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صفحه 12

و  چاخان گويى  جاى  اينجا  ـ  دزد  دله  ،«آقازاده 
وكيل الدوله ها نيست ـ غرور و تكبر اجازه نداد اين 
ايشان  خود  ـ  كند  صحبت  درست  بزرگوار  آخوند 
هم مى داند كه چقدر دستمال كش دولت بوده است 
حاال به من مى گويد چاپلوس ـ با چماق لرى با او 
برخورد خواهم كرد ـ كاسب فتنه ـ دالل فتنه ـ اگر 
كنيم،  صحبت  غيرمودبانه  و  غيراخالقى  بخواهيم 

ادبياتش را بلد هستيم. و...»

ماجراى چماق ُلرى و نطق جنجالى نماينده كهگيلويه 
علنى  جلسه  پررنگ  هاى  حاشيه  از  يكى   ، بهمئى  و 
محمد  على  «سيد  آقاى  بود.  مجلس  دوشنبه  صبح 
كابينه  با  مخالفت  در  خود  نطق  در  بزرگوارى»  
سخنانى جنجالى بيان كرد. از به كار بردن اصطالح 
«چماق لرى» باالى سر دولت تا «دله دزد» خواندن 
به  بخواهد  وزيرى  هر  رفسنجانى:«  هاشمى  مهدى 
منطقه من نگاه ويژه نداشته باشد با چماق لرى با 

وى برخورد مى كنم، من لرتبار هستم.»
 ماجرايى كه البته خودش هم مجبور شد درباره اش 
توضيح دهد: « منظور من از چماق لرى يك اصطالح 
محلى بود! سخنى به مزاح و البته يك اصطالح را به 
ما  كوبيدن  براى  چماقى  را  آن  برخى  كه  بردم  كار 

كردند.»
از سوى ديگر،نماينده ُلرتبار مردم كرج در مجلس 
به  نسبت  آيين نامه اى  تذكرى  در  اسالمى  شوراى 
مى خواند،  لر  قوم  به  نماينده  يك  توهين  كه  آنچه 
تذكرى  در  كوليوند  محمدجواد  كرد.  انتقاد 
آيين نامه اى اظهار كرد: «يكى از ناطقين صبح بحثى 
را در تريبون مجلس مطرح كرد كه آن هم توهينى 

به خطه و قوم بزرگ لر است و طرح آن اينجا خيلى 
جالب نبود كه بگويد كه اگر وزرايى معرفى شوند كه 
مورد وثوق نباشند، آنها را با چماق لرى مى زنيم. 
وى با بى منطق خواندن اين سخنان گفت كه قوم لر 

مقابل دشمنان ايستاده اند.»
اما اين تمام ماجرا نبود بعد از سخنان اين بزرگوار 
در مجلس شبكه هاى اجتماعى و رسانه ها سخنان 

وى را در سطح گسترده اى منتشر كردند .
نوشته  خود  وبالگ  و  احمدى  نرگس  باره  اين  در 
عاميانه"  لفظ"ادبيات  كنون  تا  باز  دير  از  كه  است 
و  كوچه  مردم  توسط  شده  گرفته  كار  به  كالم  به 
بازار براى رفع حوائج خود اطالق شده است. حتى 
در شعر نيز ما قالبى به نام"فولكلور" يا همان شعر 
عاميانه داريم. از شعر "ننه دريا"ى شاملو گرفته تا 
اشعار سياسى "نسيم شمال" در عصر مشروطيت.

و  اقشار  دربين  كه  روست  آن  از  تمايز  وجه  اين 
سطوح مختلف مردم نحوه به كار گيرى، استخدام 
و استخراج كلمات بسته به نوع تحصيالت، حرفه ، 
فرهنگ، خانواده و... با يكديگر متفاوت بوده است.

قاعدتا" ادبيات كالمى يك تاجر با يك استاد دانشگاه 
و يا يك كسبه محلى تفاوت فاحشى دارد.

وبه  باشيد  رفته  بار  تره  ميدان  به  اگر  مثال  براى   
ادبيات رد وبدل شده بين افراد آنجا اعم از فروشنده 
يا افراد مرتبط با آنها دقت كرده باشيد؛ متوجه مى 
از  كدام  هر  گفتار  نوع  و  رفتار  اصطالحات،  شويد 
روز  و  معمول  ادبيات  با  آسمان   تا  زمين  از  آنها 
حتى  افراد  اين  گاه  كند.  مى  فرق  عادى  افراد  مره 
عرف  در  كه  كنند  مى  خطاب  را  يگديگر  الفاظى  با 
توهين محسوب مى شود . البته ميدان تره بار است 

و حرجى بر آن نيست!  ... ادامه در صفحه 5

گفتگوى اختصاصى با محسن غفارى بازيگر ايرانى در نمايش منافع مشترك

تئاتر سراسر خاطره است

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

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

اين شناسنامه همه ماست
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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

 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائيد. 
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«اگر موسيقى غذاى عشق است، بنوازيد! آنقدر در اين كار افراط كنيد تا دلزدگى پديد آيد، 
اشتياق تمام شود و سپس نابود گردد.»

شب دوازدهم، پرده اول، صحنه اول

“If  music  be  the  food  of  love,  play on!  Give  me  excess  of  it,  that,  surfeiting,  the  ap-
petite  may  sicken  and  so  die.”
Twelfth Night, Act I, sc. 1.

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

هفته پيش، با تأكيد بر گفتار نيك رئيس جمهورى جديد، اشاره اى كردم به «ادبيات» نويى كه عرصه 
رياست جمهورى ايران به كارگرفته شده است و بعضى از خوانندگان آن را به حمايت و جانبدارى 
نيز  هفته  اين  قضا،  بر  دست  بودند.  كرده  تعبير  اسالمى  نظام  و  روحانى  دولت  از  پرشين  نشريه 
گفتارهاى غير اخالقى يكى از نمايندگان مجلس در اخبار طنين انداز و يادآورى نكاتى چند را ملِزم 
شد. نكاتى كه اگرچه امروزه ديگر شرح واضحات و بديهيات است ولى رعايت نشدن آن دليل بر 

لزوم تكرار آن است.
ابتدا الزم است حضور تمام خوانندگان گرامى عرض كنم كه در مقام يك روزنامه نگار آزاد و در 
يك نشريه مردمى و غير سياسى، مهمترين وظيفه خود را تجليل زيبايى ها و نكوهش زشتى ها مى 
دانيم، حال از سوى هر مقام و انديشه و شخصيتى كه باشد. سخنان آقاى روحانى در مراسم تنفيذ 
و مصاحبه مطبوعاتى اش، فارغ از هر دغدغه و رويكرد سياسى و فارغ از اينكه او كه باشد و چه 

بكند، از نگاه اين نشريه، گفتارى در خور مقام رياست جمهورى و شأن ملت بود.
اكنون نيز به سهم خود خاطر نشان مى كنم، ادبيات و لحن بيانى كه نماينده كهكيلويه در نخستين 
نشست مجلس براى بررسى كابينه جديد به كار برد، ابداً نه در خور مقام نمايندگى مردم، نه مناسب 

فضاى مجلس و نه حتى برازنده لباسى است كه او از به تن داشتنش مفتخر بود! چرا كه:
يكم، چوب و چماق پاسخ كالم نيست؛ خواه چماق لرى باشد يا هر مدل و ساخت ديگرى! خشونت، 
دير بازى است كه در ايران شيوه پاسخگويى به عقايد گشته و خب، لزومى به گفتن نيست كه اين 

خود دليل ضاللت است!
دوم، تهمت زدن، يعنى نسبت دادن كار زشتى به كسى بدون ارائه ادله الزم، خود زشت ترين كار 
است و حتى در حقوق اسالمى مجازات هشتاد ضربه شالق براى آن تأيين شده. حال چگونه است 
كه نماينده مردم، در لباس تبليغ دين و در مكان رسمى نهاد قانون گذارى كشور، علنًا و با تأكيد، نه 

يك بار كه چند بار، فردى را با ذكر كامل نام و فاميل، دزد خطاب مى كند؟!

سردبير

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

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

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

مدت اشتراك براى كشور انگلستان:        ششماه 60 پوند         يكسال 100 پوند

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

تمامی سواالت دقيق پاسخ دهيد

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

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

3000 نسخه چاپى
پرتيراژترين نشرية ايرانى در انگلستان 

و بهترين رسانه  جهت درج پيامهاى بازرگانى 

07811000455
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تصويري  نخستين  قطعا  «موناليزا» 
لئوناردو  اسم  شنيدن  با  كه  است 
مي شود؛  تداعي  ذهن  در  داوينچي 
در  همچنان  كه  زن  يك  نقاشي 
اما  است.  نهفته  اسرار  هزاران  پس 
تنها  نمي توان  را  لئوناردو  اهميت 

چنين  خلق  در  چيره دستي اش  به 
گذشت  از  پس  دانست.  تصويري 
هنرمند،  مرگ  از  سال  پانصد  تقريبا 
با  متفاوت  آثاري  از  تازه  نمايشگاهي 
رونمايي  داريم  ذهن  در  وي  از  آنچه 
تازه  پرتويي  كه  نمايشگاهي  مي شود؛ 
مي اندازد.  لئوناردو  فكري  باز  افق  بر 
«مكانيك  عنوان  با  نمايشگاه  اين 
و  دقيق  مطالعاتي  شامل  انسان» 
كه  است  انسان  آناتومي  از  باجزييات 
تصوير  به  ماهرانه  هنرمند،  توسط 
مجموعه  اين  است.  شده  كشيده 
يكي  به  لئوناردو  است  شده  باعث 
آناتومي شناسان  مشهورترين  از 
چرا  شود  بدل  بشريت  تاريخ  همه 
و  او  تصويرسازي هاي  همچنان  كه 
بدن  كار  و  ساز  بر  شرحش  چگونگي 
بدن  كامپيوتري  مدل سازي  تكنيك  با 
مشاهده  امروزه  كه  (چيزي  انسان 

مي كنيم) برابري مي كند.

لئوناردو  از  اثر   30 شامل  نمايشگاه 
توضيحات  و  يادداشت ها  همراه  به 
از  بسياري  كه  ست  آنها  ضميمه 
-1511 زمستان  طول  در  آثار  اين 

بيست  از  شكافي  كالبد   به دنبال   1510
مجموعه  اين  در  شده اند.  خلق  جسد، 
و  استخوان ها  تمامي  تقريبا  هنرمند 
تصوير  را  انسان  بدن  ماهيچه هاي 
به  شروع  از  پيش  او  است.  كرده 

شباهت  بيشترين  براي  طراحي، 
اجزاي  واقعي  ساختار  فرم  با  آثارش 
بدن، تحقيقات گسترده يي را آغاز كرد 
و در همين حين كم و بيش به انتشار 
قالب  در  تحقيقاتش  از  يادداشت هايي 
يادداشت هاي  مي انديشيد.  مقاله  يك 
لئوناردو پس از كالبد شكافي و تشريح 

شامل  حيوانات،  گاهي  و  انسان  بدن 
رگ ها،  آن،  جزييات  و  قلب  ساختار 
بود.  ديگر  نكته  صدها  و  استخوان ها 
هنرمند  مرگ  زمان  تا  يادداشت ها  اين 
طراحي هاي  ساير  ميان  در   (1519)
يادداشت ها،  ديگر  و  خصوصي 
تا  و  ماند  باقي  نشده  منتشر  همچنان 
سده هاي بعد از ديد عموم پنهان ماند.

مدل سازي كامپيوتري، ام. آر. اي، وفيلم 
سه بعدي، همگي امكان كاوش در بدن 
تمامي  با  مختلف  زواياي  از  را  انسان 
ردپاي  كه  است  كرده  فراهم  جزييات 
امروز  تكنولوژي  دراين  پيشرفت 
تصويري  مطالعات  در  مي توان  را 
لئوناردو جست وجو كرد، با اين تفاوت 
نهال هايي  همچون  وي  طرح هاي  كه 
شايد  و  ساعت ها  بايد  كه  بودند  نوپا 
روزها به دنبال تكنيك مناسب مي گشت 
(تكنيكي كه به بيان تصويري او قوت 
وضوح  و  درستي  به  تا  مي بخشيد.) 
انسان  سه بعدي  بدن  بيشتر،  هرچه 
را در دو بعد سطح كاغذ نمايش دهد. 
او  استفاده  در  لئوناردو  هوشمندي 
ساختار  نمايش  در  مختلف  علوم  از 
او  كه  چرا  است  آشكار  آناتومي، 
مهندسي  علوم  و  معماري  از  پيوسته 
دروني  روابط  تا  مي جست  سود  و... 
و  شرح  آنها  مبناي  بر  را  بدن  اجزاي 
كه  است  كسي  نخستين  او  دهد.  بسط 
از  تمام  جزييات  با  و  جامع  تصويري 

ستون فقرات ارائه داد.

تصوير سازي هاي  از  يكي  در 
خارق العاده و منحصر به فرد هنرمند، 
را  دست  ساختار  تصويرسازي 
چهار  از  متشكل  كه  مي كنيم  مشاهده 
استخوان  با  و  است  اليه يي  برش 
طراحي  آن  از  بعد  مي شود،  شروع 
آن  به دنبال  و  دارد  قرار  ماهيچه 
مي آيد.  دوم  و  اول  اليه  تاندون هاي 
شبيه سازي  كامپيوتري  مدل  دقيقا 
امروز در درك پيچيدگي هاي بدن، بر 
مبناي تكنيك ساختار اليه يي لئوناردو 
شكل گرفته است. در اثر دوصفحه يي 

و  شانه  ماهيچه هاي  هنرمند،  ديگر، 
هشت  از  چرخش،  حال  در  را  بازو 
درجه   180 زاويه  با  مختلف  نقطه 
تمهيد  اين  با  كه  است  كرده  طراحي 
نمايش  و  سه بعدي  طراحي  پيچيدگي 
آن بر سطح دو بعدي كاغذ ممكن شده 
است. اشتياق بيش از حد لئوناردو به 
ساختار شانه باعث شده است كه وي 
مطالعه  صرف  را  زيادي  زمان  مدت 
بافت اين عضو كند، به طوري كه طي 
هر مرحله از كالبد شكافي، شانه را از 
است.  كرده  طراحي  مختلفي  زواياي 
فيلمي  نمايشگاه  از  بخش  اين  در 
شانه  كالبد شكافي  كه  مي شود  پخش 
را نمايش مي دهد تا مخاطب به خوبي 
شهودي  مطالعه  شگفت انگيز  فضاي 
هنرمند را درك كند. چنين مشقتي در 
آرايش  و  كار  و  ساز  كشف  راستاي 
منسجم،  كل  يك  در  بدن  اجزاي 
قاعدتا توسط «نخستين ها» كاري بس 
از  وسيعي  بخش  است.  بوده  دشوار 
لئوناردو  مديون  امروز  پزشكي  علم 
شاخص  بخش   است.  داوينچي 
يادداشت هاي  شامل  نمايشگاه  ديگر 
جسد  از  وي  مشاهدات  و  لئوناردو 
 (1508) است  ساله  صد  مرد  يك 
بررسي  به  آن  تشريح  از  پس  كه 
سرخرگ ها  و  بافتاري  بيماري هاي 
پرداخته  آن   درباره  يادداشت هايي  و 
تصوير  شامل  ديگر  بخش  است. 

مادر  رحم  در  جنين  يك  شگفت انگيز 
به همراه تصوير اسكن شده سه بعدي 
كه  است  حال)  زمان  به  (متعلق  آن 
از  وي  دريافت  مي كند  مشخص 
وضعيت و چگونگي قرار گيري كودك 

در رحم كامال صحيح بوده است.

سلسله  از  نمونه   عالي ترين  و  آخرين 
پي  در  لئوناردو  اين چنيني  اقدامات 
روي  مطالعه  اندام ها،  شهودي  مطالعه 
طبق  او  است.  نر  گاو  يك  قلب  اندام 
طراحي  قلب  مختلف  اجزاي  از  معمول 
يادداشت هايي  آن  كنار  در  و  مي كند 
بر  مبني  دهد  شرحي  تا  مي نويسد 

بسته  موجود  اينكه چگونه زندگي اين 
كنار  در  اجزا  اين  بي نقص  كاركرد  به 
از  شيشه يي  مدل  يك  او  است.  هم 
را  خون  گردش  تا  مي سازد  آئورت 
تشريح كند. از آن زمان تا سال 1980 
دريابند  پزشكان  تا  مي كشد  طول 
آن  در  لئوناردو  تشريحي  مدل  كه 
مخاطبين  است.  بوده  صحيح  زمان، 

تا  بود  خواهند  قادر  قسمت  اين  در 
مدل  با  را  قلب  يك  آر. اي  تصوير  ام. 
در  خون  گردش  از  هنرمند  شيشه يي 
بسيار  لئوناردو  كنند.  مقايسه  قلب، 
ويليام  كه  خوني  گردش  سيستم  به 
شده  نزديك  كرده،  كشف  هاروي 
بود اما «قلب» پايان مطالعات ارگانيك 

لئوناردو داوينچي بود...

نمايشگاه  كيوريتور  كليتون،  مارتين 
است  باري  نخستين  اين  مي گويد: 
لئوناردو  آناتومي  طراحي هاي  كه 
داوينچي در كنار مدل هاي كامپيوتري 
در  نمايش  به  آناتومي  از  امروزين 

مي آيد و اين مقايسه و دريافت شباهت 
تحقيقاتي مربوط به پانصد سال پيش 
شگفت انگيز  و  جذاب  بسيار  امروز،  و 
خواهد بود. اين نمايشگاه تا 10 نوامبر 
كاخ  در  واقع  كويين  گالري  در  امسال 
از  بخشي  عنوان  به  هوليرودهاوس، 
ادامه  ادينبرگ،  بين المللي  فستيوال 

دارد.

نمايشگاهي متفاوت از آثار لئوناردو داوينچي در اسكاتلند

مكانيك انساني
الهام سالميان

خواننده گرامى
مخارج هفته نامه پرشين فقط از محل آگهى ها و حق 
اشتراك تامين مى شود. هفته نامه پرشين انتظار دارد 
در صورتى كه آن را مى پسنـــــديد و ماندگارى آن 
را  ما  ميدانيد  مفيد  زبانان  فارسى  و  فرهنگ  براى   را 
يارى كنيد. همانطور كه بارها نوشته ايم،  در صورت 
ازدياد تعداد مشتركان و آگهى ها، هفته نامه دوام ميابد 
و به راه اطالع رسانى وكارهاى فرهنگى خود ادامه مى 

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

به ما معرفى كرده اند.
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صالحيت  رد  تكنوكرات  چند  احتماال 
مى شوند

پيش بينى غربى ها 
از نتيجه جلسه راى 
اعتماد به كابينه

بسيارى از وزراى پيشنهادى روحانى 
تكنوكرات هايى هستند كه در دوران 
رياست جمهورى خاتمى و هاشمى ، 
احتماال  اما  داشتند  دولتى  هاى  پست 
اعتماد  راى  آنها  از  برخى  به  مجلس 

نخواهد داد.

جديد  جمهور  رئيس  روحانى،  حسن   
علنى  صحن  در  دوشنبه  روز  ايران 
كرد،  اعالم  اسالمى  شوراى  مجلس 
آن  با  كه  كرده  انتخاب  را  اى  كابينه 
به مقابله با بحران اقتصادى و ايزوله 
ديپلماتيك ايران مى رود. او خطاب به 
وزراى  به  بايد  كه  مجلس  نمايندگان 
گفت:  بدهند،  اعتماد  راى  پيشنهادى 
به  راى  وزرا،  به  شما  اعتماد  راى 
اشخاص نيست لبكه راى به يك دولت 

و طرح هاى آن است.

از  بسيارى  رويترز،  گزارش  به 
وزراى پيشنهادى روحانى تكنوكرات 
رياست  دوران  در  كه  هستند  هايى 
پست   ، هاشمى  و  خاتمى  جمهورى 
هاى دولتى داشتند اما احتماال مجلس 
نخواهد  اعتماد  راى  آنها  از  برخى  به 
داد. محافظه كاران در مجلس شوراى 
اسالمى مى گويند وزرايى مانند بيژن 
زنگنه كه به مديرى با تجربه و توانمند 
مير  به  اندازه  از  بيش  است،  مشهور 

حسن موسوى نزديك بوده است.

وزير  نجفى،  على  محمد  و  زنگنه 
پيشنهادى علوم، پس از انتخابات 88 
با مقام معظم رهبرى مالقات كرده و 
مير  از  طرفدارى  در  نشست  اين  در 
اين  با  گفتند.  سخن  موسوى  حسين 
محافظه  از  حسيينيان،  اهللا  روح  حال 
شنبه  روز  مجلس  اصولگراى  كاران 
وزراى  از  درصد   80 كرد  اعالم 
مى  اعتماد  راى  روحانى،  پيشنهادى 

گيرند.

حسين  كه  است  حالى  در  اين 
در  كيهان  سردبير  شريعتمدارى، 
نوشت؛  خود  دوشنبه  روز  سرمقاله 
فتنه  در  وى  گفته  به  كه  آنهايى  جاى 
نه  است  زندان  در  اند  داشته  دست 
در  روحانى  مقابل  در  وزارتخانه.  در 
وزارت  كرد  تاكيد  زنگنه  از  حمايت 

نفت به ديپلماسى فعال نياز دارد.

انتخاب روحانى براى وزارت خارجه 
نيز محمد جواد ظريف است كه سال 
ايران  نمايندگى  سمت  دار  عهده  ها 
در  او  است.  بوده  ملل  سازمان  در 
ايران  بين  متعددى  محرمانه  مذاكرات 
اما  است  داشته  حضور  آمريكا  و 
هاى  ديدگاه  مجلس  نمايندگان  برخى 

او را غربى توصيف مى كنند.

روحانى كابينه خود را تنها با مردان 
وزراى  اما  داده  تشكيل  تكنوكرات 
انتظار  در  هفته  اواخر  تا  پيشنهادى 
راى اعتماد مجلس خواهند بود. اين در 
روحانى  هاى  انتخاب  كه  است  حالى 

هم اكنون مورد انتقاد محافظه كاران 
تندرو در مجلس قرار دارد

به گزارش آسوشيتدپرس، نمايندگان 
به  را  روحانى  دوشنبه  روز  مجلس 
حامى  هاى  چهره  برخى  معرفى  دليل 
كليدى،  هاى  وزارتخانه  براى  غرب 
جمهور  رئيس  اما  كشيدند.  چالش  به 
دنبال  به  كه  گفت  مجلس  به  جديد 
تعديل تنش ها با جهان خارج و بهبود 

وضعيت اقتصادى ايران است .

خبرگزارى  اين  گزارش  بر  بنا 
طول  به  روز  سه  احتماال  آمريكايى، 
راى  مجلس  نمايندگان  تا  انجامد  مى 
خود را در مورد 18 وزير پيشنهادى 

روحانى براى كابينه اش، اعالم كنند.

زمينه  اين  در  نيز  فرانسه  خبرگزارى 
روز  اسالمى  شوراى  مجلس  نوشت، 
وزراى  خصوص  در  بحث  دوشنبه 
راى  دادن  و  روحانى  پيشنهادى 
اعتماد يا عدم اعتماد به آنها را آغاز 
كرد. روحانى در جلسه روز دوشنبه 
هايش  اولويت  كه  كرد  اعالم  مجلس 
حل  ايران،  اقتصادى  بحران  با  مقابله 
لغو  براى  تالش  و  اى  هسته  مجادله 

تحريم هاست.

ادامه  فرانسوى  خبرگزارى  اين 
با  تنها  را  خود  كابينه  روحانى  داد: 
اما  داده  تشكيل  تكنوكرات  مردان 
در  هفته  اواخر  تا  پيشنهادى  وزراى 
خواهند  مجلس  اعتماد  راى  انتظار 
انتخاب  كه  است  حالى  در  اين  بود. 
انتقاد  مورد  اكنون  هم  روحانى  هاى 
محافظه كاران تندرو در مجلس قرار 
پيشنهادى  وزراى  خصوص  به  دارد. 
نقشى  دليل  به  مسكن  و  نفت  علوم، 
كه در انتخابات 88 و حوادث پس از 
شديدترين  معرض  در  اند،  داشته  آن 
سوى  از  آنها  دارند.  قرار  ها  انتقاد 
نمايندگان تندروى مجلس به عضويت 
متهم  موسوى  حسين  مير  ستاد  در 

هستند.

