان  سديم  داراي  خوراكي ها  از  بسياري 

كدام يك؟ بهتر است ادامه همين مطلب را مطالعه كنيد. 

1. غالت صبحانه 
نام  با  را  آنها  ما  بيشتر  كه  صبحانه  غالت  انواع  از  برخي 
اين  برچسب  اگر  هستند.  سديم  حاوي  مي شناسيم،  كورن فلكس 
محصوالت را به دقت بخوانيد، متوجه مي شويد در هريك فنجان 
از بعضي  از آنها حدود 250 ميلي گرم سديم وجود دارد، بنابراين 
موقع خريد غالت صبحانه، حواستان را جمع كنيد و انواع بدون 

سديم آنها را از قفسه برداريد.

2. غذاهاي فريزشده 
بسياري از غذاهاي آماده و نيمه آماده فريزشده مانند انواع پيتزا، 
همبرگر، ناگت، كباب لقمه و حتي سبزي هاي فريزشده حاضري، 
دليل  همين  به  هستند.  سديم  و  نمك  قابل توجهي  مقادير  حاوي 

بخوانيد  دقت  به  مصرف  يا  خريد  از  پيش  را  برچسبشان  بايد 
سديم  مقدار  چه  آنها،  مصرف  وعده  يك  با  كه  شويد  متوجه  تا 
دريافت خواهيدكرد و اين سديم دريافتي را از حجم نمك مصرفي 
مختلف  برندهاي  بايد  حتما  اينكه  ضمن  كنيد.  كم  روزانه تان 
غذاهاي آماده را با يكديگر مقايسه و آنها كه سديم كمتري دارند، 

خريداري كنيد.

3. آب سبزي ها
آب  يا  گوجه فرنگي  آب  مانند  سبزي ها  انواع  آب  فنجان  هريك 
سبزي هاي تركيبي كه بيشتر براي پخت سوپ، استفاده مي شود 
هم حاوي 500-450 ميلي گرم سديم است. به همين دليل توصيه 
مي شود تا مي توانيد از سبزي هاي تازه براي پخت غذا استفاده 
كنيد و اگر مجبور به خريد اين محصوالت هستيد، برندهايي را 

كه سديم كمتري دارند، انتخاب كنيد. 

4. كنسرو سبزيجات
و...  لوبيا  قارچ،  هويج،  ذرت،  نخودفرنگي،  از  استفاده  شايد 
باشد  امروزي  زندگي هاي  در  ساده  بسيار  كاري  كنسروشده، 
و  رب ها  حتي  و  كنسروي  موادغذايي  تمام  بدانيد  نيست  بد  اما 
سس ها حاوي مقادير قابل توجهي سديم هستند. مثال يك فنجان 
ذرت كنسروشده حدود 700 ميلي گرم سديم دارد. به همين دليل 
«كم  يا  نمك»  «بدون  عبارت  كه  كنسروهايي  يا  مي شود  توصيه 
استفاده  جاي  به  يا  بخريد  است،  شده  نوشته  آنها  روي  سديم» 
و  دهيد  اهميت  سالمتتان  به  كمي  كنسروي،  غذاهاي  از  مداوم 
كنيد.  منزل  در  تازه  سبزي هاي  پخت  و  خريد  به  اقدام  خودتان 
يادتان باشد كه كنسرو براي شرايط سخت و بحراني كه امكان 

دسترسي به موادغذايي تازه وجود ندارد، توليد شده است.

5. سوپ هاي حاضري
سوپ  تا  گرفته  قارچ  و  جو  سوپ  از  حاضري  سوپ هاي  انواع 
سديم  و  نمك  از  سرشار  همه  و  همه  گوجه فرنگي،  و  سبزيجات 
نمك  افزودن  محصوالت،  اين  مورد  در  تامل  قابل  نكته  هستند. 
سديم  حجم  مي شود  باعث  كه  آنهاست  به  نهايي  طبخ  هنگام 
دريافتي بدن در يك وعده غذايي، بسيار باالتر از حد انتظار رود. 
به همين دليل بايد به اين 3 توصيه درباره سوپ هاي حاضري 
آنها  مصرف  از  پس  بدنتان  دريافتي  سديم  ميزان  تا  كنيد  توجه 
و  بخوانيد  خريد  از  پيش  را  محصول  برچسب  اول،  نرود؛  باال 
كنيد.  انتخاب  دارند،  را  سديم  و  نمك  ميزان  كمترين  كه  انواعي 
قارچ،  مانند  تازه  سبزي هاي  كمي  منزل،  در  خودتان  اينكه  دوم 
اضافه  سوپ ها  اين  به  هويج  يا  گوجه فرنگي  گشنيز،  جعفري، 
كنيد. سوم،به هيچ وجه داخل آنها نمك نريزيد و براي باال رفتن 
ارزش تغذيه اي شان در صورت تمايل به جاي آب، آنها را با شير 

بجوشانيد و آماده خوردن كنيد.

6. مغزها و دانه هاي بوداده 
بيشتر ما ترجيح مي دهيم به جاي خريد يك پاكت 250 گرمي از 
انواع مغز يا دانه هاي خام، يك پاكت كوچك تر و البته گران تر از 
در  اين  كنيم.  تهيه  فرزندمان  يا  خود  براي  را  آنها  بوداده  انواع 
بوداده،  دانه هاي  و  مغزها  سديم  و  نمك  ميزان  كه  است  حالي 
بسيار باالتر از نمك و سديم موجود در انواع خام يا حتي تنوري 
آنهاست. به همين دليل هيچ وقت خريد بادام يا بادام زميني شور 
ندارد.  اولويتي  و  برتري  آنها  (برشته)  تنوري  و  خام  انواع  به 
مغزها و دانه هاي خام، مي توانند براي بدنمان بسيار مفيد باشند 
برايمان  چند اني  فايده  نه تنها  آنها،  شور  انواع  كه  صورتي  در 
به  هم  را  سالمتمان  مداومشان  مصرف  است  ممكن  بلكه  ندارند 

خطر بيندازند.
WebMD :منبع
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/بشقاب غذاي شما چه رنگي است؟

انـقـالب رنـگـي در 
آشـپـزخـانـه

ترجمه: مرضيه نوروزي

كاروتنوييدها رنگدانه هاي موجود در انواع 
ميوه و سبزي ها هستند كه عالوه بر اينكه 
حفظ  در  مي بخشند،  آنها  به  زيبايي  رنگ 
سالمت بدن نيز موثرند و بدن را در برابر 

بيماري ها محافظت مي كنند...
 شما با پاسخ دادن به پرسش هاي آزمون 
است  نياز  آيا  كه  بفهميد  مي توانيد  زير 
در  را  فراوان  رنگي  تنوع  با  موادغذايي 

بشقاب غذايتان بگنجانيد يا نه.

