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صفحه 5

گزارشى  در  آسوشيتدپرس  آمريكايى  خبرگزارى   
با عنوان« حلقه اطرافيان نزديك رييس جمهور ايران 
از  اى  عده  تحصيل  موضوع  به  دارند»  غربى  لهجه 
اطرافيان حسن روحانى در دانشگاه هاى غربى توجه 
ويژه اى نشان داد و البته به نقل از برخى كارشناسان 
تاكيد كرد كه تحصيل در غرب به معناى داشتن تفكر 

غربى نيست.
در  روحانى  حسن  پيروزى  از  بعد  روز  چند  درست 
او  متحدان  و  ارشد  مشاوران  ايران،  اخير  انتخابات 
در جلسه اى استراتژيك پشت درهاى بسته در اتاق 
فكرى كه رياست آن را رييس جمهور جديد بر عهده 
دارد گردهم جمع شدند. اين گروه برنامه ها، يادداشت 
چيزى  ها  اين  بر  عالوه  و  سياسى  گزارشات  و  ها 
جديد را با خود همراه داشتند و آن مدارك دانشگاهى 

اخذ شده از دانشگاه هاى غربى بود!
روحانى  رود  مى  انتظار  كه  افزود  آسوشيتدپرس 
بالفاصله پس از اداى سوگند، اعضاى كليدى دولتش 
او  تيم  هسته  زياد،  خيلى  احتمال  به  كند.  اعالم  را 
داراى  كه  بود  خواهد  هايى  شخصيت  از  متشكل 
كاليفرنيا،  در  هايى  دانشگاه  از  دانشگاهى  مدارك 
واشنگتن و لندن هستند. خود روحانى هم در اسكاتلند 
تحصيل كرده است.اين خبرگزارى ادامه داد كه آن چه 
روشن نيست اين موضوع است كه آن ها واقعا تا چه 
داشته  نفوذ  ايران  هاى  سياست  در  توانند  مى  اندازه 
نظير  احتمالى  ارتباطى  ديپلماسى  تقويت  به  و  باشند 
گفت وگوى مستقيم با آمريكا يا پيشرفت احتمالى در 

مذاكرات درباره برنامه هسته يى ايران بپردازند.
در ادامه اين گزارش آمده است: ترديد اندكى وجود 
دارد كه روحانى رويكردى بسيار آرام تر و سنتجيده 
تر را دنبال خواهد كرد. اين خود به تنهايى مى تواند 

به تالش ها براى احياى روابط تيره با اروپا و فراهم 
شدن امكانات براى انجام معامله پس از آغاز دوباره 
گفت وگوهاى هسته يى كمك كند. اما وجود اطرافيان 
تحصيل كرده غرب در اطراف روحانى به معناى آن 
كامال  مسير  در  او  پيروزى  از  پس  ايران  كه  نيست 
جديدى قرار گيرد.آسوشيتدپرس افزود كه «روحانى 
كه يك روحانى و مذاكره كننده هسته يى ارشد پيشين 
ايران است، در مقابل نظام اسالمى قرار ندارد» و در 
رهبر  مهم  موارد  تمامى  در  كه  كرد  اشاره  حال  عين 

ايران حرف آخر را مى زند.
بين  وجهه  كه  روحانى  كه  است  حاكى  گزارش  اين 
المللى ايران است، به جاى آن كه در صحنه جهانى به 
انتقادات تند بپردازد، وظيفه تدوين صورت جديدى از 

گفت وگو را به عهده خواهد داشت.
كه  مطرح  اسامى  از  برخى  به  ادامه  در  گزارش  اين 
احتماال در كابينه و پست هاى كليدى دولت روحانى 
نظير  اسامى  به  و  پرداخته  داشت  خواهند  حضور 
محمود واعظ، محمدجواد ظريف و حسين موسويان 
برادر  فريدون  حسن  به  ادامه  است.در  كرده  اشاره 
روحانى به عنوان كسى كه به چينش اعضاى كابينه 
است.آسوشيتدپرس  شده  اشاره  كند،  مى  كمك  او 
همچنين به محمد نهاونديان، محمدرضا نعمت زاده به 
براى تصدى وزارت نفت اشاره مى كند و مى افزايد 

كه با اين حال نام بيژن زنگنه نيز مطرح است.
احتمالى  انتخاب  درباره  گزارشات  به  نيز  پايان  در 
يا  يى،  هسته  كننده  مذاكره  عنوان  به  فروزنده  محمد 
على اكبر واليتى براى وزارت امور خارجه اشاره مى 
كند و نام ديگرى كه در اين گزارش مورد توجه قرار 
گرفته على جنتى براى تصدى وزارت فرهنگ وارشاد 

اسالمى است كه فرزند آيت اهللا جنتى است.

قلندر شهر قصه خاموش شد
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در تصاوير حكاكى شده بر سنگهاى تخت جمشيد هيچكس عصبانى نيست. 
هيچكس سوار بر اسب نيست. هيچكس را در حال تعظيم نمى بينيد. هيچكس 
و  نيست  برتر  ديگر  قوم  بر  قومى  هيچ  نيست  خورده  شكست  و  سرافكنده 
هيچ تصوير خشنى در آن وجود ندارد. از افتخارهاى ايرانيان اين است كه 
هيچگاه برده دارى در ايران مرسوم نبوده است در بين صدها پيكره تراشيده 
شده بر سنگهاى تخت جمشيد حتى يك تصوير برهنه و عريان وجود ندارد. 

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

اين شناسنامه همه ماست
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مسئوليت آگهى ها و صحت آنها بعهده 
پرشين  نامه  هفته  ميباشد  آن  صاحبان 
اختيار  صاحب  ها  آگهى  رد  يا  درقبول 
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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

 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائيد. 
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آتش دورخ نصيبم باد، ولى من همچنان به تو عشق مى ورزم! و آن هنگام كه ديگر عاشق 
تو نباشم، هر و مرج باز خواهد گشت.

اتللو، پرده سوم، صحنه سوم.
Perdition catch my soul, But I do love thee! 

And when I love thee not, chaos is come again.
Othello, Act III, sc. 3. 

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

سخت است براى مرگ يك هنرمند تيتر گذاشتن

عرصه هنر  ايران متاسفانه اساتيد خود را از دست مى دهد بسيارى از هنر مندان كشور بدون داشتن حتى 
جايگاه آكادميك در حال از دست دادن آخرين اميدهاى خود هستند و با مرگ يا از كار افتادگى آنها، عمًال 
آن رشته هنرى با كاستى روبه رو مى شود. از دست رفتن بخشى از سرمايه هاى معنوى كشور در سايه 
بى توجهى به حفظ و نگهدارى از ميراث غير مكتوب آن صورت مى گيرد. با نگاهى كوتاه به تفاوت عملكرد 
مديريت فرهنگى در ايران و غرب مى توان به پر كارى آنها و عمق غفلت خود پى ببريم. در دهه 60 زمانى كه 
يكى از هنرمندان سينما و تلويزيون به كشورى اروپايى سفر مى كند، شهردار شهر محل اقامت آن هنرمند 
به افتخار حضور يك بازيگر سرشناس ايرانى در آن شهر مهمانى مفصلى برگزار مى كند و ضمن تقدير از 
آن هنرمند، خواستار ماندن در آن شهر و انتقال تجربياتش به اهالى آنجا مى شود. اين رفتار يك مدير در 
شهرى اروپايى با يك هنرمند خارجى است. كداميك از ما رفتارى مشابه با هنرمندان داخلى را توسط مديران 

فرهنگى داخلى به ياد داريم ؟
در اين ميان هنوز هنرمندان سرشناسى داريم كه به دليل كهولت سن ديگر نمى توانند مانند گذشته كار كنند. 
هنرمندانى كه بى توجهى ما و بى تفاوتى مسئوالن فرهنگى آنها را به گوشه تنهايى كشانده است. هنرمندانى كه 
هر از چندگاهى خبر فوت آنها باعث مى شود كه رسانه ها به خود بيايند و مديران پيام تسليت صادر كنند و 
باز هم شرايط بعد از يكى دو روز مانند گذشته شود. شايد توقع اينكه يك مدير ايرانى مانند آن مدير اروپايى 
عمل كند و به افتخار هنرمندى در آن شهر حضور يافته مهمانى برگزار كند و موجبات ماندگارى وى و انتقال 
تجربياتش را فراهم آورد، كمى آرمان گرايانه باشد. اما مى توان توقع داشت كه حداقل در زمينه ايجاد مكان و 

جايگاهى براى حمايت هنرمندان ايرانى گامى برداشته شود.
به هر روى دهه 40، دهه شكوفايي هنر مدرن ايران بود. هنرمندان اين دوره روح زمانه شان مدرن بود چه 
دست در نقاشي داشتند، چه تئاتر و ترانه و...، محمود استاد محمد يكي از همان دهه چهلي ها بود. همان هايي 
كه در جست وجوي افسانه هاي سنتي شان بودند، روزگار «شهر قصه» و خر خراط. چه شد كه استاد محمد 

پيش از آنكه چشم از جهان ببندد، دل از صحنه بست؟
در پايان اميدوارم كه مسئوالن دولت جديد ايران به هنرمندان و تحصيلكردگان و صنعتكاران خود اهميت 

كافى و وافى داشته باشند تا در آينده نه چندان دور شاهد تجلى آثار اين هنرمندان قبل از مرگ باشيم.
سردبير

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

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

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

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

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

تمامی سواالت دقيق پاسخ دهيد

Suite 2, 1st Floor, Barkat House 116-118 Finchley Road London NW3 5HT

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

3000 نسخه چاپى
پرتيراژترين نشرية ايرانى در انگلستان 

و بهترين رسانه  جهت درج پيامهاى بازرگانى 

07811000455
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آب  واژه  دو  از  متوازن  تركيبى  هيدروپليتيك 
منابع  آفرينى  نقش  و  تاثير  و  است  سياست  و 
آب بر روابط سياسى كشورها را مورد مطالعه 
قرار مى دهد. افزايش تقاضا براى مصرف آب و 
مديريت ضعيف منابع آب موجبات تنش بر سر 
استفاده از منابع آب هم در درون كشورها و هم 
در روابط بين كشورها را فراهم كرده است. اين 

موضوع در مورد رودخانه هاى بين المللى كامال 
شده  آن  بر  سعى  مجال  اين  در  است.  مشهود 
در  آب  منابع  وضعيت  بررسى  ضمن  كه  است 
هاى  سياست  و  آبى  منابع  ميان  كنش  به  جهان 
اى  اشاره  سياسى  هاى  مناسبت  در  شده  اتخاذ 

اجمالى صورت گيرد. 
وضعيت منابع آب در جهان

آب مايه حيات و تداوم زندگى موجودات زنده، 
اساسى  عامل  آب  همچنين  است.  آن  به  وابسته 
در پيدايش اجتماعات و تمدن هاى بشرى است. 
امروزه حجم كل آب كره زمين كه منبع زندگى 
تمام موجودات به شمار مى رود از زمان تشكيل 
تاكنون، تقريبا ثابت و غيرقابل تغيير مانده است. 
به  پيش  سال  ميليارد   4/5 حدود  آب  منابع  اين 
وجود آمده است. مقدار كل آب موجود در كره 
زمين 1650 ميليون كيلومترمكعب است، كه تقريبا 
97 درصد از آن براى مصارف انسانى غيرقابل 
استفاده اند و تنها سه درصد منابع آب شيرين 
وجود دارد كه در مجموع 78درصد از منابع آب 
شيرين هم به طور مستقيم در دسترس نيستند 
به اين دليل كه يا در يخچال ها و سفره هاى آب 
زيرزمينى قرار دارند، يا اينكه آلوده شده اند. به 
عبارت ديگر 2/3درصد آب هاى شيرين در توده 
هاى يخ و كالهك هاى يخى قطب و سفره هاى 
قرن  يك  در  اند.  شده  محصور  زيرزمينى  آب 
گذشته با افزايش جمعيت و باال رفتن استاندارد 
زندگى، رشد اقتصادى و پيشرفت هاى صنعتى 
و توسعه كشاورزى، مصرف آب افزايش يافته 
و اين امر منجر به كاهش سرانه آب شده است. 
كه  شده  برابر  سه  آب  مصرف  حاضر  حال  در 
از اين مقدار 230 درصد ناشى از رشد جمعيت 
بوده  آب  مصرف  سرانه  افزايش  نتيجه  بقيه  و 
از  بردارى  بهره  گذشته  قرن  طول  در  است. 
صنعتى  مصارف  و  برابر  هفت  جهان  آب  منابع 
سال  هر  آب  بر  تقاضا  و  است  شده  برابر   30
جهانى  اجالس  يابد.  مى  افزايش  2/3درصد 
را  آب  معضل  ژوهانسبورگ،  در  پايدار  توسعه 
جهان  فرامرزى  هاى  چالش  از  يكى  عنوان  به 
آشاميدنى  آب  به  دسترسى  بود.  كرده  مطرح 
پايدار  توسعه  و  انسانى  امنيت  براى  سالم 
آب  به  نفر  1/2ميليارد  هنوز  و  است  ضرورى 
و 2/4ميليارد  ندارند  دسترسى  سالم  آشاميدنى 
در  اگر  و  محرومند  آب  تصفيه  خدمات  از  نفر 
اين زمينه تالشى فورى صورت نگيرد، در سال 
آب  به  كافى  دسترسى  نفر  چهارميليارد   ،2025
دوميليارد  همچنين  داشت.  نخواهند  شرب  قابل 
زندگى  نقاطى  در  نيز  ديگر  نفر  500ميليون  و 
خواهند كرد كه يافتن آب شيرين براى برطرف 
كردن نيازهاى روزمره آنها دشوار خواهد بود.

از طرفى آلودگى منابع آب به وسيله پساب هاى 
منابع  بر  تهديدى  شهرى  و  صنعتى  كشاورزى، 
ها،  بيمارى  پيدايش  سبب  كه  است  موجود  آب 
بى  و  اكوسيستم  تعادل  زدن  برهم  و  آشفتگى 
ناشى  هاى  بيمارى  شد.  خواهد  اجتماعى  نظمى 
از آلودگى منابع آب هرساله باعث مرگ ميليون 
بنابراين  شود.  مى  جهان  سراسر  در  انسان  ها 
آلودگى منابع آب يك نگرانى عمده اى است كه 
كيفيت  تواند  مى  آن  به  توجه  عدم  صورت  در 
زندگى انسان و حتى بقاى نسل آتى را به خطر 
اندازد. اگرچه براى كره زمين به عنوان يك كل 
جهانى  آمارهاى  اما  ندارد،  وجود  آب  كمبود 
(قابل  جهان  آب  سرانه  تدريجى  كاهش  بيانگر 
امروز،  است.  انسانى)  مصارف  براى  استفاده 
آب به شكل آشكارى وارد عرصه سياست بين 
جهتى  در  المللى  بين  هاى  تالش  و  شده  المللى 
مهم  از  يكى  عنوان  به  آب  كه  شده  سازماندهى 
مجمع  به  بشر  هاى  چالش  و  موضوعات  ترين 
شدت  به  و  شده  كشانده  ملل  سازمان  عمومى 

مهم  نقش  آب  هرگاه  عبارتى  به  شود.  سياسى 
كند  ايفا  كشورها  سياسى  مسائل  در  موثرى  و 
برون  سياسى  مسائل  در  هنجارشكنى  نوعى  و 
مرزى كشورها ايجاد نمايد، آب ساختار سياسى 
قرن  در  آب  براى  تقاضا  افزايش  دارد.  موثرى 
بيست ويكم فشار بيشترى روى منابع آب وارد 
مى كند و سياستمداران و دولت ها مجبور مى 

برنامه  راس  در  را  آب  به  مربوط  مسائل  شوند 
هاى خود قرار دهند.

اگرچه آب يك منبع قابل تجديد است، اما كاهش 
ميزان  افزايش  خاطر  به  خشكسالى  هاى  دوره 
از  آب  منابع  كيفى  و  كمى  كاهش  آب،  تبخير 
آب،  منابع  از  استفاده  كردن  سياسى  و  سو  يك 
افزايش تقاضا براى مصرف آب در بخش هاى 
غالت  توليد  براى  كشاورزى  ويژه  به  و  صنعت 
ديگر،  سوى  از  آب  منابع  ضعيف  مديريت  و 
در  كرد.  خواهد  تشديد  را  آب  بحران  آينده  در 
كنفرانس «آب و محيط زيست، وضعيت توسعه 
 1992 ژانويه  در  ويكم»  بيست  قرن  آستانه  در 
در دوپلين چنين اظهار شد: «كميابى و استفاده 
غيرمعقول از منابع آب شيرين مشكالت جدى و 
قابل مالحظه اى را براى توسعه پايدار و حفاظت 
موضوع  اين  است.  كرده  ايجاد  زيست  محيط 
بهداشت انسان ها، امنيت غذايى، توسعه صنعتى 
خطر  معرض  در  را  اكولوژيكى  هاى  سيستم  و 
خاك  و  آب  منابع  از  اينكه  مگر  است.  داده  قرار 
هاى  دهه  و  (دهه 1990م)  حاضر  دهه  طول  در 

آينده به طور موثر بهره بردارى شود.

رابطه منابع آب و مسائل سياسى
مسائل  و  آب  منابع  ميان  رابطه  كلى  طور  به 
سياسى را مى توان در سطوح زير بررسى كرد:

الف) رابطه آب و سياست در سطح محلى
محلى  روابط  سطح،  اين  در  سياسى  تحليل 
توجه  مورد  را  قدرت  شكل  از  حاصل  اجتماعى 
قسمت  اين  در  اصلى  مسئله  دهد.  مى  قرار 
آن  به  مربوط  هاى  سياست  و  آب  منابع  تاثير 
هاى  تنش  و  اختالفات  و  اجتماعى  روابط  بر 
يك  در  آن،  اثر  بر  است  ممكن  كه  است  محلى 
منطقه از كشور يا ناحيه جغرافيايى رخ دهد. در 
آب  منابع  مديريت  ضعف  كشورها  از  بسيارى 
رقابت شديدى ميان گروه هاى داخلى جامعه كه 
را  هستند  خاص  عاليق  و  منافع  داراى  كدام  هر 

برانگيخته است.

ب) رابطه آب و سياست در سطح ملى
سياست،  و  آب  رابطه  مختلف  سطوح  ميان 
و  تنظيم  در  دولتى  هاى  دستگاه  و  حكومت 
مربوط  هاى  مشى  خط  و  ها  سياست  اجراى 
را  اصلى  نقش  كشورها  داخل  در  آب  منابع  به 
داراى  كلى  طور  به  كشور  هر  دارند.  برعهده 
سياست هاى مربوط به منابع آب در بخش هاى 
است  صنعت)  و  كشاورزى  (آشاميدنى،  مختلف 
سازى،  ذخيره  جهت  تاسيساتى  ايجاد  براى  و 

وقوع  از  جلوگيرى  آب،  تصفيه  رسانى،  آب 
از  حفاظت  همچنين  ها،  سيالب  كنترل  و  سيل 
و  كند  مى  گذارى  سرمايه  و  ريزى  برنامه  آنها 
موسساتى براى مديريت منابع آب و تاسيسات 
مربوط به آن ايجاد مى نمايد. در مرحله تنظيم 
يا  پارلمان  طريق  از  سياستمداران  ها،  سياست 
كنند  مى  تالش  سياسى  هاى  چارچوب  ديگر 
تصميماتى روى اولويت هاى سياسى و برنامه 
اين  ادارى  مراحل  طى  از  بعد  و  نمايند  اتخاذ  ها 

تصميمات را به اجرا درآوردند.

ج) رابطه آب و سياست در سطح منطقه اى
اى،  منطقه  سطح  در  سياست  و  آب  رابطه 
تخصيص،  درباره  كشورها  بين  هاى  سياست 
مى  كه  است  آب  منابع  كيفيت  و  كنترل  توزيع، 
شود.  آنها  بين  همگرايى  يا  تنش  موجب  تواند 
برخى رابطه آب و سياست در سطح منطقه اى 
را ميان ارتباط بين منابع آب و سياست خارجى 
خارجى  سياست  عملكرد  چگونگى  كه  دانند  مى 
مى  تبيين  را  آب  منابع  تامين  براى  كشور  يك 
كند. براى مطالعه رابطه آب و سياست در سطح 
مرز  سوى  دو  در  ممتد  آبى  منابع  اى،  منطقه 
مورد بحث قرار مى گيرد و عمده ترين اختالفات 
ناشى از منابع آبى مرزى درباره بهره بردارى 
از منابع آب و مديريت حوضه رودخانه ها پيش 
مى آيد. اما نكته قابل تامل اين است كه استفاده 
از منابع آب مشترك به يك رويكرد واحد براى 
بحثى  ترين  عمده  دارد.  نياز  آب  منابع  مديريت 
آيا  كه  است  اين  است،  مطرح  سطح  اين  در  كه 
كشورها براى تقسيم آب رودخانه ها و استفاده 
توسعه  به  دستيابى  جهت  مشترك  آب  منابع  از 
با يكديگر به توافق مى رسند، يا توافقى بين آنها 
حاصل نمى گردد و تاكيد بر اين نكته است كه 
در  و  كرد  اجتناب  درگيرى  از  توان  مى  چگونه 
يافت  دست  توافق  به  يكديگر  با  همكارى  جهت 
و  حقيقى  ابعاد  به  مربوط  بيشتر  بحث،  غالبا  و 

استراتژيك مذاكره و ميانجيگرى است.

د) رابطه آب و سياست در سطح كروى
عنوان  به  آب  بيستم  قرن  پايانى  هاى  سال  در 
مذاكرات  و  ها  بحث  كانون  در  مهم  موضوعى 
بين المللى قرار گرفت و تقريبا هيچ نشست بين 
سوم  هزاره  در  جهان  آينده  آن،  در  كه  المللى 
گرفت  سراغ  توان  نمى  را  باشد  مطرح  ميالدى 
كه در آن آب و مديريت آن به صورت يكى از 
كار  دستور  در  عناصر  و  عوامل  ترين  اصلى 
نشست  در   1992 سال  در  باشد.  نگرفته  قرار 
ريو، آب به عنوان يكى از موضوعات مهم مورد 
توجه قرار گرفت و در مفاد پايانى اين كنفرانس 
به طور آشكار به حفاظت و برنامه ريزى براى 
تامين  جهت  آب  منابع  پايدار  و  بهينه  استفاده 
نمايد.  مى  اشاره  غيرشرب  و  شرب  نيازهاى 
همچنين كنفرانس هايى با عناوين: «آب و محيط 
بيست  قرن  آستانه  در  توسعه  وضعيت  زيست، 
ويكم» در سال 1992م در دوبلين، «نقش آب در 
در  خاورميانه»  كشورهاى  توسعه  و  همگرايى 
تابستان 1994 م در آنكارا برگزار شد. سياست 
سياستگذارى  و  ها  بحث  شامل  آب  كروى  هاى 
هايى  كنفرانس  در  آب  منابع  المللى  بين  هاى 
است كه درباره محيط زيست و منابع طبيعى در 
سطح جهانى انجام مى گيرد كه به دنبال تنظيم و 
تدوين حقوق و قوانين بين الملل جهت استفاده از 
منابع آبى مشترك ميان كشورها همچنين ايجاد 
از  بردارى  بهره  براى  كشورها،  بين  همگرايى 
منابع آبى مشترك و جلوگيرى از بروز كشمكش 

و نزاع بر سر منابع آب است.

كه  شود  مى  مشخص  فوق  سطوح  مالحظه  با 
ملى  و  كروى  سطوح  در  سياست  و  آب  رابطه 
براى  آب  منابع  روى  سياستگذارى  پى  در 
اين  كه  است  فوق  سطوح  در  همگرايى  ايجاد 
در  اى  توصيه  جنبه  بيشتر  ها  سياستگذارى 
دارند.  ملى  سطح  در  اجرايى  و  كروى  سطح 
و  اى  منطقه  سطوح  در  سياست  و  آب  رابطه 
سطح  در  همگرايى  ايجاد  دنبال  به  نيز  محلى 
سطح  دو  اين  در  اما  است.  محلى  و  اى  منطقه 
وجود  آب  منابع  سر  بر  درگيرى  و  كشمكش 
دارد كه برآيند آن سياست هاى ملى و جهانى را 
تحت تاثير قرار مى دهد. بنابراين، هيدروپليتيك 
تركيبى متوازن از دو واژه آب و سياست است 
گيرى  تصميم  و  سياست  بر  آب  منابع  تاثير  و 
هاى سياسى در سطوح محلى، ملى، منطقه اى و 
كروى كه مى تواند موجب تنش يا همگرايى در 

اين سطوح شود را مورد مطالعه قرار مى دهد.

افغانستان:

 آب را بر ايران مى بنديم؛ 
مذاكره هم نمى كنيم!

در سال هاى اخير، بحران آب و منابع آبى در سطح جهان به مركز 
توجه بين المللى منتقل و به مسأله اى كامًال امنيتى تبديل شده كه 
كشورها  ميان  صلح  يا  جنگ  وضعيت  تعيين  در  حتى  تواند  مى 
تأثيرگذار باشد. در همين راستا، به تازگى بحث هايى درباره يك 
تواند  اقدام دولت افغانستان در حوزه منابع آب درگرفته كه مى 

وضعيت صلح ميان اين كشور با ايران را به خطر بيندازد.
محور  به  افغانستان،  در  «سلما»  سد  ساخت  موضوع  تازگى  به 
مباحثى مهم درباره منطقه تبديل شده و تأثير آن بر روابط ايران 
اين  بر  گيرد.بنا  مى  قرار  بحث  مورد  جدى  طور  به  افغانستان  و 
گزارش، «كريستين ساينس» مانيتور از جمله مطبوعاتى است كه 
كرده  بررسى  را  آن  ابعاد  و  پرداخته  موضوع  اين  به  تازگى  به 
است.اين نشريه در مطلب خود اشاره مى كند، پس از چهار دهه 
كار، پروژه سد «سلما» كه تاكنون به واسطه تنش هاى مستمر در 
افغانستان، اشغال اين كشور به دست نيروهاى خارجى و جنگ 
داخلى به تعويق افتاده بود، به مرحله بهره بردارى نزديك شده 
است. قرار است اين پروژه دويست ميليون دالرى كه هند مسئول 

اجراى آن است، اواخر سال 2014 به بهره بردارى برسد.
براى  اى  برنامه  گويند،  مى  افغانى  مقامات  مانيتور،  نوشته  به 
كار  و  تحليلگران  اما  ندارند؛  آب  حق  درباره  ايران  با  مذاكره 
شناسان غربى هشدار مى دهند كه نبود موافقت نامه اى در اين 
زمينه، مى تواند روابط افغانستان با ايران را ـ كه هم اكنون نيز 

چندان خوب نيست ـ به وضعيت وخيم ترى دچار كند.
«فضل احمد ذاكرى»، مدير بخش رودهاى هريرود و مرغاب در 
وزارت انرژى و آب افغانستان در اين زمينه گفته است: «ما پروژه 
هاى بسيارى در افغانستان داريم و هر پروژه اى دشمنان خود 
را دارد؛ اما متأسفانه سد سلما سه دشمن دارد... توقف كار ممكن 

است. ما اين سد را تكميل مى كنيم».
ذاكرى مى گويد: يكى از اين «دشمنان»، پاكستان است، زيرا اين 
كشور از ساخته شدن اين سد به دست هند (رقيب ديرينه خود) 
مقامات  آوريل،  ماه  در  كه  است  حالى  در  اين  نيست.  خشنود 
اطالعاتى افغانستان اعالم كردند كه طرح انفجار سد سلما با 2860 
پاوند مواد منفجره را خنثى كرده اند. آن ها مدعى شدند كه اين 

نقشه با كمك سرويس اطالعاتى پاكستان طراحى شده بود.
تركمنستان  و  ايران  سد،  اين  ديگر  دشمن  دو  افزايد:  مى  ذاكرى 
هستند، زيرا اين پروژه، سبب كاهش جريان آب به سمت سرزمين 
هاى آن ها مى شود. مقامات افغان تاكنون چندين بار ايران را به 
طرح ريزى حمالتى عليه سد سلما متهم كرده اند. در يك مورد، 
با  تا  داده  پول  طالبان  فرمانده  يك  به  ايران  شدند  مدعى  ها  آن 
دويست نيروى مسلح ، خود حمله اى عليه سد ترتيب دهند. با اين 
حال، ذاكرى به صراحت اشاره مى كند كه هيچ گونه مدركى مبنى 
بر اقدام منفى ايران عليه اين سد موجود نيست و ايرانيان تنها به 
طور پيوسته خواستار مذاكره در اين زمينه هستند.اما دليل نگرانى 
ايران از اين پروژه كامًال مشخص است: در صورت ساخت سد 
سلما، ميزان جريان آب هريرود به سمت ايران، 73 درصد كاهش 
پيدا مى كند. اين در حالى است كه بخش مهمى از مناطق شرقى 

ايران به آب هريرود وابسته هستند.

انتشار  با   2010 سال  در  غرب»  ـ  «شرق  مطالعاتى  مؤسسه 
همكارى  كه  كرد  تأكيد  افغانستان،  آبى  منابع  درباره  گزارشى 
بلكه  نيست،  انتخاب  و  گزينه  يك  آب،  منابع  درباره  همسايگان 
تنها راه موجود است. بنا بر اين گزارش، نبود موافقت نامه هاى 
دوجانبه يا منطقه اى در اين زمينه، تهديدى جدى را متوجه توسعه 

پايدار و امنيت در منطقه كرده است.
 1950 سال  در  بار  نخستين  ايران،  و  افغانستان  است،  گفتنى 
تأسيس  مشترك  آبى  منابع  مديريت  براى  مشترك  كميسيونى 
كردند و در سال 1973، توافق شد كه ايران ميزان مشخصى آب 
دريافت كند. با اين حال، «شجاع الدين ضيايى»، معاون وزارتخانه 
انرژى و آب افغانستان مى گويد، هم اكنون كابل دليلى براى انجام 

مذاكرات آب با ايران نمى بيند».
وى در اين زمينه گفته: «شايد آن ها نياز داشته باشند كه با ما 
گفت و گو كنند؛ اما ما هيچ نيازى به گفت و گو با ايران و مذاكره 

درباره آب نمى بينيم. در حال حاضر، نه».
اين در حالى است كه ايران تاكنون همكارى فعالى در حوزه پروژه 
افغانستان  با  الكتريسيته  توليد  نيز  و  آب  منابع  به  مربوط  هاى 
داشته است. در يكى از آخرين موارد، مجيد نامجو، وزير نيروى 
ايران با سفر به افغانستان در ماه ژانويه، دو توربين برق ايران 

در هرات را افتتاح كرد.
به هر حال، به نظر مى رسد ناديده گرفته شدن رويكرد همكارى 
پافشارى  و  افغانستان  به  مربوط  مسائل  قبال  در  ايران  جويانه 
دولتمردان افغان به تكروى در حوزه منافع مشترك، زمينه اى را 
فراهم آورده كه در صورت تداوم، مى تواند به طور جدى آينده 

روابط دو كشور را تهديد كند.

جنگ آب در هزاره سوم
نقش آفرينى منابع آب بر روابط سياسى كشورها

مهدى حسين پورمطلق - كارشناس ارشد جغرافياى سياسى
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تحريم مقاالت ايراني در 
مجالت علمي دنيا

علمي  معتبر  مجالت  از  يكسري  در  ايراني  مقاالت   
تحريم شد. گروه انتشاراتي تيلور و فرانسيس، به 
علمي  كتب  و  مجالت  از  مجموعه يي  ناشر  عنوان 
كه  خواسته  خود  زيرمجموعه  مجالت  از  عمده 
مقررات تحريم ايران را كه از طرف اياالت متحده 
شبكه  كنند.  رعايت  شده،  وضع  اروپا  اتحاديه  و 
مطابق  است،  داده  گزارش  «بي بي سي»  خبري 
مجالت  انتشاراتي،  مجموعه  اين  جديد  سياست 
وزارت  سياست  با  را  خود  بايد  آن  زيرمجموعه 
از  را  امريكايي  شهروندان  كه  امريكا،  خزانه داري 
بازمي دارد،  روند انتشار مقاالت ايراني  در  مداخله 
خزانه داري  وزارت  اساس  اين  بر  دهند.  تطبيق 
هر  از  كشور  اين  شهروندان  كه  كرده  حكم  امريكا 
غيرمستقيم  و  مستقيم  كه  نويسندگاني  با  رابطه يي 
ايران  دولتي  نهادهاي  و  سياسي  «بخش هاي  به 
بانك  به  وابسته  ترتيبي  هر  به  كه  نهادي  هر  يا 
همچنين  كنند.  خودداري  است»  ايران  مركزي 
كرده  تاكيد  فرانسيس  و  تيلور  انتشاراتي  گروه 
آموزشي  نهادهاي  همه  «شامل  تحريم ها  اين 
اين  اينكه  مگر  نمي شوند،  ايران  پژوهشي  و 
مالي  تامين  ايران  دولت  طرف  از  مستقيما  نهادها 
الزوير  هلندي  انتشارات  نيز  اين  از  شوند.»پيش 

علمي  مجالت  از  زيادي  تعداد  ناشر   ،(Elsevier)
معتبر، سردبيران، داوران و ويراستاران امريكايي 
خود را از پذيرش مقاله هاي پژوهشگران ايراني كه 
در سازمان هاي دولتي كار مي كنند، منع كرده بود. 
عالوه بر منابع مالي مقاالت علمي، محتواي آنها نيز 
ممكن است موجب تحريم شان شود. بر اين اساس 
و  نظامي  علوم  سياست گذاري  درباره  كه  مقاالتي 
علوم و فناوري هسته يي باشند در صدر محتواي 
مهندسي  اينها  بر  عالوه  دارند.  قرار  تحريم شده 
نفت و محصوالت مرتبط از موضوعاتي هستند كه 
همين  مي شونددر  نويسندگان  مقاله  تحريم  باعث 
زمينه روز گذشته معاون پژوهش و فناوري وزير 
علوم در واكنش به اين خبر و تحريم چاپ مقاالت 
علمي ايران «تسنيم» گفت: ايجاد محدوديت علمي 
ديگري  گزينه  آنها  كه  مي دهد  نشان  ايران  براي 

براي مقابله با پيشرفت ملت ايران ندارند.

محمد مهدي نژاد نوري، معاون پژوهش و فناوري 
انتشارات  چند  اخير  اقدام  به  اشاره  با  علوم  وزير 
ايراني  علمي  مقاالت  چاپ  تحريم  درباره  خارجي 
نشانه  اول  درجه  در  اقدام  اين  داشت:  اظهار 
برابر  در  امريكايي  و  غربي  كشورهاي  استيصال 
افزود:  نژاد  مهدي  است.  ايران  علمي  پيشرفت 
«ايران براي انتشار اطالعات و مقاالت علمي خود 

وابسته به انتشارات غربي و اروپايي نيست.»

وسوسه 
مدرك گرايى
شود  پيدا  كسى  كه  است  نامحتمل 
براى  دانش  و  علم  به  نياز  منكر  و 
اداره امور باشد، به خصوص هر چه 
نياز  باشد،  تر  بزرگ  مديريت  حوزه 
با  خورده  محك  و  علمى  مديريت  به 
در  يعنى  است؛  بيشتر  روز،  دانش 
كارشناسان  و  متخصصان  كه  حالى 
شوند،  مى  گرفته  ناديده  اى  حوزه 
آن  كالن  مديريت  ادعاى  توان  نمى 

حوزه را داشت.
حال با اين وصف، پرسش اينجاست كه براى تامين 

نظر متخصصان، چه كسى شايستگى تكيه زدن بر 
است  بهتر  پاسخ  از  پيش  دارد؟  را  وزارت  مسند 
انتخاب  جاى  به  شود.  باز  سوال  اين  بيشتر  كمى 
وزير براى وزارت خانه، به عنوان يك مثال ساده و 
ملموس در نظر بگيريد قرار است براى يك باشگاه 
به  مطالبه  اين  احتماال  شود.  انتخاب  مدير  فوتبال 
حق وجود دارد كه كسى مدير باشد كه اهل فوتبال 
هدر  باعث  تنها  غيرمرتبط،  افراد  مديريت  و  باشد 
رفتن سرمايه انسانى و مالى مى شود، اما منظور 
فوتبال،  اهل  اگر  است؟  كسانى  چه  فوتبال  اهل  از 
فوتباليست ها باشند؛ يعنى بايد مديريت يك باشگاه 

را به بازيكنان قديمى آن سپرد؟

بازيگرى  دوران  در  موفق  فوتباليست  يك  قاعدتا 
اش، بيشتر وقت و عمر خود را روى فوتبال قرار 
توانسته  نمى  اساسا  نبوده،  طور  اين  اگر  و  داده 
كند.  پيدا  دست  اى  حرفه  دنياى  در  موفقيت  به 
به  را  باشگاه  يك  مديريت  تواند  مى  چگونه  حاال 
عنوان يك سازمان با نيروى انسانى قابل توجه و 
و  مالى  نيازهاى  كردن  تامين  مثل  ديگر  اجرائيات 
راحتى  به  قبيل  اين  از  چيزهايى  و  حقوقى  دعاوى 
يك  خروجى  ديگر،  طرف  از  اما  بگيرد؟  عهده  به 
و  فوتبال  ورزش  جز  چيزى  هم،  فوتبال  باشگاه 
قوانين حاكم بر آن نيست و مالك ارزيابى موفقيت 
باشگاه  آن  ورزشى  سطح  ارتقاى  در  مدير  يك 
است. قاعدتا كسانى كه زمان بسيارى در اين رشته 
فعاليت كرده و موفق بوده اند، شايسته ترين گزينه 

براى پيشبرد اين هدف هستند.

خانه  وزارت  براى  بناست  كه  كنيد  فرض  حال 
وزير  اگر  طرفى  از  شود.  انتخاب  وزير  بهداشت، 
به  رسيدن  براى  باشد،  مجرب  پزشكى  انتخابى، 
موفقيت در دنياى حرفه اى حتما نياز بوده كه زمان 

تخصصى  كارهاى  و  پژوهش  صرف  را  بسيارى 
بتواند  تا  نداشته  زمانى  قاعدتا  و  بكند  اش  رشته 
براى مديريت حوزه سالمت، تجربه كسب كند و از 
طرف ديگر ، اگر خود اهل آن وزارت خانه نباشد، 
بعيد است كه پزشكان به راحتى تصميم هاى او را 
درستى  به  كه  است  بعيد  حتى  و  بگذارند  اجرا  به 
بداند كه از اساس چه تصميمى بايد گرفته شود و 

چه تصميمى گرفته نشود.

رفع  قابل  چگونه  متناقض  ظاهرا  دوگانه  اين  اما 
كه  است  چيزى  آن  از  تر  ساده  پاسخ  گويا  است؟ 
درست  كردن  مطرح  در  حل  راه  رسد.  مى  نظر  به 
صورت مساله است. اگر بنا باشد كه وزير، فردى 
بخش  آن  گذار  سياست  عبارتى  به  و  گير  تصميم 
وزارت  نهاد  اما  شود،  مى  پيدا  باال  تناقض  باشد، 

براى كاركردى بس متفاوت طراحى شده است.

بگيريد.  نظر  در  را  فوتبال  باشگاه  مثال  همان 
وظيفه فنى و امور ورزشى باشگاه همواره برعهده 
چمن  زمين  و  فوتبال  با  مستقيما  كه  است  كسانى 
نيست  معمول  دنيا  كجاى  هيچ  در  هستند.  درگير 
يا  سرمربى  مثال  بخواهد  باشگاه  مديرعامل  كه 

نيست  معقول  طرفى،  از  و  باشد  نيز  تيم  فنى  مدير 
سپرد  كسانى  دست  به  را  باشگاه  يك  مديريت  كه 
ورزش  در  كه  مديريت  امر  در  نه  تخصصشان  كه 
تخصصى خودشان است. وضعيت وزارت خانه هم 
در  وزرا  كه  باشد  قرار  اگر  است.  منوال  همين  به 
نقض  كنند،  عمل  گير  تصميم  و  گذار  سياست  نقش 
غرض مى شود. آنها نه رييس حوزه مربوطه براى 
سياست گذارى هاى داخلى بلكه مسوول ارتباط ذى 
ديگر،  عبارت  به  هستند.  خارج  با  حوزه  آن  نفعان 
و  كند  ايفا  را  اجرايى  مدير  يك  نقش  بناست  وزير 
گذارى  سياست  پرداز.  نظريه  و  تئوريسين  يك  نه 
متخصصان  كفايت  و  كسوت  در  پردازى  نظريه  و 
بوروكراتيك  ساختار  در  بايد  كه  است  حوزه  آن 
كشور  غيردولتى  و  دولتى  ادارات  يا  خانه  وزارت 

لحاظ شود.

در اين صورت دقيق تر مى توان پرسيد كه فرد با 
چه  متخصص  بايد  حوزه،  يك  تصدى  براى  كفايت 
امرى باشد؟ البته نبايد اشتباه كرد. يك پزشك مى 
تواند يك مدير و وزير موفق بهداشت باشد ولى اين 
ندارد.  اش  تحصيلى  رشته  به  ربطى  لزوما  مساله، 
قاعدتا مديريت كالن حوزه سالمت به اين نياز ندارد 
پژوهش  مغزى  غدد  درباره  دقيق  طور  به  شما  كه 
پژوهشى  مشكالت  حل  براى  اما  باشيد؛  كرده 
بيمارى  از  بسيارى  درمان  نتيجه  در  و  پزشكان 
ها، شما نيازمند آن هستيد كه معاونان يا مديرانى 
داشته باشيد كه اطالع كافى و مناسب درباره حوزه 
هاى پژوهشى خاص داشته باشند. به همين صورت 
نيز، احتماال تخصص وزير نه در معنى مستقيم كه 
در معنى توانايى براى سازگارى با دنياى بيرون آن 

وزارت خانه تعريف مى شود.

رياضيدان جوان ايرانى، 
برنده جايزه جهانى رياضيات

دانشگاه  ايرانى  استاد  ميرزاخانى»  «مريم  دكتر 
غيرانتفاعى  بنياد  جايزه  برنده  استنفورد، 
اين  شد.  ميالدى   2013 سال  در  «سيمونز» 
جايزه هرساله به 13رياضيدان، فيزيكدان نظرى 
و  «جيمز  مى شود.  اعطا  رايانه  علوم  محقق  و 
مارلين سيمونز» در سال 1994 بنياد غيرانتفاعى 
علمى  پروژه هاى  از  حمايت  هدف  با  را  سيمونز 
بنا نهادند. اين جايزه با هدف پيشبرد پژوهش و 
تحقيقات در حوزه رياضى و علوم پايه هرساله 

به تعدادى از رياضيدانان، فيزيكدانان و محققان 
علوم رايانه اعطا مى شود كه طى سال هاى اخير 
باشند.  كرده  كسب  چشمگيرى  دستاوردهاى 
برندگان اين جايزه ساالنه به مدت پنج سال و هر 
گفتنى  مى كنند.  دريافت  صدهزاردالر  مبلغ  سال 
المپيادى  نخبگان  از  ميرزاخانى»  «مريم  است 
مدال  دريافت  بر  عالوه   74 سال  كه  است  ايران 
با  رياضى،  دانش آموزى  جهانى  المپياد  طالى 
جهان  اول  نفر  به عنوان  امتياز  باالترين  كسب 
شناخته شد. وى تحصيالت دانشگاهى اش را در 
آغاز  صنعتى شريف  دانشگاه  در  رياضى  رشته 
از  را  خود  دكتراى  و  كارشناسى ارشد  مدرك  و 

دانشگاه هاروارد دريافت كرد.

