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دكتر  جمهوري  رياست  تنفيذ  شنبه  روز  مراسم 
حسن روحاني، بازتاب گسترده اي در روزنامه هاي 
انتشار  با  ها  روزنامه  اين  بيشتر  و  داشت  آمريكا 
درباره  زني  گمانه  به  مراسم  اين  گزارش  و  عكس 
منتخب  جمهور  رييس  خارجي  و  داخلي  سياست 
بويژه در موضوع برنامه هسته اي كشور پرداختند. 
كاخ  هاي  ديدگاه  اصوال  كه  پست  واشنگتن  روزنامه 
سفيد را منعكس مي كند، در گزارشي درباره مراسم 
تنفيذ رياست جمهوري آقاي روحاني نوشت كه وي 
به وجود چالش هاي مختلف بر سر راه خود اذعان 
هايش  برنامه  از  داخلي  پشتيباني  خواستار  و  دارد 

مي باشد. 
اين روزنامه به حضور ديپلمات ها در مراسم روز 
مقام  دهها  نويسد:  مي  و  كرده  اشاره  تنفيذ  شنبه 
هاي  مقام  همراه  به  ها  ديپلمات  خارجي،  بلندپايه 

ايراني در محل دفتر رهبري حضور يافتند. 
آستانه  در  را  ايران  داخل  فضاي  پست  واشنگتن 
محتاطانه  بيني  خوش  روحاني  به  دولت  تحويل 
توصيف كرده و مي افزايد: در حالي كه هيچ عالمتي 
ايران  اقتصاد  به  المللي  بين  فشارهاي  كاهش  از 
انتخاب  زمان  از  ايران  پول  ارزش  ندارد،  وجود 
اعتماد  دهنده  يافته است كه نشان  روحاني افزايش 
به توانايي رييس جمهور منتخب در هدايت كشور به 

سوي مسير سازنده تري مي باشد.
مهمترين روزنامه شرق آمريكا، نيويورك تايمز، در 
روحاني  آقاي  تنفيذ  مراسم  درباره  خود  گزارشي 
تصريح كرد كه اقتصاد و بهبود وضعيت اقتصادي 

اولويت اصلي رييس جمهور منتخب مي باشد. 
اين روزنامه مي افزايد كه حل مشكالت اقتصادي با 
توافق بر سر موضوع هسته اي ايران مرتبط بوده و 

با توجه به سياست هاي اقتصادي سال هاي گذشته 
وي با مسير بسيار دشواري براي اصالح وضعيت 

اقتصادي روبروست.
اما در اين مراسم روحانى به موارد جدى و اساسى 

اشاره كرد: 
اما  است  فراوان  كشور،  مشكالت  و  تنگناها  "اگرچه 
خلق  اگر  است.  اميدبخش  و  روشن  آينده  افق هاى 
حماسه سياسى با تدبير رهبرى و اميد ملت ما ميسر 
بود.  خواهد  ممكن  نيز  اقتصادى  حماسه  خلق  شد، 
بسيارى  ناشناخته  و  شناخته  ظرفيت هاى  ما  جامعه 
كشور  اين  مادى  و  معنوى  سرمايه هاى  به  دارد. 
مى توان تكيه كرد. بگذاريم كه فضا و فرصت خدمت 
براى همه ايرانيانى كه دل در گرو اين مرزوبوم دارند، 
باز شود. بگذاريم كه شايستگان، به ملت خدمت كنند. 
بگذاريم كه سينه ها از كينه ها پاك شود. بگذاريم كه 
آشتى به جاى قهر، و دوستى به جاى دشمنى بنشيند. 
با  ايران  رحمانى اش،  چهره  با  اسالم  كه  بگذاريم 
چهره عقالنى اش، انقالب با چهره انسانى اش و نظام 

با چهره عاطفى اش هم چنان حماسه بيافرينند."

احساس  را  تنفيذ  اين  و  رأى  اين  بار  سنگينى  "من 
آن  از  مى برم.  پناه  خداوند  به  تنها  و  تنها  و  مى كنم 
دست گير بنده نواز خالصانه و خاضعانه درخواست 
مى كنم اين بنده ضعيف خود را از شر كبر و غرور، 

حرص و بخل و حسد وا َرهاند.
عجله  رأى،  استبداد  از  مى برم  پناه  تو  به  خداوندا، 
در تصميم، تقّدم نفع شخصى و گروهى بر مصالح 

عمومى و بستن دهان رقيبان و منتقدان."
ادامه صفحات 4و 5
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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. 
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هاي  نوشته  از  پرشين  نامه  هفته 
استقبال  خوانندگان  و  نويسندگان 
است. آزاد  آنها  ويرايش  در  ولي  كرده 

مسئوليت آگهى ها و صحت آنها بعهده 
پرشين  نامه  هفته  ميباشد  آن  صاحبان 
اختيار  صاحب  ها  آگهى  رد  يا  درقبول 
معنوى  و  مادى  حقوق  كليه  باشد.  مى 
شماره  به   Golden Class Ltd براى 
دسامبر  اول  تاريخ  به   06762511 ثبت 

2008 محفوظ است.      
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يادداشت

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

در اين نشريه ارسال نمايند:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

كه دراز است ره مقصد و من نوسفرم
با توجه به سخنرانى حكيمانه دكتر روحانى در مراسم تنفيذ و متعاقب آن كنفرانس خبرى وى و 
دقت و درايتى كه در پاسخ هر پرسش به كار مى برد، آنچه به طور قطع مى توان مدعى شد اين 
است كه ادبيات جديدى در عرصه اجرايى كشور به كار گرفته شده است. ادبياتى كامًال متضاد با 

دو دوره قبل و حتى متفاوت از ديگر دوره هاى رياست جمهورى.

شرايط  هاى  پيچيدگى  و  كشور  اخير  خارجى  و  داخلى  سياسى  وقايع  بر  اى  تحليلگرانه  مرور  با 
بغرنج، ظهور روحانى را، عليرغم تمام گمانه زنى ها و معادالت چيده شده، نمى تواند نتيجه معمول 
و رايج اينگونه انتخاباتهاى عمومى دانست. از آنجا كه در ساختار قانون اساسى ايران، نهادهايى 
براى نظارت و كنترل انتخابات قرار داده شده است، با تحليل عقبه اين انتخابات از چند ماه پيش، مى 
توان استدالل كرد كه قدرت گرفتن چنين چهره اى در چنين شرايطى، اقدام بسيار انديشمندانه اى در 
جهت خروج كشور از بحران بوده است. و با تكيه بر وجود چنان تفكراتى در پشت چهره رياست 
جمهورى، كه دغدغه حفظ كشور را در امتداد حفظ نظام داشته باشد، مى توان اميد به تحوالتى 
بست كه حتى در دولت اصالحات نيز صورت نگرفت؛ تحوالتى كه چاره گذار كشور از بحران باشد. 

البته وقتى در ساختار سياسى ايران، قدرت در بين نهادهاى مختلف به گونه اى تقسيم شده است كه 
هر بخش به سختى مى تواند بدون همكارى و هميارى ديگر نهاد ها كارى از پيش ببرد، توقع بسيار 
از رياست جمهورى داشتن، چندان واقع بينانه نيست. اما ايجاد «اجماع» در بين قوا و آراى سياسى 
كشور كه دكتر روحانى از آن به عنوان مهمترين وظيفه رياست جمهورى سخن مى راند، هم براى 
مقام رياست جمهورى به سهولت قابل اجراست و هم مى تواند موانع بسيارى را از سر راه بردارد. 
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احتماال روحانى در صورت وزير شدن 
ظريف، او را به تعامل بيشتر از موضع 
قدرت با كشورهاى اصلى، مثل عربستان 
سعودى و تركيه هدايت خواهد كرد. اين 
دوره  در   - رفسنجانى  تالش  مساله 
روابط  بهبود  براى  جمهورى-  رياست 
آسيب ديده با كشورهاى همسايه را در 

دهه 80 تداعى مى كند

رئيس  با  مقايسه  در  كيست؟  روحانى  حسن 
جمهور عجول پيشين محمود احمدى نژاد، رئيس 
در  كه  فرديست  او  معماست.  يك  منتخب  جمهور 
اصالح  و  مردم  حمايت  مورد  انتخاباتى  مبارزات 
قابل  انقالبى  اعتبار  داراى  و  گرفت  قرار  طلبان 
توجهى است. او عنوان مذاكره كننده ارشد هسته 

اى ايران را در كارنامه خود دارد و داراى رابطه 
عميقى با آيت اهللا خامنه اى، رهبر و اكبر هاشمى 
با  است.  ايران  پيشين  جمهور  رئيس  رفسنجانى 
اين حال، در آستانه مراسم تحليف خود سواالت 
بسيارى را براى جهانيان باقى مى گذارد، كه يكى 
از مهم ترين آنها اين است كه او چگونه حكومت 

خواهد كرد؟

سرنخ ها در مجموعه اداراتى است كه آن سوى 
البرز  هاى  كوه  نزديكى  در  نياوران  بزرگ  پارك 
در  شود.  مى  شروع  تهران  شهر  محدوده  در 
بيست سال گذشته روحانى بخشى از وقت خود 
تحقيقات  مركز  رئيس  عنوان  به  مكان  اين  در  را 
استراتژيك (CSR) گذرانده، سازمان پژوهشى كه 
مجمع تشخيص مصلحت نظام وشوراى راهبردى 
روابط خارجى- كه در سال 1385 به دستور آيت 
اهللا على خامنه اى تشكيل شد- را از مسائل سياسى 
برزگر،  كيهان  دكتر  سازد.  مى  مطلع  اقتصادى  و 
خاورميانه  استراتژيك  مطالعات  موسسه  مدير 
اسبق  ارشد  پژوهشگر  و  تهران  در   (IMESS)
سياست هاى خارجى در (CSR) در مصاحبه اى 
با مجله ديپلمات گفت كه روحانى به واسطه اين 
تجربه، "امتياز توسعه يك روند نسبتا عملگرايانه" 

در سياست ايران را داشت. او همچنين برخى از 
ذهن هاى درخشان ميانه روى كشور را در اين 
مركز به كار گرفت، كسانى كه به احتمال زياد در 

دولت خود از آنها استفاده خواهد كرد.

از  پيروى  به  نژاد  احمدى  گرايش  برخالف 
احساسات، روحانى با نگه داشتن مشاوران خبره 
را  مهارت  و  تجربه  دارد  تصميم  خود  به  نزديك 
روش كار خويش قرار دهد. با اين تفاصيل كابينه 
تكنوكرات هاى او يادآور كابينه رفسنجانى است.

مركز تحقيقات استراتژيك (CSR) در سال 1989 
در لحظه اى حساس در تاريخ ايران تاسيس شد. 
تنها دو ماه پس از مرگ آيت اهللا خمينى، هاشمى 
رفسنجانى در مواجهه با يك بحران حياتى رئيس 
وال  در  زمان  آن  بروكس  شد.جرالدين  جمهور 
استريت ژورنال نوشت: "يك دهه پس از انقالب، 
وضعيت جامعه ايران نامشخص باقى مانده است. 

سواالت بنيادينى مانند اينكه آيا كشور به اقتصاد 
آزاد متعهد است و يا به سوسياليسم تغيير جهت 

خواهد داد همچنان به قوت خود باقيست."

سازمان پژوهشى مركز تحقيقات استراتژيك تفكر 
و تامل را به عمل برگرداند. هنگامى كه روحانى 
در سال 1992 سمت وزارت اطالعات را براى در 
مركز  نقش  كرد،  رد  سازمان  اين  گرفتن  دست 
هوادارى  به  مشاوره  از  استراتژيك  تحقيقات 
عسگرى،   على  االسالم  حجت  يافت.  گسترش 
مشاور و رابط پارلمانى مركز تحقيقات استراتژيك 
اخيرا به روزنامه اصالح طلب شرق، گفت: " به هر 
طريق، هر كجا كه هاشمى [رفسنجانى] بود دكتر 

روحانى نيز حضور داشت."
هم  معتمد  متحدان  همفكر،  هاى  پراگماتيست 
توجه مركز  قابل  متفكر  نيروهاى  شدند. روحانى 
هاى  سياست  پشت  در  را  استراتژيك  تحقيقات 
"اقتصاد محور" بحث برانگيز رفسنجانى- رئيس 
الزم  اقدامات  شامل  كه  داد،  قرار  وقت-   جمهور 
براى خصوصى سازى بسيارى از صنايع عمده 
صادرات كشور و كاهش عرضه پول بود. حمايت 
اين مركز از سياست باز اقتصادى رئيس جمهور 
و سياست هاى نيمه مستبدانه ، منجر به درگيرى 
روحانى با بسيارى از نمايندگان راديكال مجلس 
شد. اين آخرين بارى نبود كه اين سازمان با جناح 

راديكال نظام مقابله مى كرد.

طلبان،  اصالح  بودن  قدرتمند  با  گويد  مى  برزگر 
سازمان  مهمترين  به  استراتژيك  تحقيقات  مركز 
براى  گيرا  مكانى  شد،  تبديل  ايران  پژوهشى 
و  گفت  آن  در  تا  روشنفكران  و  دانشگاهيان 
و  امنيتى  اقتصادى،  امور  با  رابطه  در  آزاد  گوى 
فرهنگى برگزار كنند. در سال 1997، آغاز رياست 
جمهورى محمد خاتمى، اين مركز از دفتر رياست 
تحقيقاتى  زيرمجموعه  به  و  شد  جدا  جمهورى 
مجمع تشخيص مصلحت نظام به رياست هاشمى 

رفسنجانى تبديل شد.

روحانى با اشتياق مسئوليت هاى جديد را پذيرفت 
و متفكرانى چون محمود واعظى، ديپلمات با نفوذى 
باغ  قره  ناگورنو  مناقشه  به  رسيدگى  مسئول  كه 
1992 بود و محمدباقر نوبخت كارشناس اقتصاد 
زيرساخت  به  نفتى  درآمدهاى  مسير  تغيير  كه 
بينى  پيش  را  اجتماعى  توسعه  هاى  پروژه  و  ها 
كرد، را به كار گرفت. پس از مدتى على يونسى، 
وزير اطالعات خاتمى، به عنوان معاون مدير كل 
كه  جايى  شد.  انتخاب  استراتژيك  تحقيقات  مركز 
هاى  رسانه  هاى  فعاليت  در  محدوديت  حذف  از 

چاپى و سازمان هاى جامعه مدنى حمايت كرد.

دست  انديشمند  گروهى  شدن  فراهم  با  روحانى 
به يك آزمايش بلندپروازانه زد: او يك ايدئولوژى 
رو"  ميانه  كار  "محافظه  يعنى  سياسى  فرعى 
تحقيقات  مركز  برزگر  نظر  از  كرد.  ايجاد  را 
استراتژيك يك "راه سوم" را پيشنهاد مى كند و 
تالش مى كند تا شكاف محافظه كار- اصالح طلب 
شده  متمركز  داخلى  هاى  بحث  در  دقت  به  كه  را 
بود را به "انديشه هاى ايدئولوژيكى يا اصالحات 
جديد  رويكرد  عوض  در  كند.  مرتبط  سياسى" 
ساختارگرا  خارجى  سياست  تساوى  بر  تاكيدى 

و توسعه اقتصادى خواهد داشت.

اين باعث شد كه سازمان تبديل به يك مقر اصلى 
به  و   2005 انتخابات  از  پس  روها  ميانه  براى 
قدرت رسيدن احمدى نژاد شود. در پس رهبرى 
روحانى و ايده هاى افرادى مانند واعظى، نوبخت 
و يونسى، مركز بار ديگر ايران را به عنوان يك 
و  جهانى"  اقتصاد  در  مجدد  "استقرار  براى  مدل 
تعبير  جهانى  امور  در  سازنده"  نقشى  "بازيگرى 
كرد. اين گفته هاى محسن ميالنى، استاد دانشگاه 
تحقيقات  مركز  براى  كه  است  فلوريدا  جنوبى 
است.  كرده  منتشر  را  گزارشى  استراتژيك 
انتخاباتى  مبارزات  در  ديدگاه  اين  از  روحانى 

امسال خود بسيار استفاده كرد.

در  شرق  روزنامه  با  خود  مصاحبه  در  روحانى 
ميخواهم  واقعا  من  كه  "چيزى  گفت:  ژوئن  ماه 
بازگشت اعتدال به كشور است. اين تنها آرزوى 

من است."
كارانه  محافظه  رويكرد  حفظ  به  روحانى  تعهد 
رسيده  نيز  افراط  مرز  به  هايى  زمان  در  اعتدالى 
است. موضع گيرى روحانى در قبال حوادث پس 
نكرد.  آرام  را  نژاد  احمدى   88 سال  انتخابات  از 
داد  كاهش  مجلس  در  را  سازمان  اين  بودجه  او 
ناديده  را  آنها  دفاتر  به  دولت  طرفداران  حمله  و 

گرفت.

و  طلبان  اصالح  رفتن  حاشيه  به  وجود  با 
عمل  شهرت  كه  دارد  عقيده  برزگر  اصولگرايان، 
گرايى مركز تحقيقات استراتژيك به روحانى قدرت 
بيشترى نسبت به رقبايش در مبارزات انتخاباتى 
داد و توانايى او براى مديريت بحران و ناامنى را 
نشان داد. در حقيقت عسگرى معتقد است مديريت 
هوشمندانه روحانى در مركز تحقيقات استراتژيك 
نشان دهنده يك حس باز ايدئولوژيكى و انعطاف 
به  نيز  جمهور  رئيس  عنوان  به  او  كه  پذيريست 
خوبى انجام خواهد داد. "او دولتى عملگرا تشكيل 

خواهد داد مانند دولت رفسنجانى."

خارج از ايران همتايان غربى منش روحانى را به 
عنوان مذاكره كننده ارشد هسته اى ايران تحسين 
مى كنند. ريچارد دالتون، سفير سابق بريتانيا در 
ايران از روابط خود با روحانى بياد مى آورد كه 
:" او مى تواند نقطه نظر فرد مقابل را بدون اينكه 

از خود رفتارى خصمانه ابراز كند، درك كند."

يك  كه  دهندگان  راى  براى  موارد  اين  تمامى 
روحانى ميانه رو را انتخاب كردند اميدوار كننده 
براى  جادويى  حل  راه  هيچ  اما  رسد.  مى  نظر  به 
اصالح مشكالت بى شمارى كه جامعه ايرانى ها 
را فراگرفته، وجود ندارد. مسئله هسته اى، تحريم 
سياست  مباحث  عربى  بهار  و  اقتصادى  هاى 
روحانى  براى  است.  آورده  ميان  به  را  خارجى 
احياى رشد اقتصادى و در نتيجه پيروزى مجدد 
مشكالت  حل  در  او  توانايى  به  انتخابات  در 
سياست خارجى آشفته اى كه از احمدى نژاد به 
نگرش  سنجى  نظر  طبق  دارد.  بستگى  رسيده  او 
هاى جهانى مركز تحقيقات پيو در ماه ژوئن، نظر 
مساعد جهانيان نسبت به ايران در پايين ترين حد 
ممكن است. كمترين چيزى كه مى توان گفت اين 

است كه اين كار بسيار مشكل خواهد بود.

به نظر مى رسد كه در حال حاضر شعار، سازش 
تحريم  كاهش  روحانى  دولت  براى  بود.  خواهد 

اولويت  در  خارجى  تهديدهاى  بردن  بين  از  و  ها 
قرار دارد. با اين حال كه روحانى علنا بيان كرده 
سياست  در  نقشى  هيچ  اى  هسته  تسليحات  كه 
خارجى ايران ندارد، و نشان دادن اينكه موقعيت 
اقتصادى  و  سياسى  نظر  از  كشور  المللى  بين 
حساس  مذاكرات  در  بايد  او  است،  ناپذير  توجيه 
با گروه 5+1 در راستاى خواسته هاى رهبر پيش 

رود.

اكنون بسيار سخت تر مى توان از نقش ايران در 
نوشته  درآورد.  سر  فارس  خليج  پيچيده  منطقه 
هاى واعظى، ايرانى آرام تر و دوستانه تر را در 
جمله  از  اصولى  رويكرد  و  كند  مى  مجسم  ذهن 
چشم  برنامه  تحت  كه  سازنده  خارجى  سياست 
است  نظام  مصلحت  تشخيص  ساله   20 انداز 
برمى  در  را  گذاشت  كنار  را  آن  نژاد  احمدى  و 

گيرد. برزگر يادآور مى شود كه احتماال روحانى 
تعامل  به  را  او  ظريف،  شدن  وزير  صورت  در 
بيشتر از موضع قدرت با كشورهاى اصلى، مثل 
عربستان سعودى و تركيه هدايت خواهد كرد. اين 
رياست  دوره  در   - رفسنجانى  تالش  ديگر  بار 
با  ديده  آسيب  روابط  بهبود  براى  جمهورى- 
كشورهاى همسايه را در دهه 80 تداعى مى كند

اما روحانى به سختى مى تواند قدرت ايران را به 
ثبات برساند. حتى واعظى اذعان دارد كه "ابهام" 
و "تحول" وضعيت كنونى جهان را تعريف مى كند 
ايران  افتادگى  دور  كه  دارد  وجود  نگرانى  اين  و 
اين  بياندازد.  خطر  به  را  كشور  اين  ملى  امنيت 
ديپلمات كهنه كار به نقش ايران در كشورسازى 
تاكيد مى كند؛  در عراق و افغانستان  دموكراتيك 
بشار  جمله  از  منطقه،  در  شيعه  پيروان  آينده  اما 
اسد در سوريه كه ايران به شدت از او حمايت مى 
كند، مشخص نيست. با كنار رفتن دمشق و ديگر 
جمعيت هاى شيعى در منطقه از جمله آن هايى كه 
در يمن و بحرين هستند، هرگونه اميد به رهبرى 
منطقه از بين مى برد. با وجود رژيم هاى سنى در 

منطقه، ايران با وضعيت حساسى مواجه است.

تحقيقات  مركز  در  روحانى  سابقه  به  توجه  با 
استراتژيك و نزديكان و همكاران او در اين مركز، 
جديد  دولت  هاى  سياست  كه  اين  از  كلى  طرحى 
مانند  روحانى  ديد.  توان  مى  را  بود  خواهد  چه 
حامى اش هاشمى رفسنجانى- با توجه به رياست 
را  منزوى  دولتى   ،1989 سال  در  وى  جمهورى 
است  اين  دنبال  به  شدت  به  و  گرفته  دست  به 
استدالل  دهد.  نشان  دنيا  به  را  جديدى  چهره  كه 
برزگر اين است كه روحانى با استفاده از دانش 
خود مى تواند همزمان به سياست هاى داخلى و 
خارجى رسيدگى كند. اما براى اينكه موفق شود 
بايد فراتر از تهران را در نظر بگيرد و با واقعيت 

هاى تلخى كه ايران با آن روبرو است كنار آيد.

مغز متفكرى كه دولت روحانى را همراهى مى كند

معمايى به نام روحانى
مترجم : مهناز امين فروغي- منبع: ديپلمات

به نظر مى رسد كه در حال 
حاضر شعار، سازش خواهد 

بود. براى دولت روحانى 
كاهش تحريم ها و از بين بردن 

تهديدهاى خارجى در اولويت 
قرار دارد. با اين حال كه روحانى 

علنا بيان كرده كه تسليحات 
هسته اى هيچ نقشى در سياست 
خارجى ايران ندارد، و نشان دادن 

اينكه موقعيت بين المللى كشور 
از نظر سياسى و اقتصادى 

توجيه ناپذير است، او بايد در 
مذاكرات حساس با گروه 1+5 در 
راستاى خواسته هاى رهبر پيش 

رود.
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اهل تعامل و 
گفتگو هستيم

   
(سه  ظهر  از  بعد  روحانى  حسن  دكتر 
شركت  با  خبرى  نشست  يك  در  شنبه) 
خبرنگاران داخلى و خارجى شركت كرد. 
همه  از  خبرى  نشست  ابتداى  در  وى 
خبرنگاران و رسانه كه در طول دو ماه 
شادمانى ها،  مردم،  پيروزى هاى  گذشته 
اميدها و اعتماد بوجود آمده را به خوبى 
رسانه  از  بخصوص  و  كردند  منعكس 
ملى تقدير و تشكر كرد و گفت: اصحاب 
رسانه همچنين دو روز تاريخى مراسم 
پوشش  خوبى  به  را  تحليف  و  تنفيذ 
تشكر  صميمانه  آنها  همه  از  كه  دادند 
مى كنم و سپاسگزار حضور خبرنگاران 

در اين نشست خبرى نيز هستم.
 

روحانى گفت: كميته هائى كه براى تحويل دولت تشكيل 
صاحبنظران  نخبگان،  از  تن   500 همراهى  با  بود  شده 
و با صرف وقت بيش از 6 هزار ساعت وقت نتيجه را 
با  مجدداً  بررسى ها  اين  دادند.  قرار  اينجانب  اختيار  در 
كمك مشاورين مورد بررسى قرار گرفت و كميته ها نيز 
جلساتى را برگزار كردند و در نهايت در اولين فرصت 
ممكن افراد مورد نظر براى كابينه جهت بررسى و رأى 

اعتماد در اختيار مجلس قرار گرفت.
براى  بايد  كه  است  مجموعه اى  كابينه  تركيب  بنابراين، 

و  هماهنگ  صورت  به  دولت  اهداف  و  برنامه  تحقق 
اسالمى  شوراى  مجلس  كند.  تالش  هماهنگ  يكپارچه 
داراى اختيارات قانونى براى بررسى و در نهايت رأى 
اعتماد خواهد بود؛ بناى ما بر همكارى با مجلس شوراى 

اسالمى و در كل با قواى سه گانه است.
بر  عالوه  ايران  اسالمى  جمهورى  در  بار  اولين  براى 
حضور  سايه  در  كشور  داخل  در  كه  اميدى  و  نشاط 
با  سازنده  تعامل  آمد،  بوجود  مردم  حماسه آفرين 
 55 تحليف  مراسم  در  شد.  آغاز  نيز  جهان  و  منطقه 
هيأت بلندپايه از منطقه و جهان شركت كردند كه شامل 
تا  مجالس  روساى  نخست وزيران،  و  جمهور  روساى 

وزيران امور خارجه و نمايندگان ويژه بود.
ايران  در  كه  سرانى  از  بسيارى  با  وقتى  آنكه  مهم تر 
انتخابات  مى گفتند  آنان  كردم،  مالقات  داشتند،  حضور 
كرد  ايجاد  هم  ما  ملت  ميان  در  شعفى  و  شور  ايران، 
و اين براى من بسيار حائز اهميت و جالب توجه بود. 
مسئولين كشورهاى منطقه مى گفتند در 24 خرداد اميد 

صلح، آشتى و ثبات در منطقه آغاز شد .
با تقدير و تشكر از مقام معظم رهبرى گفت: از ايشان 
بخاطر تأثير بياناتشان در ايجاد اين حماسه و همچنين 
براى دعوت معظم له در روز تنفيذ از همگان براى كمك 
كه  فرمودند  بيان  كه  مهمى  نكته  همچنين  و  دولت  به 
برخورد ما با جامعه جهانى برخوردى حكمت آميز و از 

موضع منطق خواهد بود، تقدير و تشكر مى كنم.
شده  تعيين  هماهنگ  بصورت  دولت  اقتصادى  تيم 
در  شود  معرفى  كه  آن  از  قبل  اقتصادى  تيم  اين  است. 
كارگروه ها فعاليت مى كرد و در آخرين دور بررسى هاى 
اقتصادى با حضور اينجانب مسائل مهم اقتصادى مورد 
بررسى قرار گرفته و برنامه اى براى چهار سال به طور 

كلى در كارگروه ها تدوين شده است.
كه  شد  خواهد  برگزار  فردا  دولت  هيأت  جلسه  اولين 
دارد.  قرار  جلسه  اين  كار  دستور  در  يارانه ها  موضوع 
پرداخت  مردم  به  تاكنون  كه  مقدارى  همان  به  يارانه  
شرايط  به  توجه  با  البته  شد،  خواهد  پرداخت  مى شد، 

اقتصادى، اقدامات مقتضى ديگر انجام مى شود.
كاهش  و  منطقه  در  ثبات  و  آرامش  ايجاد  براى  تالش 

كمك  با  است،  مواجه  آن  با  ما  منطقه  كه  تنش هايى 
و  برنامه ها  جزو  منطقه  در  دوست  كشورهاى 

اولويت هاى اين دولت خواهد بود.
كشورهاى  سران  با  روزها  اين  در  كه  مالقات هايى  در 
منطقه داشتيم، يكى از مواردى كه مورد تأكيد كشورهاى 
منطقه هم بود، حضور فعال تر ايران براى ثبات منطقه و 
در نهايت توسعه در منطقه بود كه دولت اين راه و اين 

مسير را آغاز كرده و ادامه خواهد داد.
 

حقوق  تدوين  شده،  داده  وعده  قبال  كه  گونه  همان 
با  امر  اين  است.  دولت  اين  وعده هاى  جزو  شهروندى 
شروع كار دولت در بخش مربوطه شروع خواهد شد و 
مبناى اصلى ما در تدوين حقوق شهروندى فصل سوم 
بسيار  اساسى  قانون  است.  ملت  حقوق  اساسى،  قانون 
به  مى تواند  اساسى  قانون  اصول  است،  پويا  و  مترقى 
شرط  به  كند  تامين  را  مردم  شهروندى  حقوق  خوبى 
اينكه در كنار اين قانون اساسى، قوانين موضوعه مورد 
نياز تدوين شود و بنابراين دولت اين كار را خواهد كرد 
معطل  بخش  اين  در  اساسى  قانون  از  اصولى  اگر  كه 

مانده اجرايى و عملياتى شود.
امنيت  احساس  با  بازتر،  فضاى  بايد  دانشگاه  فضاى 
نشاط  با  و  اظهارنظر  براى  بيشتر  آزادى  با  بيشتر، 
در  و  پررنگ  فرهنگى  و  علمى  فضاى  با  توام  و  بيشتر 
كشور  و  جامعه  نياز  مورد  سياسى  فضاى  آن  كنار 
براى  دولت  پيشنهادى  وزير  با  زمينه  همين  در  باشد. 
است،  شده  صحبت  تحقيقات  و  علوم  وزارت  تصدى 
اميدواريم دولت قادر باشد با كمك همگان و همه فعاالن 
دانشجويى در دانشگاه فضاى بهترى را براى تضارب 
آرا و گفتگو و علم و دانش و همچنين بحث و بررسى و 

انتقادهاى سازنده به وجود آورد.
رأى مردم ايران در حماسه 24 خرداد يك اقدام بسيار 
متناسب  و  عملى  پاسخ  هنوز  كه  بود  دار  معنا  و  جدى 
نشده  داده  آمريكا  مقامات  سوى  از  حماسه  اين  با 
است؛ بيانيه اخير كاخ سفيد نشانگر آن است كه برخى 
از  كاملى  و  صحيح  درك  هنوز  آمريكايى  مسئولين  از 
واقعيت هاى كشور و از اين انتخابات و پيام ملت بزرگ 

ايران ندارند.

متاسفانه آمريكايى ها در رفتارها متناقض و در پيام ها 
و در گفتار ناهمسو هستند و از گروه فشار كه گروهى 
جنگ طلب، مخالف گفتگوهاى سازنده و در پى منافع يك 
كشور خارجى بوده دستور مى گيرند و  مى بينيم كه در 
اين اقدامات حتى منافع آمريكا هم مدنظر قرار نمى گيرد. 
براى ما آنچه مهم است پاسخ عملى دولت آمريكاست و 
نه بيانيه ها. همه اقدامات دولت آمريكا را به دقت رصد 
خواهيم كرد و به اقدامات عملى سازنده و معنادار، اگر 
داده  متناسب  و  مشابه  پاسخ  قطعا  باشد،  داشته  وجود 

خواهد شد.
و  ملى  موضوع  يك  ايران  هسته اى  آميز  صلح  برنامه 
دارد،  وجود  زمينه  اين  در  كه  اصولى  است،  فراجناحى 
ايران  هسته اى  حقوق  كه  معنا  اين  به  شد،  خواهد  حفظ 
براساس مقررات بين المللى مورد تاكيد اين دولت خواهد 

بود و ما از حق مردم كوتاه نخواهيم آمد.
 اما در عين حال اهل تعامل و گفتگو هستيم و آمادگى 
داريم با جديت و بدون اتالف وقت با طرف هايمان وارد 
ما  مقابل  طرف  اگر  شويم.  محتوايى  و  جدى  مذاكرات 
كه  هستم  مطمئن  من  باشد  داشته  را  آمادگى  همين  هم 
نگرانى هاى دو طرف از طريق گفتگو در زمانى نه چندان 

بلند رفع خواهد شد.
كليد  اين  و  تهديد  نه  و  باشد  گفتگو  بايد  كار  سرلوحه 
مسئله است، اگر طرف مقابل ما در مقام عمل بداند كه 
اينكه  جز  تهديد  و  است  گفتگو  صرفا  و  صرفا  حل  راه 
اگر  و  بود  نخواهد  حلى  راه  هيچ  كند  زيادتر  را  مشكل 
كسى فكر مى كند از طريق تهديد مى تواند خواسته هايش 
را بر ملت ايران تحميل كند، دچار خطا و اشتباهى بس 

عميق شده است.
نظام  كه  مى كنم  اعالم  ايران  رئيس جمهور  عنوان  به 
حل  براى  جدى  سياسى  اراده  ايران  اسالمى  جمهورى 
اين مسئله با حفظ حقوق مردم ايران را دارد و همزمان 
رفع نگرانى هاى طرف مقابل را هم مد نظر قرار خواهد 
داد؛ اميد ما اين است كه طرف مقابل هم داراى اين اراده 
مطلوب  نتيجه  باشد  چنين  اين  اگر  كه  باشد  سياسى 

حاصل خواهد شد نه در بلند مدت بلكه در كوتاه مدت.
و  تعامل  نميرساند،  جايى  به  را  آنها  تحريم،  ادامه 

دو  نفع  به  مشترك  نگرانى هاى  رفع  و  سازنده  گفتگوى 
طرف خواهد بود، ما در پى بازى برد- برد هستيم و اين 
آمريكا  مثل  كشورى  اينكه  البته  هست.  پذير  امكان  كار 
مسير دوگانه اى را انتخاب كرده اين مسير دوگانه آنها 
را به نتيجه اى نخواهد رساند، اين مسير دوگانه صداقت 

مقامات آمريكايى را زير سوال قرار مى دهد.
از  متقابل  احترام  براساس  نيت  حسن  با  آمريكا  اگر 
كند  برخورد  پنهانى  كار  دستور  بدون  و  برابر  موضع 

راه براى تعامل باز خواهد بود.
با  مبارزه  نمى شود  درست  شعار  با  فساد  با  مبارزه 
فساد اينست كه فضا در زمينه اقتصادى كامًال رقابتى و 

انحصارها بايد شكسته شود.
حذف رقيب در دنياى سياست يعنى ايجاد فساد؛ ما براى 
رفع فساد به شفافيت و ارائه اطالعات صحيح به مردم 
استفاده  اطالعاتى  رانت  از  گروهى  اينكه  و  داريم  نياز 

كنند به معناى فساد خواهد بود.
ريشه هاى  و  عوامل  با  بايد  فساد  با  مبارزه  زمينه  در 
كار  اين  قدم  به  قدم  دولت  و  شود  برخورد  آن  اصلى 
را خواهد كر. بايد ارتباطات اقتصادى خود را با جهان 
ببريم.  در چارچوب مقررات و به صورت شفاف پيش 
فساد  موجب  بى ترديد  آمده  وجود  به  فعلى  شرايط 

خواهد بود. 
بود.  خواهد  دولت  روى  پيش  مشكالتى  چه  دانم  مى 
همان  از  البته  گفت؛  خواهم  سخن  مردم  با  صداقت  با 
روزهايى كه برخى در نظرسنجى ها احساس كردند كه 
اينجانب پيروز انتخابات هستم كار را شروع كردند اما 
امروز زمان گله و بحث نيست هنوز فرصت باقى است 

و همه بايد در مسير اعتدال دست به دست هم دهيم.
اگر بتوانيم يك فضاى رقابتى سالم و يك فضاى مناسب 
بين  از  را  رانت  و  كنيم  ايجاد  جامعه  در  كار  و  كسب 
ببريم، آغازى براى دفع و رفع فساد و رونق اقتصادى و 
مبارزه با فقر كه در كنارش عدالت هم اجرا خواهد شد.

وقتى بين افزايش دستمزد و تورم فاصله ايجاد مى  شود 
اين به معناى اعمال فشار به زندگى روزمره مردم است.

در طول صد روز اول كار دولت، همكاران بنده وضعيت 
واقعى كشور را به تدريج براى مردم بيان خواهند كرد، 
است.  چگونه  كشور  اقتصادى  وضع  بدانند  مردم  تا 
اجرا  و  تدوين  برنامه هايى  روز،  صد  همان  ظرف  در 
كه  است  اين  كارها  از  يكى  زمان  همين  در  شد.  خواهد 
گزارش وضعيت كشور به ويژه در زمينه اقتصادى تهيه 
زمينه  در  اقداماتى  اما  رسيد  خواهد  مردم  اطالع  به  و 
انجام  خارجى  و  داخلى  سياست  و  فرهنگى  اقتصادى، 

خواهد شد.
تصويب كننده  كه  آنهايى  ادعاى  برخالف  تحريم،  هدف 
تحريم بودند، عمًال ايجاد فشار بر اقشار مختلف مردم 
فعاليت  از  تحريم ها  اين  با  مى شود  گفته  اينكه  است. 
بى  كامال  مى شود  جلوگيرى  ايران  موشكى  و  هسته اى 

اساس است.
دولت  و  است،  مردم  برزندگى  فشار  تحريم ها،  هدف 
خارجى  و  داخلى  سياست هاى  اتخاذ  با  كه  دارد  وظيفه 
با تحريم مقابله كند، انتظار مردم اين است كه معضالت 
مردم  اقتصادى  مشكالت  رفع  و  كنيم  حل  را  اقتصادى 

سرلوحه كار ما باشد.
نشان  و  كرد  خواهيم  آغاز  جدى  طور  به  را  مذاكره 
براى  داريم،  برنامه  حال  شرايط  براى  كه  داد  خواهيم 
را  خود  توان  همه  و  كرد  نخواهيم  درنگ  تحريم ها  رفع 
در اين مسير بكار خواهيم گرفت، كه يكى از آن راه هاى 
انجام  را  الزم  برنامه ريزى هاى  و  مذاكره  اساسى، 

خواهيم داد.
من به مذاكرات بدبين نيستم. ما به دليل اينكه با منطق و 
استدالل وارد مذاكره مى شويم در صحنه افكار عمومى 

نيز منطق خود را تبيين مى كنيم.
اگر  كه  داريم  مدنظر  نيز  را  ديگرى  مسير  و  راهكار  ما 
حال  در  ما  هدف  اما  مى كنيم  اجرا  را  آن  باشد  الزم 
حاضر اين است كه با گفت وگو و تعامل و بدبين نبودن، 

مسير را دنبال كنيم.
روحانى در پاسخ به اين سوال كه آيا  در اجالس مجمع 
اوباما  باراك  با  و  يافته  حضور  ملل  سازمان  عمومى 

رييس جمهور آمريكا ديدار خواهد كرد؟
گفت: سفر اينجانب به نيويورك در دست بررسى است 
كارگروه  اما  نگرفته ام،  سفر  براى  تصميمى  هنوز  و 
سياست خارجى بررسى خودش را شروع كرده و آن 
را ادامه مى دهد، ممكن است اين سفر انجام شود و يا 
نشود كه بعدا به اطالع مردم خواهد رسيد. اما آن چيزى 
كه مهم است مسئله منافع ملى، احقاق حقوق و رسيدن 

به اهداف مردم بوده و مابقى مسائل فرعى است.
دو  بين  مشتركى  نگرانى هاى  كه  كنيم  احساس  بايد 
در  چندگانه اى  كارهاى  دستور  و  دارد  وجود  كشور 
داخل آمريكا وجود نداشته باشد. ما بايد اصل را درست 

كنيم، زيرا ساير مسائل، مسائل فرعى است.
دولت  هاى  برنامه  از  غيرضرورى  هزينه هاى  كاستن 
مردم  به  و  تعيين  آينده  هفته  بودجه  مسئول  است. 
و  است  چگونه  درآمد  و  هزينه  كه  داد  خواهد  گزارش 
حتما دستگاه هاى اجرايى بايد پيش قدم باشند كه هزينه 

هاى غيرضرور كاسته شود.
همانطور كه گفته شد در طول 100 روز اول در بخش 

هاى مختلف آمار و ارقام را صادقانه ارائه خواهم نمود. 
سنجش  معيار  و  دارند  خبر  مردم  و  نخبگان  كمابيش 
تورم جيب مردم است نه بانك مركزى و مركز آمار در 

مرحله بعدى است.
دولت در برنامه هاى كوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت 
خود براى بهبود وضعيت زندگى مردم تالش و از مردم 
كمك خواهد گرفت؛ چرا كه دولت هيچ اقدامى را بدون 
حمايت و كمك مردم نمى تواند انجام دهد و ما مطمئنيم 
كارها  از  بسيارى  الهى  اذن  به  و  مردم  حمايت  با  كه 

شدنى است.
خواهيم  ترى  جدى  و  تر  صريح  مذاكرات   5+1 با  ما 
داشت. هر كس حاضر باشد با حسن نيت با جمهورى 
اسالمى ايران وارد مذاكره شده و منافع ملى  ملت ايران 
در آن مذاكره تامين  شود، مشكلى در همكارى نخواهد 
آمريكا  جمله  از  هركشورى  ما  مذاكره  طرف  و  داشت 
مى تواند باشد و اين وابسته به حسن نيتى است كه در 
مقامات آمريكايى ببينيم. اگر مشاهده كنيم آمريكايى ها 
براى مذاكره جدى هستند و دنبال زبان فشار و تهديد 

نيستند، آماده خواهيم بود.
ما  گفت:  اش  كابينه  وزراى  انتخاب  باره  در  روحانى 
ديگر  بار  اينكه  براى  نداريم  زمان  كرديم  احساس 
بخواهيم خطا كنيم. بايد افراد نشان دهند كه در گذشته 

چكار كرده اند كه آن ها را برگزنيم و انتخاب كنيم.
هيچ كسى بر اينجانب به عنوان رئيس جمهورى فشارى 
نيستم  كسى  هم  بنده  كنم،  انتخاب  را  كسى  تا  نياورده 
كه در شرايط فشار تصميم بگيرم و اين كار را نخواهم 
خودم  تصميم  كردم  انتخاب  من  كه  افرادى  تمام  كرد. 
در  كه  چه  آن  اما  كردم  استفاده  همه  مشورت  از  بود، 
كه  مى كنم  اعالم  صراحت  به  من  است  شايع  بيرون 

درست نيست.
اعضاى كابينه دولت، بايد انتخابات مردم را باور داشته 
باشند كه معتقدم آنها پيام انتخابات را شنيده اند و باور 
كرده اند، اتهاماتى كه بعضى ها درباره گذشته برخى از 
افراد مى زنند، درست نبوده و غير اخالقى است. از همه 
وزراى پيشنهادى به مجلس با قاطعيت دفاع خواهم كرد. 
ممكن  خود  به  خود  البته  مى شناسم.  را  آن ها  اينجانب 
است مسائلى در مجلس مطرح شود، من در آنجا پاسخ 
خواهم داد كه آن ها را مى شناسم و با آن ها، در جنگ، 
شوراى عالى امنيت ملى، در مسائل سياسى و اقتصادى 
و مركز تحقيقات و پژوهش ها، مجمع تشخيص مصلحت 
نظام در ارتباط بود. البته چند نفرى هستند كه آشنايى 
همكارى  آنها  با  مستقيم  يعنى  ندارم،  آنها  با  زيادى 
نداشتم، اين افراد از سوى افراد مطمئن معرفى شده اند 
و در ليست كارگروه ها بوده اند و فعاليت آنها از سوى 

كارشناسان مورد بررسى قرار گرفته است.
افراد براساس 28 معيار تنظيم شده انتخاب شده اند

آفريدند.  بزرگى  حماسه  خرداد   24 انتخابات  در  مردم 
در اين حماسه با دنيا حرف زدند و دنيا هم اين صدا را 
شنيد به گونه اى كه 55 كشور به ايران آمدند و پيام هاى 
بشنود.  را  پيام  اين  آمريكا  شد.  ارسال  فراوانى  تبريك 
به  تحريم ها  تشديد  براى  آمريكا  در  فشار  گروه  كار 
كاخ  مى كنم  توصيه  است.  سفيد  كاخ  سردرگمى  معناى 
سفيد از اين سردرگمى خارج شود و بر مبناى واقعيت 
تصميم بگيرد. اراده ايران براى حل و فصل مسائل جدى 

است و اگر آمريكا هم جدى باشد، كارها پيش مى رود.
با  ايران  مناسبات  و  سوريه  رويدادهاى  مورد  در   *

حكومت اين كشور نيز روحانى گفت:
ما جنگ داخلى در اين كشور را محكوم مى كنيم. حضور 
محكوم  را  سوريه  داخل  در  خارجى  تروريست هاى 
مى كنيم.  محكوم  نيز  را  خارجى  دخالت هاى  مى كنيم، 
راه  سوريه  حل  راه   . نيست  نظامى   ، سوريه  حل  راه 
حل سياسى و با حضور همه گروه هاى سورى اعم از 
گروه هاى  البته  است.  معارضين  يا  و  دولتى  مقام هاى 
تروريستى كه از خارج كشور در آنجا جمع شده اند و 
ربطى به كشور سوريه ندارند بايد از اين كشور اخراج 
شوند .راه حل در نهايت انتخابات و دموكراسى و قبول 
البته  بخواهند.  كشور  اين  مردم  كه  است  چيزى  آن 
كشورهاى منطقه مثل ايران، تركيه و ديگران مى توانند 
مساعدت و مشاركت و كمك كنند كه اين پروسه سريع 
سوريه  باره  در  ژنو2  كنفرانس  برسد.  سرانجام  به  تر 
داشته  حضور  كنفرانس  اين  در  اگر  ما  است.  مطرح 
باشيم به طور طبيعى با ساير كشورها، از جمله امريكا 

و انگلستان درباره سخن خواهيم گفت.
روحانى در پاسخ به سوالى كه در باره بررسى اليحه 
جرم سياسى در مجلس جريان دارد و همچنين آزادى 

زندانيان سياسيگفت:
در فصل سوم قانون اساسى يكى از موضوعات مهمى 
كه به آن پرداخته شده است حقوق شهروندى و مسائل 
مربوط به جرم سياسى است. به طور حتم دولت حمايت 

خواهد كرد تا اين اليحه در مجلس به تصويب برسد.
مسئله سياسيون – زندانى- نيازمند اجماع ملى و مذاكره 
با دو قوه ديگر است. لذا به طور حتم زمانى كه دولت 
شكل بگيرد ما مذاكراتى را در اين راستا خواهيم داشت.