در  افراطي  نمايندگان  برخي  سوي  از  كه  گفتاري  درباره 
مجلس شنيده مي شود

فحاشي، ادبيات 
شكست خوردگان

حميدرضا جاليي پور

نمايندگان  برخي  سوي  از  روزها  اين  كه  گفتاري  نوع  اين 
افراطي در مجلس شنيده مي شود را مي توان هم به لحاظ 
روانشناسي و هم از منظر اجتماعي بررسي كرد. از منظر 
مشكل  يك  وادبيات  گفتن  سخن  اين گونه  در  اجتماعي، 
براي  حرفي  مخالف  نمايندگان  اينكه  آن  و  هست  اساسي 
حال  درعين  ولي  نداشتند  كشور  مسائل  با  ربط  در  گفتن 
مي خواستند با حرف شان و نوع گفتن شان، هم مواضع شان 
عنوان  به  كه  بود  اين  بهتر  كنند.  القا  را  خودشان  هم  و 
مخالف، برنامه يك وزير دولت آقاي روحاني را طرح كنند 
اما  بياموزند.  چيزي  هم  مخاطب  به  و  كنند  نقد  سپس  و 
آنها نمي توانستند اين گونه و از منظرطرح و نقد برنامه هاي 
وزيران وارد گفت وگو شوند چراكه محور برنامه ها براي 
و  است  بحران  شرايط  از  كشور  بردن  بيرون  و  توسعه 
ادبياتي  بشري  جوامع  همه  در  ما  نيست.  آن  در  حرفي 
داريم به نام ادبيات عوام؛ كه در كشور ما هم اين ادبيات 
ما  رسمي  ادبيات  روي  عوام  ادبيات  نبايد  اما  دارد  سابقه 
ادبيات  اين  اخير  سال  چند  در  متاسفانه  كه  بگذارد  تاثير 
تريبون رسمي پيدا كرد و استفاده از اين نوع ادبيات توسط 
ادبيات  .فحاشي،  است  اتفاق  همان  ادامه  مجلس  در  برخي 
آدم هاي شكست خورده است كه شكست شان را نمي توانند 
قبول كنند. اين فحاشي ها از موضع ضعف است. كسي كه 
واقع بين است و قدر و منزلت خودش را مي داند، اين گونه 

صحبت نمي كند. به اعتقاد من اكثريت كابينه روحاني راي 
تريبون شان  از  مي دانند  را  اين  چون  مخالفان  و  مي آورند 
كه  كساني  اما  مي كنند.  استفاده  شكل  اين  به  متاسفانه 
مي زنند  حرف  مجلس  صحن  در  ادبيات  اين  با  دارند  االن 
آنقدر ناشي هستند كه نمي دانند، رييس جمهور و كابينه اش 
مي دانند  اصالحق  را  خودشان  آنها  هستند.  ملت  محبوب 
كه خودشان فرشته اند و ديگران از منظرشان، شيطان. لذا 
اينها  كه  سال هاست  متاسفانه  و  مي كنند  فحاشي  بي دريغ 
امنيت دارند، در حالي كه اگر يكي از اين حرف ها را هركدام 
عمومي  اذهان  تشويش  جرم  به  مي زدند،  اصالح طلبان  از 

بازداشت مي شدند.
به هر روي اين ادبيات ديگر در شرايط ما جواب نمي دهد، 
به  بايد  كه  كشوري  سال  هشت  اين  در  كه  شرايطي  در 
سمت توسعه خيز بر مي داشت به سمت سير نزولي رشد 
خيز  اجتماعي  آسيب هاي  ميزان  رفتن  باال  و  اقتصادي 
برداشت. در آن اوضاع همين آقايان نه راه حلي داشتند و 
نه يك كلمه حرفي در نقد مسببان رخدادها! همين كساني 
گذشته  سال  هشت  در  مي كنند  فحاشي  بلبل  مثل  حاال  كه 
مردم  نمي كردند؟  نقدي  اوضاع  آن  از  چرا  و  بودند  كجا 
به  نياورند،  راي  آقايان  همين  اينكه  بيم  از  درانتخابات 
شكل غافلگير كننده يي به دورترين كانديدايي كه مواضعش 
به شدت از مواضع اين تندروها دور بود، راي دادند. آقاي 
راي  او  كانديداي  به  مردم  اما  شد  صالحيت  رد  هاشمي 
مخالفان  تعداد  نيست،  مجلس  اكثريت  صداي  اين  دادند. 
به  است.  محدود  مي اندازند،  راه  هوار  و  داد  كه  تندرويي 
دروغي  هستند،  واليت  حامي  كه  هم  شعارشان  اين  نظرم 
و  فاخر  ادبياتي  با  خامنه اي  آقاي  چراكه  نيست  بيش 
مودبانه حرف مي زند اين دوستان حداقل كاش اين مساله 

را از ايشان ياد مي گرفتند و قدري بهتر حرف مي زدند.

استاد جامعه شناسي دانشگاه تهران - منبع اعتماد

ادامه از صفحه اول

به اين اصطالح دقت كنيد:"دله دزد"  اين كلماتى است كه 
در صحن علنى مجلس كه به طور زنده از تلويزيون پخش 
مى شد توسط يك روحانى نماينده مجلس بر زبان آورده 
شد.كه اگر اين اصطالح  را در خيابان و درحالت عادى يا 

دعوا به كسى بگويى قيامت به پا مى شود .
من نماينده مجلس يا طلبه  هرگز نبوده ام اما چه باور كنيد 
چه خير در عمرم تاكنون يك بار اين اصطالح را به كار 
اين  اينكه  نه  آن!  غير  يا  دشمنان  مورد  در  حتى  ام  نبرده 
اصطالح را بلد نباشم يا كاربرد آن را ندانم يا مثال" خيلى 
مودب باشم! بلكه اين شان و جايگاه شاعرى يا موقعيت 
زبان  بر  را  آن  حتى  كه  دهد  نمى  را  اجازه  اين  اجتماعى 

بياورم. نمايندگان مجلس را نمى دانم."

به هر حال آنها كه پيگير اولين جلسه بررسى راى اعتماد 
به وزراى پيشنهادى جناب آقاى روحانى بودند و مدام از 
طريق راديو و تلويزيون، نطق هاى حاضران در مجلس را 
را  قصار!  جمالت  و  واژه ها  اين  احتماال  مى كردند،  دنبال 

نيز شنيده اند.
جمالتى كه متاسفانه در شان مجلس شوراى اسالمى به 

عنوان جايگاه قانون گذارى و قانون مدارى نبود.

نخبگان  در  بى اخالقى  رشد  اخير  سال هاى  طى  متاسفانه 
گويى  و  است  داشته  چشمگيرى  افزايش  ما  سياسى 
فرهنگى  سياسى،  شخصيت  را  خود  كه  افرادى  از  برخى 
يا اجتماعى مى دانند، براى مقابله، مخالفت يا نقد يك تفكر، 
و  فرهنگ  از  عبور  مجوز  خود  براى  عملكرد  يا  جريان 

مدنيت را صادر مى كنند.

كه  باشيم  فرد  دو  نزاع  شاهد  عمومى،  مكان  يك  در  اگر 
فروگذار  زشت  الفاظ  بيان  از  هم  با  مواجهه  يا  مقابله  در 
سطح  از  آنها  كه  كنيم  قانع  را  خود  توانيم  مى  نمى كنند، 
برخوردار  متوسطى  حتى  و  باال  اجتماعى  و  فرهنگى 
نيستند. اگر در ورزشگاه هاى ما به خاطر منافع شخصى يا 
گروهى، فحاشى اتفاق مى افتد هم مى توانيم دليلى بتراشيم 
تماشاگرنما  و  نيستند  واقعى  تماشاگران  اينها  مثال  كه 
زشت،  الفاظ  از  استفاده  ما  مجلس  در  اگر  اما  هستند، 
توهين، اتهام و... رخ دهد ( كه اتفاقا طى سال هاى گذشته 
روى  كه  آنها  براى  بايد  دارد)  وجود  ذكرى  قابل  موارد 
مى دانند  سياسى  نخبه  را  خود  و  نشسته اند  سبز  صندلى 
نيز  آنها  به  مى توان  آيا  گرفت؟  نظر  در  پيشوندى  چه 

وكيل  جايگاه  در  را  خود  كه  نماينده اى  گفت؟  نما  نماينده 
الفاظ  از  كه  مى دهد  اجازه  خود  به  چگونه  مى داند،  مردم 
زشت استفاده كند؟ آيا مردم به او چنين اجازه اى داده اند؟

در  گذشته  ديروزهاى  از  خيلى   و  ديروز  آنچه  متاسفانه 
مجلس يا محافل سياسى ما رخ داده، جاى هيچگونه دفاعى 
را باقى نمى گذارد. اينكه شان و شئون افراد و اركان حفظ 
بدون  يا  كه  مى دهد  اجازه  خود  به  هركسى  و  نمى شود 
يا  و  كند  وارد  جريانى  يا  شخصى  به  را  اتهامى  مدرك 
فردى ديگر با ادبيات خاص "چاله ميدان" سخن بگويد و 
طرف مقابل هم در مقام تالفى با همان ادبيات صحبت كند، 

جاى نگرانى دارد.

اگر قرار بر اين باشد كه نخبگان ما، دچار توهم شوند و 
با تكيه بر نخبگِى خود، پا را از دايره شرع، عرف، اخالق و 
ادب فراتر بگذارند، بهتر است كه چنين نخبگانى را نداشته 

باشيم.
ادبيات رايج در برخى سطوح سياسى ما به جايى رسيده 
درنظر  شايد  باشيم.  كشور  سياسيون  آينده  نگران  كه 
برخى  براى  سياست"  "ادبيات  اجبارى  واحد  چند  گرفتن 
و  شان  تا  باشد  راهكار  اولين  نخبه  اصطالح  به  آقايان 
جايگاه نظام جمهورى اسالمى را از خاطر نبرند و يادشان 
بماند، در قبال جمهورى اسالمى و تريبونى كه اين نظام 
ادبيات  كه  آنها  هستند.  مسئول  داده  قرار  اختيارشان  در 
خوبى  به  سال  چند  اين  طى  و  هستند  بلد  هم  را  بى ادبى 
تبحر خود را نشان داده اند نيز بهتر است اين داشته هاى 
باارزش خود را براى جاى ديگرى خرج كنند. مجلس ما به 

نماينده نما احتياجى ندارد.

رشد  اخير  سال هاى  طى  متاسفانه 
ما  سياسى  نخبگان  در  بى اخالقى 
است  داشته  چشمگيرى  افزايش 
خود  كه  افرادى  از  برخى  گويى  و 
يا  فرهنگى  سياسى،  شخصيت  را 
مقابله،  براى  مى دانند،  اجتماعى 
يا  جريان  تفكر،  يك  نقد  يا  مخالفت 
از  عبور  مجوز  خود  براى  عملكرد 

فرهنگ و مدنيت را صادر مى كنند.

گزارش هفته
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توصيه هاي آمريكايى 
به مصــــري ها

جان مك كين و ليندزى گراهام* . ترجمه: حميدرضا آريان پور

ما هفته گذشته براى پشتيبانى از تالش بين المللى اياالت متحده 
براى كمك به پايان بحران سياسى مصر به قاهره سفر كرديم و 
با رهبران دولت مدنى، نيروهاى مسلح، احزاب سياسى، جامعه 
مدنى و اخوان المسلمين ديدار كرديم. حاال بازگشته ايم در حالى 
حال  در  به سرعت  بحران  حل  براى  زمان  كه  شده ايم  قانع  كه 
سپرى شدن است، اما هنوز بختى براى حل بحران وجود دارد 
آيند؛  گردهم  كشورشان  به خاطر  خوش نيت  مصرى هاى  اگر 

كشورى كه قلب جهان عرب است.
ما دوستان قديمى مصر و نيروهاى مسلح اين كشوريم. سال هاى 
خارجى  كمك  نگه داشت  براى  ديگران  همراه  به شدت  بسيار 
 2011 انقالب  نخستين  حامياِن  از  جنگيده ايم.  مصر  به  حياتى 
بوديم و پيوسته از اشتياق هاي دموكراتيك مردم مصر سخن 
گفته ايم. ما در ميان سخت ترين منتقدان اقدامات غيردموكراتيك 
ميليون ها  با  و  بوديم  مصر  سابق  رييس جمهور  مرسى،  محمد 
مصرى كه ماه گذشته براى تظاهرات عليه سوءاستفاده مرسى 

از قدرت به خيابان ها آمدند همدردى كرديم.

 اما چنان كه هفته گذشته در قاهره هم گفتيم شرايط بركنارى 
كودتا  به جز  چيزى  مى توانيم  به سختى  را  قدرت  از  مرسى 
توصيف كنيم. رهبران ناموفق در يك دموكراسى بايد مقامشان 
را با باخت در انتخابات ترك كنند. پيام اصلى ما در قاهره ساده 
پايدار،  ثبات  براى  ماندنى  راه  تنها  دموكراسى  بود:  بى پرده  و 
آشتى ملى، رشد پايدار اقتصادى و بازگشت سرمايه گذارى و 
انتخابات  از  بيشتر  چيزى  دموكراسى  است.  مصر  به  توريسم 
است. دموكراسى به معناى حكمرانى دموكراتيك است: فرآيند 
به  دست  كه  زمان  هر  تا  مصريان  تمام  كه  جامعى  سياسى 
خشونت نزنند در آن آزاد و قادر به مشاركت باشند، محافظت 
از حقوق اساسى بشر از طريق حكومت قانون و قانون اساسى 
و دولتى كه از جامعه مدنى به تپش درآمده دفاع مى كند و آن را 
ترويج مى دهد. اين نوع آينده دموكراتيكى است كه ما باور داريم 

بيشتر مصرى ها مى خواهند. 

اما اكنون خطر اين است كه افراط گرايى و نيروهاى ارتجاعى، 
در  مرسى  هواداران  ميان  در  برخى  و  مصر  دولت  در  برخى 
خشونت،  از  تاريكى  مسير  به  را  كشور  مى خواهند  خيابان ها، 
ستم و انتقام بكشانند كه محكوم به شكست هر دو سو است، 
اين تمام مشكالت مصر را به گونه اى بيكران بدتر خواهد كرد و 
در نهايت منافع امنيت ملى اياالت متحده و متحدان ما را تهديد 

كه  هنگامى  به ويژه  آورد-  به خاطر  بايد  واقع،  در  كرد.  خواهد 
متمركز  القاعده  مداوم  و  واقعى  تهديد  بر  دوباره  آمريكا  ذهن 
شده است كه رهبر القاعده، ايمن الظواهرى، از اعضاى پيشين 
و  خشن  سركوب  جريان  در  كه  است  مصر  اخوان المسلمين 
بازداشت رهبران اخوان از سوى رژيم گذشته مصر راديكال تر 
شد. تكرار بدترين اشتباه گذشته حاال تنها مصر را محكوم به 
آينده اى با عدم ثبات طوالنى و ركود مى كند، در حالى كه نسلى 
نو از سربازان راديكال را هم براى گروه هاى تروريستى مانند 
القاعده خلق مى كند. ما بر اين باوريم كه هنوز مردمان بسيارى 
بهترى  آينده  كه  طرفينى  همه  در  ميهن دوستى  و  خوب  نيت  با 

براى مصر مى خواهند وجود دارد.

دلگرم كننده  كه  شنيده ايم  بسيار  چيزهاى  ديدارهايمان  در  ما   
خوبشان  حرف هاى  كرديم  تشويق  را  طرفين  تمام  ما  بودند، 
تشويق  را  آنها  حال  عين  در  كنند.  تقويت  سازنده  اعمال  با  را 
دست  از  حال  در  زمان  چراكه  كنند  چنين  به سرعت  كرديم 

رفتن است. ضرورى است تمام مردم و احزاب مصر به آينده 
فراگير  گفت وگوى  طريق  از  صلح آميز  را  اختالفاتشان  بنگرند، 
را  دشوارى  فداكارى هاى  و  سخت  مصالحه هاى  و  كنند  حل 
انجام دهند كه براى حفظ كشورشان الزم است. ضرورى است 
طرفداران مرسى، از جمله اخوان المسلمين، بپذيرند كه اقدامات 
به عنوان  او  و  كرده  ايجاد  را  گسترده اى  عمومى  نارضايتى  او 
رييس جمهور مصر بازنخوهد گشت، و اينكه آنها بايد از اعمال 
جايگزين  اين  چراكه  كنند،  خوددارى  خشونت آميز  تحريكات  و 

خوب يا كارآمدى براى پيشبرد منافع آنان نيست.

مسلح  نيروهاى  و  مدنى  دولت  كه  است  ضرورى  همزمان، 
دوست  را  مرسى  هواداران  كه  هم  چقدر  هر  كه  كنند  تصديق 
محروم كردن  اينكه  و  هستند  مصرى  هم  آنها  باشند،  نداشته 
به  اين  است.  درست  نه  و  واقع گرايانه  نه  ملت  زندگى  از  آنان 
معناى برخورد بزرگوارانه و نه كينه جويانه با آنان است. اين 
به معناى تنظيم جدول زمانى خاص براى  گذار به دموكراسى و 
قادر كردن تمام مصرى ها به مشاركت در اصالح قانون اساسى 
و  معتمد  مصريان  كه  است  اين  تضمين  معناى  به  اين  است. 
سازمان هاى بين المللى قادر به نظارت بر كمپين ها و انتخابات 
جمله  از  سياسى  زندانيان  آزادى  معناى  به  اين  و  باشند  آينده 

هواداران مرسى است. 

تاثيرى  مى تواند  دهد  رخ  مصر  در  رو  پيش  هفته هاى  در  آنچه 
تعيين كننده بر آينده اين كشور و همچنين بر آينده خاورميانه 
داشته باشد. ما همچنان معتقديم كه مصر مى تواند به عنوان مدل 
و  منطقه  الهام بخش  مى تواند  كه  كند  عمل  جامعى  دموكراسى 
جهان باشد. در اين تالش بزرگ، اياالت متحده بايد به حمايتش 

ادامه دهد.
*سناتورهاى اياالت متحده

منبع: واشنگتن پست

اخوان  مدعي 
نقش ايران 
در سقوط 

«مرسي» شد! 
مردم  قيام  گيري  شكل  ابتداي  از 
مصر عليه حكومت حسني مبارك 
ايران  پيش،  سال  دو  از  بيش  در 
جنبش،  اين  از  حمايت  ضمن 
پشتيباني خود را از استقرار دولتي 
اعالم  مصر  سرزمين  در  اسالمي 
كرد. اما اكنون كه محمد مرسي در 
پي مجموعه اي از تحوالت سقوط 
تالش  در  المسلمين  اخوان  كرده، 
پذيرش  از  گريز  و  فرافكني  براي 
اشتباهات، ايران را يكي از عوامل 
سقوط رئيس جمهور مصر معرفي 

كرده است.
گذشت  با  «تابناك»،  گزارش  به 
كه  تحوالتي  مجموعه  از  ماه  يك 
مرسي  محمد  دولت  سقوط  به 
هواداران  شد،  منجر  مصر  در 
سياسي  تحليلگران  و  جنبش  اين 
شوك  از  هنوز  آن  به  وابسته 
خارج نشده و به جاي تالش براي 
ارزيابي نقاط ضعف و قوت خود و 
داليل روگردان شدن اقبال مردمي 
مجموعه  دارند  سعي  ها،  آن  از 
خود  ناكامي  در  را  ديگري  عوامل 
رابطه،  اين  دهند.در  جلوه  دخيل 
در  مي نويسد  «المانيتور»  سايت 
تحليلي  «اسناد  از  نسخه  اولين 
طي  المسلمين  اخوان  كه  داخلي» 
آن  انتشار  به  اخير  روزهاي 
در  ايران  از  ورزيده،  مبادرزت 
كشورهاي  و  اسرائيل  رژيم  كنار 
عنوان  به  فارس  خليج  حاشيه 
مرسي  سقوط  ساز  زمينه  عوامل 
ياد شده است.به نوشته المانيتور، 
احمد  «محمد  توسط  متن  اين 
سرشناس  چهره هاي  از  راشد»، 
راشد  است.  شده  نگاشته  اخوان 
عراق  كشور  تبعه  يك  ساله،   75
است كه به عنوان مهمترين برنامه 
شناخته  اخوان  تئوريسين  و  ريز 
پست  هيچ  وي  اگرچه  مي شود. 
ندارد،  سازمان  اين  در  رسمي 
اخواني ها وي را هم راستا با «شيخ 
معنوي  رهبر  قرضاوي»،  يوسف 
مي شود  گفته  مي دهند.  قرار  خود 
جايگاه وي با «محمد بديع»، مرشد 
اين  است.  برابر  نيز  اخوان  اعظم 
متن 37 صفحه اي كه راشد عنوان 
آن  براي  را  آزادي»  از  «بازگشت 
انتخاب كرده، به سه بخش تقسيم 
طرف هاي  شناسايي  مي شود: 
اخوان  نقش  «كودتا»،  در  دخيل 
المسلمين در غلبه بر اين «امتحان 
مهمترين  از  فهرستي  و  تاريخي»، 
تمامي  وجود  با  كه  منفعت هايي 
اين  از  مي تواند  اخوان  مشكالت، 
سند،  اين  در  كند.  كسب  وضعيت 
از تحوالت مصر با عنوان «زشت 
تاريخ  در  نظاي  كودتاي  ترين 
مدرن» ياد شده و در عين حال، اين 
وقايع سرآغاز اتحاد ملت اسالمي 
خردمند  رهبري  يك  لواي  تحت 
به  ادامه،  در  است.  شده  قلمداد 
كشورهاي  نقش  آنچه  بررسي 
مصر  اخير  تحوالت  در  خارجي 
است. شده  پرداخته  شده،  خوانده 

را  آمريكا  راشد  مطلب،  اين  در 
جلوگيري  براي  كه  مي كند  متهم 
اسالمي،  گرايش هاي  توسعه  از 
با  مواجهه  به  را  مصر  ارتش 
اسالم گرايان واداشته است. رژيم 
اسرائيل نيز در اين تحوالت داراي 

نيز  و  شده  دانسته  مشابه  نقشي 
كشورهاي حاشيه خليج فارس، به 
ويژه عربستان سعودي و امارات 
به حمايت مالي از مخالفان مرسي 
متهم شده اند. اما جالب تر از همه، 
كه  است  گزارش  اين  از  بخشي 
يكي  نيز  ايران  شده  ادعا  آن  در 
در  پرده»  پشت  «دست هاي  از 
ايران  راشد  است.  بوده  تحوالت 
را متهم مي كند كه به دليل حمايت 
سوريه  دولت  مخالفان  از  مرسي 
در  ايران  نفوذ  از  جلوگيري  نيز  و 
دولت  عليه  را  شيعه  اعراب  مصر، 

وي تحريك كرده است.
«ايران  آمده:  ادعاها  اين  ادامه  در 
ميليارد   30 مبلغ  كه  كرد  پيشنهاد 
دالر را براي حمايت از برنامه هاي 
توسعه اي مرسي در اختيار مصر 
قرار دهد و در عوض، كنترل اماكن 
به  را  مصر  در  شيعيان  مذهبي 
براي  آن  از  بتواند  تا  بگيرد  دست 
استفاده كند.  شيعه گري  گسترش 
كه  كردند  پيشنهاد  همچنين  آن ها 
ورود پنج ميليون زائر و گردشگر 
مي كنند  تضمين  را  عرب  و  ايراني 
تا حجم گردشگران مصر را به دو 
برابر افزايش دهند. اما مرسي اين 
نتيجه،  در  و  نپذيرفت  را  پيشنهاد 
ايران هر تالشي را براي حمايت از 

كودتا انجام داد».
مشخص  كه  گونه  آن  حال،  هر  به 
براي  تالش  در  اخواني ها  است، 
فرافكني و عدم پذيرش ناكامي هاي 
سياسي،  نيازهاي  تأمين  در  خود 
مصر  مردم  اجتماعي  و  اقتصادي 
منجر  دوباره  شورش هاي  به  كه 
و  وسيع  طيف  دارند  سعي  شد، 
(از  بازيگران  همه  از  ناهمگوني 
تا  گرفته  اسرائيل  رژيم  و  آمريكا 
دولت  سقوط  مسئول  را  ايران) 
حالي  در  كنند.اين  معرفي  خود 
دوره  طول  در  ايران  كه  است 
همواره  مرسي،  جمهوري  رياست 
توسعه  از  و  كرده  حمايت  وي  از 
روابط دو كشور استقبال مي نمود. 
اتهاماتي  كه  اينجاست  جالب 
ايران  تالش  درباره  راشد  كه 
در  نفوذ  و  تشيع  گسترش  براي 
مشابه  دقيقًا  مي كند،  مطرح  مصر 
اتهاماتي است كه در دوره مرسي، 
و  مي كردند  ايران  متوجه  سلفي ها 
اتفاقًا دولت مصر همه اين اتهامات 

را رد مي كرد! آگهى در اين نشريه رايگان نيست
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ايران

اين فرض كه ايران مى تواند به سرعت 
سالح اتمى توليد كند، منطقى به نظر مى 
منع  معاهده  ترك  قصد  الزاما  اما  رسد. 
گسترش سالح اتمى را ندارد.نظرسنجى 
كه  دهد  مى  نشان  ايران  با  رابطه  در  ها 
ايران  حق  با  رابطه  در  عمومى  حمايت 
تعداد  اما  دارد،  وجود  سازى  غنى  براى 
سالح  ساخت  طرفدار  ايرانيان  از  اندكى 

اتمى هستند.