قلندر شهر قصه،
 خاموش شد

مرگ  خاطره  سال،  هر  مرداد  سوم  اين  از  بعد 
ديگر  صدايش  كه  مي كند  يادآوري  را  مردي 
نخواهد  تماشاخانه يي  هيچ  و  كوچه  هيچ  در 
ايران  تئاتر  قدر  بازيگر  و  نويسنده  پيچيد. 
خالق  نيست.  زنده  ديگر  استادمحمد  محمود 
مرداد   3 بامداد  تئاترال»  «ديوان  نمايشنامه 
كبد  سرطان  از  ناشي  عوارض  اثر  بر  ماه 
استادمحمد،  محمود  درگذشت  پي  در  درگذشت. 
ادبيات  و  تئاتر  مختلف  عرصه هاي  هنرمندان 
نوشتند  «آسيدكاظم»  نمايشنامه  خالق  فراق  از 
مسووالن،  سوي  از  هم  تسليت  پيام هاي  و 
محمود  شد.  منتشر  هنري  تشكل هاي  و  بنيادها 
دولت آبادي، علي نصيريان، بهزاد فراهاني، محمد 

رضا  فتحي،  حسن  يعقوبي،  محمد  سپانلو،  علي 
گوران، محمدامير ياراحمدي، خسرو حكيم رابط، 
بهزاد صديقي، قادر آشنا (مدير اداره كل هنرهاي 
اكبر  بنياد  هيات مديره  هنرمندان،  خانه  نمايشي)، 
تئاتر،  خانه  نويسندگان  و  منتقدان  انجمن  رادي، 
برگزاري  ستاد  تئاتر،  خانه  كارگردانان  كانون 
دومين جشنواره تئاتر شهر، مدير مجموعه تئاتر 
فرهنگي  نهادهاي  و  هنرمندان  جمله  از  شهر، 
اين  مرگ  جداگانه  پيامي  در  يك  هر  كه  بودند 
استادمحمد  گفتند.  تسليت  را  صحنه  پيشكسوت 
دو سال گذشته به دليل ابتال به بيماري سرطان 
ادامه  تئاتر  عرصه  در  خود  فعاليت  به  نتوانست 
در  بيماري  با  او  كردن  نرم  پنجه  و  دست  دهد. 
شدن  بستري  به  چهارشنبه  روز  پاياني  ساعات 
شد  منتهي  جم  بيمارستان   I.C.U بخش  در  او 
و در نهايت صبح روز پنجشنبه چشم از جهان 

فروبست.

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

مفيد ميدانيد ما را يارى كنيد.

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

فرهنگى خود ادامه مى دهد.
محبت  مرهون  پرشين  نامه  هفته 
به  تاكنون  كه  است  كسانى  هاى 
و  دهندگان  آگهى  ما  درخواست 
مشتركانى به ما معرفى كرده اند.
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نياز مذاكرات به ائتالف چين-ژاپن-اتحاديه اروپا

چرا چين نگران 
مذاكرات صلح است؟

موضوعاتى  سر  بر  سه  اين  همكارى 
المقدس  بيت  و  سوريه  مصر،  مانند 
پرسش  اما  رسد.  مى  نظر  به  سخت 
اينجاست كه آيا در صورت عدم همكارى 
مى توانند و شكست مذاكرات مى توانند 

هزينه اش را تقبل كنند؟

مترجم : مهناز امين فروغي

فلسطين  و  اسرائيل  هاى  درگيرى  روزگارى    
متحده  اياالت  و  بود  اخبار  صدر  در  روز  هر 
جنگيد.  مى  خاورميانه  در  گاز  و  نفت  حفظ  براى 
هاى  الويت  از  منطقه  سياسى  مشكالت  زمان  آن 
اما  شد.  مى  محسوب  ها  آمريكايى  اقتصاد  مهم 
چشم  به  انرژى  استقالل  انداز  چشم  كه  اكنون 
ميزان  همان  از  همچنان  خاورميانه  خورد،آيا  مى 
به  از  حاكى  امر  است؟ظاهر  برخوردار  اهميت  از 
خطرافتادن منافع آمريكا است. تقريبا سيزده سال 
پس از روزى كه پيمان صلح كمپ ديويد با شكست 
سر  از  واشنگتن  در  دوباره  مذاكرات  شد،  مواجه 
سال  از  زيادى  تغييرات  حال  اين  با  شد.  گرفته 

2000 تاكنون رخ داده است.
هاى  فرآورده  ساير  و  خام  نفت  ماهانه  واردات 
نفتى از خليج فارس، در آوريل سال 2001 به 96,7 
ميليون بشكه رسيد. امسال نيز بين 50 ميليون تا 
امروز  است.  بوده  نوسان  در  بشكه  ميليون   60
واردات گاز طبيعى از خاورميانه نيز نسبت به سال 
2000 كاهش يافته اما با توجه به واردات خط لوله 
گاز از كانادا به مراتب كم تر به چشم آمده است. 
آمريكا حتى از قطر و يمن واردات گاز طبيعى مايع 
داشته است (كه البته در اصل اين گاز از ترينيداد و 
توباگو مى آيد). و به طور كلى واردات گاز طبيعى 

از سال 2007 كاهش يافته است.

واردات نفت از خاورميانه براى اتحاديه اروپا نيز 
به اندازه گذشته اهميت ندارد. در سال 2001، حدود 

25 درصد از واردات اتحاديه اروپا از خاورميانه 
كاهش  درصد   15 به  عدد  اين  گذشته،  سال  بود. 
جماهير  اتحاد  كشورهاى  ديگر  و  روسيه  يافت، 
اروپا  به  بيشترى  نفت  مراتب  به  سابق  شوروى 

عرض مى كنند.

رود؟  مى  كجا  به  خاورميانه  نفت  اكنون  پس 
كشورهاى شرق آسيا به آن وابسته هستند. براى 
مثال، چين حدود نيمى از نفت خام مورد نياز خود 
در سال 2011 را از خاورميانه تامين كرد. اما اين 
رقم در مقابل ژاپن كه 87 درصد از نفت خاورميانه 

را وارد مى كند، رقمى ناچيز است.
البته، نفت و گاز تنها داليل نگران كننده اقتصادى 
در خاورميانه نيستند. كانال سوئز مصر همچنان 
آن  ظرفيت  و  بوده  بازرگانى  حياتى  گذرگاه  يك 
بين سال هاى 2001 تا 2012 دو برابر شده است. 
البته بيشترين ترافيك مربوط به آمريكا- چه ورود 

استفاده  بزرگترين  است.  نبوده  خروج-  چه  و 
كنندگان شركت هاى باربرى آسياى جنوب شرقى، 

منطقه درياى سرخ و شمال اروپا بوده اند.

 4,4 حدود  سال 2012  در  اروپا   اتحاديه  كل،  در 
كشورهاى  از  را  خود  كاالهاى  واردات  از  درصد 
با  رقم  اين  است.  داده  انجام  فارس  خليج  حاشيه 
و  سوريه  لبنان،  اردن،  اسرائيل،  مصر،  محاسبه 
تركيه در مجموع به 8,3 درصد خواهد رسيد. هر 
يافته  افزايش  اخير  هاى  سال  در  ها  سهم  اين  دو 
است. در همين حال، تجارت چين نيز با خاورميانه 
پيوسته در حال رشد است: واردات از اين منطقه 
بين سال هاى 2007 تا 2011 سه برابر شده است.

مراتب  به  خاورميانه  و  متحده  اياالت  بين  تجارت 
كمتر است، اگرچه از زمان شكست در كمپ ديويد 
افزايش يافته است. با توجه به قراردادهاى تجارى 
جديد، سهم اياالت متحده از واردات كاال و خدمات 
 4,9 و   2000 سال  در  درصد   3 از  منطقه  اين  از 
افزايش  سوم  دو  حدود  به  سال 2012  در  درصد 

كل  در  و  ها-  قرارداد  اين  مشكل  تنها  است.  يافته 
روابط تجارى با خاورميانه- اين است كه اغلب به 

داليل سياسى اتخاذ شده است.

هرگز قرار نبود بحرين، اردن و عمان به مهم ترين 
منابع  موثرترين  و  متحده  اياالت  تجارى  شركاى 
واردات اين كشور تبديل شوند . كشورهاى ديگر 
با  اجناسى  مشابه،  تجارى  قواعد  تحت  بود  ممكن 
قيمت كمتر به آمريكا ارائه دهند. اما تقويت روابط 
اقتصادى در خاورميانه مدت زمانيست كه زيربناى 
اهداف استراتژيك است: حمايت  از اسرائيل، تالش 
براى انزواى ايران و حفظ حضور نيروهاى نظامى  
در محل. در نتيجه اهميت روابط اقتصادى آمريكا 

با خاورميانه به شكلى ساختگى حفظ شده است.

با اين حال، منافع اقتصادى آمريكا در خاورميانه 
به  اين  اما  اروپاست.  و  آسيا  از  تر  كم  همچنان 
اين معنا نيست كه آمريكا تالش سياسى خود در 
منطقه را حداقل به شكلى علنى متوقف كند. جهان 
مى توانست بار ديگر شاهد برگزارى همايش صلح 
اسرائيل و فلسطين توسط  رئيس جمهور آمريكا 
و وزير امو خارجه اين كشور باشد. در سازمان 
ملل، مقام هاى آمريكايى از ادامه قتل و خونريزى 
متوقف  در  آمريكا  نالند.  مى  سوريه  در  مداوم 
كردن برنامه هسته اى ايران پيشگام است و كاخ 
افراطى  ارتش  مهار  براى  تالش  در  ها  سفيدنشين 

مصر هستند.
اگر آخرين تالش واشنگتن براى صلح اسرائيل و 
فلسطين باز هم بى ثمر به بن بست برسد، ممكن 
است سال ها طول بكشد تا رئيس جمهور آمريكا 
بار ديگر در خاورميانه دست به چنين اقدامى بزند. 
جنگ و نا اميدى آنها را مستاصل كرده و وضعيت 
اقتصادى نيز شفاف نيست.  چين، ژاپن و اتحاديه 
ائتالف  خالء  اين  كردن  پر  براى  توانند  مى  اروپا 
دهند.  تشكيل  صلح  برقرارى  براى  را  جديدى 
مصر،  مانند  موضوعاتى  سر  بر  سه  اين  همكارى 
سوريه و بيت المقدس سخت به نظر مى رسد. اما 
پرسش اينجاست كه آيا در صورت عدم همكارى 

مى توانند هزينه اش را تقبل كنند؟
منبع: فارن پاليسى

انحراف مصر از 
مسير دموكراسى

روايتى كه اين روزها در كاخ سفيد به گوش مى رسد اين 
است كه با توجه به اين حوادث مى توان قضاوت كرد كه 
مصر در مسير سوى شروع دوباره دموكراسى قرار ندارد.
كسب  به  موفق  كه  حزبى  سركوب  براى  را  صحنه  ارتش 
شد  كشور  دموكراتيك  انتخابات  اولين  در  آرا  بيشترين 

آماده كرده است

هزاران نفر از مردم مصر روز جمعه، بيست و سه روز بعد از اين كه 
ارتش مصر به نام حفظ دموكراسى در اين كشور كودتا كرد، در يك 
تظاهرات بسيار هماهنگ در ميدان تحرير شعار "عشق مردم" را در 
حمايت از ژنرال عبدالفتاح السيسى  سر دادند. او اين هفته خواستار 
"بسيج" همگانى  عليه " خشونت و تروريسم بالقوه" شد. تانك ها و 
هلكوپترهاى ارتش از جمعيت محافظت مى كردند اين در حالى بود 
كه رسانه هاى دولتى عليه اخوان المسلمين، كه رئيس جمهورشان 
محمد مرسى روز جمعه توسط دادستان به قتل و جاسوسى متهم 

شد، مبارزه مى كردند.
روايتى كه اين روزها در كاخ سفيد به گوش مى رسد اين است كه 
مسير  در  مصر  كه  كرد  قضاوت  توان  مى  حوادث  اين  به  توجه  با 
سوى شروع دوباره دموكراسى قرار ندارد. در عوض ارتش صحنه 
اولين  در  آرا  بيشترين  كسب  به  موفق  كه  حزبى  سركوب  براى  را 
انتخابات دموكراتيك كشور شد آماده كرده و از قهرمان يونيفورم 
پوشى سخن مى گويد كه خاطره جمال عبدالناصر ديكتاتور سابق را 

به ذهن متبارد مى كند.
حركت به سمت دموكراسى نيازمند آغاز مذاكرات مقام هاى نظامى 
جنبش  و  مرسى  آقاى  با  آنها   منصوب  غيرنظامى  كابينه  و  مصر  
اخوان المسلمين جهت حل و فصل امور در يك پروسه سياسى است. 
ژنرال هاى ارتش نه تنها در اين مسير قرار نگرفته اند بلكه ترجيح 
دادند اخوان المسلمين را تروريست خطاب كنند. تاكتيكى كه نه تنها 
توجيه   غيرقابل  اندازه  همان  به  بلكه  است  جنجالى  و  آميز  تحريك 

نيز است.

كردن  جمع  دنبال  به  و  كرد  اداره  بد  را  كشور  مرسى  آقاى  دولت 
قدرت بود و از زمان حذف دولت وى، رهبران آن عالوه بر موضع 
گيرى هاى غيرسازشكارانه ، با سازماندهى راهپيمايى و تحصن ها، 

تاكيد بر بازگردانى دولت را دارند.

با اين حال در حالى كه گزارش ها حاكى از تيراندازى هاى پراكنده 
توسط شبه نظاميان اسالم گرا در اعتراض هاى چند روز اخير در 
مصر است شواهدى دال بر اتخاذ خشونت به عنوان يك استراتژى 
توسط اخوان المسلمين وجود ندارد. چه رسد به تروريسم كه اخوان 
در چند دهه گذشته همواره از توسل به آن سرباز زده است. اكثر 
كشته شدگان از ميان 200 نفر- از زمان كودتا- توسط سربازان و 

يا تك تيراندازهاى حامى دولت به قتل رسيده اند.
در  زندان  از  وى  فرار  بر  مبنى  مرسى،  آقاى  عليه  اتهامات  همچنين 
سال 2011 قانونى نبوده است. تبليغات و اعتراضات ساماندهى شده 
ارتش شرايطى را ايجاد كرده كه به سختى مى توان انتظار داشت 
از  المسلمين  اخوان  رهبران  ساير  يا  و  شده  بركنار  جمهور  رئيس 

محاكمه و رسيدگى عادالنه بهره مند شوند.

با اين حال برخى از گروه هاى مصرى كه به شدت مخالف دولت 
آقاى مرسى بودند عليه ژنرال السيسى اعتراض سر دادند. ائتالفى 
از گروه هاى حقوق بشر با صدور بيانيه اى در روز پنجشنبه امر 
بديهى را يادآورى كردند: ارتش مصر به هيچ مقام مسئول جديدى 
براى مبارزه با تروريسم نياز ندارد و  حركت مخالفان مرسى در 
اجراى قانون ، در تقابل با قانون حاكم است. دولت اوباما نيز با اعالم 
نحو  به  افتاد  خواهد  تاخير  به   16-F هواپيماى   چهار  تحويل  اينكه 

محافظه كارانه اى  نگرانى خود را ابراز داشت.

بعيد است بلندپروازى هاى ژنرال السيسى مهار شود، اياالت متحده  
نيز اقدامات بيشترى در حمايت نيروهاى مسلح  به جاى مجازات آنها 
انجام مى دهد. رزمايش هاى مشترك  ساالنه همچنان به قوت خود 
باقيست  و وزارت امور خارجه نيز به ترفندى قانونى براى امتناع از 
كودتا خواندن اقدام ارتش در بركنارى مرسى متوسل شده است. با 
اين ترفند نيازى به قطع كمك هاى مالى امريكا به ارتش نيز نخواهد 
بود. اگر دولت اوباما مايل به مشاهده سركوب گسترده و يا ظهور 
يك مطلق گرايى جديد در مصر نباشد، بايد هرچه سريع تر اقدامات 

بيشترى انجام دهد.
منبع: واشنگتن پست

البرادعى: 

مرسى در آينده 
مصر جايى ندارد

مشاور رئيس جمهور موقت مصر 
نشست  در  الملل  بين  امور  در 
خبرى مشترك با مسئول سياست 
خواستار  اروپا  اتحاديه  خارجه 

توقف خشونت در كشور شد.
به نقل از شبكه خبرى «الميادين»، 
رئيس  مشاور  البرادعى»  «محمد 
الملل  بين  امور  در  مصر  جمهور 
با  مشترك  خبرى  نشست  در 
سياست  مسئول  اشتون»  «كاترين 
گفت:  اروپا  اتحاديه  خارجه 
حاضر  حال  در  مسئله  مهمترين 
كميته  بايد  است  خشونت  توقف 
هاى مستقلى براى بررسى حوادث 
اخير تشكيل شود به محض اينكه 

را  زمينه  شود  متوقف  خشونت 
براى گفتمان فراهم خواهد كرد.

درباره  سوالى  به  پاسخ  در  وى 
گفت  در  مرسى  حضور  امكان 
از  بعد  كه  كرد  تأكيد  وگوها 
ژوئن   30 در  شده  ايجاد  تحوالت 
نقشه  در  تواند  نمى  ديگر  مرسى 
داشته  حضور  مصر  جديد  راه 
المسلمين  اخوان  گروه  اما  باشد 
حضور  گفتمان  در  توانند  مى 

داشته باشند.

سياست  مسئول  ديگر  سوى  از 
تأكيد  نيز  اروپا  اتحاديه  خارجه 
مصر  آينده  به  نسبت  كه  كرد 
ايجاد  خواستار  و  است  خوشبين 
هاى  گروه  همه  تفاهم  براى  راهى 

مختلف مصرى شد.

ديدار  به  اشاره  با  همچنين  وى 
كه  كرد  تأكيد  مرسى»  «محمد  با 
طرحى را با مرسى براى جلوگيرى 
از پيگرد قانونى او بررسى نكرده 
دست  به  نهايى  حل  راه  افزود:  و 

مردم مصر ارائه خواهد شد.

اشتون در يك ماه گذشته دوبار به 
سفر  در  و  است  كرده  سفر  مصر 
اخير خود با مقامات دولت انتقالى 
مصر، رهبران جريان هاى تمرد و 
المسلمين  اخوان  رهبران  انقالبى، 
ديدار  مرسى  حامى  هاى  گروه  و 

كرد.
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نخستين واكنش رسمى واشنگتن به
 پيروزى روحانى

راى گيرى در مورد 
تحريم ها؛ درست يا غلط؟

تهران  نهايت  در  باشد،  چه  هر  گيرى  راى  توجيه 
آن را به اقدامى خصمنانه تعبير خواهد كرد كه مى 
تواند به تقويت موضع تندروها در ايران بيانجامد.

به  روحانى  حسن  كه  زمانى  قبل،  اندى  و  ماه  يك 
باراك  شد،  انتخاب  ايران  جمهور  رئيس  عنوان 
روابط  يخ  سرانجام  كرد،  اميدوارى  ابراز  اوباما 
چهره  اين  مديريت  دوران  در  واشينگتن   – تهران 
هرچند  شود.  آب  رو  ميانه  و  غرب  تحصيلكرده 
در  باراها  نيز  اين  از  پيش  آمريكا  جمهور  رئيس 
نژاد  احمدى  محمود  جمهورى  رياست  دوران 
اما  بود  گفته  سخن  مستقيم  مذاكره  به  تمايل  از 
واقع  هدفى  تا  بود  سمبوليك  اقدامى  اين  بيشتر 
گرايانه. چرا كه كاخ سفيد نشينان نيز مانند اغلب 

نخبگان سياسى در ايران به اين نتيجه رسيدند كه 
احمدى نژاد فرد منتخب جمهورى اسالمى و مقام 
مورد نظر واشينگتن براى انجام يكى از مهمترين 

مذاكرات تاريخ روابط ايران و آمريكا نيست.
به هر ترتيب اوباما به انتخاب روحانى روى خوش 
نشان داد. مدت كوتاهى پس از آن نيز 131 عضو 
كنگره در نامه اى خطاب به اوباما از وى خواستند 
ايران  مورد  در  ترى  جدى  طور  به  را  ديپلماسى 
دنبال كند. به دنبال علنى شدن محتواى اين نامه ، 
بسيارى از تحليلگران از اينكه كنگره سنت هميشگى 

عليه ايران را شكسته، ابراز  خود در اعمال فشار 
ديرى  كارشناسان  خرسندى  اما  كردند.  شگفتى 
نپاييد چرا كه چند ساعت پس از انتشار اين نامه، 
تالش  از  ها  ديپلمات  از  نقل  به  غربى  هاى  رسانه 
خبر  ها  تحريم  جديد  بسته  تصويب  براى  كنگره 
دادند. تحريم هايى كه يكى از اهداف آن به صفر 

رساندن صادرات نفتى ايران تا سال 2015 است.

به نظر مى رسد با وجود تالش برخى نمايندگان 
تعويق  به  منظور  به  امضاء  آورى  جمع  براى 
انداختن راى گيرى، مجلس نمايندگان آمريكا امروز 

كند.  گيرى  راى  بسته  اين  مورد  در  چهارشنبه)   )
پيش از اين برخى تحليلگران پيش بينى كرده بودند 
كه احتماال اين بسته در كنگره به تصويب مى رسد 
اما سنا تا ماه سپتامبر آن را تصويب نخواهد كرد. 
از سوى ديگر دولت اوباما نيز اميدوار است بتواند 
تا اكتبر و احتماال پايان سال جارى ميالدى، تحريم 

هاى جديدى را عليه ايران تصويب نكند.
در حال حاضر بسيارى از تحليلگران اين پرسش 
مراسم  اينكه  به  توجه  با  كه  كنند  مى  مطرح  را 
شود،  مى  برگزار  يكشنبه   روز  روحانى  تحليف 
قبل  روز   3 فاصله  در  جديد  هاى  تحريم  تصويب 
از آن اقدام صحيحى خواهد بود يا اينكه نشانه اى 

منفى براى تهران ارسال مى كند.
باوجود  مانيتور،  ساينس  كريستين  گزارش  به 
اوباما  امضاء  به  كه  زمانى  تا  ها  تحريم  اينكه 
كنگره  كه  زمانى  اما  شوند  نمى  اجرايى  نرسند، 
چندان  گرفته،  نظر  در  جديد  بسته  تصويب  براى 
مى  اقدام  اين  گويند  مى  تحليلگران  نيست.  مناسب 
تواند موجب بسته شدن پنجره اى شود كه با روى 

كار آمدن روحانى در حال گشوده شدن است.
تريتا پارسى، رئيس شوراى ملى ايرانى آمريكايى، 
مى گويد، راى گيرى مجلس نمايندگان آمريكا در 
رسمى  واكنش  نخستين  جديد،  هاى  تحريم  مورد 
آمريكا به پيروزى روحانى در انتخابات به شمار 
در  اى  نشانه  چنين  ارسال  وى،  گفته  به  رود.  مى 
اين زمان ، فرصتى براى تندروها در ايران خواهد 
غرب  با  تعامل  براى  تالش  در  را  روحانى  تا  بود 

محدود تر كنند.
مورد  در  آمريكا  نمايندگان  مجلس  گيرى  راى 
تحريم هاى جديد، نخستين واكنش رسمى آمريكا 
به پيروزى روحانى در انتخابات به شمار مى رود.

اما برخى ديگر بر اين عقيده اند كه زمان تصويب 
اين  باور  بر  بنا  است.  مناسب  جديد  هاى  تحريم 
از  آستانه  در  تهران  حاضر  حال  در  كارشناسان، 
سرگيرى مذاكرات هسته اى با غرب قرار دارد و 
تصويب تحريم هاى جديد مى تواند به ايران نشان 

دهد كه آمريكا و شركاى اش در بازداشتن تهران 
از دستيابى به سالح هسته اى عزم راسخى دارند.

ها،  دمكراسى  از  دفاع  بنياد  مدير  دابويز،  مارك 
انجام  خبرنگاران  با  اخيرا  كه  گويى  و  گفت  در 
از  جديدى  دور  بايد  اوباما  كرد،  خاطرنشان  داد، 
و  شده  تقويت  هاى  اهرم  با  را  ايران  با  مذاكرات 

بارز، از سربگيرد.
به  اشاره  با  جديد  هاى  تحريم  حاميان  از  برخى 
سابقه روحانى به عنوان مذاكره كننده ارشد هسته 
اى، ادعا مى كنند وى يك بار غرب را فريب داده و 

مى تواند بار ديگر اين اقدام را انجام دهد.

مى  زمينه  اين  در  نيز  تايمز  نيويورك  روزنامه 
از  قبل  روز  چند  آمريكا  نمايندگان  مجلس  نويسد، 
تحليف روحانى تحريم ها را به راى مى گذارد. به 
مجلس  اقدام  اين  آمريكايى،  روزنامه  اين  گزارش 
نمايندگان آمريكا ، پرسش هايى را در مورد نوع 
آورده  پديد  شود،  مى  ارسال  ايران  به  كه  پيامى 

است.
در  ايران  تحريم  كارشناس  زاهدى،  داريوش 
اين  بر  مردم  اغلب  گويد،  مى  كاليفرنيا  دانشگاه 
راى  به  نادرستى  زمان  در  ها  تحريم  كه  باورند 
به  و  كنند  صبر  بايد  آنها  شودند.  مى  گذاشته 

روحانى فرصت بدهند.
مجلس  مطبوعاتى  ويتمور،سخنگوى  مگان 
نمايندگان آمريكا كه مسئول اين راى گيرى است 
در پيامى ايميلى اعالم كرده است كه احتماال راى 
برخى  شد.  خواهد  انجام  پنجشنبه  روز  در  گيرى 
پس  زمانى  تا  گيرى  راى  اين  گويند  مى  نيز  ديگر 
از پايان تعطيالت تابستانى كنگره به تعويق خواهد 

افتاد.
مخالفان  و  موافقان  گيرى  راى  اين  انجام  هرچند 
كه  باورند  اين  بر  تحليلگران  برخى  دارد،  زيادى 
تهران  نهايت  در  باشد،  چه  هر  گيرى  راى  توجيه 
آن را به اقدامى خصمنانه تعبير خواهد كرد كه مى 
تواند به تقويت موضع تندروها در ايران بيانجامد.

پوتين درصدد دوستى 
با حسن روحانى

رئيس  پوتين،  والديمير  كه  رود  مى  انتظار 
آينده  ماه  هاى  نيمه  از  قبل  روسيه  جمهورى 
سفر  دومين  اين  كند،  سفر  تهران  به  ميالدى 
به  روسيه  جمهورى  رئيس  پوتين،  والديمير 
ايران از سال 2007 تا كنون محسوب مى شود. 
الزم به يادآورى است كه قبل از آن تاريخ هيچ 
رهبر يا رئيس جمهورى از سوى اتحاد جماهير 
شوروى از سال 1943 كه استالين، روزولت و 
سال  تا  شدند  جمع  هم  دور  تهران  در  چرچيل 
2007 به ايران سفر نكرده بود. رئيس جمهورى 
مسكو  ميان  روابط  كه  كند  مى  تالش  روسيه 
ديميترى  دوران  در  كه  آن  از  بعد  را  تهران  و 
دوران  و  سابق  جمهورى  رئيس  مدودوف، 
تيرگى  به  رو  نژاد  احمدى  جمهورى  رياست 

گذاشته بود، ترميم كند.
تحت  مدودوف  كه  است  معروف  گونه  اين 
فشارهاى امريكا و اسرائيل ارسال سامانه هاى 
كرد،  متوقف  را  تهران  به   300  � اس  موشكى 
بيشتر  جهانى  هاى  تحريم  اعمال  با  كه  اين  كما 
در  قوانينى  همچنين  كرد،  موافقت  ايران  عليه 
خصوص ممنوعيت فروش سالح هاى روسى به 
دولت ايران در سال 2010 به تصويب رساند كه 
انتقادهاى  نژاد  احمدى  تا  شد  سبب  مساله  اين 
تندى را متوجه روسيه و سياست هاى آن كند، 
در آن موقع كرملين با خشونت پاسخ انتقادهاى 
تاريخ  در  خود  نوع  در  كه  داد  را  نژاد  احمدى 

روابط دو كشور در بيست سال اخير بى سابقه 
بود. به گونه اى كه سرگئى بيريخودكو، مشاور 
سابق  جمهورى  رئيس  مدودوف،  خارجى  امور 
روسيه در سال 2010 انتقادهاى احمدى نژاد را 
ماليخوليايى توصيف كرده بود و آن چه احمدى 
نژاد به پيروى خاضعانه روسيه از اياالت متحده 
امريكا توصيف كرده بود را رد كرد. بعد از آن 
سرگئى الوروف، وزير امور خارجه روسيه نيز 
روسيه  بود  گفته  كه  را  نژاد  احمدى  اظهارات 
دشمنى تاريخى با ايران دارد چرا كه تحت تاثير 
به  را  است  گرفته  قرار  منفعالنه  هاى  سياست 
چالش كشيد و گفت كه كشورش هيچ سياستى 
پيش  نباشد،  اش  عالى  منافع  راستاى  در  كه  را 
از  نژاد  احمدى  نقادانه  اظهارات  گيرد.  نمى 
احمدى  از  ها  روس  نقادانه  اظهارات  و  روسيه 
نژاد در آن موقع نشانه اى چيز جز بروز بحران 
در روابط روسيه و ايران نبود. همچنين انتظار 
بحران  حل  سر  بر  تهران  با  پوتين  كه  رود  مى 
سوريه و چگونگى يافتن راه حلى براى خروج از 
بحران آن هماهنگى هايى را انجام دهد. روشن 
است كه مواضع ايران و روسيه در برابر آن چه 
در روسيه مى گذارد بسيار به هم نزديك است، 
هر دوى آنها بر حفظ اسد در قدرت تاكيد دارند. 
سفر قريب الوقوع پوتين به تهران فرصت مهمى 
استراتژيك  روابط  به  كه  روابطى  ترميم  براى 
ميان دو كشور معروف شده، به حساب مى آيد، 
آن هم در سايه افزايش تنش ها در روابط مسكو 
و واشنگتن كه با بازگشت پوتين به كرملين در 

سال گذشته ميالدى آغاز شده است.
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توليد ناخالص داخلى چين به مدت بيش از سه دهه به طور 
متوسط ساالنه بيش از 10 درصد رشد كرده است.اما «ون 
را  خيره كننده  رشد  اين  چين  پيشين  نخست وزير  جيابائو» 
كرده  توصيف  ناپايدار»  و  ناهماهنگ  نامتعادل،  «بى ثبات، 
است. او با اين توصيف، بسيارى از چالش ها و هزينه هاى 
را  رشد  اين  همراه  محيط زيستى  و  اقتصادى،اجتماعى 
برجسته كرده است. اينك، چين بايد از ميان دو مدل رشد 
صادرات  بر  مبتنى  رشد  مدل  يا  سرمايه گذارى  بر  مبتنى 

يكى را برگزيند.
مشوق هاى نامناسب و اعتبار ارزان به سرمايه گذارى عظيم، 
اما زائد منجر شده است. در عوض، اين سرمايه گذارى در 

است.  كرده  مشاركت  زيرساخت  و  توليد  ظرفيت  افزايش 
براى  را  دولت  منابع  كه  است  ناكارآمد  تنها  نه  مدل  اين 
همچنين  و  مى كشد  چالش  به  سرمايه گذارى  از  پشتيبانى 

توسعه اجتماعى چين را تضعيف مى كند.
از  استفاده  تا  گرفتند  تصميم  چين  اين،رهبران  به  توجه  با 
رشد توليد ناخالص داخلى را به عنوان معيار اصلى براى 
در  واقع،  كند.در  متوقف  رسمى  مقامات  عملكرد  ارزيابى 
دارد،  ادامه   2015 سال  تا  كه  دوازدهم  ساله  پنج  برنامه 
تغيير و تبديل اقتصاد چين به مدل رشد پايدارتر مبتنى بر 
رشد  كه  است  شده  تاييد  و  هدفگذارى  نوآورى  و  برابرى 
 7 به  دوران گذار  در  احتماال  داخلى  ناخالص  توليد  ساالنه 

درصد افت خواهد كرد.
علمى  اثر  بر  مبتنى  رشد   مدل هاى  بحث  اغلب  امروزه 
«رابرت سولو» برنده جايزه نوبل است.از نظر سولو، رشد 
نيروى  زمين،  درونداد هاى  توسط  داخلى  ناخالص  توليد 
عوامل  كل  بهره ورى  با  عوامل   اين  همه  و  سرمايه  و  كار 
برونداد  در  تغيير  يا  عوامل  تعيين مى شود. (بهره ورى كل 
به تغييرات در حجم دروندادها منحصر نمى شود، بلكه به 
عواملى مانند نوآورى تكنولوژيكى و اصالحات ساختارى 

ارتباط مى يابد.)
سه  به  عمده  با اجراى اصالحات  سال 1978 چين  از  پس 
سال  تا 7  كدام 5  هر  كه  عوامل  كل  بهره ورى  رشد  دوره 
دهه  اوايل  در  اول  دوره  است.  يافته  دست  كشيد،  طول 
1980 در پى ابداع سيستم مسووليت خانواده روستايى كه 
بهره ورى كشاورزى را ارتقا داد و مقدار زيادى از نيروى 
بخش هاى  در  تا  كرد  مرخص  را  بخش  ماهراين  غير  كار 
صنعتى و شهرى با بهره ورى باالتر مشغول شوند، آغاز 
شد. در اين دوره،رشد بهره ورى كل عوامل ساالنه به 3 تا 

4 درصد شتاب گرفت.
 دومين دوره همانند دوره اى است كه در پى سفر جنوبى 
«دنگ شيائوپينگ» در سال 1992 صورت گرفت، دوره اى 
بر  مبتنى  سيستم  يك  سوى  به  حركت  به  نياز  بر  او  كه 
طريق  از   - مى شود  كنترل  دولت  توسط  البته  كه   - بازار 
سرمايه گذارى هاى  روى  به  چين  اقتصاد  درهاى  بازكردن 
به  اقتصادى   ويژه  منطقه هاى  تاسيس  و  خارجى  مستقيم 
كرد. تاكيد  محور  صادرات  صنايع  رشد  به  كمك  منظور 

اين بار، رشد بهره ورى كل عوامل تا حدى به دليل فرآيند 
«تحرك بيشتر براى جبران عقب ماندگى» كه توسط پذيرش 
 6 تا   5 شد،  تسهيل  چين  كاردانى  و  خارجى  تكنولوژى 

درصد افزايش يافت.
و  دولتى  شركت هاى  عمده  اصالحات  از  سرانجام،پس 

سال  در  جهانى  تجارت  سازمان  به  ماليات،چين  سيستم 
2001 دست يافت.با توجه به اينكه اين كشور به طور كامل 
به زنجيره عرضه جهانى همبسته است، رشد بهره ورى كل 
عوامل نقطه 4 درصد را فتح كرد و در اين نقطه  تا سال 
كل  بهره ورى  رشد  پس،  آن  از  هرچند،  ماند.  باقى   2007

عوامل تا حدود نصف تقليل يافت.
در واقع،اقتصاد چين رشدى معنى دار  و مداوم  را تجربه 
شد.  كند  جهانى  اقتصاد  بحران  تضعيف  با  كه  است  كرده 
 2012 سال  تا  كرد.  فوران  پيش  سال  پنج  كه  بحرانى 
داخلى  ناخالص  توليد  رشد  در  انسانى  سرمايه  مشاركت 
انباشت  كه  بود  حالى  در  اين  كرد،  افت  صفر  تا  تقريبا 
سرمايه ثابت حدود 60 درصد از رشد كل اقتصاد را تامين 

مى كرد.
ناخالص  توليد  رشد  به  دستيابى  منظور  به  چين  رهبران 
اصالحات  از  مجموعه اى  بايد  متعادل تر  و  پايدارتر  داخلى 
ارتقاى  هدف  با  مدت  طوالنى  ساختارى  و  معنادار  عميق، 
بهره ورى كل عوامل اجرا كنند. به ويژه اين اصالحات بايد 
بر  مبتنى  سنتى  رشد  مدل  از  چين  گذار  تسهيل  هدف  با 

ساخت  مى گيرد  فرض  كه  مدلى  شوند.  طراحى  عرضه اش 
تقاضا  رشد  به  خودكار  طور  به  سخت  زيرساخت هاى 
منجر مى شود. در واقع، رشد توليد ناخالص داخلى ممكن 
است دقيقا به دليل سرمايه گذارى موجود در توليد و زير 
شركت هاى  و  دولت  توسط  گسترده  طور  به  كه  ساخت ها 
دولتى اتخاذ شده است، در حال كند شدن باشد و با الگوى 
حاضر  حال  در  نتيجه  در  نباشد.  همسو  داخلى  تقاضاى 

چين با مشكل ظرفيت اضافى كوتاه مدت مواجه است. 
 بهبود كيفيت رشد توليد ناخالص داخلى به اراده رهبران 
خواهد  بستگى  محور  بازار  اصالحات  تصويب  براى  چين 
داشت. دولت به جاى اينكه به طور مستقيم سرمايه گذارى 
كند، بايد روى كاركردهاى تقنينى و تنفيذى خود از جمله 
ساخت هاى   زير  ساخت  استانداردها،  بر  نظارت  و  وضع 
كند.  تاكيد  كالن  اقتصاد  مديريت  و  حقوق  مالكيت  كارآمد 
اين دولت همچنين بايد همزمان با ارتقاى كيفيت آموزش، 

بهداشت و امنيت، فساد و خطاهاى حاكميتى را تقليل دهد.
به  دستيابى  از  را  خود  تمركز  بايد  چين  خالصه،  طور  به 
اهداف رشد توليد ناخالص داخلى به ايجاد محيطى مناسب 
براى پرورش نوآورى و رقابت تغيير دهد و با اين شيوه، 
منابع،  تخصيص  و  قيمت گذارى  براى  را  بازار  نيروهاى 
ميانجى   كارگزار  يك  به   دولت  رو،  اين  از  كند.  كارآمدتر 
تسهيل  را  پايدار  اقتصادى  نظم  توسعه  مى شود،  تبديل 
كه  سيستمى  است؛  بيشتر  كمتر،  آن  در  كه  نظمى  مى كند، 
را  خالقيت  براى  بيشتر  فرصت هاى  كمتر  نوآورى  آن  در 

ايجاد مى كند.
رشد  مدل  در  مهم  نقشى  شك  بدون  دولتى  شركت هاى 
كه  را  زيرساخت هايى   و  كردند؛خدمات  ايفا  چين  سابق 
براى زنجيره عرضه توليد جهانى الزم فرض شده بودند، 
بانك هاى  از  ارزان  اعتبار  به  دسترسى  اما  كردند.  ارائه 
به  دولتى  شركت هاى  براى  مشوقى  دولت  كنترل  تحت 
ظرفيت  مى روند.  شمار  به  مازاد  ظرفيت  توليد  منظور 
مازادى كه ريسك سيستمى در اقتصاد را افزايش مى دهد. 
كه  است  اين  مستلزم  چين  اضافى  ظرفيت  مشكل  اصالح 
شركت هاى مربوطه خواه دولتى خواه خصوصى، از بازار 

خارج شوند.
در غير اين صورت، رهبران چين اصالحات عمده ساختارى 
مبتنى  رشد  مدل  يك  ايجاد  كه  مى كنند.اصالحاتى  اجرا  را 
آنها  صورت،  اين  در  است.  كرده  هدف گذارى  را  بازار  بر 
نخواهند توانست از «تله درآمد متوسط» دورى كنند؛ تله اى 
كه از حضور تعداد زيادى از اقتصادهاى در حال توسعه 

در موقعيت كشورهاى پيشرفته ممانعت  كرده است.

تدبير رهبرى جديد چين براى رفع 
ناهماهنگى هاى داخلى چيست؟

استراتژى جديد 
رشد اقتصادى

مترجم: شادى آذرى
منبع: پراجكت سنديكيت

شش  از  پس  است.  رسيده  پايان  به  جدل 
سال بررسى گزينه ها، چين اكنون با قاطعيت 
رشد  براى  جديد  استراتژى  يك  اجراى  قصد 
است  چيزى  اين  كم  دست  دارد.  را  اقتصادى 
برداشت  چين  توسعه  ساالنه  اجالس  از  كه 
چين  گفتمان  مهم ترين  اجالس  اين  مى شود. 
اساسى  اصول  در  است.  خارج  جهان  با 
تعجب برانگيزى  نكته  هيچ  استراتژى  اين 
الگوى  در  ساختارى  تغيير  يك  ندارد:  وجود 
سرمايه گذارى و رشد صادرات-محور چين با 
هدف رسيدن به يك اقتصاد متوازن تر مشترى 
هم  شكل  تغيير  اين  محور.   خدمات  و  مدار 
نيازها را برطرف مى كند و هم طراحى خوبى 

دارد.