بيشترين  بيندازيد؛  صبحانه تان  ميز  به  نگاهي   1
در  موجود  موادغذايي  ميان  در  كه  رنگ هايي 

صبحانه تان وجود دارد، چيست؟
الف. قرمز، زرد، نارنجي و قهوه اي

ب. طاليي و سفيد
بخوريد  ساالد  بزرگ  ظرف  يك  بود  قرار  اگر   2
نقاش  شما  و  بود  نقاشي  تابلوي  ساالد  ظرف  و 
آن، چگونه ظرف ساالد را با اين سبزي ها تزئين 

مي كرديد؟

سبزي هاي  شامل  كه  ساالد  سهم  بيشترين  الف. 
از  مقداري  و  ظرف  اطراف  در  است  سبزرنگ 

مركز  در  را  رنگ  نارنجي  و  قرمز  سبزي هاي 
ظرف مي چيدم. 

ب. با تركيبي از انواع سبزي هاي سبزرنگ مانند 
كلم بروكلي، نخودفرنگي و فلفل دلمه اي ريزشده 

ساالد را تزئين مي كردم.
ج. مخلوطي از سبزي هاي سبزرنگ و سفيدرنگ 
مانند ترب، گل كلم و كلم پيچ در بشقاب مي ريختم.

مصرف  كه  موادغذايي اي  رنگ  معموال  آيا   3
مي كنيد، روي انگشت و دهان شما باقي مي ماند؟

الف. به ندرت 
ب. يك بار در هفته 
ج. يك بار در روز 

موادغذايي  مي كنيد،  باز  را  يخچال  در  وقتي   4
موجود در يخچال چند رنگ هستند؟

الف. 4 رنگ يا بيشتر 
ب. تركيبي از 3 رنگ 

ج. تركيبي از 1 يا 2 رنگ 
تفسير آزمون 

به  است،  الف  گزينه  پاسخ هايتان  بيشترين  اگر 
شما تبريك مي گوييم. زيرا وضعيت خوبي داريد 
شما  غذايي  برنامه  كه  است  اين  نشان دهنده  و 
خاصيت  با  تركيب هايي  زيادي  مقادير  حاوي 

آنتي اكسيداني است. 
در  كرده ايد،  انتخاب  را  ب  گزينه  بيشتر  اگر 
وضعيت بدي نيستيد ولي در طول هفته كمتر از 
ميوه و سبزي هاي متنوع استفاده مي كنيد و بهتر 

است ميوه يا سبزي تازه بيشتري ميل كنيد. 
اگر بيشترين پاسخ تان گزينه ج است، اين وضعيت 
خيلي جالب نيست و مي توانيد بهتر از اين باشيد. 
اشتياق و انگيزه تان را از دست ندهيد و نگاهي به 

بدانيد  است  جالب  بيندازيد.  سبزي ها  رنگين كمان 
در  حتما  دارند.  قرار  گروه  اين  در  افراد  بيشتر 
سعي  و  ايجاد  تغييراتي  خود  غذايي  عادت هاي 
كنيد سهم بيشتري از موادغذايي تان را انواع ميوه 

و سبزي ها تشكيل دهد.

5 نكته پنهان در سوال ها
و  نان  شير،  شامل  معموال  سنتي  صبحانه  يك   1
انواع كلوچه  است، اما امروزه مواد تشكيل دهنده 
صبحانه شامل موادغذايي كامل  تري است و عالوه 
بر تمام موارد گفته شده، انواع ميوه ها و سبزي ها 
را نيز مي توان در وعده صبحانه گنجاند. ميوه ها، 
عالوه بر اينكه رنگ هاي شادي بخشي به بشقاب 
مي توانيد  مفيدند.  و  بسيارمغذي  مي بخشند،  غذا 
براي اينكه موادغذايي تان از ارزش غذايي بااليي 
برخوردار باشند، آنها را با انواع ميوه ها تركيب 
و  شير  از  مخلوطي  آبميوه،  ليوان  يك  مثال  كنيد. 
عادت  طبق  اينكه  جاي  به  يا  بخوريد  كورن فلكس 
هميشگي مخلوط يك ليوان شيرموز يا توت فرنگي 
ميوه هاي  ماست  و  شير  خوردن  هنگام  بخوريد، 
تازه مانند توت فرنگي يا كيوي را به آن بيفزاييد. 
ريزمغذي   و  فيبر  دريافتي  ميزان  ترتيب  اين  به 

ديگر افزايش مي يابد.

سبزي ها  انواع  حاوي  ساالد  خوردن  اگرچه   2
و  است  مفيد  بسيار  متفاوت  رنگ هاي  با 
مي كند،  تامين  را  بدن  موردنياز  ريزمغذي هاي 
مانند  مواد  ساير  به  بدن  باشيد  داشته  توجه  اما 
پروتئين، انواع چربي ها و كربوهيدرات ها نيز نياز 
منابع  غذايي تان  برنامه  در  كنيد  سعي  پس  دارد. 
از  بخشي  اگر  مثال  بگنجانيد،  را  موادمغذي  تمام 

بايد  يافته،  اختصاص  گوشت  به  غذايتان  بشقاب 
در كنار آن سبزي هايي مانند هويج، نخودفرنگي، 
اگر  دهيد.  قرار  هم  و...  سيب زميني  بروكلي،  كلم 
هم غذايتان ماكاروني همراه سيب زميني است، به 
دليل پركالري و چرب بودن اين غذا بهتر است آن 
را با سبزي بخوريد تا ارزش غذايي بيشتري پيدا 
با  همراه  ماكاروني  و  آويشن  مخلوط  مثال  كند. 

جعفري، فلفل دلمه اي، هويج، قارچ و...

3 انواع نوشيدني ها و شكالت ها از خوراكي هايي 
رنگي  مواد  تركيبشان،  در  كه  مي شوند  محسوب 
زيادي  مقدار  حاوي  موادغذايي  اين  دارد.  وجود 
به  است  بهتر  بنابراين  هستند  هم  چربي  و  شكر 
به  ميوه هايي  موادغذايي،  نوع  اين  مصرف  جاي 

رنگ تيره مانند تمشك يا شاه توت بخوريد. 

4 ميوه ها و سبزي ها به دليل رنگ بندي متنوعشان 
هستند  امالح  و  ويتامين  زيادي  مقادير  حاوي 
در  بار،  يك  هفته  طول  در  حداقل  بايد  بنابراين 
برنامه غذايي تان 4 نوع سبزي مختلف با رنگ هاي 

متفاوت بگنجانيد.

5 معموال مصرف مداوم يك نوع غذا بعد از مدتي 
مي تواند خسته كننده باشد تا حدي كه ديگر تمايلي 
به خوردن آن نداشته باشيد. فراموش نكنيد تنوع 
موادمغذي  تامين  باعث  موادغذايي   انتخاب  در 
هفته  طول  در  كنيد  سعي  پس  مي شود.  مختلف 
رنگ   4 از  بيش  حاوي  كه  موادغذايي اي  حتما 

هستند، بخوريد.
منبع: ريدرزدايجست 

7 خوراكي خواب آور

بادام؛ سرليست 
خـواب آوران

ترجمه:ندا احمدلو

آيا تا به حال بي خوابي به سراغتان آمده؟ 
آيا شما هم جزو افرادي هستيد كه آرزوي 

آيا  دارند؟  عميق  و  راحت  خوابي  داشتن 
نقش  مي تواند  مناسب  تغذيه  كه  مي دانيد 
شما  خواب  كيفيت  بردن  باال  در  بسزايي 
محققان  باشد؟  داشته  شدنتان  بي خواب  يا 
خوراكي هاي  اگر  مي گويند  آمريكايي 
انتخاب  خود  شام  وعده  براي  را  مناسبي 
 4 تا   3 حداقل  را  وعده غذايي  اين  و  كنيد 
ساعت پيش از خواب بخوريد، به طور حتم 
از  هم  و  مي رويد  خواب  به  سريع تر  هم 
داشتن خوابي عميق و راحت لذت مي بريد...