اوايل ماه سپتامبر ديپلمات هاى كشور هاى عضو  
1+5 ( از آمريكا، انگلستان، فرانسه، چين، روسيه 
در  را  خود  مذاكرات  زياد  احتمال  به   ( آلمان  و 
رابطه با حل و فصل نگرانى هاى موجود بر سر 
جديد  كننده  مذاكره  تيم  با  ايران  اى  هسته  مسئله 

حسن روحانى از سر خواهند گرفت. اين مذاكرات 
طرف  دو  سرانجام  تا  است  فرصتى  دهنده  نشان 
بتوانند  بر سر آنچه كه محدود كردن فعاليت هاى 
دانند  مى  ايران  اورانيوم  سازى  غنى  كننده  نگران 
محافظت  منظور  به  تر  گسترده  هاى  بازرسى  و  
دادن  نشان  و  مخفيانه  اى  هسته  برنامه  برابر  در 
مسير به ايران در راستاى لغو تدريجى تحريم ها 

به توافق برسند.
از  متشكل  گروهى   ، اينترست  نشنال  گزارش  به 
76  سناتور به رهبرى رئيس كميته روابط خارجى 
و  نيوجرسى)  دموكرات  نماينده  منندز(  رابرت 
ليندزى گراهام( نماينده جمهورى خواه كاروليناى 
شمالى)، به منظور تشويق پرزيدنت اوباما براى " 
ايجاد حس تازه اى از فوريت در اين روند" نامه اى 
براى وى فرستادند كه مى تواند تمام تالش هاى 
انجام شده به منظور حل و فصل مناقشه طوالنى 
است  ممكن  نامه  محتواى  كند.  تضعيف  را  مدت 
تاثيرات  باشد.  ايران  بر  زيانبخش  تاثيراتى  شامل 
مشابهى كه پل پيالر در تصويب اليحه جلوگيرى 
 -850 .H. R  - شماره  به   - ايران  شدن  اتمى  از 

پيش بينى كرده بود.
نامه منندز- گراهام بر تشديد تحريم ها و تقويت 
اعتبار گزينه تهديد نظامى تاكيد دارد.اين در حالى 
است كه درست در شرف به كرسى نشستن رئيس 
تعامل  جديد  برنامه  آن  پى  در  و  منتخب  جمهور 
المللى،  بين  انزواى  به  دادن  پايان  و  ديپلماتيك 
رويكرد سناتورها نشان دهنده سوء تفاهمى جدى 
هسته  مذاكرات  ماهيت  و  ايران  سياسى  حقايق  از 

اى در آينده است.

انتخابات ماه ژوئن 2013 نشان داد  كه ايرانى ها 
از مديريت اقتصادى و انزواى بين المللى ايران كه 
احمدى  محمود  تهاجمى  هاى  سياست  نتيجه  در 
نژاد، رئيس جمهور پيشين بر بخش هايى از جامعه 
تحميل شد؛ راضى نيستند. روحانى رئيس جمهور 
منتخب جديد دز سخنان خود اشاره هايى به تمايل 
ايران  اتمى  برنامه  در  بيشتر  سازى  شفافيت   به 
براى  اورانيوم  سازى  غنى  حق  پذيرش  ازاى  در 
بر  است.  كرده  غرب  سوى  از  آميز  صلح  مقاصد 
اساس  اين چارچوب ارائه راه حلى مبتنى بر حل 

بحران مذاكره  هسته اى ايران امكان پذير است.
اجماع  و  اقتصادى  هاى  تحريم  تشديد  با  اكنون 
مذاكره  در  جهانى  قدرت  شش  سياسى  گسترده 
با ايران، جامعه بين المللى قدرت مورد نياز براى 
اين  با  دارد.  را  قبول  قابل  توافق  يك  به  دستيابى 

حال نامه سناتورها مى گويد است كه تحريم هاى 
بيشتر و تقويت اعتبار تهديد نظامى، ايران را براى 

همكارى متقاعد خواهد كرد.
قطعا تحريم ها؛  اقتصاد ايران و محاسبات هزينه 
- منفعت دولت را تحت تاثير قرار داده است، اما 
اين خيالى بيش نيست اگر تصور كنيم اين تحريم 
ها برنامه هسته اى ايران را متوقف خواهند كرد. 
تجديد  ابتداى  در  تر  سخت  هاى  تحريم  اعمال 
ايران  دولتمردان  اراده  و  ترغيب  احتمال  مذاكرات 

به سازش را تضعيف خواهد كرد.
نظامى,  حمله  به  آشكار  تهديد  ترتيب  همين  به 
و  كرد  خواهد  تضعيف  را   5+1 گروه  يكپارچگى 
هسته  برنامه  محدوديت  با  ايران  موافقت  احتمال 
اى را كاهش مى دهد. در هر صورت اقدام نظامى 
از مسلح شدن ايران به سالح هسته اى پيشگيرى 
نمى كند. در واقع كارشناسان نظامى و اطالعاتى 
معتقدند كه حمله به تاسيسات اتمى ايران تنها دو 
اندازد  مى  تاخير  به  را  ايران  برنامه  سال  سه  الى 
و باعث مى شود ايران آشكارا تصميم به ساخت 

سالح اتمى بگيرد.
اورانيوم  سازى  غنى  هاى  قابليت  در  پيشرفت 
آينده،  سال  در  جديد  راكتور  يك  اندازى  راه  و 
در  وقت  اسرع  در  توافق  به  رسيدن  موضوع 
ايران  دستيابى  احتمال  كردن  محدود  راستاى  
اظهارات  اما  كند.  مى  اهميت  پر  را  اتمى  بمب  به 
ديپلماسى  براى  زمان   " معتقدند  كه  سناتورهايى 
فايده  بى  و  لوحانه  ساده  است"  پايان  شرف  در 
بر  طرف  دو  عميق  اعتمادى  بى  به  توجه  با  است. 
سر ميز مذاكره، احتماال مذاكره كنندگان به نتايج 

فورى دست نخواهند يافت. به عالوه، كارشناسان 
امنيتى برآورد كرده اند كه اگر ايران واقعا تصميم 
داشته باشد كه سالح هسته اى بسازد حداقل يك 
الى دو سال طول مى كشد تا به اندازه كافى مواد 
شكاف پذير توليد  كالهك ساخته و  سپس آن ها 
را روى يك موشك بالستيك سوار كنند تا به يك 

زرادخانه قابل قبول دست يابند.
اكنون  و  قديمى  تقاضاى  همچنين  سناتورها  نامه 
همه  تعليق  كند:  مى  تكرار  را  بينانه  غيرواقع 
گذشته  در  كه  حال  اين  با  اى.  هسته  هاى  فعاليت 
منظور  به  تنش  آوردن  پايين  براى  موضوع  اين 
اكنون   اما  بود،  آل  ايده  نهايى  توافق  يك  تسهيل 
مسئله  كه  دانند  مى  فن  كارشناسان  نيست.  عملى 
غنى  اجازه  آيا  كه  نيست  اين  مذاكره  در  ترديد 
سازى داده مى شود، بلكه تحت چه شرايطى غنى 
كلينتون،  هيالرى  بيفتد؟  اتفاق  است  ممكن  سازى 
وزير امور خارجه امريكا در ماه مارس 2011 در 
خاص  تحت شرايطى  ايران  كه  داد  شهادت  كنگره 
حق غنى سازى دارد. امروز گروه 1+5 اصرار بر 
دارد  ايران   اى  هسته  هاى  فعاليت  كافى  شفافيت 
كه  يابد  اطمينان  اتمى  انرژى  المللى  بين  آژانس  تا 
ايران در حال دستيابى به سالح هسته اى نيست و 
همچنين بتواند محدوديت هايى را در رابطه با غنى 

فرارى  گزينه  نوع  هيچ  ايران  تا  كند  اعمال  سازى 
نداشته باشد.

سنتورهاى امضا كننده اين نامه به اوباما  بر اين 
اين  بايد  ايران  به  آمريكا  سياسى  پيام  كه  باورند 
قابليت  به  ايران  داد  نخواهيم  اجازه  ما   " كه  باشد 
اين  ادعا  اين  يابد."  دست  اى  هسته  سالح  توليد 
اطالعاتى  جامعه   2007 سال  از  كه  را  واقعيت 
سالح  به  ايران  دستيابى  قابليت  همواره  آمريكا 
اتمى را مورد ارزيابى قرار داده است، ناديده مى 
اين  است.  نگرفته  تصميمى  چنين  تهران  اما  گيرد. 
اتمى  سالح  سرعت  به  تواند  مى  ايران  كه  فرض 
توليد كند، منطقى به نظر مى رسد. اما الزاما قصد 
ندارد.  را  اتمى  سالح  گسترش  منع  معاهده  ترك 
نظرسنجى ها در رابطه با ايران نشان مى دهد كه 
غنى  براى  ايران  حق  با  رابطه  در  عمومى  حمايت 
ايرانيان  از  اندكى  تعداد  اما  دارد،  وجود  سازى 

طرفدار ساخت سالح اتمى هستند.
هاى  گزينه  خواستار  ايران  رهبر  است  ممكن 
مى  گروه 5+1  كه  هايى  گزينه  به  نسبت  بيشترى 
دهند باشد، اما اگر مذاكره كنندگان ايرانى بتوانند 
قبول  قابل  اى  مصالحه  به  جهان  قدرت  شش  با 
برسند، روحانى بايد رهبر ايران و ديگر دولتمردان 
را متقاعد كند كه سربلندى ايران حفظ شده و از 

منافع ملى ايران پاسدارى شده است.
ممكن است نامه گراهام- منندز خيرخواهانه باشد 
اما تهديدها و مطالبات آن نابجاست. همان طور كه 
پرزيدنت اوباما در ماه مارس 2009  اشاره كرد: " 
ديپلماسى با تهديد پيش نمى رود." حق با او بود و 

اين صالحديد همچنان پابرجاست.

از ديپلماسى اوباما تا تهديد سناتورها

نامه اى كه پرونده ايران را پيچيده تر كرد
مترجم : مهناز امين فروغي

آسمان ايران مقصد 
بالون هاى گوگل

در ساليان گذشته بحث هاى گسترده اى در محافل 
اينترنت  ارائه  راهكارهاى  درباره  جهان  علمى 
رايگان و آزاد به تمام ساكنان زمين و خصوصا 
ساكنان مناطق محروم و روستايى مطرح شد كه 
يكى از آن موارد بهره گيرى از پوشش ماهواره 
ساكنان  به  رايگان  و  آزاد  اينترنت  ارائه  براى  اى 
مالى  بار  به  توجه  با  اما  بود  مختلف  كشورهاى 
گذاشته  كنار  فعال  راهكار  اين  عمليات  اين  سنگين 

شده است.
 شركت گوگل كه در حوزه فناورى هاى نوآورانه 
پيشگام عرصه فناورى اطالعات و ارتباطات است 
موسوم  خود  نوآورانه  هاى  پروژه  شاخه  در 
بالون  پروژه  تعريف  به  اقدام   Google X به 
(Project LOON) كرده است. اين پروژه با هدف 
بهره گيرى از بالون هاى ارزان قيمت هليوم براى 
براى  آزاد  و  رايگان  اينترنت  شبكه  پوشش  ايجاد 

ساكنان زمين ايجاد و تعريف شده است.
 در اولين آزمايش 30 بالون به مدت دو هفته به 
جو فرستاده شدند و توانستند به خوبى و با كيفيت 
در  كاربر   50 براى  را  اينترنت  به  دسترسى  باال 
نقاط مختلف نيوزيلند تامين كنند. هر بالون پرشده 
با گاز هليوم 15 متر طول دارد و قادر است بيش 
از صد روز به صورت مستمر به انجام ماموريت 
بپردازد. نكته جالب توجه سرعت باالى اين شبكه 
است كه بنا بر آزمايش هاى انجام شده نوع شبكه 
اين  و  است   3G يعنى  همراه  تلفن  سوم  نسل  آن 
شهروندان  كليه  كه  است  ويژگى  اين  بيانگر  نكته 
بهره  به  قادر  همراه  هاى  تلفن  دارندگان  جمله  از 
گيرى از اين شبكه خواهند بود. هر بالون در كنار 
و  ناوبرى  سيستم  به  مجهز  مخابراتى،  تجهيزات 
همزمان  طور  به  بتواند  تا  است  خورشيدى  پنل 
به  قادر  خود،  نياز  مورد  انرژى  تامين  بر  عالوه 

مسيريابى و هدايت باشد.
 1255 مساحت  به  فضايى  است  قادر  بالون  هر   
دهد، بنابراين به راحتى  كيلومتر مربع را پوشش 
شهروندان  براى  الزم  اينترنت  پوشش  توان  مى 
گوگل  كرد.  تامين  راهكار  اين  با  را  تهران  شهر 
اميدوار است با ارسال 300 بالون بتواند پوشش 
جهانى اينترنت را تحقق بخشد. مقصد دوم براى 
آزمايش اين پروژه كشور هند است زيرا مقامات 
هندى عالقه مندى بااليى به گسترش شبكه اينترنت 
افزوده  ارزش  خدمات  از  گيرى  بهره  نتيجه  در  و 
آن در راستاى توسعه ملى كشور هند دارند. در 
اينترنت  پوشش  ارائه  است  قرار  آزمايش  دومين 
رايگان براى چند روستا مورد بررسى و آزمايش 

قرار گيرد.
 در صورت موفقيت اين پروژه در هندوستان كه 
ميليون  بر 130  بالغ  آن  اينترنت  كاربران  جمعيت 
بيش  همراه  تلفن  كاربران  تعداد  ولى  است  نفر 
يك  شاهد  توانيم  مى  است،  نفر  ميليون   900 از 
بين  در  اينترنت  نفوذ  ضريب  افزايش  در  انقالب 
اين  موفقيت  صورت  در  باشيم.  هندى  كاربران 
با  مطمئنا  آتى  مختلف  هاى  آزمايش  در  پروژه 
توجه به سياست هاى دولت آمريكا و شركت هاى 
فناورى محور تابع آن از جمله گوگل مطمئنا بايد 
اين  پرواز  خبر  شنيدن  منتظر  آتى  سال هاى  در 
جمله  از  كشورمان  شهرهاى  فراز  بر  بالون ها 

مشهد و تهران باشيم!

توسط  تر  پيش  پروژه  اين  كرد  فراموش  نبايد   
شبكه  ايجاد  راستاى  در  و  متحده  اياالت  ارتش 
افغانستان  در  ارتش  اين  نيروهاى  بين  ارتباطى 
است  گرفته  قرار  آزمايش  و  بردارى  بهره  مورد 
نظامى  پروژه  عمومى  نسخه  گوگل  پروژه  اين  و 
سازى  جهانى  براى  ابزارى  اينترنت  است.  ارتش 
گفتمان هاست، هر كه به آن مجهز شود، گفتمان 
جهانى را به نفع خود شكل خواهد داد. بايد آگاه 
بود كه «اينترنت چمدانى» كه در سال هاى گذشته 
ضدامنيتى  پروژه  از  بخش  يك  تنها  شد  مطرح 
هاى  فناورى  و  بود  انقالب  و  اسالم  دشمنان 
حال  در  پروژه  اين  مكمل  صورت  به  مختلفى 
و  حوزه  بايد  بنابراين  هستند  توسعه  و  تعريف 
توسعه  پيش  از  بيش  كشور  سايبرى  دفاع  ابعاد 
يابد و كارشناسان اين حوزه با نگاهى جامع تر به 

فناورى اطالعات و ارتباطات بنگرند.
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سرمايه گذاران بزرگ 
جهان سرمايه هاي خود 

را به كجا مي برند؟ 
الهام حيدري

روزها  اين  كه  عالقمنديد  موضوع  اين  دانستن  به  اگر   
كجا  به  را  خود  سرمايه هاي  جهان  بزرگ  سرمايه گذاران 
مي برند و اين روزها كجاي جهان جذابيت سرمايه گذاري هاي 
تعجب  كمي  برايتان  مي گيريد  كه  پاسخي  قطعاً  دارد  را  كالن 
به  روزها  اين  سياره  قاره  بله  آفريقا.  بود.  خواهد  برانگيز 

قطب سرمايه گذاري جهان بدل شده است.

منتشر  گزارش  طبق  اكسپرس،  مجل  اينترنتي  پايگاه  گزارش  به 
توسعه  و  تجارت  امور  در  ملل  سازمان  كنفرانس  سوي  از  شده 
 5  .5 افزايش  از  گذشته  سال  در  آفريقا،  قار  در  سرمايه گذاري  روند 
مقصد  به  شدن  تبديل  حال  در  آفريقا  است.  بوده  برخوردار  درصدي 
بيشتر  پول  بين المللي  صندوق  و  است  جهان  در  سرمايه گذاران  اول 

براي آفريقا در سال 2013 با ارتقاء موقعيت موزامبيك و نيجريه رشد 
اقتصادي 5,6 درصد را پيش بيني كرده بود. اين در حالي است كه طبق 
اين گزارش جهان با رشد منفي 18درصد سرمايه گذاري مواجه بوده 
قاره  از  را  خود  ذهني  تصاوير  اندكي  كه  رسيده  آن  وقت  است.شايد 
قاره  اين  خاص  ظرفيت هاي  به  كنيم.  روزرساني  به  آن  اهالي  و  سياه 
در شرايط كنوني نگاهي مجدد بياندازيم، چرا كه به نظر مي رسد، قاره 
سياه اين غول خفته شايد در آينده نه چندان دور شگفت آفرين خواهد 
بود. شايد با جذب سرمايه هاي جهاني و چرخيدن چرخه هاي اقتصاد با 
ايجاد شغل هاي بسيار و افزايش رفاه اجتماعي، شاخص هاي اجتماعي 
كم كم  و  گرفته  قرار  بااليي  درجات  در  عظيم  جهشي  در  اقتصادي  و 
شاهد تغيير شكل جهان و قطب هاي اقتصادي و به تبع آن سياسي و 

هژمونيك نظام بين الملل باشيم.

توليد، مهم ترين شاخص رشد و توسعه
از آن جا كه مهم ترين شاخص در رشد اقتصاد توليد است در مطالعات 
امكانات  مرز  و  توليد  بررسي  كشور  يك  اقتصاد  رشد  سرعت  روي 
توليد يك كشور حائز اهميت است .. يك اقتصاد كارآمد كه از تمام منابع 
و امكانات موجود خود استفاده مي كند و در واقع روي مرز امكانات 
توليد خودش قرار دارد در كوتاه مدت توليد فراتر از مرز امكانات توليد 
براي  بنابراين  است  بر  زمان  هم چنين  و  كاربر  و  سخت  برايش  خود 
كاالهاي  يا  كاال  توليد  از  بايد  خاص  كاالي  چند  يا  يك  توليد  افزايش 
ديگري بكاهد كه همين تدبير و جابه جايي باعث ثابت ماندن كل توليدات 
رشد  رو  اين  افتاد.از  نخواهد  اتفاق  اقتصاد  در  رشدي  و  شده  كشور 
اقتصادي براي چنين سيستمي سخت و چالش برانگيز است مانند رشد 
اقتصادهاي بزرگ و توسعه يافته كه به سختي و به طور مثال سالي 
نيم درصد اتفاق مي افتد. اما آيا اقتصادافريقا روي مرز امكانات توليد 
خود قرار دارد؟در اقتصادي كه منابع توليد عمًال بدون استفاده و در 
پايين ترين مرز بهره وري مانده اند و به صورت كارگران بي كار، توليد 
جلوه  استفاده  بال  طبيعي  منابع  و  زمين  و  كارخانه ها  در  ظرفيت  زير 
مي كنند آيا مي توان ادعا كرد كه اقتصاد روي مرز امكانات توليد قرار 
حركت  اقتصادي  چنين  نخست  اولويت  و  استراتژي  اولين  دارد؟پس 
نيازهاي  پيش  از  يكي  كه  آن جا  از  و  است  توليد  امكانات  مرز  روي 
براي  ارزآوري  و  سرمايه گذاري  جذب  و  اوليه  مواد  تأمين  توليد  امر 
كشور است افريقا امروزه ناگزير به پيشبرد روند جذب سرمايه گذاري 
و توسعه تجارت است.شايد اكنون غول سياه در حال بيدار شدن است 
و افريقا باالخره آهنگ حركت روي مرزهاي توليد خود را نموده است. 
گواه مدعا رونق و انعطاف پذيري فعاليت اقتصادي منطقه غرب افريقا 
است كه در اوايل ژوئيه سال جاري در جلسه شوراي وزيران اتحاديه 
قرار  تأكيد  و  بررسي  مورد  داكار  در  افريقا  غرب  پولي  و  اقتصادي 

مناطق  اكثر  كه  بين المللي  اقتصاد  سخت  شرايط  ادامه  وجود  گرفت.با 
اقتصادي  اتحاديه  عضو  كشورهاي  است  كشيده  چالش  به  را  جهان 
و  اقتصادي  فعاليت هاي  خوب  شاخصه  يك  از  افريقا  غرب  پولي  و 
مالي برخوردار شده اند.نرخ رشد توليد ناخالص داخلي واقعي در اين 
كشورها در سال 2012 با شرايطي كه ذكر شد 6,4 درصد بوده است 
و پيش بيني مي شود تا پايان سال 2013 اين رقم به 56,5 درصد برسد.

ضرورت تغيير ساختار رشد اقتصادي قاره افريقا
به  نسبت  نمود  توصيه  عضو  كشورهاي  به  شورا  وجود  اين  با 
امور  تحكيم  منظور  به  پايدار  و  قوي  رشد  مسير  در  خود  تالش هاي 
و  نمايند  اقدام  عمومي  سرمايه گذاري  هزينه  اثربخشي  تقويت  و  مالي 
خواستار تسريع در اصالحات ساختاري منطقه شدند.از سويي ديگر 
با  مه  ماه  اواخر  در  كه  افريقا  توسعه  بانك  گروه  ساالنه  مجمع  در 
حضور اقتصاددانان، وزيران و كارآفرينان در پايتخت مراكش برگزار 
 2012 سال  در  درصدي   6,4 رشد  كه  است  درست  گرديد  اعالم  شد 
باعث ايجاد چشم اندازهاي اميدبخشي براي اقتصاد اين قاره شد ليكن 
نبرده اند  بهره  آن  از  مردم  از  بسياري  و  نشده  همه  شامل  رشد  اين 
نمايد.به  تالش  بايد  خويش  اقتصاد  رشد  كيفيت  ارتقاي  براي  افريقا  و 
بر  تمركز  ضرورت  روي  بر  فوق الذكر  ساالنه  مجمع  در  دليل  همين 
باعث  منطقه  اقتصادي  فعاليت  رونق  شد.  فراوان  تأكيد  ساختار  تغيير 
شد كه درخواست بانك توسعه آفريقا مبني بر اجازه عمليات مربوط 
به اوراق قرضه در بازار مالي منطقه آفريقا به عنوان بخشي از عمليات 
بهره  نرخ  قانون  و  آفريقا  پولي  و  اقتصادي  اتحاديه  عضو  كشورهاي 
قانوني و مجازات هاي پولي در كشورهاي عضو مورد تصويب شورا 

وزيران قرار گيرد.بايد توجه نمود كه صادرات مواد اوليه و توليدات 
كشاورزي تنها عامل رشد و توسعه اقتصاد افريقا نخواهد بود و ايجاد 
اشتغال و ارزش افزوده بايد در صدر توجه نخبگان اقتصادي اين قاره 
قرار گيرد. همان گونه كه رئيس جمهور امريكا اوباما در سخنراني خود 
منابع  دليل  به  همواره  «آفريقا  نمود  اذعان  سنگال  پايتخت  داكار،  در 
طبيعي و پتانسيل باالي مواد خام در كانون توجهات جهاني قرار داشته 
بدون  و  خام  مواد  معمولي  صادركنند  يك  به  را  آفريقا  مسأله  اين  اما 
ارزش افزوده تبديل كرده است؛ روي كردي كه براي آفريقا نه شغلي 

ايجاد مي كند و نه در بلندمدت براي آن توسعه مي آورد.»

تجارت موتور محرك توسعه آفريقا
سوئيس  ژنو  در  كه  افريقا  شركت هاي  عامالن  مدير  اخير  همايش  در 
طي  گرديد  اعالم  آفريقا  اقتصادي  اوضاع  بررسي  ضمن  شد  برگزار 
صادرات  و  بوده  چشم گير  آفريقا  در  تجارت  رشد  گذشته  سال  ده 
دالر  ميليارد  به 600  از 150  رشد  درصد  با300  قاره  اين  كشورهاي 
از  برخي  ستد  و  داد  ميزان  مي دهد  نشان  رسمي  است.آمار  رسيده 
كشورها مثل چين، برزيل و هند به آفريقا نشان از افزايش چشم گير 
دارد و در طول ده سال گذشته ميزان داد و ستد برزيل به آفريقا بيش 
از پنج برابر شده است. و تنها در طول دهه 90 حجم صادرات چين به 
افريقا 700 درصد رشد داشته است و در سال 2003 نسبت به سال 
2002 دو برابر بوده است.كشوري مانند چين با درك صحيح اهميت 
راهبردي اين قاره با تدوين يك طرح راهبردي بلندمدت توانسته است 
طي كم تر از دو دهه اخير خود را به اولين شريك تجاري قاره آفريقا 
سال  در  آفريقا  با  چين  تجاري  روابط  حجم  درحالي كه  نمايد.  تبديل 
اجراي  و  تدوين  پي  در  رقم  اين  مي رسيد،  دالر  ميليارد   10 به   2000
به  اكنون  آفريقا؛  درخصوص  كشور  اين  اقتصادي  استراتژي  صحيح 
شد  گفته  كه  است.همان گونه  رسيده  دالر  ميليارد   231 بر  بالغ  رقمي 
 231,1 رقم  به  افريقا  با  سال 2012  در  چين  بازرگاني  مبادالت  حجم 
ميليارد دالر رسيده است كه از اين ميزان 73,4 ميليارد دالر صادرات 
سال 2011  به  نسبت  درصدي  رشد 48  از  و  مي باشد  آفريقا  به  چين 
برخوردار بوده است. هم اكنون كشور چين به عنوان بزرگ ترين انبار 
ايران  اسالمي  جمهوري  ميان  اين  است.در  مطرح  قاره  اين  اوليه  مواد 
كشورمان به عنوان كشوري كه سال ها با كشورهاي مسلمان آفريقايي 
سازمان هاي  در  و  است  داشته  ويژه اي  برادري  و  دوستي  رابطه 
و  اقتصادي  همكاري هاي  سازمان  و  ملل  سازمان  هم چون  بين المللي 
جنبش غيرمتعهدها و غيره همكاري هاي مطلوبي با كشورهاي آفريقايي 
داشته است مي بايست اهتمام ويژه اي به سرمايه گذاري و تجارت در 

اين قاره خرج نمايد.