دارد  اهميت  دليل  اين  به  استراتژى اى  چنين 
كه به نظر نمى رسد اين رشد ضعيف اقتصاد 
جهانى بتواند تقاضاى خارجى براى صادرات 
چين را كه زمانى وجود داشت، تامين كند. اما 
است  اين  تغييرى  چنين  ضرورت  ديگر  دليل 
در  چين  جديد  رهبرى  مى رسد  نظر  به  كه 
ناهماهنگى هاى  از  گسترده اى  طيف  با  داخل 
تهديد  را  فضا  كه  است  روبه رو  داخلى 
و  مى افزايد  درآمدى  نابرابرى هاى  بر  مى كند، 

نابرابرى هاى منطقه اى را نيز افزايش مى دهد.
 اين تغيير در استراتژى همچنين تالشى است 
براى  چينى  سياستگذاران  توسط  تعمدى 
درآمد  نگران كننده  «خط  از  سقوط  از  اجتناب 
متوسط». اين خط مرحله ميانى ركود است كه 
درآمد  كه  وقتى  را  نوظهور  اقتصادهاى  اغلب 
سرانه در آنها به آستانه 17000 دالر مى رسد 
(بر حسب قيمت هاى ثابت بين المللى)، به خود 

گرفتار كرده است.
مدت  براى  كه  توسعه  حال  در  اقتصادهاى   
خود  رشد  براى  را  قديمى  الگوهاى  طوالنى 
به كار مى گيرند، و شايد هم چين، ظرف 3 تا 
خواهد  نگران كننده  خط  اين  به  آينده  سال   5

رسيد.
اما سه ديدگاه در اجالس امسال توسعه چين 
يك  اكنون  مى داد  اطمينان  كه  داشت  وجود 
است  اقدام  دست  در  عمده  ساختارى  تغيير 
به  سقوط  از  كه  كرد  خواهد  قادر  را  چين  و 
اين خط درآمد متوسط اجتناب كند.  نخست، 
يك استراتژى دقيق شهرى شدن تدوين شده 
توازن  ايجاد  اصلى  ستون  عنوان  به  كه  است 
كرد.  خواهد  عمل  محورى  مشترى  مدد  به 
اين مساله از سوى رهبران ارشد جديد چين، 

نخست وزير
در  گائولى  ژانگ  وى  معاون  و  كشيانگ  لى 
مورد  اجالس  اختتاميه  و  گشايش  مراسم 
اين  جزئيات  آن  بر  عالوه  گرفت.  قرار  تاكيد 
كارى  جلسات  از  بسيارى  در  نيز  استراتژى 

مطرح شد.
مصرف  سازنده  اجزاى  از  يكى  شدن  شهرى 
است زيرا توان خانوارهاى چينى را در قدرت 
كارگران  سرانه  درآمد  مى برد.  باال  خريد 
سرانه  درآمد  برابر  سه  از  بيش  شهرنشين 

كارگران روستانشين است.

اين  جمعيت  كل  از  چينى  شهرنشينان  سهم 
كشور در سال 2012 به 52/6 درصد رسيد، 
سال  در  درصدى   18 سهم  برابر  سه  تقريبا 
1980 و انتظار مى رود اين رقم تا سال 2030 
به 70 درصد برسد. اگر روند فعلى شهرنشينى 
هم گام با اشتغالزايى باشد، چشم انداز درآمد 

خانوارها بسيار اميد بخش خواهد بود.
غربى ها  ترديدهاى  بايد  شهرى شدن  سرعت 
از  نگرانى  در  كه  ترديدهايى  كند،  برطرف  را 
آنچه شهرهاى بى روح چين خوانده مى شود 
ريشه  حد،  از  بيش  سرمايه گذارى  از  ترس  يا 
دارد. بر اساس تحقيقى كه توسط مك كينزى و 
شركا انجام شده است، با فرض اينكه ساالنه 
شهرنشين  جمعيت  بر  نفر  ميليون   20 تا   15

 2030 سال  تا  كشور  اين  شود،  افزوده  چين 
يك  (دست كم  بزرگ  شهر   220 از  بيش  به 
ميليون نفرى) نياز خواهد داشت. اين رقم در 
نشان  را  بزرگ  شهر   125 تعداد   2010 سال 
مى داد. عالوه بر اين به دليل آنكه شهرنشينى 
فرآيندى سرمايه بر است و سهم سرمايه چين 
رشد  كليدى  عامل  يك  كه  كارگر،  هر  ازاى  به 
بهره ورى است هنوز در سطح تنها 13 درصد 
اين سهم در اياالت متحده و ژاپن است، چين 
دليل خوبى دارد براى اينكه طى سال هاى پيش 
جذب كننده  شدت  به  اقتصاد  يك  همچنان  رو 

سرمايه  باقى بماند. 
 

بر  تمركز  دارد  تازگى  روزها  اين  آنچه 
خصوص  به  شهرى شدن  منفى  جنبه هاى 
محيط  فرسايش  و  زمين  مصادره  مساله 
زيست است. در اجالس امسال يك چارچوب 
جامع براى «بوم-شهر» (اكو- سيتى) ارائه شد 
اين  شود.  مقابله  نگرانى ها  اين  دوى  هر  با  تا 
يك  كه  دارد  بر  در  را  مشخصاتى  چارچوب 
الگوى جديد براى شهرى شدن ارائه مى كند. در 
اين الگو بر استفاده فشرده از زمين، الگوهاى 
سبك تر  مواد  محلى،  حمل و نقل   براى  تلفيقى 
بدون  انرژى  منابع  و  ساختمان سازى  براى 

كربن تاكيد شده است.
در اجالس توسعه  شده  ديدگاه مطرح  دومين 
چين، تمركز دولت جديد بر تقويت شبكه تامين 
جامعه  يك  اركان  از  يكى  عنوان  به  اجتماعى 
كهنه  نظام  خاطر  به  است.  مصرف گرا  مدرن 
هوكو،  به  موسوم  چين،  در  خانوارها  ثبت 
آن  مزاياى  و  عمومى  خدمات  به  دسترسى 

قابل انتقال نيست. 
از  فقيرى  طبقه  مهاجر-  كارگران  نتيجه  در 
جامعه كه جمعيتى 160 ميليون نفرى را تشكيل 
و  بهداشت  خدمات  به  دسترسى  از  مى دهند- 

درمان، تحصيالت و تامين اجتماعى دولتى 
محروم مانده اند. 

باعث  اجتماعى  تامين  شبكه  خالى  حفره هاى 
پس اندازهاى  باالى  سطح  بر  كه  شده اند 
باعث  اين  شود.  افزوده  مردم  پيشگيرانه 
مى شود شكافى بين افزايش درآمد نيروى كار 
و قدرت خريد ايجاد شود. در اجالس مذكور، 
رهبران چينى قاطعانه اظهار كردند كه اصالح 
هوكو هم اكنون مورد توجه خاص قرار گرفته 

است.

گرچه چنين عزمى قابل ستايش است، اما الزم 
افزايش  با  شوند  همراه  تالش ها  اين  كه  است 
مزايا. نظام بازنشستگى چين تنها 430 ميليارد 

دالر دارايى تحت مديريت دارد.
 لو جيوى، وزير جديد دارايى چين پيشنهادى 
كشور  اين  كه  كرد  دريافت  زمينه  اين  در  را 
را  خود  خارجى  ارزهاى  ذخاير  از  بخشى 
كند.  اقداماتى  چنين  بودجه  تامين  صرف 
استقبال  پيشنهادى  چنين  از  وى  متاسفانه 

نكرد.
در  كه  ديدگاهى  مهم ترين  احتماال  و  آخرين 
كيفيت  به  بود  مربوط  شد،  مطرح  اجالس  اين 
عملكرد رهبران جديد چين. تيم رهبرى جديد 
چين، از رييس جمهورى شى جين پينگ گرفته 
توانايى  لحاظ  به  كچيانگ،  لى  نخست وزير  تا 
در تحليل، برآورد خطرات، الگوسازى و يافتن 
دشوار،  مشكالت  براى  مبتكرانه  راه حل هاى 
بسيار ماهر است. عالوه بر اين، تحت حمايت 
سازمانى كميسيون ملى توسعه و اصالحات، 
دولت چين به منابع قابل توجهى براى تدوين 
يافته  دست  اقتصادى  جامع  استراتژى  يك 

است.
اما در نهايت چيزى بيش از سياست هاى قوى 
و مهارت هاى تحليلى براى مقابله با چالش هاى 
نمونه هاى  شاهد  ما  است.  الزم  اقتصادى 
ناخوشايندى بوديم كه طى سال هاى اخير در 
وجود  تضمينى  هيچ  و  شد  تكرار  بارها  غرب 
چين  رسيده  قدرت  به  تازه  رهبران  كه  ندارد 

بتوانند از شكست هاى مشابهى اجتناب كنند.
نگرش و استراتژى براى درك «روياى چينى» 
كشور  اين  جديد  رهبران  و  است  حياتى 
هم اكنون خواستار ايجاد آن هستند. اما الزمه 
آن شجاعت و عزم راسخ براى مقابله با مانعى 
كه شايد بزرگ ترين سد راه آنها باشد، هست: 
و  محلى  قدرت  بلوك هاى  سوى  از  مقاومت 
دارند.  هم  عميقى  سنگربندى هاى  كه  استانى 
در اين جبهه بسيار حساس، كالم قدرتمند بايد 

همراه شود با اقدامات بزرگ.
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

نگاه بازارهاى جهانى نفت خام به 
آمارهاى اقتصادى ابرقدرت ها

چين  اقتصادى  آمارهاى  چنانچه  مى كنند  پيش بينى  كارشناسان 
در  نفت  بهاى  افت  باشد،  كشور  اين  رشد  شدن  كند  نشان دهنده 

روزهاي پيش رو ادامه خواهد يافت. 
چنانچه  سى،  بى  ان  سى  خبرى  شبكه  اينترنتى  پايگاه  گزارش  به 
فعاليت  كه  دهد  نشان  جارى  هفته  در  چين  اقتصادى  آمارهاى 
كارخانه هاى اين كشور كاهش يافته است، دورنماى تقاضاى نفت در 
اين كشور آسيب مى بيند و احتمال مى رود بهاى شاخص هاى عمده 

مجموع،  در  چه  اگر  «شانا»  گزارش  يابد.به  كاهش  جهان  خام  نفت 
كاهش  اندكى  با  گذشته  هفته  در  آى  تى  دبليو  و  برنت  شاخص هاى 
قيمت رو به رو بودند، بهاى آنها همچنان باالى 100 دالر باقى مانده 
است. با اين حال بسيارى از كارشناسان باور دارند كه قيمت كنونى 
نفت، بسيار باالتر از سطحى است كه شرايط بد بنيادهاى بازار ايجاب 
پيش بينى  ضمن  استراليايى،  نفتى  كارشناس  بارات،  مى كند.جاناتان 
نفت  بهاى  كه  دارم  باور  همچنان  من  گفت:  نفت  بهاى  كاهشى  روند 
تمام  گران  بسيار  و  است  واقعى  سطح  از  باالتر  دالر  هشت  تا  پنج 
مى شود. بارات تاكيد كرد: من چشم به راه انتشار اطالعات اقتصادى 
چين در ماه اوت هستم تا از كند شدن رشد اين كشور مطمئن شوم؛ 
چراكه اكنون بازار نفت از وضعيت اقتصادهاى بزرگ جهان پيروى 
مى كند.سه چهارم از كسانى كه در نظرسنجى موسسه سى ان بى سى 
از  درصد   14 مى يابد.  كاهش  قيمت ها  كه  دارند  باور  كردند  شركت 
شركت كنندگان در اين نظرسنجى از افزايش قيمت ها در هفته جارى 
خبر دادند.بازار نفت در هفته جارى با چند رويداد مهم رو به رو است؛ 
بانك هاى  يعنى  جهان،  بزرگ  مركزى  بانك  سه  سران  سو،  يك  از 
خواهند  جلسه  يكديگر  با  انگلستان  و  اروپا  اتحاديه  آمريكا،  مركزى 
داشت و از سوى ديگر، اطالعات حساس اقتصادى آمريكا، از جمله 
توليد ناخالص داخلى آن در سه ماه دوم سال جارى ميالدى و آمار 

اشتغال آن در ماه ژوئيه، در هفته جارى منتشر مى شود.

اقتصاد آمريكا 
اقتصاددانان پيش بينى مى كنند در ماه ژوئيه، 180 هزار فرصت شغلى 
ايجاد شود  كه كمتر از ميانگين 9 ماه پيش از آن، يعنى 200 هزار 
شغل در هر ماه خواهد بود. از سوى ديگر، بيشتر برآوردها نشان 
دوم  ماه  سه  در  آمريكا  داخلى  ناخالص  توليد  ساالنه  رشد  مى دهد 

سال جارى ميالدى، يك درصد بوده است.

رقم  است  ممكن  گفت:  تريدينگ  كينسيل  موسسه  رييس  ايسى،  تام 
توليد ناخالص داخلى چندان خوشايند نباشد، اما تاثير آن بر قيمت 
نفت، چندان شديد نخواهد بود. ايسى افزود: اگر رشد اقتصادى در 
خواهد  بدى  تاثير  نفت  قيمت  بر  نيابد،  افزايش  سال  سوم  ماه  سه 
داشت، اما رقم توليد ناخالص داخلى در سه ماه دوم سال، اگر هم 

تاثيرى بر قيمت نفت داشته باشد، بسيار اندك خواهد بود.
به گفته كارشناسان، نوسان ارزش دالر در واكنش به توليد ناخالص 
واكنش  داشت.  خواهد  نفت  و  كاالها  قيمت  بر  زيادى  تاثير  داخلى، 
بانك مركزى آمريكا و موضع گيرى آن درباره مسائلى همچون نرخ 
به  توجه  با  گذاشت.  خواهد  تاثير  دالر  ارزش  بر  تورم،  نرخ  و  بهره 
قيمت گذارى نفت به دالر، رشد ارزش اين ارز سبب كاهش مطلوبيت 

طالى سياه و افت قيمت آن خواهد شد.مارك وگونر، رييس موسسه 
اكسل انرژى گفت: من فكر مى كنم مسووالن بانك مركزى آمريكا به 
اتخاذ  صورت  در  دارند.  بيشترى  تمايل  تشويقى  سياست هاى  اتخاذ 
مركزى  بانك  مسووالن  سوى  از  اقتصادى  تشويقى  سياست هاى 
آمريكا، ارزش دالر كاهش مى يابد و بهاى نفت افزايش خواهد يافت.با 
اين حال، وگونر پيش بينى كرد كه رشد اقتصادى آمريكا مثبت خواهد 
بود كه قيمت اوراق قرضه را كاهش و بازدهى آنها را افزايش مى دهد. 

اين مساله سبب رشد قيمت دالر و كاهش قيمت انرژى مى شود.
اقتصاد چين 

در نهايت، اطالعات اقتصادى چين بيشترين تاثير را بر قيمت نفت در 
در  نفت  بهاى  افت  عامل  مهم ترين  داشت.  خواهند  جهانى  بازارهاى 
هفته گذشته، آمار ضعيف توليد چين بود كه به پايين ترين حد خود 
در حدود يك سال گذشته رسيد. از سوى ديگر، عرضه نفت خام در 
آمريكا در هفته گذشته به باالترين حد خود از سال 1990 ميالدى تا 
كنون رسيد و افت ذخيره سازى نفت اين كشور نيز بسيار كمتر از 

پيش بينى ها بود.
كلى تئو، تحليلگر موسسه آى جى ماركتز پيش بينى كرد بهاى شاخص 
نفت دبيلو تى آى آمريكا، در همين سطح كنونى نوسان داشته باشد. 
وى گفت: در ميان مدت، ما انتظار داريم بهاى اين محصول افزايش 
شدن  كند  تئو،  باور  به  برسد.  بشكه  هر  براى  دالر   108 به  و  يابد 
تاثير  نفت  قيمت  بر  ممكن  حد  تا  گذشته  روزهاى  در  چين  اقتصاد 

گذاشته است و پس از اين، تاثير بيشترى بر قيمت نخواهد گذاشت.
جارى  هفته  در  قيمت،  افت  به  معتقدان  مى رسد  نظر  به  همه،  اين  با 
موسسه  كارشناس  وبر،  تام  داشت.  خواهند  قوى ترى  موضع 
آمريكايى پورتفوليو منيجرز گفت: با توجه به آگاهى عمومى نسبت 
با كند شدن اقتصاد چين و كاهش تاثير مسائل ژئوپلتيك بر بازارها، 

من از رسيدن بهاى نفت به مرز 100 دالر شگفت زده نخواهم شد.

يك شركت انتقال گاز آلمان هشدار داد:

احتمال رويارويى اروپا با بحران 
گازى در زمستان پيش رو

بزرگ ترين شركت انتقال گاز آلمان درباره احتمال رويارويى قاره 
گزارش  به  داد.  هشدار  آينده  زمستان  در  گاز  عرضه  افت  با  اروپا 
 Open Grid) خبرگزارى رويترز از لندن، شركت اوپن گريد يوروپ
Europe)، بزرگ ترين شركت مديريت شبكه توزيع گاز در آلمان، به 
مشتريان خود هشدار داد كه اگر مخازن ذخيره سازى گاز به سرعت 
پر نشوند، انتظار مى رود قاره اروپا زمستان امسال با افت عرضه 

گاز رو به رو شود.

شركت اوپن گريد يوروپ در بيانيه اى اعالم كرد: در صورت بروز 
سرماى شديد و طاقت فرسا، احتمال مى رود عرضه گاز كاهش يابد. 
 Gas Infrastructure) بنابر آمار موسسه زيرساخت هاى گاز اروپا

كه  گذشته  زمستان  در  شديد  سرماى  تداوم  دنبال  به   ،(  Europe
مخازن ذخيره سازى گاز اروپا را كاهش داد، سطح ذخيره سازى هاى 
گاز در سراسر اروپا هم اكنون حدود 20 درصد پايين تر از سطح 

ذخيره سازى  در سال 2012 است.
ان  او  يى  شركت  سوى  از  گذشته  سال  يوروپ  گريد  اوپن  شركت 
فروخته  استراليا  مكوئرى  بانك  رهبرى  به  كنسرسيومى  به  آلمان 
شد. شركت GRT gaz فرانسه نيز هفته گذشته هشدار مشابهى داد 
مشتريان  مى تواند  زمستان  در  گاز  عرضه  مشكالت  كرد:  اعالم  و 
گاز در سراسر قاره سبز را تحت تاثير قرار دهد. بخش عمده سهام 
شركت جى آر تى گز در اختيار شركت جى دى اف سوئز فرانسه 

است.
با اين حال، معامله گران گازى با رد اين هشدارها، مى گويند كه حتى 
اگر سطح ذخيره سازى هاى گاز پايين باشد، احتمال پر كردن سريع 
مخازن گاز در تابستان امسال وجود دارد. آنها مى گويند كه منابع 
جايگزين مانند ال ان جى نيز در دسترس خواهد بود و افت تقاضاى 

گاز نيز نياز خريد اين سوخت پاك را كاهش داده است.
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  دور جديد جايزه داستان كوتاه 
ساندى تايمز شروع شد

كوتاه  داستان  پوندى  هزار  جايزه 30 
را  خود  جديد  دور  تايمز،  ساندى 

شروع كرد.-
به نقل از ساندى تايمز، اين جايزه كه 
داستان  يك  براى  جايزه  گران ترين 
كوتاه است دور جديد رقابت خود را با 
اعالم پذيرش آثار شركت كننده براى 

رقابت 2014 آغاز كرد. 
در جايزه داستان كوتاه ساندى تايمز 

كه به عنوان يكى از مهم ترين جوايز داستان كوتاه جهان شناخته 
مى شود، امكان شركت براى نويسندگان سراسر جهان كه اثرشان 

را به زبان انگليسى نوشته باشند، فراهم است.
داستان  براى  آمريكايى  نويسنده  دياز،  جونات   2013 سال  در 
پوست  رنگين  جوان  يك  درباره  كه  لورى»  «ميس  نام  به  كوتاهى 
مهاجر بود، اين رقابت 30 هزار پوندى(47 هزار دالرى) را به نام 

خود كرد. 
اين جايزه كه به داستان كوتاهى كه در كتاب يا مجله اى بريتانيايى 
يا ايرلندى منتشر شده باشد، تعلق مى گيرد، در فهرست نامزدهاى 
اسميت،  الى  چون  شده اى  شناخته  نويسندگان  خود   2013 سال 

مارك هادون و گراهام سوييفت را جاى داده بود. 
هيالرى مانتل، اما دوناهو، الى اسميت، جرارد وودوارد و يى يون 
لى از ديگر نويسندگان مطرحى هستند كه تاكنون به فهرست نهايى 

اين رقابت راه يافته اند. 
اين جايزه ادبى كه از سال 2010 از سوى روزنامه ساندى تايمز و 
با حمايت بانك خصوصى اى.اف.جى اهدا مى شود، در سال 2010 
سى.كى استيد نيوزيلندى براى داستان «مرد فصل پيش»، در سال 
2011 آنتونى دوير آمريكايى براى «عميق» و در سال 2012 كوين 
برنده  عنوان  به  را  الندودنو»  به  گوزن  «سفر  براى  ايرلندى  برى 

انتخاب كرده است. 
قريشى،  حنيف  هورنباى،  نيك  چون  مطرحى  نويسندگان  تاكنون 
اندرو اوهاگان ، ويل سلف، ليونل شرايور، جوانا برولوپ و سارا 
واترز در كار داروى اين آثار شركت كرده اند. اسامى گروه داورى 

رقابت 2014 در ماه سپتامبر(شهريور) اعالم مى شود. 
براى شركت در اين رقابت داستان كوتاهى كه در قالب تا 6 هزار 

كلمه نوشته شده باشد، پذيرفته مى شود. 
است  كرده  تعيين  آثار  ارسال  براى  را  سپتامبر   27 تا  رقابت  اين 
و فهرست اوليه خود را از ميان شركت كنندگان اين دوره در ماه 
فوريه اعالم مى كند. فهرست نهايى در ماه مارس اعالم مى شود و 
نام برنده اين رقابت 30 هزار پوندى در مراسم ويژه اى كه در ماه 

آوريل برگزار مى شود، اعالم خواهد شد. 
نامزدهاى  ديگر  از  يك  هر  به  نهايى،  برنده  ويژه  جايزه  بر  عالوه 
جايزه  اين  مى گيرد.  تعلق  پوندى  هزار  جايزه  يك  نهايى،  فهرست 
هر سال در جشنواره ادبى آكسفورد به برندگان آن اهدا مى شود. 

نوزاد سلطنتى سوژه جديد كتاب 
در بريتانيا شد

و  داد  قرا  شعاع  تحت  نيز  را  كتاب  بخش  بريتانيا  ملكه  نتيجه  تولد 
ناشران انگليسى در صدد انتشار كتاب هايى در اين زمينه هستند.-

به نقل از بوك سلر، انتشارات جان بليك از نخستين ناشرانى است 
كه اعالم كرد يك كتاب با عنوان «يك خانواده جديد سلطنتى: ويليام 
رابرت  را  كتاب  اين  مى فرستد.  بازار  به  را  بعدى»  نسل  و  كيت  و 
ادواردز  آرتور  از  عكس هايى  با  و  نوشته  نگار  روزنامه  جابسون 

همراه است. اين كتاب 5 اوت منتشر مى شود. 
هاى  «بچه  مى شود  منتشر  موضوع  اين  با  كه  كتاب هايى  ديگر  از 
سلطنتى: از 1066 تا 2013» است. امى اليسنس، نويسنده اين كتاب 
نشان مى دهد كه چگونه با فرزندان سلطنتى در طول ساليان رفتار 
انتشار  اما  شود  منتشر  ژوييه  بود 28  قرار  كتاب  اين  است.  شده 
آن براى چند هفته و تا زمانى كه تصويرى از عكس جديد خاندان 

سلطنتى در دسترس باشد، به تعويق افتاده است. 
درمجموع بيش از 20 عنوان كتاب به اين مناسبت در دست چاپ 
نوزاد  موضوع  با  كودك  كتاب هاى  آن ها  از  برخى  كه  دارد  قرار 
سلطنتى است. «قلنبه قهوه اى و كتاب نوزاد سلطنتى» نوشته مايك 
اينكپين از انتشارات هودر، «آلكساندرا بچه پرى سلطنتى» نوشته 
ديزى ميدوز از انتشارات اوركارد و «هيس! نوزاد سلطنتى راه نرو» 
نوشته مارتا مامفور و آدا گرى از انتشارات بلومزبرى از جمله اين 
كتاب ها هستند. نوزاد سلطنتى كه فرزند ويليام نوه ملكه انگليس و 
كه  زمانى  تا  نوزاد  اين  از  دنيا  آمد.  به  پيش  هفته  است،  همسرش 

نامى برايش انتخاب شود، با عنوان نوزاد سلطنتى ياد مى شود.

اهداى جايزه هرمان – كستن 
2013 آلمان به يك نهاد انگليسى

هرمان كستن

(پى.اى.ان)  آلمان  نويسان  رمان  و  نويسان  مقاله  شاعران،  مركز 
جايزه هرمان كستن سال 2013 خود را به نهاد «شاخص سانسور» 

در لندن اهدا مى كند.-
به نقل از خبرگزارى آلمان، نهاد «شاخص سانسور» درسال 1972 
تاسيس شده و عليه همه انواع سركوبى آزادى عقيده مبارزه مى 
كند. اين نهاد چهار بار در سال نيز يك مجله منتشر مى كند و يك 

وب سايت اينترنتى نيز دارد. 
اعالم  خود  امسال  انتخاب  توضيح  در  كستن  جايزه  داوران  هيات 
كرد: اين نهاد در طول حيات 41 ساله خود به دليل چشم پوشى از 
هر گونه جانبدارى سياسى خود را از ديگر نهادها و آثار انتشار 
شوروى،  در  بيان  آزادى  نقض  نهاد  اين  است.  كرده  متمايز  يافته 
حكومت هاى تابعه آن و چين را همچون سانسور در ديكتاتورى 

هاى راستگرا و يا رژيم هاى بنيادگرا به انتقاد گرفته است. 
از  آن  هزينه  و  دارد  ارزش  يورو  هزار   10 كستن  هرمان  جايزه 
سوى مركز شاعران، مقاله نويسان و رمان نويسان كشور آلمان 
و وزارت علوم و هنر ايالت هسن تامين مى شود. مراسم اهداى اين 
جايزه در تاريخ 14 نوامبر (23 آبان) در شهر دارمشتات برگزار 
به  جايزه  اين  گذشته  سال  برنده  كاليپ  ايرينا  آن  طى  و  شود  مى 

سخنرانى خواهد پرداخت. 
هرمان كستن (28 ژانويه 1900 در گاليسيا – 3 مى 1996 در بازل) 
نويسنده و يكى از نمايندگان اصلى سبك رئاليسم اجتماعى در سال 
هاى 1920 تا 1930 در آلمان بود. در آلمان جوايز بسيارى به نام 
اين نويسنده نامگذارى شده است. يكى از اين جوايز مدال هرمان 
اين  تولد  سال  پنجمين  و  هشتاد  در   1985 سال  كه  است  كستن 
نويسان  رمان  و  نويسان  مقاله  شاعران،  مركز  سوى  از  نويسنده 
آلمان راه اندازى شد و از سال 2008 اين مدال به جايزه هرمان 
به  توان  مى  جايزه  اين  پيشين  برندگان  از  يافت.  نام  تغيير  كستن 
گونتر گراس 1995، هارولد پينتر 2001 و آنا پوليتكووسكايا 2003 

اشاره كرد

 نامزدهاى جايزه زندگينامه نويسى 
معرفى شدند

به  كه  فيشر  دبليو  اچ  جايزه  نهايى  نامزدهاى 
مى  اهدا  بريتانيا  در  زندگينامه  كتاب  بهترين 

شود، تعيين شدند.-
پنج  جايزه  اين  نيوز،  تريد  بوك  از  نقل  به 
كالين،  سالى  داورى  به  امسال  پوندى،  هزار 
فيتزجرالد،  زلدا  زندگى  نويس  بيوگرافى 
و  تايمز  ساندى  ادبى  دبير  كالينز،  رابرت 
دى.جى تيلور، بيوگرافى نويس جورج اورول 
را  سال  زندگينامه  آثار  برترين  نامزدهاى 

انتخاب كرد.
نويسنده  هفت  رقابت  اين  نهايى  مرحله  در 

انتخاب شده اند كه عبارتند:
كيت باسل براى «به دو فكر: زندگينامه جاناتان 

ميلر» از انتشارات اوبرون بوكز

رابرت بيكن براى «كاسمو النگ: اسقف اعظم در جنگ و بحران» از 
انتشارات آى.بى توريس

آلن جانسون براى «اين پسر» از انتشارات بنتام پرس
چارلز مور براى «مارگارت تاچر: نه براى تغيير» از انتشارات آلن 

لين
جان اسمارت براى «شبكه رطيل» از انتشارات 

مايكل رال
هريت تاكى براى «اورست: نخستين صعود» از 

انتشارات رايدر
برنده اين رقابت 20 نوامبر در مراسمى كه در 
مى  برگزار  بريتانيا  نويسان  بيوگرافى  انجمن 

شود، معرفى خواهد شد.
چمبرز  روالند  به   2009 سال  در  جايزه  اين 
 2010 سال  در  انگليسى»  مرد  «آخرين  براى 
در  فوستر»،  «اى.ام.  براى  موفات  وندى  به 
ها  راه  «همه  براى  هالس  متيو  به   2011 سال 
به فرانسه ختم مى شود» و در سال 2012 به 

توماس پن براى «شاه زمستانى» تعلق گرفت.
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ماهى سياه كوچولو 
 

مصطفى بيان 
 

از نظر من، اگر كسى نام «صمد بهرنگى» را نشنيده 
باشد، معلوم است كه ادبيات معاصر كشورش را 
«صمدبهرنگى»  زنده ياد  نمى شناسد!  ابداً  و  اصال 
با  كه  بود  توانمند  نويسنده ايى  و  ساده  معلمى 
وصف وضعيت روستاها و بيان فقر و جهل آثارى 
و  بيست  نارنج،  پوست  لبوفروش،  پسر  جمله  از 
سياه  ماهى  و  بيدارى  و  خواب  در  ساعت  چهار 
كوچولو را خلق كرد. وى بيشتر نويسنده كودكان 
و نوجوانان به شمار مى آيد. صمد بهرنگى ادبيات 

كودكان را در دو چيز مى داند: 
و  كودكانه  خيال هاى  دنياى  ميان  پلى  بودن   –  1
جهان  معيار  دادن   –  2 اجتماعى  تلخ  واقعيت هاى 
و  اخالقى  گوناگون  مسائل  به  نسبت  دقيق  بينى 
 1318 سال  تابستان  در  بهرنگى  صمد  اجتماعى. 
در محله چرنداب در جنوب بافت قديمى تبريز در 
صمد  گشود.  جهان  به  چشم  تهيدست  خانواده اى 
بهرنگى پس از تحصيالت ابتدايى و دبيرستان در 
تبريز  پسران  مقدماتى  دانشسراى  به   1334 مهر 
رفت كه در خرداد 1336 از آنجا فارغ التحصيل شد. 
از مهر همان سال و در حالى كه تنها هجده سال 
سن داشت آموزگار شد و تا پايان عمركوتاهش، 
و  گوگان  قندجهان،  ماماغان،  آذرشهر،  در 
آخيرجان در استان آذربايجان شرقى كه آن زمان 
براى   1337 مهر  در  كرد.  تدريس  بودند  روستا 
ادامه تحصيل در رشته زبان و ادبيات انگليسى به 
رفت  تبريز  دانشگاه  ادبيات  دانشكده  شبانه  دوره 
خرداد  تا  را  تحصيلش  آموزگارى،  با  هم زمان  و 
ادامه  تحصيالت  پايان  گواهينامه  دريافت  و   1341

داد.
منتشر  داستان  اولين  سالگى  درنوزده  بهرنگى   
بعد  سال  يك  نوشت.  را  عادت  نام  به  شده اش 
داستان هاى  از  برگرفته  كه  را  تلخون  داستان 
قارانقوش»  «ص.  مستعار  نام  با  بود  آذربايجان 
بى نام  با   روند  اين  و  كرد  منتشر  هفته  كتاب  در 
صمد  يافت.  ادامه  ديگر  داستان هاى  و   1342 در 
قصه هاى  مضمون  و  آموزشى  شيوه  در  بهرنگى 
حاكم  نظام  به  روح اعتراض  مى كرد  تالش  خود 
پياده  پاى  دهد.  پرورش  دانش آموزانش  در  را 
كتابخانه اى  كسى  اگر  و  مى افتاد  راه  روستاها  در 
تاسيس كرده بود او را تشويق مى كرد و به مجموعه 
كتاب هايش، كتابهايى مى افزود. بچه ها را به ويژه 

و  جذابيت  از  هرچه  و  مى كرد  مطالعه  به  تشويق 
سنى  گروه  اين  براى  داشتنى  دوست  روش هاى 
مى دانست در كار مى كرد تا بچه با كتاب به عنوان 
مانوس  زندگى  طول  تمام  در  هميشگى  همراه  يك 
را  آن  سپس  و  بخوانند  كتاب  كه  مى گفت  باشند. 
نويسى  خالصه  ديگران  براى  ساده  جمالتى  در 
از  برخى  به  ساواك  كه  بود  دوران  اين  در  كنند. 
فعاليت هاى بهرنگى حساس شد. تهديدها آغاز شد 
مورد  خود  زندگى  دوران  طول  در  بار  چندين  و 
توبيخ و جريمه و حتى تبعيد قرار گرفت. با اين همه 
گويى او به اين گونه از امور حساسيتى نداشت و 
در روحيه او خللى ايجاد نمى كرد. بهرنگى در نهم 
شهريور 1347 در رود ارس و در ساحل روستاى 
شام گواليك كشته شد و جسدش را چند روز بعد 
در چند  در نزديكى پاسگاه كالله  در 12 شهريور 
كيلومترى محل غرق شدنش از آب گرفتند. جسم 
شده  دفن  تبريز  اماميه  گورستان  در  او  جان  بى 
از  تعدادى  صمد،  غرق شدن  از  قبل  روز  ده   است. 
مامورين ساواك به خانه محل سكونت وى هجوم 
ماه  يك  حدود  بودند.  نموده  تهديد  را  وى  و  برده 
قبل از اين حادثه، كتاب ماهى سياه كوچولو چاپ 
شده و مورد اقبال مردم ايران و جهان واقع شده 
يك  حداقل  عمرش  در  نويسنده  هر  مى گويند  بود. 

شاهكار از خودش به جا مى گذارد.

 صمد بهرنگى نيز با «ماهى سياه كوچولو» (سال 
و  درآورد  نگارش  به  را  خود  شاهكار   (1347
«ماهى  كرد.  خود  آن  از  را  بين المللى  جايزه  چند 
و  كودكان  ادبيات  شاهكارهاى  از  كوچولو»  سياه 
بهرنگى  آثار  بهترين  جمله  از  و  ايران  نوجوانان 
ميرصادقى»  «جمال  گفته  به  و  مى آيد  شمار  به 
را  بهرنگى  صمد  ما  تا  است  كافى  اثر  يك  همين 
نويسنده اى بزرگ بدانيم؛ نويسنده اى كه در ذهن ها 
شد  بهانه اى  بهرنگى  صمد  ماند. 75سالگى  خواهد 
كوچولو»  سياه  كوتاه «ماهى  داستان  سراغ  به  كه 
بروم و با اشتياق تمام آن را بخوانم. داستان در 
مورد ماهى سياه كوچولويى است كه از جويبارى 
كوچك حركت مى كند تا به دريا برسد. او به دنبال 
دنياى  ابتدا  است.  خويش  اجتماعى  محيط  تغيير 
اطراف خود را از دلهره ها، ترس ها و خطرها خوب 
مى شناسد و خود را براى بزرگ شدن مهيا مى كند. 
آن چه ماهى سياه كوچولو را رشد مى دهد، سفر 
پيش  بيشتر  و  مى كند  سفر  بيشتر  هرچه  است. 
بهرنگى  صمد  مى شود.  بيشتر  تجربياتش  مى رود 
ذهن  يك  داراى  و  متوسط  استعداد  با  نويسنده اى 
عالقه اش  از  آكنده  قلبى  و  دوست  انسان  شاداب 

به فرزندان وطن خود بود. هرچند كه بهرنگى كار 
كوچولو»  سياه  «ماهى  داستان  و  داد  انجام  ادبى 
فراوان  شهرت  اما  كرد،  پيدا  بسيارى  مخاطبان  او 
كسانى مثل او، بيشتر از آن كه محصول كار ادبى 

آنها باشد، نتيجه رفتار انسان گرايانه شان است. او 
براى آموزش كودكان زمان خود زحمت بسيارى 

كشيد و در اين موضوع هيچ شكى وجود ندارد. 
بهرنگى فرزند زمانه خود بود، فرزند روزگارى كه 
پهلوى نويسندگان و مردم را در كنار هم قرار داد 
تا آنها صداى اعتراض خود را بلند كنند و در عين 
حال هم صدا شوند. صمد مى دانست و مى توانست 
در آن روزگار، با بيانى هنرى، صداى اين اعتراض 
كه  بود  كسانى  اولين  جزو  بهرنگى  صمد  باشد. 
سپانلو»  على  «محمد  نوشت.  داستان  بچه ها  براى 
حرف زيبايى زد و مى توان آن را آويزه گوشمان 
فكرى  پرورش  كانون  سال ها،  آن  «در  كنيم: 
سرشناسى  نويسنده هاى  به  نوجوانان  و  كودكان 
و...  ابراهيمى  نادر  ساعدى،  غالمحسين  جمله  از 

كودكان  سنى  رده  براى  كتاب  نوشتن  سفارش 
تاليف  زمينه  اين  در  آثارى  و  داد  را  نوجوانان  و 
شدند و اين اتفاق خوب باعث شد كه نويسندگان 
بزرگى همچون شاملو در اين زمينه فعاليت كنند.» 
حاال سوال من اين است كه حاال بعد از چهار دهه 
چرا اين اتفاق خوب انجام نمى شود!؟ چرا اين اتفاق 
در  بزرگ  نويسندگان  چرا  نيافت!؟  ادامه  خوب 
در  ماندگارى  آثار  چرا  ندارند!؟  فعاليت  زمينه  اين 
عرصه كودكان و نوجوانان خلق نمى شود!؟«هانس 
كريستين اندرسن» را همه ما به خوبى مى شناسيم. 
نويسنده  ترين  محبوب  و  ترين  معروف  وى 
به  است.  جهان  در  نوجوانان  و  كودكان  ادبيات 
از  مجسمه اى  اندرسن  كريستين  افتخار هانس 
در  صخره اى  روى  اش  داستانى  شخصيت هاى 
بندر كپنهاگ و ساير كشورهاى جهان نهاده شده 
را  اندرسن  روز  زاد  كتاب،  بين المللى  دفتر  است. 
هر  و  است  نهاده  نام  كودك»  كتاب  «جهانى  روز 
ساله در سراسر جهان جشن گرفته مى شود. اين 
سال  از  بزرگ  نويسنده  اين  خدمات  پاس  به  دفتر 
1956 به پديدآورندگان ادبيات كودك در سراسر 
جهان به نام «جايزه ادبى هانس كريستين اندرسن» 
اهدا مى كند. در سال 2005 به مناسبت دويستمين 
مراسم  جهان  سراسر  در  اندرسن  روز  زاد 
دولتى  غير  و  دولتى  نهادهاى  سوى  از  باشكوهى 
جشن برگزار شد و هنوز بعد از دو قرن «جوجه 
امپراتور»،  تازه  «لباس  «بلبل»،  زشت»،  اردك 
«درخت كاج»، «پرى دريايى»، «سرباز سربى» و... 
به بيش از يكصد زبان زنده دنيا ترجمه و فيلم هاى 

سينمايى زيبا منتشر و ساخته مى شود.
«صمد  ادبى  جايزه  ما  چرا  اينجاست:  سوال   
منتشر  كتاب هايش  چرا  نداريم!؟  بهرنگى» 
اساس  بر  صبا  نمايى  پويا  مركز  چرا  نمى شود!؟ 
داستان هاى بهرنگى فيلم انيميشن نمى سازد!؟ و... 
حاال كه 45 سال از انتشار «ماهى سياه كوچولو» 
از  و  بخوانيم  را  آن  مى توانيم  هم  هنوز  مى گذرد، 

خواندنش لذت ببريم.

 كتاب جديد حنيف 
قريشى در راه است

يك  بريتانيايى  مطرح  نويسنده  قريشى،  حنيف 
مى  منتشر   2014 سال  آغاز  در  جديد  رمان 

كند.-
به نقل از بوك سلر، كتاب جديد حنيف فريشى 
(بهمن)  فوريه  ماه  در  كلمه»  «آخرين  عنوان  با 

منتشر مى شود.
اين رمان داستان مامون، يك نويسنده واالمقام 
به  بريتانيا  در  كه  كند  مى  روايت  را  هندى 
نويسندگى مى پردازد. او خود را در دهه هشتم 
زندگى اش در حالى مى بيند كه همه شهرتش را 
از دست داده است. فروش كتاب هايش كم شده 
و همسرش هنوز زندگى ولخرجانه اى دارد. در 
همين حال يك نويسنده جوان به نام هرى در 
پى نوشتن داستان زندگى مامون برمى آيد تا 
زندگى  مالى  تعادل  و  كند  مطرح  دوباره  را  او 
او را به وى بازگرداند. اين دو نويسنده با هم 
تالش مى كنند تا در اين كتاب روح حقيقت را 
اثر  اين  ويراستار  ساويت،  كنند.سارا  منعكس 
درانه  پرده  و  زيركانه  كه  كتاب  اين  گويد:  مى 
نوشته شده است، اثر جالبى است كه شما را به 
فكر وامى دارد و نظرات جالبى درباره زندگى 
امروز مطرح مى كند، از مسايل مالى و نژادى 
تا شهرت و سياست. فكر مى كنم خوانندگان از 

آن خوششان مى آيد. 
دارد  قصد  قريشى  آثار  ناشر  فابر،  انتشارات 

حنيف  هاى  داستان  و  مقاالت  از  اى  مجموعه 
براى  نفرت»  و  عنوان «عشق  با  نيز  را  قريشى 
سال 2014 منتشر كند. اين كتاب در شصتمين 
به   2014 دسامبر  ماه  در  نويسنده  تولد  سال 

بازار مى آيد. 
عالوه بر اين در اواخر همين سال يك فيلم جديد 
كه فيلمنامه اش را قريشى نوشته با عنوان «آخر 
هفته» اكران مى شود. در اين فيلم جيم برادبنت 

و جف گلدبالم ايفاى نقش كرده اند.
نخستين رمان قريشى با عنوان «بودا در حومه» 
موفق به كسب جايزه وايتبرد 1990 براى بهتر 
رمان نخست يك نويسنده شد. او براى نوشتن 
من»  خوشگل  لباسشويى  «ماشين  فيلمنامه 
است.  شده  هم  اسكار  جايزه  دريافت  نامزد 
اين  براى  عنوان «چيزى  با  او  رمان  جديدترين 

كه به توبگويم» در سال 2008 منتشر شد.

 صمد بهرنگى نويسنده اى با 
استعداد متوسط و داراى يك 
ذهن شاداب انسان دوست و 

قلبى آكنده از عالقه اش به 
فرزندان وطن خود بود. هرچند 

كه بهرنگى كار ادبى انجام داد 
و داستان «ماهى سياه كوچولو» 

او مخاطبان بسيارى پيدا كرد، 
اما شهرت فراوان كسانى مثل 

او، بيشتر از آن كه محصول 
كار ادبى آنها باشد، نتيجه رفتار 

انسان گرايانه شان است.
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براى ما، موسيقى نه پناهگاه، كه عبادتگاه عشق به هستى 
و  شكر  بود.  جهان  با  نوايى  هم  كليد  اصوات،  ترنم  بود، 
سپاس و ثناى لحن خلقت بود. هم آوا با همة هستندگان، 
تا  بود  و  بود  و  بود  چنين  و  بود.  حيات  انسانى  تسبيح 
زمانى كه ناگزير به آستانة دنياى جديد پرتاب شديم، و 
مخصوصًا از اين واژة «پرتاب» استفاده مى كنم زيرا كه 

خود نرسيديم، بلكه آورده شديم....