خوراكي هاي  داريد  دوست  اگر  حاال 
همراه  ما  با  بشناسيد  بيشتر  را  خواب آور 

شويد.

1.بادام
سطح  افزايش  و  است  منيزيم  از  سرشار  بادام 
ريلكس  باعث  مي تواند  بدن  در  معدني  ماده  اين 
شدن عضالت و باال رفتن كيفيت خواب در افراد 
مختلف شود. به عالوه، پروتئين مرغوب موجود 
در بادام مي تواند سطح قندخون را در طول خواب 
طول  در  قندخون  ماندن  ثابت  دارد.  نگه  ثابت 
خواب باعث مي شود پريدن از خواب و احساس 
گرسنگي در طول شب به حداقل ممكن برسد. به 
 35 حدود  شام،  وعده  در  است  بهتر  دليل  همين 
گرم بادام خام را به ساالد خود اضافه كنيد يا 4 

تا 5 عدد بادام را يكي، دو ساعت پيش از خواب 
ميل كنيد.

2.موز
مي شويد،  بي خوابي  دچار  شب ها  از  برخي  اگر 
موز  عدد  يك  و  بياييد  بيرون  خود  رختخواب  از 
منيزيم  دريافت  منابع  بهترين  جزو  موز  بخوريد. 
و پتاسيم محسوب مي شود. اين دو ماده معدني 
مفيد هم به سادگي استرس را از روان و عضالت 
را  نسبي  آرامشي  هم  و  كرد  خواهند  دور  شما 
برايتان  است،  راحت  خوابي  داشتن  الزمه  كه 
حاوي  موز  عالوه  به  آورد.  خواهند  ارمغان  به 
ماده  اين  كه  هست  نيز  تريپتوفان  نام  به  ماده اي 
تبديل  مالتونين  و  سروتونين  به  ما  مغز  در 

موادي  جزو  هورموني  تركيب هاي  اين  مي شود. 
مي تواند  مغز  در  سطح شان  افزايش  كه  هستند 
آرامش بيشتري را براي افراد در پي داشته باشد 
و استرس و فكر و خيال هاي بي جا را از آنها دور 
كند. به همين دليل اگر تجربه خواب خوبي را در 
طول شب نداريد، حدود نيم ساعت پيش از خواب 
مخلوط  ولرم  شير  ليوان  يك  با  را  موز  عدد  يك 

كنيد و آن را بخوريد.

3.لبنيات
ماست، شير و پنير هم مانند موز حاوي تريپتوفان 
مي تواند  خواب  از  پيش  آنها  مصرف  و  هستند 
آرامش بيشتري را برايتان به دنبال داشته باشد. 
اصال وجود همين تريپتوفان در محصوالت لبني 
مصرف  از  بعد  شما  مي شود  باعث  كه  است 
احساس  دوغ  و  ماست  مانند  خوراكي هايي 
خواب آلودگي كنيد. ضمن اينكه كلسيم موجود در 
لبنيات هم يكي از بهترين عوامل كاهش استرس 
اگر  حساب  اين  با  مي رود.  شمار  به  بدن  در 
مي خواهيد شامي سبك و سالم بخوريد و خوابي 
ماست،  شير،  مصرف  كنيد،  تجربه  هم  را  راحت 
و  سبوس دار  نان هاي  همراه  به  را  دوغ  و  پنير 

مقداري سبزي تازه به شما پيشنهاد مي كنيم.

4.تخم مرغ آب پز
تخم مرغ يكي از غني ترين منابع دريافت پروتئين 
از  مختلف  پروتئيني  مواد  تمام  ميان  در  است. 
تخم مرغ  سفيد،  و  قرمز  گوشت هاي  انواع  جمله 
است.  برخوردار  باالتري  مراتب  به  پروتئين  از 
مصرف  شد،  عنوان  باال  موارد  در  كه  همان طور 
به  مي تواند  پروتئين  از  سرشار  خوراكي هاي 
است  بهتر  البته  كند.  كمك  راحت  خوابي  داشتن 
سفت  و  آب پز  كامال  صورت  به  را  تخم مرغ 
نان  كمي  مقدار  و  كم نمك  دوغ  ليوان  يك  همراه 
شام  تغذيه اي  ارزش  تا  كنيد  مصرف  سبوس دار 

خود را هرچه بيشتر افزايش دهيد.

5.جوي دوسر
جوي دوسر جزو غالتي است كه بيشتر افراد آن 
را به صورت خشك و بوداده در وعده صبحانه 
مصرف مي كنند. اما آيا مي دانيد كه مصرف يك 
پياله بزرگ از سوپ جوي دوسر مي تواند خواب 
اين  باشد؟  داشته  همراه  به  برايتان  را  خوشي 

سوپ يك غذاي نرم، گرم، ساده، ارزان و مغذي 
است. كلسيم، منيزيم، فسفر و پتاسيم موجود در 
كيفيت  رفتن  باال  باعث  مي تواند  هم  دوسر  جو 
خواب شما شود. البته هرچه ميزان نمك و روغن 
به  سبزي هاي  ميزان  و  كمتر  جوي دوسر  سوپ 
كار رفته در آن بيشتر باشد، سوپ مغذي تري در 
اختيارتان خواهد بود. مصرف مداوم جوي دوسر، 
شما  طوالني مدت  نگه داشتن  سير  بر  عالوه 
مي تواند باعث كاهش سطح كلسترول خونتان هم 

بشود، بنابراين خوردن اين سوپ حدود
2 تا 3 ساعت پيش از خواب همراه يك كف دست 
نان سبوس دار به افراد بد خواب توصيه مي شود.

6.گيالس
اعالم  تازگي  به  پنسيلوانيا  دانشگاه  محققان 
يك  گيالس،  آب  ليوان  يك  مصرف  كه  كرده اند 
حتي  يا  خشك  گيالس  كمي  تازه،  گيالس  پياله 
يك  تا  نيم  حدود  گيالس،  شكر  بدون  كمپوت 
ساعت پيش از خواب مي تواند حس خواب آلودگي 
باشد.  داشته  همراه  به  افراد  براي  را  بيشتري 
مصرف گيالس باعث افزايش سطح مالتونين در 
عضالت  در  سبكي  و  كرختي  حس  ايجاد  و  بدن 
مي شود و به همين دليل هم خوردن آن به افراد 

مبتال به بي خوابي پيشنهاد مي شود.