برگرفته شده از پايگاه خبرى روحانى
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بدتر از سوريه اينجاست

اسد بماند، 
تروريست ها 
كجا مى روند؟

وين وايت، منبع: لوبلوگ
ترجمه: زهرا خدايى

ساقط  را  اسد  شوند  موفق  شورشيان  اگر  حتى 
در  عراق)  دشمن  (و  عرب  سنى  رژيم  يك  كنند، 
سنى،  اعراب  اقليت  مشاركت  با  مى تواند  دمشق 
و  تهاجمى  موضع  در  را  شيعه  اكثريت  و  مالكى 

تدافعى قرار دهد.
جوالى، دومين ماه متوالى خونين عراق بود كه در 
آن شمار كشته شدگان كم و بيش رقم 1000 نفر را 
نشان داد. به رغم تدابير اتخاذ شده از سوى دولت 
بار  خشونت  وضعيِت  تغيير  براى  مالكى  نورى 
فعلى، آمار كشته شدگان در عراق همچنان افزايش 
تغيير  براى  موجود  پتانسيل هاى  رغم  به  مى يابد. 
اين روند مرگبار، عراق در تلة سختى گرفتار شده 
است.  بسيار  آن  در  خشونت ها  تداوم  احتمال  كه 
بود؛  يافته  كاهش  زيادى  اندازة  تا  خشونت ها  اين 
نيروهاى  ميان  معاملة  به  مالكى  نورى  كه  زمانى 
آمريكا با شورشيان عرب بين پاييز 2006 و 2008 
پيوست. توافقى كه به درخواست قبايل عرب سنى 
و شورشيان صورت گرفته و بعدها به شوراهاى 
بيدارى لقب گرفت، تا اندازة زيادى آمار قربانيان 
و كشته شدگان حمالت تروريستى را كاهش داد. 
فعاليت  زيادى  اندازة  تا  تنها  نه  مذكور  توافق نامة 
گروههاى شورشى در ميدان جنگ را كاست بلكه 
منبع  القاعده-  فعاليت هاى  چشمگير  كاهش  سبب 
و  شيعيان  جامعة  عليه  تروريستى  حمالت  اصلى 

اهداف مرتبط با دولت شيعة عراق - نيز شد. 
از زمان خروج نيروهاى آمريكايى از عراق و بى 
ميلى مالكى در همكارى با آنها- به رغم به حاشيه 
افراطيون-  كشتن  و  سركوب  حتى  و  شدن  رانده 

كلى  طور  به  و  آنها  حاميان  سابق،  شورشيان 
القاعده دوباره به صحنة عراق قوى تر شده است. 

سورى  جديد  متحد  و  القاعده  تازة  قدرت  نمايش 
بااليى  دقت  با  عراق)  و  شام  اسالمى  آن(دولت 
و  گذارى  بمب  جريان  در  بود؛  شده  سازماندهى 
فرارى دادن زندانيان از زندان ابوغريب كه در ماه 
جوالى اتفاق افتاد، صدها تن از اعضا و كادرى ها 
القاعده و شمار قابل توجهى از سنى هاى عرب با 
گرايشات مختلف كه در رديف اول دشمنان ارتش 

مالكى بودند، از زندان گريختند. 
حركت  توانايى  مالكى  دولت  كه  اينست  واقعيت 
قبال  در  محكم  سياستى  اتخاذ  و  ضدشورشى 
حتى  دولت  ندارد،  را  عراق  غرب  قدرتمند  اعراب 
ابزارهاى الزم براى اعمال فشار بر تحركات سخت 
آمريكايى  نيروهاى  ندارد.  اختيار  در  نيز  را  آنها 
سختى  چالش  هستند،  روبرو  چالش  همين  با  نيز 
با  آنها  عكس العمل  و  برخورد  از  مهمتر  حتى  كه 
نيز  مالكى  نظاميان  ميان  اين  در  است.  "بيدارى" 
الزم  نظامى  ابزارهاى  فاقد  و  ضعيف اند  بسيار 
اعم از تانك، توپ و هواپيماهاى جنگى هستند. در 
عين حال فساد موجود در داخل ارتش و نيروهاى 
توانايى  پيچيده تر،  را  مشكل  نيز  عراق  امنيتى 
نظاميان را كاسته و امكان دسترسى شورشيان به 

اطالعات حساس كشور را فراهم مى كند. 
اما آنچه بحران موجود را بدتر مى كند، انتخاب يك 
تغييرات  ايجاد  براى  مالكى  سوى  از  تندرو  شيعه 
جديد در ارتش، نيروهاى امنيتى و پرسنل حكومتى 
است كه تا پيش از سال 2003 با حزب بعث ارتباط 
تن  هزار  دهها  كه  دارد  وجود  احتمال  اين  داشتند. 
از افسران عرب سنى ارتش اخراج شوند، مسئله اى 
نيروهاى  در  جذب  مقابل  در  را  آنها  مى تواند  كه 
نيروهاى  يا  و  آن  به  وابسته  گروههاى  القاعده، 
در  كند.  پذير  آسيب  ضدرژيم  و  ضدشيعى  مسلح 
آن صورت كاركنان سابق دولت و افسران اخراجى 
مى پيوندند،  ضددولتى  گروههاى  به  كه  ارتش 
موجود  اطالعات  از  توجهى  قابل  بخش  مى توانند 
در داخل را با خود بيرون آورده و در اختيار اين 

گروهها قرار دهند. 
اين همان مالكى كالسيك است؛ تقريبا هر اقدامى از 
سوى وى و دولت براى مقابله با وضعيت موجود، 
اعراب  ميان  در  را  زيادى  دشمنى  و  اعتمادى  بى 
سنى عراق ايجاد كرده و دولت فعلى در واقع در 

كه  است  خشونت هايى  همان  تخم  كاشتن  حال 
تالش مى كند آن را از ميان بردارد. 

حذف  و  سازى  محروم  رغم  به  ميان،  اين  در 
قابل  بخش  عراق،  سياسى  صحنة  از  سنى ها 
يافتن  پايان  خواهان  تسنن  اهل  جامعة  از  توجهى 
انتخابات  در  هستند.  كشورشان  در  خشونت ها 
استان هاى  در  و  ژوئن  ماه  اواخر  در  كه  پارلمانى 
المتحدون،  شد،  برگزار  و نينوا  سنى نشين االنبار 
منطقه اى،  خودمختارى  طرفدار  جريان  بزرگترين 
در  را  خود  كرسى هاى  از  توجهى  قابل  شمار 
خواهان  كه  مالكى  به  منسوب  ميانه روهاى  مقابل 
گفتگو با وى بودند از دست داد. اين مسئله بيانگر 
و  تحركات  خشونت ها،  تشديد  رغم  به  كه  آنست 
سنى  اعراب  از  درصدى  ضددولتى،  تظاهرات هاى 
يا  و  القاعده  از  غيرفعالى  يا  و  فعال  شكل  به  كه 
رغم  به  مى كنند،  حمايت  آن  به  وابسته  گروههاى 
در  شده اند.  محدود  نسبتًا  بمب گذارى ها،  تشديد 
مالكى  سوى  از  صادرشده  سيگنال  تنها  ميان  اين 
براى  ديگرى  ابتكار  مثبت،  امتياز  اين  مقابل  در 

پاكسازى دولت و ارتش از اعراب سنى بود. 
انگيزة  زواياى  و  ابعاد  همة  بتوانيم  است  مشكل 
مالكى از اتخاذ چنين تصميمات خطرناكى را درك 
مردم  از  اعم  عراق  شيعه  جامعه  از  بخشى  كنيم؛ 
براى  سنى  اعراب  با  سازش  از  نشانه هايى  عادى 
كاهش خشونت ها از خود نشان داده اند، اما دليلى 
هستند.  اكثريت  اينها  كنيم  تصور  كه  ندارد  وجود 
آنهم در حاليكه بخش قابل توجهى از آنها(كه شامل 
از  مى شود)  نيز  قربانيان  وابستگان  و  خانواده ها 

اين سازش و فكر كردن به آن عصبانى هستند. 
كنار  در  كه  داشت  نظر  در  نيز  را  مسئله  اين  بايد 
تراژدى مرگبارى كه در اين ميان در جريان است، 
شمار قربانيان شيعه بسيار باالتر است و در كنار 
از  بسيارى  نياز  مورد  بهداشتى  سيستم  كمبود 
خانواده هاى قربانيان خسارات و هزينه هاى بااليى 

در زندگى شخصى متحمل مى شوند. 
به عالوه، بسيارى از رهبران شيعه اطراف مالكى، 
بخش  هستند.  مالكى  اخراجى  سياست هاى  حامى 
نيز  ايران  شامل  حمايت  اين  از  توجهى  قابل 
وزير  نخست  عنوان  به  مالكى  رو  اين  از  مى شود. 

مجبور است هر دو طرف را حفظ كند. 
براى واشنگتن، چنين وابستگى از سوى مالكى به 
سمت  به  عراق  هدايت  براى  توانايى  عدم  معناى 

كه  حاليست  در  اين  است.  هوشمندانه تر  بازى 
 2008 سال  از  ناظران  و  كارشناسان  از  بسيارى 
عراق  حاكميت  در  آمريكا  نفوذ  كاهش  به  نسبت 

براى  نوشته اند.  زيادى  مطالب  و  داده  هشدار 
مشاوره هاى  ناديده گرفتن  عراقى ها،  از  بسيارى 
مى دهد  سوق  سمتى  به  را  عراق  رهبران  آمريكا، 
قرار  تهديد  مورد  مردم  امنيت  و  ثبات  آن  در  كه 

مى گيرد. 
سوريه  در  آمريكا  هشدارهاى  گرفتن  ناديده  البته 
ميان  اين  در  نمى كند؛  اسد  بشار  به  كمكى  نيز 
در  دارد.  قرار  آسيب ها  مركز  در  كه  است  عراق 
بخش هاى  آيد،  فائق  بحران  بر  اسد  كه  صورتى 
صدها  از  عظيمى  سيل  هجوم  شاهد  عراق  شرقى 
و  مبارز  سنى هاى  و  افراطى ها  هزاران  حتى  و 
تندرويى(عراقى) خواهد شد كه به عراق بازخواهند 
گشت و مى توانند حتى تا بخش هاى شرقى كشور 
شوند  موفق  شورشيان  اگر  حتى  بيايند.  پيش  نيز 
اسد را ساقط كنند، يك رژيم سنى عرب (و دشمن 
عراق) در دمشق مى تواند با مشاركت اقليت اعراب 
سنى، مالكى و اكثريت شيعه را در موضع تهاجمى 

و تدافعى قرار دهد.

دسترسي امريكا به مكاتبات و مكالمات رهبران القاعده

افشاي راز تعطيلي مراكز 
ديپلماتيك امريكا در خاورميانه

كشف  خاورميانه  در  امريكا  امنيتي  تكاپوي  راز  باالخره 
ايمن  ميان  الكترونيكي  تماس هاي  رديابي  مي شود  گفته  شد، 
يمن  در  شبكه  اين  رهبران  و  القاعده  شبكه  رهبر  الظواهري، 
در  را  سفارتخانه هايش  تا  واداشت  را  امريكا  متحده  اياالت 
گزارش  كند.براساس  تعطيل  خاورميانه  و  آفريقا  شمال 
نيويورك تايمز دولت امريكا توانسته به محتواي مكالمه ايمن 
الظواهري و ناصر الوحيشي، رهبر القاعده در يمن دست يابد 
و ايمن الظواهري، رهبر القاعده كه يكي از طرفين اين مكالمه 
ضد  عمليات  بزرگ ترين  اجراي  براي  القاعده  قصد  از  بوده 
امريكايي و ضد غربي پس از حمالت يازدهم سپتامبر 2001 
اين  در  سفيد  كاخ  سخنگوي  كارني،  جي  اما  است.  داده  خبر 
زمينه گفته است: «من در موقعيتي نيستم كه از اطالعات ويژه 
سخن بگويم. اما فكر مي كنم كه اين تهديد مهم است و ما آن 
كه  زديم  اقداماتي  به  دست  دليل  اين  به  و  گرفته ايم  جدي  را 
وزارت خارجه از سر احتياط آنها را اعالم كرد.» پيش از اين 
امريكا اعالم كرده بود كه تعطيلي سفارتخانه هايش، عملي از 
سر «احتياط» بوده است. امريكا پس از اينكه مراكز ديپلماتيك 
گذشته  يكشنبه  روز  موقت  به طور  را  كشور   21 در  خود 
امريكا  سفارتخانه   ?? كرد  اعالم  دوشنبه  روز  كرد،  تعطيل 
تا  امنيتي  داليل  به  آفريقا  شمال  و  خاورميانه  كشورهاي  در 
پايان ماه رمضان تعطيل هستند. از سوي ديگر اخطاري كه 
امريكا براي شهروندانش هفته گذشته صادر كرده بود و از 
شهروندانش خواسته بود تا به بعضي از مقاصد سفر نكنند، 
نظر  به  اينكه  ضمن  است.  شده  تمديد  آگوست  ماه  آخر  تا 
تدابير  چون  بود  خواهد  آفرين  بحران  نقطه  آن  يمن  مي رسد 
افزايش  كشور  اين  در  اروپايي  كشورهاي  و  امريكا  امنيتي 
است  گفته  آسوشيتدپرس  به  هم  امريكايي  مقام  يك  يافته اند. 

كه پيام ظواهري را چند هفته پيش امريكايي ها به دست آورده 
است.  بوده  آنها  حمله  محل  يمن  كه  مي كردند  فكر  و  بودند 
در يمن، القاعده داراي شبكه يي گسترده است. اين گروه در 
اكتبر سال 2000 مسووليت حمله تروريستي از راه دريا عليه 
ناو جنگي امريكا به نام «يو اس اس كول» را كه در آب هاي 
يمن (خليج فارس) پهلو گرفته بود، پذيرفت. طي اقدام ياد شده 
نفر   35 و  رسيده  قتل  به  امريكا  نظامي  نيروهاي  از  نفر   17
عبدوالكريم  ناصر  يمن،  القاعده  ساله  رهبر 35  شدند.  زخمي 
تاكنون  بوده،  بن الدن  منشي  زماني  كه  (ابو بصير)  الوحيشي 
در  الوحيشي  مي كرد.  عمل  مستقل  به صورت  كشور  آن  در 
سال 2002 در ايران دستگير شد و بعد از مدتي توسط دولت 
وقت جمهوري اسالمي به يمن بازگردانده شد. وي در سال 
2006 از زندان يمن گريخت و دو سال بعد، ايمان الظواهري- 
نفر دوم القاعده تا پيش از قتل بن الدن - او را «امير مجاهدين 
يمن» معرفي كرد. الوحيشي مدعي شده است كه بمب (كثيف) 
است  اين  اهميت  حايز  نكته  اما  دارد.  اختيار  در  نيز  هسته يي 
كه امريكا تنها به تدابير امنيتي در يمن اكتفا نكرده است و اين 
نشان مي دهد كه تا چه حد سازمان القاعده در جهان گسترده 
شده است. القاعده با گروه هاي تروريستي مختلفي در ساير 
عراق،  شاخه  القاعده  مصر،  القاعده  دارد؛  ارتباط  كشورها 
در  القاعده  و  عربي  مغرب  القاعده  پاكستان،  در  طيبه  لشكر 
شبه جزيره عربستان از مهم ترين شاخه هايي است كه القاعده 
با آنها همكاري دارد. القاعده شاخه عراق يكي از قدرتمندترين 
عربي  مغرب  در  القاعده  است.  القاعده  به  وابسته  گروه هاي 
از  ديگر  يكي  مي كند،  فعاليت  مراكش  و  الجزاير  در  كه  نيز 
شاخه هاي قدرتمند القاعده محسوب مي شود. اين گروه سال 
عليه منافع  ادغام شد و تاكنون حمالتي را  القاعده  در   2006
اياالت متحده و ساير كشورهاي غربي انجام داده است. گروه 
ديگري نيز در يمن از سال 2006 با نام القاعده در شبه جزيره 
عربستان فعاليت هاي خود را آغاز كرد. از اهداف اصلي اين 
گروه بي ثبات سازي حكومت آل سعود در عربستان و بيرون 

راندن امريكا از منطقه خليج فارس است.

جان مك كين 
بركنارى مرسى را 

كودتا خواند
جان مك كين سناتور جمهوريخواه 
برخالف  شنبه  سه  روز  آمريكايى 
اتخاذ  مبنى  اوباما  باراك  نظر 
محمد  بركنارى  صريح،  موضع 
مرسى از قدرت در مصر را كودتا 

خواند.
ان  ان  سى  سايت  وب  از  نقل  به   
كنگره  معروف  جمهوريخواه  اين 
مرسى  بركنارى  درحالى  امريكا 
از قدرت توسط نظاميان را كودتا 
رسما  سفيد  كاخ  كه  است  خوانده 
موضعى  باره  اين  در  كرد  اعالم 

اتخاد نخواهد كرد.
به  قاهره  در  شنبه  سه  روز  مك 
كه  ايم  گفته  ما  گفت:  خبرنگاران 
با همه مخالفت ها و موافقت هاى 
كه  مرسى  دولت  با  دموكراتيك 
نفر  ها  ميليون  ريختن  به  منجر 
مساعى  تشريك  شد  خيابان  در 
كه  ايم  گفته  همچنين  و  كنيم  مى 
مرسى  محمد  آن  در  كه  شرايطى 
از قدرت بركنار شد يك كودتا بود.

ليندزى  سناتو  همراه  به  كه  او 
گراهام يك نماينده جمهوريخواهد 
ديگر سناى آمريكا به قاهره رفته 
سريعتر  هرچه  خروج  براى  و 

اين  مقامات  با  بحران  از  مصر 
كشور ديدار كرده اند گفت آنها در 
مصر حضور نيافته اند كه درباره 
اند  آمده  بلكه  كنند  بحث  گذشته 
دموكراتيك  روشى  به  كشور  تا 
سر  پشت  را  بحران  آميز  صلح  و 

گذاشته و به پيش برود.

زندانيان سياسى آزاد شوند
آمريكايى  جمهوريخواه  سناتور 
همه  دادن  قرار  خطاب  با  همچنين 
در  ها  خشونت  توقف  ها  گروه 
مصر را خواستار شد.او گفت:يك 
ى  همه  كه  جامع  سياسى  روند 
آزادانه  آن  در  بتوانند  مصرها 

شركت كنند مورد نظر است.

ى  همه  تا  است  افزود:الزم  وى 
خوددارى  ها  خشونت  از  احزاب 
كنند و به يكديگر احترام بگذارند و 
همه زندانيان سياسى آزاد شوند. 

گفتگوى  خواستار  همچنين  وى 
شد  مصر  در  وفراگير  جامع  ملى 
هم  المسلمين  اخوان  شامل  كه 
بشود. جان مك كين در عين حال 
از اخوان المسلمين خواست كه از 

خشونت خوددارى كند.

وى همچنين از دولت موقت مصر 
همه  ازادى  و  حقوق  از  خواست 
برگزارى  حق  و  كند  دفاع  مردم 

تظاهرات براى مردم را حفظ كند.



77 هفته نامه پرشين جمعه 18 امرداد ماه 1392 - شماره 308
info@persianweekly.co.uk
www.persianweekly.co.uk

www.persianweekly.co.uk

ايران

خدمات ترجمه، نشر و چاپ

طراحى و چاپ
كتاب، بروشور، پوستر و وب سايت

جديدترين كتاب
طراحى و چاپ ما:
داستان كودكان 
سرزمين پريا

سروده سهيال سيف 
همراه با عكس هاى 
رنگى بسيار زيبا

٥٠٠ Chiswick High Road، London W٥ ٤RG
Tel: ٩٣٩٧ ٨٧٤٨ ٢٠ ٠٠٤٤
Email: satrap@btconnect.com
Website: www.satrap.co.uk

Satrap Publishing & Translation

ترجمه رسمى
و معتبر براى كليه مدارك

رئيس جمهور امريكا 
و شعار اعتدال 
همتاى ايرانى اش

ميانه  باب  در  روحانى  حسن  سخنان 
روى در سياست خارجى و تنش زدايى 
جمهور  جهان،رئيس  با  تهران  روابط  از 
امريكا را بر سر دوراهى تقابل با تعامل 

با تهران قرار داده است

در  بارها  تاكنون  ايران  نفس  تازه  جمهور  رئيس 
حوزه  در  كه  كرده  اعالم  خود  هاى  سخنرانى 
برخواهد  گام  اعتدال  مسير  در  خارجى  سياست 
داشت. موضع گيرى كه از همان نخستين روزهاى 
پيروزى آقاى روحانى ؛ باراك اوباما رئيس جمهور 
داد.  قرار  اى  دوگانه  موضع  در  را  متحده  اياالت 
روحانى  انتظار  از  خارج  و  انگيز  شگفت  پيروزى 
موجى  ايران  در  ژوئن  ماه  انتخابات  در  رو  ميانه 
از تعبير و تفسيرها را در امريكا به راه انداخت. از 
كه  بود  انتخابات  اين  در  روحانى  پيروزى  فرداى 
بازبينى  به  امريكايى  سياستمداران  و  گران  تحليل 
اى  هسته  برنامه  قبال  در  امريكا  تحريم  سياست 
ايران پرداختند: آيا تحريم ايران عمال ره به جايى 

برده است؟

انتخابات  در  روحانى  آقاى  پيروزى  زمان  از 
در  اوباما  باراك  دولت  ايران،  اسالمى  جمهورى 
پاره اى از تحريم ها در حوزه دارو و محصوالت 
با  است.  كرده  ايجاد  را  هايى  گشايش  كشاورزى 
اينهمه دولت توصيه هاى فراوانى را  از گوشه و 
تعديل  يا  تشديد  خصوص  در  سنا  و  كنگره  كنار 
تحريم ها در سايه دولت جديد ايران شنيده است. 
برخى مقام هاى ارشد سابق از جمله نماينده سابق 
امريكا در سازمان ملل توماس پيكرينگ از دولت 
اوباما خواسته است كه نتيجه انتخابات در ايران را 
گردشى عملگرايانه به سمت اعتدال از سوى ايرانى 
ها دانسته و از در تعادل با تهران وارد شود. اما 
هاى  تحريم  تشديد  در  كنگره  گذشته  هفته  اقدام 
ايران در تضاد كامل با شعار تعامل با ايران بود. 
دمدمى مزاجى دولت اوباما در مواجهه با پرونده 
هسته اى ايران را از متن سخنان سخنگوى وزارت 
خارجه در واكنش به تصويب طرح جديد تحريم ها 
عليه ايران مى توان متوجه شد. اين مقام امريكايى 
مفاد  برخى  از  سفيد  كاخ  نگرانى  بر  كه  حالى  در 
كه  كرد  تاكيد  داد  خبر  رسيده  تصويب  به  طرح 
عليه  ها  تحريم  تشديد  مسير  در  همچنان  دولت 
براى  كنگره  با  تماس  و  تهران  اى  هسته  برنامه 
گام  ها  تحريم  اين  تشديد  براى  راه  بهترين  تعيين 

برخواهد داشت.
امر  اين  دهنده  نشان  ها  امريكايى  دوپهلوى  پيام 
است كه امريكايى ها به خوبى مى دانند كه تشديد 
هرپنجره  شدن  بسته  معناى  به  ايران  هاى  تحريم 
اى براى مصالحه و تعامل با اين كشور است اما 
همزمان مقابله در برابر كنگره براى تشديد تحريم 
ها هم به ضرر نحوه تعامل كاخ سفيد با كنگره در 
ساير موارد و در نهايت ايجاد اختالف هاى داخلى 
است. دولت باراك اوباما به اين نتيجه رسيده است 
كه نمى تواند از پس تبعات نرمش در برابر ايران 

در افكار عمومى امريكا برآيد.

چالش هاى پيش روى آقاى رئيس جمهور
هاى  دشوارى  بر  خوبى  به  اوباما  باراك  دولت 
متقاعد كردن كنگره با برخورد نرم با تهران آگاه 
است. توافق با تهران تنها و تنها در شرايط كمرنگ 
رضايت  جلب  و   است  ممكن  ها  تحريم  كردن  تر 

كنگره در اين مسير هم كار آسانى نيست.

كنگره امريكا با 400 راى موافق در برابر 20 راى 
مخالف اليحه تشديد تحريم هاى ايران را در سايه 
تالش هاى اسرائيلى ها در قالب ايپك به تصويب 
تندروهاى  استقبال  با  كنگره  اقدام  اين  رساند. 

شد.  همراه  نتانياهو  بنيامين  شخص  و  امريكايى 
رهبران رژيم اسرائيل مخالف تالش هاى احتمالى 
و  است  تهران  با  نزديكى  و  مصالحه  براى  امريكا 
هرچه  تشديد  با  بايد  ها  امريكايى  كه  دارد  اعتقاد 
بيشتر تحريم ها عليه ايران مانع از دستيابى تهران 
به بمب هسته اى شوند كه تل اويو ادعا مى كند در 

چند قدمى تالش دانشمندان ايرانى قرار دارد.

براى  اويو  تل  اصرارهاى  مقابل  در  ها  امريكايى 
تهران  كه  كنند  مى  ادعا  ايران  هاى  تحريم  تشديد 
اما  نگرفته  اتم  بمب  ساخت  براى  تصميمى  هنوز 
دم  را  ان  ساخت  براى  نياز  مورد  فناورى  و  علم 
نيز  كنگره  در  حتى  است.  داده  قرار  خود  دست 
و  پرايس  ديويد  هستيم.  دوگانگى  نوعى  شاهد 
چارلز دنت در نامه اى كه به باراك اوباما رئيس 
جمهور امريكا نوشتند خواهان توسل وى به تمامى 
راهكارهاى ديپلماتيك براى مصالحه و نزديكى به 
تهران شدند. يكى از راهكارهاى مد نظر اين گروه 
از  امتيازهايى  دريافت  ازاى  در  ها  تحريم  كاهش 
رسيد  نفر   131 امضاى  به  نامه  اين  بود.  تهران 
كه  رقم قابل توجهى در كنگره امريكا براى اعالم 
حمايت از توسل به ديپلماسى در مقابل ايران بود.

خصوص  در  سالح  كنترل  انجمن  اجرايى  مدير 
مى  كنگره  نمايندگان  سياسى  مانورهاى  دوگانگى 
نويسد: اينكه بسيارى از اين 130 نفر در جلسه اخر 
هفته كنگره به تشديد تحريم هاى ايران راى مثبت 
دادند گوياى اين حقيقت است كه نمايندگان مجلس 
 5+1 گروه  مذاكرات  در  پيشرفت  نحوه  از  امريكا 
ادامه  براى  تاريخى  هيچ  نيستند.  راضى  ايران  با 
 . است  نشده  تعيين   5+1 گروه  با  تهران  مذاكرات 
ايران رسما به پيشنهادهاى غرب براى اعتمادسازى 
پاسخ نداده است. غرب در ديدار با تهران در ماه 
فوريه در آلماتى قزاقستان پيشنهادهايى را مطرح 
از  موجى  غربى  طرف  ها  ايرانى  گفته  به  اما  كرد 
مطالبه ها را بدون ارائه مابه ازاى مشخص براى 

ايران در اين جلسه مطرح كرده است.

گفتگوى مستقيم ؟
ماه  ابتداى  در  مالكى  نورى  عراق  وزير  نخست 
رساند  مى  اوباما  باراك  دولت  اطالع  به  جوالى 
كه ايران خواهان گفتگوى مستقيم با دولت امريكا 
است. اين در حالى است كه رهبر ايران در تاريخ 
21 جوالى در سخنانى تاكيد مى كند كه تهران به 
امريكا اطمينان نداشته اما احتمال مذاكرات مستقيم 

را رد نمى كند.

تالش ها براى تشديد تحريم هاى ايران در راستاى 
تواند  مى  ها  تحريم  كه  است  تصور  اين  تقويت 
ها  تحريم  كند.  متوقف  را  ايران  اى  هسته  برنامه 
قرار  تاثير  تحت  را  ايران  اقتصاد  از  هايى  بخش 
كردن  متوقف  به  قادر  تنهايى  به  اما  است  داده 

برنامه هسته اى ايران نيست .

در اين ميان به نظر  مى رسد كه حسن روحانى 
تالش فزاينده اى را براى تلطيف فضاى ديپلماتيك 
پيرامون ايران برخالف سخنان تند و تيز محمود 
است.  كرده  آغاز  گذشته  سال   8 در  نژاد  احمدى 
وزير  كه  است  ان  از  حاكى  رسيده  هاى  گزارش 
محمد  مجلس  به  روحانى  پيشنهادى  خارجه  امور 
جواد ظريف خواهد بود. مردى كه سابقه نمايندگى 
ايران در سازمان ملل را بر عهده داشه و در امريكا 
جلب  خود  سمت  به  را  بسيارى  مثبت  هاى  نگاه 
مذاكرات  بر  رياست  دليل  به  روحانى  است.  كرده 
هسته اى ايران در سالهاى 2003 تا 2005 هنوان 
شيخ ديپلمات را به خود اختصاص داده است. وى 
روى  ميانه  خود  انتخاباتى  هاى  رقابت  جريان  در 
و تعامل بيشتر با جهان را به راى دهندگان وعده 

داده بود.

خود  مطبوعاتى  مصاحبه  نخستين  در  روحانى 
با  سازنده  تعامل  خواهان  دولتش  كه  كرد  تاكيد 
در  وى  جانب  از  كه  گيرهاى  موضع  است.  جهان 
از  متفاوت  بسيار  است  مشاهده  قابل  هم  تويتر 
به  ايران  در  گذشته  سال   8 در  كه  است  سخنانى 
در  روحانى  شايد  اينهمه  با  است.  رسيده  گوش 
تلطيف فضايى كه محمود احمدى نژاد در 8 سال 

است  كرده  عمل  موفق  پرداخته  و  ساخته  گذشته 
اما زمانى كه بحث به نحوه مواجهه وى با پرونده 
هسته اى ايران مى رسد همگان مى دانند كه آقاى 
رئيس جمهور با چالش هاى جدى در اين خصوص 

روبه رو است.

اين  در  ايران  مسائل  گران  تحليل  از  فرهى  فريده 
از  كه  شواهدى  به  استناد  با   : گويد  مى  خصوص 
چشم  به  كابينه  چينش  در  روحانى  هاى  انتخاب 
مى خورد مى توان نتيجه گرفت كه تيم هسته اى 
جديد كارآزموده ، آشنا به فن و مهيا براى مذاكره 
طيف  امريكا  مانند  هم  ايران  در  البته  بود.  خواهند 
هايى هستند كه هرگونه مصالحه را در شرايطى كه 
امريكا خود را تنها ناطق جهان مى داند ، غيرممكن 
مى دانند. در شرايطى كه هر روز بر دامنه تحريم 
به  نيل  با  روحانى   ، شود  افزوده  ايران  عليه  ها 
قادر  دارد  وجود  غرب  به  كه  اعتمادى  بى  فضاى 
هر  به  مصالحه  و  داخل  در  سياسى  خودكشى  به 

قيمتى نخواهد بود.

تحريم هاى بيشتر  و بيشتر
ميز  روى  بر  موجود  طرح  آنكه  از  پبش  حتى 
قانون  به  و  خورده  تاييد  مهر  كنگره  نمايندگان 
صراحت  به  طرح  اين  مدافعان   ، شود  تبديل 
مشخص كرده بودند كه خواهان تشديد فشارها بر 
ايران هستند. آى رويس كه رياست كميته سياست 
خارجى كنگره را بر عهده داشته و جمهورى خواه 
است تاكيد دارد كه رئيس جمهور در ايران تغيير 
كرده اما سياست هاى هسته اى ايران تغيير نكرده 
است: فشارهاى اقتصادى و سياسى بر ايران بايد 

افزايش يابد.

ترديد  واشنگتن  در  برخى  كه  است  حالى  در  اين 
دارند كه تحريم هاى بيشتر مى تواند به نتيجه مثبت 
منتهى شود. تشديد تحريم هاى ايران براى افرادى 
سنگ  مثابه  به  هستند  تهران  با  تعامل  خواهان  كه 

اندازى بزرگ است. مسيرى كه برخى تندروها در 
امريكا در پيش گرفته اند بسيار خطرناك است چرا 
وجود  بار  اين  زير  شتر  كمر  شكستن  احتمال  كه 

دارد.
مى  اوباما  باراك  از  ناتو  در  امريكا  سابق  سفير 
روحانى  با  جديد  گفتگوهاى  امكان  كه  خواهد 
خواهان  كه  كسانى  مقابل  در  و  كرده  بررسى  را 
مقاومت   ، هستند  ديپلماسى  پتانسيل  از  كاستن 
شخص  كه  كند  مى  تاكيد  امريكايى  مقام  اين  كند. 
تندروهايى  با  مقابله  براى  داخل  در  نيز  روحانى 
كه مخالف مذاكره با امريكا هستند با همان چالش 
در  اوباما  باراك  شخص  كه  است  رو  روبه  هايى 

امريكا.
منبع: الجزيره 
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مارك موبيوس، 
پدر بازارهاى نوظهور جهان

هيچ كشور 
ورشكسته اى 
وجود ندارد

مترجم: مريم رضايى

مارك موبيوس كه به عنوان پدر 
بازارهاى نوظهور دنيا شناخته 
مى شود، مدير اجرايى «صندوق 

سرمايه گذارى تمپلتون» در 
بريتانيا است و حدود 45 

ميليارد دالر سرمايه و 18 دفتر 
كار خارجى را مديريت مى كند.

پورتوريكويى،  نيم  و  آلمانى  نيم  موبيوس   
در  را  فرصت ها  كه  است  دانايى  سرمايه گذار 
او  نام  مى كند.  شناسايى  دنيا  از  گوشه اى  هر 
حوزه  در  پيشتازانه  فعاليت  دهه  چهار  از  بعد 
مهم  افراد  نام  ليست هاى  همه  در  تقريبا  مالى، 
ديده  جهانى،  مالى  سرمايه گذارى  حوزه  در 
مى شود. حتى كتابى كمدى در مورد زندگى او 
برجسته اى  بيوگرافى  موبيوس:  نام «مارك  به 
بازارهاى  سرمايه گذارى  صندوق هاى  پدر  از 
نوظهور» وجود دارد كه به شش زبان مختلف 
در  پاليسى  فارين  مجله  است.  شده  ترجمه 
مورد هجوم چين به آفريقا، نحوه كسب درآمد 
در كشورهاى ضعيف و ناكارآمد و اينكه چرا 
حد  از  بيش  كشورى  هيچ  در  سرمايه گذارى 
انجام  وى  با  مصاحبه اى  نيست،  نااميدكننده 

داده است كه گزيده آن را مى خوانيم:

آفريقا  قاره  كشورهاى  به  مى توان  من  نظر  به 
ديد  به  هم  و  كرد  نگاه  فرصت  يك  ديد  به  هم 
مكانى بدون قابليت. در بسيارى موارد آفريقا 
بهترين  موارد  برخى  در  و  است  قابليت  بدون 
تغيير  افتاده  كه  اتفاقى  بنابراين  موجود.  گزينه 
رويكردها و ديدگاه ها است. اما در اصل، هنوز 

همه چيز با رضايت كامل پيش نمى رود. 
شايد متغير مشخص اتفاقى است كه در ديگر 
برزيل،  چين،  مى دهد.  رخ  نوظهور  بازارهاى 
اكنون  كه  هستند  كشورهايى  هند  و  روسيه 
اين  هستند.  مازاد  ذخاير  به  دستيابى  حال  در 
در  كه  دارند  درآمد  كافى  اندازه  به  كشورها 
ديگر نقاط دنيا سرمايه گذارى كنند. آنها عالوه 
اروپا  و  آمريكا  در  كه  سرمايه گذارى هايى  بر 

روى  نيز  آفريقا  به  روزها  اين  اند،  داده  انجام 
كشورها  اين  طرف،  يك  از  چون  اند؛  آورده 
ديگر،  طرف  از  و  دارند  نياز  طبيعى  منابع  به 
بهتر،  بازدهى  و  درآمد  كسب  براى  آفريقا  در 

فرصت هاى خوبى وجود دارد. 

دامنه كارهايى كه مى توان در آفريقا انجام داد 
بسيار گسترده است؛ چون همه چيز از زيربناى 
ابتدايى ساخته مى شود. به عنوان مثال، در 10 
سال گذشته از ميان كشورهايى كه سريع ترين 
كشور  شش  داشته اند،  را  اقتصادى  رشد 
وجود  هم  حقيقت  اين  اما  بوده اند.  آفريقايى 
آمريكا،  در  پول  چاپ  ماشين هاى  كه  دارد 
ژاپن و حتى اروپا بيش از حد فعاليت مى كنند. 
بنابراين پول زيادى براى سرمايه گذارى وجود 
كه  است  اين  از  ترس  آن  عمده  دليل  كه  دارد 
تورم به سهام  عادى راه پيدا مى كند. در نتيجه، 
آسيب  دچار  بازنشستگى  صندوق هاى  وقتى 
غيرعادى  كامال  موقعيتى  در  شما  مى شوند، 
قرار مى گيريد؛ چون سرمايه گذارى هايى مانند 
بسيارى  بهره  نرخ  آمريكا  دارى  خزانه  اوراق 
كمى پرداخت مى كنند و اين امر آنها را به سوى 
بازارهاى نوظهور و بازارهاى جلودارى مانند 
هدايت  اروپا  شرق  و  مركزى  آسياى  آفريقا، 

مى كند. 
در ميان كشورهاى آفريقايى، كشورهايى مانند 
آفريقاى جنوبى، نيجريه و مصر بيش از همه به 
ذهن من خطور مى كنند. اين كشورها بازارهاى 
در  روزها  اين  كه  است  درست  هستند.  مهمى 
در  اما  گفت،  نمى توان  خوبى  چيز  مصر  مورد 
نهايت آنها تالش خود را به كار خواهند بست و 

كار را شروع خواهند كرد. 
كليه  از  و  بودم  روآندا  در  پيش  ماه  چند  من 
زيرساخت هايى كه در اين كشور ساخته شده 
مديريت  ميزان  و   – آن  پايتخت  در  حداقل   –
در  شدم.  زده  شگفت  قانون،  اعمال  و  دولتى 
آفريقا از يك كشور به كشور ديگر تفاوت هاى 
زيادى وجود دارد؛ حتى تفاوت هايى در خلق و 
از  بزرگ  نمونه اى  روآندا  مردم.  رفتار  و  خو 
را  صحيح  مديريت  توانسته  كه  است  كشورى 

پياده كند. 

اين  گفت  بايد  بگيريد،  نظر  در  را  سومالى  اگر 
شركت هاى  دارد.  زيادى  طبيعى  منابع  كشور 
حفارى  و  كشور  اين  به  ورود  خواهان  بزرگ 
و جست وجو براى يافتن اين منابع هستند. اين 
به  مردم  مى شود،  كشور  اين  وارد  پول  يعنى 
تدريج مى توانند استانداردهاى زندگى خود را 
باال ببرند و سپس يك بازار ايجاد مى شود. ما 
از هيچ كشورى قطع اميد نمى كنيم. به نظر من 
ممكن  ندارد.  وجود  ورشكسته اى  كشور  هيچ 
است مشكالتى وجود داشته باشد، اما كشورها 
ورشكسته نمى شوند. حقيقت محض در مورد 

يك كشور اين است كه آن كشور زنده است. 
 مثال خوب ديگر زيمبابوه است. وقتى به نام 

فكر  اين  مى شود،  اشاره  آن  مردم  و  زيمبابوه 
كشور  اين  كه  مى كند  خطور  خيلى ها  ذهن  به 
در  ما  اما  ندارد،  اقتصادى  قابليت  گونه  هيچ 
در  هستيم.  زيمبابوه  در  سرمايه گذارى  حال 
با  و  درستى  به  شركت ها  بايد  هم  كشور  اين 
به  چيز  همه  تا  شوند  گزينش  صحيح  مديريت 

خوبى پيش برود. 