بنـد 33 از اثر نامدار نيچه، «شامگاه بـت ها»، حاوى يـكى 

كمـترين  «با  اوست:  هاى  گويه  گـزين  زبانـزدترين  از 
چيزى مى توان خوشبخت شد؛ آواى نى. بدون موسيقى، 
جا  هر  هاست  سال  اكنون  نبود.»  بيش  اشتباهى  زندگى 
در  گيرد،  صورت  موسيقى  به  فراخوانى  است  قرار  كه 
كاتالوگ  و  بروشورها  در  رساالت،  و  مقاالت  سرفصل 
ها و انواع تبليغات، اين حكم نيچه چون ترجيع بندى مدام 
بيش  اشتباهى  زندگى  موسيقى،  بدون  شود؛  مى  تكرار 

نيست.
درست در مقابل صراحت غافلگيركنندة اين حكم، بخش 
قابل توجهى از فرهنگ رسمى ما در طول تاريخ، زندگى 
اين  از  اما  است.  دانسته  بزرگ  اشتباهى  را  موسيقى  با 
آنكه  ما،  امشب  گفتار  به  تر  نزديك  و  تر  توجه  درخور 
از  بسيارى  رياى  بى  صحبت  پاى  اخير  هاى  دهه  در 
خواهى  را  ديدگاه  همين  نظير  بنشينى،  كه  موسيقى  اهل 
يافت: زندگى، با موسيقى مغلطه اى بيش نبود؛ و واقعيت 
گرچه تلخ آنكه در سال هاى اخير اى بسا شاهد بوده ايم 
حتى  يافته،  تسرى  نيز  جوانان  به  پيرانه  حسرت  اين  كه 
پس  رانند.  مى  سخن  تحسر  با  نيز  موسيقى  دانشجويان 
صورت مسئله گفتار امشب از اين قرار است: زندگى با 

موسيقى، يا بدون موسيقى، خطا كجاست؟

آيا مى توان پذيرفت طرفين اين دعوى، از سر تفنن و تنها 
كرده  موضوع  طرح  باشد،  شده  گفته  چيزى  آنكه  براى 
اند؟ آيا مى توان حكم نيچه را يك گزافه گويى ادبى، يك 
لفاظى شعارگونه و يك بازى با كلمات زيبا، از آن نوع كه 
به خصوص ميان ما رواج گسترده دارد، در نظر گرفت؟ 
آنان كه با سياق انديشة او آشنايى دارند، نيك مى دانند 
خود  خون  با  بايد  نويسنده  است  معتقد  كه  كسى  براى 
بنويسد، ثبت يك انديشه، عصاره گيرى يك زندگى است.

از طرف ديگر، آيا مى توان آن بسيارانى را كه دور و بر 
ما اين راه را خطا مى دانند، چون كسانى در نظر گرفت 
كه از سر شكوه و شكايت، آه و ناله سر داده اند و منفى 
بافى مى كنند و فردا همه چيز را از ياد خواهند برد؟ نه! 

آن ها نيز صادقانه تجربة خود را روايت مى كنند.

پس در اين صورت براى تحليل اين موضوع كه «زندگى 
بدون موسيقى اشتباه است يا با موسيقى؟» تنها يك راه 
و  زندگى؟  كدام  موسيقى؟  كدام  بپرسيم  اينكه  ماند؛  مى 
كدام آدمى؟ در اين هر سه مقوله است كه چنان تغييرات 
و  مورد  به  بسته  حكم  دو  هر  كه  گرفته  صورت  ژرفى 

زاوية ديد، مى تواند حقيقت انگاشته شود. دست كم در 
كه  هست  ما  ميان  توجهى  قابل  گرايش  موسيقى،  حوزة 
ايده ها و احكام در وجهى عام و كلى در نظر گرفته شود، 
حال آنكه تنها شيوة مؤثر، قرار دادن احكام در موقعيتى 
انضمامى نسبت به زندگى و مجموعة تجربياتى است كه 

منجر به صدور حكم شده اند.
جملة نيچه، تنها در متن ادراك او از هستى و مطابق با 
برداشت او از فلسفه و جايگاه هنر قابل فهم است. از آنجا 
جـلسه  اين  موضوعيت  از  مـبحث،  ايـن  به  پرداخـتن  كه 

با  مـرتبـط  هاى  سرفصل  برخـى  به  تـنها  است،  خارج 
موضوع مى پردازيم:

براى نيچه، بنيادى ترين مسئله كه از نخستين تا واپسين 
كه  است  آن  است،  تعقيب  قابل  نوعى  به  او  هاى  نوشته 
مى  چگونه  ساخت؟  موجه  را  زندگى  توان  مى  چگونه 
زندگى  معنايى  بى  رنج  و  هراس  و  اضطراب  بر  توان 
از  تراژدى،  زايش  عنوان  با  او  كتاب  نخستين  آمد؟  فائق 
پردازانه  خيال  و  آزاد  بسيار  كندوكاوى  موسيقى  دامان 
يونان  مواجهة  نحوة  و  سقراط  از  پيش  يونان  تاريخ  در 
باستان با معضل زندگى است. نيچه از زاويه اى صرفًا 
تاريخ نگارانه، جهان باستان را نقطة آغاز انديشه ورزى 
دوران  و  روزگار  آن  ميان  قرابتى  بلكه  نداد،  قرار  خود 

مدرن مى يافت.

به نظر او يونانيان نيز هم چون روزگار مدرن با وحشت 
و هراس هستى مواجه بودند. آن ها هم با گم شدن معناى 
و  دست  زندگى  ارزش  به  نسبت  بدبينى  الجرم  و  وجود 
حل  راه  يافتن  با  خواهد  مى  نيچه  كردند.  مى  نرم  پنجه 
شفابخش  اى  نسخه  نيز  جديد  روزگار  براى  يونانيان، 
فراهم كند. از ديد او هنر و باالخص موسيقى و در عالى 
اصلى يونانيان براى گريز   ّ ترين سطح ـ تراژدى ـ مفر 
دورة  در  كه  رسالتى  است؛  حيات  معنايى  بى  هراس  از 
خود او البد موسيقى ريشارد واگنر مى بايست بر عهده 

داشته باشد.

نيچه هنرها را به دو گروه آپولونى و ديونوسوسى تقسيم 
مى كند. موسيقى هنرى است ديونوسوسى و تمامى ديگر 
امر  زيباى  بازنمايى  به  معطوف  هستند  آپولونى  هنرها، 
واقعى. زيبايى در اينجا حجابى است بر زشتى وجود. از 
همين روست كه در هنر يونان كوشش مى شود همه چيز 
با لعاب ظريفى از زيبايى مستور شود. هنر آپولونى مى 
كوشد با زيبا جلوه دادن واقعيت كريه پديدارى، انسان را 

به ادامة زندگى محنت آلودش متقاعد كند.
براى  تواند  نمى  آپولونى  حلى  راه  است  معتقد  نيچه  اما 
بودن  سطحى  و  باشد  كننده  مجاب  تر  عميق  هاى  جان 
فريب ها خيلى زود نقاب از چهرة فريبندة زيبايى پديدارها 
مى افكند. موسيقى بازنمود هيچ چيز نيست، بر هيچ چيز 
جز خود داللت نمى كند؛ چنين زيبايى محضى، سرمستى 

غايى است.
اين نگاه به هنر و موسيقى به عنوان واپسين ملجأ، از آن 

زمان از مضامين مكرر انديشه و هنر غرب بوده است. 
آنتوان روكانتن، قهرمان تهوع سارتر در واپسين صحنه 
در يك كافه بر اصوات يك قطعه َجز، يله مى دهد تا «فقط 
كمى وجود خودش را توجيه كند.» بارى «بدون موسيقى، 
واجد  متنى  چنين  در  تنها  نبود»  بيش  اشتباهى  زندگى 
معنا است. اما براى ما، قرن ها و قرن ها، موسيقى عمدتًا 
معنايى كامًال مغاير با اين داشته است. نزد ما موسيقى از 
الطاف ملكوت بوده است، موهبت آسمان ها بود، سروش 
غيب بود كه در روح صافى مطرب طنين افكنده و او با 
صيقل دادن آينة جان به مشق عشق، شمه اى از آن را نه 

چنان كه غير بداند، به گوش يار مى رساند:

خشك سيمى، خشك چوبى، خشك پوست
از كـجا مى آيـد ايـن آواى دوسـت

براى ما، موسيقى نه پناهگاه، كه عبادتگاه عشق به هستى 
و  شكر  بود.  جهان  با  نوايى  هم  كليد  اصوات،  ترنم  بود، 
سپاس و ثناى لحن خلقت بود. هم آوا با همة هستندگان، 

تسبيح انسانى حيات بود.
و چنين بود و بود و بود تا زمانى كه ناگزير به آستانة 
واژة  اين  از  مخصوصًا  و  شديم،  پرتاب  جديد  دنياى 
بلكه  نرسيديم،  خود  كه  زيرا  كنم  مى  استفاده  «پرتاب» 

آورده شديم.

از آن زمان، چه بسيار كسان كه در حسرت آن زيبايى گم 
شده، آن جهان تعادل هاى دوار و آبگينه وار، آن مكرر 
بلورين، ما را به رجعت به آن خاطرة درخشان فراخوانده 
رجعتى  چنين  جاست:  همين  معضل  آغاز  نقطة  اما  اند. 
عاطفى  گسيختگى  هم  از  نوعى  به  است،  ناشدنى  چون 
كه  معنايى  بى  و  سرگشتگى  نوعى  انجامد؛  مى  روانى  و 

حاصل آن والدت گونه هايى غريب و ناهم ساز است.
چيزهايى كه نه قادر است ديگرى را مجاب كند و نه خود 
ما را. اينجاست كه ديگر زندگى با موسيقى اشتباهى بيش 

نخواهد بود.
نتيجة اين پرتاب شدگى به دوران جديد آن بوده كه ما بى 
آنكه مقدمات ورود به آن را تدارك ديده باشيم، در مقابل 
مقتضيات آن قرار گرفتيم و چون بصيرت ارزيابى آن را 
چنان كه درخور است نداشته ايم، سر از وادى حيرت و 

حسرت و واخوردگى برون آورده ايم.

اخير  هاى  دهه  نظرى  مباحث  عمدة  و  ذهنى  فضاى 
موسيقى در ايران، مناقشه و جدل بر سر ُحسن و قبح اين 
دو دنيا بوده است. اين خوب است يا آن؟ كدام را بردارم؟ 
پيشاپيش  انتخاب  نيست.  كار  در  گزينشى  آنكه  از  غافل 
چون تقديرى انجام شده و مباحثه بر سر انتخاب «زيست 
جهان» ما از بنياد لغو است. اكنون مسئله واقعى عبارت 
نو،  جهان  زيست  اين  مختصات  عميق  شناخت  از  است 
تحميل  و  ها  محدوديت  آن،  بر  حاكم  منش  و  مقتضيات 
هاى دردبار آن و البته افق ها و امكانات تازة آن؛ و دست 
آخر موضعى كه هر فرد در برابر اين وضعيت از بنياد 
متفاوت مى تواند اتخاذ نمايد. به راستى تنها چنين مباحثه 

اى مى تواند مؤثر و راهگشا باشد

در حوزة موسيقى، بارزترين وجه تمايز اين دو دنيا آن 
نه  موسيقى  ماضى،  انگيز  خيال  جهان  آن  در  كه  است 
توليد مى شد و نه مصرف؛ گويى حياتى ازلى داشت كه 
اين  ميانجى  موسيقيدان،  و  شد  مى  احضار  گاهى  از  هر 
مراسم احضار روح قومى در آيين مردمان بود. مطرب 
عاشق متولى ميراثى بود كه به فراخور در سورى و يا 
در سوگى، در بزمى و يا در رزمى، در مولودى اى و يا 
در رثايـى، خاطرة مشـترك را گوهـرانه از صندوق خانه 
بـيرون مى كشيد و ساعتـى فرا روى خاليـق مى نهاد تا 

بار ديگر باز. او مبدع نبود، هاتف بود.

ساقى بيا كه هاتف غيبم به مژده گفت
با درد صبر كن كه دوا مى فرستمت

داد.  مى  تـجلى  بود  را  آنچـه  نمود،  نمى  خلق  چـيزى  او 
خواست؛  نمى  اين  جز  چـيزى  نيـز  مـخاطب  فـرارويش، 
در  كه  روست  اين  از  هم  كند.  مكرر  صداقت  به  امانت 
چنين ساحتى، سخن گفتن از نو و اين واژه پسند امروز 
سپهر  آن  جاى  چند  اگر  بود.  باطل  ريشه  از  «نوآورى»، 
باژگون، به واژة نو برمى خوريم، معنايى كامًال متفاوت 

از آنچه امروز در انديشة ما مى گذارد، مدّ  نظر بود.

اين نوشدنى بود از سياق برون افكندن رخت رخوت و 
مينوى  اقليم  همان  در  مكاشفه  و  سير  براى  شدن  مهيا 

جاويد.

ازل،  آواز  براى  زالل  بود  اى  حنجره  عاشق  ـ  مطرب 
فشار  از  است  فريادى  امروز  موسيقيدان  كه  حالى  در 
نيروهايى كه از درون و برون از او نو مى خواهند. اين 
نكته اى بسيار درخور اهميت است كه نوآورى تنها در 
بستر پيرايش دنياى نو و همه گير شدن مناسبات كااليى 

مى تواند معنا يابد.

جهان  زيست  در  جاست؛  همين  مسئله  گاه  گره  تمام  و 
امروز ما ديگر موسيقى احضار نمى شود، بلكه هم چون 
مى  مصرف  و  شد  مى  توليد  اجتماعى  ديگر  كاالى  هر 
شود. همين خصلت كااليى موسيقى است كه اگرچه در 
عمل بر تمام مناسبات محيط موسيقى سيطره دارد، اما 
به صورت تعارف آميزى از ذهنيت آگاه ما پس زده مى 
رهگـذر  از  درست  و  گيرد  مى  قرار  انكار  مورد  و  شود 
مـعرض  در  مـا  ناخـودآگاه  كه  است  استنـكاف  هميـن 

انواع عدم تعادل هاى عاطـفى قرار مى گيرد.

در سيطرة اين مناسبات جديد توليد و مصرف موسيقى، 
همه چيز معنايى وارونه مى يابد؛ اگر نياكان ما در آناتى 
و احوالى به سراغ موسيقى مى رفتند، اينك اين موسيقى 
است كه در همه آن و همه حال به سراغ ما مى آيد! يا 
حتى بگويم هجوم مى آورد! بى راه نيست اگر گفته شود 

اينك ديگر ما محكوم به شنيدن موسيقى هستيم!
در تاكسى، پشت خط تلفن، در آسانسور، در رستوران، 
در انتظار شنيدن وضع هوا، در پارك وقتى مى خواهيم 
محصوالت  جا  همه  در  كنيم...  نگاه  درختان  به  فقط 
«صنعت موسيقى»، اصطالح تقريبًا وام گرفته از تئودور 
آدورنو، گوش ما را از الگوهاى به ظاهر متنوع اما جوهراً 
جهت  ما  شنيدارى  ذائقة  به  و  كند  مى  پر  خود  شكل  هم 

مى دهد.
درست از همين روست كه هر كجا باشيم، روستايى دور 
تهران،  شمال  هاى  خيابان  در  اى  كوچه  يا  خراسان،  در 
هاى  مسافركش  دست  كنار  يا  آنجلس  لس  در  سالنى 
تهران، به رغم بى شمار اختالف در تمامى شئون زندگى، 

ذائقه موسيقى واحدى خواهيم يافت.

اما روزگار جديد، به جز حافظان سنت، آبستن فرزندان 
دنبال  به  موسيقى  در  كه  آنان  است؛  بوده  نيز  ديگرى 
حديث نفس اند، به جست وجوى بيانى شخصى از آنچه 
ماحصل عبور زمانه از دهليز روانشان است. همين گروه 
نو  تجربيات  و  بديع  هاى  فرم  متفاوت،  هاى  بيان  كه  اند 
را محقق مى كنند. بدين معنا، در جهان قديم، تحقق بيان 
ناخودآگاه  آيينة  موسيقيدان  نبود.  متصور  فردگرايانه 

اقوام در ادوار بود.

اما موسيقيدان منفرد امروز، دغدغة فرديت خود را دارد، 
فرديتى كه البته در سطحى از سطوح بازتابانندة فردهاى 

زمانه است.
و  گرا  قوم  گرايان  سنت  جديد،  دنياى  مولود  دو  هر  اين 
تجربه گرايان فردگرا، به رغم اختالف ماهوى در مبانى 
انديشه و عمل، در جوهر ادراكشان از صدا و در حاصل 
مشترك  اهميت  حائز  بسيار  نقطه  يك  در  تكاپوهايشان، 
جامعه  موسيقى  حيات  نشينان  حاشيه  گروه  دو  هر  اند؛ 
جديد هستند. اين حاشيه نشينى را نه يك چون شكست، 
بلكه به مثابه يك موقعيت وجودى بايد در نظر گرفت، به 
آن خوش آمد گفت و تمامى مسئوليت آن، حتى ناكامى 

هايش را، بر دوش گرفت.

خارج  گفتار  اين  مجال  از  كه  پيچيده  بسيار  داليل  به  بنا 
از  ناگزير  اى،  رسانه  نظام  بر  مبتنى  جديد  جامعه  است، 
حاشيه  است.  موسيقى  صنعت  به  اول»  «نقش  واسپارى 
نشينان دو سر ديگر طيف به جز موارد نادر، درست در 
همان عزلت و بركنارى از هياهو است كه قادر به ايفاى 
نقش خود خواهند بود، چرا كه در غير اين صورت، پيش 

از هر چيز، خود معنايى قلب شده خواهند يافت.

هاى  حل  راه  را  اول  حرف  هميشه  واقع  عالم  در  اگرچه 
اين  از  پيچيده اى  امتزاج  با  عمل  در  و  بينابينى مى زنند 
سه سطح متفاوت موسيقى، با انواع جابجايى ها، چرخش 
مى  نظرى  تفكيك  اين  اما  مواجهيم،  مواضع  تغيير  و  ها 
تواند در درك درست تر موقعيت موسيقى ميان ما مفيد 
اين  خود  ما  موسيقى  محيط  ذهنى  معضل  شود.  واقع 
انشقاق نيست، بلكه اختالطى است كه نزد اهل موسيقى و 

مخاطبان آن تقريبًا به يك اندازه رواج دارد.
صنعت موسيقى متولى سنت موسيقى مى شود، موسيقى 
تجربه گرا مى خواهد در مركز صنعت موسيقى جايگاهى 
به دست آورد، سنت هاى موسيقى گاه به انكار ضرورت 
وجودى اشكالى ديگر مى نشيند و ... ذهنيت كلى گراى، 
گرايش به آن دارد كه ذيل كلمة موسيقى جهان هايى را 
ساخته  صدا  از  همه  اينكه  جز  اساسًا  كه  كند  كاسه  يك 
شده اند ، تقريبًا هيچ وجه مشتركى با هم ندارند و بعد 
در اين اغتشاش گنگ مفاهيم، خسته و درمانده و ناكام، 
كه  افتد  مى  پاى  از  نديده،  مطلوب  و  كرده  گم  مقصود 

«زندگى با موسيقى اشتباهى بيش نيست.»

آن گاه كه شكست ها درست معنا شد و آن ها را چون 
در  ها  توفيق  كه  گاه  آن  پذيرفتيم،  وجودى  موقعيتى 
جايگاه واقعى مورد ارزيابى قرار گرفت، آن گاه كه عميقًا 
بى  آن  درون  بدانيم  و  بپذيريم  را  «آرى»  هر  مسئوليت 
نهايت «نه» نهفته است؛ آن چنان كه معناى بطنى حديث 
«وصلت شىء و غابت انك اشياء» است، شايد آسوده تر 

و زيباتر به رابطة زندگى و موسيقى بنگريم.

زندگى با موسيقى زندگى بدون موسيقى
فريد اسدى دهدزى

فضاى ذهنى و عمدة مباحث نظرى دهه هاى اخير موسيقى در ايران، مناقشه و 
جدل بر سر ُحسن و قبح اين دو دنيا بوده است. 
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زندگى مينياتورى 
در جاده ام ـ 18 

رو به سن پيترزبورگ
برگرفته از جنگ داستان هاى كوتاه روسيه

ترجمه و پيرايش ليلى ُفرسى

 الكساندر دارد از ميان خاك و خل محله با شتاب به طرف 
ايستگاه اتوبوس مدرسه مى دود. اين كار كار هر روزة است. 
از اتوبوس مدرسه هنوز در چشم انداز خبرى نيست. ولى هر 

لحظه ممكن است پيدايش بشود.
يك  روى  از  را  بزرگ  سنگ  تكه  يك  اى  گوشه  در  الكساندر 
چاله با دقت كنار مى زند. از توى چاله يك كيسه پالستيكى 
بيرون مى آورد كه در آن يك جفت كفش پنهان شده است. 
پالستيكى  كيسة  يك  از  كه  پارچه،  تكه  يك  با  را  ها  كفش  او 
ديگر در آورده، با دقت پاك مى كند، و برق مى اندازد و مى 
پوشد.  بعد هم چكمه هايى را كه از پا در آورده مى گذارد 
داخل يك كيسه پالستيكى ديگر،  سنگ را هم بر مى گرداند 
سر چاله، تا عصر كه بر مى گردد ، وقت رفتن به خانه آنها را 
در بياورد وبپوشد. كفش هاى مدرسه را هم باز برگرداند به 

مخفى گاهشان تا يك صبح ديگر. 
آلكساندر پس از آن كه بند كفش هايش را ميزان مى كند و گره 
هاى هر دو لنگه را همشكل و آراسته محكم مى بندد با احتياط 
راهى  چهار  طرف  به  نشوند،  كثيف  يش  ها  كفش  تا  فراوان، 
كه اتوبوس مدرسه او را سوار خواهد كرد روانه مى شود. 
در آنجا الكساندر مى رود باالى يك تكه سنگ كه خودش با 
زحمت آن را كشانده و به كنار جاده آورده و مثل يك عكس 
برقى بى حركت ، صاف و صوف و اطو شده با موها و كفش 
هاى شفاف منتظر اتوبوس مى ايستد. با اين كه ديروز باران 
مفصلى آمده ولى او بسيار تميزوآراسته درست مثل مجسمه 
روى سكو ايستاده است. اتوبوس مدرسه مى رسد. الكساندر 
وارد اتوبوس مى شود.  به خانم گروموشكا سالم مى كند. 
روى صندلى شماره 18 چسبيده به راهروى اتوبوس درست 
صندلى  روى  راهرو،  ديگر  سمت  نشيند.  مى  خانم  پشت 
شماره 15  «او» خواهد نشست. هنوز دو ايستگاه مانده است 
به محلى كه او سوار مى شود. روز الكساندر وقتى آغاز مى 

شود كه در اتوبوس باز بشود و او بيايد داخل آن. 
آيا  كنند:  مى  پرواز  دارند  كه  اند  آلكساندر  خياالت  فعال  اما 
امروز هم وقتى آلكساندر ببيند مى خندد؟ آيا امروز موهايش 
گردنى  دستمال  همان  آيا  است؟  كرده  اسبى  دم  يا  بافته  را 
را دور گردنش بسته است كه الكساندر آن را خيلى دوست 

دارد ؟ 

هيچ  ولى  است.  زده  هم  حرف  الكساندر  با  گدارى  گاه  «او» 
ترى  شيرين  هاى  جا  به  و  نكرده  پيدا  بيخ  حرفشان  وقت 
به  مربوط  صحبتشان  موضوع  روز  يك  است.  نرسيده 
پرزيدنت پيوتين بود. وقتى كه پيوتين توى تلويزيون در حال 
تمرين جودو بوده و داشته حريف خودش را سخت و سفت 

به اين طرف و آن طرف پر ت مى كرده است.
الكساندر از او پرسيد كه آيا او پرزيدنت را در تلويزيون ديده 
است. او جواب داد كه پدرش از پرزيدنت پيوتين خوشش نمى 
آيد. الكساندر وقتى فهميد كه پدر او پيوتين را دوست ندارد 
اسم خودش را از كالس تمرين جودو كه درآن ثبت نام كرده 
بود خط زد و از آن بيرون آمد. فقط براى آن كه در طرف 

خانوادة «او» باشد.
داشتن چنين حال و وضعى عشق او را در دل الكساندر تيز 
تر مى كرد. اين كه پدرش پوتين را دوست نداشت و خود او 
هم بى هيچ ترس و واهمه اى آن را پيش همشاگردى ها باز 

گو مى كرد. 
آلكساندر توى همين قبيل فكر و خيال ها بود كه متوجه شد 
در طول دو سال گذشته ، كه آنها هر روز اين مسير را با هم 
رفته و برگشته اند، اين اولين با راست كه او سر جاى هميشه 

اش نيست.

بعد متوجه شد كه او سر كوچه شان ، در نقطة هميشگى اش 
خيلى  آنها  خانه  در  تا  اتوبوس  ازايستگاه  آن  فاصلة  كه  هم، 
درهاى  با  اى  دقيقه  چند  اتوبوس  است.  نايستاده  بود  كوتاه 
طرف  به  آرام  بعد  ماند،  متوقف  و  منتظر  ايستگاه  در  بسته 

مدرسه راه افتاد. 
ديگر  بار  الكساندر  دنياى  اتوبوس  افتادن  راه  با  همزمان 
تر  شديد  بمراتب  لرزشى  افتاد.  لرزه  به  قلبش  ريخت.  درهم 
از ارتعاش شيشة پنجره هاى لق و لوق اتوبوس يا آن پرچم 

بود،  شده  نصب  راهنما  چراغ  سر  باالى  كه  روسيه  كوچك 
و به شدت پرپر مى زد، و روى قاب آينة عقب سمت راننده 

ضرب گرفته بود.
خيز  و  جست  با  همراه  هم  گروموشكا  خانم  قالب  و  گوشت 
هاى شديد اتوبوس قراضة مدرسه در دست اندازهاى جاده 

باال و پايين مى پريد وبا وضع بى قرارى خنده دار بود.
بود  نشسته  گروموشكا  خانم  جلوى  صندلى  در  كه  پسرى 
قيافه برزخ يك محكوم ابد را داشت. خانم گروموشكا او را 
همة  بايست  مى  دانشگاه  به  ورود  تا  كه  بود  كرده  محكوم 

دوران تحصيلش را در همان صندلى كه نشسته بنشيند.
به  راجع  داشتند  دست  در  تاريخ  كتاب  كه  هم  ديگر  پسر  دو 
تاريخ با هم جّر و بحث مى كردند. همان بحث هاى ساده كه 
هميشه دراتوبوس پيش مى آيد. اتوبوس هم چنان به طرف 
از  كوچكتر  هاى  اتوموبيل  بود.  حركت  در  پيترزبورگ  سن 
كنار آنها مى گذشتند . آخرين لكه هاى برف زير بارانى كه 
مى باريد داشت آب مى شد. و آسمان خاكسترى تيره مانند 

زهرى به قلب آلكساندر مى ريخت و او را آزار مى داد.
هايش  لوزه  شايد  ؟   خورده  سرما  شايد  شده؟  مريض  نكنه 
چركى شده ؟ يك هفته نديدن او مانند قرنى به نظرش خواهد 

آمد.
نه كنه مدرسه اش را عوض كرده اند؟ عدة زيادى از شاگرد 

ها اين اواخر مدرسه اشان را عوض كرده اند.
آيا اگر الكساندر هم از پدر و مادرش به خواهد كه مدرسه 
اش را عوض كنند، آنها از نظر مالى برايشان امكان پذير است 
؟ پدر و مادرش حتى براى فرستادن الكساندر به اين مدرسه 
معمولى در منطقة كارگرنشين و در حاشية شهر دارند سختى 
مى كشند چه برسد به مدرسه اى با شهريه و شهرت بيشتر و 
بهتر. چقدر ديگر از اين قبيل سؤال ها در چنين لحظة بحرانى 

مى توانند به مغزيك نوجوان فشار بياورند؟
آلكساندر توى دلش مجسم مى كرد كه « او» حتما لحظه اى 
و  خودش  فكر  به  فقط  او  خود  كه  حالى  در  بوده  آنجا  پيش 

كفش هايش بوده است.
الكساندر بياد نقشه ها و كار هائى كه براى جلب نظر او كرده 
بود افتاد. يادش آمد چقدر سخت كوشى كرده بود كه جزو 
شاگردان ممتاز باشد و توى عكس دسته جمعى آنها حضور 
پيدا كند. اين عكس را هميشه در جشن هاى مدرسه به نمايش 

مى گذاشتند.
يادش آمد كه چقدر دلش مى خواسته بريدة آن روزنامه را كه 
مطلب كوچكى از پدر بزرگش چاپ كرده بود بياورد و به او 
نشان بدهد. تا او بفهمد كه پدر بزرگ آلكساندر از شخصيت 

هاى برجستة كارگرى در شهرشان است.
الكساندر حتى عضو تيم واتر پلو شد فقط به خاطر آن كه او 

هم عضو تيم شناى مدرسه شده بود.

روزى به يادش آمد كه يك كيلو متر در جادة  پر گل و الى 
راه رفته بود ، و وقتى اتوبوس رسيد جست زد توى آن، تا وا 
نمود كند كه پدر و مادرش او را آورده و سر چهار راهى كه 
اتوبوس مدرسه توقف مى كند گذاشته اند. نمى خواست نگاه 
تحقير آميز او را در آن روزى كه يك ماشين به او گل پاشيده 

بود باز هم به چهرة او به بيند.
در همين فكر و خيال ها بود كه درايستگاه بعدى , معجزه اى 
روى داد. و درست در وقتى كه فكر مى كرد همه چيز تمام 
شده است. «او» از پله ها باال آمد و وارد اتوبوس شد. خانم 
شده  خيس  طور  اين  كه  بوده  كجا  پرسيد  او  از  گروموشكا 

است ؟ و چرا اينقد ر دير كرده است ؟
آرنجش  چنان  بود  نشسته  نزديكى  آن  در  كه  شيطانى  پسر 
را سر راه گرفته بود تا دخترك هنگام گذشتن به او گير كند.

از  دير  صبح  امروز  آنها  كه  گفت  گروموشكا  خانم  به  «او» 
است  توانسته  پدرش  خوشبختانه  ولى  اند  برخاسته  خواب 
بدود و اتوبوس را پيش از آن كه وارد جاده ام-18 به سمت 
سن پيترزبورگ بشود عالمت بدهد و متوقف كند و آنها سوار 

بشوند.
بطرف  چطور  او  پدر  كه  كرد  مجسم  خودش  پيش  الكساندر 
هاى  ساندويج  مادرش  حاليكه  در  دويده  اتوبوس  ايستگاه 
ناهاراو را درست كرده و با بوسه اى به گونه اش اورا روانه 

كرده است.

مى  اش  گى  هميشه  صندلى  بطرف  اتوبوس  راهرو  در  ناديا 
بخت  تنها  نه  شود.  مى  تابان  الكساندر  بخت  آفتاب  رود. 
جاده  است.  روشن  را  جا  همه  و  چيز  همه  بلكه  الكساندر 
پر گل و الى بطرف سن پيترزبورگ و تمام ساختمان هاى 

خاكسترى غم آلود روشن اند .
آلكساندر  از  ناديا  است.  تر  روشن  برابر  چندين  چيز  همه 
بسيار  گويد  مى  و  زند  مى  لبخند  بعد  خواهد،  مى  دستمال 
متاسف است كه با چنين وضعى ، لباس هاى خيس و كفش 

هاى گلى جلو او ايستاده است. 

حكايت جوان مغرور و آن مرد مسافر
ابوالفضل زرويى نصيرآبادى

يكى بود، يكى نبود، غير از خدا هيچ كس نبود.
يك روزى، روزگارى در واليت غربت يك جوانى بود به نام «سليم آقا» [خوانندگان 
محترم عنايت داشته باشند كه اسم اين جوان مى توانست هر چيز ديگرى هم باشد، 
مثًال پلنگ قلى يا كامبيز يا حتى آلبرت! منتهاى مراتب از آنجا كه نام جوان مذكور در 
شناسنامه همين چيزى است كه عرض كرديم، حاضر نشديم براى ايجاد جذابيت كاذب، 

واقعيت را مخدوش كنيم. توضيح از بنده نگارنده.]
بارى اى خواهر نور ديده و اى برادر بدنديده، يك روز صبح كه اين آقاسليم از خواب 
پا شد چى ديد؟ ديد كه اى دل غافل، يك ُدم براى خودش درآورده به چه بزرگى. آقا 
سليم يك مقدار چشم هايش را ماالند و ديد كه نخير، خواب نمى بيند. اول نشست خوب 
ُدم نودميده اش را تماشا كرد و ديد كه نه، دم خوب مرغوب به دردبخورى است اما 

ماند كه حاال با دمى به اين شكل و شمايل چه كار بكند.
اول شيطان رفت توى جلدش كه همين جور دمش را بگيرد و راه بيفتد توى كوچه ها و 
خيابان هاى واليت غربت، به اين و آن پز بدهد. اما خوب كه فكرش را كرد ديد كه ممكن 
است به جرم ارعاب و تشويش اذهان عمومى خفتش را بگيرند و دمش را هم ببرند و 

بگذارند كف دستش. اين شد كه از صرافت پز دادن به مردم بى دم افتاد.
بعد به اين فكر افتاد كه بليت بفروشد تا هر كس دوست داشت، پول بدهد و بيايد دمش 
فرهنگ  بى  مردم  نه،  كه  ديد  كرد،  را  فكرهايش  كه  خوب  اما  كند.  تماشا  نزديك  از  را 

واليت غربت، باالى اين جور چيزها پول نمى دهند.
بارى اى عزيز دل برادر، سليم آقا تا ظهر همين طور نشست براى خودش فكر كرد 
و عقلش به جايى قد نداد. سر آخر هم به خودش نهيب زد كه: مرد حسابى، در اين 
موضع كه تويى، چه جاى پز دادن و جلوه فروشى است؟ در ثانى آدميزاد در يك همچو 
نشان  براى  اينكه  نه  كند  قايم  آن  و  اين  از  را  دمش  القاعده  على  بايست  مى  شرايطى 
دادنش بليت بفروشد! اما سليم آقا از آن آدم هايى نبود كه به اين راحتى كوتاه بيايد و 
از آنجا كه عزمش را جزم كرده بود كه هر جور شده از اين دم نورسته پولى دربياورد، 

باالخره كار خودش را كرد.

اول نشست با چوب يك جفت شاخ قشنگ براى خودش ساخت و هوا كه تاريك شد، 
يواشكى بار و بنه سفر بست و از واليت غربت راه افتاد و رفت و رفت و رفت تا رسيد 
به گردنه «غربلقا» [خوانندگان عزيزى كه با موقعيت جغرافيايى واليت غربت و حومه 
آن آشنايند، بنده را ببخشند ولى براى جوان ترها عرض مى كنم كه اين گردنه غربلقا 
نگارنده]  بنده  از  توضيح  است.  جابلقا  واليت  و  غربت  واليت  ميان  مرزى  صفر  نقطه 
به آنجا كه رسيد، شاخ ها را چسباند روى كله اش لباس هايش را هم درآورد و يك 
پوستين بلند پوشيد و دمش را هم از پشت پوستين داد بيرون. حاال نگو كه دارد اين 

كارها را مى كند تا بگويد من غولم.
خالصه دردسرتان ندهم سليم آقا همان جا نشست نان و ماستش را خورد و رفت 
پشت تخته سنگ ها كمين كرد و منتظر شد تا مسافرى، بازرگانى، كاروانى، چيزى از 

آنجا رد شود.
يك نيم ساعتى كه گذشت، سر و كله يك نفر از دور پيدا شد. همين كه نزديك شد، سليم 
آقا از پشت سنگ ها پريد بيرون و گفت: «هو َهه َهه َهه َهه...» [ به زبان غولى، يعنى: 
سالم اى رهگذر، دار و ندارت را بگذار زمين و جانت را بردار و برو. اگر هم بخواهى 
َكل َكل كنى، شاخت مى زنم چون اصًال اعصاب راست و درستى ندارم. ترجمه از بنده 
نگارنده با تشكر از همكار محترم سركار خانم «جى كى رولينگ» كه در ترجمه آن «َهه» 

دوم به بنده كمك كردند. مرسى.]
مسافر مذكور هم كه آدم حرف گوش كنى بود، دار و ندارش را گذاشت و جانش را 

برداشت و حاال ندو كى بدو.
و  خوراكى  و  چك  تراول  و  پول  چى  هر  گشت،  را  مسافر  بنديل  و  بار  هم  آقا  سليم 
لباس به درد بخور بود، برداشت و از آنجا كه فطرتش پاك بود، كارت پايان خدمت و 
گذرنامه و گواهينامه و دفترچه اقساط پژو 206 تيپ سه و ساير مدارك مسافر بخت 

برگشته را هم انداخت توى صندوق پست.
از  و  داد  مزه  آقا  سليم  به  خيلى  كار  اين  باشى،  شما  كه  خواهرى  يا  برادر  اى  بارى 
آنجايى كه آدميزاد شير خام خورده، طمعكار است، سليم آقا هم همان جا به غول بازى 
ادامه داد و به قول شيخ اجل فى الجمله نماند از معاصى، منكرى كه نكرد و مسكرى 

كه نخورد.

روزها گذشت و گذشت تا اينكه يك روز، سليم آقا نگاه انداخت و ديد اى قربان لطف 
گفت:  خودش  با  آيد.  مى  بنه  و  بار  شتر  چهارصد  با  دارد  مسافرى  يك  بروم.  خدا 
كه  را  مرده  ننه  مسافر  اين  آمده.  باال  ديفال،  پشت  از  اقبالت  خورشيد  آقا  سليم  «اى 
ُدَمت  با  و  بنشينى  گوشه  يك  بروى  و  كنى  بازنشسته  را  خودت  توانى  مى  بترسانى، 

گردو بشكانى.»
اين شد كه رفت كمين كرد و همين كه مسافر نزديك شد، پريد بيرون و گفت: «هو هه 

هه هه هه...» 

- كوفت! (اين كوفت را مسافر به سليم آقا گفت.)
سليم آقا كه هاج و واج مانده بود، پس كله اش را خاراند و گفت: «آهاى عمو اين چه 
طرز برخورد با يك غول است؟ نمى گويى اعصابم سر جا نباشد بزنم تيكه پاره ات 
كنم؟» مسافر پوزخندى زد و گفت: «كدام غول، تو؟» سليم آقا گفت: «پس چى؟ شاخ 
و دم به اين بزرگى را نمى بينى؟» مسافر گفت: «تو به اينكه دارى مى گويى ُدم؟ پس 
گفت: «اِه،  و  شد  گرد  هايش  چشم  آقا  سليم  گويى؟»  مى  چه  ببينى  مرا  ارباب  ُدم  اگر 
مگر ارباب تو هم دم دارد؟» مسافر با موبايلش يك شماره اى را گرفت و گفت: «سالم 
ارباب، روسياهم، اگر ممكن است، دم مباركتان را يك ريزه تكان بدهيد. خدا نگه دار.»

هنوز صحبت مسافر تمام نشده بود كه كوه و بيابان بنا كرد به لرزيدن. مسافر رو كرد 
به سليم آقا كه داشت از ترس سكته مى كرد و گفت: «اى جوان بدان و آگاه باش كه 

ارباب من آدم خيلى دم كلفتى است و قسمت اعظم اين نقاط مرزى روى ُدِم اوست.»
سليم آقا كه خورده بود زمين و شاخش شكسته بود، با مرد مسافر رفت به واليت 
جابلقا و آنجا داد دمش را بريدند و جراحى پالستيك كردند و رفت در دم ودستگاه 

مرد دم كلفت استخدام شد.

ما از اين داستان نتيجه مى گيريم كه ُدم داريم تا ُدم!
قصه ما به سر رسيد، غالغه به خونه ش نرسيد.
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تاسيس اصفهان 
از نگاه «دالواله»

عبدالمهدى رجايى

توصيف دالواله، جهانگرد ايتاليايى از اصفهان 
وى  زمان  در  كه  دارد  اهميت  خاطر  اين  به 
بهتر  او  بنابراين  بود.  ساخت   حال  در  شهر 
مي توانست علل و مراحل تكوين شهر را ديده 

و انعكاس دهد.
مي كشد  تصوير  به  را  بين المللى  شهرى  او   
از  عباس،  شاه  باز  سياست هاي  واسطه  به  كه 
بيشتر اقوام و ملل در آن به كسب وكار مشغول 
او  خانه  در  كه  مي شود  يادآور  وى  مي باشند. 
به هفت زبان تكلم مي شود و «حتى كودن ترين 
زبان  چهار  سه  من،  مستخدمين  خرف ترين  و 

مي دانند» (ج 1،  ص866) بديهى است در چنين 
فضاى  بود،  ساخته  عباس  شاه  كه  شهرى 
تنگ  بسيار  ايلخانى  و  سلجوقى  عصر  كوچك 
بلندنظر،  شاه  بنابرين  است.  بوده  نامناسب  و 
شهرسازى  حوزه  در  را  طرح هايي  مجموعه 
سه  شهر  جنوبى  محور  در  آورد.  در  اجرا  به 
يك  در  محصور  كدام  هر  و  هم  از  جدا  محله 
برخاسته  محله  سه  اين  داشت.  قرار  حصار 
عباس  شاه  جمعيتى  و  اسكان  سياست هاي  از 
بودند؛ محله جلفا، محله عباس آباد و سرانجام 
يكديگر  به  محله  سه  اين  بايد  كه  گبرها  محله 
و به هسته مركزى شهر اتصال مي يافتند. در 
زمان دالواله هنوز اين كار صورت نگرفته بود. 
اين  دارد  قصد  «شاه  كه  مي كند  پيش بينى  وى 
به  تبديل  و  ضميمه  اصفهان  به  را  محله  سه 
طرح  اين  وقتى  دارم  اطمينان  كند...  شهر  يك 
عظيم شاه به پايان برسد، حصارهاى اصفهان 
قسطنطنيه  و  رم  حصارهاى  از  طوالنى تر 

خواهند شد» (ج 1، ص 472)
ارزش محله تبريزى ها يا عباس آباد آن بود كه 
بزرگان و نزديكان شاه هم چون امام قلى خان، 
حاكم بعدى فارس، در آن سكونت داشتند. به 
همين خاطر روزى شاه امر كرد كه اين محله را 
چراغانى  با  چراغانى  اين  نمايند«البته  چراغان 
مغازه ها  و  خيابان ها  مخصوص  كه  اصفهان 
تفاوت  بود  مخصوص  دستگاه  و  دم  با  و 
داشت. به اين ترتيب كه مردم در جلوى هشتى 
خانه هايشان كه مانند خانه هاي ناپل محوطه اى 
ديوارهاى  روى  بر  و  دارد  سقف  بدون  و  باز 
داده  قرار  مشعل  و  چراغ  زيادى  تعداد  منازل 
هيچ تزئينى  و روشن كردند. در اين چراغانى 
وجود نداشت ولى به علت تعدد و ميزان انبوه 
و غيرقابل تصور وسايل نورانى، براى كسانى 
كه از نقطه مرتفع شهرى را تماما غرق در آتش 
چشم نوازى  و  دلپذير  منظره  مي ديدند،  نور  و 
خود   (909 ص   ،1 (ج  مي آورد.»  وجود  به 
شاه، سفراى خارجى و بزرگان كشور در اين 

جشن شركت نمودند و همين نكته اهميت محله 
عباس آباد را به روشنى نشان مي دهد.