مليت بر اساس رضايت:

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

بخش دوم
مغالطه (امنيت جمعى)

در قرن 20 مساله مليت ها با نفوذ يافتن ويلسونيسم در آمريكا و عرصه 
امنيت  مفهوم  مى دهم  ترجيح  البته  يافت.  بيشترى  شدت  خارجى  سياست 
بلكه  ملت ها،  سرنوشت  تعيين  حق  ايده  حاصل  نه  را  تهاجم  عليه  جمعى 
اين  در  اشتباه كشنده  كنم.  تلقي  اول  جهانى  جنگ  از  بعد  شكست  نتيجه 
مفهوم اين است كه دولت- ملت به گونه اى تعبير مى شود. كه گويى افراد 
هستند و جامعه جهانى در هيات يك پليس ناظر تجسم مى شود. در اين 
شاكله به تصوير كشيده شده، چنانچه «الف» به ملك و مال «ب» تجاوز 
كند، پليس بايد از حق «ب» دفاع كرده و آن را از «الف» بازستاند. همچنين 
تهاجم  مورد  را  ب  دولت  الف  دولت  و  درگيرد  دولت  دو  ميان  جنگى  اگر 
قرار دهد بر پليس بين الملل يا نماينده احتمالى آن مثل شوراى بين الملل يا 
رييس جمهورى آمريكا يا يك سرمقاله نويس نيويورك تايمز است كه دولت 
الف را به عنوان مهاجم تعيين كرده و پليس جهانى در اين لحظه بايد دست 
چريك هاى  يا  صدام  چه  را  آنان  يا  كند  متوقف  را  مهاجم  و  شده  كار  به 
صرب بوسنى باشند، از عملى كردن اهدافشان در آن سوى اقيانوس آرام 

و در نيويورك و واشنگتن بازدارند. 
اشتباه فاحش در بحث فوق آن نيست كه آيا سربازان آمريكايي توان غلبه 
بر چريك هاي صرب يا صدام را دارند بلكه اين است كه دولت-ملت را به 
فرد تشبيه كرده و آن را چون فرد داراي حق مالكيت دانسته چنانكه گويي 
براي مايملك به آن نسبت داده شده اش كار كرده و آن را حتي به ارث 
ملك،  مرزهاي  با  مي توان  واقعا  را  ملت  دولت-  يك  مرزهاي  آيا  مي برد. 

خانه يا يك كارخانه مقايسه كرد؟ 
هر كسي  بلكه  ليبرتارين ها  يا  ليبرال هاي كالسيك  نه تنها  فكر مي كنم  من 
كه واقعا به اين موضوع درست فكر كند به آن پاسخ منفي مي دهد؛ چرا كه 
و  معين  مرزهاي  بر  را  ملت ها  دولت-  ادعاي  كه  است  مسخره  بسيار 
تقدس  آن  به  و  كرده  تلقي  كاملي  و  نقص  و  بي عيب  چيز  شده  مشخص 
دهيم به گونه اي كه گويي كالبد يا دارايي ما است. اين مرزها همواره با 
اعمال زور و خشونت و مداخالت و منازعات بين دولي تعيين شده اند و 
و  پوچ  ادعاي  سرزميني  يكپارچگي  بر  مبتني  ادعاي  زمان  گذشت  از  بعد 

باطلي خواهد بود.
يك  در  قبل  سال  چند  مي دانيم  چنانكه  هرزگوين  و  بوسني  مورد  در 
يكپارچگي  حفظ  بر  نظر  عمدتا  ميانه  و  راست  چپ،   گروه هاي  نظر سنجي 
يوگسالوى داشتند و نسبت به جنبش هاي جدايي طلب روي خوشي نشان 
نمي دادند. حاال بعد از اندك زماني صرب ها كه طليعه دار ملت يوگسالوى 
سابق بودند و مخالف جنبش هاي شرير و جدايي طلب بودند،  حاال خود 
جدايي طلب بوده و در آرزوي فروپاشي بوسني و هرزگوين هستند، ملتي 
كه حتي قبل از 1991 و ملت نبراسكا وجود هم نداشت. اما اين دامي است 
كه با كاربرد مفهوم دولت- ملت ما را فراگرفته چنانكه دولت چون ملك 
و دارايي و حق بالمنازع و امري مقدس فرض شده كه گويي حق مالكيت 

خصوصي بر سرزمين و مردمش را دارد.
كنوني  احساسات  از  شدن  دور  و  ميزس  فون  رويكرد  با  انطباق  براي 
بگذاريد دو كشور روريتاني و فريدونيا را با هم مقايسه كنيم. فرض كنيد 
روريتاني به صورتي تصادفي به شرق فريدونيا حمله كند و مدعي مالكيت 
آن باشد. در آن صورت البته به صورتي خودكار ما روريتاني را به خاطر 
حمله به فريدونيا محكوم مي كنيم و به آنجا نيرو مي فرستيم و به صورتي 
استعاري يا بياني، روريتاني ظالم و فريدونياي مظلوم و بيچاره شناخته 
خواهد شد و اين در حالي است كه شرق فريدونيا تا دو سال قبل بخشي 
از روريتاني بوده و ساكنين آنجا خواستار پيوستن به روريتاني بودند. 
عبارت  به  بين المللي  منازعات  خصوص  در  مي توان  خالصه  صورتي  به 
هستند  هماني  چيزها  ندرت  به  كه:  كرد  اشاره  و.س.گيلبرت  زنده  هميشه 

كه به نظر مي رسند.
نيروي محبوب بين المللي چه پتروس غالي (رييس وقت سازمان ملل) چه 
ارتش آمريكا و چه سرمقاله نويس نيويورك تايمز از دو طرف درگير در 

جنگ بهتر مي انديشند. 
يك  را  خود  كه  ويلسون  معياري  خود  ادعاي  با  مخصوصا  آمريكايي ها، 
شاخص براي ارزش هاي اخالقي و پليس جهاني فرض مي كرد، نمي توانند 
داور خوبي براي جهان باشند. ناسيوناليسم در آمريكا بيشتر يك مقوله 
نظري است و ريشه چنداني در اخالقيات جا افتاده قومي يا گروه هاي ملي 
گرا و تالش هاي آنان ندارد مضافا اينكه آمريكايي ها هيچ گذشته ديرين و 
مداخله  براي  آمريكا  بودن  نامناسب  موجب  خود  همين  و  ندارند  تاريخي 
در بالكان مي شود. چرا كه آمريكايي ها از درك واقعيات تاريخي طرف هاي 
درگير در آنجا كه عليه مهاجمان ترك از قرن 15 در جنگ بوده اند عاجزند. 

(اشاره به ريشه تاريخي برخي منازعات قومي)
در ادامه بايد گفت كه ليبرتارين ها و ليبرال هاي كالسيك خود را به خوبي 
براي بازخواني مقوله دولت-ملت و امور مربوط به سياست هاي خارجي 
اتحاديه  و  كمونيسم  عليه  سرد  جنگ  درگير  آنها  چرا كه  كرده اند؛  آماده 
انديشيده اند  خوبي  به  مفاهيم  اين  خصوص  در  و  بوده  سابق  شوروي 
حال  شايد  سابق،  شوروي  فروپاشي  و  سرد  جنگ  پايان  از  بعد  حاال  و 
اين  كشيدن  نقد  به  براي  كافي  زمان  ليبرتارين ها  و  كالسيك  ليبرال هاي 

مباحث را در اختيار داشته باشند.   ادامه دارد
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ادامه روند كاهشى
 قيمت جهانى غذا

شرايط آب و هوايى در جهان رو به بهبود است و به دنبال آن قيمت 
مواد غذايى نيز رو به كاهش مى رود. بهاى مواد خوراكى كه در سال 
به  كشورها  بسيارى  در  بارش  كاهش  و  خشكسالى  خاطر  به  گذشته 
يافته  شديد  افزايش  كشاورزى  محصوالت  بزرگ  توليدكنندگان  ويژه 
بود، در سه ماه گذشته روند كاهشى به خود گرفته است. گزارش هاى 
سازمان خواربار و كشاورزى ملل متحد حكايت از روند رو به كاهش 
قيمت ها دارد و اميد به ادامه ارزان تر شدن بهاى كاالهاى خوراكى را 

بيشتر مى كند.
جديدى  گزارش  در  (فائو)  متحد  ملل  كشاورزى  و  خواربار  سازمان 
از كاهش قيمت جهانى مواد غذايى در سه ماه گذشته خبر داده است. 
در  دنيا  سطح  در  غذايى  مواد  قيمت  متوسط  فائو،  گزارش  اساس  بر 
ماه جوالى (تير- مرداد) براى سومين ماه متوالى كاهش يافته است. 
ماهانه  قيمتى  تغييرات  محاسبه  از  فائو،  غذايى  مواد  قيمت  شاخص 
مى آيد.  دست  به  بين الملل  بازارهاى  سطح  در  غذايى  مواد  از  سبدى 
مجموعا  و  كااليى  گروه   5 قيمت  نوسان  ميانگين  شامل  شاخص  اين 
بر  نهايى  محاسبه  در  غذايى  ماده  هر  وزن  كه  است  قيمتى  عامل   55
اساس سهم آن ماده غذايى در كل صادرات گروه كااليى مربوطه به 

دست مى آيد. 
شاخص مواد غذايى فائو چيزى شبيه شاخص تورم است كه توسط 
ماه  هر  در  شاخص  اندازه  مقايسه  مى شود.  محاسبه  مركزى  بانك 
نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل نشان مى دهد كه روند قيمت 
مواد غذايى در دوره هاى يك ماهه و يك ساله در سطح دنيا چگونه بوده 

است. 
بر اساس گزارش جديد فائو، در ماه جوالى گذشته (10 تير تا 9 مرداد) 
شاخص قيمت مواد غذايى به طور متوسط به 205/9 رسيد كه 4 واحد 
(معادل 2 درصد) از شاخص ماه ژوئن (خرداد-تير) امسال كمتر است. 
سال  جوالى  به  نسبت  امسال  جوالى  در  غذايى  مواد  قيمت  شاخص 
گذشته نيز 7 واحد (معادل 3/3 درصد) كاهش نشان مى دهد. اين براى 
سومين ماه متوالى است كه شاخص قيمت مواد غذايى در سطح جهان 

كاهش يافته است. 
ارزان  را  جهان  سطح  در  غذايى  مواد  قيمت  كاهش  اصلى  عامل  فائو 

لبنى  مواد  و  گوشت  شكر،  پالم،  روغن  سويا،  حبوبات،  قيمت  شدن 
غالت  كااليى  گروه  قيمت  شاخص  فائو،  اعالم  طبق  است.  كرده  اعالم 
(گندم، جو و ...) كه ايران واردكننده عمده آنها است، نسبت به جوالى 
سال گذشته 13درصد كمتر شده است. با توجه به اينكه بخش زيادى 
تامين  واردات  طريق  از  جو  و  گندم  جمله  از  ايران  غذايى  نيازهاى  از 
مى شود، اين انتظار مى رود كه كاهش قيمت جهانى مواد غذايى به بازار 

ايران هم برسد. 

جزئيات كاهش قيمت ها 
بر اساس گزارش تازه فائو شاخص قيمت غالت با 3/7 درصد كاهش 
به 227/7 واحد رسيد. قيمت غالت در ماه گذشته ميالدى نسبت به مدت 
شديد  كاهش  است.  شده  كمتر  درصد  نيز 13  گذشته  سال  در  مشابه 
آن  دنبال  به  و  هوايى  و  آب  شرايط  شديد  بهبود  پى  در  غالت  قيمت 
افزايش چشمگير محصول در كشورهاى توليدكننده روى داده است. 
از ميان غالت قيمت گندم نيز با كاهش شديد روبه رو شد و برنج نيز بر 
اساس كشور توليدكننده قيمت هاى دگرگونى را تجربه كرد؛ به طورى 
كه قيمت برنج تايوانى قدرى كاهش و قيمت برنج ويتنامى قدرى افزايش 
يافت. شاخص قيمت روغن نيز در ماه جوالى 3/3 درصد كاهش يافت 
و به 2/191 واحد رسيد. اين كاهش قيمت در سه سال گذشته بى سابقه 
بوده است. كاهش قيمت روغن نيز در پى افزايش توليد از يك سو و 
است.  داده  رخ  چين  كشور  سوى  از  ويژه  به  واردات  تقاضاى  كاهش 
شاخص  است.  رسيده  لبنيات  به  قيمت  كاهش  بيشترين  روغن  از  پس 
كه  رسيد  واحد  به 3/236  ميالدى  گذشته  ماه  در  محصول  اين  قيمت 
اين نسبت به ماه پيش از آن 1/1 واحد كمتر است كه بيشتر اين كاهش 
به خاطر كمتر شدن تقاضا براى واردات پنير و در پى آن پايين رفتن 
ماه  در  نيز  گوشت  قيمت  شاخص  است.  داده  رخ  محصول  اين  قيمت 
آن  از  پيش  به  نسبت  اين  كه  رسيد  واحد   3/173 به  ميالدى  گذشته 

دگرگونى چندانى را تجربه نكرده است. 
اما شاخص قيمت شكر با 1/5درصد كاهش به 239 رسيد. اين چهارمين 
ماه پياپى است كه قيمت شكر با كاهش روبه رو مى شود. افزايش توليد 
در كشورهايى همچون برزيل دليل كاهش قيمت جهانى اين محصول 

اعالم شده است. 

اميد به كاهش قيمت در ايران 
حالى  در  ميالدى  گذشته  ماه  سه  در  غذايى  مواد  قيمت  جهانى  كاهش 
است كه از ماه پيش در ايران نيز اميد به كاهش قيمت كاالهاى اساسى 
انتخاب  و  رياست جمهورى  انتخابات  برگزارى  با  است.  يافته  افزايش 
حسن روحانى به عنوان رييس دولت يازدهم، نرخ دالر روندى كاهشى 
را در پيش گرفت. مردم و كارشناسان اميدوارند با ادامه اين روند و 
كاالهاى  قيمت  توليد،  هزينه  شدن  كمتر  و  وارداتى  مواد  قيمت  كاهش 
اساسى نيز ارزان شود. هر چند افزايش نرخ دالر به 2477 تومان در 
به  را  كاالها  قيمت  رفتن  باال  درمورد  نگرانى هايى  سال 1392  بودجه 
وجود آورده است، اما از سوى ديگر كاهش بيش از 600 تومانى نرخ 
دالر در بازار آزاد كه منبع اصلى تهيه ارز واردات است، موجب شده 
كه تحليلگران كاهش قيمت ها را در آينده پيش بينى كنند. در يك سال 
گذشته اختصاص دالر 1226 تومانى به واردات كاالها بسيار محدود 
به  البته  شدند؛  وارد  و  خريدارى  آزاد  دالر  با  كاالها  بسيارى  و  شد 
تازگى نيز مسووالن وعده داده اند كه تخصيص ارز مرجع به واردات 
گندم و نهاده هاى دامى كه اساس توليد بسيارى ديگر از كاالها است، 

ادامه يابد.

 آينده خط لوله گاز ايران _ پاكستان؛

 آمريكا در 
روياي دورزدن 
خط لوله صلح ! 

مخالفت آمريكا با پروژه خط لوله صلح بر 
استراتژيك  منافع  نيست؛  پوشيده  كس  هيچ 
فشار  افزايش  شامل  خاورميانه  در  آمريكا 

اقتصادي و سياسي بر تهران است.
را  دستاويزي  ايران  هسته اي  ي  برنامه  
تهران  منزوي كردن  براي  واشنگتن  براي 
قرار  ايران  تحريم  و  بين المللي  جامعه  در 
پاكستان  روزنامه  گزارش  به  است.  داده 
است.  ساده  امري  پاكستان  مساله ي  تودي 
اين كشور از سال ها قبل دچار كمبود شديد 
برق است كه به مردم اين كشور و هم چنين 
شديدي  لطمه  پاكستان  صنعت  و  تجارت 
گاز  لوله  خط  پروژه  از  آمريكا  است.  زده 
هند  و  پاكستان  افغانستان،  تركمنستان، 
(تاپي) حمايت مي كند. بزرگ ترين مشكل خط 

لوله تاپي اين است كه بايد از مناطق ناآرام 
نظاميان  شبه  كنترل  تحت  كه  افغانستان 
در  امنيت  تا  مي كشد  طول  سال ها  و  است 
اين  به  توجه  با  كند.  عبور  شود  برقرار  آن 
رويا  يك  جز  چيزي  تاپي  لوله  خط  مسائل 
نيست. در حالي كه خط لوله گاز ايران يك 
گزينه ي واقع گرايانه است. گاز صادراتي از 
ايران به وسيله خط لوله IP كه ايران آن را 
تا مرز پاكستان احداث كرده به اين كشور 
نفت  وزير  ژوييه  ماه  در  شد.  خواهد  منتقل 
كار  كه  گفت  پاكستان  راديو  به  پاكستان 
پروژه خط لوله IP تا پايان سال 2014 به 
پايان خواهد رسيد. دولت قبلي پاكستان به 
رغم گرايش خود به سمت آمريكا توافق نامه 
اين خط لوله با ايران را پيش برد و در ماه 
مارس مراسم باشكوهي براي افتتاح پروژه 
در خاك پاكستان برگزار شد. شركت ايراني 
تدبير انرژي قرارداد احداث بخش پاكستاني 
با  همزمان  گرفت.  اختيار  در  را  لوله  خط 
نظر  به  پاكستان  جديد  دولت  آمد  رويكار 
مي رسد دولت جديد نيز به اين پروژه متعهد 
گفته  پاكستان  برنامه ريزي  وزير  باشد. 
خواهد  ادامه  لوله  خط  احداث  كار  كه  است 
مهمي  و  حياتي  پروژه  چنين  زيرا  يافت 
نيازمند  شدت  به  پاكستان  كه  دوراني  در 

شود.  گذاشته  كنار  نمي تواند  است  انرژي 
انرژي  به  پاكستان  افزود:  اقبال  احسان 
انرژي  اين كه  از  صرفه نظر  دارد  احتياج 
وارداتي به پاكستان از ايران تامين مي شود 
محتاج  شدت  به  پاكستان  عربي،  درياي  يا 
سال  در  پاكستان  برنامه ي  است.  انرژي 
خط  پروژه  اجراي  شامل   2014_  2013
در  گاز  جريان  اولين  و  است   IP گاز  لوله 
هدف گذاري   2014 دسامبر  براي  لوله  خط 
نخست وزير  شريف،  نوار  است.  شده 
كرد  اعالم  جده  در  سخناني  طي  پاكستان 
لوله  خط  پروژه  كه  داده  هشدار  آمريكا  كه 
اين  عليه  را  تحريم هايي  پاكستان  و  ايران 
كشور به دنبال خواهد داشت. اكنون دولت 
اسالم آباد بايد خطرات و مزاياي اين پروژه 
بزرگ  مشكالت  ميان  در  كند.  بررسي  را 
پيش روي پاكستان كمبود برق از مهم ترين 
احداث  هنوز  تاپي  لوله  خط  است.  مشكالت 
نشده و بازگشت به زغال سنگ براي توليد 
از  وارداتي  گاز  مي كشد.  طول  سال ها  برق 
ايران ظرف كمتر از يك سال و نيم مي تواند 
براي توليد برق مورد استفاده قرار بگيرد. 
در حال حاضر دولت بايد تمام كشور هاي 
مخالف اين پروژه را متقاعد كند كه به شدت 

نيازمند گاز وارداتي از ايران است.
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«كلنل» دولت آبادى در ميان فهرست 
نامزدهاى جايزه  يان ميخالسكى

تجليل  منظور  به  سال  هر  كه  ادبيات  براى  ميخالسكى  يان  جايزه 
سراسر  از  ادبياتى  به  ميخالسكى  يان  بنياد  سوى  از  ادبى  آثار  از 
پنج  نام  بر  مشتمل  را  خود  نهايى  فهرست  گيرد،  مى  تعلق  جهان 
محمود  اثر  «كلنل»  رمان  نام  نامزدها  ميان  در  كرد.  اعالم  كتاب 
كه  جايزه  اين  جايزه،  سايت  از  نقل  مى شود.-به  ديده  دولت آبادى 
شامل حال نويسندگانى از سراسر جهان مى شود، با هدف تجليل 
يان  جايزه  شود.  مى  اهدا  ادبى  آثار  المللى  بين  دستاوردهاى  از 
ميخالسكى كه به آثار داستانى و غيرداستانى تعلق مى گيرد، قطع 
نظر از زبانى كه اثر به آن نوشته شده است، به بررسى آثار مى 
پردازد. با اهداى يك جايزه 50 هزار فرانكى از هنر نويسنده كتاب 

برنده تجليل مى شود. 
نويسندگانى كه به فهرست نهايى راه يافته اند براى يك دوره سه 
ماهه سكونت در «مزون دو اكريچر» در دامنه كوه هاى آلپ دعوت 

مى شوند.
راه يافتگان به فهرست نهايى عبارتند:

«كلنل» محمود دولت آبادى
«عقاب و اژدها» نوشته سرژ گرونزينسكى

«راه هاى قديمى: سفرى با پاى پياده» نوشته رابرت مك فارلين
«ديوارهاى دهلى» نوشته عدى پراكاش

«امپراتور دروغ ها» نوشته استيو سيم سندبرگ

اين آثار از ميان يك فهرست اوليه كه شامل نام 11 اثر بود انتخاب 
كتاب  منتخب،  اثر  پنج  جز  به  رقابت  اين  اوليه  فهرست  اند.در  شده 

هاى زير نيز جاى داشتند: 
«شب به خير دزرسى!» نوشته يانوس گلوواكى

«سال هاى فربهى» نوشته چان كونچانگ
«درجه صفر» نوشته چارو نوديتا

«هيوالى سيرك» نوشته تيفانى سمويال
«چت بيكر به هنرش فكر مى كند» نوشته انريكه ويال-ماتاس

«طبقات ساختمان» نوشته كريس وار

اعالم فهرست نهايى جايزه كتاب 
هاى جنايى اسكاتلند

جايزه بهترين كتاب جنايى اسكاتلند كه با عنوان دينستون شناخته مى 
شود، فهرست نهايى رقابت سال 2013 خود را اعالم كرد. 

به نقل از بوك سلر، انتشار اين فهرست كه رسيدن به مرحله نهايى اين 
معروف  چهره  دو  كه  گرفته  صورت  حالى  در  كند،  مى  اعالم  را  رقابت 
راه  از  نيز  رنكين  يان  و  درميد  مك  وال  يعنى  اسكاتلند  جنايى  ادبيات 

يافتگان به مرحله نهايى اين رقابت هستند. 
اين جايزه كه از سوى جشنواره بين المللى نوشته هاى جنايى با عنوان 
جايزه  يك  خود  برنده  نويسنده  به  شود،  مى  برگزار  اسكاتلند»  «بلودى 

هزار پوندى اهدا مى كند.
از ميان فهرست نهايى رقابت امسال كه شامل نام 6 نويسنده است، برنده 

نهايى در تاريخ 14 سپتامبر(23 شهريور) معرفى مى شود.
گذشته  سال  كرده،  شروع  را  خود  كار  پيش  سال  از  كه  فستيوال  اين 
چارلز كامينگ را به عنوان برنده اين جايزه ساالنه انتخاب كرد. او براى 
رمانى با عنوان «كشور بيگانه» از انتشارات هارپر كالينز به عنوان برنده 

انتخاب شد.
مى  زندگى  اسكاتلند  در  كه  شود  مى  نويسندگانى  شامل  كه  جايزه  اين 
كنند، در اين كشور كار مى كنند و يا داراى ريشه هاى اسكاتلندى هستند، 

به آثار داستانى و غير داستانى تعلق مى گيرد. 
تنوع  و  ارزش   : گفت  اسكاتلند»  «بلودى  جشنواره  رييس  هاستينگز  دام 
نوشته هاى جنايى معاصر اسكاتلند را مى توان در اين فهرست مشاهده 
كرد. اين فهرست شامل نويسندگانى است كه در حرفه خودشان سرآمد 

هستند كه وال درميد و يان رنكين از جمله آن ها هستند.
و  ركوردز  ديلى  از  الو  شارى  تايمز،  پيشين  سردبير  لينكليتر  ماگنوس 
ليز كامرون از شوراى شهر گالسكو گروه داورى اين رقابت را در سال 

2013 تشكيل داده اند.

فهرست نهايى اين رقابت شامل اين آثار است:
«آب مرده» نوشته آن كليوز از انتشارات مك ميالن

«روح زاير» نوشته گوردون فريس از انتشارات آتالنتيك
«تفنگدار مى گويد خداحافظ» نوشته مالكوم مك كى از انتشارات مانتل

«جاده سرخ» نوشته دنيس مينا از انتشارات اوريون
«نقطه ناپديد شدن» نوشته وال مك درميد از انتشارات سفير

«در گور يك فرد ديگر» نوشته يان رنكين از انتشارات اوريون
هر يك از نويسندگان راه يافته به اين فهرست در ژانر جنايى بريتانيا از 
اهميت ويژه برخوردارند و دنيس مينا اخيرا براى دومين بار به عنوان 
اى  نويسنده  عنوان  به  را  خودش  نام  تيكستونز،  معتبر  جايزه  برنده 

پرقدرت در ژانر جنايى ثبت كرد.