هم  و  كشور  اين  دولت  لحاظ  به  هم  چين، 
براى  مثبتى  كامال  عنصر  آن،  كارآفرينان 
دولت  وقتى  است.  آفريقا  در  سرمايه گذارى 
كشورى  در  سرمايه گذارى  به  اقدام  چين 
مى كند، به آن كشور دست دوستى مى دهد و به 
ذخاير  شما  مى دانيم  مى گويد: «ما  مثال  عنوان 
زغال سنگ زيادى داريد و ما هم به اين زغال 
با  قراردادى  مى توانيم  ما  داريم.  احتياج  سنگ 
شما ببنديم كه اين زغال سنگ را به چين صادر 
كنيد، اما براى استخراج آن به خط آهن احتياج 
داريد. اگر قرارداد بلند مدتى با ما امضا كنيد، 

ما اين خط آهن را براى شما احداث مى كنيم.»
و  پيمانكاران  فعاليت،  شروع  محض  به   
و  مى شوند  سرازير  منطقه  به  چينى  كارگران 
معامالت  و  كوچك  كسب وكارهاى  آن  متعاقب 
تدريج  به  بنابراين  مى شود.  ايجاد  نيز  تجارى 

محصوالت  از  خصوصى  بازارى  مى توان 
چينى به راه انداخت و حتى سرمايه گذارانى از 
ديگر نقاط دنيا را جذب كرد و اقتصادى مبتنى 
فروشگاه هاى  مثل  سپس  كرد.  ايجاد  بازار  بر 
خرده فروشى آفريقاى جنوبى، عده اى به خود 
مى آيند و مى گويند: «حال كه بازارى در اينجا 
و  خريد  به  آن  در  چينى ها  و  آمده  وجود  به 
وكارى  كسب  ما  خود  چرا  مشغولند،  فروش 
كلى  طور  به  نتيجه،  در  نكنيم؟»  راه اندازى 
كشورها  اين  در  چينى ها  تاثير  گفت  مى توان 
حتم  طور  به  البته  است،  بوده  مثبت  بسيار 
برخى  دارد.  هم  منفى  جنبه هاى  موضوع  اين 
را  كارها  همه  چينى ها  مى گويند  كشورها 
خودشان به دست گرفته اند و هيچ شغلى براى 
كه  هستند  مسائلى  اينها  اما  ندارد؛  وجود  ما 

مى توان در موردشان به توافق رسيد.

اين  در  آنچه  از  آمريكا  خارجه  امور  وزارت   
كشورها اتفاق مى افتد آگاهى كامل دارد، اما در 
تامين  به  نسبت  چين  اندازه  به  سياسى،  سطح 
منابع متعهد نيست. سودان مثال خوبى در اين 
زمينه است، چرا كه همه چيز در اين كشور به 
اما  كرد،  تغيير  غيرمنتظره اى  و  ناگهانى  طور 
چينى ها به رغم اتهاماتى مبنى بر ارتكاب كشتار 
سودان،  دولت  با  تجارت  دليل  به  دسته جمعى 
اين  مى دهند.  ادامه  را  جنوبى  سودان  در  كار 
چينى ها  اينكه  مانند  را  اتهاماتى  موضوع 
مى كنند،  همكارى  ديكتاتورها  با  يا  فاسدند 
متوجه آنها مى كند، اما من شخصا فكر مى كنم 
اگر مى خواهيد شاهد تغيير باشيد، بايد شرايط 

موجود را بپذيريد و بر اساس آن كار كنيد.

مليت بر اساس رضايت:

 فروپاشى دولت - ملت ها
مورى روتبارد - مترجم: سليمان عبدى

بخش اول

توجه  مورد  مباحث  جزو  دو  هر  فرد  و  دولت 
شده  غفلت  ملت  مقوله  از  اما  بوده اند،  ليبرتارين ها 
به  را  ما  معاصر،  دنياى  وقايع  كه  حالى  در  است، 
بازبينى مفهوم ملت به عنوان مقوله سوم مورد بحث 

ليبرتارين ها وامى دارد.
 البته امروزه وقتى مفهوم ملت را به كار مى برند آن 
را ضميمه مفهوم دولت مي كنند چنانچه دولت- ملت 
اين  گفت  بايد  ولى  مى شود  تلقى  جهانى  مقوله  يك 
عنوان  به  و  يافته  توسعه  اخير  قرن  يك  در  مفهوم 
اصلى جهانى تلقى شده است. در اواخر قرن چنانچه 
جماهير  اتحاديه  در  كمونيسم  فروپاشى  با  مى دانيم 
و  آشكار  صورتى  به  شرقى  اروپاى  و  شوروى 
ناگهانى دولت هاى متمركز نوينى منتسب به دولت- 
ملى گرايى  و  بازگشتند  قبلى شان  بنيان هاى  به  ملت 

دوباره در صحنه جهانى قد علم كرد.

ظهور مجدد ملت
نيست.  يكپارچه اي  و  همگون  چيز  دولت  خالف  بر  ملت 
لودويگ  همچون  كالسيك  ليبرال هاى  و  اخير  ليبرتارين هاى 
كامل  اشراف  تمايز  اين  به  نوك  جى  آلبرت  و  ميزس  فون 
داشتند. امروزه گاهى ليبرتارين ها به اشتباه فرض را بر اين 
مبنا قرار مى دهند كه افراد تنها از طريق مبادالت درون بازار 
به هم متصل مى شوند ولي روابط پيچيده اي بين افراد وجود 

دارد كه در مقوله ملت بايد مورد بررسي قرار گيرد.
به  ابتدا  در  اروپايى  قدرتمند  و  مدرن  ملت هاى  دولت- 
يك  استيالى  حاصل  بلكه  نداشتند  وجود  ملت  يك  صورت 
مليت هاى  ديگر  بر  در مناطق شهرى)  در مركز (عمدتا  ملت 
حاشيه نشين بودند. از اين رو ملت مجموعه اى از احساسات 
پيچيده ذهنى است كه بر واقعيت هاى عينى استوار است و 
در  مليت هاى  سركوب  از  متفاوتى  درجات  با  مركزى  دولت 
حاشيه، آنان را به اتحاد و پيوستن به امپراتورى مركزى وا 
نتوانستند  هرگز  انگليسى ها  نيز  كبير  بريتانياى  در  مى دارد. 
مليت  در  شدنشان  ادغام  اثناى  در  را  مليشان  آرزوهاى 
شاهد  جهان  بارسلون  المپيك  در  كنند.  خاموش  سلتيك 
بود كه استيالى كاستيلين ها به مركزيت مادريد در اسپانيا 
نتوانست ملى گرايى كاتاالن ها، باسك ها يا حتى گاليسين ها 
مركزيت  به  فرانسه  حاكميت  كند.  كنترل  را  اندولسى ها  و 
پاريس هم نتوانست حس ملى گرايى باسك ها، بريتونزها يا 

حتى گويش هاى زبانى را مهار كند.
شوروى  متمركز  امپراتورى  فروپاشى  كه  مى دانيم  همگى 
سابق، همه مليت هاى تحت سلطه شوروى را از بند رهانيد 
و امروزه روسيه خود كم كم در حال تبديل شدن به همان 
امپراتورى قبلى است به گونه اى كه مسكو با توسل به زور 
مليت هاى تاتار، ياكوت، چچن را با هم يكى گردانيده است. 
بسيارى از بازماندگان امپراتورى تزار (روسيه) در شوروى 
سابق همچنان در ميل به توسعه نفوذ خود در آسياى ميانه 

با بريتانيا رقابت مى كردند.
در ادامه بايد گفت كه تعريف دقيقى نمى توان از ملت به دست 
داد از اين رو اين مفهوم عبارت است از منظومه متمايزى از 
اجتماعات زبانى، قومى و مذهبى. براى مثال برخى مليت ها 
متمايزند  هم  از  زبانى  و  قومى  لحاظ  از  اسلوون ها  همچون 
لحاظ   از  كه  هم  با  متعارض  گروه هاى  بوسنى  در  چنانكه 
و  متمايزند  هم  از  الفبا  در  تنها  مشابهند،  زبانى  و  قومى 
در  ارتدوكس  دارند (صرب هاى  بسياري  مذهبى  تفاوت هاى 
كه  مسلمان  بوسنيايى هاى  و  كاتوليك  كروات هاى   – شرق 

اين خود موضوع را بسيار پيچيده كرده است).
عينيت  و  ذهنى  مقوله هاى  پيچيده  تعامل  در  مليت  مقوله 
مثل  موارد  برخى  در  مى شود  پيچيده  بسيار  واقعيت،  و 
قرار  سيطره هابزبورگ  تحت  كه  اروپا  شرق  مليت هاى 
دارند،  قرار  بريتانيا  سلطه  تحت  كه  ايرلندى هايى  يا  دارند 
ناسيوناليسم حول مقوله ادغام شدن قوميت ها و گاهى مرگ 
و  توليد  تداوم،  موجب  خود  اين  كه  دارد  قرار  قومى  زبان 
توسعه ناسيوناليسم مى شود. در قرن 19 همواره نخبه هاى 
روشنفكر نقش تعيين كننده اى داشته اند و در تالش بوده اند 
امپراتورى  سوى  از  گاه  كه  حاشيه اى  گروه هاى  احياى  با 

مركزى جذب و ادغام مى شوند آن را دوباره برسازند.
ادامه دارد
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

تهديدها و فرصت هاى 
فورى دولت تدبير و اميد

غالمرضا سالمى

باز شدن ناگهانى فنر نگهدارنده چندساله ارزش پول ملى 
هرچند آسيب هاى خود را بر اقتصاد كشور، دارايى ها و 
معيشت مردم وارد كرده است، ولى انرژى جنبشى ذخيره 
حال  به  تا  آنچه  از  ويرانگرتر  بسيار  مى تواند  آن  شده 

صورت گرفته است، باشد. 
اصلى  فصل  سر  سه  در  مى توان  را  رويداد  اين  از  ناشى  تهديدهاى 

طبقه بندى كرد:

تهديد تورمى ناشى از كمبود كاال به دليل وقفه اى كه در ورود مواد 
به  است،  آمده  وجود  به  شده  ساخته  و  ساخته  نيمه  كاالى  و  اوليه 
عنوان نخستين و فورى ترين تهديد ناشى از كاهش پول ملى به شمار 
ساير  و  اساسى  كاالى  و  دارويى  اقالم  دپوى  اخير  بحران  مى آيد. 
كاالهاى ضرورى در گمرك هاي كشور به دليل سردرگمى مسووالن 
از  فرصت طلب،  واردكنندگان  از  بعضى  رانت جويى  و  طرف  يك  از 
تهديد  دومين  است.  تهديدى  چنين  پيامدهاى  جمله  از  ديگر،  طرف 
به  ارز  تامين  براى  تجارت  و  توليد  بخش  نقدينگى  كمبود  به  مربوط 
قيمت هاى جديد است كه خود عالوه بر وقفه در تامين كاالهاى مورد 
نياز كشور مى تواند بسيارى از بنگاه هاى اقتصادى را براى بلندمدت 
نيز از چرخه فعاليت خارج ساخته و در نتيجه موضوع كمبود كاال را 
به يك معضل طوالنى تر و شايد دائمى تبديل كرده و نهايتا منجر به 

ادامه تحميل تورم سنگين و مزمن به اقتصاد كشور شود.

و  مصرفى  كاالهاى  تمام شده  قيمت  افزايش  از  ناشى  تهديد  سومين 
سرمايه اى در نتيجه افزايش نرخ ارز است كه هنوز در حد توان بالقوه 

باعث شدت تورم نشده است. 
و اما در مقابل اين تهديدها، رويداد ناميمون كاهش ارزش پول ملى 
مى تواند به عنوان يك فرصت شناخته شود. براى اثبات اين موضوع 
هر  كنم،  اشاره  يارانه ها  هدفمندى  ناموفق  طرح  به  اندكى  ناچارم 
ناقص  طرح  اين  ايده  كه  كسانى  براى  موضوع  اين  است  ممكن  چند 
عهده  به  را  آن  ناقص تر  اجراى  افتخار  كه  مسووالنى  و  داده اند  را 
را  ادعا  اين  مى توان  ساده  مثال  يك  با  نباشد.  خوشايند  داشته اند، 
پشتيبانى كرد: اگر مردم مرفه با دالر 1000 تومانى قبل از هدفمندى 
يارانه ها از قبل بنزين 100 تومانى، ليترى 300 تومان سود مى بردند، 
اكنون با دالر 3000 تومانى و بنزين 400 تومانى، ليترى 800 تومان 
مجلس  و  دولت  ملموس،  واقعيت  اين  با  بنابراين  مى شود.  عايدشان 
بايد مى دانستند كه قبل از اصالح قيمت ارز، اصالح قيمت ساير كاالها 
آب در هاون كوبيدن است كه فقط خستگى و بيهودگى آن براى دولت 
و مجلس و ملت باقى مانده است و البته يك تورم سنگين كه نه تنها 
كاركرد پرداخت هاى نقدى كمك هزينه (يارانه نقدى) را بى اثر ساخته، 
بلكه به ميزان بسيار بيشتري بر هزينه هاى مردم آسيب پذير افزوده 

است. 

واقعيت  با  نسبتا  كشور  ملى  پول  ارزش  كه  امروز  صورت  هر  به 
توليدكنندگان  از  يارانه ها  پرداخت  عبارتى  به  و  است  شده  منطبق 
خارجى به سمت توليدكنندگان داخلى تغيير جهت داده است، بهترين 

نفع  به  رخداد  اين  از  بهره بردارى  براى  جديد  دولت  براى  فرصت 
اقتصاد ملى به وجود آمده است. اينكه چگونه مى توان اين تهديد را 
به فرصت تبديل كرد به مطالعات كافى توسط تيم اقتصادى دولت با 
نياز  دولت،  از  خارج  صاحب نظران  كارشناسى،  توان  از  بهره گيرى 
جديد:  دولت  كه  كرد  توصيه  مى توان  اجمالى  صورت  به  ولى  است، 
اوال به صورت جدى ارز مرجع (يا هر عنوان ديگر) را فراموش كرده 

نه براى دارو و نه كاالى اساسى و احتماال كاالى لوكس زيربار دو 
ارز  نرخ  ساده اى  سياست هاى  اعمال  با  ثانيا  نرود،  ارز  شدن  نرخى 
دولت  خوشبختانه  سازد.  يكسان  را  آزاد  ارز  و  (رسمى)  مبادله اى 
روبه رو  ارز  بازار  در  سفته بازانه  و  كاذب  تقاضاى  بحران  با  جديد 
نيست، ولى هيچ تضمينى وجود ندارد كه با اندكى غفلت اين بحران 
و  داخلى  تورم  شكاف  ندهد  اجازه  ثالثا  شود.  بيدار  مجددا  خفته 
و  ملى  پول  اسمى  ارزش  بين  مجدد  افتادن  فاصله  باعث  خارجى 
 20 باالى  تورم  بين  ناخواسته  مسابقه اى  يا  شود  آن  واقعى  ارزش 
درصد و كاهش ارزش پول ملى (پديده اى كه طى سال  ها در تركيه 
ناچارى  صورت  (در  شود.  گذاشته  شد)  تجربه  ديگر  كشور  چند  و 
دومى بهتر از اولى است). رابعا با نياز سنجى علمى (توسط تيمى از 
سريع  خيلى  صنعت)  بخش  كارشناسان  و  حسابرسان  حسابداران، 
نيازهاى نقدينگى واحدهاى بالقوه سودآور را كه مشكل اصلى آنها 
گردش  در  سرمايه  كمبود  رفع  براى  نقدينگى  تامين  حاضر  حال  در 

خود (شامل مواد اوليه و واسطه هاى وارداتى) مى باشد، رفع كند. 

 5 به  كاال  سفارش  ثبت  سپرده  درصد  است  كافى  منظور  اين  براى 
اسنادى  اعتبار  واريز  توليدى  واحدهاى  براى  و  يابد  كاهش  درصد 
ارز  لزوم  صورت  در  حتى  و  شود  عملى  تجارى  اسناد  مقابل  در 
كردن  فعال  طريق  از  خامسا  داد.  قرار  آنها  اختيار  در  مستقيما  را 
عقود بانكى خريد دين سيستم متروك و بسيار مفيد تنزيل بروات (و 
حتى تنزيل مجدد) را براى تامين بخش مهمى از سرمايه در گردش 
است  الزم  راستا  اين  در  البته  كه  نمود  احيا  كار  و  كسب  صاحبان 
تجديد نظرى فورى در قوانين و مقررات اسناد تجارتى انجام گيرد. 
و  بگيرد  جدى  را  توصيه ها  اين  جديد  دولت  كه  صورتى  در  مطمئنا 
جبران  (براى  كسب وكار  صاحبان  اعتبارى  نيازهاى  وقت  اسرع  در 
فرض  با  حتى  آنگاه  كند،  تامين  را  آنها)  گردش  در  سرمايه  كمبود 
افزايش نقدينگى كل كشور، مى توان اميدوار بود كه تهديدهاى فورى 
فوق به فرصت تبديل شود، البته به شرط آنكه فرآيند تامين نقدينگى 
بنگاه هاى اقتصادى فقط در خدمت واحدهاى داراى توجيه اقتصادى 

قرار گيرد.
برگرفته از دنياى اقتصاد شماره 2985

ميزان بدهى نفتى 
هند به ايران

بدهى 194  پرداخت  عدم  از  هند  نفت  وزير 
بابت  كشور  اين  دولتى  شركت  يك  دالرى 
خريد نفت از ايران در سال گذشته خبر داد 
و گفت ايران بابت خريد نفت در سال جارى 
شركت  اين  از  دالر  ميليون  حدود 236  نيز 

طلب دارد.
 

به گزارش پى تى آى ، وزير نفت هند گفت 
شركت دولتى نفت هند در نظر دارد واردات 
نفت از ايران در سال جارى را بيش از 23 
درصد كاهش دهد. شركت دولتى نفت هند 
سال 91  با  برابر  كه  گذشته  مالى  سال  در 
ايرانى است 1.566 ميليون تن نفت از ايران 

وارد كرده است. 

 
وراپا مويلى افزود: شركت دولتى نفت هند 
خريد  براى  را  قراردادى  امسال  آوريل  از 
1.2 ميليون تن نفت از ايران به اجرا گذاشته 
سه  يعنى  بهار  فصل  در  شركت  اين  است. 
 0.577 قرارداد  اين  اجراى  نخست  ماهه 

ميليون تن نفت از ايران وارد كرده است. 
 

توسط  شده  خريدارى  نفت  ارزش  مويلى 
سال  در  ايران  از  هند  نفت  دولتى  شركت 
كرد  اعالم  دالر  ميليارد   1.262 را  گذشته 
در  رقم  اين  از  دالر  ميليون   653.015 كه 
قالب روپيه و 415.14 ميليون دالر در قالب 
يورو از طريق يك بانك تركيه اى به ايران 
دالر  ميليون   194.31 است.  شده  پرداخت 

باقيمانده نيز هنوز پرداخت نشده است.
 

خريدارى  نفت  پول  پرداخت  مورد  در  وى 
 193.09 گفت  نيز  جارى  سال  در  شده 
پرداخت  ايران  به  روپيه  به  دالر  ميليون 

شده و 235.99 ميليون دالر باقيمانده است. 
هند در سال مالى گذشته برابر با سال 91 

ايرانى واردات نفت از ايران را 26.5 درصد 
 13.3 سال  اين  در  هند  است.  داده  كاهش 

ميليون تن نفت از ايران وارد كرد. 
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 رولينگ صدرنشين 
كتاب هاى نخواندنى شد

بودن  پرفروش  اين كه  بر  مبنى  خبرى  شنيدن  با  هم  شما  احتماال 
بخوانند  آخر  تا  را  كتاب  مردم  كه  نيست  ضمانتى  هيچ  ها  كتاب 
اين  ولى  كنيد  مى  تعجب  باشند،  داستان  پايان  دانستن  مشتاق  و 
بدانيد  كه  شد  خواهد  بيشتر  زمانى  شگفتى  اين  دارد؛  واقعيت  امر 
جزو  نيز  هرى پاتر  داستان هاى  مجموعه  خالق  رولينگ،  كتاب هاى 

همين دسته آثارند.-

به نقل از تايمز هندوستان، يافته ها و تحقيقات يك وب سايت كه 
فقط براى مرور كتاب ها و الگوهاى كتابخوانى طراحى شده است 
نشان مى دهد رمان «جاى خالى ناگهانى» اثر جى.كى.رولينگ كه در 
صدر كتاب هاى پرفروش آمريكا قرار گرفت، نخستين كتابى است 
كنند.  مى  رها  را  آن  كتاب،  پايان  به  رسيدن  از  قبل  خوانندگان  كه 
دومين جايگاه اين ليست به كتابى جنجالى تعلق دارد كه در بازار 
خاكسترى»  طيف   50» شد.  برخوردار  زيادى  طرفداران  از  كتاب 
بسيارى  ولى  كرد  جذب  زيادى  مخاطبان  اينكه  با  جيمز  ال  نوشته 

آن را نيمه كاره رها كرده اند. 

جايگاه هاى بعدى اين جدول نيز به ديگر آثار پرفروشى تعلق دارد 
قفسه  از  انتشار  محض  به  مردم،  حد  از  بيش  استقبال  دليل  به  كه 
هاى كتابفروشى ها ناپديد مى شدند. «دخترى با خالكوبى اژدها» 
يكى از كتاب هاى سه گانه استيگ الرسن، كتابى است كه در رديف 

سوم اين فهرست قرار گرفت.

«سال هاى بد» به قلم گرگورى مگواير و «بخور، عبادت كن، عشق 
بورز: پژوهش يك زن براى يافتن هرچيزى در ايتاليا، هندوستان 
جزو  هفته   187 مدت  به  كه  گيلبرت  اليزابت  نوشته  اندونزى»  و 
پرفروش ترين هاى نيويورك تايمز بود، ديگركتاب هاى پرفروش 
اين جدول را تشكيل مى دهند كه خوانندگان، رغبتى براى دانستن 

پايان آن نداشتند. 

و  فيلم  دنياى  به  را  خود  راه  ها  كتاب  اين  كه  اينجاست  تر  عجيب 
سينما هم باز كرده اند و بسيار هم موفق بوده اند. فيلم «دخترى با 
خالكوبى اژدها» كه رونى مارا در نقش اصلى بازى كرد، درآمدى 
232,617,430 دالرى به دست آورد و براى «50 طيف خاكسترى» 
هم دوستداران منتظرند تا ببينند چه بازيگرانى در نقش الكسى و 

كريستين بازى مى كنند.

زندگينامه خودنوشت ديويد بكهام 
منتشر مى شود

زندگينامه  چهارمين  بريتانيايى  مشهور  فوتباليست  بكهام،  ديويد 
خودنوشتش را تا كريسمس منتشر مى كند.-

اسپاى  از  نقل  به 
كاپيتان  ديجيتال، 
يونايتد  منچستر  سابق 
زندگينامه  چهارمين 
خودنوشتش را تا آخر 
مى كند.  منتشر  امسال 
او با امضاى قراردادى 
فرانسوى  كمپانى  با 
واحد  و  الگارد 
بريتانيايى آن اين كتاب 

را به بازار مى فرستد.
محبوب  چهره  مشهورترين  شك  بدون  بكهام  است  گفته  ناشر   
هوادارى  ورزش روى كره زمين است و كتاب او براى ميليون ها 
كه در جهان دارد، فرصت مغتنمى براى مرور دستاوردهاى اوست. 
اين كتاب بر 10 سال اخير زندگى بكهام متمركز است و بازنشستگى 
و  او  زندگى  مى گيرد.  دربر  نيز  را  امسال  اوايل  در  فوتبال  از  او 
همسرش و بزرگ كردن چهار فرزند نيز از مباحث ديگر اين كتاب 
عنوان  با  زندگينامه اى  كتاب  سه  اين  از  پيش  بكهام  ديويد  است. 
«دنياى من» در سال 2001، «جايگاه من» در سال 2002 و «با دو پا 
روى زمين» در سال 2003 منتشر كرد. «واقعى به نظر رساندن» در 

سال 2006 كتابى بود كه او براى نوجوانان منتشر كرد. 
اين كتاب كه دربرگيرنده عكس هاى ويژه هم هست، 31 اكتبر منتشر 

مى شود. هنوز نامى براى اين كتاب انتخاب نشده است. 
بكهام 58 بار كاپيتان تيم ملى كشورش بود و براى تيم هاى منچستر 
يونايتد، رئال مادريد، ال.اى گاالكسى، اى.سى ميالن و پاريس سن 

ژرمن بازى كرد.

در كتاب نامه هاى آيزايا برلين مطرح شد

  وحشت يك فيلسوف از رشد 
سريع وحشيگرى در نسل جوان

به نقل از گاردين، آيزايا برلين كه بسيارى او را به عنوان بزرگترين 
سن  در  سال 1997  در  مرگش  زمان  تا  مى شناختند،  عصر  محقق 
88 سالگى، به دليل انتشار مقاله هاى انتقادى اش درباره نظامى گرى 

و ديد خوش بينانه اش به طبيعت انسانى به چهره اى الهام بخش در 
سراسر جهان بدل شده بود. 

آيزايا برلين: خدايان ديروز جوانان 
امروز را نااميد كردند... ما از چيزهايى 
مى ترسيديم؛ جنگ، سقوط اقتصادى و 

نظامى گرى... اما مالل بدتر از همه است. 
نوشته  تاريخدان  و  فيلسوف  اين  توسط  كه  نامه هايى  حال،  اين  با 
نشان  چنين  شدند،  منتشر  بار  نخستين  براى  تازگى  به  و  شده اند 
تيره تر  نگاهى  همدوره هايش  بعضى  با  مقايسه  در  او  كه  مى دهند 
هارولد  وزير  نخست  دليل  همين  به  و  داشت  مسايل  به  نسبت 

ويلسون را فرد «شايسته در حدمتوسط» ناميده بود. 
مى رسد  نظر  به  امروزى  بسيار  كه  نگاهى  با  جديد  نسل  از  برلين 
من  است:  نوشته   1968 سال  به  متعلق  نامه اى  در  او  بود.  نااميد 
از رشد سريع وحشيگرى احساس ناراحتى مى كنم و مى توانم به 

جرات بگويم كه تمام نسل ها اين طور شده اند... اين نسل هم كامال 
بى توجه و نادان است و از روش هاى مكانيكى براى خالص شدن 
از شر هرچيزى كه ممكن است سخت و يا پيچيده باشد استفاده 

مى كند و همچنين از تاريخ هم متنفر است. 

علم  به  كه  داشتند  باور  حداقل  قديمى  گرايان  پوچ  مى افزايد:  او 
صداقت  با  را  ناپختگى  امروزى  گرايان  پوچ  اما  مى گذارند  احترام 
اشتباه مى گيرند، و زمانى كه اشاره اى به فرهنگ مى شود دستشان 
خود به خود به سمت سنگ فرش مى رود. اما من نبايد اين مرثيه 
را ادامه دهم چون به نظر شبيه نظرات يك ليبرال فاسد خلق شده 
توسط تورگنيف يا يك بارون قديمى و ترسناك توصيف شده در 

مجله تايمز مى رسد. 
در نامه اى ديگر او از ترس و نگرانى اش درباره مردان جوان كه 
هدفى ندارند مى گويد و مى نويسد: خدايان ديروز جوانان امروز را 
نااميد كردند... ما از چيزهايى مى ترسيديم؛ جنگ، سقوط اقتصادى 

و نظامى گرى... اما مالل بدتر از همه است. 

عنوان  با  صفحه اى   680 كتابى  در  تازگى  به  نامه ها  اين  تمامى 
«آيزايا برلين: ساختن – نامه هاى 1960-1975» منتشر شده اند و 
ارايه گر افكار يكى از رهبران متفكر انديشه ليبراليسم هستند كه در 
سخنرانى ها و مقاالتش تفكرات فلسفى و سياسى زيادى را در حد 

بااليى از دانشورى طرح مى كرد.
 

برلين كه در ريگاى لتونى(كه آن زمان جزو خاك روسيه بود) در 
سال 1909 به دنيا آمده بود، در سال 1921 به انگليس رفت و در 
مدرسه سن پال و كالج كورپوس كريستى آكسفورد تحصيالتش را 
كامل كرد. هم دوره اى هايش او را به عنوان سخنرانى ماهر و خوش 
صحبت مى شناختند و حتى درباره او به شوخى گفته شده است كه 
بايد مقام شواليه گرى اش را (او مفتخر به دريافت لقب «سر» شده 

بود) براى «خدماتش در امر گفت وگو» به او داده باشند. 
نامه هاى برلين استعداد او را در گفت وگو نشان مى دهند و به همين 
دليل او به عنوان يكى از بهترين نامه نويسان قرن بيستم شناخته 
شده است. اين نامه ها بين سال هاى 1960 تا 1975 نوشته شده اند 
و شامل موضوع هاى بسيار مختلف از جنگ سرد، جنگ شش روزه 
اعراب و رژيم اسرائيلى و رييس جمهورى جان اف.كندى و ريچارد 

نيكسون مى شوند. 
احساس  واقعا  من  نوشت:  و  بود  نااميد  سياسى  رهبران  از  برلين 
در  برژنف  و  سمت  يك  در  نيكسون  ديدن...  با  مى كنم...  ناراحتى 
نكرده  زندگى  اين  مانند  دورانى  هيچ  در  حال  به  تا  ديگر.  سمت 
بوديم؛ دورانى كه رسما هيچ رهبر سياسى خوبى نداشته باشيم كه 

بخواهيم به او نگاه كنيم. 

در بعضى نامه هاى وى به دوستان نزديكش نيز مى توان رگه هايى 
از حس شك نسبت به خود را ديد؛ از جمله در نامه اى كه مى نويسد: 
اى كاش اين قدر نگران خودم نبودم؛ نگران كتاب ننوشتن، نگران 
كه  اين  نگران  كردم،  تمام  را  نوشتنشان  كه  زمانى  نوشتن  كتاب 
كتاب هاى  ديگر  آدم هاى  كه  اين  نگران  و  مى كنند  فكرى  چه  مردم 
خوبى مى نويسند... مطمئن هستم كه اين مشكل، مشكلى شخصيتى 

است.



1111 هفته نامه پرشين جمعه 18 امرداد ماه 1392 - شماره 308
info@persianweekly.co.uk
www.persianweekly.co.uk ادبيات

خانه ترجمه  (لندن)
ترجمه و ويرايش كليه مدارك، كتب، مقاالت، پايان نامه

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

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

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

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

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

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

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

www.translation-house.com :وب سايت

درباره زندگي و افكار ياكوبسن

متفكري براي 
تمام فصول

ترجمه: ثنا ولدخاني

رومن ياكوبسن متفكري بود كه به تمام حيطه هاي 
و  ديناميك  روشي  با  انسان  تقالي  و  كوشش 

به  انساني  فعاليت هاي  شده بود.  نزديك  همبسته 
كتاب  آخرين  دارند.  ارتباط  زبان  به  بنيادي  طور 
زمان  كالمي،  نشانه  كالمي،  «هنر  عنوان  با  وي 
حتي  است.  حقيقت  اين  دربرگيرنده  خود  كالمي»، 
اگر در برخي موارد زبان مستقيما در عمل خلقت 
است.  عمل  اين  براي  مدلي  همچنان  نباشد،  دخيل 
در نتيجه، متدهاي زبان شناسان مدرن كه توسط 
زبان شناسي  حلقه هاي  در  همكارانش  و  ياكوبسن 
مسكو و پراگ به طور جامع شرح داده شده است، 
هنري  رمزگان  و  زبان  هرگونه  علمي  تحليل  پايه 
عبارت  از  ياكوبسن  تعبير  ديگر،  طرف  از  است. 
زبان شناسي  يك  زبان شناسم،  يك  «من  ترنس- 
بيگانه با خودم را هيچ نمي شمارم» - نه تنها اين 
باور را منتقل مي كند كه زبان شناسي امري كليدي 
براي محقق است، بلكه به اين حقيقت اشاره مي كند 
كه حوزه زبان شناسي به يك سيستم واكنشي از 
خورده  گره  انسان ها  ديگر  فعاليت هاي  و  تالش ها 
است. هنگامي كه صحبت از شعر و نثر هنرمندانه 
كالمي»  «هنر  عبارت  از  مدام  ياكوبسن  مي شود، 
همواره  روسي  پژوهش هاي  در  مي كند.  استفاده 
ارتباط تنگاتنگي ميان مطالعه زبان، ادبيات كتبي و 
سنت شفاهي وجود داشته است. اين سه شاخه به 
عنوان يك حيطه مطالعه مي شدند و زبان به عنوان 
ابزار اوليه پژوهش آنها را با هم يكپارچه مي كرد. 
محل تحصيل ياكوبسن يعني دانشگاه مسكو، مركز 
زبان شناسي  و  هنر  ميان  ارتباط  اما  بود.  متد  اين 
در تئوري ياكوبسن اهميت بيشتري پيدا كرد. الزام 
و  زبان  علم  براي  شاعرانه  زبان  از  نتيجه گيري 
برعكس آن، استفاده از متدهاي زبان شناسي براي 
موسسه  در  دبيرستان  دوران  در  شعر،  مطالعه 
روشن  ياكوبسن  براي  مسكو  شرقي  زبان هاي 
دوستان  وي   ،1913 سال  حدود  در  بود.  شده  
دورانش  پيشرو  شاعران  و  نقاشان  از  زيادي 
فيلونوف،  پاول  مالويچ،  كازيمير  جمله  از  داشت. 
ياكوبسن  كروچنيخ.  الكسي  و  خلبينكوف  وليمير 
خود به يك فوتوريست دوآتشه تبديل شد و اشعار 
تجربي فراخودآگاه (Supraconscious) مي گفت. 

طي نامه نگاري هايي كه اين سال ها با كروچنيخ و 
آنها  از  شجاعانه تر  را  عقايدش  داشت  خلبينكوف 
كه  مي كرد  پيشنهاد  را  شعري  وي  مي كرد.  بيان 
تنها از حروف بي صدا تشكيل مي شد و تجربه يي 
متشكل  گرافيكي  پازل هايي  بصري،  شعر  از  بود 
اشعار  ياكوبسن  هم بافته شده.  در  حروف  از 
همراه  به   1915 سال  در  را  خود  فراخودآگاه 
 Zaumnaja عنوان  با  كتابچه يي  در  كروچنيخ 
نقاش  روزانو،  اولگا  و  رساند  چاپ  به   gniga
معروف، آن را تصويرسازي كرد. اين كتابچه در 
مسكو1900- «پاريس-  نمايشگاه  در   1979 سال 
نمايش  به  پاريس  پمپيدو  جرج  مركز  در   «1930
درآمد و در كاتالوگ اين نمايشگاه از آن به عنوان 
مهم ترين اثر ياد شده است. آزمايشگاه هاي علمي 
و  دانش  زبان شناسان  و  شاعران  آنها  در  كه 
بود  عبارت  مي كردند  متبادل  را  خود  تجربيات 
از حلقه زبان شناسي مسكو و حلقه زبان شناسي 
ترتيب  به  و  حلقه  هردو  موسس  ياكوبسن  پراگ. 
 1916 سال  در  بود.  آنها  نايب رييس  و  رييس 
گروهي از پژوهشگران ادبي پترزبورگ كه بعدها 
براي  انجمني  گرفتند،  خود  به  فرماليست  عنوان 
تاسيس   (OPOJAZ) شاعرانه  زبان  مطالعه 
كار  مدل  را  مسكو  حلقه  كار  اين  براي  و  كردند 
فعال  عضو  و  حامي  ياكوبسن  دادند.  قرار  خود 
تينيانوف  يوري  كه  طوري  به  شد  انجمن  اين 
وجود  انجمن  اين  ياكوبسن  بدون  كه  گفت  بعد ها 
نداشت. در اشعار تجربي به ويژه در فوتوريسم، 
عقايد جديد ياكوبسن درباره معني پرورش يافت 
و نقاشي مدرن به ويژه كوبيسم، قائده نسبيت او 
گسترش  به  ياكوبسن  نظر  از  كه  مي داد  نشان  را 
تئوري واج شناسي او كمك كرد. براساس تئوري 
است  واج  سخن  واحد  كوچك ترين  واج شناسي، 
نام  به  كوچك تري  عناصر  به  مي تواند  خود  كه 
 Distinctive) متمايزكننده»  «مشخصه هاي 

features) تقسيم شود. اين مشخصه ها

«تقابل هاي دوگانه» را شكل مي دهند و به تمايز 
به  دوگانه  روابط  شعر،  در  مي كند.  كمك  معاني 
يك اصل جهان شمول تبديل مي شود. مجموعه يي 
وجود  به  را  شعر  اوليه  ساختار  كه  توالي ها  از 
جرارد  نبوغ آميز  پيش نگري  به دنبال  مي آورند. 
را  شعر  اصلي  قانون  ياكوبسن  هاپكينز،  منلي 
نهاد.  بنيان   (Parallelism) توازي  عنوان  با 
همساني  به دليل  توازي  كه  كرد  تاكيد  ياكوبسن 
نيست، بلكه به دليل هم ارزي است. دو كلمه هم ارز 
براساس قانون شباهت و تضاد در كنار هم قرار 
دگرگوني  ايجاد  منظر  اين  از  توازي  مي گيرند. 
هرگونه  كه  آنجا  از  دگرگوني،  است.  ثبات  دل  در 
تركيب دو واژه با ديگري متفاوت است و ثبات، از 
آنجا كه توازي يك ويژگي جدانشدني اثر شاعرانه 
زماني  توازي  ياكوبسن،  تئوري  طبق  بر  است. 
در  وي  افتاده باشد.  اتفاق  هنر  كه  مي افتد  اتفاق 
به  و  رفت  فراتر  «متن»  مرزهاي  از   1930 سال 
جاي رابطه معمول ميان شعر و زندگي شاعر به 
رفت.  آن   (Parallelistic) «رابطه «موازي دنبال 
اين  ميان  كشمكش  ديالكتيك  توانست  ياكوبسن 
از  شاعر،  و  شعر  جز  به  كند.  كشف  را  جهان  دو 
نظر ياكوبسن اسطوره شناسي هم نه تنها به عنوان 
يك  عنوان  به  بلكه  ارزش  با  شفاهي  سنت  يك 
حاضر مطلق در پس تمام فعاليت هاي ما به شمار 
به  وي  اسطوره،  مختلف  انواع  ميان  در  مي رفت. 
از  آن  خاص  تفاسير  با  تاريخي  ملي  خودآگاهي 
او  معروف  مثال  مي كرد.  تاكيد  رخدادها  و  وقايع 
است،  رمانتيك  دوره  از  جعلي  دست نوشته هاي 
همچون جعل ماهرانه حماسه هاي چك اثر هانكا. 
از نظر ياكوبسن اين اسطوره ها براي عزم و اراده 
ملي الزم اند و بايد همچون بخش مهمي از تاريخ 
در  ياكوبسن  پيشرو  افكار  شود.  برخورد  آنها  با 
زمينه واج شناسي كه سازگار با اسطوره شناسي 
طرفداران  مدرن  مردم شناسي  در  هست  هم 
در  ويژه  به  زيادي  تاثيرات  و  كرد  پيدا  بسياري 
اشتراوس  لوي  گذاشت.  اشتراوس  لوي  مكتب 
خود  و  بودم  ساختارگرا  يك  «من  مي گويد: 
بود  سخنراني هايش  و  ياكوبسن  نمي دانستم... 
انجام  داشتم  تصميم  آنچه  داد  نشان  من  به  كه 
بدهم، ... پيش از اين در مكتب فكري ديگري وجود 

داشت.»

در گزارش موسسه انتشاراتى بريتانيايى
 سيج تاكيد شد

ضرورت همكارى ناشران با 
كتابخانه هاى دانشگاهى در 
كشورهاى در حال توسعه

موسسه  توسط  كه  جديد  گزارشى  نتيجه 
كه  دهد  مى  نشان  شده  انجام  سيج  انتشاراتى 
ناشران بايد بيشتر با كتابخانه هاى دانشگاهى 

در كشورهاى در حال توسعه كار كنند.-

آكادميك  ناشر  اين  سلر،  بوك  از  نقل  به 
كشور   12 در  ماهه  شش  تحقيقاتى  بريتانيايى 
نحوه  بتواند  تا  انداخت  راه  به  توسعه  حال  در 
ارزشگذارى كتابخانه هاى دانشگاهى و ارتباط 

بهتر بين آن ها را مورد بررسى قرار دهد.

رسمى  عنوان  با  كه  تحقيقات  اين  پايانى  نتيجه 
«ارزش كتابخانه ها در دنياى در حال توسعه» 
انجام شد، اين بود كه براى درك بهتر نيازهاى 
بين  بهتر  همكارى  كارهايشان  و  ها  كتابخانه 
كشورهاى  در  كتابدارى  هاى  انجمن  و  ناشران 

در حال توسعه مورد نياز است.
براى  كه  بود  اين  تحقيق  اين  تاكيدهاى  از  يكى 
براى  موجود  هاى  راه  به  نسبت  آگاهى  ايجاد 
رسيدن به روزنامه هاى بين المللى و كتاب هاى 
دانشگاهى، بايد ناشران و كتابخانه ها با يكديگر 
همكارى كنند. همچنين ناشران مى توانند درباره 
طراحى وب سايت هايشان به شيوه اى عمل كنند 
كه بتواند امكان دسترسى بيشترى به كتابخانه 
كند.  ايجاد  توسعه  حال  در  كشورهاى  در  ها 
شامل  امر  اين  از  «قسمتى  گزارش  اين  بنابر 
ايجاد  براى  آنالين  منابع  و  بازاريابى  تطبيق 

دسترسى بيشتر مى شود.»

گزارش  اين  كنندگان  مصاحبه  به  كتابخانه داران 
گفته بودند كه آن ها بازخورد مثبت دريافت مى 
كه  نقشى  ارزش  درباره  رسانى  اطالع  اما  كنند، 

دارند، هنوز هم مشكل است.
كتابخانه  كه  شود  مى  بيان  گزارش  اين  ادامه  در 

بيشتر  را  كارمندانشان  اشتغال  مقدار  بايد  ها 
به  و  كنند  استخدام  محقق  همكار  چندين  كنند، 
به  دسترسى  عامل  از  فراتر  داران  كتابخانه  نقش 
كتابخانه  به  بايد  نيز  ها  دانشگاه  كنند.  نگاه  منابع 
ها اجازه بدهند زمان بيشترى را صرف تحقيقات 
و انتخاب مسووالنى براى تدريس راه هاى موثر 
كتابدارى بكنند تا بتوانند توسعه حرفه اى شان را 

افزايش دهند.
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هاى  فيلم  هنوز  هم  سينمايى  منتقدان 
«صورت  دارند.  دوست  را  او  قديمى 
نسخه  كه  پالما  دى  برايان  زخمى» 
دوباره سازى شده يك اثر كالسيك به 
همين نام بود، با فيلمنامه اى از استون 
ساخته شد. اين نسخه اكنون لقب اثرى 
كالسيك را گرفته است. استون در سال 
هم  مستندسازى  سراغ  به  اخير  هاى 
رفته است. او دو اپيزود مجموعه مستند 
را  آمريكا»  ناگفته  «تاريخ  تلويزيونى 
تماشاگران  اما  است،  كرده  كارگردانى 
سينما در سراسر جهان، اين فيلمساز را 
با فيلم هاى پرسر و صدايى مثل جوخه، 
جى اف كى و متولد چهارم جوالى مى 

شناسند.
اليور استون اين روزها ديدگاه هاى تازه 
اى پيدا كرده است و طور ديگرى به دنيا 
و فيلم هاى سينمايى نگاه مى كند. او كه 
تاريخى  درام  عمومى  نمايش  زمان  در 
بازى  با  «اسكندر»  گونه  حال  شرح  و 
و  تجارى  شكست  تلخ  طعم  فارل  كالين 
مى  اميدوارى  اظهار  چشيد،  را  انتقادى 
كند نمايش عمومى دوباره اش كمك كند 
صورت  آن  به  نسبت  بازنگرى  يك  تا 
آن  شايسته  كه  برخوردى  با  و  گيرد 
استون  شود.  همراه  و  رو  روبه  است 
مى گويد: «اين فيلم را با صداقت كامل 
ولى  كردم،  عمومى  اكران  و  ساختم 
و  تماشاگران  سرد  برخوردهاى  نوع 
منتقدان نااميدم كرد. جواب صداقت من 
تولد  يك  حكم  برايم  اسكندر  نبود!  اين 
يك  مثل  تولد  اين  اما  داشت،  را  دوباره 
شدم  مجبور  و  بود  آفرين  مرگ  تولد 
كنار  مساله  اين  به  مربوط  واقعيت  با 
دانم،  نمى  را  فيلم  مخالفان  داليل  بيايم. 
اميدوارم  نبود.  توضيح  قابل  برايم  اما 
كند  كمك  فيلم  دوباره  عمومى  نمايش 
اين  طى  شود.  درك  آن  قصه  پيچيدگى 
من  آيا  پرسيدم  مى  خودم  از  ها  سال 
در زبان قصه گويى ام مشكل داشتم يا 

مشكل در چيز ديگرى بوده است.»