7.غالت سبوس دار
كربوهيدرات هاي  جزو  سبوس دار  غالت 
غذايي  ارزش  كه  مي شوند  محسوب  پيچيده اي 
تصفيه شده  غالت  به  نسبت  باالتري  مراتب  به 
سنگك،  نان  مانند  سبوس داري  نان هاي  دارند. 
ماكاروني و برنج هاي قهوه اي همگي جزو غالت 
در  موجود  تريپتوفان  مي شوند.  طبقه بندي  كامل 
اين غالت عاملي براي افزايش كيفيت خواب است. 
اگر بتوانيد مقدار مشخصي از غالت كامل را در 
وعده شام خود بگنجانيد مي توانيد از هضم خوب 
و راحت غذا و داشتن خوابي راحت هم در طول 
شب مطمئن شويد. از آنجا كه عمل هضم نان هاي 
مي گيرد،  صورت  آرامي  به  بدن  در  سبوس دار 
مي تواند  شام  وعده  در  آنها  گنجاندن  بنابراين 
انرژي كافي شما را تا صبح فراهم كند تا مجبور 
نباشيد در طول شب چند بار به خاطر گرسنگي 

از خواب بپريد.
منبع: ريدرزدايجست
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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

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

سرويس كامل طراحى و راه 
اندازى وب سايت 

07811000455
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گزارش اختصاصي سايت فيفا درباره پديده نوظهور فوتبال 
آسيا 

گوچي، پسر طاليي ايران 

صعود  از  گزارشى  در  فوتبال  بين المللى  فدراسيون  سايت 
واقعى  ستاره  نوشت:  جام جهانى  به  ايران  فوتبال  ملى  تيم 
براى روزهاى دشوار ساخته شده است. وقتى كه به چهار 
دوره رقابت هاى مقدماتى جام جهانى ايران نگاه مى كنيد به 
نظر مى رسد كه هر بار اميدهاى تيم ملى ايران به مويى بند 
بوده اما در آنجا قهرمانى پيدا شده كه تيم را در اين رقابت ها 
نجات داده است.تيم ملى فوتبال ايران براى رسيدن به جام 
بازيكنى  مديون  بار  نخستين  براى  هم  آن  و   1978 جهانى 
به  خود  گل هاى  با  كه  است  روشن  حسن  نام  به  افسانه اى 
ايران كمك كرد تا از رقابت هاى مقدماتى جام جهانى سربلند 
ايران  فرانسه   1998 جهانى  جام  براى  سپس  بيايد.  بيرون 
در  15دقيقه  عرض  در  را  استراليا  خود  ميزبان  شد  موفق 
بازى پلى آف آسيا - اقيانوسيه با درخشش خداداد عزيزى 
شكست دهد. وحيد هاشميان ديگر ناجى فوتبال ايران است؛ 
كسى كه تيم ملى ايران را با ضربات سنگين سر و شوت به 
بازيكنان  اين  ساخت.همه  رهنمون  آلمان  جهانى 2006  جام 
جام  مقدماتى  رقابت هاى  قهرمانان  عنوان  به  اينكه  از  قبل 
كه  وقتى  بودند.  برجسته اى  بازيكنان  شوند  شناخته  جهانى 
نوبت به بازى هاى جام جهانى 2014 برزيل رسيد يك مهاجم 
مهاجم  يك  قوچانى نژاد  رضا  كرد.  تن  بر  ناجى  شنل  جديد 
نسبتا ناشناس در ليگ فوتبال بلژيك بود و با اولين گل خود 
در بازى با قطر كه در ماه ژوئن به ثمر رساند اميد ايران را 
يك  داد.وى  افزايش  جهانى  جام  چهارمين  در  حضور  براى 
مقابل  ايران  صفر  بر  پيروزى 4  با  كه  ديدارى  در  بعد  هفته 
لبنان همراه بود گل ديگرى به ثمر رساند. مهاجم 25 ساله 
استاندارد لى يژ هفت روز بعد و در ديدار با كره تك گل ايران 
را به ثمر رساند كه منجر به صعود ايران به رقابت هاى جام 
گفت وگوى  در  نژاد  شد.قوچانى  سرگروه  عنوان  به  جهانى 
اختصاصى با فيفا اظهار داشت: بازى براى ايران براى من 
افتخار است، هر وقت و هرجا. من آدم خوشبختى هستم كه 
چنين موقعيتى نصيبم شده به خصوص االن كه مى توانم با 
فيفا  كنم.سايت  پيدا  حضور  برزيل  جهانى  جام  در  كشورم 
در ادامه گزارشش از فوتبال ايران نوشت: وى كه در ايران 
است،  گوچى  به  ملقب  و  شده  بزرگ  هلند  در  و  شده  متولد 
چهره  وى  است.  شده  عزيز  ايرانى  هواداران  نزد  در  بسيار 
سوى  از  گذشته  اكتبر  در  كه  آسياست  فوتبال  در  جديدى 
سرمربى  شد.  دعوت  ايران  ملى  تيم  به  كى روش  كارلوس 
به  اروپا  در  كه  مادريد  رئال  و  پرتغال  ملى  تيم هاى  پيشين 
سر مى برد تا بازيكنان ايرانى حاضر در اروپا را به تيم ملى 
ايران دعوت كند، فصل گذشته عملكرد قوچان نژاد را در ليگ 
بلژيك و در بازى مقابل لى يرس مشاهده كرد و با او تماس 
گرفت.گوچى ادامه داد: اينكه كى روش مرا به تيم ملى دعوت 
كرد يك غافلگيرى بود. اين مربى به من گفت كه «بازى براى 
كشورت يك افتخار خواهد بود به شرط اينكه عاشق ايران 
باشى و من فكر مى كنم كه تو بتوانى به ما كمك كنى.» آنچه 
اين  از  پس  بالفاصله  من  و  بود  ساده  خيلى  گفت  من  به  او 
كه گوشى را گذاشتم با خانواده ام تماس گرفتم و اين خبر 
خوب را به آنان دادم.وى گفت: همانند همه ايرانيان ما بايد 
سپاسگزار كى روش باشيم، او دليل اصلى موفقيت است، او 
هميشه در لحظات خوب و بد با ما بود و هيچگاه از زير بار 
مسئوليتش شانه خالى نكرد.قوچان نژاد با گل هاى سرنوشت 
بازيكن  بهترين  عنوان  به  را  او  كه  عملكردى  و  خود  ساز 
به  او  است،  ايران  طاليى  پسر  اكنون  كرد  معرفى  مسابقات 
جمع بازيكنان افسانه اى مى پيوندد كه پيش از اين ذكر شد. 
به ويژه گلى كه مقابل كره جنوبى به ثمر رساند كه يادآور 
ثمر  به  ملبورن  در  قبل  سال  كه 16  بود  عزيزى  خداداد  گل 
رساند.در حقيقت گلى كه او مقابل كره اى ها به ثمر رساند 
تجسم استعداد فرصت طلب اين بازيكن است. گوچى توپ را 
از كيم يونگوون، مدافع كره ربود و در آستانه محوطه جريمه 

با پاى چپ دروازه كره را باز كرد.