به هر حال چيزى كه اين سه محله را به هسته 
كشيده  مي داد  اتصال  شهر  يعنى  مركزى 
طرح  با  عباس  شاه  كه  بود  خيابان  يك  شدن 
دالواله  بخشيد.  تحقق  را  آن  چهارباغ  خيابان 
«ديگر  است  كرده  توصيف  چنين  را  چهارباغ 
ديدنى جالب اصفهان خيابانى است كه در حال 
حاضر خارج از شهر قرار دارد ولى وقتى اين 
كه  چنان  و  شوند،  ادغام  هم  در  محله  چهار 
گفتم به صورت شهرى واحد در آيند، درست 
خيابانى  آثار  وى  بود»  خواهد  شهر  مركز 
توصيف  به  چنين  بود  ساخت  حال  در  كه  را 
كشيده است» دو حصار با ارتفاعى مساوى دو 
ميان  در  مي دهند.  شكل  را  خيابان  اين  سوى 
دارد  تعلق  شاه  به  كه  است  باغاتى  حصارها 
در اين باغ ها همه مردم مي توانند گردش كنند 
يافت  آنها  در  وفور  حد  به  كه  ميوه هايي  از  و 
دو  جاى  جاى  در  شوند.  بهره مند  مي شود 

سمت خيابان و در فواصل مساوى اين باغ ها 
درهايى درست روبه روى هم دارند. تعداد اين 
خارجى  نماى  كه  است  بى شمار  منازل  نوع 
زيبا  چنان  قرينه سازى هاي  و  دلفريب  بسيار 
و هماهنگ با خانه اى كه درست روبه رويشان 
واقع شده دارند كه تصور چيزى زيباتر از اين 

محال است» (ج 1، ص 474)
چهارباغ به آن سوى سى و سه پل هم كشيده 
جنوب  آن  اعظم  قسمت  واقع  در  مي شد. 
جريب  هزار  باغ  به  كه  جايى  تا  بود  رودخانه 
جز  چيز،  هيچ  باغ  اين  «در  كه  باغى  مي رسيد 
بى نهايت درخت ميوه كاشته شده در يك خط 
به  شاخه هايشان  و  كوتاهند  تماما  كه  نيست. 
سواران،  كه  طورى  به  است.  پراكنده  اطراف 
هايشان  ميوه  دست  با  مي توانند  پياده ها  حتى 
محوطه  از  شكل  مربع  محوطه  هر  بچينند.  را 
يك  محوطه  مثال  عنوان  به  مجزاست.  ديگر 
ديگر  مربع  و  است  انجير  درختان  پراز  مربع 
درخت هلو.  و به همين ترتيب ميوه هاى ديگر 
و مربع هاي ديگر. اين باغ ها به شاه تعلق دارد، 
ولى هر كس در هر زمان كه بخواهد مي تواند 
وارد آن شود و ميزان محصوالت آن قدر زياد 
است كه براى تمام تفرج كنان كافى است» (ج 
1، ص 477) دالواله با تمام تعصب به وطنش 
واقعا  «چهارباغ  است  اعتراف  يك  به  مجبور 
چيزى سلطنتى است و شكوه و جالل خاصى 
كشورم  به  نسبت  كه  احترامى  تمام  با  و  دارد 
دارم بايد بگويم در واقع هيچ يك از خيابان هاي 
مجلل رم، ناپل و ژن و پالرمو با تمام ابهتشان، 
همپاى اين خيابان اصفهان نيستند» (ج 1، ص 
را  خواننده  ذهن  مي خواهم  كه  اى  نكته   (477
از  شاه  منظور  كه  است  اين  كنم  آن  متوجه 
اين سياست هاي باز چه بود؟ چرا اين باغ هاي 
مردم  و  روندگان  تا  مي داد  پرورش  را  مجلل 
استفاده  آن  از  رايگان  طور  به  بتوانند  عادى 
باغ  چهار  در  شكوه  همه  اين  از  منظور  كنند؟ 
داشتن  جز  به  مي آيد،  نظر  به  آنچه  بود؟  چه 

شايد  اروپايى،  كشورهاى  خور  در  پايتختى 
در  طريق  اين  به  كه  بود  اين  شاه  منظور 
ارتباط  برقرارى  و  اصفهانيان  يكپارچه سازى 
غيرمتجانس  و  گوناگون  اقوام  اين  ميان  مثبت 
شاه  باشد.  برداشته  قدمى  اصفهان  شهر  در 
پرچم  زير  به  كه  آنانى  و  اتباعش  مي خواست 
سايه  يك  زير  اند،  آمده  گرد  شهر  اين  در  او 
نظرش  مورد  شهر  و  گرفته  قرار  پادشاهى 
ساخته شود. اين نوع روى ديگر سياستى است 
قواعد  طبق  قوم  هر  مي دارد  ابراز  دالواله  كه 
و رسوم خودشان و در دادگاه هاي خودشان 
مورد داورى قرار مي گرفتند.  (ج 1، ص 496)  
ميدان  كه  عمومى  فضاهاى  وجود  بنابراين 
نقش جهان را نيز بايد به آن اضافه كرد موجب 
و  يگانگى  نوعى  شهر  اين  شهروندان  مي شد 
يكرنگى را با كنار هم بودن تجربه كنند.صحبت 
از ميدان نقش جهان شد. دالواله آنقدر انصاف 
ميدان  از  زيباتر  بسيار  را  ميدان  اين  كه  دارد 
«ناون» بداند. نقش جهانى كه تمامى سطح آن 

را با ماسه نرم پوشيده بودند تا هميشه خشك 
و براى سوارى و تفريح با اسب مناسب باشد. 
جوى آبى اطراف آن سير مي كرد و درختانى 
(ج  بود.  شده  كاشته  تازه  جوى  اطراف  در 
مورد  در  ديگر  چيز  يك  او  اما   (473 ص   ،1
ظرافت  كه  نكته اى  نمى دانست.  را  ميدان  اين 
نشان  خوبى  به  را  صفوى  عصر  شهرسازان 
در  كهنه  ميدان  يا  عتيق  ميدان  پيش تر  مي دهد. 
شمال شرقى اين ميدان وجود داشت و احتمال 
مي رفت كه  با ساخته شدن  ميدان نقش جهان، 
ميدان سابق از رونق افتاده و آن گوشه شهر 
بازارهاى  اتصال  با  بنابراين  شود.  متروكه 
به  ميدان  دو  هر  قديم،  ميدان  به  ميدان  اطراف 
پررونق  و  زنده  دو  هر  و  شده  وصل  يكديگر 
باقى ماندند  (نخستين بار دكتر سيروس شفقى 
در كتاب جغرافياى اصفهان به اين نكته اشاره 

كرده است). 
شاه  دوره  در  اصفهان  چوب  چار  حال  هر  به 
قاجار  به  چارچوب  اين  شد.  پايه گذارى  عباس 
رخت  و  جمعيت  شديد  افت  دليل  به  و  رسيد 
چارچوب  شهر  اين  از  ثروت  و  رفاه  بربستن 
مذكور تا حدودى به هم ريخت. جلفا از جمعيت 
غيرمسكون  شهر  قديمى  محالت  شد.  خالى 
و  ميدان ها  جمله  از  عمومى  فضاهاى  شدند. 
خيابان ها ديگر با جمعيت مذكور همسان نبود. 
كه  عتيق  ميدان  يا  كهنه  ميدان  خاطر  همين  به 
افرادى  به  و  شده  تكه  تكه  بود،  شده  متروكه 
مديريت  در  نابسامانى  هم  شايد  شد.  فروخته 
شهرى باعث شد هركس گوشه اى از اين ميدان 
را ستانيده و براى خود خانه  و دكان ساخت. 
و  شهرها)  اطراف  زاغه نشين هاي  (همچون 
خيابان چهار باغ باال به بيابان تبديل شد و باغ 
هزار جريب از حيز انتفاع افتاد. اين چنين بود 
چندين  شدن  كشيده  با  كه  رضاشاه  دوره  تا 
تازه اى  استخوان بندى  دوباره  شهر  خيابان 

يافت.
منبع:سفرنامه دالواله

تالش در راه عظمت اصفهان
در  امينى  اميرقلى  قلم  به  كه  است  مقاله  اى  مى خوانيد  آنچه 
تاريخ 27 مهرماه سال 1315 در روزنامه «اخگر» منتشر شده 

است.
بايد ديد چنين شهرى وقتى هم مركز صنايع ظريفه و قديم 
اين  از  و  گيرد  قرار  كشور  يك  جديد  صنايع  مخصوصا  و 
مى توان  آيا  باشد،  گرفته  پيش  در  را  درخشانى  آينده  لحاظ 
نسبت به امور عمرانى آن بى عالقه بود؟ و شهردارى چنين 
شهرى مى تواند در راه اصالحات شهرى با قدم هاى سست 
و لرزان پيش رفته و سير آبادانى آن را نسبت به سير سريع 
ساير ترقياتش بطئى تر قرار دهد ؟ حاال بايد ديد قدم هاى اداره 
شهردارى ما تا آنجا كه پيش رفته، روى اصل تناسب مذكور 
برداشته شده است يا خير؟ آرى... نه! نه از آن جهت كه سير 
ترقى اصفهان از لحاظ اوضاع اقتصادى در سه ساله اخير 
مى رود  شمار  به  حيرت انگيز  حقا  كه  بوده  سريع  قدرى  به 
و روى اصل اين نسبت بايد پيشرفت هاى شهردارى ما نيز 
حيرت انگيز باشد. در صورتى كه چنين نبوده و نيست. آرى. 
 / آراستن  لشكر  « ززرمى توان  گفته اند  قديم  از  كه  رو  آن  از 
بودجه  اينكه  اصل  روى  و   « خاستن  فتنه ها  بسى  لشكر  ز 
و  محقر  خيلى  شهر  دامنه  وسعت  به  نسبت  ما  شهردارى 
حقا  است  كرده  كار  تاكنون  كه  آنچه  از  بيش  است،  ضعيف 
انصافا  كرده  كار  تاكنون  هم  آنچه  و  بكند  كار  نمى توانست 
شهردارى  مى باشد.  تمجيد  و  تقدير  شايسته  زيادى  حد  تا 
ظرف  در  مخصوصا  و  اخير  ساله  دو  عرض  در  اصفهان 
سال جارى در راه آبادى اين شهر قدم هاى اساسى و بلندى 
و  اساس  ساله  دو  اين  كار هاى  گفت  مى توان  كه  برداشته 
آن  و  مى رود  شمار  به  اصفهان  اصالحات  اصلى  شالوده 
عبارت است از احداث خيابان زيبا و مهم دور شهر  ( كه در 
اين قسمت البته خدمات و جديت هاى آقاى منصور، پيشكار 
خيابان  و  شود)  فراموش  نبايد  اصفهان  ماليه  اليق  و  جدى 
جديد چهارباغ و ساختمان قسمت مهمى از ميدان و بعضى 
گرفته  انجام  گذشته  سال  در  كه  است  ديگر  متفرقه  كارهاى 
خيابان  ساختمان  و  حافظ  و  هاتف  خيابان هاى   امتداد  و 
وسط  قسمت  تسطيح  و  تهران  دروازه  ممتاز  و  بسيارعالى 
تهران  دروازه  به  طوقچى  خيابان  و  چهارباغ  جديد  خيابان 
و ساختمان دو عمارت زيبا براى وصول عوارض بلديه در 
دروازه هاى تهران و شيراز و اتمام بقيه ساختمان هاى ميدان 
نقش جهان مى باشد.انجام همين اصالحات، اشتباه نشود، كار 
واسطه  به  جارى  سال  در  خوبى  آب پاشى  اگر  نيست.  كمى 
خيابان ها،  نظافت  قسمت  در  اگر  يا  نشده،  سپور  عده  كمى 
باز به همان علت كمى عده سپور، دقتى به عمل نيامده است، 
نفر  يك  نظر  تحت  كه  ما  شهردارى  كه  كرد  فراموش  نبايد 
حكمران جدِى عمران طلب اداره مى شود، گذشته از اين كه 
ساختمان  به  وادار  را  اصفهان  صرفه جوى  و  مقتصد  مردم 
نماهاى خيابان هاى چهارباغ و شاه و دروازه تهران كرده، و 
از اين راه بسى بر زيبايى قسمتى از شهر اصفهان افزوده اند، 
مهم  خيلى  خيابان  دو  تكميل  و  احداث  به  اينكه  از  گذشته  و 
چهارباغ  معظم  خيابان  سه  سازى  كف  و  هاتف  و   حافظ 
جديد و دروازه تهران و قسمتى از خيابان دور شهر موفق 
شده اند، در راه اصالحات اساسى شهر دو قدم بسيار مهم 
ديگر  سال  دو  الى  يك  تا  آن  نتايج  كه  برداشته اند  بزرگى  و 
اصفهان  برق  كابل كشى  مساله  دو  آن  و  شد  خواهد  آشكار 
و آسفالت كارى خيابان هاى چهارباغ و شاه است كه هر دو 
رسما  عمل  نتيجه  كه  طورى  به  و  شده  گذاشته  مناقصه  به 
در روز پنج شنبه گذشته به انجمن شهردارى راپورت شد، 
قرارداد انجام هر دو امر  ( اولى با كمپانى آ. ا.ك و دومى با 
شركت ساختمان ) منعقد گرديده و قريبا شروع به كار خواهند 
واسطه  به  برق  سيم هاى  ديگر  امروز  متمدن  دنياى  كرد.در 
خطرات مهيبى كه دارد از طرق هوا عبور نمى كند، بلكه معبر 
آن زير زمين است. ديگر پايه هاى چوبى حتى در شهرهاى 
كوچك ممالك راقيه هم ديده نمى شود. از طرفى ديگر ديگر 
و  گل  باتالق هاى  زمستان  در  كه  شنى  و  خاكى  خيابان هاى 
لجن را تشكيل مى دهد و در تابستان فضاهاى پر از گرد و 
غبار، كه پسنديده يك شهر مترقى و يك كشور متمدن نيست، 
با  كه  امروز  نيست  بشود.شكى  آسفالت  سطحش  حتما  بايد 
نداشتن يك بودجه كافى و توانايى، به كار اين قبيل اصالحات 
تمامى  كه  ديگر  سال  دو  يكى  تا  مى شود،  مبادرت  اساسى 
صنعتى  محصوالت  و  افتادند  كار  به  اصفهان  كارخانجات 
اصفهان نيز چندين برابر شد و از اين راه بر ميزان عايدات 
شد،  خواهد  افزوده  زيادى  خيلى  مبالغ  ساالنه  ما  شهردارى 
مساله آسفالت كارى خيابان ها نيز با سرعت خيلى زيادترى 
پيشرفت خواهد كرد و اصفهان رنگ نوين و جلوه و جمال 

خيلى زيبا و مهم ديگرى را به خود خواهد گرفت.
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شهرمجازى
سياره  كل  از  درصد   3 تنها  رها 
تقريبا  اما  اند،  پوشانده  را  زمين 
همين  در  زمين  ساكنان  از  نيمى 
شهرها زندگى مى كنند و اين به آن 
معناست كه شهرها موجب ارتباط 
نيروهاى  قالب  در  مردم  بيشتر 
عمده و غول پيكر فيزيكى، زيستى 

و فرهنگى مى شوند.
ميان  گسترده  ارتباطات  و  نقل  و  حمل  خطوط 
شهرها، از بزرگراه ها گرفته تا قطارهاى تندرو و 
هواپيماها تجارت را به امرى فراگير در پهنه گيتى 
تبديل كرده است. به اين ترتيب جهان امروز بشر، 

كوچك تر و دنيا محلى تر شده است.

ـ  انسان  (عصر  آنتروپوسين  سازى  همگون  تاثير 
دوره جديد زمين شناسى كه از سوى پل كراتزن 
مشخصه  از  شد.  مطرح   2002 سال  در  شيميدان 
كره  بر  انسان  رفتار  تاثير  دوره  اين  اصلى  هاى 
زمين و اتمسفر طى چند قرن اخير است) بر فرهنگ 
وشيوه زندگى انسانى به همان اندازه تاثيرى است 
كه بر اكوسيستم طبيعى دارد و شهرها بزرگ ترين 
تجلى اين تاثير هستند. آنها به راستى جهانشمولند. 
نقاط  دورترين  در  مختلف  شهرهاى  كه  آنجا  از 
جهان تجربيات يكسانى را به دست مى دهند، شايد 
غريبى  احساس  شخصه  به  فردى  هر  گفت  بتوان 
است  ممكن  چند  هر  كند.  نمى  شهرى  هيچ  در 
برخى شهرها خشن تر و برخى آرام تر يا برخى 
ثروتمندتر باشند، اما در مجموع فضاى شهرى يك 
در  كه  متنوعى  تجربيات  و  ها  تفاوت  است.  شكل 
فضاى  در  وجه  هيچ  به  دارد  وجود  طبيعى  جهان 

شهرى ديده نمى شود.
شهرى  زندگى  شيوه  جذب  مردم  توده  كه  اين 
همچون  كالنشهرهايى  در  شده  باعث  شوند،  مى 
نيويورك شاهد آن باشيم كه مردم به بيش از 800 
زبان مختلف سخن مى گويند (گفته مى شود اين 

ميزان، بيشترين تراكم زبان در دنياست).

هاى  بريتون  را  جمعيت  از  نيمى  از  كمتر  لندن  در 
سفيد تشكيل مى دهند. اين رقم در يك دهه گذشته 
از 58 درصد به كمتر از 50 درصد رسيده است. 
سراسر  در  زبان  كاهش  ميزان  حال  همين  در 
جهان نسبت به هر زمان ديگرى بيشتر شده است. 
زنده  زبان  از 7000  يكى  هفته  دو  هر  در  امروزه 

دنيا از بين مى رود.

تاثير اين عصر را نمى توان فقط از منظر فرهنگى 
نگريست، بلكه از منظر زيست شناختى مهم است. 
صورت  به  را  بشر  شهرى،  جوشان  هاى  ديگ 
جونز  استيو  نظر  براساس  كند.  مى  تهديد  ژنتيكى 
كه يك نسل شناس بوده و پژوهش هايى درباره 
ازدواج هاى ميان مردم شهر و روستا انجام داده، 
گسترش تفاوت هاى ژنتيكى را مى توان از زمان 

اختراع دوچرخه به بعد تعقيب و مشاهده كرد.
اما گرايش به شهرنشينى در اين دوران يك امتزاج 
غيرمترقبه را به بار آورده است. در نتيجه جونز 
ژنتيكى  نظر  از  ها  انسان  امروزه  كه  است  معتقد 
به  شبيه  بيشتر  قبل  سال  هزار  صد  به  نسبت 
كه  طور  همان  فرهنگى  اختالط  اند.  شده  يكديگر 
به خلق كارهاى بزرگ علمى، هنرى، موسيقايى و 
بسيارى از جنبه هاى ديگر منجر شده است در از 
بين بردن موانع ميان نسل ها تاثير زيادى داشته 
و  تجربيات  شهرى  زندگى  بر  انسان  تمركز  است. 
هيچ  در  كه  كرده  تحميل  وى  به  را  هايى  دريافت 
نوع زندگى بشرى ديگرى و در هيچ گونه جانورى 

ديگرى قابل رويت نيست.

شهرهاى مجازى و انقالب مجازى
سريع  ارتباط  براى  نوين  هاى  فناورى  كه  حال 
افراد با شركت ها، حوزه هاى دولتى و خبررسانى 
اينترنت  بستر  طريق  از  ديگر  انسان  ها  ميليون  به 
فراهم شده و در دسترس عموم قرار دارد، شهرها 
ابعاد جديدى پيدا كرده است. شهرهاى مجازى كه 

در اثر ارتباط افراد از طريق شبكه هاى اجتماعى 
طور  به  اند  شده  خلق  فيسبوك  و  توئيتر  مانند 
به  هم  لزوما  و  بوده  قدرتمند  باورى  غيرقابل 

مرزهاى جغرافيايى حقيقى محدود نمى شود.
افراد همفكر بسادگى يكديگر را در تاالرها و انجمن 
هاى آنالين پيدا كرده و در جهت منافع خاصى دور 
هم جمع مى شوند. برنامه هاى كاربردى مجازى 
هم براى دور زدن شلوغى هاى رايج و يافتن افراد 

همسو بسيار سودمندند.

خريد  شبكه  مثال  طور  به  و  آنالين  هاى  باشگاه 
گروپون در تالش براى خصوصى سازى ارزهاى 
يك  مبادالت  براى  است  ممكن  و  بوده  مبادالتى 
شخص با مغازه اى در همسايگى اش راهكار ويژه 

اى تعريف كنند.
درخواست هاى مبنى بر تغيير اجتماعى و سياسى 
در اين جوامع مجازى امكانپذير شده و دولت ها و 
شركت ها را در مسيرى كه در گذشته هرگز ميسر 

نبوده قرار داده است.

كتاب  اطالعات  كردن  پيدا  براى  كه  اين  جاى  به 
هاى زيادى را زير و رو كنيم، تنها از طريق داده 
مى  مخصوصى  هاى  الگوريتم  و  آنالين  هاى 
ثانيه  از  كسرى  در  را  اطالعات  از  انبوهى  توانيم 
برسيم.  نظر  مورد  مطلب  به  و  كرده  جستجو 
تسهيالت دنياى مجازى واقعا سودمند بوده و به 
را  ها  گروه  ديگر  و  نگاران  روزنامه  مثال  عنوان 
در يافتن نقص ها، پرداخت ماليات و ديگر مسائل 
مورد عالقه عموم يارى مى كند. چنين اطالعاتى در 
ميلياردها  سوى  از  و  بوده  انتشار  قابل  ثانيه  چند 
تعداد  توانيد  مى  ثانيه  چند  در  شود.  مى  ديده  نفر 
يك  در  سرطان  بيمارى  از  پس  مانده  زنده  افراد 
منطقه يا كشور را مقايسه كرده يا مى توان صدها 
نظر درباره محصولى كه قصد خريد آن را داريد، 

مطالعه كنيد.

مجازى  و  حقيقى  شهرهاى  امروزه  گفت  بايد 
بشدت در هم گرفتار شده اند. جمع آورى اطالعات 
و ساختن جامعه در فضاى مجازى بسيار راحت 
تر از شهرهاى بزرگ دوره آنتروپوسين است كه 
اعضاى گروه ها در آن ممكن است بسيار از هم 
هاى  سختى  با  يكديگر  با  مالقاتشان  يا  بوده  دور 

زيادى همراه باشد.

اين  براحتى  واقعى  دنياى  تغييرات  و  ها  بحث  اما 
فضاهاى  اتاق  سمت  به  را  آنالين  هاى  انجمن 
تلويزيون،  در  اصلى  جريان  هاى  رسانه  دولتى، 

راديو و نشريات كشانده است.
و  آفريقا  شمال  سراسر  در  عربى  هاى  انقالب 
توئيتر،  مجازى  شهرهاى  طريق  از  خاورميانه 
شده  هماهنگ  ها  برنامه  ديگر  و  پيامك  فيسبوك، 
و بوقوع پيوست، اما محل وقوع آنها در خيابان ها 

و ميادين شهرها بود و خون و گوشت افرادى را 
كه از طريق گوشى هاى هوشمند و كامپيوترها به 
هم پيوند خورده بودند در خيابان هاى شهرهاى 

حقيقى به هم پيوند زد.

يك گروه توئيترى ، شركت استار باكس را مجبور 
كرد.  بريتانيا  دولت  به  پوند  ميلياردها  پرداخت  به 
در  آنها  قانونى  مالياتى  معافيت  از  پس  اتفاق  اين 
سال گذشته رخ داده است. بنابراين مى توان گفت 
شهرهاى مجازى به اندازه مدل حقيقى شان جهانى 
بصورت  توانند  مى  دنيا  سراسر  از  مردم  است. 
اينترنتى دورهم جمع شده و نوآورى ها، ايده ها، 

براى  فشار  حتى  و  هنرى  استعدادهاى  ابداعات، 
اعمال تغيير را به اشتراك بگذارند يا دوست يابى 
كنند. شهر مجازى، امكان كوچك كردن و فيلترينگ 
ابرشهرهاى واقعى را ايجاد كرده تا به كمك آن در 
واقعى  سفرهاى  انجام  براى  الزم  انرژى  و  زمان 
مجازى  شهرهاى  عالوه،  به  شود.  جويى  صرفه 
طريق  از  بشريت  هدايت  به  جداگانه  صورت  به 
خالقيت هاى مشترك و حل مساله كمك مى كند. 

هم  سازتر  مشكل  سويى  و  سمت  مجازى،  شهر 
دارد. در طول روز ممكن است يك فرد در يك شهر 
غربى با داده هايى بيش از داده هايى كه فردى در 
قرن پانزدهم در تمام طول عمر خود با آنها مواجه 

مى شد، مواجه شود.

ويرايش  با  قياس  در  ديجيتالى  هاى  تولد  اكنون 
آنالوگ آن پيشى گرفته و والدين كودك با ارسال 
تصاوير سونو گرافى فرزندشان در فيسبوك، قبل 
از تولد كودك، دامنه اينترنتى مربوط به نوزادشان 
را ثبت مى كنند. دولت ها، شركت ها، سازمان ها 
شده  ثبت  هاى  داده  توانند  مى  فردى  اجتماعات  و 
و  اهداف  براى  و  آورده  دست  به  را  ما  درباره 
هاى  تحليل  اين  كنند.  استفاده  خاصشان  مقاصد 
يا  خوب  است  ممكن  خصوصى  حريم  از  برگرفته 
بد باشد، اما بايد گفت اكنون بخشى از زندگى ما 

در عصر آنتروپوسين است.

داده هاى جمع آورى شده مربوط به مشتريان از 
اياالت  هاى  سوپرماركت  مركزى  سيستم  سوى 
حدس  بااليى  دقت  با  بتوان  دهد  مى  اجازه  متحده 
زد كدام يك از مشتريان خانم بتازگى باردار شده 
و زمان تولد نوزادشان چه موقع است. يك مغازه 
را  خانمى  اطالعات،  اين  از  استفاده  با  تواند  مى 
باردارى  با  مرتبط  محصوالت  تبليغات  منظور  به 
موضوع  اين  او  هنوز  حتى  كه  زمانى  در  نوزاد  و 
شايد  كند.  استفاده  نگذاشته،  ميان  در  كسى  با  را 
با  اگر  اما  باشد،  نادرستى  كار  اين  شما  نظر  از 
پليس  انرژى،  مصرف  ميزان  آناليز  از  استفاده 
قادر به تشخيص خانه اى باشد كه در آنجا كشت 
مارى جوانا انجام مى شود چه؛ باز هم مى گوييم 

بد است؟

همه ما زمانى كه تراكنش بانكى به وسيله دستگاه 
مى  سايت  وب  يك  وارد  يا  داده  انجام  خودپرداز 
عصر  در  هستيم.  اطالعات  توليد  حال  در  شويم 
آنتروپوسين، اين ما هستيم كه بايد تصميم بگيريم 
شده  ما  هاى  داده  صاحب  است  ممكن  كسى  چه 
خير،  يا  شوند  گذاشته  اشتراك  به  كسى  چه  با  يا 
باشند.  خصوصى  كامال  است  قرار  ما  اطالعات 
راستش را بخواهيد در اين مورد آخر شك و شبهه 

هاى فراوانى وجود دارد.

تغيير چهره شهرهاى آينده
بى بى سى / مترجم: آتنا حسن آبادى

از  نيمى  از  كمتر  لندن  در 
هاى  بريتون  را  جمعيت 
دهند.  مى  تشكيل  سفيد 
اين رقم در يك دهه گذشته 
از 58 درصد به كمتر از 50 
در  است.  رسيده  درصد 
كاهش  ميزان  حال  همين 
جهان  سراسر  در  زبان 
نسبت به هر زمان ديگرى 
بيشتر شده است. امروزه 
از  يكى  هفته  دو  هر  در 
از  دنيا  زنده  زبان   7000

بين مى رود.
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  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 

«فوربس» 100 دانشگاه برتر يانكي  ها 
را معرفي كرده است 

برترين دانشگاه هاي 
اياالت متحده در 

سال 2013
سمانه خلوجيني 

معيارهاي  براساس  جهان  دانشگاه هاي  رتبه بندي 

معيارها  اين  جمله  از  مي گيرد.  انجام  مختلفي 
اساتيد،  كيفيت  تجربي،  آمارهاي  به  مي توان 
امكانات  دانشجويان،  تعداد  اعطايي،  بورس هاي 
از  برخي  در  كرد.  اشاره  تحقيقاتي  و  آزمايشي 

تاثير  آكادميك  شاخص هاي  نيز  رتبه بندي ها 
چنداني ندارد و رتبه بندي براساس مواردي مانند 
دانشگاه  به  دانشجويان  ورود  و  پذيرش  نحوه 
تاثير  نيز  كشورها  از  برخي  در  مي گيرد.  صورت 
مثال  است.  متغير  رتبه بندي ها  بر  عوامل  برخي 
تحت تاثير  متحده  اياالت  در  دانشگاه ها  رتبه بندي 
انگلستان  در  ولي  است،  دانشجو  پذيرش  سيستم 
دانشگاه ها  رتبه  كه  است  مقاالت  و  نشريات  تعدد 
را تعيين مي كند. «فوربس» در تازه ترين مطلبي كه 
اياالت متحده  برتر  دانشگاه   100 به  كرده  منتشر 
دانشگاه  هشت  با  مطلب  اين  در  است.  پرداخته 

نخست اين فهرست آشنا مي شويد.

دانشگاه استنفورد 
استنفورد ـ كاليفرنيا 

در  كه  دنيارست  دانشگاه هاي  معتبرترين  از  يكي 
استنفورد،  فرماندار  دست  به  ميالدي  سال 1885 
اين  شد.  ساخته  همسرش  و  استنفورد»  «لنالد 
زوج، دانشگاه را به ياد پسرشان كه در 16 سالگي 
«لنالد  ساختند.  بود،  درگذشته  تيفوئيد  اثر  بر 
براي  را  خود  كشاورزي  زمين هاي  استنفورد» 
مركز  كاليفرنيا  ايالت  تا  داد  اختصاص  كار  اين 

دانشگاهي بزرگي داشته باشد. 

دانشگاه پومونا 
كلرمونت ـ كاليفرنيا 

 14 در  كه  است  خصوصي  دانشگاهي  «پومونا» 
از  دانشگاه  اين  شد.  تاسيس  ميالدي  اكتبر 1887 
مي شود.  محسوب  كاليفرنيا  ايالتي  دانشگاه  اقمار 
است  «لس آنجلس»  بزرگ  شهر  هفتمين  «پومونا» 
بر  بالغ  ميالدي   2010 سال  سرشماري  در  كه 
از  قسمت هايي  است.  داشته  جمعيت  نفر  هزار   15
فيلم «گاتاكا» در دانشگاه پومونا فيلمبرداري شد. 
سال  محصول  علمي-تخيلي  فيلمي  نام  «گاتاكا» 

1997 است.

دانشگاه پرينستون 
پرينستون ـ نيوجرسي 

اين دانشگاه چهارمين دانشگاه قديمي اياالت متحده 
آن هاست.  پرافتخارترين  از  يكي  و  آمريكا 
پرينستون را مي توان خانه استادان بزرگ فيزيك 
استادان  از  دانست.  اينشتين»  «آلبرت  همچون 
«پل  به  مي توان  پرينستون  مشهوردانشگاه 
سال  در  اقتصاد  نوبل  جايزه  برنده  كروگمن»، 
بهترين  فهرست  در  كرد.  اشاره  ميالدي   2008
دانشگاه هاي دنيا نيز اين دانشگاه همواره رتبه هاي 

باال را به خود اختصاص مي دهد.

دانشگاه ييل 
نيو هون ـ كنتيكت 

 1701 سال  در  كه  است  خصوصي  دانشگاهي 
جمهور  روساي  از  بسياري  شد.  تاسيس  ميالدي 
از  اياالت متحده  دولتي  سران  همچنين  و  آمريكا 
دانشكده  شده اند.  فارغ التحصيل  دانشگاه  اين 
بين  در  را  اول  رتبه  همواره  دانشگاه  اين  حقوق 
دانشگاه هاي آمريكا احراز كرده است. دانشگاه ييل 
در ماه دسامبر 2007 تعدادي از كالس هاي مقطع 
شبكه  طريق  از  رايگان  به طور  را  خود  ليسانس 

اينترنت در اختيار عموم قرار داد.

دانشگاه كلمبيا 
نيويورك ـ نيويورك 

آيوي  است.  ليگ»  «آيوي  عضو  كلمبيا  دانشگاه 
ليگ ، از معروف ترين گروه هاي دانشگاهي جهان 
و متشكل از هشت دانشگاه پرآوازه است. جايزه 
روزنامه نگاري  جايزه  معتبرترين  كه  پوليتزر 
هر  مي شود،  محسوب  آمريكا  متحده  اياالت  در 
ساله با نظارت دانشگاه كلمبيا به روزنامه نگاران 
اين  رتبه  مي شود.  اهدا  برجسته  نويسندگان  و 
دانشگاه در رتبه بندي دانشگاه هاي جهان همواره 

در ميان 15 دانشگاه برتر قرار دارد.

كالج سوارث مور 
سوارث مور ـ پنسيلوانيا 

فيالدلفيا  غربي  جنوب  مايلي   11 در  دانشگاه  اين 
آن  در  دانشجو  بر 1500  بالغ  و  است  قرارگرفته 
سال  در  كالج  اين  هستند.  تحصيل  به  مشغول 
اين  مالي  بنيه  است.  شده  تاسيس  ميالدي   1864
ميليارد  يك  بر  بالغ  ميالدي   2012 سال  در  كالج 
كالج  اين  است.  شده  برآورد  دالر  ميليون  و 499 
همواره در فهرست  دانشگاه هاي برتر اياالت متحده 

آمريكا در رتبه هاي باال قرار داشته است.

مدرسه نظامي اياالت متحده 
وست پوينت ـ نيويورك 

«وست  به  معروف  متحده  اياالت  نظامي  مدرسه 
پوينت» معتبرترين و قديمي ترين دانشگاه افسري 
ميالدي  سال 1802  در  مدرسه  اين  است.  آمريكا 
بزرگ ترين  از  يكي  مدرسه  اين  شد.  تاسيس 
دانش آموختگان  است.  جهان  در  نظامي  مدارس 
مدرسه نظامي وست پوينت اكثرا با درجه ستوان 
دومي جذب ارتش اياالت متحده آمريكا مي شوند. 
ميهن»  افتخار،  «وظيفه،  مدرسه  اين  رسمي  شعار 

است.

دانشگاه هاروارد 
كمبريج ـ ماساچوست 

«قانون گذاران  هيات   1636 سال  در  را  هاروارد 
كردند.  تاسيس  ماساچوست»  خليج  مهاجرنشين 
نام اين دانشگاه در ابتدا «دانشكده نو» بود تا اينكه 
امور  وزير  هاروارد»  مارس 1639، «جان  در 13 
داخلي آمريكا كه استاد يكي از شعبه هاي دانشگاه 
كمبريج بود، نيمي از سرمايه و امالك خود را كه 
780 پوند بود با 400 جلد كتاب به اين كالج بخشيد 
هاروارد  او،  به افتخار  سال  آن  از  مزبور  كالج  و 

نام گرفت.
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راز مرگ كودكان 500 سال 
يخ زده كشف شد

محققان دانشگاه بردفورد با انجام تجزيه تحليلهاى شيميايى روى 
بدنهاى يخ زده و موميايى شده اينكا به اين نتيجه رسيدند كه اين 
سه كودك 500 ساله كه جسد سالم آنها در سال 1999 كشف شد، 

با الكل و كاكائو مسموم شده اند.
موميايى جونيتا كه از آن با عنوان دختر يخى هم نام مى برند بدن 
به  قربانى  و  پيشكش  عنوان  به  كه  است  اينكاها  از  دخترى  يخزده 
خدايان اينكا بين سالهاى 1450 و 1480 در سن 13 سالگى به قتل 

رسيده است.
توسط   1995 سال  در  پرو  جنوب  آمپاتو  كوهستان  در  دختر  اين 
و  شد  كشف  شناسى  انسان  كارشنا  زارته  ميگل  و  رينهارد  خوان 
در موزه انسان شناسى آرژانتين به نمايش گذاشته شده است و 
به طور دوره اى در كشورهاى مختلف چون ژاپن و آمريكا نيز در 

معرض ديد عموم قرار داده شده اند.
وضعيت بدن اين دختر يخزده كه با توجه به قدمت آن در شرايط 
شد.  تبديل  علم  دنياى  در  حساسيت  يك  به  بود  مانده  باقى  خوبى 
برتر  كشف  ده  از  يكى  عنون  با  آن  از   1995 سال  در  تايمز  مجله 

دنيا ياد كرد.
اما آنچه امروز براى دانشمندان قابل توجه بوده راز مرگ وى با 

تجزيه تحليل موهايش بوده است.
برگهاى  و  الكل  تأثير  تحت  شدت  به  اينكايى  ساله   13 دختر  اين 
كاكائو به عنوان پايه كوكائين قرار گرفته و پس از آن در ارتفاعات 

سرد به عنوان يك قربانى براى مرگ قرار گرفته است.
اين دختر با روسرى از جنس پر كه روى موهاى بافته شده كشيده 

شده بود در سال 1999 در كنار دو كودك ديگر كشف شد.
 " نام  به  مراسمى  قربانى  كودكان  اين  كه  دارند  اعتقاد  محققان 
شود  مى  تصور  كه  مراسمى  اند.  شده   (capacocha) كاپاكوچا" 
براى القاى وحشت و كنترل اعضاى امپراطورى درحال گسترش 

اينكا برگزار مى شده است.
تجزيه موهاى اين كودكان كه نشان اثر شيميايى رژيم غذايى آنها 
است نشان مى دهد كه هر سه با دارو و الكل مسموم شده اند تا 
براى ماه هاى پيش از مرگشان آرام شوند. ميزان اين داروها در 
علت  اين  به  شايد  كه  بود  باال  چشمگيرى  طور  به  ساله   13 دختر 

بوده است كه وى مقاومت بيشترى از خود نشان داده است.
آزمايشهاى شيميايى توسط محققان دانشگاه بردفورد انجام شده 

و نتايج آن در مجله مقاالت آكادمى ملى علوم منتشر شده است.
جذب  و  جويدن  هنگام  كاكائو  برگهاى  كه  داشتند  اظهار  محققان 

شدن نوعى محرك معتدل آرام كننده توليد مى كرده است.
اين سه كودك موميايى نشده اند اما به طور كامل يخ زده اند، در 
كنار آنها مجموعه چشمگيرى از طال، نقره، مجسمه، منسوجات و 
ظرفهاى حاوى غذا كشف شد. در كنار اين دختر 13 ساله يك پسر 

هفت ساله و يك دختر شش ساله نيز در اين مراسم آئينى به قتل 
رسيده اند.

براساس اظهارات دكتر اندرو ويليام از اين تيم تحقيقاتى دانشگاه 
مصرف  سطح  پايانى  هاى  هفته  در  كه  است  اين  حقيقت  بردفورد، 
كاكائو و الكل در بدن اين دختر نسبت به دو كودك كم سن تر باال 
رفته است، چرا كه به نظر مى رسد نياز به آرام كردن وى در هفته 

هاى پايانى زندگيش بيشتر بوده است.

سهولت رفع مشكل هك شدن 
نيم ميليارد سيم كارت جهان

ميليارد  نيم  شدن  هك  خطر  پيش  چندى  كه  آلمان  امنيتى  محققان 
مشكالت  رفع  كه  كردند  تاكيد  بار  اين  كرده،  اعالم  را  كارت  سيم 
شديد امنيتى در ميليون ها سيم كارت تلفن هاى همراه براى اپراتورها 

ساده است.
هفته  برلين  در  امنيتى  تحقيقات  آزمايشگاه هاي  از  نوهل  كارستن 
هنوز  جهان  سراسر  در  سيم كارت  ميليون ها  كه  كرد  اعالم  گذشته 
روزسازى هاي  به  تا  مي كنند  استفاده   1970 دهه  كدنويسى  از  هم 
مي توان  كه  رسيد  نتيجه  اين  به  نوهل  بخشند.  اعتبار  را  نرم افزار 
برخى از انواع سيم كارت ها را به گونه اى فريب داد كه آنها يك كد 56 
بيتى رمزگذارى شده را كه به آن (اطالعات رمزى استاندارد) گفته 
مي شود فاش كند، اين كد با يك رايانه عادى قابل شكستن است. وى 
همچنين كشف كرده بود كه با ارسال يك به روزسازى نرم افزارى 
دربرگيرنده  كه  را  اشتباه  پيام  يك  سيم كارت ها  تلفن،  يك  به  جعلى 
دستگاه  يك  مرحله  اين  در  مي دهند.  ارجاع  است  ضعيف  كد  همان 
اطالعات  تا  كند  ارسال  تلفن  به  را  خود  جاسوس افزار  مي تواند 
اين  آورد.  به دست   Java Virtual Machineطريق از  را  تلفن  مهم 
سيم كارت هايى  تمام  در  تقريبا   Java Virtual Machine نرم افزار 

كه در دنيا فروخته مي شود، وجود دارد.