با اين حال، استون اعالم مى كند تالش 
قضاوت  و  باشد  منطقى  آدمى  دارد 
هايش هم بر همين پايه و اساس باشد. 
كه  نيست  چيزى  «گذشته  گويد:  مى  او 
كرد.  فراموش  را  آن  براحتى  بتوان 
كنار  در  و  ما  همراه  هميشه  گذشته 
ماست. در روح و ذهنمان حضور دارد 
در  كه  هايى  قصه  نيست.  حذف  قابل  و 
فيلم هايمان مى خواهيم تعريف كنيم نيز 
درك  ما  اگر  گنجد.  مى  قالب  همين  در 
نداشته  گذشته  از  درستى  شناخت  و 
باشيم، نمى توانيم فيلمنامه اى مقبول و 
سينما  تماشاگران  بنويسيم.  درك  قابل 
بسيار حساس و نكته سنج هستند. اين 
ياد  ها  سال  اين  طى  كه  است  چيزى 
و  كس  هيچ  با  آنها  ام.  فهميده  و  گرفته 
فيلمى  اگر  و  ندارند  شوخى  چيز  هيچ 
مورد پسندشان قرار نگيرد، خيلى راحت 
حرفه  ما  حرفه  گذارند.  مى  كنار  را  آن 
و  ها  آدم  براحتى  و  است  رحم  بى  اى 
جريانات را حذف مى كند. فقط كسانى 
همراه  كه  كنند  كار  و  بمانند  توانند  مى 
تماشاگران  و  مردم  عمومى  خواست 
حركت كنند. حاال كه به كارنامه ام نگاه 
بعضى  كه  است  اين  احساسم  كنم،  مى 
را  فيلمى  و  ام  رفته  بيراهه  به  ها  وقت 
را  آن  كارگردانى  نبايد  كه  ام  ساخته 
خواستم  مى  االن  اگر  كردم.  مى  قبول 
آنها را بسازم، حتما تغييراتى مى دادم 

و آنها را جور ديگرى مى ساختم.»
از  ها  گذشته  يادآورى  با  استون  اليور 
دوران  در  كه  زند  مى  حرف  هايى  فيلم 
روى  زيادى  تاثير  كه  بود  ديده  كودكى 
او گذاشته بودند. فيلم هاى مورد عالقه 

اين دوران او آثار تاريخى مثل بن هور 
ويليام وايلر و «خرقه» با بازى ريچارد 
برتون بودند. در عين حال، وى كارهاى 
دوست  خيلى  هم  را  دوميل  بى  سيسيل 
داشت. او مى افزايد: «پرده بزرگ سينما 
اين  داشتم.  دوست  خيلى  را  اسكوپ 
بسيار  تصوير  و  نگاه  سينمايى  شيوه 
در  غرق  من  و  داد  مى  ارائه  را  زيبايى 
آن تصاوير مى شدم. تمام اين فيلم ها 
ساعت  چهار  تا  سه  بين  و  بود  طوالنى 
طول مى كشيد. آن روزها خيلى جذاب 
در  ساعت  همه  اين  بتوانى  كه  بود 
سالن تاريك سينما بنشينى و در كمال 
آرامش، يك فيلم را تماشا كنى. حتى اگر 
برخى از اين فيلم ها جزو كارهاى خيلى 
خوب سينمايى نبودند، ولى باز هم جزو 
حوادث و اتفاقات بزرگ بودند و همه را 
تحت تاثير قرار مى دادند. يادم مى آيد 
همراه تمام بچه هاى همسايه به تماشاى 

ملودرام «قدم زنى فيل» (محصول سال 
و  رفتيم  تيلور)  اليزابت  بازى  با   1954
كلى لذت برديم. اين فيلم شكست سخت 
تجارى در جدول گيشه نمايش سينماها 
را  شكوه  با  چيز  يك  حكم  ولى  خورد، 
تماشاى  و  سينما  به  رفتن  حتى  داشت. 
نداشت،  موفقى  فروش  بازار  كه  فيلمى 

براى همه ما بسيار هيجان انگيز بود.»
مى  بيان  كسى  زبان  از  ها  صحبت  اين 
فيلم  به  زياد  عالقه  وجود  با  كه  شود 
عنوان  به  تاريخى،  و  حماسى  هاى 
كه  شده  معروف  و  شناخته  فيلمسازى 
ديدگاه هاى تند سياسى و ضدآمريكايى 
دارد. مستند ده قسمتى او «تاريخ ناگفته 
اياالت متحده آمريكا» كه استون در كنار 
نگاهى  است،  هم  آن  راوى  كارگردانى، 
غيراحساسى و متفاوت به تولد آمريكا 
وحشتناك  و  انگيز  غم  رشد  و  كند  مى 
آن را طى چند قرن به نمايش مى گذارد. 
كشورش  تاريخى  متفاوت  تجربيات  او 
به  غيرشعارى  و  صادقانه  شكلى  به  را 
تصوير مى كشد و خطاهاى آن را مورد 
بحث و بررسى قرار مى دهد. حتى براى 
مثل  جراتى  و  دل  با  و  نترس  فيلمساز 
فيلمى  چنين  ساخت  هم  استون  اليور 
او  است.  بوده  همراه  ريسك  و  خطر  با 
مى گويد: «چند بار در طول كار تصميم 

سراغ  به  ديگر  و  كنم  رها  را  آن  گرفتم 
حس  ها  وقت  بعضى  نروم.  آن  ساخت 
خاصى به من دست مى داد، انگار كه در 
داشتم.  قرار  خارجى  كشور  يك  لژيون 
خشك  صحراى  يك  در  كردم  مى  حس 
و  ام  شده  سرگردان  علف  و  آب  بى  و 
قمقمه آبم ته كشيده است و داشتم مى 

مردم.»

اليور استون در طول سال هاى گذشته 
فيلم  در  را  كشورش  تاريخ  كرده  سعى 
فيلمى،  هر  در  بگذارد.  نمايش  به  هايش 
قصه هاى متفاوت باعث خلق فيلم هايى 
متفاوت در ژانرهاى مختلف شده است، 
تصوير  به  آنها  تمام  مشترك  نقطه  اما 
است.  تاريخ  اين  از  بخشى  كشيدن 
ها  سال  اين  تمام  در  گويد  مى  استون 
تالش داشته نگاهى بى طرف به قضايا 
و ماجراها داشته باشد. او ا دامه مى د 

هد: «نگاه من نگاهى از بيرون است. من 
برخى  كنم.  نمى  قضاوت  هايم  فيلم  در 
و  دارد  غم  هايم  فيلم  گويند  مى  من  به 
اين  اما  است،  منفى  مسائل  به  نگاهم 
هاى  واقعيت  هايم  فيلم  در  نيست.  طور 
جامعه را به تصوير مى كشم. حاال اگر 
و  است  مشكالت  از  سرشار  ما  جامعه 
مردم غمگين هستند، اين ارتباطى به من 
ندارد. سعى من اين است كه واقعيت ها 
بگذارم.  نمايش  به  كاست  و  كم  بى  را 
نمى توانم دروغ بگويم و به مسائل رنگ 

و لعاب قشنگ و دلپذير بزنم.»

برخى منتقدان سينمايى از اليور استون 
اسم  آرمانگرا  فيلمساز  يك  عنوان  به 
فكر  آليستى  ايده  بسيار  كه  برند  مى 
حال  با  موضوع  اين  و  كند  مى  عمل  و 
او  واقعگراى  و  تلخ  هاى  فيلم  هواى  و 
مى  تصديق  وى  خود  ندارد.  همخوانى 
ببيند  است  مايل  بسيار  هنوز  كه  كند 
و  است  كردن  تغيير  حال  در  اوضاع 
آرمانگرايى مى تواند كمك كند هم فيلم 
جامعه  هم  و  شود  ساخته  بهترى  هاى 
به سمت بهترى برود. به گفته او: «باور 
خواسته  بايد  كه  است  اين  ام  هميشگى 
مطالبه  را  آن  و  داشت  درخواست  و 
در  هم  و  سياست  عالم  در  هم  كرد، 

عالم فرهنگ. با مطالبات خود مى توانيم 
دهيم.  ارتقا  باالترى  سطح  به  را  جامعه 
اين  به  فيلمسازى  كار  ها  سال  از  پس 
توانند  نمى  ها  فيلم  كه  ام  رسيده  نتيجه 
تحول  باعث  و  دهند  تغيير  را  چيزى 
بزرگى شوند، اما فيلم ها مى توانند نقش 
تعليم دهنده را بازى كنند و چيزهايى را 
به مردم و تماشاگران بياموزند. ميزان 
محدود  ها  آدم  بر  ها  فيلم  تاثيرگذارى 
مارتين  كه  را  دورانى  است.  معين  و 
ها  اتوبوس  تحريم  خواستار  لوتركينگ 
ابتداى  در  داريد؟  ياد  به  شد  آالباما  در 
كار كسى اين موضوع را باور نمى كرد، 
اما اين اتفاق افتاد. يك فيلم سينمايى مى 
تواند اين موضوع را به نمايش بگذارد، 
اما نمى تواند باعث تحريم شود و همان 

تاثير كينگ را در سطح جامعه بگذارد.
با وجود اهميت دادن به گذشته، استون 
نگاهش به آينده است و همه چيز را در 

وجود آينده مى بيند.

 او مى گويد: زندگى روزمره من با اين 
پرسش به جلو مى رود كه فردا چه كار 
زندگى  حال  زمان  در  من  كرد!  خواهم 
براى  زيادى  هاى  پروژه  و  كنم  مى 
مى  كه  را  هايى  فيلمنامه  دارم.  آينده 
مى  بازنويسى  بار  چند  معموال  نويسم 
همان  ام  نوشته  اولين  وقت  هيچ  و  كنم 
چيزى نيست كه مرا راضى مى كند. به 
صورت طبيعى، اكنون نمى توانم بگويم 
فيلمنامه اى كه نوشتم درباره چيست و 
نوشته  اين  اما  دارد،  هوايى  و  حال  چه 
هم مثل كارهاى قبلى ام از ته دل برآمده 
است. دوستش دارم، در حال كار روى 
آن  در  تغييراتى  بار  چند  و  هستم  آن 
يك  به  تبديل  وقتى  شما  ام.  داده  انجام 
فيلمسازى  كار  شويد،  مى  مشهور  آدم 
بسيارى  شود.  مى  تر  سخت  برايتان 
تان  گذشته  براساس  را  شما  مردم  از 
قضاوت مى كنند و انتظار دارند چيزى 
بهتر از ساخته هاى قبلى تان ارائه دهيد. 
مصمم  خودتان  كه  است  حالى  در  اين 
در  دهيد.  انجام  متفاوت  كارى  هستيد 
يك  به  تبديل  فيلمسازى  كار  حالت،  اين 
اين  احساسم  شود.  مى  ترسناك  كار 
و  ها  شانس  دنبال  به  جوانان  كه  است 

مى  پيرها  و  هستند  تازه  هاى  فرصت 
خواهند خطر خود را به حداقل برسانند. 
من ديگر يك جوان بيست يا سى ساله 
نيستم و با اين حال مى خواهم راهم را 
بسازم.  را  خود  هاى  فيلم  و  دهم  ادامه 
طى  حاال  تا  قديم  از  كه  است  راهى  اين 
كرده ام. هنوز هم ريسك مى كنم و در 
جستجوى خطر هستم. فكر مى كنم هر 
موضوع  اين  بيانگر  هايم  فيلم  از  كدام 
است و آن را ثابت مى كند. بعضى وقت 
ها شما نمى توانيد همه چيز را ببريد و 

برنده همه چيز باشيد.

از  سينمايى  منتقدان  برخى 
يك  عنوان  به  استون  اليور 
مى  اسم  آرمانگرا  فيلمساز 
آليستى  ايده  بسيار  كه  برند 
اين  و  كند  مى  عمل  و  فكر 
هواى  و  حال  با  موضوع 
فيلم هاى تلخ و واقعگراى او 

همخوانى ندارد.

نگاه صلح طلبانه اليور استون
و  كارگردان  نويسنده،  استون،  اليور 
سپتامبر  پانزدهم  آمريكايى  كننده  تهيه 
1946 در نيويورك به دنيا آمد. وى يكى 
تاثيرگذارترين  و  ترين  سرشناس  از 
هايى  فيلم  و  دنياست  هاى  كارگردان 
محل  و  انگيز  بحث  همواره  ساخته  كه 
اظهارنظرهاى متفاوت و ضد و نقيضى 

بوده است.
سينما  در  فعاليت  سال  چند  از  پس  او 
جنجالى  فيلمى  ساخت  با  سرانجام 
رسيد.  شهرت  به  ويتنام  جنگ  درباره 
چند  داستان   1986 محصول  «جوخه» 
روايت  را  ويتنام  در  آمريكايى  سرباز 
ناشى  فشارهاى  اثر  بر  كه  كند  مى 
و  شخصيتى  مشكالت  دچار  جنگ  از 
روحى فراوانى مى شوند. چارلى شين، 
فيلم  بازيگران  از  دافو  ويلم  برنجر،  تام 
يكى  در  هم  جوان  دپ  جانى  و  هستند 
از اولين حضورهاى خود، نقش كوتاهى 

بازى مى كند.
«جى. اف .كى» فيلم بعدى استون نگاهى 
رئيس  كندى،  اف  جان  ترور  به  دارد 
جنجالى  موضوع  اين  و  آمريكا  جمهور 
كند.  مى  بررسى  ديگر  اى  زاويه  از  را 
كوين كاستنر، گرى الدمن و جك لمون 

در فيلم «جى.اف.كى» بازى كرده اند.
تاريخ  ملتهب  موضوع  دو  به  پرداختن 
جان  ترور  و  ويتنام  جنگ  يعنى  آمريكا 
اف كندى در فاصله زمانى تقريبا كمى، 
كارگردانى  عنوان  به  را  استون  جايگاه 
كشد،  مى  سرك  قرمز  خطوط  به  كه 

تثبيت كرد.
اليور استون چند سال بعد با فيلم عجيب 
و نامتعارف «قاتلين بالفطره» به موفقيت 
با  موعود»  يكشنبه  داد. «هر  ادامه  خود 
بازى آل پاچينو و كامرون دياز در سال 
1999 هم موفقيت هاى زيادى به دست 
آورد. ولى اين روند رو به تكامل كمى با 
اثر ضعيف و شكست خورده «اسكندر» 
استون  و  شد  مواجه  خدشه  و  خلل  با 
تا امروز نتوانسته همان چيزى را ارائه 
كند كه در ذهن عالقه مندان و مخاطبان 
اين  با  بود.  كرده  ايجاد  سينمايش 
فيلمسازى  عرصه  در  همچنان  او  حال 
و  ها  شنيده  طبق  و  است  فعال  مستند 
براى  هم  را  خوبى  هاى  فيلمنامه  اخبار 
منتظرند  همگى  و  دارد  نظر  در  ساخت 
تا او بار ديگر با موضوعى بحث انگيز 
در سرخط اصلى اخبار فيلمسازى قرار 

بگيرد.

اليور استون از دلبستگى هايش به سينماى تاريخى مى گويد

فيلم ساختن ترسناك است
رويترز و اسكرين - مترجم: كيكاووس زيارى
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آينه  پيتر 
ساده لوح
ترجمه: اميرمهدي حقيقت

سر  مي رفت  داشت  ساده لوح  پيتر  صبح،  روز  يك 
كارش در مزرعه كه ديد پيرزني كنار جاده نشسته. 
قدر  اين  قيافه ات  چرا  پيرزن!  بخير  «صبح  گفت: 

ناراحت است؟»....

پيرزن گفت: «انگشترم را گم كرده ام. آن انگشتر تنها 
چيزي بود كه در دنيا دوست داشتم.» پيتر ساده لوح 
گفت: «من كمكت مي كنم پيدايش كني.» گشت و گشت 

و گشت تا باالخره انگشتر را زير برگي پيدا كرد. 

پيرزن گفت: «دستت درد نكند. اين انگشتر از چيزي 
او  است.»  باارزش تر  خيلي  مي كني  را  فكرش  كه 
انگشتر را در انگشتش كرد و بعد از جيب پيشبندش 
«اين  گفت:  و  داد  پيتر  به  را  آن  و  درآورد  آينه اي 

جايزه  تو!»

همين  براي  بود.  نديده  آينه  حاال  تا  ساده لوح  پيتر 
وقتي در آينه نگاه كرد و عكس آسمان را در آن ديد، 

گفت: «شما آسمان را به من داديد؟»

آينه  كه  داد  توضيح  برايش  و  «نه»  گفت:  پيرزن 
آينه  با  «من  پرسيد:  پيتر  مي كند.  كار  چه  و  چيست 
آينه   كه  «اين  داد:  جواب  پيرزن  كنم؟»  كار  چه  بايد 
معمولي نيست. اين يك آينه جادويي است. هر كس 
در آن نگاه كند، خودش را همان جوري كه هست، 
نمي بيند، بلكه همان طوري مي بيند كه بقيه مي بينند.» 
پيتر ساده لوح آينه را گرفت جلوي صورتش و به آن 
نگاه كرد. اول آن را اين وري چرخاند، بعد آن وري 
چرخاند. آينه را كج گرفت، راست گرفت، برعكسش 
كرد و باالخره سرش را تكان داد و گفت: «اين آينه 
نمي خورد،  من  درد  به  باشد،  هم  جادويي  آينه  اگر 
پيرزن  نمي بينم.»  آن  در  را  خودم  اصال  من  چون 
لبخندي زد و گفت: «اين آينه هيچ وقت به آدم دروغ 
نمي گويد. اين آينه همان چيزي را نشانت مي دهد كه 

ديگران از تو مي بينند.»

ناگهان  كشيد.  دست  انگشترش  به  و  گفت  را  اين 
با  و  شد  خم  بود،  سرش  پشت  كه  كاجي  درخت 
با خود  شاخه هاش او را از روي زمين برداشت و 
برد. پيتر مدت زيادي با دهان باز ماتش برده بود. 
دوباره به آينه نگاه كرد و باز هم خودش را نديد، 
با اينكه دماغش را درست به آينه چسبانده بود. در 
همين لحظه، كشاورزي كه به بازار مي رفت، از آنجا 
را  من  عكس  شما  «ببخشيد!  گفت:  پيتر  مي شد.  رد 

نديديد؟ من نمي توانم دراين آينه پيدايش كنم.»

ديدمش.  پيش  ساعت  نيم  چرا،  گفت: «اوه،  كشاورز 
ممنون.  گفت: «خيلي  پيتر  مي دويد.»  جاده  ته  داشت 
جاده.  توي  دويد  و  بگيرمش.»  مي توانم  ببينم  بروم 
كشاورز خنديد و با خودش گفت: «اين پيتر ساده لوح 
هم خيلي ساده است  ها!» و به راهش ادامه داد. پيتر 
دويد و دويد تا به آهنگر رسيد. آهنگر صدا زد: «چرا 
«مي خواهم  داد:  جواب  پيتر  مي دوي؟»  تند  اينقدر 
عكسم را بگيرم؛ آقاي كشاورز گفت عكسم اين وري 
مي دويده، شما آن را نديديد؟» آهنگر كه مرد مهرباني 
كشاورز  «آقاي  گفت:  و  داد  تكان  را  سرش  بود، 
نمي تواند  آدم  عكس  گفته.  چيزي  يك  جوري  همين 
كه  مي بيني  كن،  نگاه  را  آينه  در  كند.  فرار  آدم  از 
همانجاست.» پيتر به آينه نگاه كرد. مي دانيد چه ديد؟ 
زل  او  به  كه  سياه  چشم هاي  و  زرد  نوك  با  غازي 
زده بود. پيتر گفت: «من فقط يك غاز مي بينم ولي من 
كه غاز نيستم! االن نشانتان مي دهم؛ مي روم دنبال 
هستم!»  كي  واقعا  من  كه  مي فهميد  بعد  سرنوشتم، 

پيتر راه افتاد برود دنبال سرنوشتش.

در كوهستان، هيزم شكني را ديد كه با زن و بچه اش 
گذاشته  كولشان  روي  را  زندگي شان  وسايل  همه  
مي رويد؟»  «كجا  پرسيد  آنها  از  مي رفتند.  و  بودند 
چون  مي رويم  سرزمين  اين  «از  گفت:  هيزم شكن 
پنجاه  تاي  هيكلش  كه  مي كند  زندگي  اژدهايي  اينجا 
هيكل آدميزاد است و مي تواند آدم را يك لقمه  چپ 
كند. حاال هم دختر پادشاه را برده و مي خواهد براي 
شام امشبش بخورد.» اين را گفتند و سرعتشان را 

بيشتر كردند. پيتر به راهش ادامه داد.

سربااليي كوه بيشتر شد و مسير سخت تر. ناگهان 
پيتر صداي گوشخراشي شنيد؛ شبيه صداي دستگاه 
چاقوتيزكن. دور و برش را نگاه كرد و چشمش به 
اژدها افتاد. بله، هيكل اژدها 50 برابر هيكل پيتر بود 
و داشت سنگ بزرگي را با پنجه هايش به دندان هاش 
مي ماليد تا تيزشان كند. پيتر پرسيد «اژدها تويي؟» 
اژدها يك لحظه دست از تيزكردن دندان هايش كشيد 
و با چشم هاي آتشين به پيتر نگاه كرد. گفت: «آره، 
بكشمت.»  بايد  من  «پس  گفت:  اژدها  به  پيتر  منم!» 
پشتش  استخوان هاي  و  بابا!»  «نه  گفت:  اژدها 
دماغش  سوراخ هاي  از  آتش  زبانه هاي  و  شد  سيخ 
من  مي خواهي  چطوري  «ببينم  گفت:  كشيد.  شعله 
بكشمت،  نمي خواهم  «من  گفت:  پيتر  بكشي؟»  را 
دنياست  موجود  ترسناك ترين  صخره،  اين  پشت 
كه هيكلش 50 تاي توست و مي تواند يك لقمه  چپت 
كند!» اژدها غرش كرد: «امكان ندارد!» و پريد پشت 
صخره. پيتر كه ديگر مثل گذشته ها ساده لوح نبود، 
آينه را پشت صخره پنهان كرده بود و وقتي اژدها 
پريد آن طرف صخره، آينه را ديد و براي اولين بار 
خودش را همان جور كه بقيه مي ديدند، ديد؛ 50 برابر 

گنده تر كه مي توانست خودش را يك لقمه چپ كند!

الي  گذاشت  را  دمش  ديد،  را  آن  كه  همين  اژدها 
پايش و با آخرين سرعت از كوه پايين دويد و ديگر 
هيچ وقت سروكله اش در آن سرزمين پيدا نشد. پيتر 
هم رفت در غار اژدها و دختر پادشاه را پيدا كرد و 
او را به قصر برگرداند. پادشاه هم به پيتر جواهرات 
با  را  او  مردم،  همه   و  داد  قشنگ  لباس هاي  و  زياد 
خوشحالي تشويق كردند و به هوا انداختند. اين بار 
يك  ديد؟  چي  مي دانيد  كرد،  نگاه  آينه  به  پيتر  وقتي 
شير شجاع و قوي، يعني همان جوري كه مردم او را 
مي ديدند! ولي به خودش گفت: «من كه شير نيستم، 
آينه  پيتر  پيتر.  كنار  آمد  خانم  شاهزاده  پيترم!»  من 
چه  آينه  در  پرسيد  او  از  و  داد  شاهزاده  نشان  را 
مي بيند. شاهزاده خانم گفت: «من قشنگ ترين دختر 
دنيا  دختر  قشنگ ترين  كه  من  ولي  مي بينم  را  دنيا 
نيستم.» پيتر گفت: «ولي من شما را همين جوري كه 
گفتيد مي بينم؛ قشنگ ترين دختر دنيا» و قصه  آينه و 
ماجراهاي خود را براي شاهزاده خانم تعريف كرد و 
تعريف كرد كه چطوري به اين آينه رسيده و چطور 
اژدها را فراري داده. «حاال ديديد! من نه غازم، نه به 

اندازه  شير شجاع. من فقط پيتر ساده لوحم!»

از  شنيد،  را  داستان  اين  خانم  شاهزاده  وقتي 
زود عاشقش  و خيلي  آمد  پيتر خوشش  راستگويي 
شد، پادشاه هم قبول كرد كه شاهزاده خانم با پيتر 
روستايي  فقير  پسر  يك  پيتر  اينكه  با  كند،  ازدواج 
«واي  گفت:  خانم،  شاهزاده  مادر  يعني  ملكه،  بود. 
اين  كه  چون  مي كنند  مسخره  را  ما  مردم  خداجان! 

پسر شاهزاده نيست.»

پادشاه جواب داد: «چه حرف بي معنايي! با لباس هاي 
بهترين  كه  مي كنم  كاري  فراوان،  جواهرات  و  زيبا 
شاهزاده اي بشود كه تا حاال ديده اي!» ولي ملكه  پير 

راست مي گفت...

بهترين  پيتر  شاهزاده خانم،  با  پيتر  عروسي  روز 
بهترين  و  بود  پوشيده  را  خز  و  زربافت  لباس هاي 
جواهرات را داشت، ولي وقتي به آينه جادويي نگاه 
كرد، مي دانيد چه ديد؟ به جاي يك شاهزاده  پولدار 
پاره  لباس هاي  همان  با  را  خودش  شيك ،  خيلي  و 
اصال  ولي  هميشگي؛  ساده   پيتر  همان  ديد،  كهنه   و 
ناراحت نشد. خنديد و به خود گفت: «باالخره درست 
كه  جوري  همان  را  من  مردم  همه   حاال  پس  شد! 

هستم، مي بينند!»

حكايت چهار 
درويش

يكى بود، يكى نبود، غير از خدا هيچ كس نبود.
يك پادشاهى بود در واليت غربت كه بسيار با 
مروت و رعيت پرور بود. اين پادشاه، هرشب 
را  درويشى  پوره  پاره  پندر  شندر  لباس  يك 
بر  تبرزين  و  دست  به  كشكول  و  پوشيد  مى 
دوش، مى رفت در كوچه هاى شهر و سرك 
چطور  مردم  روز  و  حال  ببيند  تا  كشيد  مى 

است.

به  بود  رفته  درويشى  لباس  با  كه  شب  يك 
رسيد  تا  رفت  و  رفت  طور  همين  سركشى، 
شيشه  پشت  از  -اى.  خرابه  كلبه  يك  به 
آتش  دور  درويش  تا  سه  ديد  و  كشيد  سرك 
نشسته اند و دارند درد دل مى كنند. پادشاه 
كه خودش را دروغكى شكل درويش ها كرده 
بود، آمد دم در و گفت : « يا هو!» سه درويش 
كه توى كلبه نشسته بودند ، گفتند:«و عليك يا 

هو! بفرما درويش.»
پادشاه وارد كلبه شد و بعد از سالم و عليك، 
اول  درويش  شدند.  صحبت  گرم  و  نشستند 
از  درويشيم  سه  ما  كه  بدان  برادر  گفت:«اى 
سه واليت مختلف و امشب خلوت انسى دست 
داده است تا گرد هم بنشينيم و آرزوهاى مان 

را براى هم تعريف كنيم.»
تعريف  است.  پسنديده  بسيار  گفت:«  پادشاه 

كنيد تا بشنويم.»
درويش اول گفت :«من دلم مى خواهد كه هر 
خورش  چلو  قاب  يك  گويم“"ياهو“"  مى  وقت 

پيش رويم حاضر شود.»
درويش دوم گفت :«من دلم مى خواهد كه سه 
تا زن داشته باشم. با يكى زندگى كنم ، دو تا 

هم باشد براى زاپاس.»
در  خواهد  مى  دلم  من  گفت:«  سوم  درويش 

گوشى با پادشاه يك واليتى صحبت كنم.»
خدا  كه  خواهد  مى  دلم  هم  گفت:«من  پادشاه 

هرچى دلتان مى خواهد، به شما بدهد»
ها  درويش  از  پادشاه  شد،  كه  صبح  حوالى 
قصر  به  برگشت  مخفيانه  و  كرد  خداحافظى 
ز  ا  تا  چند  شد،  كه  صبح  خودش.  پادشاهى 
مأمورهاى خودش را فرستاد به نشانى همان 
تا  سه  نشانى،  اين  به  رويد  مى  گفت:«  و  كلبه 
مى  برشان   ، اند  نشسته  كلبه  توى  درويش 

داريد، مى آوريدشان به حضور ما.»
سه  ساعت،  يك  از  بعد  و  رفتند  مأمورها 
درويش را آوردند به خدمت پادشاه در قصر. 
افتاد،  شاه  به  چشمشان  وقتى  درويش  سه 
همان  پادشاه،  اين  غافل،  دل  اى  كه  فهميدند 

درويش ديشبى است.
به  بردند  را  اولى  درويش  كه  گفت  پادشاه 
هر  كه  گفت  هم  نوكرها  به  شاهى.  مطبخ 
وقت اين درويش، بگويد«يا هو» يك قاب چلو 

خورش بگذارند جلوش.
درويش اولى رفت به مطبخ. هر از چند دقيقه 
اى، يك صداى«يا هو »از مطبخ مى آمد. بعد از 
سه ساعت، يكى از نوكرها آمد و گفت:«قربان 

درويش اولى تركيد.»

قورت  ترس  از  را  دهانشان  آب  درويش،  دو 
زن  تا  گفت:«چند  دوم  درويش  به  شاه  دادند. 
گفت  دوم  درويش  جان؟»  پدر  خواستى  مى 
:«سه تا.» پادشاه او را در بغل گرفت و قدرى 
به  را  زن  تا  سه  گفت  و  ريخت  حسرت  اشك 
عقد او درآورند و راهى اش كرند. بعد از سه 
گفتند:«  و  آمدند  قصر  هاى  نگهبان  ساعت، 
از  قصر،  در  دم  همان  دوم،  درويش  قربان، 

خوشحالى دق كرد و رفت به رحمت خدا.»
نوبت  «حاال  گفت:  سوم  درويش  به  پادشاه 
كن.»  صحبت  گوشى  در  ما  با  بيا  توست. 
درويش سوم رفت جلو و دهانش را گذاشت 
در گوش پادشاه و گفت:« اى پادشاه ، بدان و 
آگاه باش كه من خودم پادشاه واليت جابلقا 
هستم و ديشب آمده بودم با لباس درويشى 
شما  رعيت  وضع  ببينم  تا  غربت  واليت  در 
چطور است و بدان كه من هم قصه هاى شاه 
عباس را خوانده ام . آن درويش اولى پادشاه 
كابلسا.  پادشاه  دومى  و  بود  جابلسا  واليت 
خدا را شكر كه در واليت شما هيچ آدم فقيرى 

پيدا نمى شود.»

در  را  سوم  درويش  خوشحالى  از  پادشاه 
و  فقير  برادر،  اى  گفت:«  و  كشيد  آغوش 
هيچ  كه  حاال  است.  مملكت  نمك  درويش، 
تو  و  من  تا  بيا  نيست،  مملكت  اين  در  فقيرى 
از براى خالى نبودن عريضه با هم برويم به 
گدايى.» پادشاه جابلقا قبول كرد و اين دو با 

هم رفتند به گدايى.
جا  هر  كه  گيريم  مى  نتيجه  داستان  اين  از  ما 
نكند  ببينيم  كنيم،  تحقيق  اول  ديديم،  گدايى 

براى خودش پادشاه يك واليتى باشد.
ش  خونه  به  غالغه   ، رسيد  سر  به  ما  قصهء 

نرسيد.

ديگر بر نمى گشت!
زاهدى در مجلسى مى گفت:«آيا ماه رمضان 

با رضايت از پيش ما رفت؟!»
ظريفى گفت:«بله با رضايت رفت.»

زاهد گفت:«چه طور؟»
نمى  رضايت  با  اگر  كه  اين  گفت:«براى 

رفت،سال ديگر بر نمى گشت!»

.:. لطايف الطوايف با تصرف و تلخيص .:.

تقاضاى تغيير نام
پرويز شاپور بيشتر لطيفه هايى را كه تعريف 
مى گفت:  مثال  مى ساخت.  خودش  مى كرد، 
كه  ديدم  را  عده اى  گورستان  در  «روزى 
كار  دارند  چكش  و  قلم  با  قبرى  سنگ  روى 

مى كنند.
چه  اينجا  و  كاره ايد  چه  شما  پرسيدم: 
مى كنيد؟جواب دادند: ما ماموران ثبت احوال 
حياتش  زمان  در  مرحوم  اين  هستيم. 
تقاضاى تغيير نام كرده بود، حاال با تقاضاى 

او موافقت شده!»

نادر نادرپور
و  آراسته  انسان  بسيار  نادرپور،  نادر 
حتى  كارى  هر  از  بعد  و  بود  پيراسته اى 
صابون  با  را  دستش  افراد،  با  دادن  دست 

مى شست.
يك روز شادروان محمد مالمير با او دست 
داد و گفت: استاد مى بخشيد كه شما را توى 

زحمت انداختم!
منبع:خاطرات كمال تعجب

كمك مردمى !
امروز يه بنده خدايى در خونه مون رو زد و 
گفت ما داريم براى كسانى  كه توى اين محله 
سازيم.ممنون  مى  مجانى   استخر  يه  هستند 
ميشيم اگر در حد توان تون يه كمكى به اين 

پروژه بكنيد
و  داشت  نگهش  در  جلوى  دقيقه  چند  بابام 
بعد يه ليوان آب دستش گرفت و ُبرد جلوى 

در بهش داد !
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مشهور  اوليانوف  ايليچ  والديمير 
در   1870 آوريل   22 در  لنين  به 
در  واقع  سيمبيرسك  كوچك  شهر 
حاشيه ولگا به دنيا آمد. او پسر دوم 
دختر  سه  و  پسر  سه  با  خانواده اي 
شهرهاي  در  را  كودكي  دوران  بود. 
سپري  سامارا  و  كازان  سيمبيرسك، 
ناظم  ايليا-اوليانوف  پدرش  كرد. 
سال  در  بود.  شهر  ابتدايي  مدرسه 
اتهام  به  را  الكساندر  برادرش   1887
تزار  جان  به  قصد  سوء  در  دخالت 
در  آويختند.  دار  به  سوم  الكساندر 
سال 1888 كه تقريباٌ در همان زمان به 
انديشه هاي  با  شد،  معروف  لنين  نام 
كه  اين  بر  مبني  انگلس  و  ماركس 
دنياي  در  كاپيتاليسم  شدن  متالشي 
اجتناب ناپذير  صنعتي  و  پيشرفته 
سال1891  در  شد.  آشنا  بود  خواهد 
سن پترزبورگ  حقوق  دانشكده  از 

فارغ التحصيل شد.
 

به  دستيابي  براي  كه  بود  دريافته  لنين 
انقالبي عظيم به كمك انقالبيون حرفه اي 
نياز دارد براي همين به سويس رفت تا 
با جورجي پلخانوف تبعيد شده، مالقات 
طرفداران  ديگر  ديدار  به  سپس  نمايد. 
و  پاريس  در  كه  سياسي  اصالحات 
سال  در  شتافت.  داشتند،  اقامت  برلين 
1896 موقع بازگشت به روسيه دستگير 
و به سيبري تبعيد شد. در دوران تبعيد 
 « «نادژدا-كرپسكايا  نام  به  دختري  با 
((nadezhda krupskaya ازدواج كرد 
برنداشت.  در  فرزندي  آن  حاصل  كه 
 ،1900 سال  در  آزادي  از  پس  لنين 
سال 1902  در  و  كرد  ترك  را  روسيه 
انتشار  را  جرقه  روزنامه  زوريخ  در 
روسيه  انقالب 1905به  جريان  در  داد. 
بازگشت ولي پس از شكست نهضت به 

فنالند گريخت. 
در سالهاي تبعيد به سازماندهي حزب 
از  را  خود  نظريات  و  پرداخت  خويش 
جرقه  روزنامه  در  مقاالتش  طريق 

انعكاس مي داد. 1
روسيه  انقالب  پيروزي  از  پس  لنين   
 (1296 آذر   25) دسامبر1917   16 در 
روسيه  مسلمانان  به  خطاب  اعالميه اي 
و مشرق زمين منتشر كرد «... ما اعالم 
به  راجع  سري  عهدنامه  كه  مي كنيم 
تقسيم ايران محو و پاره گرديد و همين 
قشون  يافت  خاتمه  جنگي  عمليات  كه 

حق  و  مي شود  خارج  ايران  از  روس 
ايرانيان  دست  به  ايران  مقدرات  تعيين 

تامين خواهد گرديد».
 

لنين  پيام  انتشار  از  پس  كه  بحثهايي 
نامناسب  رفتار  ادامه  و  درگرفت 
شد  باعث  ايران  در  روس  سربازان 
امور  كميسر  تروتسكي  بعد  مدتي 
نامه اي  در  بلشويكي  دولت  خارجي 
سن پترزبورگ  در  ايران  شارژدافر  به 
كند  تاكيد  لنين  مواضع  بر  ديگر  بار 
سياست  اصول  نص صريح  موافق   ...»
بين المللي كه در كنگره ثاني كميسرهاي 
 1917 اكتبر   26 در  روسيه  ممالك 
كميسرهاي  شوراي  است  شده  مقرر 
معاهده  كه  مي دارند  اعالم  روس  ملت 
فوق الذكر نظر به اينكه بر عليه آزادي و 
استقالل ملت ايران بين روس و انگليس 
بسته شده به كلي ملغي و تمام معاهدات 
حيات  جا  هر  كه  نيز  آن  و الحق  سابق 
ملت، آزادي و استقالل ايران را محدود 

نمايد از درجه اعتبار ساقط خواهد بود... 
نزديك  آن  موقع  اميدوارم  صميمانه   «
شده باشد كه ملل دنيا حكومتهاي خود 
به  نسبت  تجاوزات  از  جلوگيري  به  را 
قوي  توسعه  موانع  و  وادار  ايران  ملت 
و ترقي آزادانه مملكت مزبور را مرتفع 
كميسرهاي  شوراي  حال  هر  به  نمايند 
ايران  با  را  روابطي  فقط  روس  ملت 
به  تعهداتي  بر  مبني  كه  مي داند  معتبر 
دو  بين  احترامات  و  طرفين  رضايت 
دولت باشد». 2 انقالب روسيه، اعالميه 
مورد  ايران  در  تروتسكي،  نامه  و  لنين 
استقبال فراوان قرار گرفت به  طوري كه 
محمدتقي بهار آن را «معجزه سياسي» 
جديد  شوروي  دوران،  اين  در  ناميد. 
براي استقالل طلبان ايراني يك همپيمان 
همين  براي  مي شد.  وانمود  دوست  و 
مه   18 در  سرخ  ارتش  ناوگان  وقتي 
بهانة  به   (1299 ارديبهشت   28)  1920
تعقيب روسهاي ضد انقالب وارد انزلي 
چند  هر  كرد  تصرف  را  شهر  و  شد 
ارتش  با  همكاري  در  يارانش  و  ميرزا 
سرخ ترديد داشتند ولي اميدوار بودند 
بتوانند از شرايط جديد براي مبارزه با 
انگلستان استفاده كنند. ميرزا به دعوت 
وارد  شوروي  سرخ  ارتش  فرمانده 
مذاكره  دوره  چند  از  پس  و  شد  انزلي 
دست  ماّده اي  نه  توافقنامه  به  سياسي، 

يافتند.

 
1. عدم اجراي اصول كمونيزم از حيث 
مصادرة اموال و الغاي مالكيت و ممنوع 
تأسيس   .2 گيالن  در  تبليغات  بودن 
 .3 موقت  انقالبي  جمهوري  حكومت 
ورود  از  پس  مبعوثان  مجلس  تأسيس 
حكومتي  نوع  هر  ايجاد  و  تهران،  به 
سپردن   .4 بپذيرد.  ملت  نمايندگان  كه 
مقدرات انقالب به دست اين حكومت و 
عدم مداخله شورويها در ايران 5. عدم 
ورود هيچ قشوني از شوروي به ايران 
بدون اجازه و تصويب حكومت انقالبي 
قبول   .6 موجود  قواي  بر  زايد  گيالن 
جمهوري  توسط  قشون  اين  مخارج 
و  مهمات  مقدار  هر  تسليم   .7 گيالن  
شود،  خواسته  شوروي  از  كه  اسلحه 
تحويل   .8 قيمت  پرداخت  مقابل  در 
كاالهاي بازرگانان ايران كه در بادكوبه 
ضبط شده، به حكومت جمهوري گيالن 
تجارتي  موسسات  كليه  واگذاري   .9
جمهوري  حكومت  به  ايران  در  روسيه 

گيالن.  
 

به  دست  سرخ،  ارتش  ائتالف  با  ميرزا 
اعضاي  زد.  انقالب»  «شوراي  تشكيل 
اين شورا عبارت بودند از: ميرزا كوچك 
شوروي  قواي  فرمانده  كاژانف   خان، 
حزب  عضو  آقايف  كامران  ايران،  در 
دوستدار،  خان  احسان اهللا  باكو،  عدالت 
گائوك آلماني با نام هوشنگ، ميرصالح 
و  معين الرعايا  آلياني  حسن  مظفرزاده، 

كارگاتيلي با نام ايراني شاپور.
 

به  تلگرافي  در  بار  اين  انقالب  شوراي 
سفارتخانه هاي خارجي، انحالل سلطنت 
و تشكيل جمهوري موقت را اعالم نمود 
اصالحات  به  دست  گيالن  سطح  در  و 
اساسي زد و حاكمان محلي و روساي 
ادارات را انتخاب نمود. اما اين پيروزيها 
حزب  مركزي  كميته  و  نپاييد  ديري 
سبب  به  را  ميرزا  ايران،  كمونيست 
مخالفتش با اشاعه مرام كمونيستي، از 
سمتهايش از دولت انقالبي عزل كردند. 
تير   18 در  اعتراض  عنوان  به  ميرزا 
1299 رشت را به قصد فومن ترك كرد.

 
از  تن  چند  ميرزا،  خروج  با  همزمان 
كه  نيز،  شوروي  نظامي  فرماندهان 
ميرزا  با  همكار  و  نهضت  جانبدار 
شدند.  فراخوانده  مسكو  به  بودند، 
شوروي  دولت  كه  بود  اميدوار  ميرزا 
جلوگيري  خود  نمايندگان  اقدامات  از 
خواهد كرد. و به همين اميد نامه اي به 

لنين رهبر انقالب روسيه نوشت.
 