دنيس مينا جايزه تيكستونز را كه به بهترين رمان جنايى سال در بريتانيا 
حالى  در  كرد،  دريافت  هيوالها»  و  «خدايان  رمان  براى  گيرد  مى  تعلق 

كه با رمان «جاده سرخ» در فهرست رقابت دينستون جاى گرفته است.
نخستين جشنواره نوشته هاى جنايى اسكاتلند كه سال پيش شروع به 
كار كرد، با انتخاب كامينگ به عنوان برنده اش، خاتمه يافت. او از ميان 

40 شركت كننده به عنوان برنده اين رقابت انتخاب شد.
اين فستيوال با همكارى داوطلبانى از مدرسه ها، كالج ها و دانشگاه هاى 
اسكاتلند و با حضور نويسندگان برجسته آثار جنايى اسكاتلند چون وال 
مك درميد، يان رانكين، دنيس مينا و كريستوفر بروك مه ير شكل گرفت. 
شود،  مى  برپا  اسكاتلند  استرلينگ  در  كه  اسكاتلند»  «بلودى  جشنواره 
برگزار  شهريور)   25 تا  سپتامبر(23   15 تا   13 از  را  خود  دور  دومين 

مى كند.

  اعالم تاريخ روز ملى 
كتابخانه ها در بريتانيا

مركز ملى كتابخانه هاى بريتانيا اعالم كرد 8 فوريه 2014 روز 
ملى كتابخانه ها را در بريتانيا جشن مى گيرد.-

به نقل از بوك سلر، اين روز آغاز يك هفته برنامه براى گراميداشت 
روز ملى كتابخانه ها در سراسر كتابخانه هاى عمومى، مدرسه 

ها، كالج ها، دانشگاه و كتابخانه هاى تخصصى خواهد بود.
سراسر  در  برنامه   500 برگزارى  با  روز  اين   2013 سال  در 
كشور گرامى داشته شد. ديدار با نويسندگان، اجراى برنامه زنده 
موسيقى، اجراى نمايش ها كمدى و برگزارى تورهاى كتابخوانى 

از جمله اين برنامه ها بود.

روز ملى كتابخانه ها هر سال با همكارى سازمان ويژه گراميداشت 
اين روز در كنار مراكز محلى، خيريه ها، و همكاران كتابخانه ها 
و كتابداران در سراسر بريتانيا گرامى داشته مى شود. موسسه 
همكارى  با   (CILIP) اطالعات  و  ها  كتابخانه  تخصصى  خيريه 
به  ها  كتابخانه  روساى  انجمن  و  مدارس  هاى  كتابخانه  انجمن 

صورت رسمى اين برنامه ها را سازماندهى مى كنند.
بيل بردلى رييس CILIP گفت: كتابخانه هاى قرن بيست و يكم از 
هميشه ضرورى تر هستند . ما در ميانه يك انقالب اطالعاتى قرار 
داريم و كتابخانه ها و مراكز اطالع رسانى تخصصى كانون اين 
انقالب هستند. مشاركت آن ها در انجمن ها ضرورى است و آن 

ها مشوق و حاميان ديجيتال دولت هستند. 
گرامى  فوريه   9 تاريخ  در  ها  كتابخانه  ملى  روز  سال 2013  در 

داشته شد.

شروع به كار اولين 
كتابفروشى انگليسى 

زبان در كوبا
اين  آسوشيتدپرس،  از  نقل  به 
كتابفروشى كه با عنوان «كوبا ليبرو» 
داراى  كرده  كار  به  شروع  جمعه  از 
كافه، سالن كتابخوانى و مكانى براى 
توريست ها  و  گردشگران  استراحت 
همچنين  كتابخانه  اين  هست.  نيز 
كتاب  دادن  امانت  براى  را  بخشى 
كرده  ايجاد  نيز  مشتريانش  براى 
كتابفروشى  اين  ترتيب  اين  به  است. 
كه  را  عقايدى  به  دسترسى  امكان 
اين  ديگر  نقاط  در  بتوان  سختى  به 
كرده  فراهم  آورد،  دست  به  جزيره 

است. 
واژه  اسپانيايى  معادل  كه  «ليبرو» 

كتاب است، يادآور سال 1900 و 

نيز  اسپانيا  از  جزيره  اين  استقالل 
هست. 

فكر راه اندازى اين كتابفروشى به دو 
دوست  كه  گردد  مى  باز  پيش  سال 
او  به  كتابفروشى  اين  فعلى  مالك 
كه  دارد  انگليسى  كتاب  جلد  گفت 35 
پس  كند.  كار  چه  آن ها  با  داند  نمى 
ديگرى  كتاب هاى  تدريج  به  اين  از 
و  شد  هديه  ساله  گورى 43  كانر  به 
در مجموع 300 عنوان كتاب جمع شد 
كه در روز افتتاحيه اين فروشگاه به 

فروش رسيدند. 
قصد  ليبرو»  «كوبا  مى گويد:  گورى 
نيازهاى  همه  پاسخگوى  ندارد 
مشتريانش باشد با اين حال مى تواند 
را  مختلف  مسايل  درباره  اطالعاتى 
كتاب هاى  مندان  عالقه  دسترس  در 
انگليسى زبان قرار دهد. شمارى مجله 
نيز در اين كتابفروشى گرد آمده كه 
نسخه هايى از «رولينگ استون» سال 
التين  اف  ريويو  «هاروارد  تا   2010

آمريكا» را دربرمى گيرد. 
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بيش از يك ميليون كتاب 
شنيدارى در سبد خوراكى 

هاى مك دونالد
به نقل از خبرگزارى آلمان، پس از اجراى برنامه 
مى  و   2012 اوت  در  ضميمه»  عنوان  به  «كتاب 
كشور  سراسر  در  دونالد  مك  فروشگاه   2013

آلمان سومين دوره اين برنامه را اجرا مى كند.

عنوان  هشت  كنار  در  است  قرار  اساس  اين  بر 
كتاب كه از تاريخ 30 اوت (8 شهريور) به جعبه 
هاى «هپى ميل» افزوده مى شوند، از 20 سپتامبر 
(29 شهريور) سه كتاب شنيدارى نيز به اين جعبه 
«اژدهاى  شنيدارى  كتاب  سه  اين  شود.  افزوده 
مى  مدرسه  به  اشباح»، «الئورا  قصر  در  كوچك 

رود» و «چه ، چه است- اوركاس» هستند. 

هزار   500 انتشار  با  جى»  بى  «سى  انتشارات 
نسخه از كتاب شنيدارى پرفروش خود با عنوان 
انتشارات  دو  و  كوچك»  اژدهاى  «كوكوسنوس 
تيراژى  با  يك  هر  هاوس»  «باوم  و  «تسلوف» 
دونالد  مك  اختيار  در  را  شده  ياد  آثار  مشابه 

قرار مى دهند.
اين  تهيه  در  جى»  بى  «سى  انتشارات  گفته  به 
عناوين به اين مساله توجه شده كه كودكان فارغ 
از سن و جنس خود بتوانند كتابى انتخاب كنند كه 
برايشان  محتواى آن  هم  و  هم سرگرمشان كند 
اين  به  كه  اميدوارند  ناشر  سه  اين  باشد.  جذاب 
و  كنند  پيدا  جديدى  هاى  مشترى  بتوانند  ترتيب 

بازار را تقويت كنند. 

اما كتاب هايى كه از تاريخ 30 اوت به هپى ميل 
داستانى  هاى  كتاب  بر  مشتمل  اند،  شده  افزوده 
«ُكنى در كوه ها»، «سه كودك.شهر غرق شده»، 

ماموريت  در  «لوال  و  شيطان»  هاى  «فوتباليست 
مخفى» و چند كتاب هاى غير داستانى اند. 

در اين ميان بعضى از اين آثار خالصه شده و 
نرم  با  همراه  بعضى  و  اند  نشده  خالصه  برخى 
افزار هستند. اين پروژه با حمايت بنياد كتابخوانى 
اجرايى شده و به گفته يكى از مسووالن اين بنياد 

با  ضميمه»  عنوان  به  پروژه «كتاب  نخست  دور 
برخورد  والدين  و  شد  مواجه  خاصى  استقبال 

بسيار مثبتى با آن داشتند. 

در سال 2012 بيش از دو ميليون و 700 نفر به 
فروشگاه هاى مك دونالد مراجعه كردند و درآمد 
ميليارد   247 و  هزار  سه  بر  افزون  دونالد  مك 
در  سال 2011  به  نسبت  رقم  اين  كه  بود  يورو 
حدود 1،6 درصد افزايش يافته است. در مقدمه 
كتابخوانى  تور  يك  دونالد  مك  ادبى  برنامه  اين 
ها  شخصيت  آن  طى  كه  كرد  آغاز  بيلفلد  در  را 
و نويسندگان مشهور در يك كاميون مى نشينند 
پردازند.  مى  كتابخوانى  به  دقيقه   20 تا   15 و 
مونيخ، دورتموند، درسدن، اشتوتگارت و برمن 

مقصدهاى بعدى اين تور كتابخوانى اند.

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؟ 
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 انتشار جزيياتى درباره 
ترور «چه گوارا»
 در يك كتاب

ترور  درباره  انكارى  غيرقابل  و  تازه  حقايق 
در  كوبايى  آرژانتينى-  مبارز  گوارا  چه  ارنستو 
كتابى تازه توسط دو نويسنده و محقق به رشته 

تحرير درآمده است.-
عنوان  با  كتاب  اين  مونته،  كادنگرا  از  نقل  به 
هاى  ساعت  جزييات  بوليوى»  در  چه  «ترور 
پايانى زندگى چه گوارا را قبل از اين كه كشته و 
دفن شود نقل مى كند و آديس كوپول و فرويالن 
گنزالس با كمك نشانه ها و شواهدى كه از افراد 
مرتبط با اين وقايع تاريخى به دست آورده اند، 
منتشر  ميالدى  آينده  سال  در  و  نوشته  را  آن 

خواهند كرد. 
اسفناك  پايان  درباره  اطالعاتى  نويسندگان  اين 
ترور  در  نوعى  به  كه  كسانى  از  برخى  زندگى 
«چه گوارا» نقش داشته اند اطالعاتى مى دهد و 
چگونه  كه  هستند  دليلى  ارايه  دنبال  به  همچنين 
«چه» هنوز در ياد و خاطره مردم بوليوى زنده 

است. 
اين دو نويسنده و محقق در اين كتاب به جلسات 
و  نگار  روزنامه  آويال  مرسدس  سيلويا  با  خود 
نويسنده بوليويايى اشاره دارند. وى خبرنگار و 
گزارشگر برجسته راديو فيدرز بود كه رياست 
آن را يك كشيش با نام خوزه گرامونت به عهده 

داشت. 

ياد  به  آويال  است:  شده  آورده  كتاب  اين  در 
فيدرز  راديو   1967 سال  اكتبر   9 كه  آورد  مى 
اعالم كرد كه «چه گوارا» عصر روز گذشته به 
منطقه  در  درگيرى  يك  از  ناشى  جراحات  دليل 
توجه  كه  خبرى  است؛  شده  كشته  هيگورا  ال 

نيز  را  بسيارى  و  كرد  جلب  را  نگاران  روزنامه 
از  باره  دراين  چون  برد  فرو  حيرت  و  بهت  در 
واكنشى  نه  و  شد  اعالم  خبرى  نه  ارتش  طرف 
به آن ديده شد با وجودى كه خبرهاى بد خيلى 

زود پخش مى شود. 
در  نگارى  روزنامه  دوره  گذراندن  هنگام  آويال 

سفارت  با  گرامونت  پدر  كه  بود  دريافته  آلمان 
آمريكا در الپاز و همچنين «رنه برينتون» رييس 
جمهورى وقت بوليوى ارتباط خوب و تنگاتنگى 
مأموران  از  را  كشيش  اين  بسيارى  حتى  دارد. 
مى  راديو  به  را  اطالعات  كه  دانستند  مى  سيا 
گفته  خاطراتش  در  نگار  روزنامه  اين  رساند. 
چگونگى  درباره  گرامونت  پدر  از  وقتى  است 
در  آمريكا  سفارت  گفت:  پرسيدم  «چه»  مرگ 
تصميم  همه  و  دانست  مى  را  چيز  همه  بوليوى 

ها را گرفت. 
انتشارات  توسط  بوليوى»  در  چه  ترور  كتاب « 
كتاب  المللى  بين  نمايشگاه  در  پوليتيشا  اديتورا 

هاوانا در سال 2014 رونمايى خواهد شد.

 كشف نامه كامو به سارتر
نامه هاى كامو به سارتر به عنوان نوشته هايى از 
ديگر  فيلسوفى  به  فرانسوى  فيلسوف  يك  طرف 
كه نمادى از زندگى قبل از دوره خشونت هاى 
اقبال  با  مى شود  محسوب   1952 سال  انقالبى 

منتقدان روبه رو شده است.-
به نقل از ليبراسيون، رابطه دو فيلسوف مشهور 
كه  كامو  آلبر  و  سارتر  پل  ژان  يعنى  فرانسوى 
مى  آورده  ياد  به  دو  اين  بين  خصومت  بيشتر 
شود تا دوستى هايشان، با كشف نامه اى جديد، 

ابعاد متفاوتى يافت.

اين كه  از  قبل  كه  دهد  مى  نشان  نامه  اين  كشف 
اين دو فيلسوف مشهور مخالفتى بسيار عمومى 
درباره ضرورت «خشونت انقالبى» با هم داشته 
باشند (كه سارتر موافق خشونت و كامو مخالف 
آن بود)، با يكديگر صحبت مى كردند و ارتباط 

داشتند.

نوشته  اش  نوشته  دست  كوتاه  نامه  در  كامو 
و  تو  كه  خوشحالم  من،  عزيز  «سارتر  است: 
كستور خوب كار مى كنيد... به من خبر بده كه 
كى بازمى گردى تا بتوانيم عصرى آرام داشته 

باشيم.»
براى  سارتر  كه  بود  اى  صميمانه  اسم  كستور 
بووار  دو  سيمون  فيلسوفش،  همكار  و  شريك 

انتخاب كرده بود.

اين نامه توسط دو كتاب فروش در اورلئانز در 
از  نسخه   60 فقط  كه  قديمى  هاى  كتاب  از  يكى 
آن منتشر شده بود پيدا شد. نامه تاريخ ندارد، 
هاى  سال  بين  تاريخى  در  كه  رود  مى  باور  اما 
1943، سالى كه دو فيلسوف با هم آشنا شدند، 
بودند  خوبى  دوستان  كه  زمانى   1948 سال  و 
نوشته شده باشد. آن ها سال 1952 به مخالفت 

با نظرات يكديگر پرداختند.

به  سارتر  آثار  متخصص  آرونسون  رونالد 
نامه  اين  گفت:  ليبراسيون  فرانسوى  روزنامه 
بسيار مهم است چون نشان مى دهد بر خالف 
كامو  و  سارتر  نويسندگان،  از  چندى  گفته 

دوستى نزديكى با هم داشتند.

«بهار  اش  اتوبيوگرافى  كتاب  در  بووار  دو 
زندگى» شرح مى دهد كه چگونه سارتر و كامو 
سارتر  هاى  نمايشنامه  از  يكى  توليد  مراحل  در 
در سال 1943 با هم مالقات كردند. سارتر قبل 
از اين مالقات نقدى بسيار خوب درباره «بيگانه» 

اثر معروف كامو نوشته بود.

به گفته اوا والنتين كه يكى از دو نفرى است كه 
نامه را پيدا كرده، قسمت زيادى از نامه به عنوان 
يك راز باقى خواهد ماند چون از آنجا كه تمامى 
هيچ  مكاتبات بين اين دو فيلسوف از بين رفته، 
نامه  كامل  معنى  تاييد  براى  موثقى  منبع  و  راه 

وجود ندارد.
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گفتگوى اختصاصى با محسن غفارى 
بازيگر ايرانى در نمايش منافع مشترك

تئاتر سراسر 
خاطره است
احسان صادقيان - عكس: اميد مهاجرانى

ديگر،  بسيارى  مثل  را  بازيگرى  غفارى  محسن 
شانزده  در  است.  كرده  آغاز  مدرسه  دوران  از 
پرديس  بازيگرى  آزاد  كالسهاى  به  سالگى 
دوره  گذراندن  از  پس  و  رفت  زيبا  هنرهاى 
فرهنگى  موسسه  به  بازيگرى،  مقدماتى  هاى 
بازيگرى  تكنيك  آنجا  در  رفت.  كارنامه  هنرى 
پرويز  همچون  اساتيدى  نظر  زير  را  تئاتر  براى 
تيموريان،  رويا  پور،  نصير  مهتاب  پرستويى، 
هاشمى  هدايت  دهكردى،  پيام  رايگان،  مسعود 
را  دوربين  براى  بازى  همچنين  گذراند.   … و 
دهقانى  بهرام  و  پوريا  امير  همچون  اساتيدى  با 
كه  بود  اساتيدى  ديگر  از  كالرى  محمود  گذراند. 
را  فيلمبرداى  دوره  كارنامه،  موسسه  در  محسن 
با وى گذراند. وى در سال 2010 ايران را به قصد 
تمام  ابتدا،  همان  از  كرد.  ترك  بازيگرى  تحصيل 
تالش خود را براى يادگيرى سريع زبان انگليسى 
و  ها  گروه  جذب  سريعتر  چه  هر  بتواند  تا  كرد، 
 2011 سال  اوايل  در  شود.  تئاترى  هاى  شركت 
بود كه همكارى خود را با شركت تئاتر الميدا، در 
مختلفى  هاى  دوره  توانست  وى  كرد.  آغاز  لندن 
را در اين شركت تئاترى بگذراند. سال گذشته در 
"روياى نيمه شب تابستان" اثر شكسپير بر روى 
صحنه تئاتر الميدا ظاهر شد. محسن براى گذاندن 
دوره ى بازيگرى، توسط "نشنال تئاتر انگلستان" 
در سال 2012 برگزيده شد. او با شركت "تئاتر 
داشته  همكارى  ماه  شش  مدت  به  آركوال"هم 
است. محسن غفارى، امسال هم در نمايشى تحت 
عنوان "CommonWealth" در جشنواره تئاتر 
الميدا بر روى صحنه رفت و در شب آخر اجراى 
قرار  شركت  اين  مسئوالن  تقدير  مورد  نمايش، 
گرفت و موفق به دريافت جوايزى نيز گشت. به 
اين بهانه مصاحبه اختصاصى با او داشته ايم كه 

در ادامه مى آيد.

پرشين: محسن جان، چرا تئاتر؟ 
(مى خنندد) اگه تئاتر نه، پس چى؟ من از انجام هيچ 
كارى غير از تئاتر  و بازيگرى، اينقدر لذت نمى 
برم. به قول دوستى كه در تعريف لذت مى گفت: 
كارى است كه تو زمان و مكان را در آن فراموش 
كنى. من هم زمان و مكان رو وقتى تئاتر كار مى 
كنم و يا مشغول بازى هستم، فراموش مى كنم.  
شايد باورتان نشود كه، من هر كار ديگرى رو در 
بازيگرى  و  تئاتر  لذت  به  كردم  تجربه  ام  زندگى 
شغل  يك  بازيگرى  من  براى  هم  طرفى  از  نبوده. 
توى  كه  است  سياهى  فضاى  تئاتر  است.  مقدس 
ديد.  زيبايى  ها  ميليون  شود  مى  سياهى،  آن  دل 
فضاى  آن  توى  آدمها،  درونى  احساسات  تبلور 
را  من  كه  است  چيزى  اين  و  است  عريان  سياه، 
يك  توسط  نقشى  هر  ايفاى  كرده.  تئاتر  مجذوب 
است.  خودش  درون  به  معنوى  سفرى  بازيگر، 
زيبايى اين سفر، اينقدر براى من جذاب است كه 
كنم.  عوض  ديگرى  چيز  با  را  آن  نيستم  حاضر 
توى اين سفر، انسان به خودشناسى مى رسد و 
بازتاب آن را به بقيه انسانها نمايش مى دهد. به 
نظرم تئاتر، اين مسير خودشناسى را براى همه 

ى تماشاچيان اش هموارتر مى كند. 

پرشين: لزوم تئاتر در زندگى مدرن انسان امروز 
چيست؟

را  نياز  بيشترين  امروز،  مدرن  انسان  نظرم  به 
به تئاتر دارد. انسان مدرنى كه تبديل به ماشينى 
كه  مدرنى  انسان  شده،  جامعه  پيشرفت  جهت 
را  خودش  خوب  و  بد  هاى  خصلت  از  خيلى 
و  تاريك  جاى  يك  به  دارد  نياز  كرده،  فراموش 
سياه برود و در خلوت خودش به درون خودش 

مى  امروز،  مدرن  مخاطب  براى  تئاتر  كند.  سفر 
آينه  در  را  خودش  كه  باشد  امنى  فضاى  تواند 
بازيگر ببيند. فارغ از همه ى اينها، انسان نياز به 
لذت دارد و تئاتر در ذات خود اين لذت را دارده و 
شايد به خاطر همين است كه با وجود اين همه فن 
آورى جديد و تكنولوژى هاى مدرن، هنوز سالن 
هاى نمايش، پر از تماشاگر است. اين تماشاگران، 
لذت ديدن يك نمايش را به سينما و تكنيك هاى 
دروغى اش، به تلويزيون و بازى هاى كامپيوترى 

و … ترجيح مى دهند. 

پرشين: براى يك غير انگليسى، مشكالت ورود به 
عرصه تئاتر در اين كشور چيست؟

بستگى دارد از چه جنبه اى به اين موضوع نگاه 
كنيم. يا بهتر است بگويم، بستگى به نوع و سبك 
تئاتر و بازيگرى يك كار خاص دارد. خب در درجه 
اول، كار بازيگرى به خودى خود، از سخت ترين 
وارد  بخواهد  كسى  اگر  يعنى  دنياست.  مشاغل 
حيطه ى بازيگرى به زبان مادرى اش هم بشود، 
قدم توى راه سختى گذاشته. حاال به اين سختى 
ها، زبان انگليسى رو هم اضافه كن. يك بازيگر، 
خودش،  ى  گذشته  از  و  فرهنگى  منابع  از  بيشتر 
فرهنگ  شناخت  پس  گيرد.  مى  الهام   كارش  در 
اين  ديگر  هاى  از سختى  كه  فراموش نكن  هم  را 
راه است. اين را هم مد نظر داشته باش كه وقتى 
صحبت از تئاتر در انگلستان مى كنيم، صحبت از 
ملق بازى جلوى قاضى است. انگستان، به نوعى 
مهد تئاتر دنياست. جايى است كه شكسپير در آن 
بازيگران  تمام  براى  سال،  ساليان  و  كرده  رشد 
داده  خوراك  خودش،  هاى  نمايشنامه  با  دنيا، 
است. با اين شرايط ببين، چقدر فضاى كارى در 

اينجا رقابتى است. 

پرشين: در تئاتر به دنبال چه هستى؟
مى  كه  است  جوابى  بهترين  اين  تجربه.  دنبال  به 
دهد.  توانم بدهم. تئاتر به آدم فضاى تجربه مى 
از دل آن تجربه ها، خلقت صورت مى گيرد. خلق 
يك اثر هم، هر چه كه باشد، در نوع خودش، زيبا 

و بى نظير است. 

مى  چطور  را  ايران  در  تئاتر  وضعيت  پرشين: 
بينى؟

تئاتر ايران وضعيت رو به رشد خوبى دارد. مثل 
هميشه پر از استعداد است، ولى حيف كه امكانات 
هاى  عكس  كه  وقتها  بعضى  است.  كم  آموزشى 
مى  فيسبوك  در  را  بازيگرم  دوستاهاى  كارهاى 
بينم و قبطه مى خورم. انصافًا بعضى از كارهايى 
كه در ايران در آن فضاى بسته انجام مى شود، 
يك  دنياست.  ديگر  كشورهاى  به  عرضه  قابل 
مشكل اساسى كه به نظرم تئاتر ايران دارد، بومى 
بودن متن هاى ايرانى است. ما كمتر كارى را از 

يك كارگردان غير ايرانى مى بينيم، كه از يك متن 
ترجمه شده ايرانى استفاده كرده باشه. البته اين 
در نوع خودش، يك حسن هم به حساب مى آيد، 
ولى امكان معرفى جهانى را، طبعا از آن مى گيرد، 

كه اين نقص كمى نيست. 

پرشين: فكر مى كنى بها دادن به تئاتر چه اثرى بر 
جامعه ايران مى تواند داشته باشد؟

ساختار  تغيير  به  نياز  ايران  نظرم  به  ببينيد 
تغيير  اين  ايجاد  پتانسيل  تئاتر  دارد.  فرهنگى 
ساختار را دارد. به بزرگترين و بهترين شكل هم 
دارد. چون تئاتر تاثيرگذار است. هر تماشاگرى با 
ديدن هر كار تئاترى، خواه ناخواه از آن كار تاثير 
مى گيرد. فراموش هم نكنيد كه تئاتر برخواسته از 
فرهنگ و روابط روزمره مردم نيز هست. بعضى 
و  خودمان  و  بنشينيم  كه  داريم   نياز  ما  وقتها، 
و  ببينيم.  ديگرى  شخص  توسط  را  رفتارهايمان 
با توجه به شرايط ايران امروز ما، تئاتر اثر مثبت 

خوبى، قطعا خواهد داشت.