مشكل  كه  شد  يادآور  امنيتى  محقق  اين  كه  است  درحالى  اين   
كد  حاوى  كه  را  اشتباه  پيام  ارجاع  اشتباه  و  ضعيف  رمزگذارى 
ضعيف است مي توان به همان شيوه اى حل كرد كه مشكل به وجود 
مشكل  اين  نرم افزار  سازى  به روز  از  استفاده  با  يعنى  است.  آمده 
قابل رفع شدن است. سيم كارت ها داراى تنظيمات مختلف و متنوعى 
سازندگان  اختيار  در  را  سيم كارت ها  ويژگى هاى  اپراتورها  است. 
كنند.  استفاده  خود  شبكه هاي  در  ويژگى ها  اين  از  تا  مي دهند  قرار 
بسيارى از سيم كارت ها داراى تنظيمات و فناورى هاى قديمى چون 
يك  از  بيش  به  آن  قدمت  كه  هستند  استاندارد»  رمزى  «اطالعات 
آسيب پذير  سيم كارت هاى  از  برخى  مي گردد.براى  باز  گذشته  دهه 
سه  كردن  روشن  و  استاندارد»  رمزى  «اطالعات  كردن  خاموش 
است  كد  اين  از  امن ترى  شكل  كه  استاندارد»  رمزى  «اطالعات 
مي تواند به عنوان يك راهكار مناسب درنظر گرفته شود. اين مشكل 
به گونه اى قابل حل است كه كاربران حتى از به روزسازى تلفن هاى 
به روز  مرتبط  طور  به  اپراتورها  كه  چرا  نمى شوند؛  مطلع  خود 
رسانى هاي نامرئى براى كاربران ارسال مي كنند. اين به روزسازى 
حتى  اپراتورها  دارد.  را  اشتباه  پيام  ارجاع  مشكل  حل  توانايى  نيز 
مي توانند تنظيمات كليدى در مراكز پيامك خود ايجاد كنند، از آنجا 
كه كدهاى پيامك ها كه دربرگيرنده به روز سازى نرم افزارى بسيار 
خاص هستند، اپراتورها مي توانند فايروال هاى خود را طورى تنظيم 
كنند كه نوع كدهاى ارسال شده به كاربرانشان تنها از سرورهاى 
تاثير  تحت  بسيارى  اپراتورهاى  كه  آنجا  از  باشد.  شده  گرفته  آنها 
اين مشكل هستند، آزمايشگاه وى جزئيات اين تحقيق را در اختيار 

انجمن GSM قرار داده است.

هوآوى تامين كننده فناورى 
فيلترينگ انگليس

رسانه هاى خبرى افشا كرده اند كه انگليس براى دسترسى به فناورى 
فيلترينگ از شركت چينى هوآوى كمك گرفته است.

فناورى  تامين  براى  شرايطى  در  هوآوى  «موبنا»،  گزارش  به 
در  غربى  دولت هاى  سوى  از  كه  شده  برگزيده  بريتانيا  فيلترينگ 
زمينه  اين  در  تحقيقاتى  و  شده  متهم  جاسوسى  به  كشورها  برخى 

در جريان است.
از  يكى  تاك تاك  شركت  فيلترينگ  نرم افزار  حاكى است  بررسى ها 
 Homesafe سرويس دهندگان بزرگ اينترنت در انگليس موسوم به
از شركت چينى هوآوى خريدارى شده است. ديويد كامرون نخست 
بريتانيا  در   ISP شركت هاى  كرد  اعالم  قبل  هفته  انگليس  وزير 
به  مربوط  كه  هستند  هرز نگارانه اى  محتواى  كردن  فيلتر  به  موظف 

سوءاستفاده از كودكان و افراد كم سن و سال است.
از  بريتانيا  در  شركتى  هيچ  اينكه  از  انگليسى  رسانه هاى  بعضى 
فناورى فيلترينگ مناسب برخوردار نبوده و اين امر باعث شده دولت 
دست به دامن شركتى چينى شود، انتقاد كرده اند. برخى ديگر از اين 
اين  در  خارجى  شركت  يك  از  استفاده  در  دولت  اقدام  هم  رسانه ها 

حوزه را به علت پيامدهاى امنيتى آن تصميمى نادرست دانسته اند.
چينى  شركت  با  همكارى  قطع  خواستار  آمريكا  كنگره  گذشته  سال 
هوآوى به علت خطرات امنيتى آن شد. اما پس از مدتى كاخ سفيد اين 
نگرانى ها را رد و بر تداوم همكارى با هوآوى تاكيد كرد. اين شركت 
سال گذشته بيش از 3 ميليارد دالر در بريتانيا سرمايه گذارى كرد 

كه در نتيجه آن 700 فرصت شغلى در اين كشور به وجود آمد.
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 وزارت بهدارى انگلستان
قاضى دادگاههاى فرجامى در بيمارستانهاى 

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

افسانه هاى 
خوشبختى درست 

است يا نه؟
بزرگ  خانه  يك  مناسب،  شغل  كنيد  مى  فكر 
خوشبختى  بليت  خوب  همسر  يك  يا  تر 

هستند؟...
نشان  خوشبختى  علم  در  تحقيق  ها  دهه 
شما  كنيد  مى  فكر  كه  چيزى  بين  است  داده 
واقعا  كه  چيزهايى  و  كند  مى  خوشبخت  را 
اين كار را مى كنند، يك فاصله بسيار بزرگ 

وجود دارد.

افسانه:
مى  اليتناهى  خوشبختى  به  را  شما  درست  ازدواج 

رساند
درستى  ازدواج  انسانى  هر  وقتى  گويد  مى  علم 
داشته باشد، در زندگى احساس خوبى دارد، اما اين 
احساس 2 يا 3 سال طول مى كشد. بعد از آن، سطح 
خوشبختى فرد به قبل از دوران نامزدى با همسرش 

برمى گردد.
مربوط  كه  خوبى  اخبار  با  كنيد:  تقويت  را  تان  ى 
يك  كنيد.  خوشحال  را  خود  شود  مى  همسرتان  به 
تحقيق نشان داده است، بهترين زندگى هاى مشترك، 
آنهايى نيستند كه زوج ها به غم ها و ناراحتى هاى 
هستند  آنهايى  بلكه  دهند،  مى  نشان  واكنش  خود 
يكديگر  به  مربوط  خوب  خبرهاى  به  زن  و  مرد  كه 
مى  نشان  مثبت  واكنش  مقابل  طرف  هاى  شادى  و 
گيرد،  مى  ترفيع  گويد  مى  همسرتان  وقتى  دهند. 
ابراز خوشحالى و نشان دادن عالقه به اين موضوع 
نشان  زمينه  اين  در  مرتبط  هاى  سوال  پرسيدن  و 
مى دهد مراقب طرف مقابل?تان هستيد. حمايت در 
سكوت و اشاره به سختى هاى پيش رو («اوه يعنى 
بايد آخر هفته ها هم كار كنى؟») خوشبختى را تحليل 

مى برد.

افسانه:
شغل رويايى ، شما را خوشبخت تر مى كند

چيزى  هر  با  زمان  طول  در  شما  گويد  مى  علم 
لذت  زمان،  طول  در  بنابراين  شويد  مى  سازگار 
هايى كه از محيط كارى جديد به دست آورده ايد در 
طول زمان از بين مى روند. اگر مسووليت جديدى 
به شما سپرده شود، انتظارات هم باالتر مى رود و 
مى تواند احساس خوشبختى را از شما بگيرد. چند 
سال پيش يك تحقيق كالسيك انجام شد و طى آن 
سطح احساس خوشبختى ميان مديرانى كه ميانگين 
به  و  بوده  دالر  هزار   135 حقوق?ساليانه?شان 
صورت داوطلبانه شغل خود را تغيير دادند ارزيابى 
از  بعد  بالفاصله  مديران،  اين  دريافتند  محققان  شد. 
اما  داشتند  بيشترى  خوشبختى  احساس  كار،  تغيير 
بعد از يك سال، سطح خوشبختى آنها با زمان قبل 

از تغيير كارشان برابر شد.
حس  اينكه  براى  كنيد:  تقويت  را  تان  خوشى 
بايد  ندهيد،  دست  از  را  خود  كار  در  خوشبختى 

تجربه هايى را كه قبال داشته ايد تكرار كنيد. اگر قبال 
حقوق كمى دريافت مى كرديد، در شغل جديد خود 
يك هفته در ماه را طورى زندگى كنيد كه انگار همان 
كرديد،  كار مى  ها  داريد. اگر شب  را  قبلى  دستمزد 
خود را مجبور كنيد در روزهايى در ماه تا ديروقت 
در محل كار بمانيد. انتقال خود به شرايطى كه قبال 
نمى خواستيد در آنها باشيد، كمك مى كند در نقش 

فعلى احساس خوشبختى بيشترى داشته باشيد.

افسانه:
حقوق بيشتر شما را خوشبخت تر مى كند

اعضاى  دوستان،  كه  حقوقى  ميزان  گويد  مى  علم 
خانواده و همكاران?تان مى گيرند ارتباط بيشترى با 
خوشبختى شما دارد تا درآمدى كه خودتان داريد. 
جايى  در  مردم  است  شده  مشخص  تحقيق  يك  در 
خودشان  و  دارند  درآمد  دالر  هزار   25 ديگران  كه 
جايى  در  تا  ترند  راحت  دارند  درآمد  دالر  هزار   50
كه خودشان 100 هزار دالر درآمد دارند و ديگران 

200 هزار دالر.
خوشى تان را تقويت كنيد: يك راه خريدن خوشبختى 
محدود  منبع  يك  خريدن  براى  پول  از  كه  است  اين 
ديگر  افراد  به  دادن  پول  زمان.  كنيد؛  استفاده  ديگر 
و  خانه  زدن  رنگ  مثل  سطحى  كارهاى  انجام  براى 
انجام  را  كارهايى  دهد  مى  اجازه  شما  به  آن  تعمير 
دهيد كه كمك مى كنند احساس خوشبختى بيشترى 
انجام  د  بودن،  خانواده  كنار  مثل  باشيد  داشته 

كارهاى داوطلبانه يا لذت بردن از يك نمايشگاه.

افسانه:
خانه بزرگ تر شما را خوشبخت تر مى كند

علم مى گويد اگر يك خانه بزرگ تر به اين معناست 

برويد،  وام  و  قرض  بار  زير  بيشتر  بايد  شما  كه 
قطعا دليلى ندارد با داشتن آن خوشبخت تر باشيد. 
هاى  تجربه  كردن  حذف  است  داده  نشان  تحقيقات 
منفى در زندگى مثل نگرانى هاى مربوط به قرض، 
3 تا 5 برابر احساس خوشبختى شما را تقويت مى 
كند. يك محقق در اين باره گفته است: «لذت داشتن 
خانه نمى تواند حتى بخشى از درد و نگرانى اى كه 

پرداخت ماهانه قسط دارد جبران كند.»

خوشى تان را تقويت كنيد: تحقيقات نشان داده است 
به  مى كنند.  خوشبخت  را  ما  چيزها،  نه  و  تجربيات 
هستند  كسانى  افراد  ترين  خوشبخت  رسد  مى  نظر 
كه مهارت بيشترى دارند تا از چيزهايى كه به خاطر 
آنها پول مى پردازند تجربه كسب كنند؛ اين چيزها 
مى توانند يك گيتار، بليت هواپيما، يك دوربين، كالس 
هاى تزئين كيك يا كفش هاى دو باشند. شما وقتى 
با چيزهايى كه داريد خوشبخت مى شويد كه از دل 
آنها خاطرات خوب بيرون بكشيد؛ يك مسافرت جاده 
خانه  در  خانوادگى  جشن  يك  جديد،  ماشين  با  اى 

جديد يا چيزهاى ديگرى مثل اين.

افسانه:
خوشبخت  برسيد،  بزرگ  هدف  يك  به  اينكه  از  بعد 

تر هستيد
در  كه  وقتى  افراد،  از  بسيارى  داده  نشان  تحقيقات 
تر  خوشبخت  هستند،  بزرگ  هدفى  به  رسيدن  راه 
تالش  اند.  رسيده  هدف  آن  به  كه  زمانى  تا  هستند 
براى رسيدن به يك هدف با ساختن ساختار، ضرب 
مهارت  يادگيرى  براى  جديد  هاى  فرصت  و  االجل 

هاى جديد، به ما لذت مى دهند.

كوچك  هاى  هدف  تمام  كنيد:  تقويت  را  تان  خوشى 
داريد  خود  بزرگ  هدف  به  رسيدن  راه  در  كه  ترى 
تمركز  جاى  به  كنيد.  احساس  شدن)  سينما  (بازيگر 
بيش از اندازه روى خط پايان، بايد روى گام هايى 
كه براى رسيدن به هدف برمى داريد تمركز كنيد و 

از آنها لذت ببريد.

افسانه:
از  پر  بايد  هستيد  هايتان  بچه  كنار  كه  روزى  هر 

خوشبختى باشد
با  خانواده  مفهوم  گذشته  دهه   2 در  گويد  مى  علم 
اين  آنها  از  يكى  كه  بوده  مواجه  بزرگى  تغييرهاى 
است كه هر روز بايد وقت زيادى را با بچه هايمان 
افزايش  باعث  زندگى  جديد  سبك  اين  اما  بگذرانيم. 
اضطراب و ديگر حس هاى منفى درون خانواده شده 
است. برخى تحقيقات نشان داده اند افرادى كه بچه 
كمترى  خوشبختى  ندارند،  بچه  كه  افرادى  از  دارند 
افراد  كه  افسوسى  گويند  مى  محققان  برخى  دارند، 
از نداشتن خانواده و بچه دارند، بسيار بزرگ تر از 

سختى هاى داشتن آنهاست.
خوشى تان را تقويت كنيد: والدين مسن تر معموال 
به شما توصيه مى كنند براى داشتن رابطه مستحكم 
و  حمايت  آنها  از  بايد  كودكان?تان،  با  دوستانه  و 
مراقبت زيادى كنيد. البته عشق به كودكان با عشق 
بچه ها به والدين يكى نيست؛ مخصوصا اگر بچه ها 

در سنين نوجوانى باشند.

افسانه:
روزانه  هاى  دلخورى  از  بيشتر  بزرگ  بحران  يك 

خوشبختى را از بين مى برد
يك  كنند  مى  فكر  برخى  كه  حالى  در  گويد  مى  علم 
دست  از  يا  ماشين  با  تصادف  مثل  بزرگ  رخداد 
روزانه  هاى  ناراحتى  از  بيشتر  تواند  مى  كار  دادن 
خوشبختى تان را تاثير قرار دهد، واقعيت اين است 

كه مشكالت روزمره تاثير بيشترى دارند.
اما  كوچك  مسايل  اين  كنيد:  تقويت  را  تان  خوشى 
مهم را مشخص و براى رفع آنها چاره انديشى كنيد؛ 
به  تر  مثبت  كردن  نگاه  دوستان،  با  زدن  حرف  با 

مسايل يا بازيابى بيشتر انرژى.

افسانه:
وقتى به يك سن خاص مى رسيد، بهترين سال هاى 

زندگى تان را از دست داده ايد
علم مى گويد بسيارى معتقدند خوشبختى با افزايش 
است.  ديگرى  چيز  واقعيت  اما  رود  مى  بين  از  سن 
نتايج 3 تحقيق نشان مى دهد اوج تجربه هاى حسى 
مثبت در سنين 64، 65 و 70 سالگى اتفاق مى افتد. 
در واقع وقتى متوجه مى شويم سال هاى زندگى به 
مى  عوض  زندگى  به  را  ديدمان  اند،  افتاده  شماره 
كنيم. زمان كمتر ما را مجاب مى كند زمان بيشترى 
چيزهايى كه اهميت بيشترى در زندگى دارند  براى 

صرف كنيم.

براى  خاطرات?تان  از  كنيد:  تقويت  را  تان  خوشى 
تقويت احساس خوشى تان استفاده كنيد. نتايج يك 
خاطرات  آوردن  ياد  به  با  مردم  داده  نشان  تحقيق 
خوب گذشته، احساس بهترى پيدا مى كنند. از سوى 
ديگر، تحليل خاطرات بد و گذشتن از آنها باعث مى 

شود احساس خوشى افراد بيشتر شود.
Time :منبع
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كتابخانه اى 
در دست

گشتى در بازار كتابخوان هاى الكترونيك

ها،  فون  اسمارت  به  ها  توجه  همه  كه  دورانى  در 
ريدر  ايبوك  شده،  جلب  ها  اولترابوك  و  ها  تبلت 
يا همان كتابخوان هاى الكترونيكى به آرامى وارد 

بازار شده و در بازار، مخاطبان خود را دارند.
البته استفاده از كتاب هاى ديجيتال مسأله تازه اى 
نيست، اما مدرن تر شدن تجهيزات باعث شده است 
تا اين فرم ديجيتال هم شكل و شمايلى جديدتر و 
هم امكاناتى كاربردى تر پيدا كند. با توجه به اين 
دارد  بازار  در  خاصى  مخاطبان  كاال  اين  موضوع 
كه از بين برندهاى گوناگونى كه در بازار موجودند 
گوييم  مى  كنند.  مى  اقدام  خريد  و  انتخاب  براى 
مخاطبان خاص، زيرا در بازار داخلى به دليل رشد 
قيمت ها و همچنين داليل ديگر كمتر كسى به سراغ 
كتابخوان  اما  رود،  مى  الكترونيك  هاى  كتابخوان 
هاى حرفه اى جوان و افرادى كه عاشق تكنولوژى 
اين  قرص  پا  و  پر  مخاطبان  از  هستند  جديد  هاى 
لحاظ  با  و  موضوع  اين  به  توجه  با  هستند.  كاال 
كردن گستردگى برندها در بازار اين كاال، انتخاب 
در  موجود  گوناگون  هاى  مدل  ميان  از  نمونه  يك 
شما  به  كمك  براى  اما  است،  سخت  كارى  بازار 
كتابخوان  يك  خريد  هنگام  كه  نكاتى  از  برخى 
مى  گوشزد  ما  گيرند  قرار  مدنظر  بايد  الكترونيك 
كنيم. اگر قصد خريد كتابخوان الكترونيك را داريد، 

اين متن را بخوانيد:

كتابخوان الكترونيك چيست؟
كوچك  رايانه  يك  واقع  در  الكترونيك  كتابخوان 
آن؛  كاربرد  زمينه  با  متناسب  آن  ظاهر  كه  است 
يعنى مطالعه طراحى شده و توانايى قطعات داخلى 
آن در حدى است كه پاسخگوى اين نياز و نيازهاى 
توانايى  به  توجه  با  توان  مى  البته  باشد،  مرتبط 

دستگاه، امكانات ديگرى از قبيل مشاهده

ترين  بزرگ  افزود.  آن  به  نيز  را  و  فيلم  و  عكس 
حسن اين دستگاه ها كوچكى، سبكى و قابل حمل 
بودن و طوالنى بودن عمر باترى آنها است. تاكنون 
 Sony، Fujitsu، جمله  از  مختلفى  هاى  شركت 
Amazon , Samsungو كتابخوان هاى خود را با 
اندازه، ظاهر و قابليت هاى متفاوت به بازار عرضه 
كرده اند. آخرين محصولى كه اين اواخر خبر ارائه 
آن را شنيديم Kindle DX آمازون است كه نسبت 
به نسخه قبلى قابليت هاى زيادى به آن اضافه شده 

است.

چرا كتابخوان الكترونيك؟
الكترونيك  هاى  كتابخوان  دارندگان  عالقه  افزايش 
كل  به  توان  نمى  را  ها،  كتاب  خواندن  و  خريد  به 
ابزارها  اين  دارندگان  كه  چرا  داد،  تعميم  جامعه 
مشتاق  بيشتر  كه  هستند  قشرى  جزو  عموما 
گاه  هم  عده  همين  اما  هستند.  كتابخوانى  و  كتاب 
ورق  و  كاغذى  هاى  كتاب  گرفتن  دست  در  لذت 
هاى  كتابخوان  بهترين  كاربرى  به  را  آنها  زدن 
كتابخوان  اما  كل  در  دهند.  مى  ترجيح  الكترونيك 
قرائت  در  راحتى  و  سهولت  باعث  الكترونيك  هاى 
كتاب ها مى شوند، با كمك اين ابزارها مى شود، 
كتاب هاى مورد عالقه را همه جا با خود حمل كرد 
و در هر زمان كه فرصتى پيش آمد، خواند. فونت 
ها را هم به هر اندازه كه الزم باشد، مى توان تغيير 

داد. كتابخوان الكترونيك سبك و قابل حمل هستند 
و از آنجا كه از يك فناورى به نام E Ink استفاده

مى كنند، با يك بار شارژ، مى توان هزاران صفحه 
شارژ  به  نياز  آنكه  بدون  خواند،  آنها  با  را  كتاب 
كه  رفاهى  و  علت، آسودگى  همين  به  باشد.  مجدد 
آورند،  مى  ارمغان  به  الكترونيك  هاى  كتابخوان 
قابل مقايسه با خواندن كتاب الكترونيك در لپ تاپ 
ها و كامپيوترهاى دستى يا آيفون نيست. همچنين 
در  الكترونيك  هاى  كتابخوان  رواج  صورت  در 
جامعه، ميزان مصرف كاغذ به ميزان قابل توجهى 
كاهش مى يابد، پس يك سود ثانويه استفاده از اين 

ابزارها كمك به حفظ محيط زيست است.

نكته هايى كه بايد به خاطر بسپاريد
در حال حاضر اى بوك ريدرهاى متعددى در بازار 
وجود دارند و به همين علت، زمينه انتخاب مناسب 
اما  است؛  فراهم  شما  شخصى  نياز  و  سليقه  براى 
در كنار هر المانى كه در نظر مى گيريد، بايد هنگام 
اصلى  و  پايه  نكته  چند  به  ريدر  اى  دستگاه  خريد 

دقت داشته باشيد:

بودجه و نياز خود را مشخص كنيد:
قبل از اينكه براى خريد كتابخوان الكترونيك اقدام 
عالقه  مورد  برند  و  بودجه  نخست  وهله  در  كنيد، 
كنيد  مشخص  همچنين  و  كنيد  مشخص  را  خود 
يا  هستيد  فارسى  متون  مطالعه  به  مند  عالقه  كه 
الكترونيك  هاى  كتابخوان  از  برخى  زيرا  التين؟ 
قابليت بزرگنمايى متون فارسى را ندارد كه در اين 
صورت كاربر به دردسر مى افتد. در مورد بودجه 
در نظر گرفته شده براى كتابخوان الكترونيك هم 
هاى  كتابخوان  حاضر  حال  در  كه  بگوييم  بايد 
در  و...  نوك  سونى،  فاير،  كيندل  نظير  گوناگون 
بازار موجودند كه در اين بين كيندل فاير و نوك از 

همه محبوب ترند.

به طراحى دستگاه توجه كنيد:
بعضى اى بوك ريدرها مجهز به تكنولوژى خاصى 
به نام اى اينك هستند كه باعث مى شوند احساس 
كنيد در حال خواندن يك كتاب حقيقى هستيد. در 
بيشتر  خواندن  كتاب  سنتى  شكل  ها  سيستم  اين 
ريدرها  بوك  اى  ديگر  در  اما  است؛  شده  حفظ 
مى  باعث  شفاف  و  رنگى  دى  سى  ال  از  استفاده 
شود شكلى مدرن با آميزه اى از تصاوير و فيلم در 
اختيار داشته باشيد. بعضى از آنها داراى شاسى 
هدايتگر لمسى  هدايتگر هستند و بعضى ها هم از 
استفاده كرده اند. شما بايد بدانيد كدام يك از آنها 
برايتان بهتر است. آيا ابعاد صفحه نمايش دستگاه 
صفحه  ابعاد  حال  هر  به  است؟  مهم  برايتان  هم 
نمايش، وزن و ابعاد و ضخامت اى بوك ريدر هم 

اهميت بسيارى دارند.

توانايى محتوايى دستگاه را در نظر بگيريد:
تعدادى از برندها اين امكان را ايجاد كرده اند كه 
شما از صدها عنوان از پيش تعبيه شده در سيستم 
به راحتى استفاده كنيد؛ اما بعضى اى بوك ريدرها 
تنها از چند فايل محدود اينترنتى حمايت مى كنند 
و هر فايلى را نمى پذيرند. در واقع، يكى از مزاياى 
خواندن  توانايى  كه  است  اين  برتر  ريدر  بوك  اى 
تنوع  چه  هر  باشد.  داشته  را  مختلف  هاى  فرمت 
هم  مطالعه  براى  انتخاب  زمينه  قطعا  باشد،  بيشتر 

بيشتر است.

به ميزان حافظه و عمر باترى توجه داشته باشيد:
شارژ  ميزان  پرتابلى،  مدرن  وسيله  هر  همچون 
مسائلى  ترين  مهم  از  يكى  باترى  انرژى  حفظ  و 
است كه بايد آن را در نظر گرفت. قطعا اگر وسط 
دستگاه  و  باشيد  انگيز  هيجان  رمان  يك  خواندن 
تعداد  بنابراين  است؛  بزرگى  ايراد  بشود،  خاموش 
صفحاتى كه با يك بار شارژ كردن دستگاه بتوانيد 
حافظه  ميزان  همچنين  و  است  مهم  كنيد،  تورق 
ارتقاى  و  افزايش  امكان  حد  چه  تا  اينكه  و  داخلى 
حافظه ممكن است هم نكته مثبت ديگر يك اى بوك 

ريدر حرفه اى و مناسب است.

امكانات جانبى دستگاه را مدنظر قرار دهيد:
اى بوك ريدرهاى مدرن تر امكانات متعددى دارند 
براى  شود.  تر  بخش  لذت  آنها  با  كردن  كار  تا 
مثال، نمونه هاى جديد حاوى امكان فرمت صوتى 
هستند كه مى توانيد كتب صوتى را با آنها بشنويد. 
فرمت  خوانش  نور،  و  رنگ  تنظيم  چون  امكاناتى 
اينترنت،  به  اتصال  ايميل،  امكان  تصويرى،  هاى 
واژه خوانى و... از جمله اين تجهيزات اضافى است 
اى  مختلف  انواع  در  مشترى  نياز  به  توجه  با  كه 

بوك ريدرها تعبيه شده اند.

تهديدى براى 
تلويزيون ها

زندگى  وارد  سرعت  به  جديد  تكنولوژى هاى  كه  حالى  در 
شركت هاى  مى دهند،  تغيير  را  آن  و  مى شوند  ما  روزمره 
براى  را  خودشان  تالش  تمام  زمينه  اين  در  فعال  بزرگ 
فرد  به  منحصر  و  متفاوت  خدمات  و  محصوالت  ارائه 

مى كنند تا بتوانند عرصه رقابتى جديدى را ايجاد كنند.
سال هاى  در  كه  است  شركت ها  اين  از  يكى  هم  گوگل   
اخير سعى كرده است جايگاهش را به عنوان غول موتور 
جست وجوى اينترنتى كمى تغيير داده و بيشتر به كاربران 
سيستم  كه  بود  هم  دليل  همين  به  درست  شود.  نزديك 
دستگاه هاى  و  شدند  خلق  آندرويد  و  كروم  عامل هاى 
ديگر  و  گوگل  همكارى  با  نكسوس  شخصى  ديجيتال 
شركت هاى سخت افزارى طراحى و توليد شدند. حاال اين 
محصوالت كاربردى گوگل طرفداران زيادى در سرتاسر 

دنيا پيدا كرده اند.
توسعه  را  حوزه  اين  در  فعاليتش  دارد  سعى  گوگل  حاال 
بدهد و محصوالتى جديد را وارد بازار كند. در همين راستا 
«ساندرا  كه  رويدادى  در  گذشته  چهارشنبه  شركت  اين 
آن  ميزبان  گوگل  آندرويد  و  كروم  بخش  رييس  پيچاى» 
شركت  اين  شخصى  ديجيتال  محصوالت  جديدترين  بود، 
آندرويد  عامل  سيستم  از  نسخه  آخرين  با  همراه  را 
جديد  عامل  سيستم  كنار  در  كرد.  رونمايى  و  معرفى 
نكسوس  طرفدار  پر  تبلت  از  نسخه  جديدترين  و  آندرويد 
و  تصوير  وضوح  با  سبك تر،  باريك تر،  ساختارى  كه   7
قبلى  مدل  به  نسبت  يافته  ارتقا  افزارى  سخت  مشخصات 
خودش داشت، گوگل از يك محصول جنجالى و منحصر 
به فرد به نام كروم كست (Chromecast) رونمايى كرد؛ 
را  افراد  روزمره  زندگى  به  گوگل  نفوذ  كه  جديدى  ابزار 

بيشتر مى كند.

كروم كست چيست؟
 USB يا   HDMI پورت  بر  مبتنى  دانگل  يك  كست  كروم 
است كه ابعادى به اندازه حافظه هاى فلش USB دارد و به 
كاربران اين امكان را مى دهد تا ويدئو و فيلم مورد نظرشان 
را از طريق مرورگر كروم در موبايل هوشمند يا تبلت به 
تلويزيون انتقال دهند. دانگل كروم  كست در واقع از آنجا 
كه بر اساس مرورگر كروم كار مى كند محدوديتى از نظر 
استفاده از ابزارها و دستگاه هاى مختلف براى كاربرانش 
آن  روى  كروم  مرورگر  است  كافى  تنها  و  نمى كند  ايجاد 
هر  واقع  در  دانگل  اين  شود.  اجرا  مبدا  دستگاه  يا  ابزار 
تلويزيون معمولى كاربران را به تلويزيون هوشمند تبديل 
ديجيتال  دستگاه هاى  طريق  از  آن  كنترل  امكان  و  مى كند 
شخصى مختلف را فراهم مى آورد. ساندرا پيچاى در اين 
مراسم گفت: «همه مردم موبايل هوشمند، تبلت و لپ تاپ 
خودشان را دوست دارند. ما هم بر خالف محصوالت و 
خدمات ديگر، كاربران را به استفاده از يك سيستم عامل 
از  كست  كروم  نكرده ايم.»  اجبار  ابزارها  تمام  در  يكسان 
و  شده  متصل  تلويزيون ها  به   HDMI پورت  يك  طريق 
مى تواند  دانگل  اين  هست.  هم   USB پورت  يك  به  مجهز 
در صورتى كه تلويزيون كاربران پورت اضافه اى نداشته 
متصل  هم  تلويزيون ها   A/V پورت  به  راحتى  به  باشد، 
شود. موبايل يا تبلت كاربران به يك ريموت كنترل تبديل 
را  صدا  حجم  كنند،  پخش  ويدئو  آن  طريق  از  تا  مى شود 
خاموش  و  روشن  را  خود  تلويزيون  حتى  يا  كنند  كنترل 
كنند. حتى كاربران مى توانند در زمانى كه در حال تماشاى 
پخش  كنند.  اجرا  هم  را  ديگر  اپليكيشن هاى  هستند  ويدئو 
به  تبلت  يا  موبايل  كه  زمانى  در  حتى  طريق  اين  از  فيلم 
حالت استندباى مى روند هم ادامه پيدا مى كند. اين دانگل با 
ابزارهاى مبتنى بر آندرويد و iOS كار مى كند و همچنين 
است.  سازگار  هم   OS X و  ويندوزى  لپ تاپ هاى  با 
شركاى  از  آينده  ديجيتال  دستگاه هاى  دارد  انتظار  گوگل 
تجارى اش كه به احتمال زياد انواع تلويزيون و گيرنده هاى 
ديجيتال خواهند بود، همگى مجهز به كروم كست باشند. 
براى پخش ويدئو از طريق اين دستگاه تنها بايد مرورگر 

كروم را در ابزار مبدا اجرا كرد و سپس ويدئو مورد نظر را 
پخش كرد. براى پخش ويدئو هم مى توان از سرويس هايى 
از  دانگل  اين  كرد.  استفاده  هم   Netflix و  يوتيوب  مانند 
طريق Wi-Fi هم امكان اتصال به دستگاه ها و ابزارهاى 

ديگر را هم دارد. 
خود  ويدئو  بايد  كست  كروم  طريق  از  ويدئو  پخش  براى 
تاپ  لپ  و  تبلت  موبايل،  در  كروم  مرورگر  طريق  از  را 
پخش كرد. به همين دليل هم در حال حاضر سرويس هاى 
معروف آنالين يوتيوب، Netflix و گوگل پلى از طرف اين 
اين  به  مربوط  منابع  گوگل  اما  مى شوند؛  پشتيبانى  دانگل 
قرار  نرم افزارى  دهندگان  توسعه  اختيار  در  را  محصول 
داده است تا نسبت به سازگارى سرويس هاى خود با آن 
اقدام كنند و امكان انتقال تصاوير مختلف به تلويزيون هم 

فراهم شود.
اين دانگل داراى مشخصات سخت افزارى شامل پردازنده 
 ،A1-DE3005 مدل   Marvel سيستم-روى-يك-چيپ 
حافظه داخلى 4گيگابايت، حافظه رم 512 مگابايت از نوع 
DDR3، تراشه AzureWave براى كنترل شبكه بى سيم، 
و   HDMI پورت   ،FM راديويى  امواج  گيرنده  و  بلوتوث 

پورت microUSB است. 
اين دانگل از طريق موبايل هوشمند يا تبلت كاربران هدايت 
توجه  جالب  نكته  ندارد.  كاربرى  رابط  خودش  و  مى شود 
آن  دالرى   35 ارزان  بسيار  قيمت  محصول  اين  درباره 
بازار  در  جنجالى  محصول  يك  به  را  ابزار  اين  كه  است 
راه  ارزان ترين  كست  كروم  ترتيب  اين  به  مى كند.  تبديل 
تبديل  و  ويدئويى  آنالين  سرويس هاى  به  دسترسى  براى 
است.  هوشمند  تلويزيون هاى  به  معمولى  تلويزيون هاى 
چهارشنبه  در  آن  معرفى  زمان  از  محصول  اين  فروش 
گذشته با قيمت 35 دالر در فروشگاه هاى مجازى آمازون 

وBest Buy آغاز شده است.

گوگل و ساخت يك گيرنده ديجيتال ديگر؟!
استريت  وال  كست  كروم  معرفى  از  بعد  روز  يك  درست 
ژورنال گزارش كرد كه گوگل عالوه بر اين ابزار در حال 
و  جديد  ديجيتالى  گيرنده  يا  باكس  تاپ  ست  يك  طراحى 
رابين  اندى  كه  است  آمده  گزارش  اين  در  است.  توانمند 

مدير سابق بخش آندرويد در نمايشگاه
CES 2013 يك گيرنده ديجيتال آندرويدى را به صورت 
خصوصى براى بعضى شركت كنندگان به نمايش گذاشت 
برنامه هاى  و  فيلم  يا  يوتيوب  از  ويدئو  استريم  امكان  كه 
ابزار  اين  داشت.  را  تلويزيون  به  پلى  گوگل  از  تلويزيون 
حتى قادر به نصب و اجراى برنامه هاى آندرويدى هم بوده 
و مرورگر پيش فرض آن كروم است. از طرفى بر اساس 
تالش  اولين  كست  كروم   ژورنال،  استريت  وال  گزارش 
گوگل براى ايجاد ارتباط بين تلويزيون و وب نبوده است 
و آنها سال گذشته محصول ناموفقى به نام Nexus Q را 
معرفى كردند كه هيچ وقت براى فروش آماده نشد. گوگل 
قبل از آن و در سال 2010 هم نرم افزار Google TV را 
معرفى كرد كه به شركت ها اجازه مى داد محصوالت مبتنى 
بر آن را توليد كرده و از طريق آن امكان هوشمند سازى 

تلويزيون ها را در اختيار داشته باشند.
شايد محصولى كه اندى رابين در CES امسال به صورت 
به  وقت  هيچ  گذاشت،  نمايش  به  برخى  براى  خصوصى 
محصول  تا  باشد  داده  ترجيح  گوگل  و  نرسد  انبوه  توليد 
البته  و  محدودتر  قابليت هاى  با  را   Chromecast ارزان 
قيمت پايين تر روانه بازار كند. از طرفى بعضى هم معتقدند 
محصول  يك  ارائه  براى  شروعى  محصول  اين  شايد  كه 
كرده  اعالم  گوگل  كه  است  حالى  در  اين  باشد.  بزرگ تر 
كه قصد از بين بردن Google TV را ندارد و به زودى 
به روز رسانى آن را ارائه خواهد كرد كه از كروم كست 
هم پشتيبانى كند. با اين همه گوگل در اين بازار رقباى زياد 
و بزرگى دارد. شركت هاى شناخته شده دنياى تكنولوژى 
تالش  در  هم  غيره  و   Intel، Apple، Amazonمانند
هستند تا محصوالت تركيبى براى تلويزيون ها ارائه كنند و 

خود را در بازار گيرنده هاى ديجيتال مطرح كنند.

تهديدى براى تلويزيون ها
ديگرى  تكنولوژى  شركت  هر  از  بيش  واقع  در  گوگل 
پوشيدنى  كامپيوترهاى  از  مى سازد،  را  آينده  محصوالت 
جايگاه  شايد  كه  سرنشين  بدون  خودروهاى  تا  گرفته  
آينده  در  و  باشند  نداشته  امروز  دنياى  در  چندانى 
دالرى   35 گجت  حاال  داشت.  خواهند  زيادى  كاربردهاى 
جديد اين شركت آمده است تا جنجال جديدى را ايجاد كند. 
كروم كست تنها دستگاه براى اجراى ويدئو از كامپيوتر، 
تحول  مى تواند  و  نبوده  تلويزيون  روى  تبلت  و  موبايل 

بزرگى در دنياى تكنولوژى و تلويزيون ها ايجاد كند. 
در حالى كه شركت هاى بزرگى مانند اينتل، مايكروسافت 
روى  كار  حال  در  اپل  مانند  شركت هايى  از  بعد  سونى  و 
پروژه هاى مشابه هستند، گويا گوگل سعى كرده است با 
عرضه يك گجت ارزان قيمت و كاربردى از حاال پيروز اين 
انتظار  بازار  فعاالن  و  كارشناسان  باشد.  رقابتى  عرصه 
بزرگى  تحول  ايجاد  به  نهايت  در  رقابتى  روند  اين  دارند 
و  شود  منجر  تلويزيون  انواع  توليد  و  طراحى  صنعت  در 
راهكارهاى جديد را براى توليد در اين صنعت پيش روى 

شركت هاى بزرگ قرار بدهد.

ديجيتال
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گازدار  نوشابه هاى  مـصرف  حتـى  گازدار:  نوشابه هاى  نوشيدن 
معمولى را هم بايد بخاطر تاثيرى كه بر قند خون مى گذارد، در رژيـم 
غذاييـتان مـحدود كنـيد. پـس اگر قصد پايين آوردن وزنتان را داريد، 

بهتر است براى نوشيدنـى تا حـد امكان از آب معدنى استفاده كنيد.

ماندن  الغر  براى  كه  مى دانيم  ما  همه  كم:  فيزيكى  فعاليت  يا  ورزش 
بايد ورزش كنيم اما خيلى از مردم هنوز هم به اندازه كافى ورزش و 
فعاليت جسمانى در برنامه زندگى خود ندارند تا كالرى هاى مصرفى 
اضافه را بسوزانند يا بر متابوليسم كند خود غلبه كنند. بايد در اكثر 
ساعات بيدارى خود فعاليت فيزيكى داشته باشيد، يا حداقل سه جلسه 
زياد  خيلى  وزنتان  اضافه  كنيد.اگر  ورزش  دقيقه  تا 30  هفته، 20  در 
فعاليت هاى  از  است  بهتر  داريد؛  مشكل  كردن  ورزش  براى  و  است 
باشگاه  به  رفتن  از  افراد  از  كنيد.خيلى  استفاده  تفريحى تر  و  سبك تر 
و انجام همان برنامه تمرينى مشابه هميشگى خسته مى شوند. وقتى 
برنامه تمرينى برايتان خسته كننده شود، حتمًا بايد آنرا تند تند عوض 

كنيد چون انجام تمرينات تكرارى و
خسته كننده مى تواند چربى سوزى شما را خراب كند. بدن ما خيلى 
راحت  خيلى  بدنتان  كه  چيزى  تكرار  و  مى كند  عادت  ورزش  به  زود 
بتواند آن را انجام دهد هيچگونه تغيير فيزيكى ايجاد نمى كند. بله، هنوز 
هم كالرى خواهيد سوزاند اما اگر بدنتان به وضعيت كنونى مصرف 
كالرى روزانه تان عادت كند، ديگر وزنتان پايين نمى آيد. يك راه بسيار 
عالى براى باال بردن نتيجه اين است كه با امتحان كردن انواع مختلف 
يا  اسكيت،  شنا،  كنيد؛  چالش  وارد  را  بدنتان  ها،  فعاليت  و  ورزش ها 
حتى صخره نوردى. وقتى ورزش كردن برايتان شكل تفريح پيدا كند 
و لذت بخش باشد، به مدت طوالنى ترى آنرا انجام مى دهيد و كالرى 

بسيار بيشترى خواهيد سوزاند.

اول  هفته هاى  در  كالرى  كم  غذايى  رژيم هاى  متابوليسم:  آمدن  پايين 
خيلى خوب عمل مى كند اما بعد از مدتى ديگر تاثيرى در كاهش وزن 
و  آمده  پايين  شما  متابوليسم  كه  است  اين  داشت.دليلش  نخواهند 
درنتيجه به اين مقدار محدود مصرف كالرى عادت مى كند.اگر با پايين 
آوردن بيشتر كالرى هاى مصرفى به اين مساله واكنش دهيد، احتماًال 
اينبار فقط عضالتتان را از بين مى بريد و دوباره روند كاهش وزنتان 
به ركود مى رسد. اين چرخه تا جايى ادامه مى يابد كه تصميمتان براى 
وضعيت  به  دوباره  و  مى شود  منحل  مصرفى  كالرى  آوردن  پايين 
تغذيه سابقتان برمى گرديد.اما رمز اينكار اين است كه مقدار كالرى 
مصرفى را كم كم پايين بياوريد، و در عين حال از موادغذايى خوب و 
مقدار كافى پروتئين براى جلوگيرى از، دست رفتن عضالت استفاده 

كنيد.

باال  را  متابوليسم تان  مى كند  كمك  شما  به  بدنسازى  تمرينات  انجام 
ببريد و چربى سوزى تان را تسريع كنيد.

نديده گرفتن وعده هاى غذايى ساده به نظر مى رسد، كمتر مى خوريد 
از  بعضى  در  افراد  از  خيلى  دليل  همين  به  مى كنيد.  كم  وزن  حتمًا  و 
وعده ها غذا نمى خورند و بدن را به حالت گرسنگى مفرط مى كشانند، و 
براى حفظ آمينواسيدهاى الزم براى بدن، عضالت تجزيه مى شوند و 
نتيجه آن چيزى نيست جز پايين آمدن متابوليسم. همچنين اگر اجازه 
بدهيد قند خونتان خيلى پايين بيايد، دردهاى شديد گرسنگى را متحمل 
كشانده  مفرط  پرخورى  به  كه  دارد  وجود  اين  احتمال  و  مى شويد 
شويد. پس سعى كنيد غذاهاى سالم و مقوى اما كم حجم و سبك در 5 
الى 6 وعده در روز بخوريد. روزتان را با يك صبحانه خوب و سالم 
شروع كنيد كه حاوى پروتئين باكيفيت باشد.بايد ياد بگيريد كه چطور 

با اين روش غذا خوردن قند خونتان را تنظيم كنيد.