            هنگامي كه قشون فاتح كارگران 
را  دشمنانشان  روسيه،  دهاقين  و 
لهستان  قلب  به  مظفرانه  داده،  شكست 
سرمايه داري  نيروي  و  مي روند  پيش 
ايران  متحد  دستجات  برابر  در  انگليس 
متأسفم  بسيار  مي نشيند  عقب  روس  و 
را  مطلبي  كرده،  كناره گيري  كار  از  كه 
متذكر مي شوم كه مالل آور است، ليكن 
از ذكرش خوداري نمي توان نمود، چرا 
پيش  شده اند:  واقع  ايران  در  همه  كه 
و  من  انزلي،  به  سرخ  ارتش  ورود  از 
ضد  به  گيالن  جنگلهاي  در  همكارانم 
سرمايه داري  دولت  و  انگليس  مظالم 
واقعي  قدرت  تنها  و  مي جنگيديم  ايران 
و ذيصالح ما بوديم كه توانستيم مافوق 
تصور، به نام آزادي ايران، پرچم سرخ 
آرزوي  جهان  تمام  به  و  برافرازيم  را 
سرمايه داري  قيود  از  را  شدنمان  آزاد 
اشتراكي  پروپاكاندهاي  كنيم....  اعالن 
ايران،  در  كمونيستي]  تبليغات   =]
زيرا  مي بخشد،  سوء  تاثيرات  عمًال 

تمايالت  شناسايي  از  پروپاگاندچيها 
نمايندگان  به  من  عاجزند.  ايران  ملت 
ايران  ملت  كه  گفتم  موقعش  در  شما 
حاضر نيست، برنامه و روش بالشويزم 
را قبول كند، زيرا اين كار عملي نيست 
و ملت را به طرف دشمن سوق مي دهد. 
شده،  عقيده  هم  من  با  شما  نمايندگان 
زيرا  كردند،  پيروي  من  سياست  از 
اين  اتخاذ  با  فقط  كه  دادند  تشخيص 
به  را  ما  مي تواند  كه  است  سياست 
وصول به مقاصدمان در شرق كامياب 
سازد و نيز با تعقيب همين سياست كه 
نفوذ  و  دور  شرق،  از  انگلستان  تسلط 

شاه محو مي شود.
 

قراردادمان با نمايندگان روسيه اين بود 
كه مسلك اشتراكي بين اهالي پروپاكاند 
را  خود  كه  «ابوكف»  رفيق  ولي  نشود، 
نماينده  زماني  و  روسيه  نماينده  گاهي 
چند  با  مي كند،  معرفي  عدالت»  «كميته 
روسيه  از  كه  ايراني  اشتراكيون  از  تن 
آمده اند و از اخالق و عادات ملت ايران 
نشر  و  ميتينگ  وسيله  به  اطالعند،  بي 
حكومت  داخلي  كارهاي  در  اعالميه 
و  ساقط  اعتبار  از  را  آن  و  مداخله 
بدين  و  مي كنند  خالي  را  پايش  زير 
را  انگليس  نظامي  قواي  عمًال  طريق 
رفقايم  و  من  حتي  مي نمايند.  تقويت 
و  معرفي  سرمايه داران  دست  آلت  را 
از  كشانده اند.  تخريب  به  را  انقالب  كار 
اشتراكي  تبليغات  عليه  ايران  نقاط  تمام 
كه  داشته اند  اظهار  و  شده  اعتراض 
نخواهند  انقالب  به  مساعدتي  هيچ گونه 
تا  كه  گيالن  اهالي  مخصوصٌا  نمود. 
به  را  خود  بودند،  حاضر  پيش  چندي 
اشخاص  عمليات  از  بزنند  آتش  و  آب 
مزبور اظهار تنفر نموده و حتي حاضر 
من  كنند  اقدام  انقالب  ضد  به  شده اند 
مي دانم كه در تمام ممالك آزاد، برنامه 
تبليغ  و  نشر  آزادانه  سياسي،  فرقه  هر 
ايران  در  كه  برنامه اي  ولي  مي شود؛ 
تمايالت  علي رغم  مي كنند،  پروپاكاند 
جلوگيري  تاثيرش  تنها  و  است  مردم 
از پيشرفت انقالب و تقويت شدن افكار 
مداخالت نامشروع  است...  انقالبي  ضد 
كه  شده  سبب  داخلي  دركارهاي 
انقالبيون ايراني از خود سلب مسئوليت 
كنند و صريحٌا اعالم دارند كه كاركردن 
با اين وضع به هيچوجه امكان ندارد... 
ما معتقديم كه قدم اول را براي آزادي 
جانب  از  خطر،  ليكن  برداشته ايم،  ايران 
يعني  است؛  آورده  روي  ما  به  ديگر 
داخلي  امور  در  خارجي  مداخله  از  اگر 
جلوگيري نشود، معني اش اين است كه 
رسيد؛  نخواهيم  مقصود  به  هيچوقت 
زيرا به جاي مداخله يك دولت خارجي 
دولت  مداخله  داشت،  وجود  تاكنون  كه 
ما  است.  شده  شروع  ديگر  خارجي 
را  خود  انقالبي  افتخارات  مي توانيم، 
فداكاري  و  كوشش  سال،   14 طي  كه 
به دست آورده ايم، يكباره محو كنيم و 
به حقوق ملت ايران خيانت ورزيم. من 
پناهگاه  به  كرده،  ترك  را  رشت  اكنون 
به  آنجا  در  و  رفته ام  «جنگل»  سابقم 
نظريات  به  نسبت  موافق  جواب  انتظار 
خود خواهم نشست... باالخره دقت شما 
را در يك مسئله ديگر جلب و مي گويم 
دولت،  مأمورين  از  ايران  ملت  كه 
بيزارند؛  آنها  از  و  ديده  فراوان  تعديات 
ممكن است تسلط شاه محو شود، ولي 
غير ممكن است بتوان احساسات ايراني 
را خفه كرد. تاريخ نشان مي دهد كه چند 
كشورمان  در  بيگانه  دول  سياست  بار 
خواستند  كه  همين  اما  كرد،  نفوذ 
را  ايراني  آزادمنشي  و  ملي  احساسات 
ماند.  عقيم  مساعي شان  كنند،  منكوب 

لذت  خوبي  به  ايران  ملت  كه  اكنون 
ساختنش  دور  كرده؛  درك  را  آزادي 
از اين نعمت غير قابل تصور است. من 
آزاد  ملت  روساي  نامه،  اين  وسيله  به 
آنها  از  قرارداده،  مخاطب  را  روسيه 
تعديات  و  مظالم  آثار  به  كه  مي خواهم 
دولت جبار تزاري كه هر وقت به نحوي 
خط  شده،  جلوه گر  عمالش  وسيله  به 
بطالن بكشند و قراردادهاي منحوسه را 
نمايند.  اعالم  يكباره  را  لغوشان  و  لغو 
كه  داريم  كامل  اطمينان  رفقايم  و  من 
را  خويش  آزادي  روسيه،  آزاد  ملت 
و  كرد  خواهند  حفظ  شايسته  نحو  به 
كمك  آزداي،  خواهان  ملتهاي  تمام  به 
دشمن  ضد  به  تا  نمود  خواهد  الزم 
آن  انتظار  و  كنند  قيام  مشتركشان 
با  كه،  را  ناسالمي  افراد  كه  داريم  را 
تاكتيكهاي ناصواب از آزادي ملت ايران 
جلوگيري مي كنند، از صحنه انقالب دور 
سازند. من تا رسيدن جواب مساعد به 
و  گشت  برنخواهم  رشت  به  نامه،  اين 
الزم،  و  حتمي  ارتباط  حفظ  منظور  به 
و  مظفرزاده  صالح  مير  رفقا  از  تن  دو 
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ميرزا دو نامه نيز به مديواني نوشت و 
شيوه  به  نسبت  را  خود  خشم  آنها  در 
جنگل  جنبش  با  كمونيستها  برخورد 
شما  اقدامات  اين  اگر   ...» داشت.  ابراز 
وسيله  هر  به  ناچاريم  كند،  پيدا  دوام 
باشد به تمام احرار و سوسياليستهاي 
شما  وعده هاي  كه  كنيم  حالي  دنيا 
و  صحت  از  عاري  و  پوچ  همه اش 
صداقتند. به نام سوسياليزم، اعمالي را 
مستبد  قشون  اليق  كه  شده ايد  مرتكب 
انگليس  سرمايه داري  قشون  و  نيكال 
و  لنين  از  پاسخي  ميرزا،  اما  است...» 

ديگر رهبران شوروي دريافت نكرد.
 

پس از كودتاي سوم اسفند 1299، منافع 
شوروي و انگليس ايجاب مي كرد كه دو 
سياسي  مذاكرات  ميز  پاي  به  كشور 
بروند و به درگيري هاي خود در ايران 
حمايت  تنها  نه  روسيه  بدهند.  خاتمه 
مذاكرات  نفع  به  را  جنگليان  از  خويش 
به  ايران  در  مركزي  دولت  با  توافق  و 
اضمحالل  راه  كه   سپرد  فراموشي 
جنبش جنگل را نيز از مسير مذاكره و 
سفير  روتشتاين  گشود.  آوردن  راه  به 
جانب  به  پيامي  روسي،  بلشويكهاي 
«ما  كه  كرد  اعالم  و  فرستاد  ميرزا 
نه  موقع،  اين  در  شوروي  دولت  يعني 
بلكه  بي فايده،  را  انقالبي  عمليات  تنها 
مضر مي دانيم، اين است كه سياستمان 
اتخاذ  ديگري  طريق  و  داده  تغيير  را 
فوريه  قرارداد  مفاد  به  بنا  كرده ايم. 
1921 (اسفند 1299) ما مجبوريم دولت 
عمليات  و  انقالبيون  وجود  از  را  ايران 
آنها راحت كنيم .... ما مكلف شده ايم كه 
ايران  انقالبي  قواي  از  دولت  مقابل  در 

حمايت كنيم.»
 لنين در سال 1922 بر اثر چندين سكته 
مغري فلج گرديد و قدرت تكلم خود را 
از دست داد. او در سال 1924 در سن 
از  چشم  گوركي  شهر  در  سالگي   53

جهان فروبست.
_________________________ 
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آزمايش  دنبال  به  هاست  سال 
پزشكان  بالينى،  وسيع  هاى 
تحريك  روش  با  اند  توانسته 
به  مبتال  بيماران  مغزى  عميق 
صرع را درمان كنند. آنها درون 
اند  كاشته  هايى  الكترود  مغز 
را  بيمارى  حمله  توانند  مى  كه 
كرده  شناسايى  وقوع  از  پيش 
الكتريكى  شوك  وسيله  به  و 
طبق  نمايند.  متوقف  را  آن 
آخرين تحقيقات مشخص شده 
است اين فناورى در پنج سال 
از  درصد   69 توانسته  گذشته 

حمالت را كاهش دهد.

پزشكى  زيست  مهندس  كاى،  تريسى 
شده  درمان  آمار  بتواند  است  اميدوار 
گروه  دهد.  افزايش  پيش  از  بيش  را  ها 
تحقيقى او الكترودى طراحى كرده است 
داروى  الكتريكى  شوك  با  همزمان  كه 
او  كند.  مى  توليد  را  بيمارى  حمله  ضد 
مى گويد: «چون دقيقا مى دانيم دارو را 
كجا مصرف كنيم بنابراين اندكى دارو 

هم كفايت مى كند.»
الكترودى  ابزار،  اين  ساخت  براى  آنها 
فلزى را درون محلولى حاوى دو ماده 
مهم ـ يك مولكول مونومرى به عنوان 
بردند.  فرو  ـ   cnox داروى  و  حامل 
الكتريسيته  تاثير  تحت  محلول  سپس 
چسبيدن  موجب  و  گرفته  قرار 
مونومرها به يكديگر و تشكيل زنجيره 
كه  آنجا  از  شود.  مى  پليمر  نام  به  اى 
منفى  بارهاى  است،  مثبت  پليمر  بار 
داروى cnox را به خود جذب مى كند 
و محصول نهايى يعنى الكترود روكش 
دارو  وسيله  به  كه  غشاء  يك  در  شده 

تحريك مى شود را به دست مى دهد.
محققان اين الكترود را به همراه عصب 
قرار  كشت  ظرف  درون  موش  هاى 
در  الكتريكى  ديگر  شوك  يك  و  دادند 
در  موجود  الكترواستاتيكى  كشش 
را  پليمر  و  كرده  ايجاد  اخاللى  غشاء 
كند  رها  را  خود  داروى  كند  مى  وادار 
و سلول هاى نزديك آن، به آرام سازى 

شليك هاى نامنظم آن مى پردازد.

محققان اين الكترودها را در موش ها با 
موفقيت آزمايش كرده اند و اميدوارند 
در آينده اى نه چندان دور بتوانند آن را 

روى انسان نيز امتحان كنند.
در  كه  دارد  نفوذناپذيرى  سد  مغز، 
برابر كوچك ترين مولكول بيگانه هم از 
خود واكنش تند نشان مى دهد و همين 
داروهاى  اكثر  شود  مى  باعث  مساله 
مغزى بى فايده بمانند، اما اين مكانيسم 
هاى  اختالل  براى  تواند  مى  دارو  حمل 
مناسبى  حل  راه  صرع  مانند  مغزى 
باشد. روى الكترودها مى توان هر نوع 
دارويى مانند دوپامين يا مسكن ها قرار 
دردهاى  پاركينسون،  درمان  به  و  داد 

مزمن يا حتى اعتياد پرداخت.

نابينايى
نوع  به  ها  سلول  تبديل  با  درمانى  ژن 
مى  درمان  را  نابينايى  نورى،  گيرنده 

كند.
سلول  دادن  دست  از  با  نفر  ها  ميليون 
هاى گيرنده نور در شبكيه چشم بينايى 
شان را از دست مى دهند. اين سلول ها 
به نام سلول هاى ميله اى و مخروطى 
آنها  كنند.  مى  ايفا  ديد  در  مهمى  نقش 
ضربه  به  را  چشم  به  شده  وارد  نور 
مغز  به  و  كرده  تبديل  الكتريكى  هاى 
ارسال مى كنند و مغز به نوبه خود آن 

را به صورت عكس تفسير مى كند.
ساخت  به  موفق  شركت،  چند  بتازگى 
توانند  مى  كه  اند  شده  هايى  الكترود 
نوعى  دهند.  انجام  را  سلول  وظيفه 
ريزپردازنده، اطالعات را از يك دوربين 
الكتريكى  هاى  ضربه  به  ويدئويى 
مى  تحريك  را  چشم  شبكيه  و  ترجمه 
انجام  بالينى  هاى  آزمايش  در  كند. 

توانسته  روش  اين  با  نابينا  افراد  شده 
حتى  و  دهند  تشخيص  را  اشياء  بودند 
اما  بخوانند،  را  بزرگ  بسيار  حروف 
دارد:  بزرگ  عيب  يك  ريزپردازنده  اين 
هاى  گيرنده  از  كوچكى  بخش  فقط  آن 
سلولى ـ حدود 60 از 100 هزار سلول 
ـ را تحريك مى كند و در نهايت وضوح 

ديد فرد، بسيار محدود خواهد بود.

اما ژن درمانى مى تواند هزاران سلول 
اين  كند.  بازسازى  را  چشم  شبكيه 
فناورى، اليه شبكيه حاوى سلول هاى 
سلول  دهد.  مى  قرار  هدف  را  لنفاوى 
عالئم  طبيعى  طور  به  لنفاوى  هاى 
و  اى  ميله  هاى  سلول  از  را  الكتريكى 
اما  كنند،  مى  منتقل  مغز  به  مخروطى 
سلول  تا  دهند  مى  قرار  ژنى  محققان، 
و  كند  حساس  نور  به  را  لنفاوى  هاى 
را  نورى  هاى  گيرنده  وظيفه  واقع  در 
انجام دهد. دانشمندان اين روش را در 
ها  موش  و  كردند  آزمايش  ها  موش 
سكو  لبه  از  كه  ببينند  آنقدر  توانستند 
پايين نيفتند. سال آينده براى اولين بار 
نفر  روى 9  درمانى  ژن  اين  است  قرار 
 Retinitis pigmentosa كه به بيمارى
بيمارى  اين  شود.  انجام  هستند  مبتال 
رنگدانه هاى شبكيه اى را تحليل برده و 
به نابينايى منجر مى شود. ژن درمانى 
فقط  شود  مى  انجام  تزريق  براحتى 

بيهوشى موضعى الزم است.

فلج
از  بالينى  هاى  آزمايش  گذشته،  سال 
كه  افرادى  به  مغزى  هاى  كاشت  جمله 
نخاعى  شديد  هاى  جراحت  به  مبتال 

اين  وسيله  به  داد.  زيادى  اميد  هستند 
كردن  تصور  با  فلج  شخص  دو  روش 

توانستند يك فنجان قهوه بردارند.
شود  مى  باعث  تصور  اين  واقع  در 
هاى  دستورالعمل  الكترود  رديف  چند 
عصبى ارسالى را رمزگشايى كنند و آن 
عالئم را به اندام هاى رباتيك بفرستند 
و اندام مصنوعى فنجان قهوه را به لب 

نزديك كند.
درست  ها  اندام  دادن  حركت  براى  اما 
گيرد،  مى  تصميم  فرد  كه  لحظه  همان 
است.  نياز  اى  المسه  واكنش  يك 
مغز  ـ  ماشين  رابط  يك  اكنون  محققان 
ساخته اند كه مى تواند همزمان حركت 
را كنترل و احساس المسه را حداقل در 

دنياى مجازى تقويت كند.

محققان بين دو ناحيه از مغز ميمون ها 
حركتى  قشر  كارگذاشتند:  الكترود  دو 
قشر  و  كند  مى  كنترل  را  حركات  كه 
حس هاى تنى كه عالئم المسه دريافتى 
از دنياى خارج را تفسير مى كند. سپس 
ميمون ها را تشويق به انجام يك بازى 

رايانه اى كردند.
را  مجازى  بازوى  يك  بايد  واقع  در 
از  استفاده  با  ابتدا  كردند.  مى  كنترل 
دسته جوى استيك سپس تنها با تصور 
بازو  ترتيب  اين  به  نظر.  مورد  حركت 
شبيه  خاكسترى  دايره  سه  توانست 
يك  دايره  هر  اما  كند،  لمس  را  يكديگر 
يك  كه  داشت  متفاوت  مجازى  بافت 
الگوى الكتريكى مشخص به قشر حس 

هاى تنى ميمون ها مى فرستاد.
انتخاب  را  بافتى  توانستند  ها  ميمون 
كنند كه عمل ثابتى انجام مى داد و اين 
دو  هر  مغزى  كاشت  داد  نشان  مساله 
كار ارسال و دريافت پيام هاى عصبى 
تحقيقى  در  امسال  دهد.  مى  انجام  را 
تا   10 توانايى  است  قرار  برزيل  در 
در  نخاعى  جراحات  به  مبتال  بيمار   20
كاشت  كمك  با  بندى  استخوان  كنترل 

آزمايش شود.

ناشنوايى
عصب  تعمير  با  بنيادى  هاى  سلول 
مى  ناشنوايان  درمان  به  شنوايى  هاى 
پردازد. بيش از 30 هزار ناشنوا در 25 
ـ  گوش  حلزون  جاى  به  گذشته  سال 
گوش  در  موجود  شكل  حلزونى  اندام 
صوتى  امواج  هايش  سلول  كه  داخلى 
ـ  كند  مى  تبديل  الكتريكى  عالئم  به  را 

كاشت الكترونيك دريافت كردند.

و  كرده  عمل  ميكروفن  مانند  ابزار  اين 
آنها  محيط،  از  اصوات  كردن  جمع  با 
و  كند  مى  منتقل  شنوايى  عصب  به  را 
اين عصب نيز به نوبه خود اصوات را 
حلزون  كاشت  اما  فرستد.  مى  مغز  به 
كه  افرادى  از  درصد   10 به  گوش 
صدمه  اثر  بر  شان  عميق  ناشنوايى 
نمى  كمكى  است،  شنوايى  عصب  به 
اين  براى  دانشمندان  خوشبختانه  كند. 
استفاده  با  كه  اند  يافته  روشى  گروه، 
را  اعصاب  آن  بنيادى  هاى  سلول  از 

مجدد بازسازى كنند.
جنينى  بنيادى  هاى  سلول  محققان، 
قرار  رشد  عوامل  برابر  در  را  انسان 
دادند، يعنى موادى كه آنها را به پيش 
تفكيك  شنوايى  اعصاب  هاى  ماده 
مى كند. سپس حدود 50 هزار از اين 
گوش  حلزون  درون  به  را  ها  سلول 
اش  شنوايى  اعصاب  كه  موش  نوعى 
آسيب ديده بود، تزريق كردند. سه ماه 
تعداد  سوم  يك  حدود  كاشت،  از  بعد 
بازسازى  شنوايى  هاى  عصب  اصلى 

شدند.
تشكيل ها  سلول  اين  از  برخى 

مغز  ساقه  به  كه  دادند   projection
حيوانات  اين  شنوايى  و  شدند  متصل 
سال  چند  يافت.  بهبود  درصد   46 تا 
است  الزم  ديگر  آزمايش  و  تحقيق 
هم  انسان  در  تكنيك  اين  از  بتوان  تا 
موضوع  اين  چنانچه  و  كرد  استفاده 
حدى  تا  شنوايى  اعصاب  دهد،  رخ 
بازسازى خواهد شد كه فرد را آماده 

كاشت حلزون گوش كند.

زوال عقل
زوال عقل يكى از رايج ترين و مايوس 
است.  مغزى  هاى  بيمارى  ترين  كننده 
عملكردهاى  از  بسيارى  بيمارى  اين 
شود  مى  موجب  كه  را  مغز  شناختى 
كارآمد،  حافظه  جمله  از  باشيم،  انسان 
منطقى  استدالل  و  زبان  گيرى،  تصميم 
را از بين مى برد. بيمارى هاى آلزايمر، 
به  انتها  در  پاركينسون  و  هانتينگتون 
همچنين  شوند.  مى  منجر  عقل  زوال 
ها،  بافت  تصلب  هاى  بيمارى  گاهى 
ايدز و روند طبيعى پيرى زوال عقل را 

موجب مى شود.

پزشكى،  زيست  مهندس  برگر،  تئودور 
كاشت  وسيله  به  است  درتالش 
عمليات  كه  قدامى  مخ  قشر  در  ابزارى 
شود  مى  انجام  درآن  شناختى  پيچيده 
و  او  بگيرد.  را  عقل  زوال  آغاز  جلوى 
همكارانش اين ابزار را روى پنج ميمون 
با انجام يك نوع بازى حافظه آزمايش 
كردند. آنها ابتدا يك رديف الكترود كار 
گذاشتند تا بتوانند اطالعات اليه هاى 2، 
3 و 5 را ثبت نمايند و سپس اليه پنجم 
بين  كه  عصبى  عالئم  كنند.  تحريك  را 
اين نواحى در رفت و آمد هستند حواس 
و تصميم گيرى فرد را كنترل مى كنند.

سپس اين گروه محقق به ميمون ها ياد 
دهند.  انجام  اى  رايانه  بازى  يك  دادند 
در واقع چند تصوير شير و كاميون و 
آنها  و  دادند  نشان  آنها  به  نقاشى  بوم 
را واداركردند 90 ثانيه بعد آن تصاوير 
را از يك قاب عكس بردارند. هر بار كه 

ميمون كارش را درست انجام مى داد، 
دو  بين  ارسالى  الكتريكى  عالئم  آنها 
آنها  كردند.  مى  تحليل  را  قشرى  اليه 
كردند  كارى  بعدى  هاى  آزمايش  در 
را  عالئمى  همان  الكترودها  رديف  كه 
قبل  ها  ميمون  مغز  در  كه  كنند  ارسال 
از تصميم گيرى ديده شده بود. عملكرد 
صحيح ميمون ها تا 10 درصد افزايش 
تزريق  كوكائين  آنها  به  سپس  يافت. 
كاهش  درصد   20 عملكردشان  و  شد 
تحريك  با  لحظه  همين  در  ولى  يافت 
الكتريكى توانستند همان مقدار درستى 
عادى  سطح  به  و  مجددبازيابند  را  كار 

برسانند.

مدارهاى  عقل  زوال  بيمارى  در  البته 
مى  تغيير  دستخوش  اليه  دو  از  بيش 
بتوانند  دانشمندان  وقتى  اما  شوند، 
كنند  درك  بهتر  را  بيمارى  اين  وضع 
مى توانند در مغز كاشت هاى مختلفى 
از  خاصى  بخش  هريك  كه  دهند  انجام 

مغز را كنترل كند.

newscientist

سيم كشى دوباره مغز
مترجم: ناديا زكالوند

گوشى هوشمند 
مانع پيشرفت 
مغزى كودكان

هوشمند  گوشى  با  كه  كودكانى 
سروكار دارند در بخش مهارت هاى 
با  آموزشى  و  زبانى  اجتماعى، 

مشكل مواجه مى شوند.

 به گزارش خبرگزارى فارس به نقل 
از ايندياتايمز، كارشناسان به پدر و 
مادرها هشدار دادند كه گوشى هاى 
دسترس  از  را  خود  هوشمند 
بازى  زيرا  كنند؛  دور  خردساالن 
مى شود  باعث  ابزار  اين  با  كردن 
گرفته  آنها  مغزى  رشد  جلوى  تا 
مطالعات  اساس  بر  شود.محققان 
رسيده اند  نتيجه  اين  به  خود  جديد 
 2 از  كمتر  كودكان  درصد   25 كه 
هوشمند  گوشى  آمريكا  در  ساله 
آنها  والدين  و  دارند  شخصى 
به  هوشمند  گوشى  از  كه  مى گويند 
آنها  براى  آموزشى  ابزارى  عنوان 
كارشناسان  اما  مى كنند.  استفاده 
قابليت  كودكان  كه  كرده اند  اعالم 
مختلف  فناورى هاى  تشخيص 
نمى توانند  و  ندارند  را  يكديگر  از 
به  را  هوشمند  گوشى هاى  مزاياى 
درستى و به طور كامل براى خود 
شده  گفته  همچنين  دهند.  تشخيص 
هيچ  نمى توانند  نوزادان  كه  است 
آموزشى را از گوشى هاى هوشمند 
اين  در  كارشناسان  كنند.  دريافت 
هشدارهاى  و  نگرانند  بسيار  زمينه 
استفاده  زيرا  داده اند.  جدى  كامال 
از گوشى هاى هوشمند در اين سن 
را  مغز  اوليه  پيشرفت هاى  جلوى 
عمر  بقيه  روى  مى تواند  و  مى گيرد 
برجا  جدى  كامال  تاثيرات  كودك 

بگذارد.
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A level , GCSE   
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با کيفيت عالی و شهریه 

در گروه و  مناسب 
  کوچک های

توسط دبير مجرب 

دبيرستان های لندن
 

مدرسه انديشه با کادر آموزشی 
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عجيب تـرين اختراعـات 
توليـد نشده

ساخته  هيچ گاه  كه  ايده هايي  عجيب ترين  ميان  در 
نشد يا به توليد انبوه نرسيد، مي توان از عينك هاي 
مطالعه همراه با آينه و كاله هاي مجهز به راديو از 
دهه 1930، يك كاروان قابل بسط كه يك ليموزين 
و  مي داد  نشان  جور  و  جمع  شكل  به  را  بزرگ 
خودرويي كه مي توانست عابران پياده را به خارج 

از جاده براند تا تصادف نكنند، نام برد. 

� كاله راديويي پيشگامانه 
اين كاله در سال 1931 در امريكا ساخته شد و يك 
بود  بلندگو  و  فرستنده  يك  به  مجهز  پهن  لبه  كاله 
كه به كاربر اجازه مي داد تا اخبار را در هر جا كه 

هست، گوش كند. 

� راديوي بي سيم در كالسكه بچه 
اين دستگاه به يك فرستنده مجهز بود كه به والدين 
اجازه مي داد در زمان بيرون بردن كودك خود به 
مي شد  همچنين  راديو  اين  از  كنند.  گوش  اخبار 

براي آرام كردن كودك استفاده كرد. 

� عينك مطالعه هنگام خواب 
براي افرادي كه مطالعه را به راديو ترجيح مي دادند، 
يك جفت عينك در سال 1936 ابداع شد كه مطالعه 

در زمان خواب را براي آن ها آسانتر مي كرد. 
چشمان  به  آينه ها  از  استفاده  با  كتاب  واژگان 
خواننده تابيده مي شد تا وي بتواند در حالت دراز 
كشيده و بدون نياز به بلند كردن گردن خود كتاب 

بخواند. 
اوايــــل  تاريخي  مغزي  امواج  ديگر  از  بسياري 

قرن بيستم شامل تالش مخترعان در مورد 
حمل و نقل و كاربردي تر يا مفيدتر كردن آن بود. 

� لباس شناي چوبي 
لباس هاي شناي چوبي در سال 1924 ساخته شد 
شنا  ايمن  شكل  به  تا  مي داد  اجازه  كاربران  به  كه 
كنند، چرا كه صفحات چوبي به طور طبيعي شناور 

بوده و افراد را در سطح آب نگه مي داشت. 

� كاروان متغير 
معرفي  به  فرانسوي  مهندس  يك   1934 سال  در 
با  بخش   3 از  كه  پرداخت  گسترش  قابل  كاروان 
قابليت چفت شدن در يكديگر در زمان يدك كشيدن 

آن برخوردار بود. 
را  آن  مي توانستند  كاربران  نياز  مورد  زمان  در 

براي دستيابي به فضاي بيشتر بسط دهند. 

� خودروي بيابانگرد 
اين كاميون كه در سال 1936 ابداع شد، به 10 چرخ 
مجهز بوده و هر الستيك در زاويه تقريبي متفاوتي 

قرار داشت. 
زمين ها  همه  در  مي توانست  خودرو  كار  اين  با 
باال  درصد  شيب 65  با  تپه هاي  از  و  كرده  حركت 

و پايين برود. 

� طراحي عجيب خودرويي مجهز به خاك انداز 
ايمني حمل و نقل هميشه يكي از نگراني هاي اصلي 
به  مخترعان  پاريس،  در   1920 دهه  در  و  بوده 
ابداع خاك اندازي براي اتصال به جلوي خودروها 
پرداختند. با اين كار در صورت تصادف با عابر، 

او به طور ايمن به داخل يك تور انداخته مي شد. 

� صداگير 
ابداع «جداساز» هاگ گرنسباك در سال 1925 به 
را  بيروني  صداهاي  همه  تا  مي كرد  كمك  كاربر 
قرار  آرام  محيط  يك  در  را  وي  و  كرده  مسدود 
مي داد. همچنين يك ماسك اكسيژن نيز در كنار اين 

ابداع طراحي شده بود تا كاربر خفه نشود.

آزمايش هاي انساني
زير  اوقات  گاهي  عجيب  آزمايش هاي 
اما  مي شود،  انجام  دانشمندان  نظر 
تصميم  خود  خانواده ها  مواقع  برخي 
انجام  را  متفاوت  آزمايشي  مي گيرند 
دهند. تا به حال نمونه هاي بسياري از 
كدام  هر  كه  شده  ديده  آزمايش ها  اين 

نتيجه اي باورنكردني داشته است. 

يك سال زندگي بدون اينترنت 
«پاول ميلر» روزانه زمان زيادي را پاي اينترنت 
لذت  اينترنت  از  حدي  به  جوان  اين  مي گذراند. 
يك  به  سالگي   14 سن  در  توانست  كه  مي برد 
 26 تا  وضع  همين  با  او  شود.  تبديل  وب  طراح 
سالگي ادامه داد تا اينكه متوجه شد زندگي اش با 
مشكل مواجه شده است، از اين رو تصميم گرفت 
مدتي بدون اينترنت زندگي كند. او براي زندگي 
بهتر يك سال بدون اينترنت زندگي كرد و البته 
تحمل  را  وضع  اين  نمي توانست  اصًال  ابتدا  در 
كند، اما با گذر زمان متوجه تغييرات بزرگي در 

نوع رفتار و سالمتش شد. 

زندگي با حرف مردم 
مردم  كه  طور  آن  ندارد  دوست  كس  هيچ 
مي خواهند، زندگي كند و بيشتر بنا به سليقه خود 
عمل مي كند، اما اين خصوصيت در مورد «كولين 
رايت» به نظر برعكس مي آيد. اين مرد هر كاري 
كه انجام دهد به گفته مردم است. براي نمونه او 
هر 4 ماه يك نظرسنجي در وبالگش قرار مي دهد 
را  او  بعدي  زندگي  محل  مي خواهد  مردم  از  و 
مشخص كنند. سپس او بنا به نتايج به آن محل 

سفر كرده و 4 ماه آنجا مستقر مي شود. 

زندگي غارنشيني 
«دانيل سوئلو» مردي است كه زندگي را به سبك 

آزمايشي  براي  ابتدا  او  مي دهد.  ادامه  نشيني  غار 
يك ماهه از زندگي شهري دور شد، اما چندين سال 
است كه به همين حالت ادامه مي دهد. او از هيچ پول 
يا وسيله شهري و مدرني به جز اينترنت استفاده 
سايت  بارگذاري  براي  فقط  هم  اينترنت  نمي كند. 

زندگي است و هميشه مردم را 
به زندگي جنگلي دعوت مي كند. 

مردي كه با هوا زنده است 
اگر  كه  است  هندي  مرتاض  يك  جاني»  «پارهيد 
گفته هايش درست باشد، همه دانسته هاي دانشمندان 
از بدن انسان بهم خواهد خورد. او مي گويد از 12 
ساله  اكنون 85  و  است  نخورده  غذا  ديگر  سالگي 
است. اين مرد تا به حال دوبار به طور جدي مورد 
آزمايش هايي قرار گرفته است. پس از پايان هر 2 
آزمايش دانشمندان از اين مورد شگفت زده بودند 
كه او به هيچ عنوان عالئم بيماري ندارد و يكي از 
سالم ترين انسان هاي روي زمين است. اين مرد از 
هوا تغذيه مي كند و هنوز دانشمندان در نحوه زنده 

ماندن او در شوك هستند. 

زندگي بدون محصوالت چيني 
تصميم  بونگيروني»  «سارا  جالب  اقدام  يك  در 
خود  خانواده  براي  چيني  جنس  هيچ  ديگر  گرفت 
خريداري نكند. او پس از شروع اين آزمايش همه 
اجناس چيني زندگي خود را فروخت و سعي كرد 
همه وسايل را از نو بخرد البته در اين راه مشكالت 
جنس هاي  نخريدن  مي گويد  او  داشت.  بسياري 
چيني موجب مي شود تا شما خيلي سخت بتوانيد 
روزها  اين  كه  چرا  كنيد  پيدا  را  نياز  مورد  وسيله 
از  همه  پادري ها  تا  الكتريكي  وسايل  و  كمد  از 

جنس هاي چيني هستند.
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گوشت بخوريد، 

بدون اينكه حيوانى 
كشته شود!

موفق  زيست شناسى  محققان 
سلول هاى  از  استفاده  با  تا  شدند 
نخستين  گاو،  گوشت  شده  كشت 
و  كرده  طبخ  را  دنيا  همبرگر 
بخورند. آيا اين گوشت مصنوعى 
را  خام خوارى  معضل  مى تواند 

برطرف كند؟

پست  مارك  دكتر  قبل،  سال   5 حدود  از   
در  را  خوراكى  گوشت  تا  مى كرد  تالش 
و  گذشته  روز  دهد.  رشد  آزمايشگاه 
همبرگر  نخستين  لندن،  در  مراسمى  طى 

مصنوعى ساخته شده جهان سرو شد.

بنيادى  سلول هاى  پاپ ساينس،  گزارش  به 
ماهيچه كه از شانه يك گاو ماده برداشته 
و  شد  داده  رشد  سرم  درون  بود،  شده 
ورز  بافت،  شدن  نرم  از  جلوگيرى  براى 
انجام  ميكروبى  مقياس  در  سلول ها  دادن 
و  جمع  هم  كنار  در  سلول  هزار   20 شد. 
در تركيب با خمير نان و تخم مرغ ساختار 
شدن  بهتر  براى  دادند.  شكل  را  همبرگر 
و  گوشت  عصاره  از  نيز  همبرگر  رنگ 

زعفران استفاده شد.
زيست شناسى  متخصص  كه  پست  دكتر 
ماستريخت  دانشگاه  در  قلبى-عروقى 
ظرف  يك  در  را  خود  خام  همبرگر  است، 
همراه  خود  با  سرپوشيده  آزمايشگاهى 
ريچارد  تلويزيونى،  ُجنگ  طى  بود.  آورده 
مك گوئن سرآشپز اين گوشت را كه اندكى 
ظرف  از  بود  عادى  گوشت  از  كم رنگ تر 
در  حضار  چشم  پيش  را  آن  كرد،  خارج 
كره و روغن سرخ كرد، و در نهايت براى 
دو داوطلب خوش شانس همبرگر را سرو 
روتزلر؛  هانى  استراليايى،  غذاشناس  كرد: 
«طعم  كتاب  نويسنده  شونوالد،  جاش  و 

فردا».

گوشت مصنوعى
اما نظر امتحان كنندگان درباره طعم و مزه 
«طعم  مى گويد:  روتزلر  بود؟  چه  همبرگر 
كامال قوى داشت. بسيار شبيه گوشت بود، 
و فقط به اندازه گوشت طبيعى آب دار نبود. 
من فراموش كردم به آن نمك و فلفل بزنم. 
داشتم  انتظار  كه  چيزى  از  آن  ساختار 

فراتر بود، و خوشبختانه وا نرفت.»

است.  عقيده  هم  روتزلر  با  نيز  شونوالد 
آن  مزه  و  محصول  «بافت  مى گويد:  وى 
در دهان شبيه به گوشت واقعى بود. تنها 

اگرچه  بود.  چربى  داشت  كم  كه  چيزى 
اندكى خشك بود، اما گاز زدن آن همانند 

همبرگرهاى عادى بود.»

براى  الزم  فناورى  به  هنوز  دانشمندان 
نيافته اند.  دست  چربى  سلول هاى  رشد 
را  شده  ساخته  گوشت  بافت  شونوالد 
توصيف  حيوانى»  پروتئين  «كيك  همانند 
مى كند، اما دكتر پست مى گويد كه افزودن 
گويد: «از  مى  وى  است.  بعدى  قدم  چربى 
ما  است.  خوبى  بسيار  شروع  من  نظر 
بيشتر مى خواستيم ثابت كنيم كه مى توان 

اين كار را انجام داد.»

همبرگر
گوشت  توليد  بعدى  روى  پيش  چالش 
بود.  خواهد  تجارى  مقياس  در  مصنوعى 
دكتر پست تخمين مى زند كه بين 10 تا 20 
گوشت  بتوان  كه  كشيد  خواهد  طول  سال 
مقايس  در  را  آزمايشگاهى  شده  كشت 
انبوه توليد كرد. طى چند سال اخير، پروژه 
از سوى خيرى ناشناس تامين مالى مى شد 
كه دكتر پست ديروز نام وى را فاش كرد: 
سرگئى برين، يكى از دو بنيان گذار گوگل.

از  يكى  سوال  به  پاسخ  در  پست  دكتر 
توليد  به  قادر  آيا  بود  پرسيده  كه  حضار 

استيك هستيد اين گونه پاسخ داد: «از نظر 
تئورى بله. اما در حال حاضر تمركز ما بر 
است  شده  قيمه  گوشتى  محصوالت  روى 
كه از فيبرهاى كوتاه ترى استفاده مى كنند. 
چرا كه براى فاصله پخش اكسيژن و مواد 
وجود  محدوديت  بافت  مركز  به  غذايى 
سوال  به  پاسخ  در  همچنين  دارد.»وى 
ديگرى، كه درباره استفاده از اين فناورى 
حيوانات  گوشت  همبرگرهاى  توليد  براى 
پرسيده  پنگوئن  مانند  شده  شناخته  كمتر 
پنگوئن  بوى  از  شخصا  «من  گفت:  بود، 
خوشم نمى آيد، اما حدس مى زنم مى توانيم 
اين كار را انجام دهيم. شما مى توانيد اين 
بنيادى  سلول  هر نوع  روى  بر  را  فناورى 

از هر حيوانى به كار ببريد.»

ترساندن ديگر جواب نمى دهد! 
بايد فكر تازه اى كرد

 نتيجه مطالعه جديدى نشان مى دهد كه دادن اطالعات درباره اثرات 
وحشتناك مواد مخدر و الكل بر روى بدن، اثر بازدارندگى خود را 

از دست داده اند و ديگر كسى به آنها توجه نمى كند.
و  سيگار  ضد  تبليغات  طوالنى،  ساليان  براى  حاج زمان:  محمود 
مواد مخدر بر ترساندن مردم درباره خطرات بالقوه اين مواد براى 
سالمتى انسان تكيه داشته است. اما به نظر مى رسد كه اين روش 

ديگر جواب نمى دهد.
نتايج تحقيق جديد كه در شماره اخير مجله بين المللى سالمت عمومى 
منتشر شده نشان مى دهد كه ترساندن كودكان و نوجوانان با دادن 
اطالعات درباره اثرات مخرب مواد مخدر و الكل بر روى سالمتى 
مصرف كنندگان  آگاهى  واقع،  در  نيست.  موثرى  تاكتيك  ديگر  آنان 
مواد مخدر در خصوص خطرات اين داروها، بيشتر از كسانى است 

كه تصميمى براى استفاده از اين مواد ندارند.
نتيجه تحقيق انجام شده روى 11930 جوان مذكر سوئيسى نشان 
داد كه جستجوى براى اطالعات سالمتى در ميان مصرف كنندگان 
از  كه  است  كسانى  از  بيشتر  توجهى  قابل  طرز  به  حشيش،  و  الكل 
اين مواد استفاده نمى كنند. همچنين اغلب آنان اعالم كردند كه «دانش 
بسيار خوبى» درباره خطرات مرتبط با مصرف مواد اعتيادآور خود 
دارند.پترا درموتا، از نويسندگان مقاله مرتبط با اين تحقيق مى گويد: 
زيادى  اطالعات  مواد  جنبه هاى  تمام  و  خطرات  درباره  شما  «اينكه 
داشته باشيد، واقعا باعث نمى شود تا آن را كمتر مصرف كنيد. حتى 
ممكن است ميزان مصرف شما افزايش پيدا كند. اين مساله مى تواند 
نتيجه اين باشد كه اثرات منفى سالمتى، مانند صدمات كبدى براى 
خود  درگير  را  مصرف كنندگان  بالفاصله  الكل،  مصرف كنندگان 
نمى كند؛ و يا اينكه مصرف كنندگان مواد مخدر مزاياى آن را بيشتر 

از خطراتش مى دانند.»
به گفته درموتا، مبارزات آينده سوء مصرف مواد بايد كارى بيش از 
بمباران اطالعاتى افراد انجام دهند. اگر اين مبارزات مى خواهند مفيد 
باشند، بايد حالتى تعاملى داشته باشند و تفكر انتقادى را تشويق و 

تحريك كنند.
مقاله مذكور نتيجه مى گيرد: «ظاهرا مصرف كنندگان مواد اعتيادآور 
مطلع تر  غيركاربران  به  نسبت  مواد  مصرف  خطرات  خصوص  در 
بر  تنها  كه  مداخالتى  نتيجه،  در  دارند.  بيشترى  اطالعات  و  هستند 
از  ممانعت  در  محدودى  فايده  كرده اند  تمركز  اطالعات  دادن  روى 

مصرف مواد دارند.»