تئاتر  از  امروز  تا  كه  اى  خاطره  بهترين  پرشين: 
داشتى چيست؟

تئاتر سراسر خاطره است. ولى يك خاطره خيلى 
شركت  با  كه  آخر  كار  همين  توى  دارم.  بامزه 
فضاى  داشت  قصد  كارگردان  دادم،  انجام  الميدا 

و  كند  درست  بازيگران  خود  با  را  صحنه  هر 
فضاى  اگر  مثال  كه  است  اين  منظورم  بسازد. 
مى  مان  كارگردان  است،  مدرسه  صحنه  يك 
خودمان،  هاى  بدن  از  استفاده  با  ما  كه  خواست 
اجازه  دهيم.  نمايش  و  كنيم  درست  را  مدرسه 
از  يكى  توى  كنيم.  استفاده  هم  صدا  از  داشتيم 
و  روستا  يك  كه  خواست  ما  از  هامون،  تمرين 
دهات را براش فضاسازى كنيم. بالفاصله بعد از 
خودتان  كار  يكى،  يكى  و  كنيد  شروع  گفت  اينكه 
زمين  روى  پا  و  چهاردست  من  دهيد،  انجام  را 
افتادم و شروع به بع بع كردن كردم. به اطراف 
سالن تمرين مى رفتم و وانمود مى كردم كه دارم 
علف مى خورم. اين صحنه اينقدر خنده دار شد 
نمى  ربع  يك  حدود،  ما  آمريكايى  كارگردان  كه 
خاطره  خنديد.  مى  فقط  و  بگويد  چيزى  توانست 

ى آن شب، خيلى برام جالب بود.

پرشين: اوج ارتباط يك بازيگر تئاتر با مخاطبش 
كجاست؟ در چه لحظه اى يا چه شرايطى؟

با  است  صحنه  روى  كه  لحظه  هر  بازيگر  يك 
مخاطبش در ارتباط است. لحظه اى كه مخاطب، 
خود را در آن بازيگر مى بيند، به نظرم اوج اين 

ارتباط است. 

پرشين: يك عكاس همه چيز را در كادر عكس مى 
نقاش  يك  است؛  عكاسى  حال  در  هميشه  و  بيند 
هميشه  و  بيند  مى  رنگ  بوم  روى  را  چيز  همه 
به  هميشه  موسيقيدان  يك  است؛  نقاشى  حال  در 
به  هميشه  نويسنده  يك  هاست؛  هارمونى  دنبال 
نسبت  همان  به  و  است؛  داستان  يك  خلق  دنبال 
خود  است.  بازيگرى  حال  در  هميشه  بازيگر  يك 
چه  كه  هايى  نقش  از  بيرون  را،  غفارى  محسن 
كجا  كند،  مى  بازى  آن  پايين  چه  و  صحنه  روى 

مى توان يافت و چطور مى توان شناخت؟
نمى دانم. (مى خندد)اين  سوال، خيلى عميق است. 
به  اصال  داشتم،  را  سوال  اين  جواب  اگر  شايد 
دنبال بازيگرى نمى رفتم. اين سوال ات، يك مقدار 
قطعا  كه  بازيگر  يك  نظرم  به  هست.  هم  فلسفى 
هم مثل همه، در درجه اول يك انسان است، مى 
تواند "خود" هاى مختلفى داشته باشد. هيچ كس 
آنها  از  يكى  كدام  كه  بگويد  دقيقا  تواند  نمى  هم 
را  نقشى  هر  چون  است.  بازيگر  آن  واقعى  خود 
آن  درگير  هم  اش  "خود"  كند،  مى  بازى  كه  هم 
نقش است. به عبارتى مثال اگر من محسن، نقش 
يك دانشجوى فلسفه را بازى مى كنم، اين "خود" 
مِن محسن است كه اين االن اين نقش را بازى مى 
كند. اميدوارم توانسته باشم منظورم را برسانم. 

تماشاگر  يك  صندلى  روى  كن  فرض  پرشين: 
خودش  واقعى  نقش  در  را  محسن  و  نشستى 
در تئاتر زندگى تماشا مى كنى؛ ايفاى نقشش را 
چطور مى بينى؟ آيا آنقدر پخته و تأثير گذار شده 
كه كارگردان بزرگترى نقش مهمترى به او بدهد؟ 
از آنجاييكه من هيچ موقع به دستاوردهاى خودم 
بزرگتر  هاى  بازى  به  هميشه  و  ندارم،  رضايت 
ببين  نه.  بگويم  بايد  كنم،  مى  فكر  ام  زندگى  در 
امكان  اش،  زندگى  از  مرحله  هر  توى  كسى  هر 
و  دارد  را  مهمتر  و  بزرگتر  هاى  نقش  در  بودن 
به تناسب شناخت خودش از پيرامون خودش و 
شرايطى كه دارد، عمل مى كند. از طرفى هم، وقتى 
خودم را با اهدافى كه براى خودم طراحى كردم، 
محك مى زنم، مى بينم كه توى اين دنيا هيچ چيز 
پخته  سمت  به  پس  ندارد.  وجود  صدى  در  صد 
شدن و تاثيرگذار بودن قدم بر مى دارم و مطمئن 
هستم كه تاثيرگذارى نياز به پخته بودن ندارد و 
هر چيزى، در اوج كوچك بودن اش هم، مى تواند 

تاثير بزرگى در دنياى اطراف اش داشته باشه. 

پرشين: در آخر ،لطفا سخنى اگر براى خوانندگان 
هفته نامه پرشين داريد، بفرماييد. 

اين  و  گذارند  مى  زمان  كه  كنم  مى  تشكر  خيلى 
مصاحبه را مى خوانند و اميدوارم كه هر كداممان 
در هر شغلى كه هستيم، آن قدر تاثير گذار باشيم 
كه بعد از رفتن مان از اين دنيا، رد پايمان در  كار 
مثبتى كه در اين دنيا كرديم، براى نسل هاى بعدى 

باقى بماند. 
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يكى بود، يكى نبود، غير از خدا هيچ كس 
نبود.

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

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

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

بى دم افتاد.
تا  بفروشد  بليت  كه  افتاد  فكر  اين  به  بعد 
هر كس دوست داشت، پول بدهد و بيايد 
خوب  اما  كند.  تماشا  نزديك  از  را  دمش 
مردم  نه،  كه  ديد  كرد،  را  فكرهايش  كه 
جور  اين  باالى  غربت،  واليت  فرهنگ  بى 

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

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

بگويد من غولم.
همان  آقا  سليم  ندهم  دردسرتان  خالصه 
جا نشست نان و ماستش را خورد و رفت 
پشت تخته سنگ ها كمين كرد و منتظر شد 

تا مسافرى، بازرگانى، كاروانى، چيزى از 
آنجا رد شود.

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

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

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

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

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

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

«هو هه هه هه هه...» 
- كوفت! (اين كوفت را مسافر به سليم آقا 

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

نگه دار.»
كه  بود  نشده  تمام  مسافر  صحبت  هنوز 
مسافر  لرزيدن.  به  كرد  بنا  بيابان  و  كوه 
ترس  از  داشت  كه  آقا  سليم  به  كرد  رو 
و  بدان  جوان  گفت: «اى  و  كرد  مى  سكته 
آگاه باش كه ارباب من آدم خيلى دم كلفتى 
است و قسمت اعظم اين نقاط مرزى روى 

ُدِم اوست.»
سليم آقا كه خورده بود زمين و شاخش 
به  رفت  مسافر  مرد  با  بود،  شكسته 
بريدند  را  دمش  داد  آنجا  و  جابلقا  واليت 
دم  در  رفت  و  كردند  پالستيك  جراحى  و 

ودستگاه مرد دم كلفت استخدام شد.
ُدم  كه  گيريم  نتيجه مى  داستان  اين  از  ما 

داريم تا ُدم!
قصه ما به سر رسيد، غالغه به خونه ش 

نرسيد.

اگر ما زور داشتيم
ابوالفضل زرويى نصرآباد

يكى بود يكى نبود؛غير از خدا هيچ كس نبود.
يك مورچه اى بود در واليت غربت كه روزها مى رفت 
زمستان.  كرد؛براى  مى  جمع  جو  و  گندم  و  صحرا  به 
دانه  يك  غلّه؛  كردن  جمع  براى  بود  رفته  كه  روز  يك 
گندم پيدا كرد و به نيش كشيد و حركت كرد به طرف 
النه اش. ناگهان باد وزيد و دانه ى گندم را از دست و 

دهان مورچه گرفت و با خودش برد.
مورچه به باد گفت:« اى باد؛ تو چقدر زور دارى!»

برج  كه  داشتم  زور  اگر  آمرزيده؛من  پدر   »: گفت  باد 
هاى باالى شهر، راهم را سد نمى كردند.»

مورچه گفت :«اى برج هاى باالى شهر ؛ شما ها چقدر 
زور داريد!»

كه  داشتيم  زور  اگر  گفتند:«ما  شهر  باالى  هاى  برج 
نيازى به مجوز شهردار نداشتيم»

مورچه گفت:«اى شهردار!تو چقدر زور دارى!»
قضاييه  ى  قوه  كه  داشتم  زور  اگر  گفت:«من  شهردار 

مرا دستگير نمى كرد.»
مورچه:«اى قوه ى قضاييه تو چقدر زور دارى!»

قوه ى قضاييه:«من اگر زور داشتم ،بعضى جرايد از 
من انتقاد نمى كردند.»

مورچه:«اى جرايد، شما چقدر زور داريد؟»
وزارت  گير  كاغذمان  كه  داشتيم  زور  ما  جرايد:«اگر 

ارشاد نبود!»

مورچه:«اى وزارت ارشاد، تو چقدر زور دارى!»
وزير ارشاد:«اگر من زور داشتم كه محتاج راى اعتماد 

نمايندگان مجلس نبودم!»
زور  چقدر  شماها  مجلس،  نمايندگان  مورچه:«اى 

داريد!»
نمايندگان مجلس:«ما اگر زور داشتيم كه نيازمند راى 

مردم نبوديم.»
مورچه:«اى مردم شماها چقدر زور داريد!»

مردم گفتند:«ما اگر زور داشتيم بقال به ما جنس نسيه 
مى داد.»

مورچه گفت :«اى بقال، تو چقدر زور دارى!»
بقال گفت:«اگر من زور داشتم آفتاب ماست هاى مرا 

نمى ترشاند.»
مورچه گفت:«اى آفتاب، تو چقدر زور دارى!»

آفتاب گفت:«من اگر زور داشتم، دختر كد خدا نمى گفت 
كه :تو در نيا كه من درآمدم!»

مورچه گفت:«اى دختر كدخدا تو چقدر زور دارى!»
دختر كد خدا گفت:«اگر من زور داشتم كه زن كشاورز 

نمى شدم.»
مورچه گفت:«اى كشاورز، تو چقدر زور دارى!»

كشاورز گفت:«من اگر زور داشتم كه از ترس تو گندم 
هايم را توى انبار قايم نمى كردم.»

مورچه يك كمى رفت تو فكر. بعد نگاهى به بازوهايش 
كرد. سينه اش را داد جلو و رفت به مزرعه.

گوش باد را گرفت و پرتش كرد پشت كوه قاف! بعد هم 
دانه ى گندم اش را بر داشت و برد به النه اش!
قصه ما به سر رسيد، غالغه به خونش نرسيد.

جغدى كه خدا بود
داستان كوتاه از جميز تربر                                 

ترجمه ى مهشيد اميرشاهى

بى  شب  نيمه  كه  بود  جغدى  بود  كه  آن  و  نبود  يكى 
ستاره اى بر شاخه ى درخت بلوطى نشسته بود. دو 
موش صحرايى، مى خواستند بى صدا و بدون اين كه 
توجهى به خود جلب كنند، از آنجا بگذرند. جغد گفت: 
"اهو!"    موش ها، كه نمى توانستند باور كنند،  در آن 
تاريكى ضخيم كسى قادر است آنها را ببيند، با ترس 
و تعجب پرسيدند: "با كى هستى؟"  جغد گفت: "با تو."

موش ها متعجب باز گشتند و به ساير مخلوقات دشت 
و جنگل گفتند كه جغد عظيمترين و عاقلترين مخلوقات 
است، زيرا در تاريكى قدرت بينايى دارد و مى تواند هر 
سوالى را پاسخ گويد،  پرنده اى كه منشى بود، گفت: 

"در اين باره تحقيق خواهم كرد."
و شب ديگرى كه باز بسيار تيره و تار بود به سراغ 

جغد رفت و پرسيد:

-  "اين چند تاست؟"
-  " دو."

و پاسخ صحيح بود.  
پرنده منشى پرسيد: " من كى هستم؟"

جغد گفت: "تو؟  تو."
پرنده منشى پرسيد: "انگور بر چه درختى است؟»

جغد گفت:  "مو."
موجودات  ديگر  به  و  بازگشت  شتاب  با  منشى  پرنده 
حيوانات   عاقلترين  و  عظيمترين  واقعًا  "جغد  گفت: 
سوالى  هر  به  و  بيند  مى  تاريكى  در  چون   ، دنياست 

جواب مى گويد."

شغال مو قرمزى پرسيد: "در روز هم مى بيند؟"
موش صحرايى و سگ پودل يك صدا گفتند: "بله!"  و 
بقيٌه مخلوقات به اين سؤال احمقانه كه "در روز هم مى 
مو  شغال  پى  در  سر  و  خنديدند  بلند  آواى  به  بيند؟" 
قرمز گذاشتند، او و دوستانش را از آن محوطه بيرون 
دعوت  او  از  و  فرستادند  جغد  نزد  پيكى   بعد  راندند. 

كردند كه راهنما و راهبر آنان باشد.
هنگامى كه جغد ميان جانوران هويدا شد نيمروز بود 
و خورشيد درخشنده مى تابيد. او آهسته گام بر مى 
داشت و اين مطلب به او وقار و صالبتى بخشيده بود 
؛ و با چشمان خيره درشتش اطراف و جوانب را مى 
نگريست، و اين قضيه حالت بزرگان را به او داده بود. 
را  شعار  اين  سايرين  و  "خداست!"  كشيد:  فرياد  مرغ 
و  "خداست!"   كشيدند:  فرياد  همه   و  كردند  استقبال 

او  از  تبعيت  به  همه  رفت،  مى  كجا  هر  ترتيب  اين  به 
مى رفتند و وقتى با شيئى تصادم مى كرد ديگران هم 
به آن تنه مى زدند. آخر به ميان جاده اصلى اسفالت 
رسيد و از ميان آن به راهش ادامه داد، بقيٌه موجودات 
همچنان به دنبالش بودند.  در اين حيص و بيص عقاب  
كه جلودار كاروان بود، مشاهده كرد كه ماشين بارى 
بزرگى با سرعت 50 ميل در ساعت به طرف آنها پيش 
مى آيد و به پرنده منشى خبر داد.  پرنده منشى به جغد 
گزارش داد و گفت: " خطرى در پيش است".  جغد گفت: 
"اوهوا؟" پرنده منشى به او گفت: " آيا نمى ترسيد؟ "  
و جغد كه  ماشين بارى را نمى توانست ببيند به آرامى 

گفت: "برو!"
موجودات دوباره فرياد كشيدند: "خداست!"  و هنگامى 
كه ماشين بارى آنها را زير مى گرفت، هنوز مى گفتند: 

"خداست!"
من  آنها  اكثر  اما  شدند  مجروح  فقط  حيوانات  بعضى 

جمله جغد مردند.

مديد  هاى  مدت  تا  را  مردم  از  بسيارى  اخالقى:  نتيجٌه 
مى توان خر كرد.

*****

مگس نيمه دانا
زيبايى  تار  سازى،   كهنْه  ى  خانه  در  بزرگى  عنكبوت 
براى شكار مگس تنيد. هر بار كه مگسى بر تارش فرود 
تا  بلعيد  مى  را  آن  عنكبوت  شد  مى  گرفتار  و  آمد  مى 
مگسان ديگر كه از آن حوالى عبور مى كردند تصور 
 . است  استراحت  براى  امنى  مكان  عنكبوت  تار  كنند 
روزى مگس نيمه دانايى، وز وز كنان باالى تار عنكبوت 
پرواز مى كرد و آنقدر براى فرود آمدن مسامحه كرد 
كه عنكبوت ظاهر شد و گفت: "بفرما."     اما مگس كه 
از او خيلى باهوشتر بود گفت، "من هرگز در جايى كه 
مگس ديگرى نيست فرود نمى آيم و در منزل تو مگس 

نمى بينم."

مگس پرواز كنان رفت ، تا به جايى رسيد كه مگسان 
زيادى گرد آمده بودند. مى خواست بنشيند كه زنبورى 
گفت: " دست نگهدار نادان، اين مگس گير است. همه اين 
مگسها به دام افتاده اند،"    مگس گفت ، مزخرف نگو 

همه اينها مشغول رقصند."

اين را گفت و نشست و با ديگر مگسان در آنجا زمين 
گير شد.

چيز  هيچ  در   ، نيست  كمّيت  در  امنيت   : اخالقى  نتيجه 
ديگر هم نيست.
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هر  در  مدني  جامعه  وجود  به  ناباوري 
مقطعي از تاريخ ايران و وابستگي طبقات 
اجتماعي به دولت استبدادي، ايده اي است 
كه در ميان محققان تاريخ اجتماعي ايران 

تا حدودي مورد توافق است.
يعني  پديده  اين  كه  باوريم  براين  ما  اما   
ديگر  زاويه  از  را  ايران  در  مدني  جامعه 
نيز مي توان مورد توجه قرار داد و از آنجا 
اصلي  ركن  دولت  از  طبقات  استقالل  كه 
جامعه مدني است، قصد داريم اثبات كنيم 
تجار را مي توان ركن اصلي جامعه مدني 
نحوي  به  دانست  قاجار  عصر  در  سنتي 
كامال  تاريخي  مقاطع  همه  در  تجار  كه 
وابسته به دولت نبوده، و استقالل نسبي 

رابطه  ادعا،  اين  اثبات  داشته اند.براي  هم 
دولت  و  (تجار)  سنتي  مدني  جامعه  ميان 
قاجار را در سه دوره زماني از يك مقطع 

تاريخي مورد بررسي قرار داده ايم. 

مقابل  در  سنتي  مدني  جامعه  استقالل 
دولت

در دوره اول كه تا قبل از عصر امتيازات 
سلطنت  دوره  از  مي شود،  شامل  را 
شاه  ناصرالدين  دوره  تا  آغامحمدخان 
مسند  بر  اميركبير  كه  را  زماني  تا  يعني 
صدارت قرار داشت و خبري از امتيازات 
به  تجار  مي گيرد.  بر  در  نبود  اقتصادي 
همواره  نقدينگي،  بيشترين  داشتن  دليل 
توجهي  قابل  نفوذ  دولتي،  مقامات  نزد 
درباريان  و  شاه  احترام  مورد  و  داشتند 
بودند. به عبارت ديگر ميان تجار و دولت 
يك رابطه بده و بستان (دو جانبه) وجود 
مي توانستند  و  داشتند  پول  تجار  داشت. 
در  و  كنند  پر  را  دولت  خالي  خزانه 
داد  به  مالي  شديد  بحران هاي  و  تنگناها 
مي توان  نمونه  عنوان  به  برسند؛  دولت 
از  پس  تجار  از  «عباس ميرزا»  قرض  از 
آنجا  از  يا  برد.  نام  روس ها  از  شكست 
شخصي  وجه  ازاي  در  دولت شهرها  كه 
احراز  از  پيش  حكام،  مي شد،  فروخته 
خريد  براي  الزم  نقدينه  ديواني،  مقام 
مواردي  در  مي گرفتند.  تجار  از  را  آن 
يا  دولت  ماليات هاي  «پرداخت  براي  هم 
ديون معوقه از تجار كمك گرفته مي شد». 
بنابراين داشتن بيشترين نقدينگي موجود 
در دست تجار، دولت را به آنان نيازمند 
مي كرد و همين امر منجر به تامين امنيت، 
حقوق  و  حق  به  احترام  و  آزادي  نظم، 
جامعه مدني سنتي از سوي دولت مي شد.

از  قبل  تا  قاجاري  پادشاهان  همچنين 
عصر امتيازات در جهت حمايت از تجار و 

فعاليت هايشان گام هايي برداشته اند. 

معاف  مورد  در  قاجاريه  سياست  مثال 
به  ماليات ها  كليه  پرداخت  از  تجار  كردن 
پرداخت  از  معافيت  گمركي،  عوارض  جز 
تجاري  درآمدهاي  بر  مستقيم  ماليات 
بر  گمركي  پايين  بسيار  سود  و  مالي  و 
در  تجارت  رشد  صادرات،  و  واردات 
دوره حكومت كوتاه آغامحمدخان و ايجاد 
پايگاه ها و مراكز مهم تجارتي در شهرهاي 
مرو، ايروان، خوي، رشت، قزوين، يزد و 
كرمان ياد كرد «آغامحمدخان دستور داد 
به  شود  تجار  مزاحم  كه  را  كسي  هر  تا 
شدت مجازات نمايند» «افزايش فوق العاده 
شاه»   فتحعلي  دوره  در  تجارت  حجم 
«دستور جلوگيري از واردات شال كشمير 
از سوي فتحعلي شاه به منظور حمايت از 
«ساخت  كرمان»  در  شال  كنندگان  توليد 
بازار بزرگ تهران به دستور اميركبير به 
منظور كمك به تجار، گسترش داد و ستد، 
ايجاد مكان مناسب براي عرضه كاالها و 

و  داخلي  كاالهاي  فروش  و  خريد  مركز 
كه  است  مواردي  از  نمونه هايي  خارجي» 
دولت  سوي  از  تجار  از  حمايت  جهت  در 
فاصله  در  كه  گونه اي  به  مي شد.  انجام 
به  واقعا  تجار   1800-1857 سال هاي 

صورت يك طبقه ناز پرورده درآمدند.
با  برخورد  در  دولت  ترتيب،  اين  به 
مي كرده  رعايت  را  احتياط  كمال  آنان 
به  را  تجار  با  بدرفتاري  هرگونه  و 
كه  دولت  است.  مي دانسته  خود  ضرر 
نيازمند  تجار  وامي  و  مالي  كمك هاي  به 
بود همواره سعي در جلب رضايت تجار 
اجتناب  آنان  اذيت  و  آزار  از  و  داشت 
مرغي  دولتي  بنابراين«مقامات  مي كرد. 

نمي توانستند  داشت  طاليي  تخم  كه  را 
كه  مي شد  موجب  كار  اين  زيرا  بكشند 
همه تجار يكسره از پرداخت وام به دولت 
به  امر  اين  كنند.»  خودداري  او  عمال  يا 
در  حتي  كه  مي داد  زيادي  استقالل  تجار 
مسائل مملكتي دخالت كرده و اظهار نظر 
مي كردند. تجار از چنان قدرتي برخوردار 
براي  حكام  از  برخي  گاهي  كه  بودند 
قرض  تجار  از  خود  ديواني  مقام  خريد 
وقتي  است  طبيعي  بنابراين  مي گرفتند، 
تجار  از  مي رسيدند،  دولت  به  گروه  اين 
حمايت مي كردند و مجبور بودند روندي 
را  آنان  رضايت  كه  بگيرند  پيش  در  را 
بود  همراه  آنان  سرمايه  افزايش  با  كه 
خود  زر  و  سيم  تجار  كنند.«چون  فراهم 
مملكت  امور  در  اختيار  داده  دولت  به  را 
به هم رسانيده بودند، هر چه مي گفتند از 
پيش مي رفت.» لمبتون عقيده دارد كه «در 
اواخر قرن نوزدهم به تجار جايگاه وااليي 
داده مي شد و زندگي آنان از امنيت كامل 
دوره،  اين  در  بنابراين  بود.»  برخوردار 
به  نسبت  متفاوتي  كارويژه هاي  با  تجار 
بودند  توانسته  اجتماعي  گروه هاي  ساير 
با ايجاد عرصه مستقلي خارج از عرصه 
دولت به فعاليت اقتصادي خود ادامه دهند. 
البته اين استقالل به معناى اين نيست كه 
از  و  نبوده  دولتي  قوانين  به  پايبند  تجار 
قوانين خاص خود پيروي مي كردند، بلكه 
سياسى  نظام  درون  كه  است  اين  منظور 
آنان  كه  داشت  وجود  عرصه اى  قاجار، 
دنبال  را  خود  خاص  اهداف  مي توانستند 
سياسي  ساختار  ديگر  سخني  به  كنند. 
به  تجار  با  آنها  تعامالت  و  قاجار  دولت 
شكلي بود كه به طور كامل نمي توانستند 
دولت  زيرا  كنند.  قدرت  اعمال  آنان  بر 
خود  مالي  و  سياسي  حيات  ادامه  براي 
و  شريك  قدرت  در  را  تجار  بود  مجبور 
مثال  بگذارد.  احترام  حقوقشان  و  حق  به 
ضرابخانه  رياست  «واگذاري  از  مي توان 

به محمدحسن امين الضرب نام برد».