كنفدراسيون ها  جام  قهرمان  اسپانيا  مقابل  عجيب  پيروزي  با  برزيل 
شد 

افسانه شكست ناپذيرى 
اسپانيا شكست

تا  رسيد  پايان  به  برزيل  قهرماني  با  سرانجام  كنفدراسيون ها  جام 
جو عمومي اين كشور در فاصله يك سال مانده به شروع جام جهاني 
2014 آرام شود. برزيل كه جام را با اقتدار آغاز كرده بود در فينال 
مسابقات هم قهرمان جهان و اروپا را به زانو درآورد و بازيكناني 
كه فيليپو اسكوالري از دو سال قبل گردهم جمع كرده بود اولين جام 
را باالي سر بردند. پيروزي عجيب و قاطعانه برزيل در برابر اسپانيا 
از ظهور برزيل بزرگ و نسل جديد فوتباليست هاي انگشت نماي اين 
كشور حكايت دارد. در فينال جام كنفدراسيون ها، برزيل با درخشش 
ستاره هاي نوظهورش اسپانيا را با نتيجه 3بر صفر شكست داد و به 
طلسم شكست ناپذيري اين تيم پايان داد. فينال جام كنفدراسيون ها 
با حمالت بي محاباي برزيل آغاز شد و اين تيم در دقيقه 2 مسابقه 
توسط فرد به گل رسيد. شدت حمالت برزيل به حدي زياد بود كه 
از  گل   3 با  مسابقه  ابتدايي  دقيقه   10 درهمان  مي توانست  تيم  اين 
حريف پيش بيفتد و اسپانيا با شانس و اقبال بلند از مهلكه گريخت. در 
واپسين لحظات نيمه اول نيمار گل دوم را به ثمر رساند و فرد در نيمه 
دوم تير خالص را به شقيقه ماتادورها شليك كرد. در ادامه، اسپانيا 
صاحب يك ضربه پنالتي شد اما راموس آن را هدر داد تا بازي با 
نتيجه 3 بر صفر به پايان برسد و برزيل براي چهارمين بار قهرمان 
از  بعد  اسپانيا  فوتبال  ملي  تيم  سرمربي  شود.  كنفدراسيون ها  جام 
شكست تيمش مقابل برزيل، برتري حريف را مديون خوش شانسي 

اين تيم دانست و گفت: «برزيل روي گل هايي كه در ابتداي نيمه اول و 
دوم زد، كمي شانس آورد اما اين بهانه اي براي شكست ما نمي شود. 
برزيل با شايستگي قهرمان شد و ما به اين تيم تبريك مي گوييم.»در 
با  پنالتى  ضربات  در  ايتاليا  هم  كنفدراسيون ها  جام  رده بندى  ديدار 

نتيجه 3 بر 2 اروگوئه را شكست داد و روي سكوي سوم ايستاد. 

ركوردهاي شگفت انگيز 
بر  رسيد.  ثبت  به  جالبي  ارقام  و  آمار  مسابقات  اين  پايان  از  پس 
بعد  برزيل  ملى  تيم  شده،  منتشر  فيفا  سايت  در  كه  آماري  اساس 
جام  پياپي  13مسابقه  در   ،2005 سال  در  مكزيك  مقابل  شكست  از 
كنفدراسيون ها نباخته است. برزيل با پيروزي مقابل اسپانيا ركورد 
بازي   23 به  را  ماراكانا  تاريخي  ورزشگاه  در  ناپذيري اش  شكست 
رساند. برزيل آخرين بار در جام جهاني 1950 با نتيجه 2 بر يك در 
ماراكانا به اروگوئه باخت. اين تيم در 28 بازي رسمي كه در ماراكانا 
يك بار  و  كرده  مساوي  بار  شش  بوده،  برنده  بار   21 داده،  انجام 
شكست خورده است. نوار شكست ناپذيري تيم ملي اسپانيا هم بعد 
از 29 بازي در برابر برزيل قطع شد. آخرين شكست اسپانيا برابر 
سوئيس در بازي افتتاحيه جام جهاني 2010 رقم خورده بود. باخت 
3 بر صفر مقابل برزيل، سنگين ترين شكست اسپانيا در يك مسابقه 
در  جام جهاني  مقدماتي  در  ولز  به  صفر  بر   3 باخت  از  بعد  رسمي 

آوريل 1985 محسوب مي شود. 

توپ طال به نيمار رسيد 
كميته برگزارى مسابقات جام كنفدارسيون ها پس از درخشش نيمار 
در بازي فينال، او را به عنوان بهترين بازيكن جام انتخاب كرد. ستاره 
تيم ملي برزيل در تمامي مسابقات مرحله گروهي براي برزيل گل زد 
و در بازي فينال هم يك گل ديدني به ثمر رساند و يك پاس گل داد. 
دريبل هاي  و  خود  بي وقفه  دوندگي هاي  با  گل ها  اين  بر  عالوه  نيمار 
كرده  خود  تماشايي  بازي  اسير  را  تماشاگران  چشمان  بي نقصش، 
بود.مهاجم جوان بارسلونا در طول بازي با شوت هاي بي نظيري كه 
به  هم تيمي هايش  به  كه  دقيقي  پاس هاي  همچنين  و  زد  پا  دو  هر  با 
نمايش گذاشت درخشيد. نيمار اولين بازيكني است كه در يك دوره 
چهار بار به عنوان بهترين بازيكن زمين انتخاب شد. بعد از نيمار كه 
توپ طال را به دست آورد اينى يستا و پائولينيو به ترتيب توپ نقره 
ژوليو  مسابقات  پايان  در  دادند.  اختصاص  خود  به  را  برنز  توپ  و 
دروازه بان  بهترين  عنوان  به  هم  برزيل  ملي  تيم  دروازه بان  سزار، 
جام انتخاب شد و جايزه دستكش طاليي را دريافت كرد. جايزه بازي 
جوانمردانه هم به تيم ملي اسپانيا تعلق گرفت.قهرمان اروپا سه سال 
اكنون  جام جهاني 2010  در  جوانمردانه  بازي  جايزه  دريافت  از  بعد 

يكبار ديگر به خاطر نوع رفتار جمعي مثال زدني خود، انتخاب شد.

حرف آخر IOC با ارسال يك نامه:
فدراسيون ها و اساسنامه تان مشكل دارد

كه  كرده  اعالم  المپيك  ملي  كميته  به  نامه يي  ارسال  با   IOC
فدراسيون ها و اساسنامه ها پس از گذشت يك سال هنوز هم مشكل 
دارند و برگزاري انتخابات هنوز زود است. متن نامه به شرح زير 
افشارزاده،  بهرام  آقاي  و  مدير  علي آبادي،  محمد  آقاي  جناب  است: 
دبيركل كميته ملي المپيك جمهوري اسالمي ايران، همان طور كه شما 
نيز به خوبي مي دانيد، بيش از يك سال است كه براي مشخص شدن 
وضعيت جنبش المپيك در كشورتان با شما در حال مكاتبه هستيم. 
به شكل دقيق تر، استقالل NOC و فدراسيون هاي ورزش هاي كشور 
شما يكي از اساسي ترين قانون هايي است كه در قوانين المپيك آمده 
است. بدون شك به خاطر داريد در نامه هايي كه 17 آگوست 2012 
(26 مرداد 91) و 28 سپتامبر 2012 (6 مهر 91) براي شما ارسال 
داشتيم  انتظار  و  داديم  تذكر  شما  به  را  مهمي  موضوع هاي  كرديم، 
تمامي  در  عادالنه  انتخابات  انجام  از  پيش  موجود  مشكل  هاي  كه 
سازمان هاي ورزشي رفع شوند. البته از اقدام هاي بسيار خوبي كه 
شما تاكنون در برخي از زمينه ها انجام داده ايد سپاسگزاري مي كنيم 
ولي بايد اشاره كنيم برخي از كارها هنوز انجام نشده اند. اجازه دهيد 