جراحى پالستيك شما را 
جذاب تر نمى كند!

 براى نخستين بار، دانشمندان تالش كردند تا اثرات زيبايى جراحى 
نتيجه  درآورند.  كّمى  پارامترى  صورت  به  را  صورت  پالستيك 
نمى شود.اگر  انسان  شدن  جذاب تر  باعث  پالستيك  جراحى  كه  اين 
دارند  عقيده  كه  باشند  افرادى  از  دسته  آن  جزو  پالستيك  جراحان 
بايد  نكرد،  كار  است  شده  داده  وعده  كه  طور  آن  محصولى  «اگر 
كاسبى  و  كار  است  بهتر  داد»؛  پس  كمال  و  تمام  را  مشترى  پول 
افرادى  كه  مى دهد  نشان  جديدى  مطالعه  نتايج  كنند!  تخته  را  خود 
كه اقدام به جراحى هاى پالستيك زيبايى صورت مانند كشيدن ابرو 
و يا جراحى پلك چشم مى كنند، پس از اين فرايندها چندان جذاب تر 
است  بارى  نخستين  اين  پاپ ساينس،  گزارش  نمى شوند.به  ارزيابى 
كه كسى تالش مى كند تا در يك مطالعه كّمى علمى، جذاب تر شدن 
يا نشدن افراد را پس از انجام جراحى هاى زيبايى صورت بسنجد. 
اگرچه همه افرادى كه اقدام به جراحى پالستيك صورت مى كنند به 
جراحى هاى  بيشتر  دليل  نيت  اين  اما  نيستند،  شدن  جذاب تر  دنبال 

زيبايى را در بر مى گيرد.
براى انجام اين تحقيق، محققان دسته اى عكس تصادفى را در اختيار 
گروهى از ارزيابان مستقل قرار دادند. ارزيابان بايستى سن افراد 
موجود در عكس را حدس زده و ميزان جذابيت آنان را در مقياس 1 
تا 10 رتبه بندى مى كردند. به دو دليل، هيچ كدام از ارزيابان عكس هاى 
قبل و بعد از عمل يك شخص واحد را دريافت نمى كرد: نخست اينكه 
اطمينان حاصل شود كه ارزيابان هدف مطالعه را استنباط نكنند تا 
واقع  عالم  با  كار  نتايج  اينكه  دوم  و  بگذارد؛  اثر  آنها  امتيازدهى  در 
همخوانى داشته باشد، چرا كه در عمل نيز افراد كمى اين شانس را 
دارند كه بتوانند عكسى از صورت قبلى شما را در كنار چهره پس 
از انجام جراحى پالستيك ببينند.گروه تحقيقاتى -كه شامل تيمى از 
جراحان سر و صورت كانادايى و آمريكايى بود- دريافت كرد كه 
سال  ميانگين 3  طور  به  عمل»  از  عكس هاى «پس  ارزيابان،  نظر  از 
جوان تر از عكس همان فرد «پيش از عمل» هستند. ميزان اين تفاوت 
جنبه  از  اما  مى شد.  شامل  را  جوان تر  سال  تا 9,5  پيرتر  سال  از 4 
زيبايى، نتيجه حيرت آور بود: اگرچه به طور ميانگين امتياز جذابيت 
بيماران اندكى باالتر رفته بود، اما تفاوت به اندازه اى نبود كه از نظر 

آمارى بتوان آن را يك «اختالف» به شمار آورد.



  جمعه 18  امرداد ماه 1392 -  شماره 308هفته نامه پرشين2222
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk

سريعترين روش روانكاوى از طريق هيپنوتراپى

روانكاو و هيپنوتراپيست
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روانشناسى

فارغ التحصيل در رشته روانكاوى و مشاوره
 هيپنوتراپى تائيد شده از

 ( London University )
توسط

 وزارت بهدارى انگلستان
قاضى دادگاههاى فرجامى در بيمارستانهاى 

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

كنسول هيپنوتراپى لندن
برگزار كننده سمينارهاى تجربى و روانكاوى
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6دشمن تمركز 
را بشناسيد

كارشناسان مى گويند براى كمك به تمركزتان، 
حواس  باعث  كه  را  چيزهايى  است  الزم  اول 

پرتى تان مى شود، پيدا كنيد.
در اينجا شش عامل شايع برهم زننده تمركز و 

نحوه مقابله با آنها را مى آوريم:

:(multitasking) 1) چندكارى
افرادى كه همزمان چند كار انجام مى دهند شايد 
احساس كنند كه زودتر كارهاى شان را تمام مى 
طور  به  كار  چند  انجام  هميشه  تقريبا  اما  كنند، 

بيشتر  زمان  يك  در  كارى  هر  انجام  از  همزمان 
طول مى كشد.

كارها  ميان  جايى  جابه  هم  با  كار  چند  انجام  در 
باعث هدر رفتن وقت مى شود.

ژورنال  در  كه   2001 سال  در  بررسى  يك  در 
پژوهشگران  شد،  منتشر  تجربى"  "روانشناسى 
آمريكا  هوانوردى  سازمان  و  ميشيگان  دانشگاه 
آزمايش هايى را انجام دادند كه در آن افراد بايد 
مسائل رياضى حل مى كردند يا اجرام هندسى را 
دريافتند  پژوهشگران  اين  كردند.  مى  بندى  طبقه 
كه افراد هنگامى بين وظايف متفاوت جابه جا مى 
شوند زمان از دست مى دهند. و هنگامى كه اين 
حتى  زمان  باشند،  آشناتر  نا  يا  تر  پيچيده  كارها 

مى  هدر  آنها  بين  جايى  جابه  هنگام  در  بيشترى 
رود.

است  اين  كارى  چند  موارد  در  مشكل  حل  كليد 
صحبت  مثال  براى  كنيد،  عمل  گزينشى  طور  كه 
كردن با تلفن،هنگامى كه داريد لباس درون ماشين 
لباسشويى مى ريزيد، مشكلى ايجاد نمى كند، اما 
صحبت با تلفن در هنگام كارى مشكل يا نيازمند 
تمركز باال مثال نمونه خوانى يك گزارش، حواس 

تان را پرت خواهد كرد.

2) مالل و كسالت
براى  را  شما  توانايى  آور  مالل  كارهاى  انجام 
معرض  در  را  شما  و  دهد  مى  كاهش  تمركز 
حواسپرتى قرار مى دهد. هنگامى كه كارى كسالت 
بار را انجام مى دهيد، تقريبا هر چيز ديگرى براى 

تان را جذاب تر از انجام آن كار است.

براى حل اين مشكل مى توانيد به خودتان پاداش 
هاى كوچكى بدهيد، براى مثال براى ادامه دادن آن 
كار مدت معينى از زمان با خوردن قهوه يا غذاى 

حاضرى به خود جايزه بدهيد.
همچنين مى توانيد زمان هاى براى استراحت در 

ميان كار را براى خود برنامه ريزى كنيد:
براى مثال 10 دقيقه پياده روى در بيرون به اين 
ضمن  در  كه  داريد  دلخواهى  چيزى  شما  ترتيب 
كار مالل آور انتظارش را بكشيد و فرصتى براى 

تجديد قوا پيدا مى كنيد.
كه  است  مواردى  از  يكى  كار  انجام  حين  كسالت 
در آن چندكارى مى توانند به نفع شما تمام شود. 
چندكارى در مواردى انجام كارى هستيد كه آنقدر 

مالل آور است كه انگيزه اى براى انجامش نداريد، 
اغلب به شما كمك مى كند.

براى مثال اگر تمركز بر شستن ظرف ها يا پركردن 
فرم ها براى تان كسل كننده است، گوش دادن به 
مى  دوست  يك  به  اس  ام  اس  فرستادن  يا  راديو 

تواند انگيزه شما براى ادامه كار حفظ كند.

3) عوامل ذهنى حواس پرتى
اين عوامل ايجاد كننده حواسپرتى افكارى هستند 
كه در ذهن شما جريان دارند و مى توانند تاثيرى 
قوى براى شما داشته باشند. يك راه براى خالص 
شدن از اين افكار آزارنده، ثبت كردن سريع آنها 
مواردى  مثال  براى  است.  يادداشت  صورت  به 
فهرست  به  است،  كرده  مشغول  را  تان  ذهن  كه 
كارهاى ضرورى تان اضافه كنيد، يا ناكامى هاى 

تان را با نوشتن خاطرات روزانه تخليه كنيد.
اگر در مورد مسئله خاصى تحت استرس هستيد، 

زمانى را براى صحبت كردن در مورد آن با فردى 
اى  شنونده  اگر  دهيد.  اختصاص  اعتماد  مورد 
حمايت كننده و فعال داشته باشيد، به تخليه برخى 
دهد،كمك  مى  آزار  را  تان  ذهن  كه  هايى  تنش  از 

خواهد شد.
شما  به  تواند  مى  نيز  هم   (meditation) مراقبه 
ياد  دهيد،  مى  انجام  مراقبه  كه  هنگامى  كند.  كمك 
اين  به  كنيد،  كنترل  را  مزاحم  افكار  كه  گيريد  مى 
تمركز  روى  زيادى  تاثير  تواند  نمى  آنها  ترتيب 
مى  مراقبه  هاى  تمرين  در  باشند.  داتشه  شما 
آموزيد كه توجه تان را دوباره متمركز كنيد و آن 

را معطوف چيزى كنيد كه مى خواهيد.

يك بررسى در سال 2007 نشان داد كه افرادى كه 
كرده  شركت  مراقبه  اى  هفته  هشت  دوره  يك  در 
بودند، توانستند توانايى متمركز كردن توجه شان 

را بهبود بخشيد.
فنون پايه اى مراقبه مانند تمركز كردن روى حس 
تنفس و بعد انتقال كانون تمركز به ساير حس ها 
در بدن را مى توانيد گذراندن يك دوره هشت هفته 
طور  به  استرس  كاهش  براى  مراقبه  كالس  اى 

حضورى يا به صورت آنالين بياموزيد.

4) مزاحمت هاى الكترونيك:
ميل  اى  كردن  چك  دنبال  به  مداوم  طور  به  اگر 
باشيد، به سادگى حواس تان پرت مى شود. اگر 
در حال انجام كارى هستيد كه نياز به تمركز دارد، 
مى  را  داريد"  ميل  "اى  صوتى  پيام  كه  بار  هر 
شنويد، رشته افكارتان از هم گسيخته خواهد شد.

ما اغلب احساس مى كنيم بايد به محض دريافت 
را  پاسخش  صوتى  يا  متنى  پيام  يا  ميل،  اى  يك 
بدهيم. اما كارشناسان مى گويند بايد حدودى را 
تعيين كنيد تا نگذاريد تكنولوژى شما را كنترل كند.

آن  در  تا  دهيد  اختصاص  روز  در  را  هايى  زمان 
كارتان  بر  الكترونيك  هاى  مزاحمت  بدون  بتوانيد 
متمركز شويد. براى چك كردن روزانه اى ميل تان 
طور  به  اينكه  (نه  كنيد،  تعيين  را  مشخصى  زمان 
بقيه  در  و  باشيد)،  داشته  نظر  تحت  را  آن  مداوم 

اوقات از اى ميل تان خارج شويد.
تغيير دادن مكان هم ممكن است به شما كمك كند. 
براى مثال لپ تاپ تان را به نقطه اى منتقل كنيد كه 
بى  شبكه  به  دسترسى  روز  در  ساعت  چند  براى 

سيم نداشته باشيد.

5) خستگى:
بسيارى از بررسى ها نشان مى دهند كه كمخوابى 
كاركردهاى  ساير  و  مدت  كوتاه  حافظه  تمركز، 
ذهنى را مختل مى كند. هنگامى از خواب محروم 
مى شود، ميزان تمركز و توجه تان افت مى كند. 
نياز به خواب در ميان افراد متفاوت است، اما اغلب 
افراد بزرگسال نياز به 7 تا 9 ساعت خواب شبانه 
كمك  شما  به  خواب  ساعت   7 كم  دست  دارند. 

خواهد تا در طول روز متمركز بمانيد.
تمركز  به  نياز  را  كارهايى  كنيد  سعى  همچنين 
دهيد،  انجام  روز  در  ساعاتى  در  را  دارند  بيشتر 
ريتم  به  داريد.  را  هشيارى  بيشترين  احساس  كه 
زيستى خود توجه كنيد و زمان هايى از روز را كه 
براى شما بهترين موقع براى كار است، پيدا كنيد.

6) اثرات داروها و مسائل پزشكى
يا  كار  محل  در  شما  توانايى  تمركز  مشكالت  اگر 
در خانه را مختل كرده است يا اگر متوجه عالئمى 
جسمى مانند بيخوابى يا اضافه وزن شده ايد، با 

دكترتان مشورت كنيد.
هاى  بيمارى  از  ناشى  است  ممكن  تمركز  اختالل 
 ،(ADHD) مانند اختالل بيش فعالى و كم توجهى
يا  كمخونى  افسردگى،  خواب،  حين  تنفس  قطع 

بيمارى تيروئيد باشد.
برخى از داروها مانند داروهايى كه براى درمان 
كار  به  آنفلوآنزا  هاى  عفونت  يا  صرع  افسردگى، 
مى روند، ممكن است به عنوان يك عارضه جانبى 

باعث اشكاالت تمركز شوند.
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چگونه شكستى موفقيت 
آميز داشته باشيم

مايلز ديويس، از موسيقى دانان برجسته قرن 
بيستم، مى گويد: «اگر اشتباه نمى كنيد، بدانيد 

كه در حال اشتباه كردن هستيد.»
ياد  را  خوردن  «زمين  گفته  سيمون  پائول 
بياموزيد.»  را  پرواز  كه  اين  از  قبل  بگيريد، 
فردى  هر  به  سختى  ضربه  خوردن  شكست 

وارد مى كند.
بيشتر ما حتى تا حدى با حس محتاط بودن 
شويم  مى  بزرگ  «شكست»  كلمه  به  نسبت 
امكان  حد  تا  كودكى  از  كنيم  مى  سعى  كه 
بازى  در  باختن  يا  والدينمان،  بلند  صداى  از 
جلوى  شدن  شرمسار  يا  همساالنمان،  با 
كنيم،  دورى  مدرسه  در  هايمان  همكالسى 
كارى  زندگى  در  شكست  اثر  تغيير  براى  اما 
راه  پربازده  و  مثبت  موقعيتى  به  آن  تبديل  و 
و  موسس  استينفلد،  جى  دارد.  وجود  هايى 
مدير عامل شركت Blind.com به اين راه ها 

اشاره كرده است:

شكست را بپذيريد
امكان  هميشه   Blinds.com شركت  در 
شكست در برخى از كارهاى ما وجود دارد. 
گاهى  حداقل  و  كنيد  كار  شركت  اين  در  اگر 
به اندازه  نخوريد، مشخص است كه  شكست 

كافى در مورد امور مختلف فكر نمى كنيد.

يكى از ارزش هاى كليدى شركت ما «تجربه 
از  من  است.»  شكست  از  ترس  بدون  كردن 
و  ترين  باهوش  بر  حتى  ترس  احساس  اينكه 
و  متنفرم  كند  مى  غلبه  كارمندان  ترين  خالق 
به همين دليل تصميم گرفتم اين حس ترس را 
در شركت خودم از بين ببرم و آن را با عالقه 
مداوم  توسعه  و  كردن  تجربه  براى  مندى 
جايگزين كنم. من به عنوان يك مدير، بسيارى 
درستى  به  اول  دفعه  همان  در  را  كارها  از 
كارمندانم  از  چگونه  پس  دهم؛  نمى  انجام 
سعى  باشند؟  اينگونه  كه  باشم  داشته  انتظار 
و  بگيريد  ياد  كنيد،  امتحان  را  چيز  هر  كنيد 
اين  دهيد.  انجام  بهتر  را  آن  بعد  دفعه  براى 
سودآورى  شما  براى  تواند  مى  الگو  تغيير 

داشته باشد.

شكست  تر  هوشمندانه  و  تر  سريع 
بخوريد

اينكه  براى  هستم.  گريز  ريسك  شدت  به  من 
موقعيت شكست مثبتى داشته باشم و سالمت 
كنم،  حفظ  عامل  مدير  يك  عنوان  به  را  روانم 
بايد پروژه هاى بزرگ را به شيوه اى كنترل 
شده اداره كنم كه هر گاه شكست رخ دهد، اثر 
آن كاهش يابد. در شركت ما هيچ گاه پروژه 
ها به طور كامل منحل نمى شوند. در عوض 
دقيقا مى دانيم كه چه كارهايى را چه زمانى و 
چرا انجام نداده ايم و سپس از همان نقطه كار 
را از سر مى گيريم. توصيه من اين است كه 
ها  پروژه  بست  بن  نقطه  خود  كارى  عمر  در 
را جزو برنامه ريزى روزانه خود انجام دهيد. 
بود.  خواهد  جديد  كامال  شما  براى  كار  اين 
كارمندان من به جاى اينكه بگويند «خيلى خوب 
شروع كرده ايم و بايد منتظر باشيم ببينيم چه 
مى  را  نتايجى  گويند «چه  مى  آيد،»  مى  پيش 
توانيم در اين چند تاريخ مختلف انتظار داشته 
باشيم و اگر به نتايج مورد نظرمان دست پيدا 

نكرديم، چه بايد بكنيم؟»

اين يعنى آنها قبل از وقوع هر چيزى، خود را 
براى آن آماده مى كنند. همچنين بدون اينكه 
نگران آينده باشند، براى تجربه كردن قدرت 

مى گيرند.
فرصت ها را از دل شكست بيرون بياوريد.

وقتى به اشتباهاتى كه قبال در كسب وكارمان 
مرتكب شده ايم نگاه مى كنم، متوجه مى شوم 
كه از اين شكست ها اطالعات و دانش زيادى 

به دست آورده ايم:
در مورد مشتريانمان ياد گرفته ايم كه اولويت 
هزينه  حاضرند  ميزان  چه  چيست،  آنها  هاى 
كنند و دوست دارند چگونه با آنها رفتار شود.

ايم  رسيده  نتيجه  اين  به  تكنولوژى  مورد  در 
تكنولوژى  داريم،  نياز  ابزارهايى  چه  به  كه 
چه  دارند،  ما  براى  ارزشى  چه  جديد  هاى 
چه  و  كنيم  سپارى  برون  بايد  را  چيزهايى 

چيزهايى را بايد در داخل بسازيم.

چه  كه  ايم  دريافته  نويسى  گزارش  مورد  در 
معيارهايى واقعا اهميت دارند، چگونه بهترين 
داده ها را جمع آورى كنيم و چگونه سنجيده 

هايمان را تفسير كنيم.

در مورد كارمندان فهميده ايم كه قابليت هاى 
اصلى و عالقه آنها در كجا قرار گرفته اند، چه 
كسانى مى توانند شسكت را به موفقيت تبديل 

كنند و چه كسانى مديران واقعى هستند.
تفسير  آميز،  موفقيت  شكست  يك  از  بخشى 
درس هايى است كه خود را به ما نشان مى 
دهند. به ياد داشته باشيد كه هميشه آن چيزى 

كه خودتان به دنبالش هستيد نمى آموزيد.

رويكرد محور باشيد
گاهى اوقات اداره كردن يك كسب وكار مثل 
بپرسيد  اينكه  است؛  پزشك  چشم  يك  كار 
شماره  لنز  بينيد؟  مى  تر  واضح  لنز  كدام  «با 
كارمندى  گاه  هيچ  هستيد  شاهد  و  2؟»  يا   1
انتخاب  را  درست  اصالحى  لنز  بار  اولين  كه 

نكرده، آشفته و ناراحت نمى شود.
باختن يك نتيجه را نشان مى دهد، اما شكست 
اين  پذيراى  كند.  مى  منعكس  را  رويكرد  يك 
هاى  توانايى  كنيد  كمك  تا  باشيد  رويكرد 
افزايش  توسعه  و  يادگيرى  براى  شركتتان 

يابد.
مترجم: مريم رضايى

وقتى پل گاسكويين آينه عبرت مى شود...

چهره هايى كه 
طعمه اعتياد شدند

ترجمه: دكتر فاطمه خالقى

اعتياد  شد،  مى  پخش  عبرت»  سريال «آينه  كه  زمانى 
در كشور شيوع پيدا كرده بود و كارگردان ها به اين 
را  اعتياد  فرهنگى  كار  انجام  با  كه  بودند  افتاده  فكر 

ريشه كن كنند...
ترك  براى  اى  حسابى  و  درست  درمان  نه  زمان  آن 
اعتياد وجود داشت نه كالس هاى گروه درمانى مثل 
«انجمن معتادان گمنام»، «تولد دوباره» و... متولد شده 
روزنامه  چند  و  بود  تلويزيون  به  مردم  چشم  بودند. 
اى كه درمى آمد. سريال «آينه عبرت» اينطور شروع 
مى شد؛ زمانى كه تيتراژ نمايش داده مى شد، مردى 
مچاله شده از درد را روى يك صفحه سياه مى ديديم 
كه اسامى بازيگران در ادامه آن مى آمد. «آينه عبرت» 
واقعا آينه عبرت بود براى كسانى كه آن زمان مواد 
مخدر مصرف مى كردند. انتهاى داستان تمام انسان 

هاى معتاد در آن سريال تباهى بود.
در  ما  آن  از  قبل  تا  كه  شد  شروع  زمانى  سريال  اين 
نديده  دست  به  وافور  معتاد  آدم  خودمان  تلويزيون 
و  شد  مى  ختم  سيگار  به  ها  خالف  تمام  بوديم. 

دعواهاى خيابانى.
رسانه  طريق  از  جهان  گذشت.  عبرت»  «آينه  دوران 
هاى تازه به ميدان آمده كوچك و كوچك تر شد اما 
ديگر بسيارى از هنرپيشگان نقش معتاد را براى عبرت 
ديگران بازى نمى كنند، بلكه خود عبرتى شدند براى 

بسيارى...

ويتنى هيوستون
هنرپيشه،  خواننده،  شاعر،  هيوستون،  اليزابت  ويتنى 
موزيك  آلبوم   2009 سال  در  كه  مدلى  و  كننده  تهيه 
زندگى  داشت،  را  فروش  بيشترين  او  از  شده  منتشر 
شخصى و حرفه اى اش به دنبال اعتياد به مواد مخدر 
زير و رو شد. آهنگ هاى هيچ زنى پيش از او اين ميزان 
فروش را نداشتند. اين خواننده معروف آمريكايى چند 
سال پيش در اثر زياده روى در مصرف مواد از دنيا 
رفت. ظاهر و صداى او به شدت در اثر اعتياد آسيب 

ديد.

نيك نولت
الكليسم اين هنرپيشه كه نامزد دريافت اسكار نيز بوده 
است، باعث دستگيرى او در سال 2002 شد. متاسفانه 
ديده  پريشان  و  مست  اغلب  نيز  آزادى  از  پس  نولت 

مى شد.

جاسمين بليث
هاى  داستان  موفق  سريال  بازيگران  از  هنرپيشه  اين 
گارد ساحلى بود. نشريه پيپل اين هنرپيشه آمريكايى 
را به دنبال بازى در اين سريال به عنوان يكى از 50 
اما  بود  كرده  معرفى   1995 سال  در  زيبا  بسيار  زن 

چهره او پس از اعتياد كامال تغيير كرده است.

پيت دوهرتى
انگليسى  هنرپيشه  و  خواننده  نويسنده،  شاعر،  اين 
توانست يك گروه موسيقى را در سال 1997 به ثبت 
برساند. ماجراى اعتياد اين موسيقيدان انگليسى، بيش 
كيت  با  نزديكش  دوستى  بود.  خبرساز  كسى  هر  از 
ماس كه يك مدل موفق و معتاد به مواد گوناگون بود، 

براى او بسيار گران تمام شد.

پل گاسكويين
ملى پوش محبوب سال هاى نه چندان دور انگلستان 
هنوز نتوانسته بر مشكل اعتيادش به الكل غلبه كند و 
بار ديگر تصويرى ترحم انگيز از او منتشر شده است. 
شايد تا ده ها سال پيش نام «پل گاسكويين» را فقط 
به عنوان يكى از ستاره هاى دنياى فوتبال در رسانه 
هاى خبرى مى شنيديم ولى حاال چند سالى است كه 
را  دلسوزى  و  اندوه  و  آه  و  حسرت  او  نام  شنيدن 
به  حاال  فوتبال،  سابق  ستاره  اين  زيرا  انگيزد  برمى 
تصوير  پيش  چندى  است.  شده  معتاد  الكل  به  شدت 
كه  شد  منتشر  «سان»  روزنامه  در  او  از  بارى  رقت 
نشان مى داد مشكالت او با الكل هنوز حل نشده است. 
روزنامه «سان» در گزارشى، تصاويرى از گاسكويين 
را در شرايط تاسف انگيزى منتشر كرده؛ او در مقابل 
درهاى يك هتل مست و بى جان و تقريبا بيهوش نقش 
گاسكويين  اطراف  در  كه  افرادى  است.  شده  زمين 
«مست،  كردند:  توصيف  گونه  اين  را  او  حال  بودند، 
كيفش  در  او  اند  گفته  عينى  شاهدان  گيج!»  و  بيهوش 
دو بطرى مشروبات الكلى داشته و التماس مى كرده 
هتل  درهاى  مقابل  در  اتفاق  اين  برسانند.  الكل  او  به 
رويال نشنال در ميدان راسل لندن رخ داده و دركنار 
گاسكويين، دو عصاى دستى كه به خاطر عمل جراحى 
به  و  داده  انجام  كمرش  روى  پيش  هفته  چند  كه  اى 
مى  استفاده  آنها  از  رفتن  راه  هنگام  پزشكان  توصيه 
روزنامه  گزارش  طبق  بود.  افتاده  زمين  روى  كرده، 
سان، برخى از نزديكان گاسكويين اعالم كرده اند حال 
و اوضاع فعلى او رو به وخامت گذاشته و ممكن است 
تا چند هفته ديگر بميرد. اين اتفاق در شرايطى رخ داد 
كه 3 روز پيش از آن او به دليل مصرف بيش از حد 
مشروبات الكلى با يكى از ماموران امنيتى يك ايستگاه 
قصد  سابقش  همسر  وقتى  و  بود  شده  درگير  قطار 
اتفاق  همين  بود.  زده  كتك  نيز  را  او  داشت،  مداخله 
هشدارها و زنگ خطرها در مورد شرايط سالمت او 
را به صدا درآورد و گزارش امروز روزنامه «سان»، 

نگرانى ها را بيشتر نيز كرد.

كورتنى الو
مختلف  هاى  سخنرانى  در  كه  فمنيست  خواننده  اين 
زندگى  است،  كرده  آشكار  را  خود  بودايى  عقايد 
سر  پشت  را  پرهياهويى  بسيار  اجتماعى  و  شخصى 
سابقه  گفت  مى  پدرش  كه  او  براى  است.  گذاشته 
كودكى  سنين  از  را  روانگردان  هاى  قرص  مصرف 
و  دردسر  پر  زندگى  مختلف  مواد  به  اعتياد  دارد، 

مشكلى را رقم زده است.

ليندزى لوهان
هنرى  هاى  فعاليت  اولين  لوهان،  مورگان  ليندزى 
خود را به عنوان مدل هنگامى كه فقط 3 سال داشت، 
آغاز كرد. عكس هاى دوران كودكى اش نشان دهنده 
هاى  درگيرى  اما  اند  بوده  او  كودكانه  معصوميت 
متعددش با قانون به دليل اعتيادش بسيار دردسرساز 

شد.

كيث ريچارد
اين هنرمند 69 ساله انگليسى، پدر 5 فرزند و بنيانگذار 
گروه  مشهور  گيتاريست  است.  استون  رولينگ  بنياد 
الكل  به  اعتياد  گرفتار  جوانى  از  استون  رولينگ  راك 
چنان  موسيقيدان  اين  ظاهر  است.  بوده  موادمخدر  و 
روى  از  او  سن  زدن  حدس  كه  است  ديده  آسيب 

ظاهرش كار دشوارى است.

امى واينهاوس
امى جيد واينهاوس، شاعر و موزيسين انگليسى كه به 
عنوان يكى از با استعدادترين هاى حوزه موسيقى در 
چند ده سال اخير شناخته مى شد نيز زندگى خود را 

بر سر اعتياد گذاشت و از دنيا رفت.
منابع: سان، پيپل، ديلى ميل و نيويورك ديلى نيوز
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5 باور اشتباه پيش از ازدواج

اگر به ياد داشته باشيد در چند شماره گذشته، 
پيش  آشنايى  فرآيند  در  رايج  اشتباه  به 
كافى،  سواالت  نپرسيدن  جمله  از  ازدواج  از 
گرفتن  ناديده  عجوالنه،  و  زودهنگام  سازش 
نشانه هاى هشداردهنده و مقدم شمردن تعهد 

بر تفاهم پرداختيم.
مى  ديگر  اشتباه   5 به  نيز  شماره  اين  در 
پردازيم كه معموال بسيارى از افراد در جلسات 

خواستگارى مرتكب مى شوند:
مى  مقابل  طرف  ظاهرى  و  مادى  هاى  برق  و  زرق  تسليم   1

شويم.
زيادى  عوامل  از  متاثر  خود  همسر  انتخاب  در  ما  از  بسيارى 
هستيم، عواملى مانند: پول فرد، جايگاه اجتماعى و نفوذ فرد، 

ثروت خانوادگى، شغل، شهرت، زيبايى و...
گاهى ممكن است فكر كنيم كه اين عوامل در انتخاب ما تاثيرى 
مهم  شود.  مى  ديده  كمتر  چيزى  چنين  واقعيت  در  اما  ندارد! 
دو  بين  هايى  شباهت  شد  ذكر  كه  عواملى  لحاظ  به  كه  است 
طرف وجود داشته باشد، اما شباهت داشتن با تحت تاثير قرار 
مسائل  دليل  به  صرفا  رابطه  يك  وقتى  است.  متفاوت  گرفتن 
اقتصادى و مادى يا تنها به خاطر هر يك از عوامل ذكر شده، 

شكل گرفته باشد، يك رابطه ناسالم است.

2 تسليم نياز غريزى مى شويم
يكى از مسائل عمده اى كه در تصميم گيرى صحيح ممانعت 
ايجاد مى كند، ميل غريزى است. البته تنها و بهترين راه براى 
فرآيند  نبايد  مساله  اين  اما  است،  ازدواج  ميل،  اين  به  پاسخ 
الزم  دليل،  همين  به  دهد.  قرار  الشعاع  تحت  را  همسر  انتخاب 

است:
الف) با حوصله و بدون عجله در طول زمان با فرد مقابل خود 

آشنا شويم و براى ازدواج كردن عجله نكنيم.
ب از هرگونه رابطه غريزى قبل از ازدواج پرهيز كنيم تا بدون 

تاثير آن روابط، به شناخت يكديگر برسيم.

3 ترديدهاى خود را ناديده مى گيريم
ترديد داشتن در فرآيند تصميم گيرى در انتخاب همسر آينده، 
امرى بسيار عادى است، اما بى توجهى به احساسات درونى 
و ترديدهايى كه داريم، مسلما اشتباه است. زمانى كه درباره 
مساله اى ترديد داريم تا هنگامى كه برطرف نشده است، نبايد 
ازدواج كنيم.بهتر است با شناخت بيشتر و دادن زمان بيشتر به 

خودمان و بررسى موضوع بر ترديدها غلبه كنيم.

4 فكر مى كنيم مى توانيم طرف مقابل را تغيير دهيم.
بسيارى از افراد به خصوص خانم ها مستعد پذيرش اين باور 
غلط هستند كه مى توانند با عشق، توجه، تالش و عالقه يا حتى 
با بچه دار شدن، شريك آينده زندگى خود را تغيير دهند، اما 
رفتارى  هاى  عادت  كه  است  اين  مانيم  مى  غافل  آن  از  آنچه 
او،  هويت  گيرى  شكل  از  پس  و  ها  سال  طى  ما  مقابل  طرف 

تقويت شده است و به اين سادگى قابل تغيير نيست.

5 باور داريم كه پس از ازدواج مشكالت كم مى شود
بسيارى از ما اميدواريم، مشكالت يا نقايصى كه پيش از ازدواج 
الزم  اما  شود.  برطرف  ازدواج  از  پس  ايم،  شده  آنها  متوجه 
است خاطر نشان كنيم آنچه در خالل آشنايى از فرد مى بينيم 
يافت.  خواهد  تداوم  نيز  ازدواج  از  بعد  زياد  بسيار  احتمال  به 
يكى از بهترين راه ها براى شناخت فرد مقابل، مشاهده نحوه 
خانواده  در  فرد  برخورد  نوع  است.  اش  خانواده  با  او  تعامل 
اطالعات زيادى درباره نحوه رفتار عادى او به ما مى دهد و 
به ما كمك مى كند تا پيش بينى كنيم كه اين فرد بعد از ازدواج 

چگونه رفتار خواهد كرد.

باشد،  راحت  و  صادق  خود  خانواده  با  ارتباط  در  فرد  اگر 
خانواده  با  اگر  و  بود  خواهد  همچنين  ازدواج  از  بعد  احتماال 
خود با تعارض و دوگانه رفتار كند، احتماال همان الگو را هم 
نسبت به همسر خود به كار خواهد برد، هرچند بسيارى عقيده 
الگوهاى  تا  گرفت  خواهند  كار  به  را  خود  توان  همه  كه  دارند 
رفتارى خانواده خود را دوباره اجرا نكنند، مثال مى گويند: «من 
مثل پدرم نيستم.» هرچند افراد مى توانند تغيير كنند، اما به ياد 
عمل  از  تر  راحت  مراتب  به  ها  حرف  اين  گفتن  باشيد  داشته 

كردن به آنها است.

هزينه هاى 
دل بريدن

ماندانا مالعلى

و  رسمى  طور  به  خانمم  از  پيش  روز  دو 
قانونى جدا شدم. اين شبيه  مرگ است. نه اين 

كه خيلى از اين كار پشيمان هستم. منظورم 
اين است كه با طالق شما انگار از يك زندگى 
مى  ديگر  تولد  يك  منتظر  و  كشيد  مى  دست 
خاطرات  از  پر  ا  شم دوباره  تولد  اما  شويد. 

زندگى قبلى تان است.
دارد  دوست  و  دارد  سال  الف 28  ـ  سهراب 
تجربه اش را در اختيار جوانان ديگر بگذارد 

تا طعم اين تجربه تلخ را نچشند.
اصل  در  را  طالقم  اصلى  علت  گويد:  مى  او 
درنتيجه  و  ازدواج  از  قبل  آموزش  نداشتن 
با  سازگارى  و  خصوصيات  به  ناآشنايى 
همسر و بى تجربگى خودم مى دانم. سهراب 
مى  تاسف  خانواده  هاى  دادگاه  وضع  از 
دادگاه  به  پايت  وقتى  گويد:  مى  و  خورد 
خانواده مى رسد مى بينى چقدر شبيه فضاى 
كنند  مى  تالش  دارند  همه  است.  عروسى 
مى  خرج  پول  كلى  و  ببرند  بيشترى  صرفه 
كنند كه حرف خودشان را به كرسى بنشانند. 
مقدارى مى گيرند و مقدارى مى دهند اما اين 

بار براى جدايى.

و  جد  اين  همه  پيش  چندى  كه  انگار  نه  انگار 
و  اند  كرده  مى  رسيدن  هم  به  براى  را  جهد 
يادشان نمى آيد آن روز اگر وصلت سر نمى 

گرفت چقدر برايشان ناگوار بود.
اين  وارد  توصيه مى كند   ها  خانواده  به  وى 
فايده  بى  تالش  اين  و  باخت  سر  دو  بازى 
نشوند و به جاى تمام تالش هاى زائدى كه 
و  طالق  عد  ب و  نياوردن  كم  و  ازدواج  براى 
و  آمادگى  براى  كمى  كنند،  مى  نياوردن  كم 
زمان  و  نند  ك هزينه  ازدواج  از  قبل  مشاوره 
و  آينده  همسر  با  آشنايى  براى  را  مناسبى 
خانواده اش صرف كنند و سعى كنند شخص 

مورد نظرشان را به طور كامل بشناسند.

زير ذره بين همسر
نادره 24 ساله را مى توان يك پاك باخته تمام 
عشقى  با  پيش  سال  چهار  او  دانست.  عيار 
سوزان و در مقابل مخالفت همه خانواده دل 
به زندگى با همسرش سپرد. او كه معتاد بود 
نادره را بهتر از خودش مى ديد و سوءظن او 
وقتى مى ديد با اقوامش تلفنى حرف مى زند 

بيشتر مى شد.

زندانى  كم  كم  بعد  و  بود  كردن  محدود  اول 
كردن و كتك زدن ها شروع شد. اولين بارى 
كه نادره زير كتك او از حال رفت معلوم شد 

باردار است و مدتى خشونت همسرش كاهش 
يافت اما خيلى زود دوباره همه چيز مثل اول 
شد. نادره كم كم چيزى از عشقش باقى نماند 
طالق  و  برگشت  خانه  به  روز  يك  كه  اين  تا 
خواست. اثبات عسر و حرج و نبود امنيت با 
نشان دادن عالئم كتك ها به پزشكى قانونى 
كار سختى نبود اما او نمى توانست حضانت 
كودكش و مهريه اش را از همسرش بگيرد و 
فقط وقتى همه را بخشيد توانست يك جدايى 

توافقى و سريع داشته باشد.
هزار  روى   90 سال  كه  بررسى  نتايج  طبق 

و  شرق  جنوب  هاى  دادگاه  در  طالق  پرونده 
شمال غرب تهران صورت گرفته، فقر مهارت 
طالق  درصد   45 تا   40 علت  ارتباطى  هاى 
هاست. دومين علت، نبود تناسب خصوصيات 
مثال  طور  به  است.  پسر  و  دختر  شخصيتى 
مرد برونگرا نمى تواند با زن درونگرا زندگى 
اختالفات  علت،  سومين  باشد.  داشته  خوبى 
وسواس  و  اضطراب  افسردگى،  بالينى 
هاست. چهارمين علت مباحث اقتصادى است. 
ها  طالق  در  مهمى  نقش  هم  جنسى  مشكالت 
مانند  پرخطر  رفتارهاى  ديگر  سوى  از  دارد. 
عوامل  ديگر  از  والدين  هاى  دخالت  و  اعتياد 

طالق است.
دارند،  اعتقاد  زمينه  اين  در  كارشناسان 
مى  ازدواج  از  قبل  هاى  مشاوره  از  استفاده 
تواند نقش مهمى در كاهش آمار طالق داشته 
باريك  و  ريزبينى  به  جلسات  اين  در  باشد. 

بينى زنان و مردان توجه مى شود.

حقايق تلخ
اگر به حقايق آمارى نگاهى بيندازيم مى بينيم   
خانواده ايرانى در حال رويارويى با شكست 
مكرر است و پايدارى خانواده ها كاهش يافته 
نظر  از  سال  ترين  بحرانى   91 سال  است. 
طالق  سال  ترين  بحرانى   90 سال  و  ازدواج 
كاهش  است.  بوده  گذشته  سال  هشت  طى 
100 هزار مورد ازدواج طى دو سال مويد اين 

وضع است.
سال 90 در ازاى هر 6/5 ازدواج يك طالق و 
طالق  يك  ازدواج،  هر 5/2  ازاى  در  سال 91 
به ثبت رسيده بود. اين موضوع نگران كننده 
نشان مى دهد  ثبات خانوادگى، با مشكل جدى 
نيز  رسمى  آمارهاى  است.  شده  رو  روبه 
حكايت از طالق روزانه 381 زوج در كشور 
از  ايران  در  زوج   16 ساعت  هر  يعنى  دارد. 

يكديگر جدا مى شوند.

در مجموع ميانگين سنى طالق در مردان 36 
است. شده  اعالم  سال   32 ان  زن در  و  سال 
ها  طالق  بيشترين  آمار  اين  ثر  ا بر  همچنين 
در يك سال اول زندگى زوج ها رخ مى دهد. 
از  كسانى  اگر  دهد  مى  نشان  واقعيات  اين 
ترس مسئوليت پذيرى بگذرند و پا به دوران 
را  ديگرى  سد  بايد  هنوز  رند  بگذا ازدواج 
بشكنند و آن ارتباط است. صرف اين كه دو 
نفر با هم ازدواج كرده باشند ضامن ارتباط 

درست و عميق آن دو نيست.

شناسى  روان  ارشد  كارشناس  توكلى،  زهرا 
براثر  ها  ازدواج  گاه  است:  قد  معت مشاور  و 
هيجانات نوجوانانه و فقدان  تمايالت جنسى، 
بلوغ روانى و فكرى صورت مى گيرد و وقتى 
دنياى  و  شوند  مى  تنها  هم  با  پسر  و  دختر 
جديدى را مى بينند كه اصال هم شوخى ندارد، 
پا پس مى كشند و كال از ازدواج پشيمان مى 
شوند. آنها گاهى نمى توانند از تنوع و آزادى 
دوران تجرد خود دست بكشند و ديگر نمى 
توانند دردانه مامان و بابا باشند. در زندگى 
فراهم  موقع  همان  خواهى  مى  هرچه  واقعى 
نمى شود و بايد براى آن سخت تالش كنى. 
دوستى،  د  تعه بى  دوران  به  بازگشت  گاهى 
شيرين تر به نظر مى رسد و همه اين افكار 
و رفتارها مى تواند دوام زندگى زناشويى را 

تهديد كند.

طالق با شما چه مى كند؟
دار.  دنباله  مرگى  اما  است  مرگ  شبيه  طالق 
ذهن  در  منفى  نمادى  صورت  به  كه  مرگى 
از  كمى  تواند  مى  روز  هر  و  اند  م مى  شما 

زندگى تان را با خود ببرد.
اگر شما به آن تن دهيد مى تواند افسرده و 
آشفته تان سازد و فرزندانتان را طعمه گزند 

خود كند.
و  كند  وسواسى  و  بدبين  را  شما  تواند  مى 
شما  از  را  مجدد  زناشويى  گى  زند فرصت 

بگيرد.

به  كه  هايى  ازدواج  دهد   مى  نشان  تحقيقات 
در  شديدى  اهش  ك شوند،  مى  منجر  طالق 
وجود  به  خانواده  اعضاى  نفس  به  اعتماد 
ماهيتى  تواند  مى  كمبودى  چنين  آورد.  مى 

اجتماعى، روانى يا جسمى باشد.
منشأ  طالق  نتيجه  در  نفس  به  اعتماد  كاهش 
و  حين  در  خانواده  اعضاى  اختالالت  مهم 
همچنين  تحقيق  اين  در  است.  طالق  از  بعد 
اعتماد  سطح  طالق  تنها  نه  شد  مشخص 
اعضاى خانواده را كاهش مى دهد بلكه باعث 
طور  به  دو  هر  يا  همسران  از  يكى  شود  مى 
اين  كنند.  پوچى  حساس  ا اى  مالحظه  قابل 
تحقيق مدلى را نشان مى دهد كه در آن افراد 
از هم جدا شده به علت كاهش اعتماد محتاج 
هميارى و كمك هستند. گذشته از اين، طالق 
جمعيت  جوانب  تمامى  بر  كه  است  اى  پديده 
بر  طرفى  از  زيرا  گذارد،  مى  اثر  جامعه  يك 
كميت جمعيت اثر مى نهد، يعنى واحد مشروع 
هم  از  را  خانواده  يعنى  مثل  توليد  اساسى  و 
مى پاشد، از طرف ديگر بر كيفيت جمعيت نيز 
اثر مى گذارد، زيرا موجب مى شود فرزندانى 
محروم از نعمت هاى خانواده تحويل جامعه 
روانى  كافى  سالمت  فاقد  احتماال  كه  گردند 
اند.  جامعه  يك  شهروندى  مقام  احراز  در 
بنابراين آسيب اجتماعى ناشى از اين اقدام نه 
تنها متوجه اعضاى خانواده، بلكه متوجه كل 

جامعه و نسل آينده است.