از  بسيارى  در  معموًال  اضافى  نمك  و  قند  نمك:  و  قند  زياد  مصرف 
وعده  يك  در  قند  زياد  مقدار  مصرف  هستند.  شده  فرآورى  غذاهاى 
وضعيت  اين  به  بايد  بدن  مى شود؛  خون  قند  رفتن  باال  باعث  غذايى 
واكنش نشان داده و آن را دوباره پايين بياورد. نتيجه آن اين است 
كه قسمت اعظم آن قند اضافى به شكل چربى در بدن ذخيره مى شود.

اينجاست كه خيلى از افراد كه عادت به خوردن نوشابه دارند كه فاقد 
اين  است  ممكن  چطور  كه  نمى دانند  و  مى شوند  متعجب  است  چربى 
ماده باعث ذخيره شدن چربى در بدنشان شود. پس سعى كنيد تا حد 
امكان مصرف قند را پايين بياوريد.نمك هم باعث سردرگمى مى شود 
چون كالرى ندارد اما مى تواند منجر به افزايش وزن شود. نمك باعث 
مى شود بدن آب در خود ذخيره كند، در نتيجه با مصرف مقدار زيادى 
مى شوند.پس  چاق تر  كه  كنند  احساس  افراد  برخى  است  ممكن  نمك 
سعى كنيد رژيم غذايى را دنبال كنيد كه بيشتر در آن از موادغذايى 

طبيعى و غيرآماده استفاده شده باشد.

ننوشيدن آب به ميزان كافى: در يك روز متوسط، بدن اكثر افراد دچار 
بى آبى مى شود چون خيلى بيشتر از آنچه آب در طول روز مى نوشند 
بدنشان آب از دست مى دهد. آنها اكثراً اين را متوجه نمى شوند چون 
مركز تشنگى در بدن خيلى دقيق نيست.گاهى اوقات كمبود آب در بدن 
مى تواند دردهاى گرسنگى را به همراه داشته باشد، چون خيلى از ما 
مقدار آب مورد نياز روزانه مان را از موادغذايى تامين مى كنيم.اگر به 
اندازه كافى آب نمى نوشيد و معموًال احساس گرسنگى مى كنيد، هوس 
شما به غذا ممكن است به خاطر تشنگى باشد نه گرسنگى.آب همچنين 
مى توانيد  درنتيجه  مى كند،  كمك  نيز  بدن  انرژى  سطح  بردن  باال  به 
خيلى بهتر ورزش كنيد تا كالرى بسوزانيد و وزنتان را پايين بياوريد. 

پس سعى كنيد در روز حداقل 8 ليوان آب بنوشيد.

نشانه هاى يك 
رابطه اشتباه

يك رابطه مى تواند ناسالم باشد. رابطه بد هم فقط به ازدواج يا نامزدى 
محدود نمى شود. روابط ناسالم مى تواند در خانواده، ميان دوستان يا 
قرار مالقات نيز وجود داشته باشد. هر رابطه اى كه به جسم، روح و 

احساسات شما لطمه بزند، ناسالم است.
مانند.  مى  باقى  ناسالم  روابط  در  افراد  كه  دارد  وجود  مختلفى  داليل 
برخى از افراد نمى دانند يا نمى خواهند قبول كنند كه در رابطه اشتباه 
قرار دارند يا از خاتمه دادن به اين رابطه مى ترسند يا قدرت روحى 
اين كار را ندارند. يا آنها اعتقاد دارند مى توانند شريك خود يا مسايل 

آزاردهنده را تغيير دهند.
واقعيت ناراحت كننده اين است كه بسيار كم پيش مى آيد كه روابط 
ناسالم بهبود بيابند و در عوض، هر روز بدتر نيز مى شوند. سعى كنيد 

از اين زخم ها كه بهبود آنها سخت است، دورى كنيد.

نشانه هاى هشدار دهنده براى اجتناب از آنها
يك  هاى  نشانه  توانيد  مى  راحت  خيلى  هستيد،  چه  دنبال  بدانيد  اگر 
رابطه ناسالم را كشف كنيد. در وهله نخست، مسايلى كه باعث ناراحتى 
و ترس شما مى شوند مهم ترين مسايل براى توجه هستند. از واضح 
ترين هشدارها مى توان به سوء مصرف مواد و الكل اشاره كرد كه مى 
تواند به رابطه افراد آسيب برساند. اما نشانه هاى ديگرى نيز وجود 

دارند كه در ادامه به آنها اشاره كرده ايم.

1. ستيزه جويى
ناشايست  رفتارهاى  اما  است  ناسالم  آميزى  خشونت  رفتار  هرگونه 
فيزيكى، از انواع رفتارهاى خصمانه است. هرگونه بدرفتارى فيزيكى، 

نه فقط مشت و سيلى زدن، بلكه هل دادن و كشيدن نيز ناسالم است.
ستيزه  نشانه  حيوانات  و  افراد  به  نسبت  داشتن  بيرحمانه  رفتارهاى 
كتك  به  كه  است  عصبانيتى  و  خشم  دهنده  نشان  و  افرد  در  جويى 
كارى، مشت و لگد زدن و پرتاب اجسام به طرف فرد مقابل منجر مى 
شود. هر زمان كه در رابطه اى دچار ترس و وحشت شديد، بايد از آن 

رابطه بيرون بياييد.

2. كنترل
هرگونه عدم تعادل قدرت يا رفتارهاى كنترلى در رابطه، ناسالم و غلط 
ديد،  نابرابر  و  پايين  سطح  را  مقابل  طرف  فردى  كه  زمانى  هر  است. 
عدم تعادل وجود دارد. در رابطه اى كه هميشه تحت كنترل است، طرف 
مقابل از شما انتظار دارد تا همه انتظارات آنها را برآورده كنيد و طبق 
خواسته او رفتار كنيد. شايد آنها اين گونه وانمود كنند كه مى خواهند 
به شما كمك كنند تا تصميم درستى اتخاذ كنيد يا اينكه ادعا كنند، مى 
دانند بهترين چيز براى شما چيست. اما واقعيت اين نيست، بلكه ارضاى 
نياز آنها براى كنترل ديگران است. اين رفتار مى تواند تاحدى ادامه پيدا 
كند كه حتى پيام كوتاه هاى موبايل شما يا ايميل هايتان را چك كنند. 
چراغ قرمز روابط كنترل كننده اين است كه احساس حقارت كنيد و فكر 

كنيد هيچ قدرتى براى تصميم گيرى نداريد.

3. حس مالكيت
احساس مالكيت مى تواند در نتيجه حسادت يا تنهايى اجبارى به وجود 
اما  هستند  شما  نگران  و  عاشق  كه  بگويند  شما  به  آنها  شايد  بيايد. 
واقعيت اين است كه حس مالكيت با عشق كامال فرق دارد و در نتيجه 
عدم اعتماد است. آنها به هر كارى دست مى زنند تا شما را از بودن در 

كنار افراد ديگر بازدارند.
به طور مثال، خود را به مريضى مى زنند يا دعوا راه مى اندازند. يا 
حتى ممكن است بدون اطالع با شما تماس بگيرند يا به شما سربزنند 
تا بتوانند كارهاى شما را كنترل كنند. شايد اين كارها در ابتدا عشق 

تصور شوند اما واقعا اينگونه نيست.

4. خودخواه بودن

تقريبا همه ما در شرايط متفاوت خودخواه و خودپسند مى شويم؛ اين 
الزمه ذات آدمى است. خودخواهى، زمانى به يك معزل تبديل مى شود 
كه همه چيز حول محور اين ويژگى روى رفتارهاى فرد با ديگران تاثير 
بگذارد. افراد خودخواه هميشه به خود و خواسته هاى خود فكر مى 

كنند و براى افكار و احساسات ديگران ارزش قائل نيستند.
آنها انتظار دارند همه نيازهاى آنها را برآورده كنيد و در مقابل هيچ 
انتظارى هم از آنها نداشته باشيد. آنها اغلب به شما القا مى كنند كه 
شما مسوول خوشحالى و ديگر حالت هاى روحى آنها هستيد. هنگامى 
كه توجه، مراقبت و سخاوتمندى يك طرفه باشد اين رابطه ناسالم و 

اشتباه است.

5. سواستفاده و دغل كارى
يك فرد متقلب و سواستفاده چى كارى مى كند تا شما كارى را انجام 
دهيد كه نمى خواهيد  بيشتر مواقع كارهايى كه مى دانيد درست نيست. 
هر زمان كه فردى به شما احساس گناه داد يا از تهديد براى تحت تاثير 
گذاشتن شما استفاده كرد يا توجه و عشق خود را به منزله تنبيه از 

شما گرفت، انسان متقلب، دو رو و سواستفاده كنى است.
اگر كارهايى را براى جلب توجه و رضايت طرف مقابل انجام مى دهيد 
كه خودتان دوست نداريد و احساس مى كنيد اشتباه است، بايد مراقب 

باشيد زيرا در رابطه اى اشتباه گير افتاده ايد.

6. انتقاد دايمى
همه ما در زمان هاى مختلف به رفتارها و گفتارهاى ديگران انتقاد مى 
كنيم اما اگر اين كار به طور دايم براى سركوفت زدن و آزار رساندن 
به ديگرى صورت بگيرد، رفتارى ناسالم و اشتباه تلقى مى شود. افراد 

عيب جو باعث مى شوند تا شما احساس حقارت يا ناراحتى كنيد.
آنها به طور مرتب به شما، افكار، رفتار و گفتار شما بى احترامى مى 
كنند. آنها هميشه شما را در مقابل ديگران تحقير مى كنند يا برخى از 
آنها مى دانند اين كار زشت است و سعى مى كنند در خفا انتقادهاى 
به  كنيد  احساس  شما  شود  باعث  فردى  گاه  هر  كنند.  بازگو  را  خود 
اندازه كافى خوب، زيبا يا باهوش نيستيد و ايده هاى شما احمقانه و بى 

ارزش است، بايد بدانيد در رابطه اى ناسالم گرفتار شده ايد.

7. بى ثبات و دمدمى مزاج
رفتارهاى متغير و غيرقابل پيش بينى جزو رفتارهاى ناسالم و اشتباه 
و  گيجى  باعث  فرد  يك  ناگهانى  رفتار  تغيير  شوند.  مى  بندى  دسته 
تعجب طرف مقابل مى شود. فردى كه يك دقيقه عصبانى و هيجان زده 
است و لحظه اى بعد مى خندد يا طورى رفتار مى كند كه گويا اتفاقى 

نيفتاده است، تعادل ندارد و بايد به او كمك كرد.
كه  هستند  هم  حساسى  بسيار  هاى  آدم  اصوال  مزاج  دمدمى  افراد 
هر  ترين حرف و حركت شما مى تواند آنها را عصبانى كند.  كوچك 
مساله كوچكى حالت هاى روحى آنها را تغيير مى دهد. اينگونه رفارها 
عدم  هاى  نشانه  و  است  رايج  ناسالم  و  آميز  اجحاف  هاى  رابطه  در 

تعادل روحى است.

8. عدم صداقت
عدم صداقت در رابطه هاى سالم هيچ جايگاهى ندارد. اين رفتار نه تنها 
اشتباه است كه باعث از بين رفتن اعتماد ميان دو طرف نيز مى شود. 
دروغ، مى تواند كوچك يا بزرگ، اغراق آميز يا جعلى باشد و هيچ دليلى 
تالش  يا  نيستند:  روراست  مختلفى  داليل  به  افراد  باشد.  نداشته  نيز 
مى كنند تا ارزش خود را بيش از آنچه هست نشان دهند، خود را از 
مخمصه و مشكالت رها كنند يا مى خواهند به ديگران آسيب برسانند 
و ناراحتى به وجود بياورند. دليل اين كار چندان مهم نيست، ذات اين 
كار مهم است كه به كل اشتباه است و عدم وجود اعتماد باعث مى شود 

تا رابطه ناسالم شود.

9. غير مسوول
آنها  تشخيص  و  دارند  متفاوتى  رفتارهاى  و  غيرمسوول  هاى  انسان 
چندان سخت نيست. مشكالت مالى هميشگى يا عدم مديريت پول مى 
تواند نشانه هاى فرد غيرمسوول باشد كه نمى تواند يك كار براى براى 
مدت طوالنى براى خود نگه دارد. چراغ قرمز اين مورد زمانى است كه 
فردى از نظر مالى به فرد ديگر احتياج دارد يا انتظار دارد تا در شرايط 
سخت زندگى از او حمايت كند، اما فرد غيرمسوول همان طور كه از 
نامش پيداست، اين كار را انجام نمى دهد. همه ما به كمك يكديگر نياز 
داريم اما اينكه هميشه منتظر باشيم تا ديگران از ما حمايت و مراقبت 
كنند و مشكالت ما را برطرف كنند، درست نيست. در يك رابطه سالم، 

هر دو طرف نسبت به يكديگر احساس مسووليت دارند.
يك رابطه سالم و كامل، مى تواند مساله بسيار مهمى د زندگى باشد 
اما وقتى يك رابطه ناسالم داشته باشيم، مى تواند بسيار آسيب رسان 
و  درك  مهربانى،  صداقت،  تواند  مى  سالم  رابطه  يك  باشد.  مخرب  و 
سخاوتمندى باشد كه يك فرد به ديگرى ابراز مى كند و حس حمايت و 

شجاعت را در ديگرى تقويت مى كند.
و  آزارى،  مردم  اعتماد،  عدم  خشونت،  شامل  ناسالم،  رابطه  يك 
مسووليت ناپذيرى و حسادت است. وقتى در يك رابطه توجه و احترام 
وجود نداشته باشد، نتيجه آن ناراحتى هاى روحى و جسمى خواهد 
بود. بنابراين، مراقب خط قرمزها و نشانه هاى خطر باشيد و به سرعت 

از روابط ناسالم بيرون بياييد.
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از رب گوجه فرنگي تا فرآورده هاي گوشتي

دور اين 6 تا خط بكشيد!
غذايي  ماده  روي  كه  فرايندي  هر 
آن  غذايي  ارزش  از  شود،  انجام 
مي كاهد و به همين دليل بهتر است 
شوند  مصرف  تازه  موادغذايي، 
انجام  رويشان  فرايندها  حداقل  و 
گيرد؛ مثال اگر ميوه اي را با پوره و 
آبميوه اش مقايسه كنيد، خواهيد ديد 
از  مي شود،  انجام  كه  فرايندي  هر 
ارزش  و  مي كاهد  آن  غذايي  ارزش 
غذايي ميوه تازه به مراتب از پوره 

خانگي  آبميوه  از  مراتب  به  نيز  ميوه  پوره  ارزش  و  است  بيشتر  ميوه 
بيشتر...

غذايي  ارزش  قطعا  صنعتي  آبميوه  با  مقايسه  در  خانگي  آبميوه  البته   
آنهايي  هستند  صنعت،  در  توليدي  موادغذايي  ميان  در  و  دارد.  بيشتري 
كه تركيب هاي زيانباري دارند و توصيه مي شود از برنامه غذايي روزانه 

حذف شوند.

فرآورده هاي گوشتي 
فرآورده هاي گوشتي مملو از سديم، چربي هاي اشباع با منشاء حيواني 
و نيترات هستند. به همين دليل، مصرف آنها توصيه نمي شود. بهتر است 
گوشت تازه به خصوص گوشت مرغ، بوقلمون يا ماهي را كباب شده ميل 

كنيد.

شكر 
آن  نوع  هر  مصرف  از  است  بهتر  ندارد،  طبيعي  نوع  شكر  كه  آنجا  از 
مصنوعي  قندهاي  مصرف  از  بهتر  شكر  مصرف  البته،  كنيد.  صرف نظر 
است زيرا قندهاي مصنوعي 200 بار از شكر شيرين تر هستند و به دليل 
داشتن تركيب هاي سرطان زا، زمينه ابتال به سرطان و مشكالت عصبي را 
فراهم مي كنند. در ضمن، عادت به خوردن اين شيرين كننده ها، اشتها را 
افزايش مي دهد و اضافه وزن ايجاد مي كند بنابراين شيرين كردن قهوه با 
نصف قاشق چاي خوري شكر يا عسل به مراتب بهتر از مصرف قندهاي 

مصنوعي است، هرچند توصيه مي شود مصرف آنها نيز حداقل باشد.

شير سويا و پنير سويا 
منبع  آجيل،  صورت  به  آن  دانه هاي  يا  سويا  لوبياي  صورت  به  سويا 
پروتئين گياهي محسوب مي شود اما محصول هايي مانند شير سويا و 
پنير سويا به دليل تصفيه شدن لوبياي سويا در آنها، ارزش غذايي چنداني 

ندارند و توصيه مي شود كه در برنامه غذايي گنجانده نشوند.

ذرت آماده شده در مايكروفر
در  كه  ذرت   بسته اي  تلويزيون،  تماشاي  هنگام  خانواده ها،  از  بسياري 
اين  بسته بندي  كه  حالي  در  مي خورند،  مي شود،  تهيه  سريع  مايكروفر 
مايكروفر،  در  شدن  آماده  طي  كه  دارد  خطرناكي  تركيب  محصوالت 
آنجا  از  مي شود.  بدن  وارد  آنها،  خوردن  با  و  مي چسبد  پاپ كورن ها  به 
مي توانند  ناباروري،  بروز  بر  عالوه  هستند،  سرطان زا  تركيب ها  اين  كه 
مي شود  توصيه  اين رو،  از  كنند.  ايجاد  را  كبد  سرطان  مثل  سرطان هايي 
پاپ كورن هاي آماده اي كه در مايكروفر تهيه مي شوند، نخريد و مصرف 

نكنيد.

رب گوجه فرنگي 
دارد و از  منابع ليكوپن است كه خاصيت آنتي اكسيداني  گوجه فرنگي از 
بازار،  در  موجود  گوجه فرنگي  رب  اما  مي كند  پيشگيري  سرطان  بروز 
كنسرو  قوطي هاي  در  كه  صورتي  در  و  نيست  مغذي  ماده  اين  داراي 
بسته بندي شده باشد، تركيب هاي مضري نيز دارد. در تمام خوراكي هاي 
كه  دارد  وجود  بيسفنول  نام  به  مضري  شيميايي  تركيب  كنسروشده، 
سالمت مصرف كننده را به خطر مي اندازد و اين موضوع (وجود بيسفنول) 
به دليل اسيدي بودن محيط رب گوجه فرنگي بيشتر هم مي شود، درحالي كه 
ندارد،  وجود  تركيب  اين  شيشه،  در  شده  بسته بندي  رب گوجه فرنگي  در 
يا قوطي هاي  شيشه  در  شده  بسته بندي  رب گوجه فرنگي  بايد  يا  بنابراين 
بدون بيسفنول را بخريد يا از گوجه فرنگي تازه در غذايتان استفاده كنيد.

مارگارين 
از  است؛  گياهي  مارگارين  منشاء  دارد،  حيواني  منشاء  كه  كره  برخالف 
روغن هاي گياهي توليد و جزو روغن هاي جامد محسوب مي شود و مقدار 
فراواني اسيدهاي چرب ترانس دارد. دريافت اين اسيدهاي چرب، التهاب 
و آسيب به عروق خوني را افزايش مي دهد و ريسك ابتال به بيماري هاي 
وزن  اضافه  و  كلسترول  افزايش  باعث  و  مي برد  باال  را  سرطان  و  قلبي 
سالمت  شدت  به  تصور  برخالف  غذايي  ماده  اين  واقع،  در  مي شود. 
مصرف كننده را به خطر مي اندازد و به همين دليل، بايد آن را از برنامه 

غذايي حذف كرد.

مواد غذايى معجزه گر 
براى پاركينسون 

 
فاطمه مهدى پور 

 
تخريب نرون ها يا سلول هاى عصبى، لرزه در عضالت و غيره 
عصبى  بيمارى هاى  دردآورترين  و  بدترين  از  يكى  عالئم  جزو 
براى  را  خود  تالش  بايد  ما  دارد.همه  نام  پاركينسون  كه  است 
پيشگيرى از ابتال به چنين بيمارى هايى به كار بگيريم. بايد بدانيد 
كه مواد غذايى مختلفى مانند آويشن، ميوه هاى قرمز، ماست و 
غيره مى توانند از ابتال به بيمارى پاركينسون پيشگيرى كنند يا 

براى افرادى كه دچار اين بيمارى هستند بسيار مفيدند. در اين 
مقاله چند نمونه از اين مواد غذايى را معرفى مى كنيم.

ميوه هاى قرمز
ميوه هاى  مرتب  طور  به  كه  افرادى  كرده اند  ثابت  دانشمندان 
معرض  در  كمتر  درصد   40 ميزان  به  مى كنند  مصرف  قرمز 
مى گيرند.  قرار  پاركينسون  مانند  مغزى  بيمارى هاى 
قرمز  ميوه هاى  در  موجود  آنتى اكسيدانى  فالوونوئيدهاى 
مى كنند.  مقابله  مغز  به  آسيب رسان  آزاد  راديكال هاى  با  رنگ 
مصرف  رنگ  قرمز  ميوه هاى  مرتب  طور  به  مى كنيم  توصيه 
قاط،  قره  شاه توت،  تمشك،  صحرايى،  مورد  توت فرنگى،  كنيد. 
تاثير  ميوه ها  اين  تركيب  است.  فوق العاده  بيمارى  زغال اخته 
بيشترى دارد و شما را از گزند اين بيمارى دور مى كند. توصيه 
ميوه هاى  شده اند  دچار  بيمارى  اين  به  كه  هم  افرادى  مى كنيم 

قرمز رنگ بيشترى ميل كنند.

زيره، گلپر و آويشن
باكترى هليكوباكترپيلورى سمومى را توليد مى كند كه مى توانند 
باعث بروز آسيب هاى مغزى شوند كه به ابتال و رشد بيمارى 
ادويه  باكترى  اين  با  مقابله  براى  مى انجامد.  پاركينسون 
نشان  آزمايشگاهى  بررسى هاى  نتايج  كنيد.  مصرف  بيشترى 
رشد  نابودى  باعث  مى تواند  آويشن  و  گلپر  زيره،  كه  مى دهد 

هليكوباكترپيلورى  شود.

ماست
پاركينسون  به  مبتال  افراد  براى  مى تواند  ماست  خوردن 
حاوى  ماست  اينكه  خاطر  به  چرا؟  مى پرسيد  باشد.  مفيد 
هليكوباكترپيلورى  با  مى تواند  كه  است  ميكروارگانيسم هايى 
مى شود  معده  عفونت هاى  بروز  باعث  باكترى  اين  كند.  مقابله 
حساس اند.  بسيار  آن ها  به  نسبت  پاركينسونى  بيماران  كه 
متخصصان توصيه مى كنند افرادى كه دچار اين بيمارى هستند 

ماست بيشترى مصرف كنند.

جگر بخورند
بيماران  براى  و  مى باشد   B2 ويتامين  از  سرشار  جگر 
برزيلى  پژوهش  يك  نتايج  است.  مفيد  بسيار  پاركينسونى 
دچار  كه  افرادى  مى دهد  نشان  شده  انجام  نفر   30 روى  كه 

پاركينسون هستند كمبود ويتامين B2 بوده اند. به عقيده محققان 
باعث  مى تواند   B2 ويتامين  از  سرشار  غذايى  مواد  مصرف 
بهبود اين بيمارى شود به خاطر اينكه اين ويتامين به سوخت 
و ساز بيشتر ويتامين B6 كمك زيادى مى كند. ويتامين B6 هم 

براى سنتز ناقل هاى عصبى الزم و ضرورى است.

رزمارى
بيمارى پاركينسون باعث حادتر شدن مشكالت معده مى شود. 
دريابيد.  را  رزمارى  باشيد  دور  بيمارى  اين  از  اينكه  براى 
مى تواند  كه  است  آنتى اكسيدان  از  سرشار  گياهى  رزمارى 

غشاى مخاطى معده را التيام دهد.

قهوه زياد ننوشند
قهوه باعث توليد اسيد معده مى شود و مصرف زياد آن باعث 

پاركينسونى  بيماران  متأسفانه  مى شود.  روده ها  مخاط  آسيب 
به هليكوباكترپيلورى حساس تر هستند. اين باكترى به سيستم 
براى  مى كند.  وارد  آسيب  مغز  بخش هاى  از  برخى  و  گوارشى 

همين توصيه مى كنيم كه در مصرف قهوه زياده روى نكنند.

چاى سبز براى حفاظت نرون ها
را  سبز  چاى  بماند  سالم  مغزتان  هميشه  كه  مى خواهيد  اگر 
بيمارى  به  ابتال  از  پيشگيرى  براى  مى كنيم  توصيه  دريابيد. 
پاركينسون از مصرف اين چاى غافل نشويد. حتى افرادى كه 
بنوشند.  سبز  چاى  حتمًا  نيز  شده اند  دچار  بيمارى  اين  به  قبًال 
اين بيمارى با نابودى سلول هاى مغزى و عدم كنترل عضالنى 
فقدان  دليل  به  عضالنى  كنترل  عدم  اين  مى دهد.  نشان  را  خود 
اثر  سبز  چاى  در  موجود  پوليفنول هاى  مى كند.  بروز  دوپامين 
حمالت  برابر  در  دوپامين  هورمون  از  كه  دارد  آنتى اكسيدانى 
بيمارى  از  كه  افرادى  مى كند.  محافظت  خارجى  آسيب هاى  و 
سبز  چاى  كرده  دم  از  كه  است  بهتر  مى برند  رنج  پاركينسون 
و گياه گزنه استفاده كنند. در اين صورت بيماران پاركينسونى 
همزمان  طور  به  گياه  دو  اين  التهابى  ضد  خواص  از  مى توانند 
به  افراد  همه  كه  مى كنند  توصيه  محققان  شوند.  بهره مند 
خصوص بيماران پاركينسونى به طور مرتب چاى سبز بنوشند.

از مصرف فيبرها غافل نشويد
رژيم هاى غذايى سرشار از ميوه ها و سبزيجات فرآيند نابودى 
نرون ها يا همان سلول هاى عصبى را مهار مى كنند. از آنجايى 
با  مى توانند  هستند  فيبرها  از  سرشار  سبزيجات  و  ميوه  كه 
يبوست نيز مقابله كنند. متأسفانه 60 تا 80 درصد مبتاليان به 
پاركينسون از مشكل يبوست رنج مى برند. توجه داشته باشيد 
اين  از  پيشگيرى  براى  فراوان  سبزيجات  و  ميوه  مصرف  كه 
بيمارى هم موثر است. نتايج يك پژوهش آمريكايى كه به مدت 
كه  افرادى  مى دهد  نشان  شد  انجام  نفر   7000 روى  سال   24
روزانه كمتر از يك بار مدفوع كرده اند چهار برابر بيشتر از افراد 
نهايت  در  قرارگرفته اند.  پاركينسون  بيمارى  معرض  در  ديگر 
بايد بگوييم كه كاهش مصرف گوشت قرمز تاثير پيشگيرانه اى  
در ابتال به بيمارى هاى عصبى مانند پاركينسون دارد. اما با اين 
حال بايد حواستان باشد كه دچار كمبود مواد معدنى، ويتامين ها 

به خصوص زينك و ويتامين B12 نشويد.
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از دربازكن تا جاظرفي
آلوده ترين لوازم آشپزخانه

ترجمه:  فاطمه افروغ

خيلي ها فكر مي كنند كه فقط سينك ظرفشويي يا سيم و اسكاچ جزو 
آلوده ترين وسايل آشپزخانه هستند و بايد آنها را با مواد شوينده 
شست، در حالي كه متخصصان صنايع غذايي مي گويند برخي ديگر 

از وسايل آشپزخانه هم مي  توانند آلودگي هاي محيطي و غذايي را 
در خود نگه دارند...

 اگر اين وسايل به درستي شسته و استفاده نشوند، حتي مي توانند 
عامل انتشار انواع ميكروب ها مانند اي-كوالي، سالمونال، ليستريا و 
قارچ ها در ميان لوازم آشپزي يا حتي غذاها باشند. در ادامه همين 

مطلب، شما را با اين 6 وسيله آلوده آشنا مي كنيم.

دربازكن
انواع  در  كردن  باز  براي  برقي  يا  دستي  دربازكن هاي  از  معموال 
كنسرو و تن ماهي استفاده مي شود و بيشتر ما هم آن را پس از 
استفاده (بدون شستن) داخل كشوي قاشق ها مي اندازيم اما اين كار 
مي تواند باعث باقي ماندن مقداري از محتويات تن ماهي يا كنسرو 
و  كپك ها  قارچ ها،  انواع  تكثير  و  رشد  و  دربازكن  چرخ هاي  روي 
شود.  كشو  داخل  وسايل  ساير  و  وسيله  اين  سطح  در  باكتري ها 
دربازكن بايد پس از هر بار استفاده با آب گرم و مايع ظرفشويي 

به كمك يك مسواك، خوب شسته شود. 

جاچاقويي
چاقو  كوچك  و  بزرگ  بسته هاي  دارند  دوست  خيلي ها  روزها  اين 
مختلف  اندازه هاي  با  چاقو  تعدادي  و  جاچاقويي  يك  حاوي  كه  را 
است، بخرند و آن را در آشپزخانه قرار دهند تا هر زماني كه به 
هر مدل چاقو نياز داشتند، در دسترسشان باشد اما شما به عنوان 
بيروني  و  داخلي  سطح  كه  باري  آخرين  يادتان مي آيد  خانه،  خانم 
اين جاچاقويي را با مواد شوينده شستيد، كي بود؟ براي شستن اين 
وسيله بايد يك ظرف گود را پر از آب گرم، پودر صابون و كمي 
داخل  دقيقه  چند  را  جاچاقويي  سپس  كنيد،  ضدعفوني كننده  مواد 
با  را  آن  زواياي  تمام  كردن،  خارج  از  پس  و  بگذاريد  محلول  اين 
يك مسواك يا برس كوچك به خوبي بشوييد و آب بكشيد. پس از 
خود  مخصوص  جاي  در  را  چاقوها  مي توانيد  كامل،  شدن  خشك 
قرار دهيد. از آنجا كه شما چاقوها را پس از خارج كردن از جايشان 
و پيش از استفاده نمي شوييد، بنابراين امكان آلوده شدن چاقوهايي 
است  زياد  بسيار  نمي شود،  شسته  هرگز  آنها  نگهداري  محفظه  كه 

بنابراين بهتر است جاچاقويي حداقل ماهي يكبار شسته شود.

جاميوه اي
بگذاريد  جاميوه اي  داخل  نشسته  را  ميوه ها  داريد  عادت  اگر 
كه  باشيد  مطمئن  بايد  نشوييد،  سال  تا  سال  هم  را  جاميوه اي  و 
در  قارچ ها  و  كپك ها  سالمونال،  ليستريا،  انتشار  عامل  بزرگ ترين 
يخچال شما جاميوه اي است. ميوه هاي نشسته، اگر كمي هم رطوبت 
كپك ها  مختلف،  ميكروب هاي  توليد  باعث  مي توانند  باشند،  داشته 
نگهداري  محل  اين  اگر  شوند.  نگهداري شان  محل  در  قارچ ها  و 
و  تكثير  رشد،  از  پيشگيري  براي  بايد  باشد،  يخچال  جاميوه اي 

مختلف،  غذايي  مواد  و  يخچال  درون  به  آلودگي  عوامل  انتشار 
شستن  براي  بشوييد.  خوبي  به  را  جاميوه اي  يكبار  ماهي  حداقل 
ماده  هر  يا  صابون  با  را  گرم  آب  مقداري  است  كافي  جاميوه اي 
پاك كننده ديگري مخلوط كنيد، كمي جوش شيرين به آن بيفزاييد و 
اين محلول را داخل جاميوه اي بريزيد و اجازه دهيد حدود 2 ساعت 
خشك  و  آبكشي  خوبي  به  را  جاميوه اي  سپس  بماند.  باقي  آن  در 

كنيد و آن را سرجايش قرار دهيد. 

جاگوشتي در يخچال يا فريزر
آب گوشت خام حاوي سالمونال و اي-كوالي است. اگر اين آب به 
آن  باشد  قرار  اگر  خصوص  (به  كند  نشت  شما  ديگر  غذايي  مواد 
مواد غذايي را خام مصرف كنيد) حتما باعث آلوده شدن آن ماده 
غذايي و بيمار شدن شما در اثر مصرفش مي شود بنابراين هميشه 
خام  گوشت   نگهداري  براي  را  فريزر  يا  يخچال  پاييني  طبقه هاي 
انتخاب كنيد. گوشت را طوري بسته بندي كنيد كه آب آن نشت نكند 
و اگر طبقه هاي يخچال يا فريزر، آلوده به آب و خونابه گوشت شد، 
بالفاصله آنها را خارج كنيد و با آب گرم و مواد شوينده بشوييد تا 
جلوي تكثير و انتشار ميكروب ها را در يخچال و فريزرتان بگيريد.

قطعه هاي چرخ گوشت
تمام قطعات چرخ گوشت كه با گوشت خام در تماس مستقيم هستند 
يا آب گوشت هنگام چرخ كردن روي آنها مي پاشد، در صورت تميز 
بايد  دليل  همين  به  مي شوند.  سالمونال  ميكروب  به  آلوده  نشدن،  
تمام قسمت هاي چرخ گوشت را پس از استفاده با آب گرم و مواد 
شوينده خوب بشوييد. قسمت هايي كه قابل جدا كردن نيستند هم با 
دستمال آغشته به آب گرم و مواد شوينده پاك كنيد تا باعث تكثير و 
پخش ميكروب در آشپزخانه و كابينت نگهداري چرخ گوشت نشود.

جاظرفي
مي گيرند،  قرار  ظرفشويي  سينك  كنار  كه  استيل  جاظرفي هاي 
مي توانند باعث رشد و انتشار انواع ميكروب ها و باكتري ها باشند. 
تا  شوند  برداشته  سينك  كنار  از  يكبار  ماهي  بايد  جاظرفي ها  اين 
كنيد.  تميز  ضدعفوني كننده  و  شوينده  مواد  با  را  آنها  زير  بتوانيد 
خود جاظرفي هم بايد ماهي يكبار درحالي كه ظرفي درون آن قرار 

ندارد، با مواد شوينده و آب گرم شسته شود.
منبع: ريدرزدايجست

طناب زدن؛ چرا، 
چقدر، چگونه؟

ترجمه:محمد نيكويي
قيمتي  كه  است  ورزشي  وسيله  كدام 
جا  چمدان  يك  در  دارد،  ارزان  بسيار 
امكان  خانواده  اعضاي  همه  مي شود، 
قلبي-  توانايي  دارند،  را  آن  از  استفاده 
عروقي و همزمان استحكام عضالني را 
ورزش  دقيقه  تا 20  و 15  مي دهد  بهبود 
را  خوشمزه  شكالت  يك  كالري   آن،  با 
زده ايد:  حدس  درست  بله،  مي سوزاند؟ 

طناب زدن!...

سوزاندن  براي  عالي  روشي  زدن  طناب 
دويدن  اندازه  به  مي تواند  و  كالري هاست 
كالري سوز باشد. طناب زدن به بهبود كاركرد قلبي 
كمك و پايين تنه و باالتنه را تقويت مي كند و مقدار 
مي سوزاند.  كوتاهي  مدت  در  را  كالري  زيادي 
شما مي توانيد طناب زدن را به عنوان مكمل برنامه 
طناب  با  دهيد.  انجام  روزانه تان  روتين  ورزشي 
زدن استرس مستقيمي بر زانوها، قوزك هاي پا و 
را  حركت  اين  اگر  اما  مي شود  وارد  لگن  مفاصل 
درست انجام دهيد، فشار وارد بر مفاصل حتي از 

دويدن آرام هم كمتر خواهد شد.

چه شرايطي را بايد رعايت كنيد؟
(طنابي  مهره اي  طناب  از  استفاده  مبتدي?ها  براي 
توصيه  سانتي متري)   2 مهره هاي  با  قيطاني 
كنترل  و  مي كند  حفظ  را  خود  شكل  زيرا  مي شود 
وزن  سبك  نخي  يا  نايلوني  طناب هاي  از  آن 

راحت تر است.
قدم گذاشتن  و  طناب  دستگيره هاي  نگه داشتن  با 
روي آن، مي توانيد طول طناب را تنظيم كنيد. اگر 

دستگيره هاي آن به حد زير بغل شما برسد، بايد 
اندازه  به  ورزشي  كفش هاي  كنيد.  كوتاه  را  طناب 
ورزشي  كفش هاي  از  ترجيحا  و  بپوشيد  پايتان 
ويژگي هاي  از  تركيبي  كه   cross training نوع 
كنيد.  استفاده  دارند،  را  ورزشي  كفش هاي  انواع 
پهن تر  كف  با  تنيس  كفش هاي  شبيه  كفش ها  اين 
كفش هاي  از  آنها  درون  بالشتك  كه  هستند 
زدن  طناب  براي  است.  ضخيم تر  دو،  مخصوص 
و  متر   1/5 در   2 حداقل  مساحت  با  محوطه اي  به 
نياز  سر  باالي  آزاد  فضاي  سانتي متر   25 حداقل 
انجام  آن  روي  را  ورزش  اين  كه  سطحي  داريد. 
سيمان  علف،  فرش،  روي  است.  مهم  نيز  مي دهيد 
يا آسفالت طناب نزنيد چون طناب زدن روي فرش 
ميزان ضربه وارد بر مفاصل را كاهش مي دهد، اما 
اگر فرش ضخيم باشد ممكن است كفش هايتان در 
آن فرو رود و دچار پيچ خوردگي قوزك يا زانوي 
يا  چندال،  تخته  قطعات  چوبي،  كف  از  بشويد.  پا 

كفپوش نرم ضربه گير استفاده كنيد.
چگونه طناب بزنيد؟

كنيد،  شروع  را  طناب زني  مي خواهيد  تازه  اگر 
زدن  طناب  براي  شويد.  مشكل  دچار  ممكن است 
الزم است هماهنگي حركتي داشته باشيد يا آن را 
در خود ايجاد كنيد بنابراين بايد جداگانه دست ها 
و پاهايتان را تمرين دهيد. دستگيره هاي طناب را 
با يك دست بگيريد و آن را نوسان دهيد تا ريتم 
نوسان آن را دريابيد. بعد بدون طناب باال و پايين 
 پريدن را تمرين كنيد. در مرحله آخر طناب زدن و 
پريدن را با هم انجام دهيد. ابتدا احتماال مي توانيد 
با  را  زدن  طناب  بزنيد.  طناب  دقيقه  يك  مداوم 
رفتن  قدم رو  مانند  كم  ضربه  با  ورزشي  حركات 
مدت  به  بتوانيد  به تدريج  تا  دهيد  انجام  متناوب 
طوالني تر طناب بزنيد. براي يك فرد عادي، حداكثر 
10 دقيقه طناب زدن مداوم كافي است. در عين حال 
مي توانيد طناب زدن را با ورزش هاي ديگر تركيب 
يا  هوازي  ورزش هاي  انجام  فاصله  در  مثال  كنيد. 
قدرتي 50 تا 200 بار طناب بزنيد و به تدريج تعداد 

آن را افزايش دهيد.

مي آيد  وارد  هنگامي  مفاصلتان  به  فشار  بيشترين 

كه هر بار كه طناب از زير پاهايتان عبور مي كند، 
سرعت  كردن  كند  براي  دهيد.  انجام  پرش  يك 
طناب زني  مي توانيد يك جهش كوچك اضافي انجام 
حداكثر  ميزان  به  يابد.  كاهش  فشار  اين  تا  دهيد 
ضربان مجاز قلب براي خودتان توجه داشته باشيد 
تا شدت طناب زني تان آنقدر باال نرود كه سالمتتان 
را به خطر بيندازد. براي محاسبه حداكثر ضربان 
مجاز قلب مي توانيد عدد سنتان را از عدد 220 كم 
كنيد. هدف شما بايد رساندن ضربان قلبتان به حد 
70 تا 85 درصد اين ميزان حداكثر باشد. مثال اگر 
40 ساله باشيد، حداكثر سرعت ضربان قلب مجاز 
براي شما 180 است و ناحيه هدف شما از 126 تا 

153 ضربان در دقيقه است.

پيشگيري از آسيب ديدگي
ناشي  ضربه هاي  مقابل  در  تحملتان  درباره  اگر 
هوازي  جسمي  فعاليت  و  مفاصل  بر  طناب زني  از 
داريد،  ترديد  مي دهيد،  انجام  آن  حين  كه  شديدي 
با پزشكتان مشورت كنيد. توجه به نوع كفش ها و 
هم مهم است.  سطحي كه روي آن طناب مي زنيد 
مانند هر ورزش ديگري، گرم كردن، انجام حركات 
چگونگي  دارد.  ضرورت  كردن  سرد  و  كششي 
شدت  تعيين كننده  طناب زدن،  هنگام  شما  پريدن 
نكته  مي شود.  وارد  بد نتان  به  كه  است  ضربه اي 
طناب  هنگام  است.  درست  شيوه  به  پرش  اصلي 
زدن، روي پنجه  پاها باال و پايين بپريد. هنگامي كه 
ضربه  پاي  تان  پاشنه  به  مي دويد،  يا  مي رويد  راه 
وارد مي آيد. با پريدن روي پنجه هنگام طناب زدن 
ضربه  جذب كنندگي  طبيعي  خاصيت  از  مي توانيد 
استفاده كنيد. در اين صورت ضربه وارد آمده بر 
خواهد  كمتر  هم  دويدن  هنگام  از  حتي  شما  بدن 
هستيد،  مبتدي  زدن  طناب  در  كه  هنگامي  بود. 
معموال باالتر از حد مورد نياز به باال مي پريد اما 
براي  زمين  كف  از  گرفتن  فاصله  سانتي متر   2/5

طناب زني كافي است.

طناب زدن براي كودكان
سالمت  به  مي تواند  كودكي  دوران  از  زدن  طناب 

از  پيشگيري  و  آينده  سال هاي  در  عروقي  قلبي- 
سكته قلبي و مغزي كمك كند. همچنين مهارت هايي 
او  به  مي آورد،  دست  به  زدن  طناب  با  كودك  كه 
كمك  باالتر  سنين  در  ديگر  ورزش هاي  انجام  در 
خواهد كرد. هنگام طناب زدن بايد درباره وضعيت 

و حركت?هاي  بدنتان هوشيار باشيد و ياد گرفتن 
اين مهارت عالي به رشد توانايي هاي مغزي براي 
باالخره  مي كند.  كمك  پيچيده تر  ورزش هاي  انجام 
اينكه طناب زدن فقط براي دختركوچولوها نيست، 
باالتر  سنين  در  زنان  و  مردان  هم  و  پسرها  هم 

مي توانند به اين ورزش عالي بپردازند.