شرايط كنوني را به شكل خالصه براي شما شرح دهيم:

 NOC .پروسه بازبيني آن در حال پايان است :NOC 1- اساسنامه
كشور شما مجمعي را در تاريخ 10 ژوئن 2013 (20 خرداد) برگزار 
كرده تا طرح نهايي اساسنامه كه در چند ماه گذشته به تاييد نهايي 
IOC رسيده  است را مورد پذيرش قرار دهد. IOC نامه شما را در 
تاريخ 13 ژوئن 2013 (23 خرداد) دريافت كرده كه حاوي اساسنامه  
اين  چطور  كه  دادند  را  شما  پاسخ  زود  خيلي  آنها  است.  جديد 

اساسنامه به شكل قانوني مورد پذيرش IOC قرار خواهد گرفت.

كه  خبرهايي  از  شما:  كشور  در  ورزش  فدراسيون هاي  شرايط   -2
كه  رسانديد  ما  اطالع  به  خرداد)   6) مه  2013   27 تاريخ  در  شما 
تشكر الزم را براي آن به عمل مي آوريم، متوجه شديم كه پروسه 
برخي  با  شما  كشور  ورزشي  فدراسيون هاي  اساسنامه  بازبيني 
كه  مي دانيم  حال،  هر  در  دارند.  تفاوت  بين المللي  فدراسيون هاي  از 

كارهاي بسيار زيادي بايد بين فدراسيون هاي ورزشي كشور شما و 
فدراسيون هاي جهاني انجام شوند تا به شكل كامل پروسه بازبيني 
اساسنامه ها انجام شده و اطمينان كاملي از استانداردهاي بين المللي 
در اساسنامه فدراسيون هاي كشور شما و جنبش المپيك به وجود 
آيد. به عالوه اينكه ما هيچ به روزرساني  در وضعيت جاري كشور 
شما مبني بر عدم دخالت دولت در فدراسيون هاي ورزشي نديديم. 
به  زمينه  اين  در  چيزي  هيچ  هم  بين المللي  ورزشي  فدراسيون هاي 

اطالع ما نرساندند.

3- بازبيني قوانين ورزشي: متاسفانه متوجه شديم كه هيچ اقدامي 
قوانين  كردن  لغو  يا  اصالح  بازبيني،  براي  مرتبط  افراد  توسط 
مشورت  و  همكاري  با  بايد  (كه  شما  كشور  در  جنجالي  ورزشي 
NOCو فدراسيون هاي ورزش كشور شما باشد) انجام نگرفته است. 
اين قوانين بايد با اصول جنبش المپيك و اصول استقالل همخواني 
مشكل  رفع  و  بازبيني  پروسه  كه  است  تاسف  مايه  باشند.  داشته 
قوانين با گذشت يك سال هنوز آغاز نشده است. بارها اعالم شده 
در  المپيك  جنبش  به  بيشتر  آسيب  از  مي تواند  مشكل ها  اين  حل  كه 
اقدام هاي  زمينه  اين  در  داريم  انتظار  كند.  جلوگيري  شما  كشور 
مناسب و بجا توسط مقام هاي مرتبط انجام شده (جهت همكاري با 
NOC و فدراسيون هاي ورزشي كشور شما) تا پروسه اين اقدام ها 
هرچه زودتر به پايان برسد. در اين باره و درباره كارهايي كه هنوز 
فدراسيون هاي  تمامي  كه  قانوني  اصول  براي  و  است  نگرفته  انجام 
و  اصول  با  بايد  دارد،  خود  مجموعه  زير  را  شما  كشور  ورزشي 
اساس جنبش المپيك همخواني داشته باشد و اجازه دهد كه استقالل 
كه  مي دانيم  ما  بگيرد.  قرار  احترام  مورد  ورزشي  ارگان هاي  تمامي 
برگزاري هر گونه انتخاباتي در شرايط كنوني بسيار زود است. پيش 
از اين درخواست شده بود كه NOC كشور شما تا پيش از روشن  
دو  بندهاي  در  كه  مواردي  به  احترام  براي  و  خود  وضعيت  شدن 
اميدواريم  ما  كرد.  نخواهد  برگزار  را  انتخاباتي  شده،  آورده  سه  و 
فدراسيون هاي  و  مربوطه  مقام هاي  همراه  به  شما  كشور   NOC كه 
ورزشي كشور بتوانند به مسائلي كه تاكنون به آنها رسيدگي نشده 
رسيدگي كرده و براي كامل شدن اين پروسه اقدام هايي انجام دهند. 
اميدواريم كه پاسخي در اين زمينه از شما داشته باشيم و از همكاري 

شما هم سپاسگزاري مي كنيم.
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از امير سمواتي
٢-  پرچم- متدين- رنگ آخر!
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ــه  كلم ــرازيري-  س   -٦
سؤالي- باغ- سايه

ــاه  ــال روح- پادش ٧-  انتق
ظالم عصر ابراهيم نبي (ع)- 

قصد

ــا و  ــر يكت ــزرگ- گوه ــل ب ٨-  طب
بي مانند- جراحت
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فارسي
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يكي از فنون كشتي
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بي شمار
و  ــدرت  ق ــد-  متح   -١٤

عظمت الهي- ترنج
ــر  ــاي معتب ١٥-  از جام ه

تنيس- مددرساني
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طالع بينى هفته
فروردين ماه:

اين  در  تان  نفس  به  اعتماد  و  باورى  خود  قدرت  شما 
دليل  به  شايد  است،  شده  كم  بسيار  اخير  روزهاى 
صحبت هاى دوستان تان باشد يا شايد هم به دليل اتفاقات 
شده  باعث  و  است  آمده  پيش  برايتان  كه  باشد  ناگوارى 

است كه شما اعتماد به نفس تان را از دست بدهيد.
شما به تازگى دوست داريد به قلب تان گوش دهيد تا اين 
كه با عقل تان رفتار كنيد زيرا عقل تان گاهى پيشنهادهايى 

را به شما مى دهد كه تمايلى به انجام آنها نداريد.
تغيير  كنيد  سعى  ندهيد،  ادامه  خط  يك  در  را  خود  مسير 
زندگى تان  زيرا  آوريد،  وجود  به  زندگى تان  در  تحولى  و 

دچار يكنواختى شده است.

ارديبهشت ماه:
شما  بين  فاصله اى  مى كنيد  احساس  روزها  اين  در  شما 
و كسى كه او را دوست داريد افتاده است به همين دليل 
زيرا  نباشيد  نگران  و  ناراحت  اما  هستيد  ناراحت  بسيار 
به  است  داده  رخ  نفر  دو  شما  بين  كه  فاصله اى  اين  دليل 

زودى مشخص خواهد شد.
بهتر است در اين روزها تصميمات مهم و خطير را نگيريد، 
زيرا شما داراى قدرت فكرى مناسبى نيستيد و ممكن است 

به خاطر راهى كه انتخاب مى كنيد به بيراهه برويد.
با  خيلى  بايد  و  است  شده  باريك  كمى  شما  زندگى  راه 

احتياط از پرتگاه ها و دره هاى زندگى عبور كنيد.