كنكور زندگى
تحصيلى  مقطع  يك  به  ورود  براى  ما  اغلب 
ايم.  كرده  بسيار  ممارست  و  تالش  جديد 
زدنى  مثال  امرى  خود  كه  دانشگاه  كنكور 
خود  سازى  آماده  فكر  به  هيچ  چرا  است.اما 

براى خانواده دار شدن نيستيم.
توصيه  مشاور  و  شناس  روان  توكلى،  زهرا 
مى كند قبل از ورود به آزمون بزرگى چون 
بزرگ  هاى  ئوليت  مس كه  مشترك  زندگى 
همسرى و مادرى و پدرى را با خود به همراه 

مى آورد خود را بخوبى آماده سازيد.
وى مى افزايد: اين آمادگى اندوختن تجربه در 
مهارت هاى زندگى، كسب يك شغل پايدار و 
از همه مهم تر مهارت گفت وگو و حل مساله 
زندگى  خواهد  مى  كه  كسى  و  طلبد  مى  را 
آماده  همه  از  پيش  ايد  ب ذيرد  بپ را  مشترك 
چنين  با  باشد.  يگران  د ذيرش  پ و  فداكارى 

آمادگى اى،خطر طالق به حد اقل مى رسد.
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با پياز تا ابد به آرامش برسيد
علت  به  و  است  آرام بخش   B گروه  ويتامين هاى  داشتن  علت  به  پيــاز 
داشتن ويتامين  C اثر ضد التهابى دارد، همچنين مصرف پياز براى افراد 
اگر  ميانساالن  و  است.سالمندان  مفيد  بسيار  قلبى  بيمارى هاى  به  مبتال 
روزانه نصف پياز مصرف كنند، 20 تا 30 درصد كلسترول بد خونشان 
كاهش و كلسترول خوب خون آنها افزايش مى يابد.پيــاز به علت تركيبات 
گوگردى مى تواند از ايجاد سلول هايى كه با تغيير شكل خود موجب بروز 

سرطان مى شوند، جلوگيرى كند.
 پياز براى رشد مـو، درمان يبوست، ميگرن، چاقى، پروستات، بواسير، 
يرقان و ورم گلو بسيار مفيد است پيـاز داراى خاصيت ضد التهابى است 
و مى تواند نشانه هاى التهاب مانند درد، تورم، آرتروزها و دردهاى نواحى 
مختلف را تسكين دهد.پياز به علّت داشتن فسفر، كارهاى فكرى را آسان 
مى كند. براى افرادى كه دچار بى  خوابى هستند، مفيد است و در صورت 
كودكان  براى  پياز،  آمد.  خواهد  آنها  سراغ  به  خواب  زودتر  مصرف 
خون دماغ  از  جلوگيرى  براى  است.  مفيد  ضعيف  پيرمردان  و  كم  رشد 
را  آن  آب  و  بريزيد  شده  رنده  پياز  روى  را  سركه  قطره  چند  مى  توانيد 
تقويت  را  لثه ها  پياز  نمايد.  جلوگيرى  خونريزى  از  تا  بچكانيد،  بينى  در 
 A مى  كند و رنگ چهره را روشن مى  سازد. پياز سرشار از ويتامين هاى
و B و C مى باشد ونيزداراى آهن، آهك، فسفر، پتاسيم، سديم، گوگرد، 
يد، سلنيوم، سيليس و قند است كه به طور مستقيم جذب بدن مى شود. 
زياده روى در خوردن پياز موجب تشنگى، استفراغ، تيرگى چهره و حتى 
است.  خون  عفونت  ضد  گوگرد  داشتن  علت  به  پياز  مى شود.  فراموشى 
وقتى گوگرد وارد خون و ريه ها گردد با عفونت هاى مجارى تنفسى، مانند 

آسم، برونشيت و گريپ مبارزه مى  كند. 

يك پزشك هندى به نام مِنون در پى تحقيقات دو ساله خود در دانشكده 
يا  پخته  خام،  پياز  كه:  نمود  اعالم  انگلستان،  نيوكاسل  دانشگاه  پزشكى، 
مانع  و  نموده  جلوگيرى  رگ ها  در  خون  لخته هاى  تشكيل  از  كرده  سرخ 
و  كلسترول  كه  است  قادر  پياز  مى  شود.  مغزى  و  قلبى  سكته  بروز  از 
جلوگيرى  رگ ها  داخل  خون  انعقاد  از  و  داده  كاهش  را  خون  چربى هاى 
نمايد. پياز قادر است خطر ابتال به سرطان معده را كاهش دهد. خوردن 
پياز همراه با غذاهاى چرب، مخصوصًا در مهمانى ها يا مسافرت ها، سبب 
تسكين دهنده  پخته،  پياز  خارجى،  استعمال  در  مى شود.  چربى ها  هضم 
درست  شده  رنده  خام  پياز  از  كه  مرهمى  است.  بواسير  و  سوختگى ها 
مى  كنند اگر به پايين شكم بگذارند، خروج ادرار را آسان مى سازد و اگر 
سردردهاى  و  سر  نيمه  شديد  سردردهاى  شود  گذاشته  پيشانى  روى 
حاصل  پياز  كندن  پوست  هنگام  در  كه  تحريكى  مى كند.  آرام  را  عصبى 
مى  شود، دردهاى شديد نيمه سر (ميگرن) را بر طرف كرده و زكامى را 
كه تازه شروع شده است از بين مى  برد. برگ  هاى سبز پيازچه كه بيشتر 

هنگام بهار يافت مى شود، داراى مقدار زيادى ويتامين C است. 

و  مرض  قند  فشارخون،  معالجه  در  را  سير  خواص  تمام  تقريبا  پياز، 
درمان بيمارى كرمك را دارد. مصرف پياز پخته، باعث لينت يا نرمى مزاج 
مى شود. استفاده از پيازى كه با چربى پخته شده باشد، براى دفع اخالط 
چسبنده از سينه مفيد است. مصرف پياز پخته با چربى براى رفع يبوست 
و نفخ روده ها مفيد است. براى اين منظور پياز را با ماليمت بپزيد و در 
هنگام پختن به تدريج به آن كره اضافه نماييد و سپس مصرف كنيد. اگر 
ورقه هاى نازك پياز در شير، پخته و مصرف شود، براى درمان دردهاى 

حاصل از قولنج روده ها و ناراحتى هاى شكم مفيد است. 

پياز پخته، كم شدن ادرار را شفا مى  دهد و ادرار آور خوبى است. مصرف 
پياز پخته به هر شكل كه باشد براى رفع ناراحتى  هاى روحى مفيد است. 
(يرقان)  زردى  هاضمه،  تقويت  براى  سركه،  در  شده  پخته  پياز  مصرف 
و  پخته  پياز  دادن  قرار  است.  مفيد  صفراوى  استفراغ  و  طحال  ورم   ،
گرم در محل سوختگى يا قرار دادن آن در محل بواسير اثر شفا بخش 
دارد، زيرا خون را به طرف سطح پوست انتقال داده و از تجمع خون در 
بنويسيد،  كاغذ  روى  چيزى  پياز  آب  با  اگر  مى  كاهد.  بواسيرى  رگ  هاى 
ديده نمى  شود ولى همين  كه آن را گرم كنيد و حرارت دهيد، كلمات ظاهر 

مى  گردد.

  زنان صبح ها آب يخ و ليمو بخورند
رسيدن  باعث  يخ  آب  ليوان  يك  خوردن  دهد  مى  نشان  جديد  مطالعات 
صورت  به  آب  منظم  شود.مصرف  مى  بدن  به  كافى  ميزان  به  اكسيژن 
ناشتا در صبحگاه باعث مى شود تا بدن بتواند از خود محافظت كند و 
چربى هاى مضر را از بين ببرد.بررسى ها نشان مى دهند، خوردن آب 
و  كند  مى  كمك  بدن  بافت هاى  و  عضالت  تقويت  به  ليمو  يك  با  همواره 
ضعف و ناتوانى را در طول روز از بين مى برد.خانمها بيشتر از آقايان 
از ضعف عضالنى رنج مى برند از اين رو محلول آب يخ با ليمو مى تواند 
انرژى خانم ها را در بدن افزايش دهد. همچنين خوردن آب در صبحگاه 
به صورت ناشتا از بروز بيمارى هاى قلبى و سكته مغزى جلوگيرى مى 
كند و فعاليت را افزايش مى دهد.آب سموم را از بدن به ويژه كبد دفع مى 

كند و تمركز را در انجام تمام امور افزايش مى دهد.

اصول دكوراسيون براى خانه هاى مجردى

خانه مجردى 
سمسارى نيست

مجردى  حاضر  حال  در  كه  باشيد  كسانى  جزو  هم  شما  است  ممكن 
زندگى مى كنيد و چندان هم به دكور خانه اهميت ندهيد.

واقعيت آن است كه هميشه خانه هاى مجردى جزو خانه هايى بوده 
صورت  آنها  چيدمان  نحوه  براى  دقت  و  توجه  كمترين  كه  هستند  و 
مى گيرد و اغلب افرادى كه زندگى مجردى دارند، به علت مشغله هاى 

زندگى انفرادى، توجهى به هماهنگى يا نوع وسايلى كه براى چيدمان 
با  اخير  هاى  سال  در  خصوص  به  ندارند.اما  كنند  مى  انتخاب  منزل 
شكل گيرى طيف به خصوص و در عين حال گسترده اى از مجردها 
كه يا به علت باال رفتن سن و ازدواج نكردن مجرد زندگى مى كنند يا 
از همسرشان جدا شده اند، زندگى مجردى در خانه هاى مجردى هم 
تا  كه  است  حالى  در  اين  است.  گرفته  قبل  به  نسبت  بيشترى  وسعت 
سال هاى قبل اغلب خانه هاى مجردى مربوط به دانشجويان يا افراد 
شاغلى بود كه به صورت موقتى تنها زندگى مى كردند. به همين علت 
بود كه در گذشته و حتى در حال حاضر همواره نام خانه مجردى با 
مكانى كه در آن ريخت و پاش و ناهماهنگى و كيفيت كم وسايل منزل 
جزو خصوصيات اصلى آن است انطباق پيدا مى كند. اما در اين ميان 
هستند افرادى كه به رغم داشتن زندگى مجردى عالقه مند هستند با 
صرف كم ترين هزينه دكوراسيون زيبايى در منزل خود داشته باشند 
و به اصطالح ناهماهنگى ها و ريخت و پاش ها را به حداقل برسانند. 
اين هفته قصد داريم با ارائه چند اصل كلى و كاربردى به مجردها كمك 
كنيم تا با صرف كم ترين هزينه بهترين دكور ممكن را براى چيدمان 

منزل خود تدارك ببينند.

براى  اساسى  اصل  اولين  كنيد:  حذف  را  مجردى»  «خانه  غلط  تصور 
كه  است  درست  بدانيد  كه  است  اين  زيبا  اما  مجردى  اى  خانه  داشتن 
مجرد زندگى مى كنيد و به جز افراد نزديك و دوستان صميمى كه اغلب 
مجرد هستند، مهمان هاى خاصى ممكن است به منزل شما رفت و آمد 
نكنند، اما اين دليل نمى شود كه شما هر نوع وسايلى با اين استدالل كه 
خانه شما خانه مجردى است و نبايد از آن توقعى داشت، براى چيدمان 
منزل استفاده كنيد. اين در حالى است كه اغلب مجردها صرفا با نيت پر 
كردن فضا با وسايل ضرورى و اجتناب ناپذير كه در عين حال كمترين 
قيمت را داشته باشد اقدام به خريد وسايل منزل و قرار دادن آن در 
آپارتمان مى كنند. اولين گام براى داشتن خانه اى مجردى و زيبا دور 
انداختن همين تصور غلط است كه چون خانه مجردى است، پس نيازى 

به دكور كردن آن و هماهنگى اشيا در آن وجود ندارد.

با  را  خود  خانه  مجردها  از  برخى  نيست:  سمسارى  مجردى  خانه 
هر  سينه  به  رد  دست  كه  معنى  اين  به  گيرند،  مى  اشتباه  سمسارى 
براى  زنند.  نمى  باشد  ضرورى  منزل  براى  نظرشان  به  كه  وسايلى 
مثال ديده مى شود كه مجردها اغلب وسايل زندگى خود را از اسباب 
دومى  دست  وسايل  يا  ها  سمسارى  در  موجود  دوم  دست  اثاثيه  و 

كنند. مى  تامين  ندارند،  نيازى  آنها  به  ديگر  آشنايانشان  و  اقوام  كه 
استفاده از وسايل دست دوم اما قابل استفاده و در حد نو به هيچ وجه 
كلى  اصول  براساس  را  وسايل  اين  ديد  بايد  اما  نيست،  اشتباهى  كار 
دكوراسيون چگونه مى توان با هم هماهنگ كرد؟ باز هم تاكيد مى شود 
كه مجردى بودن خانه هرگز توجيه خوبى براى ناهماهنگى و چيدمان 

منزل با هر وسيله اى نيست.

دليل  به  مجردها  برخى  است  ممكن  بخواهيد:  كمك  نداريد،  وقت  اگر 
يافتن  و  وجو  جست  براى  كافى  زمان  دارند  كه  زيادى  هاى  مشغله 
وسايل هماهنگ كه در عين حال ارزان قيمت هم باشند نداشته باشند. 
باز هم نداشتن وقت نمى تواند توجيه خوبى باشد. مجردها مى توانند 
اعضاى  يا  آشنايان  دوستان،  از  وقت  كمبود  مشكل  با  مبارزه  براى 
خانواده خود كمك بگيرند تا بتوانند وسايلى بخرند كه در عين ارزان 

بودن، با وسايل ديگر خانه هم هماهنگ باشد.

نورپردازى را جدى بگيريد: اغلب افرادى كه تنها زندگى مى كنند ترجيح 
مى دهند خانه زياد روشن نباشد. به همين علت همواره ديده مى شود 
كه خانه اين افراد كم نور و در برخى مواقع تاريك است. اما به مجردها 
كم  نور  كه  چرا  بگيرند،  جدى  را  نورپردازى  حتما  شود  مى  توصيه 
عالوه بر كوچك تر نشان دادن فضا، در بلندمدت باعث ضعف بينايى 
از  و  داريد  تاريك  نيمه  اى  خانه  هم  شما  اگر  ترتيب،  اين  شود.به  مى 
است  بهتر  آيد،  نمى  خوشتان  هم  سقفى  پرنور  لوسترهاى  از  طرفى 
بدانيد كه با كمك چند چراغ و المپ كم مصرف، مى توانيد نورپردازى 

موضعى ايجاد كنيد و فضا را از تاريكى و كم نورى بيرون بياوريد.

شيوه مقابله با كمبود جا: خانه هاى مجردى اغلب خانه هايى كوچك 
متراژ هستند. ممكن است در اولين ماه هاى سكونت در اين خانه ها 
افراد مجرد چندان با كمبود فضا مواجه نباشند، اما رفته رفته با افزايش 
تعداد لباس ها، كتاب ها و ديگر وسايل، اين كبود فضا خود را بيشتر 
به  مربوط  زمينه  اين  در  ها  دغدغه  ترين  مهم  از  يكى  دهد.  مى  نشان 
لباس ها است. اغلب ديده مى شود كه در خانه هاى مجردى حجم قابل 
توجهى از لباس ها بر روى هم انباشته شده اند و مكان مناسبى هم 
براى نظم و ترتيب بخشيدن به آنها وجود ندارد. استفاده از جالباسى 
هايى كه پشت در آويزان مى شود و فضايى را اشغال نمى كند بهترين 
ايده اى است كه مى توان از آن استفاده كرد. مبلمان هاى كم جا هم 

ايده خوبى براى استفاده بهينه از فضاى موجود است.

از سوى ديگر ديده مى شود كه همواره در بخش هايى از خانه هاى 
مجردى وسايل روى هم انباشته شده و بخش هاى ديگرى خالى مانده 
است، مى توانيد با اندكى نظم و ترتيب وسايل را به صورت مرتب و 

منظم با تراكم تقريبا يكسان در منزل قرار دهيد.

وسايل ضرورى را بخريد: هر چند شما در خانه مجردى تنها زندگى 
اقوام  و  دوستان  مواقعى  در  شايد  كه  باشيد  اين  فكر  به  اما  كنيد،  مى 
ظرف  صندلى،  مانند  كافى  امكانات  است  بهتر  پس  بزنند.  سر  شما  به 
الزم  كنيد.  فراهم  ها  موقعيت  جور  اين  براى  را  و...  قاشق  ظروف،  و 
نيست براى خريد هزينه زيادى صرف كنيد. با كمى جستجو مى توانيد 
لوازم مناسب و ارزانى بخريد كه در عين حال با ديگر وسايل منزل نيز 

هماهنگى داشته باشد.
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12 راه رهايي از خشكي پوست
ترجمه: سميرا امين

برخي پوست ها به درمان هاي پزشكي و دارويي احتياج دارند 
تا حالت مطلوب خود را پيدا كنند اما خوشبختانه پوست خشك 
را مي توان به طور طبيعي و از راه هاي متفاوتي مثل تغيير رژيم 
و  خانگي  مرطوب كننده هاي  از  استفاده  با  يا  ورزش  غذايي، 

عادت هاي جديد درمان كرد...
 اگر شما هم از اين بابت دچار مشكل هستيد، پيشنهاد مي كنيم 
خشكي  مشكل  رفع  براي  را  خانگي  و  طبي  توصيه هاي  اين 

پوست تان جدي بگيريد.
گرفتن،  حمام  بار  هر  از  بعد  كنيد:  مرطوب  را  خود  پوست   .1
تا  دهيد  اجازه  و  كنيد  خشك  نرم  حوله اي  با  آرام  را  پوستتان 
حدي مرطوب بماند. بعد مقداري روغن بچه روي پوست خود 
از  نيست  الزم  اصال  و  است  خوبي  گزينه   هم  وازلين  بزنيد. 

كرم هاي مرطوب كننده خاص و گران قيمت استفاده كنيد!
بازسازي  خواب،  هنگام  شما  بدن  پوست  بخوابيد:  خوب   .2
حتما  نخوابيد،  كافي  اندازه  به  اگر  بنابراين  مي شود  ترميم  و 

پوستتان خشك و بدرنگ خواهد شد.
3. از صابون قليايي دوري كنيد: الاقل از مصرف صابون هاي 
قليايي بپرهيزيد. از صابون هايي كه چربي بااليي دارند استفاده 

كنيد تا پوستتان كمتر خشك شود.
4. يك روز درميان حمام كنيد: اگر به تميزي خود خيلي اهميت 
مي دهيد و هر روز حمام مي كنيد، بايد بدانيد كه در شرايط عادي 
پوستتان  اينكه  براي  پس  ندارد  لزومي  كردن  حمام  روز  هر 
آسيب نبيند و بتواند مواد طبيعي و ضروري خود را حفظ كند، 

يك روز در ميان حمام كنيد.
را  پوست  سريع تر  گرم  هواي  كنيد:  كنترل  را  محيط  دماي   .5
كمي  را  آن  است،  خشك  خانه تان  هواي  اگر  مي كند.  خشك 

مرطوب كنيد.

مقدار  كه  موادغذايي اي  باشيد:  داشته  متعادلي  غذايي  رژيم   .6
ويتامين ها  اين  كنيد.  مصرف  دارند،   B و   A ويتامين  زيادي 
فرآوري  قندهاي  مصرف  از  مي كنند.  تامين  را  پوست  سالمت 
شده و نوشيدني هاي كافئين دار تا حد امكان خودداري كنيد زيرا 
كافئين يك ماده ادرارآور است كه باعث مي شود آب پوست از 

دست برود. 

نسخه خانگي براي رفع خشكي پوست
از ماسك هاي خانگي بهره ببريد. با استفاده از ماسك هايي كه 
تا  را  بدنتان  خشك  پوست  مي توانيد  مي كنيد،  درست  خانه  در 
خانگي  نسخه هاي  دنبال  همچنان  اگر  دهيد.  تسكين  زيادي  حد 

و سنتي مي گرديد، مي توانيد از نسخه هاي زير استفاده كنيد:
1. روغن زيتون يا بادام يا نارگيل: به مقدار الزم روغن زيتون يا 
بادام يا نارگيل را به آرامي روي دست ها و پاها و بقيه بدنتان 
ماساژ دهيد. اين كار را قبل از حمام رفتن انجام دهيد. اگر وقت 
داريد قبل از آنكه روغن را به بدنتان بماليد آن را كمي گرم كنيد.

2. َدلَمه شير (پنير): اين نوع پنير، آبرساني عالي براي پوست 
تسكين دهنده  آن  ضدالتهابي  و  آنتي اكسيدان  خواص  و  است 
يا  تنهايي  به  مي توانيد  را  پنير  است.  پوست  خارش  و  خشكي 
مخلوط آن با كمي عسل و چند قطره آبليمو روي پوستتان بزنيد 
براي  خانگي  داروي  اين  باشيد  مطمئن  كنيد.  صبر  دقيقه  و 10 

پوستتان شگفت انگيز است.
خواص  و  است  قوي  بسيار  مرطوب كننده  عسل،  عسل:   .3
بيشتر  در  مي شود  باعث  آن  ضدميكروبي  و  آنتي اكسيدان 
محصوالت مراقبت از پوست استفاده شود. براي درمان خشكي 
پوست 2 قاشق چايخوري عسل را گرم كنيد و در حالي كه گرم 
است روي پوستتان بزنيد و بعد از 15 دقيقه آن را بشوييد. هيچ 

چيز بهتر از عسل جوابگوي نياز پوستتان نيست.
بعد  است.  فوق العاده  شما  پوست  براي  آلوئه ورا  آلوئه ورا:   .4
ژل مانند  ماده  و  دهيد  برش  را  آلوئه ورا  برگ  يك  حمام  از 
وسط آن را روي صورت، دست ها و پاهايتان بزنيد. آلوئه ورا 
بعد  ولي  است  قوي  آبرسان  و  دارد  مرطوب كنندگي  خاصيت 
از خشك شدن، حالت كشيدگي به پوستتان مي دهد كه اگر اين 
كه  مرطوب كننده هايي  از  مي توانيد  مي كند،  اذيت  را  شما  حالت 

حاوي آلوئه وراست استفاده كنيد.
5. شير، گالب، آبليمو: 4 قاشق چايخوري شير را با چند قطره 
گالب و آبليمو مخلوط كنيد و به همه بدنتان بزنيد. بعد از چند 
دقيقه، آن را با آب سرد بشوييد. اگر اين كار را 2 بار در روز 

تكرار كنيد پوستتان به نرمي پوست يك كودك خواهد شد.
6. ويتامين E: سري به داروخانه محله تان بزنيد و چند كپسول 
ويتامين E تهيه كنيد، 2 عدد از آن را برش دهيد و روغن آن را 
همراه چند قطره آبليمو مخلوط كنيد و روي بدنتان بزنيد. دوش 

MSNBC :بگيريد و تفاوت را احساس كنيد.منبع

رنگ رخساره 
خبر مى دهد 
از سّر درون

همه ما در بين اطرافيان و آشنايان خود افرادى 
عالقه  هوله  هله  خوردن  به  كه  شناسيم  مى  را 
عالقه  هيچ  كردن  ورزش  به  يا  و  دارند  زيادى 
اى ندارند و به طور كلى به سالمت خود توجهى 
متخصصان  كه  است  حالى  در  اين  كنند.  نمى 
همواره نسبت به پيامدهاى تغذيه ناسالم هشدار 
 «Readersdigest» سايت  از  نقل  به  دهند.  مى 
در  زيبايى  جراحان  از  گروهى  راستا  اين  در 
مى  زندگى  شيوه  كه  اند  كرده  اعالم  انگليس 
صورت  و  ظاهر  روى  گيرى  چشم  تأثير  تواند 
هر فرد بگذارد.در اين مطلب به بررسى بعضى 
سالمت  بر  آن  تأثير  و  اشتباه  هاى  عادت  از 

پوست صورت مى پردازيم.

الغرى مفرط
علت: افراط در ورزش و رژيم هاى «يويو».

و  بدن  سالمت  حفظ  در  مهمى  نقش  ورزش 
پوست دارد اما افراط در آن باعث گود افتادن 
گونه ها مى شود؛ به اين حالت «صورت دونده» 
نيز مى گويند. اين حالت با انجام دادن ورزش 
هايى از جمله دو و دوچرخه سوارى به وجود 
دويدن  به  شروع  كه  هنگامى  ابتدا  در  آيد.  مى 
رگ  زيرا  شود  مى  قرمز  صورت  كنيد،  مى 
مى  گشاد  اكسيژن  دريافت  براى  سطحى  هاى 
به  شروع  عضالت  دقيقه،   15 از  پس  اما  شود. 
دريافت اكسيژن بيشتر مى كند و جريان خون 
از صورت به سمت قسمت هاى ديگر بدن تغيير 
مسير مى دهد و گونه از دريافت اكسيژن بيشتر 
محروم مى شود.استعمال سيگار و رژيم هاى 
نادرست هم روى ظاهر صورت تأثير نامطلوب 
كه  افراد  اين  پوست  پذيرى  انعطاف  گذارد.  مى 
به طور منظم وزن اضافه و سپس كم مى كنند، 
اين  صورت  پوست  يابد.بنابراين  مى  كاهش 

افراد افتاده و غبغب ظاهر مى شود.

افتادگى پوست صورت
علت: مصرف مشروبات الكلى و نداشتن فعاليت 

ورزشى.
مصرف مشروبات الكلى در بدن استرس ايجاد 
توليد  كورتيزول  هورمون  نتيجه  در  و  كند  مى 
مى شود. اين هورمون باعث تجمع بيشتر چربى 
در صورت و احتباس آب در گونه مى شود و 
صورت فرد پف كرده به نظر مى آيد. عالوه بر 
آن با مصرف مشروبات الكلى غدد بزاقى كه در 
هر 2 طرف فك وجود دارد بيش از حد تحريك 
و بزرگ مى شود در نتيجه صورت چاق به نظر 
ظاهر  آن،  مصرف  كردن  قطع  با  اما  آيد.  مى 
مشروبات  درصد   50 شود.  مى  بهتر  صورت 
زيادى  ادله  و  است  شده  تشكيل  قند  از  الكلى 
نشان مى دهد كه مصرف مواد سرشار از قند 
پوست را پير مى كند. مولكول هايى كه بر اثر 
شكسته شدن قند توليد مى شود، توليد كالژن 

صورت،  و  كند  مى  كند  را  االستين  فيبرهاى  و 
ظاهر افتاده پيدا مى كند و انعطاف پذيرى عضله 
نظر  به  چاق  صورت  بنابراين  رود.  مى  بين  از 
بدن  سالمت  روى  نيز  كردن  ورزش  رسد.  مى 
نيز  تحرك  نداشتن  گذارد.  مى  تأثير  پوست  و 
گردن  دور  پوست  شدن  شل  و  افتادگى  باعث 
مى شود.ورزش، روند خون رسانى به پوست 

را تقويت مى كند.

چين و چروك
علت: استفاده نكردن از كرم ضد آفتاب

چروك  و  چين  دچار  پوست  سن  رفتن  باال  با 
مى شود اما چين و چروك هاى زبر و عميق به 
علت نور خورشيد است.از آن جا كه پوست زير 
چشم نازك تر است، بيشتر خط ها زير چشم و 

سپس روى صورت به وجود مى آيد.

رنگ پريده:
علت: مصرف ناكافى سبزيجات و داشتن اضافه 

وزن
طول  در  سبزيجات  و  ميوه  وعده   3 مصرف 

و  ميوه  شود.  مى  پوست  شادابى  باعث  روز 
سبزيجات حاوى رنگ دانه اى به نام كاروتنوئيد 
است كه به هويج رنگ نارنجى و به گوجه فرنگى 
رنگ قرمز مى دهد. با مصرف اين گروه از مواد 
غذايى، رنگ دانه ها در پوست رسوب مى كند و 
اين امر باعث شادابى پوست مى شود. از آن جا 
كه كاروتنوئيد محلول در چربى است، از طريق 
چربى موجود در بدن جذب مى شود. بنابراين 
افرادى كه وزن اضافه دارند براى حفظ سالمت 
پوستشان مجبورند ميوه و سبزيجات بيشترى 
پوست  زير  چربى  هرچه  زيرا  كنند.  مصرف 

بيشتر باشد وضوح اين رنگدانه ها كمتر است.

خطوط تيره روى گردن:
علت: مصرف مواد قندى

در برخى موارد وجود لكه هاى قهوه اى متمايل 
به خاكسترى و تغيير كردن رنگ گردن از عاليم 
بروز ديابت نوع 2 است. ديابت نوع 2، به علت 
مصرف مواد سرشار از قند و كربوهيدرات به 
ميزان  دهنده  نشان  ها  لكه  اين  آيد.  مى  وجود 
در  و  است  بدن  در  انسولين  هورمون  باالى 
بدن  تمام  به  ها  لكه  اين  نشدن،  درمان  صورت 
يا  چاق  افراد  در  ها  لكه  اين  كند.  مى  سرايت 
گردن  گاهى  و  بغل  زير  در  ديابت  به  مبتاليان 
درست  انسولين  موارد  اين  در  شود.  مى  ظاهر 
عمل نمى كند و بدن مجبور است ميزان بيشترى 

از آن را توليد كند.

پوست قرمز
و  دار  كافئين  هاى  نوشيدنى  مصرف  علت: 

كمبود نور خورشيد.
مصرف زياد قهوه باعث كمبود آب بدن و قرمز 
و خشك شدن پوست صورت مى شود. محققان 
مى گويند اگر روزى بيش از 3 فنجان قهوه مى 
نوشيد براى خنثى كردن اثر سوء آن الزم است 
به ازاى هر فنجان قهوه، يك ليوان آب بنوشيد. 
پايين بودن ميزان ويتامين D كه با قرار گرفتن 
در معرض نور خورشيد توليد مى شود، باعث 
براى   D ويتامين  شود.  مى  پوست  شدن  قرمز 
و  است  حياتى  جديد  پوستى  هاى  سلول  توليد 
شدن  پوسته  پوسته  و  قرمزى  به  آن  كمبود 

پوست مى انجامد.

جوش
از  سرشار  غذاهاى  و  لبنيات  مصرف  علت: 
پروتئين و كمبود كربوهيدرات؛ اگر چه مشخص 
است  ژنتيكى  جوش  بروز  علت  كه  است  شده 
موارد  دهد در برخى  زيادى نشان مى  ادله  اما 
پركالرى،  غذايى  برنامه  يا  لبنيات  زياد  مصرف 
نيز  پروتئين  كند.  مى  تشديد  را  ناراحتى  اين 
حاوى اسيدآمينه است كه توليد هورمون هايى 
اتخاذ  اما  كند  مى  تحريك  را  تستسترون  مانند 
ماهى  در  كه   3 امگا  از  سرشار  غذايى  برنامه 
همچنين  و  دارد  وجود  سالمون  مانند  چرب 
مصرف ميوه تازه و سبزيجات بهترين راه پيش 
روغن  توليد  است.امگا3،  آكنه  بروز  از  گيرى 
طبيعى پوست را كه عامل آكنه است كنترل مى 

كند.

ترك هاى كنار لب:
علت: مصرف نكردن سبزيجات به ميزان كافى

نشانه  موارد  برخى  در  دهان  كنار  هاى  ترك 
داراى   B ويتامين  است؛   B ويتامين  كمبود 
خاصيت ضد التهابى است و كمبود آن با قرمز 
دارد.  ارتباط  خوردگى  ترك  و  پوست  شدن 
كمبود  شود.  مى  ضخيم  فرد  زبان  نيز  گاهى 
ويتامين C به زخم و ترك لب منجر مى شود. 
به گفته متخصصان، اين دو ويتامين در ميوه و 
سبزيجات موجود است. ويتامين B در نخود و 
غالت سبوس دار و ويتامين C در پرتقال و فلفل 

دلمه اى به مقدار باال يافت مى شود.

كوچك شدن دندان ها
علت: استرس، مواد غذايى چرب و ادويه اى

هنگام  هستند  استرس  دچار  كه  افرادى  بيشتر 
روز  طول  در  و  كنند  مى  قروچه  دندان  خواب 
دندان ها را محكم روى هم قرار مى دهند. اين 
امر باعث مى شود دندان كوچك شود. به گفته 
دندان پزشكان برخى افراد بر اثر اين عادت 50 
دهند  مى  دست  از  را  خود  دندان  درصد  تا 80 
كند.  مى  تغيير  نيز  صورت  اندازه  نتيجه  در  و 
براى اين كه صورت شكل واقعى خود را حفظ 
كند شب ها از محافظ دندان استفاده و اضطراب 
به  اسيدمعده  كنيد.  درمان  را  خود  استرس  و 
علت مصرف مواد غذايى چرب يا مصرف زياد 
نقش  دندان  پوسيدگى  در  نيز  الكلى  مشروبات 

دارد.

لثه هاى كم رنگ و پس رونده:
علت: استعمال دخانيات

پوسيدگى دندان با مصرف مواد قندى و بروز 
بيمارى لثه با استعمال سيگار ارتباط دارد.

چشم هاى اشك آلود:
خواب.  كمبود  و  رايانه  از  زياد  استفاده  علت: 
به  نسبت  اشك  حد  از  بيش  توليد  با  اشك  غده 
به  كه  هنگامى  دهد.  مى  نشان  واكنش  آلودگى 
صفحه نمايش رايانه خيره مى شويد، كمتر پلك 
مى زنيد. در صورتى كه با پلك زدن اشك توليد 
چنين  هم  كند.  مى  نرم  را  ها  چشم  و  شود  مى 
كند. مى  ايجاد  چشم  خشكى  نيز  خواب  كمبود 

براى مقابله با اين ناراحتى، هر 20 دقيقه چشم 
خود را از رايانه برداريد و پلك بزنيد. مصرف 

آب خود را نيز افزايش دهيد.

سياهى دور چشم:
علت: گياه خوارى و كمبود خواب

با  است،  شايع  خواران  گياه  در  كه  خونى  كم 
آهن  كمبود  دارد.  ارتباط  چشم  دور  سياهى 
فرد  و  كند  مى  كند  را  جديد  پوست  توليد  روند 
رنگ پريده به نظر مى آيد و دور چشم سياه مى 
شدن  گشاد  باعث  خستگى  آن  بر  عالوه  شود. 

رگ ها مى شود.

حلقه سفيد دور عنبيه و پلك ورم كرده:
دور  سفيد  هاى  حلقه  چرب  غذاى  برنامه  علت: 
دو  هر  ها،  پلك  روى  زردرنگ  ورم  و  عنبيه 
در  كلسترول  است.  كلسترول  بودن  باال  نشانه 
بررسى  نتايج  كند.  مى  رسوب  چشم  اطراف 
ها نشان مى دهد در افرادى كه به اين دو نوع 
ناراحتى مبتال هستند احتمال بروز بيمارى قلبى 

بيشتر است.
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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 

جاذبه هاى ميالن
قلب طراحى و مد

مركز  و  شده  واقع  ايتاليا  شمال  در  ميالن 
كشور  بزرگ  شهر  دومين  و  ميالن  استان 
ايتاليا است. اين شهر از نظر مالى و اقتصادى 

در دنيا شهرت بسيارى دارد.
مدرنيته  از  زيبايى  تركيب  بايد  را  ميالن 
بر  عالوه  شهر  اين  در  دانست.  تاريخ  و 
ساختمان ها و معمارى هاى معاصر و مدرن، 
مى توانيد بناهاى بازمانده از قرن ها و سال 
ها پيش را نيز پيدا كنيد. شهر ميالن در ايتاليا 
را به عنوان مهم ترين مركز مد و طراحى مى 
و  طراحى  قلب  اين  كه  طورى  به  شناسند. 
حتى  و  ادبيات  موسيقى،  هنرهاى  روى  مد 

تجارت در سراسر جهان تاثير گذاشته است.

گرمسيرى  نيمه  و  شرجى  ميالن  هواى  و  آب 
هواى  گفت  توان  مى  اوقات  گاهى  البته  است. 
بيشتر  ميالن  هاى  تابستان  دارد.  نيز  اى  قاره 
نيز  ها  زمستان  است.  گرم  و  مرطوب  مواقع 
بين  فرودگاه  دو  ميالن،  است.  سرد  و  مرطوب 
المللى بزرگ به نام هاى لينات و مالپنزا دارد و 
از طريق ترن و قطارهاى سريع السير با ديگر 
شهرهاى ايتاليا در ارتباط است. ميالن يكى از 
ايتاليا  كشور  نقل  و  حمل  هاى  سيستم  بهترين 
را دارد. بهترين و سريع ترين وسيله نيز مترو 

است.

تاريخى  آثار  و  متعددى  هاى  موزه  ميالن  در 
شامل  آنها  از  برخى  ديد.  توان  مى  بسيارى 

موارد زير هستند:

:(Pinacoteca di Brera) پيناكوتئا دبِررا
آثار  و  نقاشى  هاى  مجموعه  زيباترين  داراى 

هنرى است.

 Pinacoteca) امبروسيانا  پيناكوتئا 
:(Ambrosiana

كتابخانه تاريخى و خانه آثار هنرى است.

 Poldi Pezzoli) پزولى  پولدى  موزه 
:(Museum

هنرى  آثار  مجموعه  ترن  قيمت  گران  شامل 
خصوصى در سراسر دنيا است.

 Santa Maria) كليساى سانتا ماريا دال گرازى
:(delle Grazie

لئوناردو  آخر»  «شام  نقاشى  تابلوى  داراى 
داوينچى است.

طاق صلح:
زيباى  بسيار  معمارى  و  تاريخى  آثار  از  يكى 
نماد  جنگ،  زمان  در  كه  طاق  اين  است.  ميالن 
صلح اروپايى ها بوده در قرن 19 ميالدى افتتاح 
شده است و در بر گيرنده بلوار اصلى شهر و 
اسفورزسكو  قلعه  و  سمپيونه  پارك  كنار  در 
شهر  ورودى  دروازه  صلح،  طاق  دارد.  قرار 

ميالن نيز به شمار مى رود.

 ،(The Sforzesco Castle) اسفورزسكو قلعه 
 1368 سال  در  ميالن  شهر  از  حفاظت  براى 
ميالدى ساخته شده است. اين قلعه در زمانهاى 
است.  بوده  ميالن  دوچى  زندگى  محل  قديم 

قلعه  ترين  بزرگ  از  يكى  نيز  حاضر  حال  در 
هاى نظامى مستقر در اروپا و خانه چند موزه 
ساخت  رود.  مى  شمار  به  هنرى  مجموعه  و 
ساختمان اصلى قلعه اسفورزسكو در قرن 14 
ميالدى آغاز شده است. در سال 1450 ميالدى، 
را  قلعه  اين  بازسازى  اسفورزسكو  فرانچسكو 
افراد  توسط  بعد  هاى  سال  در  و  كرد  شروع 
قرار  بازسازى  و  مرمت  مورد  بارها  ديگرى 
گرفت. اتاق هاى مختلف اين قلعه هر كدام شهرت 
خود را دارند. اما يكى از مشهورترين آنها، اتاق 
ساال دال آسه است كه سقف آن توسط نقاش و 
شده  نقاشى  داوينچى  لئوناردو  بزرگ،  هنرمند 
است. اين قلعه براى حفاظت از شهر ميالن در 

سال 1368 ميالدى ساخته شده است.

 Cathedral) كليساى جامع سانتا ماريا ناسنته
بزرگ  از  يكى   (of Santa Maria Nascente
كليسا  اين  است.  دنيا  مرمرين  كليساهاى  ترين 
شود.  مى  شناخته  نيز  ميالن  دوئومو  نام  با 
مرمرهاى سفيد نماى ساختمان كليسا با ستون 
ها و طراحى بسيار جذاب، حدود 157 متر طول 
كليسا  درونى  ارتفاع  دارند.  عرض  متر   93 و 

حدود 108 متر است.

نماى بيرونى ساختمان به طور كامل از شيشه 
و مرمرهاى براق پوشيده شده است كه در شب 
درخشندگى خاصى به آن مى بخشد. عالوه بر 
مجسمه  هزاران  ميالن،  دوئومو  كليساى  اينها، 
كه  است  داده  جاى  خود  در  كوچك  و  بزرگ 

منظره كاريزماتيك بسيار خيره كننده به آن مى 
بخشد. سه تغيير باشكوه، دادگاه شرعى، بناى 
تاريخى آرسيمبولدى و المپ قرمز گنبد كليسا 
ماريا  سانتا  جامع  كليساى  ديدنى  هاى  مكان 

ناسنته هستند.

:(The Duomo) كليساى جامع دومو
كاتوليك  جامع  كليساى  دومين  ميالن  دوموى 
در جهان به شمار مى رود. فقط كليساى جامع 
جامع  كليساى  است.  تر  بزرگ  دومو  از  سويل 
ظرفيت  و  دارد  بلندى  متر   157 حدود  ميالن 
بنا،  اين  معمارى  است.  نفر  هزار  حدود 40  آن 
است.  گوتيك  نئو  و  گوتيك  طراحى  از  تركيبى 
ساختمان  اين  داخلى  فضاى  و  بيرونى  نماى 
از  رفتن  باال  با  زيباست.  و  كننده  خيره  بسيار 
463 پله باريك مى توانيد گنبد كليسا و نقاشى 

هاى ديوارى زيبايى ببينيد.را تماشا كنيد.

رودخانه   :(maggiore lake) مگيور  رودخانه 

اين  است.  ميالن  رودخانه  ترين  بزرگ  مگيور 
آلپ  هاى  كوه  جنوبى  بخش  در  زيبا  رودخانه 
واقع شده است و از نفس گيرترين مناظر طبيعى 
قسمت  بدانيد،  بايد  رود.  مى  شمار  به  ايتاليا 
بخش  و  سوئيس  در  مگيور  رودخانه  شمالى 
از  است.  شده  واقع  ميالن  مرز  در  آن  شرقى 
مكان هاى ديدنى رودخانه مگيور بايد به جزيره 
بورومين، ايزوال بال (يكى از زيباترين قصرهاى 
سلطنتى)، ايزوال مادره (باغ زيبا و منحصر به 
فرد) و ساكرو مونه د قيفا (ساختمان كاتوليك 

رومى) اشاره كرد.

:(Sempione park) پارك سمپيونه
پارك  ترين  بزرگ  از  يكى  سيمپلون  پارك  يا 
هاى شهر ميالن است. اين پارك در سال 1888 
 386 از  بيش  مساحت  به  فضايى  در  ميالدى 
متر مربع ساخته شده است. طراحى داخلى اين 
اميليو  نام  به  هنرمندى  و  معمار  توسط  پارك 
آلماگنا صورت گرفته است. طراحى اين به گونه 
اى ست كه نمايى 360 درجه از قلعه اسفورزا 
و طاق صلح را در خود دارد و گردشگر از اين 
مشاهده  نيز  را  آنها  خوبى  به  توان  مى  پارك 
خانه  پارك،  اين  زيباى  بناى  سومين  كند. 
خانه  اين  است.  دالرته  پاالزا  نام  به  هنرمندان 
موزيو  جيوانى  توسط  ميالدى   1933 سال  در 
ساخته شده است. از ديگر جاذبه هاى اين پارك 
نيز مى توان به آكواريوم عمومى آرنا سيويكا 

و برج توره برانكا اشاره كرد.