تضاد ميان جامعه مدني سنتي و دولت
و  تجار  ميان  متقابل  كنش  دوره  اين  در 
به  خود  مسالمت آميز  صورت  از  دولت 
در  مي شود.  تبديل  تخاصم آميز  صورت 
است.  داده  رخ  مهم  واقعه  چند  دوره  اين 
واقعه اول مربوط به فروش منابع داخلي 
شاه  ناصرالدين  بود.  بيگانگان  به  كشور 
منافع  كشور،  داخلي  منابع  فروش  با  كه 
مادي قابل توجهي نصيب اش مي شد ديگر 
طبقه  به  قاجار  پيشين  شاهان  مانند  به 
نه  بنابراين  نداشت.  مالي  وابستگي  تجار 
رضايت  جلب  جهت  در  ضرورتي  تنها 
اقتصادي اش  منافع  تامين  جهت  در  تجار 
نمي ديد، بلكه با فروش منابع مادي كشور 
طبقه  از  مادي  استقالل  و  بيگانگان  به 
آنها  زيان  به  را  اقداماتي  بي پروا  تجار، 
به  كه  را  قراردادهايي  و  مي داد  انجام 

اين  كرد.  منعقد  بود  داخلي  تجارت  ضرر 
توليد  بردن  بين  از  جز  چيزي  قراردادها 
داخل، كاهش واردات و وابستگي تجارت 
نداشت.  همراه  به  را  بيگانگان  به  تجار  و 
هدف انگلستان و روسيه دخالت مستقيم 
تاسيس  با  و  بود  ايران  بازارهاي  در 
به  مربوط  تجارتخانه هاي  و  شركت ها 
خود در ايران قصد حذف تجار ايراني از 

دادو ستد و تجارت در ايران را داشتند.
خزانه  بودن  خالي  دليل  به  قاجار  شاه   
از  بودجه  كسري  جبران  براي  و  كشور 

خود  سفر  هزينه هاي  تامين  و  طرف  يك 
به فرنگ و بي نيازي مالي و وامي به تجار 
اين  سود  به  را  امتيازاتي  ديگر  طرف  از 
كشورها منعقد كرد. اين امتيازها به سود 
و  انگلستان  كشور  دو  بازرگانان  جامعه 
روسيه و به ضرر تجار ايراني و تجارت 
ايران بود، كه نتيجه اي جز فقر اقتصادي، 
بر  در  ايراني  تجار  تحقير  و  تنگدستي 
در  اميركبير  شدن  كشته  از  پس  نداشت. 
به  امتيازات  واگذاري  دوره   ،1231 سال 
بيشترين  شد.  آغاز  انگلستان  و  روسيه 
ناصرالدين  دوره  به  مربوط  امتيازات 
شاه بود، به طوري كه «در طول سلطنت 
مجموعا   (1848-1896) شاه  ناصرالدين 
شده  امضا  عهدنامه  و  امتياز  فقره   83
از  پس  امتياز  مورد   35 حداقل  و  است 
دريافت رشوه هاي كالن اعطا شده است.» 
به عنوان مثال در تاريخ نهم فوريه سال 
نفع  به  گمرك  جديد  قرارداد  م   1903

انگلستان تنظيم شد. 

تاجران جنوب از اين قرارداد بيشتر زيان 
ديدند زيرا عالوه بر پرداخت ماليات بايد 
عوارض و ماليات گوناگون مثل راهداري، 
داللي  و  ميداني  سرريگي،  قپانداري، 
باعث  نابساماني  اين  مي پرداختند.  نيز 
ايران  بازرگانان  وضع  شدن  وخيم تر 
راهداري  ماليات  همه  از  مهم تر  و  شد 
تجارت  پيكر  به  مهلكي  ضربه  كه  بود 
كرد.واقعه  وارد  عصر  اين  بازرگاني  و 
در  سنتي  مدني  جامعه  رويارويي  بعدي 
بود  خارجي  بازرگانان  و  دولت  مقابل 
كه در جنبش تنباكو و انقالب مشروطيت 
كه  زماني  تا  تجار  رسيد.  خود  اوج  به 
كسب  بيشتري  سود  دولت  با  رابطه  از 
خود  استقالل  مي توانستند  و  مي كردند 
اجتماعي  و  اقتصادي  فعاليت هاي  در  را 

حفظ كنند با هيچ تغيير اجتماعي سياسي 
حفظ  طرفدار  گونه اي  به  و  همسونبودند 
شرايط وقت بودند، اما ناگهان با مشاهده 
فروش  و  دولت  سوي  از  رابطه  تغيير 
منابع داخلي كشور و ضرر و زيان ناشي 
گذشته  مطلوب  موجود  وضعيت  آن،  از 
عده اي  با  همراه  و  دانسته  نامطلوب  را 
اصالحات  پي  در  روشنفكر  ايرانيان  از 
برآمدند و مي خواستند استقالل اقتصادي 
اين  در  كنند.  تامين  را  خود  اجتماعي  و 
و  روشنفكران  با  تجار  مراوده  ميان 

و  آگاهي  از  تاثيرپذيري  باعث  روحانيون 
اطالعات آنان از اوضاع جهان و مقايسه 
پيشرفته  جوامع  با  ايران  جامعه  اوضاع 
شد. مثل «محمد حسن امين الضرب» مرد 
در  ايران  تجارت  و  اقتصاد  يك  شماره 
دوران قاجار، كه تحت تاثير آرا و انديشه 
باب  در  اسدآبادي»  الدين  «سيدجمال 
اصالح  مطبوعات،  و  فكر  آزادي  قانون، 
از  بيگانگان  دست  قطع  مسلمين،  وضع 
و  امپرياليسم  با  مبارزه  كشور،  اقتصاد 
همچنين  گرفت.  قرار  خارجي  استعمار 
تبريزي»  «طالبوف  اقتصادي  افكار 
زمينه ساز آگاهي طبقه تجار و نشان دهنده 
همسويي فكري با تجار و سرمايه گذاري 
زين العابدين  «حاجي  يا  بود.  صنعتي 
تاثيرگذار  روشنفكران  ديگر  از  مراغه اي» 
ضمن  او  بود.  تجار  طبقاتي  آگاهي  بر 
انتقاد از عملكرد تجار در ترويج كاال هاي 
غربي، از آنان خواست كه خود به تاسيس 
حفظ  براي  كارخانه هايي  و  شركت ها 

استقالل خود اقدام كنند.

نخستين سرمايه گذاري هاي قابل مالحظه 
كارخانه  «تاسيس  دوره  اين  در  صنعتي 
چراغ گاز در خيابان شرقي ميدان توپخانه 
قزويني  خان  حسين  حاج ميرزا  وسيله  به 
سپهساالر اعظم در سال1880م، تاسيس 
در  رشت  در  بافي  ابريشم  كارخانه 
سال1885م، تاسيس كارخانه بلورسازي 
محمد  «حاجي  توسط  1888م  سال  در 
شهر  «در  امين  الضرب  اصفهاني  حسن 
در  چيني سازي  كارخانه  تاسيس  تهران، 
تبريز توسط «حاجي عباسعلي» و «حاجي 
در  ريسندگي  كارخانه  تاسيس  رضا»، 
سال1892م  در  دولت  دروازه  بيرون 
صنيع الدوله»  قلي خان  «مرتضي  توسط 
تاجر  تقي»  محمد  «حاج  مشاركت  با 

كارخانه  تاسيس  شاهرودي،  به  معروف 
وسيله  به  1904م  سال  در  آجرپزي 
تهران،  نزديكي  در  امين الضرب»  «حاج 
بخاري،  آسياي  كارخانه هاي  تاسيس 
منگنه زني  و  پزي  صابون  آجرپزي، 
به  بخاري  آسياي  كارخانه  يك  شامل 
رضوي  ابوالقاسم  سيد  «حاجي  وسيله 
در  قزويني  معروف  تجار  از  اصفهاني» 
سال 1907م، تاسيس كارخانه ريسندگي 
«حاج  توسط  سال1908م  در  تبريز  در 
يك  تاسيس  و  فتحعلي»،  آقا  رحيم 
كارخانه صابون پزي در تهران به وسيله 
«ربيع زاده و شركا» در سال1910. هدف 
امر  گرفتن  اختيار  در  كمپاني ها  اين  تمام 
عموما  و  بود  وسيعي  سطح  در  تجارت 
كوشش  وطني  امتعه  رواج  زمينه  در  نيز 
بتوان  شايد  مي آوردند.»  عمل  به  فراوان 
در  تجار  تجمع  نمونه  كامل ترين  كه  گفت 
قابل  اصفهان  االسالميه  شركت  تاسيس 
منظور  به  كمپاني  اين  است.  مشاهده 
تاسيس  خارجي  سرمايه داري  با  مقابله 
شد و غالب تجار و بازرگانان در سراسر 
شانزدهم  بند  در  پيوستند.  آن  به  كشور 
كه  است  شده  تصريح  شركت  اساسنامه 
«غير مسلم از تبعه خارجي حق شركت به 
اسالميه ندارد». اين اصل براي جلوگيري 
از رسوخ سرمايه داري خارجي در شركت 
اسالميه پيش بيني و به اجرا گذاشته شده 
به  بزرگ  تجار  از  عده اي  همچنين  بود. 
شركت هايي  و  تجارتخانه ها  تاسيس 
كاال،  ورود  و  صدور  براي  بازرگاني 
و  خريد  در  مشاركت  و  صرافي  امور 
خانه  «تجارت  كردند.  اقدام  ارز  فروش 
برادرانش،  و  «خسروشاه»  تومانيانس»، 
«كمپاني  «آرزومانيان»،  و  «جمشيديان» 
ترياك اصفهان»، «كمپاني انفيه»، «كمپاني 
تجارتي ايراني»، «شركت اتحاديه كمپاني 

منصوريه»...از جمله اين موارد است.
يك  از  تجار  ضد  بر  دولت  منفي  اقدامات 
سو و مسافرت هاي خارج از كشور تجار 
بازرگانان  با  خويش  وضعيت  مقايسه  و 
و  روشنفكران  با  آشنايي  و  فرنگي 
تاثيرپذيري از افكار آنان كه الهام بخش و 
سوي  از  بود  آنان  هدف هاي  تفسيركننده 
آنها  شد.  آنان  خودآگاهي  به  منجر  ديگر 
به رهبري محمدحسن امين الضرب براي 
جامعه  استقالل  حفظ  و  خود  حق  احقاق 
و  داخلي  تهديدات  مقابل  در  سنتي  مدني 
خارجي دست به تاسيس «مجلس وكالي 
به  بتوانند  تا  زدند  اياالت  تمام  در  تجار» 
و  اقتصادي  استقالل  قانوني،  صورت 
اجتماعي خويش را در مقابل دولت حفظ 
كنند. خالصه پيشنهادها و نيازهاي تجار 
وكالي  مجلس  اساسنامه  يا  كتابچه  در 

تجار به اين شرح است:

تامين  و  فردي  مالكيت  به  احترام   -1»
حقوق مالي افراد با تشكيل ثبت امالك

2- حفظ امالك و مستغالت
استفاده  سوء  از  جلوگيري  منظور  به   -3
به  آنها  ديون  پرداخت  در  ديواني  عمال 
مواجب  از  تدريج  به  قروض  اين  تجار، 

آنها كاسته شود.
4- در اختيار گرفتن بازار پولي كشور با 
اداره  مخصوص  بانك  تاسيس  پيشنهاد 

تجارت
تجار  منافع  از  دولت  حمايت  و  حفظ   -5

داخلي
6- رواج امتعه ايراني و ممانعت از ورود 

كاالهاي غربي
فصل  و  حل  و  تجار  امور  سپردن   -7
دعاوي و معامالت آنها به مجلس تجارت».
سرانجام مخالفت روز افزون جامعه مدني 
اقتصادي  سياست هاي  به  نسبت  سنتي 
منافع  از  آگاهي  با  آنان  شد  باعث  دولت 
طبقاتي خود در مقابل دو تهديد داخلي و 
خارجي، جنبش اقتصادي (جنبش تنباكو) 
را  مشروطه)  (انقالب  سياسي  جنبش  و 

آفريدند.

جامعه مدنى و تجار عصر مشروطه
هادى رهبرى
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انسان چند روز 
مي تواند در مريخ 

زندگي كند؟
بي بازگشت  سفر  ثبت نام كنندگان  تعداد 

به مريخ به بيش از 100 هزار رسيد
پروژه «مارس وان» ناسا براي مسكوني 
كردن سياره مريخ كه قرار است در سال 
بيش  توانسته  شود، تاكنون  آغاز   2022
سفر  براي  مشتاق  انسان  هزار   100 از 

بي بازگشت به مريخ را جذب كند.
به  طرفه  يك  سفر  يك  براي  افراد  اين 
سياره سرخ ثبت نام كرده اند با اين اميد 
كشف  قلمرو  در  را  خود  عمر  بقيه  كه 
الندسدراپ،  كنند.باس  زندگي  نشده 
ثبت نام  از  وان  مارس  شركت  رئيس 
كار  حال  در  كه  داده  خبر  زيادي  افراد 
اين  براي  خود  مشخصات  روي  بر 
ماموريت هستند.اين پروژه شش ميليارد 
مالي  حاميان  و  رسانه ها  توسط  دالري 
درخواست  هر  هزينه  و  شده  تامين 
توليد  اساس  بر  ماموريت  اين  براي 
است. كشور  هر  سرانه  داخلي  ناخالص 

بر اساس اين گزارش، يك گروه 40 نفره 
در  است  قرار  قاره  چند  فضانوردان  از 
مريخ  سياره  سمت  به   2022 سپتامبر 
آن  در   2023 آوريل  در  و  كرده  پرواز 
از  متشكل  ديگر  گروه  يك  بيايند.  فرود 
چهار انسان نيز دو سال بعد در سفري 
بي بازگشت به اين سياره اعزام خواهند 
شد.فضانوردان براي هشت سال در يك 
سخت  تمرينات  تحت  منزوي  موقعيت 
مسكوني  گرفت.ماموريت  خواهند  قرار 
سالمتي  خطرات  خود  با  مريخ  سازي 
آن  از  كه  داشت  خواهد  همراه  زيادي 
پي  در  سرطان  به  ابتال  احتمال  جمله 
تابش  سطوح  با  فضانوردان  مواجهه 
روزهاي  تعداد  رو  اين  بود.از  خواهد 
روز   500 مريخ  در  سكونت  قابل 
معاون  مور،  است.كريس  شده  محاسبه 
اكتشافي  پيشرفته  سيستمهاي  مدير 
مي توانند  مهندسان  كه  كرد  اظهار 
تابش  با  فضانوردان  مواجهه  درصد 
حفاظت  از  كه  فضاپيمايي  طراحي  با  را 
اما  محدود كنند  بوده،  برخوردار  بيشتر 
از آنجايي كه خطر سفر فضايي در كل 
نگراني  بزرگترين  تابش  خطر  بوده،  باال 

براي آنها نخواهد بود.

توليد ابر عسلي با قدرت 
درمان زخم و عفونت 

قدرت  كشف  به  موفق  انگليسي  محققان 
اعجاب انگيز ابر عسلي شده اند كه قادر به 
درمان زخم و از بين بردن عفونت بدون 

آسيب زدن به بافت بدن است.
عسل به عنوان يك ماده طبيعي با قدرت 
قبل  سال  هزاران  از  فوق العاده  درماني 
قرار  استفاده  مورد  زخم ها  درمان  براي 
مي گرفت.مواد مختلفي براي از بين بردن 
قرار  استفاده  مورد  عفونت  و  باكتري 
مي گيرند كه كمكي به بهبود بافت نمي كنند، 
اما عسل يك ماده كامال طبيعي است كه 
در عين از بين بردن باكتري، هيچ آسيبي 
در  نمي كند.محققان  وارد  سالم  بافت  به 
مزرعه ارگانيك در شيلي موفق به توليد 
ابر عسلي به نام Surgihoney شده اند 
كه از قدرت اعجاب انگيز درمان زخم ها 
است. برخوردار  عفونت  بردن  بين  از  و 

مهندسي  روش  با  كه  عسل  جديد  نوع 
يك  مدت  در  است،  شده  توليد  زيستي 
مادران،  تازه  كودكان،  روي  بر  سال 
بيماران مبتال به سرطان و سالمندان در 
مورد  همپشاير  منطقه  بيمارستان هاي 
جراحاتي  و  گرفت.زخم ها  قرار  آزمايش 

عفونت  به  آلوده  زخم هاي  جمله  از 
مقاوم  اورئوس  استافيلوكوك  باكتريايي 
تازه  در  بويژه   (MRSA) سيلين  متي  به 
قرار  سزارين  عمل  تحت  كه  مادراني 
بهبود  عسل  اين  كمك  با  بودند،  گرفته 
ابر  التيام بخشي  اثر  كردند.همچنين  پيدا 
عسل Surgihoney در درمان زخم هاي 
درمان  افغانستان،  از  بازگشته  سربازان 
آكنه، حفاظت از پوست بيماران سرطاني 
رسيد. اثبات  به  درماني  شيمي  تحت 

متخصصان  از  دريدن»  «متيو  دكتر 
تأكيد  تراست  بنياد  در  ميكروبيولوژي 
بين  از  قدرت  با  عسل  ابر  اين  مي كند: 
و  قارچي  عفونت هاي  و  باكتري  بردن 
انگلي، مي تواند انقالبي در درمان زخم ها 
ايجاد كند.تست هاي آزمايشگاهي مختلفي 
نتايج  و  شده  انجام  عسل  اين  روي  بر 
در  عسل ها  انواع  ساير  بخشي  اثر  با  آن 
مورد مقايسه قرار  مناطق مختلف جهان 
آزمايشات،  اين  تمام  در  كه  است  گرفته 
قدرت اعجاب انگيزي اين عسل در درمان 
زخم و از بين بردن عفونت ديده مي شود.

را  توليد  مجوز   Surgihoney عسل  ابر 
از سازمان نظارت بر محصوالت دارويي 
است،  كرده  دريافت  انگليس  بهداشتي  و 
عموم  دسترس  در  تجاري  بصورت  اما 

قرار ندارد.

اعالم زمان رونمايي 
از جديدترين 
نسخه هاي آي فن

گرفته  صورت  زني هاي  گمانه  براساس 
 19) سپتامبر   10 روز  اپل  شركت 
شهريورماه) از جديدترين آي فن خود با نام 
رونمايي  قيمت  ارزان  فن  آي  و   5s فن  آي 

مي كند.
گزارشهاي تأييد نشده پيشين نشان مي دهد 
كه تلفن هوشمند بعدي اپل پردازشگر خود 
 A7 يا A6X را ارتقا داده است و آن را به
برخوردار  بهتري  دوربين  از  است،  رسانده 
 4S است تا با دوربين 13 مگاپيكسلي گلكسي
مقابله كند و LTE خود را به شكل ابرسريع 
عرضه كرده است.عالوه بر گزارشهايي كه 
درباره حسگر انگشتي آي فن جديد منتشر 
شده بود كه براي ارتقاي كاركردهاي امنيتي 
اين تلفن هوشمند در نظر گرفته شده انتظار 

مي رود كه آي فن S5 نسبت به نسخه قبلي 
سوي  باشد.از  كرده  بسياري  تغييرات  خود 
ديگر انتظار مي رود در كنفرانس مطبوعاتي 
فن  آي  مي شود  برگزار  آينده  ماه  كه  اپل 
ارزان قيمت كه به آن آي فن C5 گفته شده 
عنوان  به   5C فن  بشود.آي  رونمايي  نيز 
گرفته  درنظر  هوشمندي  تلفن  نخستين 
مي شود كه توسط شركت اپل با قيمتي كمتر 
از قيمت آي فنها عرضه مي شود. اين شركت 
فناوري به منظور كاهش قيمت به جاي قاب 
از  جديد  دستگاه  اين  در  فن  آي  تيتانيومي 
اوليه  است.تصاوير  كرده  استفاده  پالستيك 
فاش شده از اين تلفن هوشمند نشان مي دهد 
كه آي فن 5C در رنگهايي چون قرمز، آبي، 
زرد، سفيد و سبز عرضه مي شود.براي اپل 
كنوني  دارندگان  كه  نيست  مهم  مسئله  اين 
روي  قيمت  ارزان  نسخه  انتخاب  به  فن  آي 
جهان  از  مناطقي  شركت  اين  بلكه  آورد، 
با  دستگاه هايي  عرضه  كه  گرفته  هدف  را 
قيمتهاي مناسب محبوب تر هستند و مردم 
اغلب از كنار دستگاه هايي چون آي فن 5 بي 

اعتنا عبور مي كنند.

چرا بزرگ ترين شركت كامپيوتري جهان افت كرد؟

تصميمات اشتباه اپل 
بعد از جابز

مى گذارد.  سر  پشت  را  سختى  روزهاى  اپل  روزها  اين 
در واقع بعد از مرگ اسطوره دنياى تكنولوژى و مدير 
با هوش اپل يعنى استيو جابز بسيارى از كارشناسان و 
فعاالن بازار پيش بينى اين روزهاى سخت را براى اين 

شركت مى كردند. 
ورود تيم كوك به عنوان مدير عامل اپل تغييرات زيادى 
را در اين شركت به وجود آورد. اين تغييراتى كه بعد از 
مرگ جابز در اپل به وجود آمدند حاال به تدريج باعث 
شده اند كه افرادى مانند «لرى اليسون» مديرعامل شركت 
اوراكل بگويد كه اپل بدون جابز محكوم به نابودى است: 
اپل بدون جابز در ميان مشكالت زيادى قرار دارد و اگر 
اپل  به  جابز  مانند  مديرى  و  كند  پيدا  ادامه  شرايط  اين 
نرود، در آينده اى نه چندان دور تنها خاطره اى از اپل در 

ياد مردم مى ماند.
در همين راستا وب سايت Business Insider به تازگى 
در گزارشى به بررسى تصميماتى پرداخته است كه بعد 
از مرگ جابز در اپل گرفته شده است و احتماال جابز اگر 

بود با آنها مخالفت مى كرد.

جابز  گذاشت:  كنار   iOS در  را  اسكيومورفيسم  اپل 
مجازى  فضاى  به  واقعى  دنياى  اجسام  آوردن  طرفدار 
تا   iOS عامل  سيستم  در  رفته  به كار  طراحى هاى  بود. 
محيط  از  همگى  عامل  سيستم  اين  هفتم  نسخه   از  قبل 

اطرافمان الهام گرفته شده بودند. 
تا  گرفته   Game Center اپليكيشن  بازى  ميز  از 
قفسه هاى  و  مخاطبان  برنامه   شده   دوزى  چرم  محيط 
اين  اپل  حاال  بودند.  او  افكار  آثار  همگى   ،NewsStand
برده  بين  از  كامل  طور  به   iOS عرضه  7  با  را  طرح ها 

است.
با  شكل  مستطيل  اشكال  كردن  فراموش  حال  در  اپل 
گوشه هاى گرد: شايد عجيب به نظر برسد؛ اما جابز به 
مستطيل هايى با گوشه  گرد و به كارگيرى آنها در طراحى  
محصوالتش عالقه داشت. در يك كنفرانس خبرى از او 
سوال شد كه چرا آنقدر اين نوع اشكال را دوست دارد، 
او آن خبر نگار را براى يك پياده روى كوتاه به اطراف 
محوطه كنفرانس برد و به او نشان داد كه چنين اشكالى 
اما   7  iOS در  دارند.  وجود  ما  اطراف  محيط  در  چقدر 

بيشتر از اشكال دايره اى استفاده شده است.

بعد  اپل  اما  بود؛  كوچك  تبلت هاى  مخالف  كامال  جابز 
بود  گفته  بارها  جابز  است:  ساخته  را  مينى  آى پد  او  از 
زودى  به  اينچ   10 از  كوچك تر  اندازه   با  تبلت هايى  كه 
اجراى  و  آنها  از  استفاده  تجربه   چون  مى روند؛  بين  از 

اپليكيشن ها روى صفحه هاى كوچك تر بسيار بد است. 
تا  دارند  نياز  ابزارى  به  كاربران  كه  داشت  اعتقاد  او 
بتوانند انگشتان خود را به راحتى روى آن حركت داده 
نظرشان  مورد  برنامه  بخش هاى  همه   به  سرعت  به  و 
تيم  مديريت  زمان  در  اپل  اما  باشند.  داشته  دسترسى 

آى پد  و  گذاشت  پا  زير  كامال  را  جابز  اعتقاد  اين  كوك، 
مينى را عرضه كرد.

سهام اپل پاره پاره و به تعداد زياد تقسيم شد: زمانى 
كه جابز زنده بود اپل درآمد خوبى داشت و سود قابل 
بسيارى  اينكه  با  مى شد.  آن  سهامداران  نصيب  توجهى 
اين  سهام  بيشتر  تقسيم بندى  خواستار  سهامداران  از 
شركت بودند؛ اما جابز هرگز حاضر به اين كار نشد. بعد 
از مرگ او، تيم كوك تصميم گرفت سهام اپل را بيشتر 
تقسيم بندى كند تا پول بيشترى نصيب سهامداران آن 

شود.

نقشه  اپل يك فاجعه بزرگ بود: جابز تيم توسعه دهنده  
MobileMe را بعد از اشتباهات بزرگشان بيرون كرد. 
پس اگر اپل در زمان او Apple Maps را مى ساخت چه 
اپل  نقشه  شكست  از  بعد  هم  كوك  تيم  مى افتاد؟  اتفاقى 
و  هوش  با  فورستال  اسكات  جمله  از  را  پروژه  مديران 
حرفه اى، اخراج كرد و سعى كرد با به كارگيرى گروهى 
جديد و تدابير مديريتى خودش به اوضاع سر و سامان 

ببخشد.
تيم كوك امور خيريه را به اپل آورد: جابز حتى اگر آدم 
خير خواهى هم بود هرگز اين امور را به فضاى كارى 
و عمومى نمى آورد. اين در حالى است كه كوك بعد از 
مرگ جابز تصميم گرفت با كمك گرفتن از كارمندان اپل 
در امور نيكوكارانه و خيريه هم مشاركت داشته باشد تا 

تصوير بهترى از اپل به جا بگذارد.