خرداد ماه:
شما بسيار از اين كه ديگران را نقد كنيد و آنها را مورد 
تجزيه و تحليل قرار دهيد خوشحال ميشويد، اما الزم است 
بدانيد اين كار باعث مى شود تا شما وجهه مثبت خود را 

از دست دهيد.

كه  دنيايى  در  و  مى كنيد  نگاه  چيز  همه  به  مثبت  ديدى  با 
خودتان براى خودتان ساخته ايد به سر مى بريد بهتر است 
شما  اطراف  در  كه  را  افرادى  و  شده  خارج  دنيا  اين  از 

هستند و وقايعى را كه رخ ميدهند مشاهده كنيد.

تير ماه:
وقايع منفى كه در گذشته برايتان رخ داده است، اثر منفى 
مدت  همه  اين  از  بعد  شما  و  است  گذاشته  شما  روى  بر 

نتوانسته ايد اين اتفاقات را فراموش كنيد.
شما در كشاكش زندگى واقع شده بوديد اما بهتر است راه 
خود را در مبارزه و جدل پيدا كنيد، زيرا اگر راه تان را پيدا 

نكنيد دچار نا اميدى مى شويد.
به صحبت هاى كه ميشنويد و يا خواسته هايى كه ديگران 

از شما دارند سريع جواب مثبت ندهيد و كمى تامل كنيد.

مرداد ماه:
كنيد،  آغاز  را  تازه اى  فعاليت هاى  و  كارها  بايد  شما 
فرصت ها و اتفاقات تازه اى برايتان پيش مى آيد كه چشم 
شما را بيشتر به روى دنيا باز مى كند ، مراقب باشيد زيرا 

نرمش بيش از حد در كارهايتان به ضرر شما مى شود.
هر پيش آمد يا اتفاقى برايتان رخ مى دهد نبايد راه شما را 
عوض كند، در زندگى تان پيگير باشيد و انقدر به مسائل با 
ديدى منفى ننگريد زيرا باعث مى شود كه به سالمتى شما 

آسيب برسد ؛ واقع بين باشيد تا موفق شويد.

شهريور ماه:
است  بهتر  ميگذرانيد،  بطالت  به  را  خود  زمان  شما 
كه  اين  نه  باشد  مفيد  شما  براى  كه  دهيد  انجام  كارهايى 
شما  استعدادهاى  همه  و  نكنيد  استفاده  توانايى هايتان  از 

كشف نشده باقى بماند.
قضاوت هاى نادرستى را در رابطه با افراد انجام مى دهيد، 
مهم تر از آن همه اين كارها را در زندگى تان اجرا مى كنيد 
به همين دليل باعث شده است كه زندگى شما در گذشته 

گره هاى بسيارى داشته باشد.
همين  از  داريد  را  كردن  كار  توان  و  قدرت  تا  است  بهتر 
اندوخته اى  و  ذخيره  تا  كنيد  كردن  كار  به  شروع  امروز 

براى آينده خود داشته باشيد.

مهر ماه:
شما در اين روزها بيش از حد به يك تعطيالت يا استراحت 
كوتاه احتياج داريد زيرا بيش از حد براى آينده خود تالش 
كرده ايد و به همين دليل اكنون خسته شده ايد و ديگر توانى 

براى ادامه راه نداريد.
شما به تصورات خود بيش از حد پر و بال مى دهيد، رويا 
براى شما الزم است اما در نه در اين حد كه باعث سقوط 
شما شود ؛ اكنون زمان آن فرا رسيده است كه شما يك 

پرش براى آينده داشته باشيد.

آبان ماه:
شما به راحتى نمى توانيد هيجانات و صحبت هاى خود را 
باشد  كوچك  صحبت ها  اين  نظرتان  به  شايد  كنيد،  كنترل 
دقت  خود  صحبت هاى  به  بايد  اما  برسد  نظر  به  ناچيز  و 
كنيد زيرا ممكن است از همين صحبت هايتان بر عليه شما 

استفاده شود.

شما زيادى بى احتياط هستيد و در كارهايتان با بى دقتى 
كامل عمل مى كنيد اما بايد مواظب باشيد.

آذر ماه:
اين  از  است  بهتر  داريد،  قرار  موقعيت  بهترين  در  شما 
فرصت خود استفاده كنيد و تا جايى كه مى توانيد از زمين 

اوج بگيريد.
زندگى  در  نبايد  ولى  هستيد  بين  مثبت  حد  از  بيش  شما 
تا اين حد مثبت بين باشيد زيرا حوادث و اتفاقات زيادى 
برايتان رخ خواهند داد كه ممكن است برخى از انها منفى 

نيز باشند.

بهتر  مى كنيد  فكر  زيادى  ندارند  اهميتى  كه  مسائلى  به 
است تا اين حد فكر و خيال نداشته باشيد و اجازه دهيد 
زيرا  كنند  كمك  شما  به  كارهايتان  در  نيز  اطرافيان تان 

زندگى تان ساده تر خواهد شد.

دى ماه:
با اتفاقاتى كه برايتان پيش مى آيد زيادى جدى و سخت بر 
خورد مى كنيد زيرا خيلى از اين اتفاقات ساده و معمولى 
هستند و نيازمند اين همه تحقيق را ندارند، با اين كارهاى 

اضافى فقط خودتان را خسته مى كنيد.
پيش  كه  وقايعى  به  و  بگذرد  خوش  شما  به  دهيد  اجازه 
مى آيد لبخند بزنيد ؛ شما بزودى ريسك هاى بزرگى را در 

زندگى تان انجام مى دهيد.

بهمن ماه:
كمى  داريد  حاضر  حال  در  كه  زندگى  با  ميكنيد  احساس 
بيگانه شده ايد و نمى دانيد چه نقشى را در زندگى حاضر 
توصيه  ؛  شده ايد  سردرگمى  دچار  دليل  همين  به  داريد 
در  قدم  بعد  و  كنيد  پيدا  را  خود  ابتدا  در  و  اول  مى شود 

كارهاى مختلف بگذاريد.
باعث  كه  مى دهد،  رخ  شما  زندگى  در  تازه اى  اتفاقات 
زيادى  العاده  فوق  انرژى  و  كنيد  پيدا  تازه اى  ديد  ميشود 

را از اين اتفاق به دست بياوريد.

اسفند ماه:
دليل  همين  به  مى نگريد  زندگى  به  كلى  ديدى  با  شما 
بسيارى از پيشامدهايى كه رخ مى دهد را نمى بينيد يا اين 

كه با بى تفاوتى از كنار آنها رد مى شويد.
شما درك صحيحى از مسائل زندگى داريد و اكثر اوقات 
حدس هايى كه در رابطه با جريانات زندگى مى زنيد درست 
هستند ، مدام منتظر شنيدن خبرهاى ناگوار نباشيد و ذهن 
پيش  منطقى  گيرى هاى  تصميم  با  كه  دهيد  عادت  را  خود 

برود.