گردشگرى
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سفر به سال آخرين سقوط منچستر يونايتد

عاشق كشي 
به سبك الو

كه  دارد  وجود  لحظاتي  زندگي  در 
كهنه  حتي  يا  فراموش  هيچ وقت 
كه  شيريني  يا  تلخ  لحظات  نمي شوند؛ 
ما  سرنوشت  در  زيادي  تاثير  ظاهر  در 
ندارند اما زندگي ما به دو دوره قبل و 
خوره هاي  مي شود.  تقسيم  آن  از  بعد 
زندگي  فوتبال  با  كه  كساني  فوتبال، 
تجربه  را  لحظاتي  چنين  حتما  مي كنند، 
گرفتيم  تصميم  كه  لحظه يي  كرده اند؛ 
بازيكني  يا  باشيم  خاصي  تيم  طرفدار 
تبديل  قهرمان مان  به  هميشه  براي 
به  بار  نخستين  براي  كه  روزي  شد؛ 
بازي  يك  ديدن  يا  رفتيم  ورزشگاه 
تاريخي كه براي هميشه جايي ويژه در 

خاطره هايمان پيدا كرد. 

چنين  مطمئنا  هم  فوتباليست ها  براي 
يا  گل  يك  زدن  مي خورد؛  رقم  لحظاتي 
گرفتن يك پنالتي كه هزاران بار آن را براي 
با  بار  هر  اما  مي كنند  تعريف  طرفداران شان 
يك روايت متفاوت، با جزييات جديد كه حتي 

براي خودشان هم تازگي دارد. اما آنچه
قبل  سال   (39  Denis Law) الو»  «دنيس 
كمتر  براي  كرد،  تجربه  منچستر  داربي  در 
فوتباليستي اتفاق افتاده است. تجربه او چنان 
به  نزديك  از  بعد  كه  بود  تكان دهنده  برايش 
چهاردهه هنوز او را رها نكرده؛ چيزي شبيه 
سال ها  كه  عشقي  به  ناخواسته  خيانتي  به 

براي خوشحالي اش تالش كرده بود.

رنگ اول؛ آبي
و  منچستريونايتد  راهي  دو  در  ابتدا  الو 
سر  كرد.  انتخاب  را  آبي ها  منچسترسيتي، 
مت بازبي تالش كرد تا او را به اولدترافورد 
زمان  آن  در  كه  انتقالي  با  الو  اما  ببرد 
را  سيتي  پيراهن  مي شد،  محسوب  ركوردي 
«مين  در  او  فصل  تنها  چند  هر  كرد؛  تن  به 
در  ناكامي  با  نرفت؛  پيش  خوب  خيلي  رود» 
ليگ و بدبياري در جام حذفي. فصل كه تمام 
شد، تصميم گرفت به يك ليگ خارجي برود. 
حسابي  و  درست  پول  انگليسي  باشگاه هاي 
به بازيكنان نمي دانند و الو همين را بهانه كرد 
و به تورينو رفت. اما بازي در سري A هم 
اجازه  لعنتي  نكرد. «كاتناچو»ي  راضي  را  او 
شرايط  آنقدر  نمي داد.  مهاجمان  به  زدن  گل 
براي او سخت شد كه در آخرين بازي مقابل 
ناپولي به عمد شرايط اخراجش را فراهم كرد 
تيم  مربي  پيش  گناهكار،  بنده يي  مانند  بعد  و 
او  مي خواستند  تورينو  مديران  كرد.  اعتراف 
را به يوونتوس بفروشند. الو از  بندي كه در 
به  و  كرد  استفاده  داشت  وجود  قراردادش 

جزيره برگشت.

رنگ دوم؛ قرمز
به  مي خوريد،  مانعي  به  زندگي  در  «وقتي 
اين معنا نيست كه به پايان مسير رسيده ايد، 
درست  راه  كه  مي دهد  نشان  مانع  آن  بلكه 
در  ناكامي  فصل  دو  است.»  ديگري  سمت 
نشان  الو  به  هم  تورينو  و  منچسترسيتي 
منچستريونايتد  بايد  اول  همان  از  كه  داد 
بازبي  مت  سر  كه  جايي  مي كرد؛  انتخاب  را 
مانند يك پدر مهربان در انتظار او بود. هفت 
با  بود؛  همراه  پياپي  افتخارات  با  بعد  سال 
 FA در  قهرماني  يك  ليگ،  در  قهرماني  دو 
باشگاه هاي  جام  فتح  نهايت  در  و   Cup
بهترين  طالي  توپ   1964 سال  در  اروپا. 

بازيكن اروپا را به دست آورد تا كلكسيونش 
مار  مهره  بازبي،  مت  رفتن  با  باشد.  تكميل 
و  گينس  مك  ويلف  شد.  گم  هم  شياطين 
مسووليت  سنگيني  نتوانستند  اوفارل  فرانك 
و  بياورند  تاب  را  منچستريونايتد  هدايت 
بازبي  بازگشت  حتي  شدند.  جدا  زود  خيلي 
هم نتوانست يونايتدها را از سراشيبي تندي 
كه در آن قرار گرفته بودند، برگرداند. بازبي 
كه براي هميشه رفت، تامي داچرتي سرمربي 
منچستريونايتد شد؛ با توصيه دنيس الو كه 
با او در تيم ملي اسكاتلند كار كرده بود. اما 
حضور داچرتي، آغاز جدايي ستاره باتجربه 
در  و  بست  جورج  چارلتون،  بابي  بود؛  تيم 

سال  چند  از  الو  افت  البته  الو.  دنيس  نهايت 
مصدوميت هاي  با  بود.  شده  شروع  قبل 
ميادين.  از  بيگاه  و  گاه  دوري هاي  و  پياپي 
سال 1970 تصميم  در  به طوري كه باشگاه 
هيچ  اما  بفروشد  ديگري  تيم  به  را  او  گرفت 
بازيكني  براي  هم  آن  نشد؛  پيدا  مشتري اي 
برده  را  اروپا  طالي  توپ  قبل  سال  شش  كه 
از  رفت،  اولدترافورد  به  داچرتي  وقتي  بود. 
روزهاي اوج منچستريونايتد و الو چند سالي 
سپري شده بود؛ به همين خاطر وقتي شاگرد 
قديمي اش را در ليست مازاد قرار داد، كسي 
اعتراضي نكرد. بعد از 11 سال، الو ديگر در 
تئاتر روي ها جايي نداشت؛ بعد از 404 بازي 
و 237 گل زده؛ سال ها بعد از اينكه هواداران 

به او لقب «شاه اولدترافورد» را دادند.

رنگ سوم؛ دوباره آبي (با قلبي قرمز)
نخستين  در  و  برگشت  منچسترسيتي  به  الو 
ديگر  و  او  بدون  اما  زد  گل  دو  بازي اش 
منچستريونايتد  تيم،  باتجربه  ستاره هاي 
تامي دوچرتي به زمين سفت خورد؛ با هفت 
پنج  كه  تيمي  اروپايي،  ديدار   12 در  شكست 
بين  در  بود،  شده  اروپا  قهرمان  قبل  سال 
خط  شرايط  گرفت.  قرار  سقوط  گزينه هاي 
حمله تيم از همه اسفناك تر بود؛ به طوري كه 
تيم،  دروازه بان  استپني،  الكس  فصل،  نيم  در 
محسوب  يو  من  گلزن  بهترين  پنالتي،  دو  با 
منچستر  فصل  آن  داربي  نخستين  مي شد! 
دويل  مايك  اخراج  تاثير  تحت  رود،  مين  در 

(Mike Doyle) و لو ماكاري

(Lou Macari) قرار گرفت؛ با امتناع آنها از 
بيرون رفتن و دخالت پليس. اما وقتي دو تيم 
در آخرين ديدار فصل در اولدترافورد مقابل 
هم قرار گرفتند، همه نگاه ها به دنيس الو بود. 
اين نخستين بار بود كه بعد از 12 سال، او با 
پيراهن تيمي ديگر در اين ورزشگاه به ميدان 
يونايتدها  كه  شرايطي  در  هم  آن  مي رفت؛ 
براي فرار از سقوط، به پيروزي نياز داشتند؛ 

بايد  منچستريونايتد  اگر.  و  اما  با  هم  آن 
پيروز مي شد و اميدوار به شكست بيرمنگام 
مي ماندند. براي تيمي كه در چهل و يك هفته 
قبلي (ليگ انگليس در آن زمان 22 تيمي بود)، 
دروازه  به  رسيدن  بود،  زده  گل   38 فقط 

حريف كار ساده يي محسوب نمي شد.

سيتي  دفاع  خط  اما  حمله،  پشت  حمله 
نفوذناپذير بود. بازي به 10 دقيقه پاياني رسيد 
اما هواداران منچستريونايتد همچنان اميدوار 
بودند كه يك گل تيم شان را در ليگ نگه دارد 
اما دقيقه 82، «آن لحظه» كار را تمام كرد. با 
يك ضد حمله سريع، توپ به محوطه جريمه 

لي،  فرانسيس  پاس  مي رسد؛  منچستريونايتد 
قلعه يي  پاي «شاه»،  پشت  گل.  و  الو...  دنيس 
كه سال ها از آن مراقبت كرده بود را ويران 
گل  با  نبود؛  باوركردني  الو  خود  براي  كرد. 
مي كرد؛  سقوط  داشت  منچستريونايتد  او، 
نمي توانست  ديگر  چرخيد.  سرش  دور  دنيا 
و  انداخت  پايين  را  سرش  بماند.  زمين  در 
بدون اينكه به كسي نگاه كند، از زمين بيرون 
به  منچستريونايتد  هواداران   85 دقيقه  رفت. 
ولي  ماند  نيمه كاره  بازي  و  ريختند  زمين 
كردند.  سقوط  شياطين  نكرد؛  تغييري  نتيجه 
البته بعدا مشخص شد كه بيرمنگام بازي اش 
منچستر  داربي  در  نتيجه يي  هر  و  برده  را 
از  را  يونايتدها  نمي تواند  مي خورد،  رقم 
سقوط نجات دهد اما الو ديگر در رقابت هاي 
باشگاهي به ميدان نرفت. آخرين بازي هاي او 
با تيم ملي اسكاتلند در جام جهاني 1974 رقم 

خورد.

... و بعد
اول  دسته  به  بعد  فصل  يك  منچستريونايتد 
برگشت و سه دهه بعد به پرافتخارترين تيم 
هنوز  الو  دنيس  براي  اما  شد  تبديل  جزيره 
دردناك  منچستر  داربي  آن  يادآوري  هم 
است. سال 2010 با ديلي ميل مصاحبه كرد 
بدهد.  دلداري ام  نمي توانست  «كسي  گفت:  و 
من نمي خواستم آن اتفاق بيفتد. چه مدت اين 
زمان  آن  از  مدت  چه  بود؟  من  با  احساس 
آن  اندازه.  همين  سال؟  چند  و  سي  گذشته؟ 
ياد  به  ديدار  آن  با  را  من  همه  و  افتاد  اتفاق 
مي آورند. واقعا حيف شد. من در كنار همه آن 
هم تيمي هاي  آنها  بودم.  كرده  بازي  بازيكنان 
اين  كنند.  سقوط  نمي خواست  دلم  بودند.  من 
مي خواستم  من  كه  بود  دنيا  در  چيز  آخرين 
دوست  هم  با  ديگر  زمين  در  ما  بيفتد.  اتفاق 
وقتي  اما  مي زديم  هم  لگد  هم  به  و  نبوديم 

سوت زده شد، همه چيز تغيير كرد.»

مرگبارترين خط 
حمله هاي اروپايي

كمتر از يك ماه تا آغاز ليگ هاي باشگاهي زمان مانده و تيم هاي 
قدرت  توانسته اند  خود  خوب  خريدهاي  با  سبز  قاره  بزرگ 
فوتبال  حمله هاي  خط  كشنده ترين  كنند.  تقويت  را  هجومي شان 
اروپا را به ترتيب در زير مي خوانيم. در اين رده بندي امتيازها 

از 10در نظر گرفته شده  است.

بايرن  مونيخ 9/5 از 10
فرانك  روبن،  آرين  مولر،  توماس  مانژوكيچ،  ماريو  استعدادها: 

ريبري، ماريو گوتسه، تياگو آلكانترا
فصل  است.  فوق العاده   آنها  چيدمان  اروپا.  حمله  خط  بهترين 
گذشته فوتبال اروپا را به سلطه خود درآوردند با اين حال در 
داشتند. اضافه شدن  خريدهاي خوبي  و  نبودند  بيكار  تابستان 
دو بازيكن در سطح كالس جهاني نظير ماريو گوتسه و تياگو 
آلكانترا تركيبي در خط حمله بايرن  ايجاد كرده است كه تيم هاي 
بسياري آرزويش را دارند. در اين تركيب همه چيز را مي توانيد 
ببينيد. قدرت، سرعت، خالقيت، تعادل و تكنيك. همه منتظر آغاز 

فصل جديد فوتبال اروپا و بازي هاي بايرن  مونيخ هستند.

رئال  مادريد 9 از 10
استعدادها: كريستيانو رونالدو، كريم بنزما، مسوت اوزيل، آنخل 

دي ماريا و ايسكو
خوشمزه  كيك  رئال   به  اروپا  فوتبال  پديده  ايسكو  ورود 
مادريدي ها را تزيين كرده است. تعادل در خط حمله رئال مادريد 
زبانزد است. كريستيانو رونالدو و آنخل دي ماريا در دو گوش 
كناري حضور دارند. در وسط ايسكو و مسوت اوزيل، بهترين 
دو  اين  جلوي  در  هستند.  اسپانيا  فوتبال  فعلي  بازي سازهاي 
بازيكن نيز كريم بنزما وجود دارد. تنها نقطه نگراني، اتكاي بيش 
از حد به رونالدو است كه ممكن است به ضرر آنها تمام شود. 
است  ممكن  كند.  تغيير  آينده  در  فهرست  اين  است  ممكن  البته 

گرت بيل به زودي راهي رئال مادريد شود.

بارسلونا 8/5 از 10
آلكسيس  اينيستا،  آندرس  مسي،  ليونل  نيمار،  استعدادها: 

سانچس و پدرو رودريگس
حضور  با  بارسلونا  حمله  مثلث  يعني  بارسلونا  به  نيمار  ورود 
سابق  ژاوي  آن  ديگر  ژاوي  شايد  شد.  تكميل  مسي  و  اينيستا 
نباشد اما نيمار قطعا مي تواند اين فصل نگاه ها را در خط حمله 
بارسلونا به خود جلب كند. فروش داويد و يا به اتلتيكومادريد 
فضا را براي آلكسيس سانچس و پدرو در نوك پيكان خط حمله 
بارسلونا بازتر كرده است. مطمئنا همه فوتبال دوستان منتظرند 

ببينند زوج مسي – نيمار موفق مي شود يا خير.

پاري سن ژرمن 8 از 10
ازگيل  ابراهيموويچ،  زالتان  كاواني،  ادينسون  استعدادها: 

الوتزي، خاوير پاستوره، ماركو وراتي، لوكاس مورا
خط  در  را  مرگباري  بازيكنان  پاري سن ژرمن  كه  نيست  شكي 
و  وراتي  خالقيت  مورا،  تكنيك  است.  آورده  گرد  خود  حمله 
تيم  اين  قدرت  معجون  كاواني  و  زالتان  قدرت  و  پاستوره 
پاريسي است. همان طور كه خيلي ها منتظرند ببينند زوج مسي 
- نيمار موفق مي شود يا خير، خيلي ها اين سوال را درباره زوج 

كاواني - ايبرا دارند.

چلسي 7/5 از 10
هازارد،  ادن   ماتا،  خوآن  اسكار،  تورس،  فرناندو  استعدادها: 

آندره شورله، دمبا با
جهان  بهترين هاي  خود  پست  در  چلسي  هجومي  هافبك هاي 
هستند. مثلث اسكار، هازارد و ماتا مي تواند در هر بازي نبض 
مسابقه را در اختيار بگيرد اما چيزي كه بيش از همه در چلسي 
وين  ورود  است.  اول  طراز  مهاجم  يك  نبود  مي آيد،  چشم  به 
حضور  زمزمه هاي  فعال  دهد.  تغيير  را  همه چيز  مي تواند  روني 
روني در چلسي به گوش مي رسد. چلسي كه در پروژه خريد 
كاواني به بن بست خورد، اكنون اميدوار است بتواند مهاجم اول 

تيم ملي انگليس را به ليست مهاجمان خود اضافه كند.

منچسترسيتي 7 از 10
استعدادها: سرخيو آگرو، استفان يووتيچ، آلوارو نگردو، داويد 

سيلوا، سمير نصري، استفان يووتيچ و فرناندينيو
هر چند مثل قديمي مي گويد پول خوشبختي (قهرماني) نمي آورد 
را  اروپا  مهاجمان  بهترين  است  توانسته  منچسترسيتي  ولي 
داشته باشد. با رفتن ماريوبالوتلي و كارلوس توس خط حمله 
فيروزه يي پوشان به طور كلي متحول شد اما منچسترسيتي اين 
در  صدا  به  ديگر  تيم هاي  براي  را  خطر  زنگ  زود  خيلي  فصل 
خط  ترافيك  نگردو  و  يووتيچ  خريد  در  موفقيت  است.  آورده 
حمله منچسترسيتي را بيشتر كرده است و هر مهاجمي مي داند 
كه بايد از كوچك ترين فرصت ها در اين تيم نهايت استفاده را 

بكند.
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 افقي:
ــاري ارثي كه در آن خون  ١-نوعي بيم
در محل بريده شده بند نمي آيد و جز 
ــتثنايي اين بيماري فقط  در موارد اس
ــود- رنگ   ــراد مذكر ديده مي ش در اف

مركباتي
ــي كه از كاري اطالع و آگاهي  ٢- كس
ــورت جمعي-  ــد - به ص ــته باش داش

عبادتگاه ترسا
ــن – پرنده  ــر بي پدر- ناممك ٣- دخت

خبرچين
٤- با جلز آيد- صدمه- خواب خوش- 

فوري
٥- آواي گريه- سرگرمي و مشغوليت- 

خيال ها و پندارها
ــفره  ٦- نمادي از باروري و زايش در س

نوروزي- زباندار بي زبان- واحد سطح
٧- تك تك- پيرو ماني- آري

ــتان  ــهري در اس ــنت- ش ٨- جمع س
اصفهان- حرف سركشدار

٩- صداي بم- واحد صدايي در گفتار- بيانيه 
رسمي

١٠- چهره- طعم سركه- ماهر
ــتان  اس در  ــهري  ش ــن-  برانگيخت  -١١

كردستان- پايان نامه
١٢- رشد كردن- ماده خوشبو- حرف جمع 

فارسي- واگذاشتن
١٣- درختي ويژه نواحي جنگلي و خاك هاي 

اسيدي- مقابل خريد- نه خوب نه بد
ــنتي- سختي، عذاب-  ١٤- آيين هاي س

كج
ــهر  ــاي تاريخي ش ــي از عمارت ه ١٥- يك
اصفهان كه روزگاري زيباترين كاخ عالم هم 

ناميده مي شد- آسوده دل
 عمودي:

ــور و غوغا- دستور مدير  ١- ش
ــا راهنمايي  ــي ي ــراي آگاه ب

كارمندان يك سازمان 
از  ــق-  بي رون ــي-  مژدگان  -٢

صنايع دستي
٣- شهر روي آب- نوبت نمايش 

فيلم- كتاب ديني يهوديان
ــوند رنگي- ماده اي در  ٤- پس
برگ چاي- انتها، آخر- حيوان 

نجيب
فوتبال-  ــي  ميان ــن  بازيك  -٥

باسرعت- ابر رقيق
ــيس-  ــر پا مانده- خس ٦- زي

مركز مولداوي
ــارك- بهنجار-  ــور مب ٧- كش

قدرت و عظمت الهي
ــتگاه قطار- ريزه چوب و علف- امر  ٨- ايس

به روفتن
ــت  ــتان ورامين- دوس ــع شهرس ٩- از تواب

نااهل- سالح گاو
١٠- ساز زهي و آرشه اي- طريق- نت 

مياني
ــاب بي ادبانه-  ــدم- خط ــار و هم ١١- بي ي

بي آبرو
١٢- بانك خانگي – خاندان- شاهد – رشته 

مو
١٣- يكي از شهرهاي غربي و مركز استاني از 

ايران- از وسايل پرواز- پسر فريدون
ــيدن و  ــان عرب- خو گرفتن- كش ١٤- زب

نقش كردن
١٥- نافرماني، تمرد- زودرنج

 افقي:
١-خطي قديمي- مركز قبرس

٢- مابين پيچ و مهره- يار مجنون- 
به جا گذاشته

٣- پيروي- عقيم- غذاي روسي
ــا-  چارپ ــز  ترم ــدزاده-  فرزن  -٤

بازدارنده- چشم عرب
ــيده- نيكوروي-  ــزرگ ناخراش ٥- ب

خشنودي
٦- شغل مستوفي- آتش پاره و ناقال- 

رگ خواب
ــي  ــزد كس ــت ن ــه امان ــي ك ٧- مال

بگذارند- امداد غيبي- مقابل جزئي
٨- بهشت- كله قندي- پدر زال

٩- تقويت راديويي- كارمايه- سخت 

پوست آبزي
ــزار  اب ــگفتي-  ش ــه  كلم  -١٠

نقاشي- نوعي غذا
بي ادبانه-  ــق  تصدي كلمه   -١١

وجود- رنجوري
١٢- سره- خدايي- آب مرواريد- 

از اختيارات شاعري
ــه دور-  ــاره ب ــر- اش ١٣- بصي

راهنمايي كردن
ــكل آدمي كه  ١٤- مردود- ش

نقش كنند- سالك
ــده- از ادوار  ــاري مع ١٥- بيم
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طالع بينى هفته
متولد فروردين (بره):

هم اكنون بهرام ـ سياره بخت شما ـ كمى غير قابل كنترل 
شده است و شما را به عملى ترغيب مى كند كه ممكن است 
باور  واقعًا  شما  شايد  شود.  پشيمانى تان  باعث  زودى  به 
كرده باشيد كه روش بهترى براى انجام دادن كارهايتان 
داريد، در حاليكه فقط كارها را خرابتر مى كنيد. اين هفته 
كمى خويشتندارى (فقط كمى!)، باعث موفقيت شما خواهد 

شد؛ به شرط اينكه كمى اهل ريسك كردن نيز باشيد.

متولدين ارديبهشت (گاو):
خيلى  برايتان  وظايفتان  روى  بر  كردن  تمركز  هفته  اين 
شما  بخت  سياره  ونوس  اينكه  براى  است،  شده  سخت 
وارد پنجمين خانه تان، يعنى خانه شادى و بازى مى شود. 
اگرچه شما عادت نداريد از زير بار مسئوليت هايتان فرار 
كنيد، ولى اين هفته وسوسه مى شويد كه اين كار را بكنيد! 
دارند،  ديگران  كه  انگيزى  هيجان  امكانات  تمام  خاطر  به 
بيش از اندازه خود را عصبانى نكنيد؛ هميشه ضرب المثل 

«مرغ همسايه غاز است» را به خاطر داشته باشيد!!!

متولدين خرداد (دوقلوها):
فكرتان  در  كه  بفهميد  نمى توانيد  راحتى  به  شما  هفته  اين 
عطارد  يعنى  شما  بخت  سياره  كه  چرا  گذرد،  مى  چه 
و  جنب  به  رويايى  نپتون  و  سرگردان  اورانوس  توسط 
لحظه  يك  در  مى توانيد  شما  است.  شده  واداشته  جوش 
خيلى پرتحرك شويد و لحظه بعد انقدر آرام مى شويد كه 
دلتان مى خواهد به خانه رفته و همه چيز را فراموش كنيد. 
منطقى  و  عاقالنه  روشى  سستى  و  تحركى  بى  متأسفانه 
نيست! پس تصميم خود را بگيريد و بعد تا جايى كه مى 

توانيد آن تصميم را پيگيرى كنيد.

متولدين تير (خرچنگ):
هم اكنون شما مجبوريد كه به ميزان انرژى و توانايى هاى 
خود توجه كنيد، براى اينكه شما به خاطر سريع كار كردن 
بروز  خشم  كه  شويد  مطمئن  كرده ايد.  خسته  را  خودتان 
داده نشده شما را به سمت انجام دادن كارهاى خطرناك 
سوق نمى دهد. قبل از اينكه دست به كار احمقانه اى بزنيد، 
داليل خود را بررسى كنيد. كمى آينده نگرى داشتن شما 

را از پشيمانى فردا نجات مى دهد.

متولدين مرداد (شير):
باوجود اينكه شما اهميت پس انداز كردن را درك كرده ايد، 
ولى هنوز بى دليل پول خرج مى كنيد و اين خيلى ناراحت 
در  كه  هستند  برتان  و  دور  افرادى  گر  حتى  است.  كننده 
مسائل مالى به آنها تكيه مى كنيد و از نصايح شان استفاده 
براى  ندهيد،  گوش  حرفهايشان  به  زياد  اكنون  مى كنيد؛ 
اينكه امكان دارد شما را به مسير درستى هدايت نكنند. اين 
موضوع واقعًا موضوع پيچيده اى نيست: پس وقتى كه حق 

انتخاب داريد، چيزهايى را كه اصًال الزم نداريد نخريد!!

متولدين شهريور (سنبله):
دارد  قرار  شما  نشانه  در  داشتنى  دوست  ونوس  كه  حاال 
اينكه  باوجود  باشد.  شده  بهتر  كمى  بايد  شما  تابستان 
شما دوست داريد تفريح كنيد، ولى هنوز هم قبل از اينكه 
خود  داليل  به  مى توانيد  شويد  مشغول  كردن  تفريح  به 
بار  زير  از  نبايد  شما  طبيعتًا  كنيد.  فكر  كردن  كار  براى 
مسئوليتهايتان فرار كنيد، اما اگر در نهايت اعتراف مى كنيد 
كه داشتن يك سرگرمى مناسب نيز فعاليت سالمى است، 

بنابراين براى اين هفته اينگونه برنانه ريزى كنيد.

متولدين مهر (ترازو):
باعث  حاليكه  در  شما،  بخت  سياره  ونوس  هفته  اين 
خانه  دوازدهمين  وارد  كنيد،  روياپردازى  بيشتر  مى شود 

اين  شما  تخيالت  مى شود.  تخيالت  و  روياها  خانه  شما، 
هفته بيشتر از اينكه منبع الهام وخالقيت بشوند و بيشتر 
از اينكه سازنده باشند مخرب هستند و تفكرات احمقانه تان 
شايد فقط توسط خودتان پذيرفته بشوند! براساس هر هوا 
و هوسى كه به ذهنتان مى آيد عمل نكنيد و اول به نتايج 

كارتان فكر كنيد!!

متولدين آبان (عقرب):
وجود  به  باعث  مى تواند  شما  شديد  احساسات  هفته  اين 
آمدن اتفاقات ناراحت كننده اى شود، مخصوصًا اگر شما 
از دست افراد ديگر عصبانى شويد و احساسات خود را 
با آنها درميان نگذاريد. اگر شما به دوستانتان بگوييد كه 
در فكرتان چه مى گذرد اولين قدم را برداشته ايد، اما اگر 
هيچ كارى انجام ندهيد احتمال ندارد مشكل رفع بشود. اين 
هرچيزى  كه  مجبوريد  شما  كه  نيست  اين  معنى  به  سخن 
آنها گفتند قبول كنيد. به جاى يك عملكردشتابزده، استفاده 
بلند  مشكالت  كردن  حل  براى  كه  استارتژى اى  از  كردن 

مدت استفاده مى شود، بيشترين فايده را خواهد داشت.

متولدين آذر (كمان):
در حاليكه در حال تكميل كردن يك پروژه هستيد و پشت 
و  صبر  بايد  مى آيد،  وجود  به  تأخير  كارتان  در  هم  سر 
پيشرفت  عدم  حاليكه  در  كنيد.  حفظ  را  خود  حوصله 
كارهايتان شما را بى طاقت و يا حتى مستأصل مى كند كه 
به اجبار كارتان را انجام دهيد، باعث مى شود نااميدى شما 
نيز بيشتر بشود. اما تصميم نگيريد كه كارهاى جسورانه 
خوبى  حركت  كار  اين  اكنون  هم  اينكه  براى  دهيد،  انجام 
رده  از  شما  ديگرديدگاه هاى  اينكه  دادن  تشخيص  نيست. 
خارج شده اند، دليل خوبى به دست شما مى دهد كه كمى 

بيشتر صبر كنيد.

متولدين دى (بز):
كه  كارهايى  مورد  در  زيادى  بسيار  هاى  ايده  شما 

زودى  به  و  داريد  بدهيد  انجام  آينده  در  مى خواهيد 
امكان اين فراهم مى شود كه اولين قدمتان را برداريد. اما 
مى كنيد،  نادرستى  فكرهاى  و  شده ايد  وسوسه  درحاليكه 
بگيريد.  ديگرى  تصميم  است  الزم  كه  مى كنيد  احساس 
معموًال شما قبل از اينكه دست به عملى بزنيد دوست داريد 
صبر كند تا همه چيز روشن و واضح بشود. با وجود اين 
حاال بيش از حد مشتاق شده ايد كه بدون دور انديشى و 
احتياط كافى اقدام كنيد! به ياد داشته باشيد، صبور بودن 

مى تواند بزرگترين توانايى شما باشد.

متولدين بهمن (ظرف آب):
كار  مى زنند  بهتان  ديگران  كه  حرفهايى  به  توجه  با  اگر 
كنيد، امكان دارد كه ارزش پولتان را نفهميد و بيشتر پول 
خرج كنيد. اين سخن به معنى اين نيست كه ديگران قصد 
ضرر زدن به شما را دارند؛ آنها فقط بيش از اندازه با شما 
و  شود  سوءتعبير  شده  باعث  اين  و  مى زنند  حرف  مبهم 
شما حرفهاى آنها را اشتباه برداشت كنيد. زمانى كه شما 
بى صبرانه مى خواهيد تصميمى قطعى بگيريد و مى شنويد 
كه ديگران در مورد حمايت كردن از شما حرف مى زنند 
ممكن است ناخود آگاه گفته هاى آنها را تحريف  كنيد. اگر 
شما از عمق پيامهايى كه ديگران براى شما دارند مطمئن 

نيستيد از آنها بخواهيد كه واضح تر حرف بزنند!

متولدين اسفند (ماهى):
سياره  نپتون  با  تيزش  و  تند  تفكرات  با  عطارد  هفته  اين 
بخت شما مقابله مى كند و شما به سمت افكار تخيلى سوق 
داده مى شويد. اما ونوس وارد برج سنبله مى شود و شما 
تر  مهم  ديگرى  هرچيز  از  تحليلى  توجه  كه  مى كنيد  باور 
كمك  بهتان  ذهنتان  بودن  واضح  و  روشن  اگرچه  است! 
مى كند تا تصميم گيرى بهترى داشته باشيد؛ عقالنيت زياد 
هم مى تواند باعث شود كه به بينش و ادراك خود مطمئن 

شويد...

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
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تجهيز تاكسى هاى لندن به واى فاى

به  مجهز  كه  را  رنگى  سياه  تاكسى هاى  مي توانند  زودى  به  لندن  مردم 
واى فاى رايگان هستند، شناسايى كرده و در مواقع نياز به اينترنت تنها از 

اين تاكسى ها براى سفرهاى درون شهرى خود استفاده كنند.
 نتايج تحقيقات سازمان ارتباطات يوبيكويتوس نشان مي دهد كه سه چهارم 
از مسافران تاكسى هاى لندن (75 درصد) اعتقاد دارند كه واى فاى رايگان 
احتمال  كه  مي دارند  اظهار  تعداد  همين  و  است  اهميت  حائز  تاكسى ها  در 
انتخاب تاكسى هايى مجهز به واى فاى براى آنها بسيار بيشتر است. تقريبا 
حدود چهار نفر از هر پنج نفر در شهر لندن يعنى 79 درصد از مسافران 
تاكسى وقت خود را در تاكسى به اينترنت گردى مي گذرانند و 87 درصد 
و  كارى  پيام هاى  درصد   62 شخصى،  پيام هاى  بررسى  به  را  خود  وقت 
68 درصد بررسى شبكه هاي اجتماعى مي گذرانند. اندرو بارنت مديرعامل 
درك  را  مساله  اين  اهميت  ما  كرد:  اظهار  يوبيكويتوس  ارتباطات  سازمان 
مي كنيم كه بسيارى از مسافران در تاكسى هاى ما افراد پرمشغله اى هستند 
و  كارى  شخصى،  پيام هاى  بررسى  براى  هستند  تاكسى  در  كه  زمانى  و 
ساير اخبار اوقات مناسبى تلقى مي شود. وى افزود: ارائه خدمات واى فاى 
اينترنت  به  سادگى  به  و  سرعت  به  كه  مي سازد  قادر  را  آنها  مسافران  به 
دسترسى داشته باشند از سوى ديگر آنها مي توانند تصميم بگيرند كه آيا 
وجود  با  خير.  يا  هستند  طرح  اين  حامى  شركت  از  پيام  دريافت  به  تمايل 
واى فاى در شبكه مترو، عرضه خدمات واى فاى در تاكسى ها گام ديگرى 
است، كه موجب مي شود افراد پر مشغله همواره در شبكه حمل و نقل درون 

شهرى به اينترنت متصل بمانند.

كيهان كلهر و تور كنسرت از
 استانبول تا لندن

گرمي  جايزه  نامزد  بار  چندين  تاكنون  كه  كمانچه  چيره  دست  نوازنده  كلهر،  كيهان 
«جاده  موسيقي  گروه  همراه  به   2013 سال  در  را  كنسرت هايش  جديد  دور  شده، 
ابريشم» آغاز خواهد كرد. در اين تور كنسرت يويوما (نوازنده چيني تبار ويولنسل) و 

گروه موسيقي «جاده ابريشم»، كلهر را همراهي خواهند كرد.
كلهر در سال 2012 نيز چنين تركيبي را تجربه كرده بود، به گونه يي كه «ديميتري 
يانوو يانووسكي» آهنگساز ازبك با ساخت قطعه يي جديد به نام «نشانه هاي مقدس» 
در كنار «جاده ابريشم» و يويوما كه به عنوان يكي از بهترين نوازندگان قرن معرفي 
مي شود، هنرنمايي كرد. اين تور كنسرت مسيري را از استانبول تا لندن طي مي كند 
كلهر،  شد.  خواهد  منتشر  زودي  به  كنسرت  پوستر  همراه  به  اجراها  جديد  تاريخ  و 
مالحسيني  عليرضا  و  بهرامي فرد  علي  قرباني،  عليرضا  همراه  به  امسال  فروردين 
(نوازنده تمبك) تور اروپايي خود را برگزار كرد. آخرين آلبوم اين هنرمند، با نام«تنها 
نخواهم ماند» اثر مشترك كيهان كلهر و علي بهرامي فرد سال گذشته همزمان با ايران 
ميالدي  سال 2012  آلبوم هاي  برترين  فهرست  در  و  منتشرشد  اروپا  و  آمريكا  در 

سايت معتبر «آي تيونز» قرار گرفت.
گروه موسيقي «جاده ابريشم» به سرپرستي و تاسيس «يويوما» بهترين و معروف ترين ويولنسل نواز دنيا در سال 1998 تاسيس 

شد.

گريز هاي مرگبار با ما چه مي كند؟

پناهجويان بي پناه!
 فريدون مجلسي

وقتي در اخبار بين المللي گريز آفريقاييان مستاصل و نااميد را 
كه پس از طي صدها و هزاران كيلومتر در دشت ها و صحراها 
سوداگران  به  گزاف  هزينه هاي  پرداخت  با  چگونه  كه  مي بينم 
قانون گريز،  در گريز از انفجار جمعيت و فقر فراگير و بيكاري 
به  را  خودشان  صاحب،  بي  و  درمانده  كشورهاي  نوميدي  و 
و  ناامن  و  كهنه  قايق هاي  بر  و  مي رسانند  مديترانه  سواحل 
انباشته مي نشينند تا به سواحل اميد در كشورهاي بحران زده 
يونان و ايتاليا فرود آيند، تا در آنجاها با تن دادن به پست ترين 
و سخت ترين كارهايي كه داوطلب محلي ندارد،  ناني به راستي 
آغشته در خون براي خود و خانواده هايشان به دست آورند و 
وقتي اخبار در هم شكستن همان قايق ها را در گرداب هاي مرگ 
و بر باد رفتن آن اميدها و به دام افتادِن جان به در بردگان و 
اسارت هاي تحقير آميز و روانه شدن شان به كمپ هاي دورافتاده 
فشرده  خشم  و  اندوه  از  قلبم  مي بينم،  و  مي شنوم  را  دشوار  و 
مي شود. اندوه بر مردگان و بر زندگان تحقير شده و دربند و 
خشم از دست آناني كه اينان را به چنين استيصال و گزينشي 
دردناك كشانده اند تا جان هاي عزيزشان را بر كف دست گذارند 
و دل به درياهاي پرخطر زنند! اما وقتي مي بينم در ميان اين گونه 
دو  يعني  عراق  و  ايران  از  نيز  كساني  زده  دريا  به  پناهجويان 
هستند  جهان  ثروتمندترين هاي  شمار  در  بالقوه  كه  كشوري 
مي كنم!  اهانت  و  تحقير  احساس  شده اند،  اسير  يا  قرباني  نيز 
و  سركش  آب هاي  در  غم انگيز  داستان  اين  كه  زماني  به  واي 
ناآرام اقيانوس آرام و در عبور از اقيانوس هند از سرزمين هاي 

ناشناخته اندونزي به استراليا در آن سوي جهان رخ دهد، كه 
با كشتي هاي درهم شكسته به گرداب مرگ سپرده مي شوند، تا 
جايي كه دولت اندونزي صدور ويزا در فرودگاه را كه تازه با 
رشوه هاي گزاف به ماموران شان به دست مي آمد ممنوع مي كند 
و نخست وزير استراليا برايشان خط و نشان مي كشد و آنان را 
به گينه شرقي پاپوآ مي فرستند، كه تا پيش از اين حتي نام آن 
سرزمين مهجور را نيز نشنيده بودند و وقتي اعتراض مي كنند 
بشرهاي اوليه آن ديار را با فراخوان پليس با ميله و چوب به 
عافيت  قدر  تا  بسوزانند،  را  كلبه هايشان  تا  مي اندازند  جان شان 
شديدتر  بسيار  خشم  و  اندوه  احساس  آن  وقت  آن  دانند!  همي 
است! اينان از چه چيز مي گريزند؟ از چه مي گريزند كه به خاطر 
آن بر سر جان خود قمار مي كنند؟ اين اخبار را با گزارش هاي 
درباره اشتغال كامل،  «پرنشاط» مسووالن اجرايي رو به افول 
درباره فراواني، درباره پيشرفت هاي «همه جانبه» همراه با اخبار 
توسعه زيرساخت ها و زيربناها و با انواع گزارش هاي اميدبخش 

رسانه يي چگونه تطبيق دهيم؟

دالر  ميليارد  هفتصد  با  بيكران،  منابع  بزرگ،  اين  كشور  اين   
صادرات هشت ساله نفت و بسيار بيش از اين مبلغ منابع نفت 
و گاز توليد و مصرف شده در داخل كشور  و در كنار آن منابع 
ملت  اين  نيازهاي  بتواند انواع  بايد  كه  ديگري  بالقوه  امكانات  و 
80 ميليوني و فراتر از آن را به ارزان ترين بها و بهترين كيفيت 
در شرايطي آرام و در تعاملي جهاني و به دور از ماجراجويي 
تامين كند، چگونه به مصرف رسيده است، كه زندگي را در كام 
آنان چنين تلخ كرده است؟ به جاي جلب هزاران هزار نيروي كار 
خارجي كه براي تامين كمبودها و نيازهاي نيروي كار صنايع و 
توليدات ما، نوابغ مديريت جهاني ما در چگونگي اين گريزهاي 
چه  تبليغي  ادعاهاي  با  بيروني  واقعيات  ناهمخواني  و  مرگبار 

توضيحي دارند؟
منبع: اعتماد

تسهيالت جديد براي مشموالن 
مقيم خارج از كشور

نيروهاي  ستادكل  انساني  منابع  اداره  جانشين 
سربازي  فروش  طرح  اجراي  توقف  از  مسلح 
داد  خبر  كشور  از  خارج  مقيم  ايراني  مشموالن 
و گفت: برابر مقررات جديد تسهيالتي براي رفت 
به  كشور  از  خارج  مقيم  ايراني  مشموالن  آمد  و 

ايران در نظر گرفته شد. 
خبرنگاران  باشگاه  وبگردي  گروه  گزارش  به 
سردار موسي كمالي در گفت و گو با ايسنا ،  در 

امروز  از  كه  جديد  مقررات  برابر  گفت:  باره  اين 
ابالغ شده، مشموالن ايراني مقيم خارج از كشور 
كشور  از  خارج  در  سال  سه  مدت  به  حداقل  كه 
اقامت داشته باشند، مي توانند در مجموع به مدت 
بدون  سال  در  دوبار  براي  حداكثر  و  ماه  سه 

تعيين تكليف سربازي به كشور تردد كنند.
به گفته وي اين مقررات شامل آن دسته از افرادي 

كه وارد غيبت شده باشند، نيز مي شود.
نيروهاي  ستادكل  انساني  منابع  اداره  جانشين 
مسلح افزود: واجدان شرايط مي توانند براي اخذ 
اسالمي  جمهوري  نمايندگي  يا  سفارت  به  مجوز 
از  قبل  و  كنند  مراجعه  كشور  از  خارج  در  ايران 

مهر  به  را  خود  گذرنامه  حتما  كشور  به  ورود 
اجازه تردد ممهور كنند.

كمالي درباره مهلت اجراي اين طرح نيز به ايسنا 
گفت: اين مقررات تا سال 96 اجرا مي شود.

نيروهاي  كل  ستاد  انساني  منابع  اداره  جانشين 
مسلح همچنين با اشاره به آن دسته از مشموالني 
كرده  سفر  كشور  از  خارج  به  تحصيل  براي  كه 
اسالمي  جمهوري  ماموران  از  والدينشان  يا 
افراد  اين  گفت:  نيز  هستند،  كشور  از  خارج  در 
مي توانند برابر قانون مربوطه بيش از سه ماه نيز 

در كشور اقامت داشته باشند.
توقف فروش سربازي مشموالن خارج از كشور

سربازي  فروش  طرح  اجراي  توقف  از  كمالي 
مشموالن ايراني مقيم خارج از كشور كه تا پايان 
سال 82 از كشور خارج شده اند خبرداد و گفت:  
پرداخت 10  با  مي توانستند  افراد  اين  گذشته  در 
ميليون تومان سربازي خود را خريداري كنند كه 
از امروز (14 مردادماه 92) اين طرح متوقف شد.

نيروهاي  ستادكل  انساني  منابع  اداره  جانشين 
مسلح ادامه داد: در عين حال اين مقررات عطف به 
ماسبق نشده و آن دسته از مشموالني كه پيش 
از اين نسبت به خريد خدمت سربازي اقدام كرده 
و تشكيل پرونده داده اند، مي توانند برابر مقررات 

قبلي نسبت به خريد سربازي خود اقدام كنند.

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

دهندگان معرفى نمائيد.
به ياد داشته باشيد هزينه هاى اين 
نشريه از سوى آگهى دهندگان 
معتبر و حامى فرهنگ ايرانى   

تامين مى شود .