WebMD :منبع
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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 

سفر به چين 
سرزمين اژدها و افسانه

چين پرجمعيت ترين كشور دنيا است. ايالت چونگين 
پهناورترين شهر اين كشور است و حدود 31 ميليون 
 18 حدود  نيز  شانگهاى  جمعيت  دارد.  جمعيت  نفر 
چين  به  كه  چين  خلق  جمهورى  است.  نفر  ميليون 
ارزشمند  تاريخى  بناهاى  زيبا،  طبيعت  دارد  شهرت 
و فرهنگ و آداب و رسوم خاص خود را دارد. چين 
باستان يكى از كهن ترين تمدن هاى تاريخ را دارد. 
اين كشور پهناور كه خود همچون يك دنياى بزرگ 
جالب  هاى  افسانه  و  مذهبى  معابد  از  مملو  است، 

توجه است.

هايى  مكان  و  دهيد  انجام  چين  در  بايد  كه  كارهايى 
كه بايد ببينيد

سواحل
شايد برايتان عجيب باشد اما چين زيباترين ساحل 
هاى گرمسيرى دنيا را در خود دارد. سانيا در ساحل 
جنوبى جنوبى ترين ايالت چين قرار دارد و جزيره 
گردشگرى  هاى  مكان  ترين  محبوب  از  يكى  هاينان 
براى تعطيالت به شمار مى رود. اين جزيره هتل هاى 
بين المللى، سواحل زيبا، زمين گلف، درختان نارگيل 
و ورزش هاى آبى دارد. در كنار اين سواحل به هيچ 

وجه گذر زمان را احساس نمى كنيد.

بيجينگ
هاى  جاذبه  نيز  بيجينگ  ممنوعه،  شهر  همچون 
بزرگ  تيانانمن   ميدان  همچون  متنوعى  گردشگرى 
به  متعلق  كه  بهشت  معبد  دنيا   عمومى  ميدان  ترين 
قرن 15 ميالدى است، قصر تابستانى كه استراحت 
گاه خانواده سلطنتى است، دروازه هاى قديمى ديوار 
پارك  و  هاتونگ  قديمى  و  سنتى  هاى  كوچه  شهر، 

زيباى بيهاى دارد.

بناهاى تاريخى بودايى ها
در غارهاى بودايى النگمن كه قدمت آن به قرن 15 
شده  كارى  كنده  هاى  مجسمه  رسد،  مى  ميالدى 
در  كنيد.  مشاهده  را  داتونگ  نزديكى  در  يوانگانگ 
توانيد  مى  النزو  نزديكى  در  الماسرى  بينجلينگ 
غارهاى بودايى ها را ببينيد كه شامل زيارتگاه ها و 

بناهاى تاريخى بودايى ها است.

غارها
اژدهاى  غار  به  زمينى  زير  دنياى  تماشاى  براى 
زرد Zhangjiajie  بزرگ ترين و مشهورترين غار 
و  استاالكتيك  انواع  غار  اين  در  برويد.  است،  آسيا 
چند  هاى  نئون  با  كه  دارد  زيبايى  هاى  استاالگميت 

رنگ به زيبايى مزين شده اند.

شهر چنگدو
در شهر چنگدو مى توانيد بناهاى تاريخى و مقدس 
بيرون  در  كه  لشان  و  شان  امى  همچون  ها  بودايى 
نزديك  از  را  دارند  قرار  ها  صخره  ميان  و  شهر 
ببينيد. اين صخره ها حدود 71 ارتفاع دارند. در اين 
نيز  پاندا  نگهدارى  و  پرورش  مركز  همچنين  شهر 

وجود دارد.

ماساژ مخصوص چينى ها
و  سوزنى  طب  ماساژ،  همچون  چين  سنتى  طب 
دارند.  رواج  چين  جاى  همه  در  گياهى  هاى  تونيك 
(انرژى   qi جريان  افزايش  براى  مخصوص  ماساژ 
را  بدن  و  است  شده  طراحى  روز  نيمه  در  حيات) 
شهرهاى  در  ماساژ  اين  رساند.  مى  الزم  تعادل  به 

مختلف چين انجام مى شود.

دوچرخه سوارى
از  آمد  و  رفت  براى  چينى  ميليون   300 حدود 
كرايه  هاى  كيوسك  كنند.  مى  استفاده  دوچرخه 
دوچرخه در همه جاى شهر پراكنده هستند و بهترين 
وسيله براى تماشاى زيبايى هاى شهرهاى چين نيز 
مخصوص  هاى  زمين  مشهورترين  است.  دوچرخه 
و  چين  بزرگ  ديوار  كنار  در  سوارى  دوچرخه 

گويليلى و يانگشو در ايالت گوانكسى است.

ديوار بزرگ جين
ديوار بزرگ چين در طول دو هزار سال ساخته شده 
است و حدود 5400 كيلومتر امتداد دارد و برخالف 
و  ها  سنگ  نيست.  رويت  قابل  فضا  از  ها،  افسانه 

آجرهاى بخش بادالينگ حدود 8 متر ارتفاع و 6 متر 
عرض دارند و به بيجينگ نزديك هستند و فقط 70 
كيلومتر فاصله دارند. منطقه اى كه گردشگر كمترى 
مى  جا  اين  در  است   Mutianyu رود،  مى  آنجا  به 
توانيد ماشين برقى كرايه و باالى ديوار حركت كنيد.

هنگزو
نام  شهر  اين  از  خود  هاى  داستان  در  ماركوپولو 

ابريشم  و  چاى  توانيد  مى  اينجا  در  است.  برده 
از  يكى  هنگزو  گفت  بتوان  شايد  كنيد.  خريدارى 
اين  منطقه  زيباترين  است.  دنيا  شهرهاى  زيباترين 
طبيعت  كه  است  غربى  رودخانه  كنار  در  نيز  شهر 

فوق العاده اى دارد.
پياده روى

آنها  بيشتر  از  كه  دارد  بسيارى  طبيعى  مناظر  چين 
را بايد با پاى پياده ديدن كرد. پايگاه كمپ اورست 
يكى از مشهورترين و محبوب ترين مقاصد سفرهاى 
پياده روى در اين كشور است. پياده روى آرام در 
دل كوه ها، فالت تبت يا ديوار چين از ديگر تفريحات 

رايج در چين است.

اسب سوارى
خودمختار  ¬ايالت  به  بايد  سوارى  اسب  براى 
چمنزارهاى  در  و  برويد  چين  درونى  مغولستان 
اين  براى  ببريد.  لذت  سوارى  اسب  از  آنجا  وسيع 
ورزش مفرح تورهاى مختلفى در كشور وجود دارد 
انگيزى  هيجان  و  كامل  هاى  برنامه  و  امكانات  كه 

دارند.

لهاسا
شاخه  بودايى،  مذهب  مركز  و  تبت  پايتخت  لهاسا، 
 3700 ارتفاع  در  شهر  اين  است.  جهان  در  المايى 
دنيا  شهرهاى  بلندترين  از  يكى  و  دارد  قرار  مترى 
قرن 17  به  متعلق  تاريخى  قصر  رود.  مى  شمار  به 
ميالدى پوتاال كه مركز داالى الما بوده است، حاوى 
مجسمه هاى بزرك و غول پيكر بودا است. در اين 
شهر بايد به معبد طاليى بودايى ها، معبد جاكهانگ 
هاى  جاذبه  از  و  بزنيد  سرى  هم  تابستانى  قصر  و 

آنها ديدن كنيد.

آرامگاه مينگ
13 تن از سلسله 16 امپراتورى ها در آرامگاه مينگ 
از  خارج  در  آرامگاه  اين  اند.  شده  سپرده  خاك  به 
بيجينگ واقع شده است و مى توان در طول سفر از 

بيجينگ به ديوار بزرگ از آن ديدن كرد.

 مناظر چشمگير طبيعت
مناظر فوق العاده زيباى كشور چين شهرت جهانى 
كوموالنگما  ملى  پارك  آنها  بهترين  از  يكى  دارند. 
اين  در  دارد.  قرار  اورست  اطراف  در  كه  است 
شده  ثبت  نيز  يونسكو  جهانى  ميراث  چندين  كشور 
است كه از جمله آنها مى توان به پارك كوهستانى 
تايشان، كوه بودايى ها  امى شاين و رودخانه ها و 

آبشارهاى دره جيوزايگو اشاره كرد.

پاگودا
در  چين  قديمى  و  چوبى  پاگوداهاى  يا  بودايى  معبد 
بتكده هاى اينگكسيان، كيفنگ آيرون و فن بو مربوط 
مسيح  ميالد  از  پس   977 و   1049 هاى  سال  به 
چهار  پاگوداى  همچون  نيز  ديگرى  معابد  هستند. 
مسجد  و  چين)  سنگى  معبد  ترين  (قديمى  مربع  در 
پس   650 سال  در  عرب  تجار  توسط  كه  گوانگزائو 
از ميالد مسيح ساخته شده است از ديگر عبادت گاه 

هاى چين هستند كه ارزش يكبار ديدن را دارند.

پانداها
پارك قديمى و جنگل بامبو در ايالت شيچوآن آخرين 
پيكر  غول  پانداهاى  از  نگهدارى  مانده  باقى  مراكز 
است. براى تماشاى اين پانداها از نزديك و آشنايى 
با نحوه زندگى و خوراك آنها بايد به مركز تحقيقات 

و پرورش آنها در باالى كوه وولونگ برويد.

صخره نوردى
از ديگر تفريحاتى كه مى توانيد در كشور چين از آن 
لذت ببريد، صخره نوردى است. سنگ هاى عمودى 
مكه  گوانگكسى،  ايالت  در  يانگشو  اطراف  هاى  كوه 
همه  براى  منطقه  اين  است.  دنيا  نوردهاى  صخره 
هيجان  تجربه  اى  حرفه  يا  مبتدى  نوردهاى  صخره 

انگيزى به جاى مى گذارد.

شانگهاى
شانگهاى مركز تجارت و قطب اقتصادى چين است. 
كنار  در  را  بلند  هاى  خراش  آسمان  شهر  اين  در 
ساحل باند كه معمارى اروپايى دارد و خيابان هايى 
به شكل و شمايل فرانسوى و باغ هاى چينى قديمى 
را مى توانيد ببينيد. مراكز خريد و بازارهاى مختلفى 
در  نيز  خدا  شهر  معبد  دارند.  وجود  شانگهاى  در 

شانگهاى قرار دارد.

جنگل سنگى شيلين
براى ديدن زيباترين و مشهورترين جاذبه گردشگرى 
برويد.  كومينگ  از  روزه  يك  سفر  يك  چين،  طبيعى 
جنگل سنگى شيلين همان طور كه از نامش پيداست 
درختان سنگى و عمودى دارد. در واقع تخته سنگ 
ها طورى در اين جنگل قرار گرفته اند كه شكلى شبيه 

جنگل سنگى ساخته اند.

جاده ابريشم
جاده ابريشم مسيرى براى تجارت بوده است كه از 
ميان بيابان و كوه ها با درياى خزر و مديترانه مى 
رسد. اين جاده، مذهب بودايى و اسالم را وارد چين 

كرده است.

شهر سوژو
اين شهر 2500 سال قدمت دارد و به آن ونيز چين 
راستاى  در  شهر  اين  هاى  خيابان  گويند.  مى  نيز 
كانال بزرگ شهر كشيده شده اند و باغ هاى آبى آن 
هاى  دوزى  سورن  و  ابريشم  دارند.  شهرت  بسيار 

شهر سوژو نيز بسيار مشهور هستند.

تاى چى
تاى چى يكى از مشهورترين هنرهاى رزمى در جهان 
و به ويژه چين است. تاى چى به معناى نهايت برتر 
و نوعى كونگ فوى چينى است. هنر سايه هاى اين 
ها  پارك  در  زود  بسيار  هاى  صبح  هميشه  ورزش 

يا ميدان هاى اصلى شهرهاى چين انجام مى شود.

ارتش سفالى
سرباز  هزاران  سفالى  مجسمه  شامل  سفالى  ارتش 
مجهز است كه به پادشاهى چين شى هوان، موسس 
مربوط  است،  ميالد  از  پيش   220 در  چين  دودمان 
در  تراكوتا  ارتش  سنگى  هاى  مجسمه  شود.  مى 
امپراتورى  نخستين  پايتخت  آن  شى  شهر  حوالى 
چين پراكنده هستند. اين آثار از مهم ترين يافته هاى 
شمار  به  اخير  هاى  سال  در  جهان  شناسى  باستان 

مى روند.

گردشگرى
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پادشاه قله ها
فدراسيون  رسمى  مدرس   . فرهادى  مهدى 

كوهنوردى و هيماليانورد

كوهنوردى يك ورزش ماجراجويانه است نه 
هدف  يك  قله  يك  صعود  كمتر.  نه  و  بيشتر 
شخصى است نه كارى قهرمانانه و حماسى 
تعبيرات  از  استفاده  و  حماسى كردن  و 
به  كمكى  هيچ  ورزش  اين  براى  اغراق آميز 
مى تواند  تنها  و  نمى كند  آن  توسعه  و  رشد 
جوانان پرشور و احساس را از تعقل و تفكر 
سوق  انتحارى  حركات  به سوى  و  بازداشته 
با  كه  يافت  بتوان  را  كسى  كمتر  شايد  دهد. 
كوه و كوهنوردى آشنا باشد اما نام رينهولد 
مسنر را نشنيده باشد. او اولين انسانى است 
هشت هزارمترى  قله   14 صعود  به  موفق  كه 

توان  و  شخصيتش  نوع  به خاطر  و  شد 
دنيا  عمومى  افكار  با  ارتباط  در  او  باالى 
همواره  كوهنوردى اش  روش  و  ديدگاه ها 
احترام  ديده  به  و  بوده  جهانيان  موردتوجه 
منتقدان  او  هرچند  مى شود  نگريسته  آنها  به 
و طرفداران جدى خود را نيز داشته و دارد. 
مطلب ذيل برگرفته از مصاحبه اى از رينهولد 
مسنر است كه پيش از اين آن را در وبالگ 
همطناب من منتشر كرده ام: «من اولين كسى 
بودم كه به كوهنوردى حماسى كه طى دهه 
ايتاليا-مهدهاى  و  آلمان  در  گذشته  قرن  اول 
اين  دادم.  پايان  شد  متولد  اروپا-  فاشيسم 

نوع كوهنوردى نه تنها بعد از جنگ جهانى دوم 
محدود  شكل  به  هم  هنوز  بلكه  يافت،  ادامه 
گفتم  كه  بودم  كسى  اولين  من  دارد.   وجود 
قله  فراز  بر  را  پرچمى  هيچ  ندارم  قصد  من 
دستمال گردن  من  پرچم  درآورم،  اهتزاز  به 
من است و به خاطر همين امر نيز مورد انتقاد 
و توهين قرار گرفتم. من همچنين اين فلسفه 
را كه كوهنوردى كه در كوهستان بميرد يك 
گذاشتم.  پا  زير  است،  شهيد  يا  قهرمان  نوع 
مردن يك كوهنورد در كوهستان چيزى جز 
مى توان  كه  كارى  تنها  و  نيست  تراژدى  يك 
كرد اين است كه از بازمانده ها مراقبت كرد.»

اين  اصلى  محورهاى  به  مى خواهم  اينجا  در 
بخش از سخنان مسنر بپردازم و مقايسه اى 
داشته باشم بين نگرش يك كوهنورد مترقى 
با نگرش موجود در بخش عمده اى از جامعه 

كوهنوردى خودمان:

1-  كوهنوردى حماسى متولدشده در دهه اول 

فاشيستى  رژيم هاى  آن  مبدع  كه  بيستم  قرن 
مسنر-  توسط  بودند  ايتاليا  و  آلمان  چون 
نمايندگى  را  آن  مسنر  كه  مكتبى  بخوانيد 
خواندن  با  آيا  راستى  شد.  منسوخ  مى كرد- 
چنين  كه  بخوريم  افسوس  نبايد  مطلب  اين 
ديدگاهى در دهه دوم قرن 21 (يك قرن بعد 
از ابداع آن و ده ها سال بعد از منسوخ شدن 
ما  جامعه  در  هنوز  پيشرفته)  جوامع  در  آن 
اصلى  مبلغ  متاسفانه  (كه  دارد  داعيه دارانى 
سازمان ها  و  نخبگان  برخى  نگرش ها  اين 
كسانى  هستند)  ما  كوهنوردى  نهادهاى  و 
مترى  هشت هزار  قلل  صعود  همچنان  كه 
صعودهاى  قالب  در  و  نرمال  مسيرهاى  از 
اجرا كنندگان  و  خوانده  فتح الفتوح  را  تجارى 
اين برنامه را قهرمانان ملى خوانده و مجسمه 
آنها را در شهرها نصب مى كنند و كسانى كه 
كوهنوردان  غيرايمن  و  انتحارى  صعودهاى 
ما را حماسه هاى بى نظير و نمونه كوهنوردى 

واقعى مى دانند.

شعارى  كارهاى  با  مبارزه  به  مسنر    -2
چون برافراشتن پرچم بر فراز قلل به مبارزه 
قله  يك  صعود  آرزوى  او  ديد  از  برخاست. 
يك هدف شخصى است و صعود قله به قصد 

سربلندى يك ملت و برافراشتن پرچم مقدس 
و... دروغى بيش نيست و آنچه يك كوهنورد 
را براى صعود يك قله برمى انگيزاند هر هدفى 
يا  كشور  پرچم  قراردادن  جز  باشد  مى تواند 
كمال  با  اما  قله.  فراز  بر  باشگاهش  يا  گروه 
تاسف اين رويه رياكارانه هنوز در جامعه ما 
آنچنان  متاسفانه  كه  رياكارى اى  دارد؛  رواج 
در جامعه ما ريشه دوانيده كه حتى جزيى از 

فرهنگ ما شده است.

3-  مسنر كسى را كه در كوه كشته مى شود 
در  مرگ  و  نمى خواند  شهيد  يا  قهرمان  يك 
چرا  است  تراژدى  يك  تنها  او  ديد  از  كوه 
آرزوهاى  به  رسيدن  براى  كوهنورد،  كه 
ماجراجويى،  چون  اهدافى  و  خود  شخصى 
و...  شهرت  روحى،  و  جسمى  قدرت  ارتقاى 
شهيد  و  قهرمان  و  مى پردازد  كوهنوردى  به 
به كسى اطالق مى شود كه براى هدفى كشته 
شود كه تنها خود و منافعش را دربرنگيرد و 

براى اهدافى واالتر باشد. نگرش شهيد سازى 
هنوز هم در جامعه ما طرفداران بسيار دارد. 
يكى از ريشه هاى اصلى اين تفكر در فرهنگ 
نيز  ديگر  ريشه هايى  و  ماست  «مرده پرست» 
دارد كه آنها را در بندهاى يك و دو توضيح 
دادم شايد اگر آن نوع تفكرات را رها كنيم و 
قدرى با خود صادق باشيم، اين امر نيز خود 

به خود حل شود.

محافظت  كرد  مى توان  كه  كارى  4-«تنها 
از  بعد  است  جالب  است»  بازماندگان  از 
مى كنيم  كه  كارى  تنها  كوهنورد  يك  مرگ 
درخصوص  افسانه سرايى  و  مديحه سرايى 
نمى كنيم  كه  كارى  تنها  و  اوست  شخصيت 
از  محافظت  است.  بازماندگان  از  محافظت 
كه  مى كنم  تعريف  چنين  من  را  بازماندگان 
اقداماتى  كوهنوردى  حوادث  از  بعد  بايد  ما 
كه  «بازماندگان»  كه  برسانيم  انجام  به  را 
و  كيفيت  با  هستند  زنده  كوهنوردان  همان 
خود  كوهنوردى  و  زندگى  به  باال ترى  ايمنى 
برگزارى  و  مرگ  هر  از  بعد  اما  بپردازند. 
مراسم هاى ختم و تسليت ها و ابراز تاسف ها 
باز  و  مى چرخد  سابق  لنگه  همان  بر  در  باز 

همان آش است و همان كاسه.

بعيدترين نقل وانتقاالت فوتبال
روني ياغي درجه اول اروپا شده است

فوتبال  اول  درجه  ياغي  به  روزها  اين  روني  وين 
به  مويس  ديويد  آمدن  با  است.  شده  تبديل  اروپا 
از  جدايي  ساز  بازيكن  اين  فرگوسن  آلكس  سر  جاي 
نخست  تيتر  روز  هر  و  كرده  كوك  منچستريونايتد 
كه  مدت هاست  است.  شده  انگليس  ورزشي  مطبوعات 
بحث انتقال وين روني از منچستريونايتد به باشگاهي 
گيرد،  صورت  اگر  كه  انتقالي  مي رسد؛  گوش  به  ديگر 
اروپا  فوتبال  انتقاالت  حديث ترين  و  پرحرف  از  يكي 
انتقالي  چنين  پيش بيني  كس  هيچ  زيرا  شد،  خواهد 
بود  شياطين سرخ  اول  مهاجم  روني  نمي كرد.  را 
نيز  او  فرگوسن  رفتن  و  فان پرسي  آمدن  از  پس  ولي 
ندارد. البته  منچستريونايتد  انگيزه يي براي ماندن در 
است؛  افتاده  زيادي  مشابه  اتفاق هاي  اروپا  فوتبال  در 
به  اما  نداشته  را  آن  انتظار  كسي  كه  انتقاالتي  و  نقل 
يكباره رخ مي دهند و تمام معادالت را بر هم مي زنند. 
در زير غيرقابل  پيش بيني ترين نقل  و انتقاالت اروپا را 

مي خوانيم:

-1 لوئيس فيگو از بارسلونا به رئال مادريد
فيگو پنج سال خوب را در نوكمپ سپري كرد و هيچ كس اين 
انتظار را نداشت كه اين هافبك پرتغالي بارسا را ترك كند اما 
او اين كار را كرد؛ آن هم به مقصد رئال مادريد. اتفاقي كه خشم 
فصل  چند  تا  و  كرد  چندان  دو  را  رئال  از  بارسايي ها  كينه  و 
ال كالسيكوهاي دو تيم را تحت تاثير قرار داد. استقبال هواداران 
بارسلونا از فيگو با كله خوك و دالر به خوبي مي تواند نشان 
بود.  ناراحت كننده  بارسايي ها  براي  انتقال  اين  چقدر  كه  دهد 
راهي  بارسلونا  از  پوند  ميليون   37 با   2000 جوالي  در  فيگو 
اما  داد  انجام  رئال  در  را  زيبايي  بازي هاي  و  شد  رئال مادريد 

هواداران بارسلونا هيچ وقت او را نخواهند بخشيد.

-2 اريك كانتونا از ليدزيونايتد به 
منچستريونايتد

راهي  پوند  ميليون   1/2 با   1992 نوامبر  در  فرانسوي  هافبك 
منچستريونايتد شد. كانتونا در ليدز موفق شد قهرمان رقابت هاي 
فوتبال دسته اول باشگاه هاي انگليس شود. از جمله بازي هاي 
اين  از  پس  بود.  ويمبلي  در  ليورپول  برابر  هت تريك  او  زيباي 
هت تريك او محبوب منچستري ها شد و با قراردادي بزرگ در 
از  يكي  او  انتقال  شد.  اولدترافورد  راهي  انگليس  روزهاي  آن 
منچستريونايتد  در  كانتونا  بود.  جزيره  خريد هاي  بزرگ ترين 
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منچستر هست كه پيش از او بر تن جرج بست بود.

3 - ديگو مارادونا از بارسلونا به ناپولي
كمتر بازيكني است كه در بارسلونا طي 58 بازي بتواند 38 گل 
كه  حالي  در  و  كرد  بارسلونا  در  را  كار  اين  ديگو  ال  اما  بزند 
يكباره  به  بودند،  نوكمپ  در  او  درخشش  و  ماندن  منتظر  همه 
از ناپولي سردرآورد. مارادونا در ناپولي عملكرد خوبي داشت 
و فاتح اسكودتو شد. هر چند انتقال او خيلي به سود ناپولي و 
خود او تمام شد اما رفتنش از بارسلونا به ناپولي براي خيلي ها 

عجيب بود.

-4 ريو فرديناند از ليدزيونايتد به 
منچستريونايتد

مدافع روزهاي خوش ليدز هيچ وقت نتوانست محبوب بندري ها 
منچستريونايتد  راهي  پوند  ميليون   30 با   2002 در  او  شود. 
شد. هر چند خيلي ها معتقدند ليدز به دليل بحران مالي فرديناند 
ريو  كه  بگذريم  سادگي  به  حقيقت  اين  از  نبايد  اما  فروخت  را 
پرداخت  زمان  آن  در  نكرد.  ماندن  براي  تالشي  هيچ  فرديناند 
30 ميليون پوند براي يك مدافع در فوتبال انگليس كمي عجيب 
بود. به همين خاطر انتقال ريو فرديناند به منچستريونايتد يكي 
از غيرقابل پيش بيني ترين نقل  و انتقاالت فوتبال اروپا بوده است.

-5 فرناندو تورس از ليورپول به چلسي
ليورپولي ها هيچ گاه باورشان نمي شد «ال نينو» بازيكن محبوب 
آنها آنفيلد را ترك كند اما مهاجم اول اسپانيا در ژانويه 2011 
يكي از پرهزينه ترين انتقاالت جزيره را رقم زد و با 50 ميليون 
پوند به چلسي پيوست. البته نفرين هواداران ليورپول بدجوري 
چلسي  براي  نتوانست  مقطع  يك  در  حتي  كه  گرفت  را  تورس 
گلزني كند و به ناكام ترين مهاجم در ليگ برتر انگليس تبديل شد. 
جانشين  مي تواند  روني  وين  آيا  ديد  و  ماند  منتظر  بايد  اكنون 
خوبي براي ياغي هاي فوتبال جهان باشد يا خير. مطمئنا رفتن 
خاطر  از  مدت ها  تا  چلسي  به  منچستريونايتد  از  روني  وين 
هواداران يونايتد نخواهد رفت و اين بازيكن را در جزيره بين 

هواداران منچستريونايتد منفور خواهد كرد.

آنچه يك كوهنورد 
را براى صعود يك 

قله برمى انگيزاند هر 
هدفى مى تواند باشد 
جز قراردادن پرچم 

كشور يا گروه يا 
باشگاهش بر فراز قله.
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 افقي:
ــم بزرگ  ــوف و حكي ١- فيلس
ــهرت وي در  ايراني كه هرچند ش
ــت ولي در حوزه  ــفه اس حوزه فلس
ــاي او آوازه بلند  ــات رباعي ه ادبي

بااليي داشته اند
ــهري در  ــمان- ش ٢- رنگ آس

استان خراسان جنوبي- ساحل
ــهر  ٣- آواز قورباغه- نظير- ش

باران- جدا
٤- بصيرت- خوشحال- افشرده 

گوجه فرنگي
٥- جواب هاي!- از ماكيان- اثر 

رطوبت
٦- درخشان، نوردهنده- وسيله 
ــرايط قاضي  ــه- صفات و ش مكالم
ــيله... معين  ــن به وس طبق موازي

مي شود
ــافر  ٧- تير پيكاندار- توقف مس

وسط راه- يار باميه
٨- تكبر- شهر آرزو- صومعه- 

مرطوب
ــت-  ــذ- احترام و بزرگداش ٩- لذي

درخت زبان گنجشك
١٠- مقابل كال- حرارت باالي هوا- 

سازمان فضايي
ــي- چاق- بازنده  ١١- حرف مفعول

شطرنج
ــخص  ــر متصل دوم ش ١٢- ضمي

مفرد- علم و دانش- به آرزو رسيده
ــه- نمونه خروار-  ١٣- عظيم الجث

بادام ته حلق- ساز موالنا
ــه- گلي زيبا-  ١٤- بازيچه كودكان

ميل زودگذر
١٥- با اندكي ناماليمي مي گريد

 عمودی:
ــت و پرورش گياهان  ١- علم كاش

ــان دارويي و  ــي، گياه زينت
ــوه و طراحي  ــان مي درخت
فضاي سبز- رنگ زرد تيره 

تا قهوه اي روشن
٢- هواي گرفته- چوبي 
گرانبها- به فرمايش حضرت 
ــي (ع)... گــردآورنده  علــ

پاكيزگي و پاكدامني است
ــي در موز-  ٣- ويتامين
ــان-  منع كردن- مژده رس

موي صورت مردان
٤- پشت سر- هميشه- 

قورباغه درختي
سروري-  بزرگواري،   -٥

نو- برادر پدر

٦- ميرا- شالي نفيس- نام مردانه
٧- فروغ- چوب دندان پاك كني- 

اسير
ــج- خاك آرامگاه  ٨- هرگز نه- آرن

امامان- ادات تشبيه
٩- برنامه كودك- زينت پر كاربرد 

لباس- فلج
ــات جنگي- براي  ١٠- قطع عملي

اينكه- كشوري در قاره كهن
ــيله تهيه  ــيلي- وس ١١- چك، س

چاي- اهل مازندران
١٢- صدمه- ثروت- مركز بحرين

روي  ــده كاري  كن ــتار-  پرس  -١٣
چوب- ماده بيهوشي- تصديق عامي

١٤- سرگرد قديم- عامل بيماري- 
زهره

١٥- روشندل- بد و زشت

 افقي:
ــدرن و  ــاخه هاي م ــي از ش ١- يك

پرتنوع هوش مصنوعي
٢- سد آذري- از نقاط ديدني استان 
هرمزگان در بخش مركزي شهرستان 

بندرعباس- چمنزار روسي
٣- از خدايان باستان- ريز نمرات- 

خانه عرب- ايستگاه فضايي روسيه
٤- نوعي پارچه نخي نازك- بازيگر 
ــر متكلم  ــده دار- ضمي ــاي خن فيلم ه

وحده
٥- امام اول شيعيان- پوشاك سر- 

از ويتامين ها
ــي- امتياز در  ــي از طيور آب ٦- نوع

مسابقات ورزشي- خوشمزه
٧- چاشني ساالد- ليست راهنما- 

ذره خنثي

٨- اسب آذري- مركز گيالن- 
سائل- حرف خطاب

ــن ايالت امريكا-  ٩- بزرگتري
هميشگي- دو يار بلند قد

ــده-  ١٠- نام مردانه- وادار ش
خرگوش

ــتاد-  اس ــردن-  ك داغ   -١١
شهري در استان همدان

ــاد ماده- منطقه اي  ١٢- متض
ــتاني در كرج- شهري در  كوهس

استان خوزستان
١٣- پسوند مكان- زاد- بانگ 

اسب- خميدگي كاغذ
ــخ- حافظ  ــون تاري ١٤- ملع

اسرار ديگران- بيم
ــازه  ــًال ت ــده اي كام ١٥- پدي
ــام آموزش و  ــه نظ (ebook) ك
ــاني را با دگرگوني هايي  اطالع رس

اساسي مواجه كرده است

 عمودی:
ــر  ــروف از «پارالگ ــي مع ١- رمان

كويست» - كاري براي نشت گيري
٢- زين و برگ- نوشته پژوهشي- 

گياه دارويي
ــپس- فرق  ــب- س ــرد ل ٣- گرداگ

سر- قصد
ــك جلوي عمارت-  ٤- ايوان كوچ

تيم اسپانيايي- رنجوري
٥- نوعي ياقوت- كانون دايره- يك 

دور تنيس
٦- پول مشترك اروپا- عنوان امراي 

عثماني- پشت سر
ــوري در قاره آسيا-  ٧- جنگ- كش

سپهبد فرنگي
٨- نفس بلند- قلوه- قلوب- شكايت 

كردن و ناليدن
٩- مراسم بزرگداشت- رختشوي- 

صالبت
ــي و  ــهر فرهنگ ١٠- ش
فارس-  ــتان  اس ــياحتي  س

همنشين- شكاف باريك
ــز-  ــن تبري ١١- چهارم

كشوری در آسيا- داالن
ــنا-  ــر فصل يس ١٢- ه

پيغمبري- عدد دو رقمي
ــوان- ابزار  ــام- ت ١٣- ن

نقاشي- خط كش رسم
مرده-  پدر  كودك   -١٤

جنين- رود مرزي
ــش-  منق ــر  حري  -١٥
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طالع بينى هفته
متولد فروردين (بره):

براى  حتى  و  هستيد  بين  خوش  بى نهايت  شما  هفته  اين 
يك لحظه مى توانيد به خودتان بقبوالنيد كه همه چيز عالى 
است. اما شما مسائل و مشكالت حل نشده اى هم داريد كه 
مربوط به گذشته تان هستند. به جاى اينكه وانمود كنيد كه 
هميشه در زمان حال زندگى مى كنيد با صحبت كردن در 
مورد موضوعاتى كه شما را به دردسر انداخته اند آسيب 
گفتگوها  اين  نتايج  از  شما  دهيد.  نشان  را  خود  پذيرى 

شگفت زده خواهيد شد.

متولدين ارديبهشت (گاو):
اين هفته شما خيلى پرمشغله هستيد و زياد از اين موضوع 
راضى نيستيد، اما اطرافيانتان هم فعاليتهاى شما را محدود 
نمى دهند.  را  كردن  كار  زياد  فرصت  شما  به  و  كرده اند 
فراموش نكنيد كه نگرش هاى شما به اندازه چيزهاى ديگر 
مى توانند در خوشبختى شما تأثير داشته باشند. اگر شما 
نخواهيد  خوبى  روز  مطمئنًا  بزنيد  غر  و  كرده  شكايت 
داشت. اما اگر انرژى هاى مثبت را جذب كنيد و آن را به 
عالى  و  خوب  بسيار  روزى  بدهيد  انتقال  هم  دوستانتان 

خواهيد داشت.

متولدين خرداد (دوقلوها):
داده  روى  كارتان  محل  در  اى  منتظره  غير  حوادث  اگر 
نيست  مهم  واقعًا  شود  مى  شما  از  زيادى  تقاضاهاى  و 
شما  است  الزم  هم  هنوز  داريد.  احساسى  چه  شما  كه 
شما  اما  بدهيد.  نشان  خوبى  به  را  خود  عملكرد  و  رقابت 
چقدر  كارهايتان  كردن  تمام  كه  بزنيد  حدس  نمى توانيد 
زودتر  هرچه  كه  است  بهتر  بنابراين  كشيد،  خواهد  طول 
صبر  الزم  حد  از  بيشتر  شما  اگر  كنيد.  شروع  را  كارتان 

نحو  به  العاده تان  خارق  استعدادهاى  از  نمى توانيد  كنيد، 
مطلوب استفاده كنيد.

متولدين تير (خرچنگ):
اين هفته كه ماه در نشانه شما قرار گرفته است شما نسبت 
كه  نيستيد  مشتاق  زياد  اما  هستيد،  سرحال تر  هميشه  به 
موضوع  اين  اما  داريد.  احساسى  چه  كه  بفهمند  ديگران 
احساسات  و  منطقى  تفكرات  بين  گسستگى  يك  مى تواند 
قلبى شما ايجاد كند. سعى نكنيد كه ديگران را هم درگير 
اينكه  براى  بكنيد،  خودتان  درونى  كشكمش هاى  اين 
شما  اگر  حتى  بكنند.  بهتان  كمكى  هيچ  نمى توانند  آنها 
تصميم گرفته ايد كه احساساتتان به صورت محرمانه و 
خصوصى باقى بمانند، ولى بايد بيشتر بهشان توجه كنيد.

متولدين مرداد (شير):
گاهى اوقات وقتى كه شما در كارى موفق مى شويد برايتان 
سخت است كه خودتان را كنترل كرده و احساساتتان را 
ابراز نكنيد، با وجود اين زمانى كه شما از نظر احساسى 
ياد  به  داريد.  را  كار  اين  انجام  توانايى  مى خوريد  ضربه 
حساس  و  شكننده  شما  احساسات  كه  حاال  باشيد  داشته 
هستند، اگر ابراز بشوند نمى توانند به اين شكلى كه در حال 
حاضر هستند مدت زيادى دوام بياورند. در مورد خودتان 
با ديد منفى قضاوت نكنيد؛ شما خودتان مى دانيد كه چه 

موقع احساسات خود را ابراز كنيد.

متولدين شهريور (سنبله):
شما  اما  است،  نمانده  باقى  ناگفته اى  حرف  هيچ  هفته  اين 
باز هم نمى دانيد كه چگونه در مورد تجربيات خود صحبت 
كنيد. به جاى اينكه سعى كنيد جمالتى مناسب براى تعريف 
با  آنها  مورد  در  كنيد،  پيدا  خود  تخليات  و  روياها  كردن 
كسى صحبت نكنيد، چون اكنون از اين كار هيچ نفعى عايد 
و  كردن  تحليل  و  تجزيه  براى  بعدها  شما  نمى شود.  شما 

بحث كردن در مورد آنها وقت كافى خواهيد داشت.

متولدين مهر (ترازو):
برايتان  داريد،  عاطفى  حمايت  به  نياز  شما  كه  زمانى 
كنيد.  كمك  تقاضاى  دوست  يك  از  كه  است  سخت  خيلى 
خواهد  مى  ازتان  شما  بخت  سياره  ونوس  درحالى كه 
كنيد،  صحبت  ديگران  به  كمكهايتان  و  عواطف  مورد  در 
اورانوس به شما مى گويد كه بايد از شرايطى كه در آن 
به  خوبى  ايده  كردن  فرار  شايد  كنيد.  فرار  گرفته ايد  قرار 
نظر برسد، اما هر وقت كه الزم باشد، شما دوست داريد 

همچنان پافشارى كرده و به ديگران كمك كنيد.

متولدين آبان (عقرب):
اما  شده اند،  ژرف تر  هميشه  به  نسبت  شما  احساسات 
با  را  آنها  كه  نداريد  دوست  الزامًا  شما  حاضر  حال  در 
قرار  شرايطى  در  شما  متأسفانه  كنيد.  مطرح  ديگرى  كس 
خواهيد گرفت كه نگه داشتن آنها پيش خود به صورت يك 
راز برايتان مشكل مى شود. حتى اگر شما دوست نداشته 
باشيد كسى خلوتتان را به هم بزند ولى اين اتفاق مى تواند 
كه  كسانى  به  بتوانيد  تا  باشد  شما  براپ  جالبى  آزمون 

دوستشان داريد چيزى ياد بدهيد.

متولدين آذر (كمان):
زمانى كه به نظر مى رسد شما روز خيلى خوبى را آغاز 
كرده ايد، موردى پيدا مى شود كه از شما را از درون عذاب 
مى دهد و جلوى خوشحالى شما را مى گيرد. وقتى كه يك 
نمى دانيد  شما  مى شود  ظاهر  الينحل  احساسى  موضوع 
به  كنيد.  حل  را  آن  چگونه  و  كرده  برخورد  آن  با  چگونه 
جاى تغيير دادن شرايط اخير، اكنون سخت تر كار كردن 
مفيد واقع خواهد شد. الزم نيست كه به افراد ديگر وابسته 
باشيد تا شما را خوشحال كنند. فقط بايد ديد خود را تغيير 

بدهيد.

متولدين دى (بز):
خوبى  خيلى  كار  تان  درونى  احساسات  به  كردن  اعتماد 
اين  مى شود،  دردسر  دچار  نفر  يك  كه  وقتى  ولى  است، 
مى خواهيد  شما  باشد.  كننده  گمراه  كمى  مى تواند  اعتماد 
به آن شخص نشان بدهيد كه واقعًا نگران او هستيد، اما 
ترديد داريد. ترديد شما به خاطر اين است كه اگر يك بار 
ديگران  بعد  به  اين  از  بدهيد،  نشان  را  خود  احساسات 
بايد  ولى  داشت.  خواهند  شما  از  زيادى  خيلى  توقعات 
ريسك كرده و اين كار را بكنيد. درستكار بودن نسبت به 
ارمغان  به  برايتان  بهترى  خيلى  نتايج  ديگران  دادن  فريب 

مى آورد.

متولدين بهمن (ظرف آب):
در حال حاضر حتى مواقعى كه شما در محل كار هستيد، 
زندگى شما در روابطتان خالصه شده است. همكارانتان 
و  سر  داده اند  انجام  كه  كارهايى  مورد  در  كار  سر  در 
صداى زيادى به راه مى اندازند، اما شما زياد تحت تأثير 
قرار نمى گيريد. متأسفانه شما اصًال نبايد آنها را نقد كنيد 
و هيچ قضاوت منفى اى داشته باشيد، براى اينكه اگر اين 
هفته نقطه نظرهاى انتقادانه خود را ابراز كنيد مؤثر واقع 
نخواهند شد. تا آخر اين هفته از انجام اين كار صرف نظر 

كنيد و نظرات خود را ابراز نكنيد.

متولدين اسفند (ماهى):
ولى  مى كنيد،  رفتار  مهربانى  به  ديگران  با  هفته  اين  شما 
دوست نداريد احساسات خود را نشان دهيد. نگرانى شما 
به خاطر واكنشهاى ديگران نيست، نگرانى تان به خاطر اين 
كنترل  را  خود  عملكرهاى  نمى توانيد  كه  زمانى  كه  است 
كه  است  بهتر  االن  پس  مى كنيد.  ناراحتى  احساس  كنيد 
مى توانيد  شما  خوشبختانه  كنيد.  نظر  صرف  كار  اين  از 
توانايى هايى كه در موردش صحبت نمى كنيد را در كارتان 
برخواهد  را  همگان  تحسين  موضوع  اين  و  دهيد  نشان 

انگيخت.

جدول و سرگرمى

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

Pakistani male 47yrs old seeking friendship 
with an attractive iranian woman. 
آقايى 47 ساله پاكستانى، عالقمند به آشنايى و 

دوستى با يك خانم جذاب ايرانى است. 

Please call Rayhan Ahmed on 07864808419.

Happy art ltd
تخفيف دانشجويى

آموزش نقاشى در تمامى سنين
رنگ روغن ، اكريليك 

جلسه اول رايگان 

07795994020

خدمات لوله كشى آب و گاز 
خدمات نقاشى ساختمان

تعميرات ساختمان كلى و جزيى
07780814374

خدمات لوله كشى و نجارى
خدمات نقاشى ساختمان

تعميرات كلى و جزيى ساختمان

07874001725



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

74553

Travel &Tours LTD to the middle east
Cheapest flights

www.YouShouldTravel.com
0207 724 8455
Open Monday to Saturday 9.30am till 6.00pm

Call us now or book online
& c harges

A i r

Tehran

I ran

Direct

f r  £460
i nc luding al l  tax

Return

Shiraz

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £441
Return

Mashad

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £441
Return

Dubai

i nc luding al l  tax
& c harges

Gulf
Air

f r  £378
Return

Tehran

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £430
Return

Tabr iz

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £478
Return

Baghdad
& Sulaymaniyah

i nc luding al l  tax
& c harges

I raqi
Airways

f r  £438
Return

Tehran

i nc luding al l  tax
& c harges

Bus iness
Class

f r£1038
Iran Air

Return