جدول و سرگرمى

به ياد داشته باشيد فقط از 
صرافى هاى معتبر جهت نقل و 
انتقال پول خود استفاده نمائيد
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بداهه نوازى موسيقى 
ايران در اروپا 

  
«پژمان  و  متبسم»  «حميد  همنوازى  كنسرت 
از  شهرهايى  در  جارى  تيرماه   16 از  حدادى» 
«حميد  همنوازى  كنسرت  مى شود.  برگزار  اروپا 
متبسم» و «پژمان حدادى» در شهرهايى از اروپا 
الهه  شهرهاى  در  اجراها  مى شود.اين  برگزار 
فرايبورگ  جارى،  تيرماه   16  (2013 جوالى   7)
و   (2013 جوالى   14) لندن   ،(2013 جوالى   13)
برگزار  بخش  دو  در   (2013 جوالى   16) پاريس 
همنوازى  اجرا،  قسمت  نخستين  در  كه  مى شود 
(هنرمندان  بود.  خواهد  كوبه اى  ساز هاى  و  تار 
در اين قسمت به ياد استاد جليل شهناز خواهند 
نواخت) و در بخش پايانى نيز همنوازى سه تار 
حميد  مى شود.همكارى  اجرا  كوبه اى  ساز هاى  و 

متبسم و پژمان حدادى از سال 1995 ميالدى
اين  و  شد  آغاز  دستان  گروه  با  شمسى)   1374)
دو تا كنون صدها بار با يكديگر به صحنه رفته اند 
و از جمله آثار مشترك اين دو هنرمند مى توان از 
آلبوم هاى ساز نو، آواز نو (گروه دستان، شهرام 
ناظرى-1376)، سه نوازى (حميد متبسم، حسين 
لوليان   ،(1378  - حدادى  پژمان  نيا،  بهروزى 

(گروه دستان، شهرام ناظرى) نام برد.

نخستين تولد پس از وداع 
چون  و  آورد  دنيا  به  فرزندى  افتاد.مادرى  اتفاق  يك   1309 تيرماه  نهم   
عاشق موسيقى بود و از بين مقام هاى موسيقى، به دستگاه همايون عالقه اى 
وافر داشت، نام «همايون» را براى فرزندش انتخاب كرد. فرزندى كه بعدها 
اگرچه مهندس برق شد، اما تمام دستگاه هاى موسيقى ايرانى به سرپنجه 
اش نوا يافت. او همايونى شد كه خوانندگان و ترانه سرايان، خوانش شان 
و سروده شان، به يمن ملودى ها، تنظيم ها و نواى ويلن او، ماندگار مى شد 
و از هنر او، نام مى يافتند. سخن از همايون خرم است كه هنوز پنج ماه و 
نيم از وداعش با خاكيان نگذشته است. شايد آن شب كه مى رفت در ذهن، 
امشب  /باز  دارم  نورى  دل  در  امشب  دارم  شورى  سر  در  «امشب  نواى 
سه  و  هشتاد  مى سرود!  باز  را  ستارگانم»  با  باشد  رازى  آسمانم  اوج  در 
ساز  نغمه  خرم  همايون  بوشهر،  از  محله اى  در  تيرماه  نهم  در  پيش  سال 
ترانه هاى جاودان ايران، به دنيا آمد. ترانه هايى كه چند نسل آن را زمزمه 
يا  دارند،  شورى  سر  در  كه  دارد...آنگاه  ادامه  ترنم  اين  هنوز  و  كرده اند 
از خود پرسانند از آن بهشت پنهان، درى گشوده نمى شود؟... و مى يابند 
خرم  شوى.  ديوانه  شوى،  زمانه  رسواى  كه  مى دهد  هنگامى رخ  ماندگارى 
سالگى  سن 11-10  در  بود،  شده  زاده  موسيقى  عاشق  خانواده اى  در  كه 
از  كه  او  و  بياموزد  ويلن  نواختن  تا  شد  سپرده  صبا  ابوالحسن  استاد  به 
كودكى با وجودش موسيقى عجين شده بود در نوجوانى و به هنگامى كه 
آن  كه  كسانى  پرداخت.  اجرا  به  تنهايى  به  راديو  در  داشت،  سال  تنها 14 
روزها نغمه ويلن خرم 14 ساله را مى شنيدند، مى يافتند كه روزگار بهترى 
اين  خرم  و  است  پيش  در  ايران  موسيقى  براى  استعدادى  چنين  وجود  با 
پيش بينى را به عينيت رساند هنگامى كه در جوانى در بسيارى از برنامه هاى 

سوليست  آهنگساز،  عنوان  به  گلها،  برنامه  در  خصوصًا  راديو،  موسيقى 
ويلن و رهبر اركستر ظاهر شد و به سرعت آثارى ارزشمند ارائه داد. خرم 
در دوره طاليى موسيقى راديو، با تواناترين و حرفه اى ترين خوانندگان اين 
دوره همكارى كرد و به نوعى در توانا كردن آنها، خود سهيم بود كه از آن 
ميان مى توان به گلپا، ايرج و شجريان اشاره كرد. همچنين خرم طى بيش 
از سه دهه تدريس، جوانان بسيارى را تربيت كرد كه خود در مصاحبه اى 
به عنوان  شهركى  بابك  و  پورزند  پژمان  فرضى،  مانى  از  بخارا  نشريه  با 
زبده ترين شاگردان خود نام برده است. خرم كه داراى مدرك مهندسى برق 
از دانشگاه علم و صنعت و درجه 1 هنرى (معادل مدرك دكترا) از شوراى 
ارزشيابى هنرمندان ايران بود در اواخر عمر به بيمارى سرطان روده مبتال 
در  سال 1391  ديماه  هشتم  و  بيست  دوره اى شيمى درمانى  از  و پس  شد 

بيمارستان دى تهران درگذشت.
 از فعاليت هاى خرم مى توان به عضويت در شوراى عالى موسيقى راديو، 
(هنرستان  ملى  موسيقى  دانشكده  استادى  ملى،  سازهاى  اركستر  رهبرى 
شبانه)، آهنگسازى در برنامه هاى موسيقى ايرانى و برنامه گلها اشاره كرد. 
از مشهورترين آثار او نيز مى توان به تو اى پرى كجايى (سرگشته) با صداى 
حسين قوامى،امشب در سر شورى دارم (غوغاى ستارگان) (اوج آسمان) با 
بازخوانى محمد اصفهانى،طاقتم ده،رسواى زمانه منم با بازخوانى عليرضا 
«تنها  آلبوم  آهنگسازى  نيز  اخير  سال هاى  در  خرم  كرد.  اشاره  قربانى 
ماندم» با صداى «محمد اصفهانى» باقطعات اوج آسمان، روزى تو خواهى 
آمد، فرياد، تنها ماندم، مهر و ماه، پريشان و تو اى پرى كجايى (1379) و 
قربانى»  رضا  «على  صداى  با   (1388) زمانه»  «رسواى  آلبوم  آهنگسازى 
را انجام داد. وى همچنين با هنرمندانى چون جواد معروفى، جليل شهناز، 
فرهنگ شريف، مجيد نجاحى، منصور صارمى، جهانگير ملك و امير ناصر 

افتتاح همنوازى كرده بود.