سيرى واقعا محصول خوبى نيست: جابز تا زمانى كه از 
كاركرد بى نقص و خوب  محصولى اطمينان نداشت، آن 
را به دست مشتريان نمى داد. البته عملكرد سيرى، حداقل 
از تمام رقباى ديگر قابل قبول تر است، به عالوه سيرى 
در درك سخنان غيرتعريف شده هم بهتر عمل كرده و 
الزم نيست هميشه از ديالوگ هاى تكرارى استفاده كند. 
اگر جابز زنده بود قطعا به خاطر ضعف عملكرد سيرى 

يكى از كارمندان مربوطه را اخراج مى كرد.

استعداد  جابز  نيستند:  موثر  چندان  ديگر  اپل  تبليغات 
واقعا  او  شيوه هاى  داشت.  تبليغاتى  امور  در  زيادى 
جلب  خود  به  را  افراد  توجه  و  بودند  جالب  و  نوآورانه 

مى كردند. 
معرفى  براى  اختصاصى  كنفرانس  برگزارى  ايده   حتى 
توسعه  براى  كنفرانس  برگزارى  همچنين  و  محصوالت 
دهندگان هم اولين بار توسط خود جابز استفاده شد. اما 
بعد از مرگ او تبليغات اپل با تمام جذابيت ها و متفاوت 

بودن شان، ديگر جذابيت و تاثيرگذارى گذشته را
ندارند.

هم  هنوز  ندارد:  را  گذشته  اعتبار  و  وجهه   ديگر  اپل 
طرفدار  و  اپل  عاشق  دنيا  سرتاسر  در  نفر  ميليون ها 
دنيا  برند  بهترين  ديگر  اپل  اما  هستند؛  محصوالتش 
نيست. اما تيم كوك استعداد ذاتى جابز براى جلب توجه 

و همراهى مردم را ندارد. 
اما  برساند،  همه  گوش  به  را  اپل  پيام  مى توانست  جابز 
يا  كوك  كه  نيست  چيزى  مخاطبان  و  رسانه ها  كنترل 

شايد هر مديرى بتواند به آسانى از عهده آن بربيايد.
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 با انجام آزمايش دي ان اي؛
 معماي هويت مدل مشهورترين 

نقاشي جهان حل مي شود 
در جديدترين تالشها، محققان باستان شناس براي 
كشف راز مدل مشهورترين نقاشي جهان موناليزا، 
قصد دارند قبرهايي را بگشايند كه طي 300 سال 

گذشته مهر و موم بوده است.

هويت نقاشي زيبا و مشهور لئوناردو داوينچي كه 
در سال 1504 كشيده شده مدتها به ليزا گراديني 
ابريشم  مشهور  تاجر  يك  همسر  جيوكوندو  دي 
گمان  و  ظن  اين  اثبات  اما  مي شد  داده  نسبت 
بوده  شناسي  باستان  طوالني  و  پيچيده  تحقيقات 

است.
آخرين تالشها براي اثبات هويت اين نقاشي سال 
گذشته آغاز شد، وقتي كه سلوانو وينچنتي مسئول 
كميته ملي ارزش گذاري دارايهاي تاريخي، فرهنگي 

و زيست محيطي ايتاليا چندين اسكلت در زيرزمين 
گفته  كه  كرد  كشف  فلورانس  در  صومعه  يك 
مي شود يكي از آنها متعلق به مدل اين نقاشي است.

مشخص  براي  كه  راهكاري  به  اشاره  با  وينچنتي 
مي گيرد  پيش  در  موناليزا  اسكلتهاي  دقيق  كردن 
كه  جيونكوندو  دل  اقوام  قبر  دارد  قصد  كه  گفت 
سال   300 طي  شده  موم  و  مهر  سنگي  تابوتهاي 
آيا  كه  شود  مشخص  تا  بگشايد  را  هستند  گذشته 
دي ان اي اين اسكلتها با هيچ كدام از آنها كه سال 

گذشته پيدا شده تطابق دارند يا خير.
وينجنتي گفت: درحال حاضر ما آزمايش كربن-14 
را روي سه اسكلت از هشت اسكلت كشف شده در 
احتمال  كه  مي دهيم  انجام  اورسوال  سنت  صومعه 
آزمايش  باشند.  گراديني  ليزا  مرگ  دوره  هم  دارد 
كربن 14 به ما مي گويد كه كدام يك از سه اسكلت 
متوجه  آن  از  پس  هستند.   1500 دهه  به  متعلق 
دي  آزمايش  بايد  اسكلت  كدام  روي  كه  مي شويم 

ان اي نهايي را انجام دهيم.
قبر خانوادگي دل جيوكوندو در سردابه اي پشت 
در  آنونزياتا  سانتيسيما  كليساي  اصلي  محراب 
فلورانس قرار دارد كه در اين قبر همسر گراديني 
براي  اند.جستجو  گرفته  قرار  نيز  فرزندش  دو  و 
از  داوينچي  نقاشي  معروف  مدل  بقاياي  يافتن 
سال  اين  در  كه  چرا  است  درجريان   2007 سال 
دودمان  به  مدل  اين  هويت  كه  شد  منتشر  كتابي 
اي  مسئله  است،  شده  داده  نسبت  جيوكوندو  دل 
مورد  را  آن  معاصر  هنر  تاريخدانهاي  اكثر  كه 
داده است. همچنين اين مسئله كه گفته  تأييد قرار 
مي شود آخرين محلي كه وي در آن اقامت داشت 
و در همان جا هم به خاك سپرده شده يك صومعه 
است. مدرن  هنر  مورخان  تأييد  مورد  نيز  بوده 

كه  كردند  اعالم  اي  بيانيه  در  پروژه  اين  محققان 
به  صومه  اين  در  زن  دو  تنها  سال 1500  از  پس 
خاك سپرده شدند يكي مونا ليزا گراديني در سال 
1542 و ديگري يك زن از طبقه اشراف و اعيان به 

نام ماريا دل ريچو بوده اند.

رايانه هاي متفكر يك گام 
به حقيقت نزديكتر شدند 
نويسي  برنامه  افزار  نرم  يك   IBM دانشمندان 
جديد توليد كرده اند كه رايانه ها را قادر به تقليد 

از فرآيند تفكر مي سازد.

به  اي  رايانه  تراشه  يك   IBM پيش  سال  دو 
نمايش گذاشت كه از عملكرد فرآيند تفكر انسان 
و  مي كرد  كار  كم  انرژي  با  كه  بود  گرفته  الهام 
حجم فشرده شده اي از مغز بود. اين تراشه ها 
كه  هستند  رايانه هايي  بناي  سنگ  كننده  ارائه 
براي  و  كرده  تقليد  مغز  توانايي  از  مي توانند 
تا  يابند  توسعه  زيستي  حسگرهاي  به  پاسخ 
مختلف  منابع  از  را  اطالعات  از  وسيعي  حجم 
اين  كند.اما  تحليل  و  تجزيه  واحد  زمان  يك  در 
تراشه ها نيازمند يك نوع بسيار متفاوت از مدل 
در  كه  است  چيزي  آن  به  نسبت  نويسي  برنامه 

رايانه هاي امروز استفاده مي شود.
عملكرد  قالب   IBM جديد  نويسي  برنامه  مدل 
براي  و  شكسته  را  امروز  رايانه هاي  پيوسته 
محاسبات شناختي طراحي شده كه مي تواند نسل 
جديد از شبكه هاي حسگر هوشمند را فعال كند 
كه توانايي مغز را براي ادراك، كنش و شناخت 

مدير  و  اصلي  محقق  مودها  مي كند.دارمندرا  تقليد 
و  ساختار  گفت:   IBM تحقيقات  بخش  در  ارشد 
برنامه ها به طور نزديك در هم تنيده شده اند، يك 
نويسي  برنامه  پارادايم  يك  نيازمند  جديد  ساختار 

جديد است.
فرترن  زبان  يك  كه  مي كنيم  تالش  ما  افزود:  وي 
كنيم  توليد  سيناپسي  محاسباتي  تراشه هاي  براي 
و درحالي كه رايانه هاي امروز را تكميل مي كنيم، 
يك توانايي كامال جديد تكنيكي در برنامه نويسي 
و به كار گرفتن سيستمهاي جديد يادگيري در حال 
محاسبات  نمونه  است.مشهورترين  شدن  بارور 
سال  در  كه  است   IBM واتسون  رايانه  شناختي 
دو  مي كرد  تالش  و  فكر  بازي  يك  روي   2011
حريف انساني را شكست دهد. واتسن به زبانهاي 
طبيعي،  زبان  تحليل  براي  موجود  نويسي  برنامه 

شناسايي منابع، يافتن و توليد نظريه وابسته بود.
هدف بلند مدت IBM ساخت تراشي با 10 ميليارد 
سيناپس  تريليون  صد  يك  و  پردازشگر)   ) عصب 
( بايتهاي حافظه) بوده است كه تنها يك كيلووات 

انرژي مصرف مي كند و دو ليتر حجم دارد.
IBM نمونه چشم انسان كه از طريك يك ترابايت 
است.  كرده  مطرح  مي كند  كار  روز  در  اطالعات 
محققان با استفاده از اين مدل جديد برنامه نويسي 
مي توانند عينكهاي ويژه اي با حسگرهاي صوتي و 
تصويري بسازند كه مي تواند اطالعات اوپتيكال را 
پردازش كند. اين امر به افرادي كه از نظر بينايي 
معلوليت دارند اين امكان را مي دهد كه مطمئن ترين 
از  استفاده  با  محيط  در  و  كنند  انتخاب  را  مسير 
بلندگوها و يا دستگاه هاي داخل گوش حركت كنند.

دستگاه هاي  اتومبيلها،  در  مي توان  را  فناوري  اين 
تصويربرداري پزشكي، تلفنهاي هوشمند، دوربينها 

و رباتها نيز به كار برد.
IBM نتايج تحقيقات خود را در همايش بين المللي 

مشترك شبكه هاي عصبي در داالس ارائه مي كند.
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گوناگون
كلمه،پول،كتاب!

پردرآمدترين نويسندگان سال 
2013 چه كساني هستند؟

سهم  فقط  دالري  ميليون  درآمد هاي 
نويسندگان  نيست.  ورزشكاران  و  تاجران 
انتشار  با  كه  هستند  اقشاري  جمله  از  نيز 
كتاب هاي خود پول هنگفتي به جيب مي زنند. 
فهرست  تازگي  به  «فوربس»  دوهفته نامه 
 2013 سال  نويسنده هاي  پردرآمدترين 
ميالدي را منتشر كرده است. در فهرستي 
كه اين هفته نامه روي وب سايت خود قرار 
از  پيش  كه  رولينگ»  «جي.كي  است،   داده 
بود  توانسته  «هري پاتر»  جادوهاي  با  اين 
درصدر فهرست پردرآمدترين نويسندگان 
دنيا قرار گيرد، در ليست تازه منتشرشده 
با 13 ميليون دالر درآمد در رده پانزدهم 
قرار گرفته است. در اين سياهه با نام هاي 
معروف و آشنايي همچون «دن براون» و 
شد.  خواهيد  روبه رو  نيز  گريشام»  «جان 
فهرست،  اين  اتفاق  بي شك  حال  اين  با 
صدرنشيني يك نويسنده بريتانيايي است.

اي  .ال جيمز -درآمد: 95 ميليون دالر 
جيمز»  «اي  .ال  نام  به  كه  لئونارد»  «اريكا 
و  انگليسي  نويسنده  اي  مي شود،  شناخته 
متولد سال 1963 در لندن است.آنچه باعث 
عنوان  به  او  درآمدهاي  بر  كه  است  شده 
كه  است  اين  شود  افزوده  رمان  نويس  يك 

مورد  نيز  او  كتاب  هاي  الكترونيكي  نسخه 
قرا  طرفدارانش  و  خوانندگان  استقبال 
نويسنده  اين  كه  كتاب  هايي  البته  مي  گيرد. 
و  بحث  با  همواره  مي  فرستد  بازار  به 

جدل  هايي همراه بوده است. 
 

جيمز پترسون - درآمد: 91 ميليون دالر 
«اي. كتاب  هاي  از  يكي  باالي  فروش 
پترسون  كه  است  شده  باعث  جيمز»  ال 
دست  از  را  فهرست  اين  در  صدرنشيني 
 1947 مارس   22 متولد  پترسون  بدهد. 
در يكي از شهرهاي ايالت نيويورك است. 
شخصيت اصلي كتاب  هاي او كارآگاهي به 
نام «الكس كراس» است كه مورگان فريمن 
چندين  در  هاليوودي  سرشناس  بازيگر 
اقتباس  پترسون  كتاب  هاي  از  كه  فيلم  

شده  اند نقش او را بازي كرده است.

سوزان كالينز درآمد: 55 ميليون دالر 
اين نويسنده زن آمريكايي موفقيت خود را 
تخيلي    علمي -  و  فانتزي  كتاب  هاي  مديون 
است.  درآورده  تحرير  رشته  به  كه  است 
كالينز در 10 آگوست 1962 در «كانتيكت» 
آمريكا به دنيا آمد و هم  اكنون نيز همراه با 
همسر و دو فرزندش در اين ايالت زندگي 
مي كند. اگرچه او نخستين كتاب خود را در 
سال 2008 به بازار فرستاده است اما به 
پردرآمدترين  فهرست  به  توانسته  سرعت 

نويسنده هاي دنيا راه پيدا كند. 
 

بيل اوريلي -درآمد: 28 ميليون دالر 
هرچيز  از  قبل  اوريلي»  بيل  جيمز  «ويليام 
به عنوان مجري تلويزيون و روزنامه  نگار 
شناخته مي شود. او همزمان در تلويزيون، 
فعاليت  نوشتاري  رسانه هاي  و  راديو 
مشهورترين  از  يكي  او  برنامه  و  مي كند 
است.  بوده  «فاكس  نيوز»  برنامه هاي 
در  آمريكا  جنگ  درمورد  كتاب  هايي  او 
افغانستان و عراق نيز منتشر كرده است. 
او كتاب  هايي با موضوع كشته شدن لينكلن 

و كندي نيز نوشته است.

دانيل استيل - درآمد: 26 ميليون دالر 
حال  به  تا  استيل»  دومينيك  فرناند  «دانيل 
128 عنوان كتاب منتشر كرده است و اين 
سال  هر  در  متوسط  به  طور  اينكه  يعني 

اگرچه  مي  فرستد.  نشر  بازار  به  كتاب  سه 
رمان  هاي  نويسنده  عنوان  به  بيشتر  وي 
كتاب  هايي  اما  مي شود  شناخته  عاشقانه 
شعر  مجموعه  يك  حتي  و  كودكان  براي 
نيز منتشر كرده است. تاكنون بيش از 600 
فروش  به  او  كتاب  هاي  از  نسخه  ميليون 

رفته است. 
 

دن براون درآمد: 22 ميليون دالر 
مجموعه  از  كتاب  سومين  «دوزخ» 
پروفسور  ماجراجويي هاي  كتاب هاي 
«رابرت النگدون» در نيمه اول سال 2013 
بازار  كتاب  پرفروش  ترين  عنوان  توانست 
اين  داستان  دهد.  اختصاص  خود  به  را 
رمان هيجان انگيز در فلورانس ايتاليا اتفاق 
براي  براون  دن  كه  مي  دانيد  حتما  مي افتد 
كتاب جنجالي و پرفروش خود يعني «رمز 
داوينچي» در سال 2003 ميالدي به شهرت 

زيادي در سراسر جهان رسيد.

استفن كينگ درآمد: 20 ميليون دالر 
ديگر  مانند  اگرچه  كينگ»  «استفن 
اما  نيست،  پركار  فهرست  اين  نويسندگان 
و  دارد  حضور  فهرست  اين  در  هرسال 
تاكنون  او  مي شود.  عوض  او  جايگاه  تنها 
بيش از 200 عنوان كتاب در ژانر وحشت 
منتشر كرده است. كينگ نخستين رمانش 
خيلي  و  كرد  منتشر   1974 سال  در  را 
كتاب  هاي  انتشار  بر  ممارستش  با  زود 
تاكنون  شد.  مشهور  وحشت  انگيز 
در  وي  كتاب  هاي  از  بسياري  اقتباس  هاي 

دنياي سينما شده است.

جان گريشام درآمد 18 ميليون دالر 
هجدهمين  كه  «گريشام»  كتاب  جديدترين 
رمان وي محسوب مي شود در سال 2012 
عرضه شد و توانست عنوان دومين كتاب 
اودر  كند.  خود  آن  از  را  سال  پرفروش 
كرد  خواهد  منتشر  رماني  نيز  سال 2013 
كه گفته مي شود در اكتبر امسال به بازار 
عرضه مي شود. «جان گريشام» در رشته 
حقوق تحصيل كرده و به همين دليل است 
كه به نوشتن رمان  هاي حقوقي روي آورد؛ 

رمان  هايي كه همواره پرفروش بوده  اند.

  سرعت مافوق انساني ابرشناگران 
با پروتز مصنوعي 

از  الهام  با  مصنوعي  پروتز  يك  استراليايي  و  انگليسي  محققان 
سريع ترين ماهي جهان را طراحي كرده اند كه انسان را قادر به شنا 

كردن در سرعت هاي مافوق انساني مي كند.
پروتزهاي مصنوعي بسرعت در حال توسعه هستند و نسل آينده 
اين محصوالت عالوه بر رفع نيازهاي روزانه افراد معلول مي توانند 
جديدترين  جمله  ببخشند.از  انسان  به  اي  فوق العاده  توانايي هاي 
 Murr-ma به  موسوم  دستگاهي  به  مي توان  مصنوعي  پروتزهاي 
اشاره كرد كه توانايي بالقوه شنا با سرعت باالتر را فراهم مي كند.

اين پروتز توسط گروهي از دانشجويان دانشگاه تكنولوژي سيدني، 
كالج سلطنتي هنر و كالج سلطنتي لندن طراحي و ساخته شده است 
در  دويدن  باال،  پذيري  انعطاف  و  كربن  فيبر  دنده هاي  كمك  با  كه 
مي كند.طراحي  امكانپذير  را  سرعت  حداكثر  با  كردن  شنا  و  ساحل 
سريع  عنوان  به  دار  دندان  ماهي  شمشير  از  مصنوعي  پروتز  اين 
شنا  به  قادر  موجود  اين  است؛  شده  گرفته  الهام  جهان  ماهي  ترين 
كردن 100 متر در پنج ثانيه است.اين پروتز مصنوعي امكان فعاليت 
در خشكي و آب را با حداكثر سرعت فراهم مي كند؛ طراحي منحصر 
به فرد قسمت انتهايي پا، حفظ تعادل و حركت روان بر روي شن و 
ماسه را تسهيل كرده و شكل باله مانند باالي پروتز، به شنا كردن 
سريع تر افراد تنومند كمك مي كند.پروتز مصنوعي Murr-ma با 
كارآيي باال به طور خاص براي ورزش هاي آبي و فعاليت در ساحل 
مانند واليبال ساحلي طراحي شده است.بدنه فيبر كربني اين پروتز 
در عين انعطاف پذيري باال، قادر به تحمل وزن ورزشكار در هنگام 
شده  تعبيه  كانال هاي  همچنين  است؛  ساحل  در  رفتن  راه  و  دويدن 
روي بدنه به جريان پيدا كردن آب و كاهش فشار ( زير آب) كمك 
نمونه  حاضر  حال  در   Murr-ma پروتز  از  موجود  مي كند.نسخه 
اوليه محسوب شده و زمان دقيقي براي توليد تجاري اين محصول 

اعالم نشده است.

شكالت داغ حافظه سالمندان
 را ارتقا مي دهد 

روزانه  نوشيدن  است  دريافته  هاروارد  دانشگاه  ايراني  پژوهشگر 
افزايش  سالم  سالمندان  مغز  در  را  خون  جريان  شكالت  فنجان  دو 

موجب  و  مي دهد 
حافظه  عملكرد  بهبود 

آنها مي شود.
اقدسي  فرزانه  دكتر 
مطالعات  در  سوروند 
 60 روي  بر  خود 
دو  به  را  آنها  سالمند، 
به  كرد:  تقسيم  دسته 
با  شكالت  گروه  يك 
فالونول زياد داد و به 
با  شكالت  ديگر  گروه 
آنها  از  و  كم  فالونول 

خواسته شد هيچ نوع شكالت ديگري در روز مصرف نكنند.با اينكه 
اين افراد سالم بودند اما معاينات پيش از تحقيق نشان مي داد 17 نفر 
آنها دچار كاهش خون رساني به مغز هستند و فقط 37 درصد از 

آنها هيچ مشكل خونرساني مغزي نداشتند.
پس از پايان تحقيق، محققان متوجه شدند صرف  نظر از اينكه چه 
نوعي شكالتي نوشيده شده باشد، در درصد افراد خون رساني به 
مغز بهتر شده و آنها كه دچار مشكالت شناختي مثل ضعف حافظه 

بودند از خود پيشرفت نشان دادند.
تكميل  براي  مغز  مختلف  بخشهاي  مي گويد  سوروند،  اقدسي  دكتر 
فعاليتهاي خود نياز به انرژي دارند و اين يعني نياز به خون بيشتري 
و  مي شود  ناميده  عصبي-عروقي  رابطه  اين  دليل  همين  به  دارند. 

نقش مهمي در بيماريهايي مثل آلزايمر دارد.
وجود  تفاوتي  زياد  يا  كم  فالونول  بين  اينكه  مي گويند  پژوهشگران 
اثرگذاري  براي  ماده  از  اندكي  مقدار  يا  كه  است  دليل  اين  به  ندارد 
كافيست يا اينكه مواد ديگري در نوشيدني ها همين اثر را داشته اند.با 

اين حال هنوز براي رسيدن به نتيجه قطعي زود است.
دكتر سايمون رايلي، مدير تحقيقات انجمن آلزايمر بريتانيا، در مورد 
درمان  زياد  احتمال  به  شكالت  با  مي گويد:“درمان  تحقيقات  اين 
محبوبي خواهد شد اما براي اينكه به نتيجه قطعي برسيم هنوز زود 
گروه  كه  است  اين  تحقيق  اين  مشكالت  از  افزود:“يكي  است."وي 
كنترل نداشته؛ بنابراين نمي توان نتايج را با كساني كه اصال شكالت 
مغز  رگهاي  بودن  حال“ناسالم  اين  كرد."با  مقايسه  بودند  ننوشيده 
تاثير  از  بهتر  درك  بنابراين  است،  زوال  خطرساز  عوامل  از  يكي 
مشكالت عروقي بر از بين رفتن فعاليت هاي مغز مي تواند به تحقيقات 
نشريه  تحقيقات  اين  كند."نتايج  كمك  پيشگيري  و  درمان  زمينه  در 

نورولوژي منتشر شده است.
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سريعترين روش روانكاوى از طريق هيپنوتراپى

روانكاو و هيپنوتراپيست
هيپنوتيزم درمانى

توسط خانم دكتر روحى شاهين
درمان همه مشكالت: 

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

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

روانشناسى

فارغ التحصيل در رشته روانكاوى و مشاوره
 هيپنوتراپى تائيد شده از

 ( London University )
توسط

 وزارت بهدارى انگلستان
قاضى دادگاههاى فرجامى در بيمارستانهاى 

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

كنسول هيپنوتراپى لندن
برگزار كننده سمينارهاى تجربى و روانكاوى

www.advancehypnotherapy.com

7 باور غلط 
درباره 

روانشناسان
مردم  ديگر  همچون  هم  روانشناسان 
عصبانى مى شوند، اما از شيوه هاى سالم 

براى ابراز آن بهره مى گيرند.
شكل  غلطى  باورهاى  مردم  عامه  بين  در 
از  ناشى  باورها  اين  از  تعدادى  كه  گرفته 
آنها  از  تعدادى  و  گذشتگان  غلط  اعتقاد 
باال  همنوايى  ميزان  و  دانش  فقر  از  ناشى 
باورهاى  اين  البته  كه  است  مردم  ميان  در 
مى  چشم  به  گوناگون  هاى  زمينه  در  غلط 
خورد و زمينه ساز بسيارى از كج انديشى 
بسيارى  زندگى  در  غلط  هاى  تصميم  و  ها 
از ماست.وقتى عامه مردم درباره همه چيز 
و خارج از حيطه تخصص خود حكم صادر 
كنند، بستر بى اعتمادى فراهم مى شود.اين 
مقاله درباره تعدادى ازاين باورهاى غلط در 

ارتباط با روانشناسان توضيح مى دهد.

1) روانشناسان عصبانى نمى شوند!
خوريم  برمى  وقت  هيچ  كلمه  به  ما  فوق،  باور  در 
كه يك كلمه مطلق است و اين خود اولين نكته منفى 
خصايص  درباره  چون  است.  باور  اين  درباره 
نمى  مطلقى  كلمه  هيچ  ها  انسان  هيجانى  و  روانى 
توانيم استفاده كنيم، چون انسان موجودى بسيار 
كه  اين  ضمن  گراست.  انتخاب  و  متفكر  پيچيده، 
روان  ساز  متعادل  هاى  مكانيزم  جزو  عصبانيت 
انسان  ذهن  در  خداوند  توسط  كه  است  آدمى 
همين  اگر  كه  ،چرا  است  شده  نهاده  وديعه  به  ها 
ديگ  مثابه  به  انسان  نداشت  وجود  عصبانيت 
بنابراين  و  نداشت  اطمينان  سوپاپ  بودكه  بخارى 
پس از گذشت چندين ساعت از كار اين ديگ بخار 

،ما شاهد انفجار اين ديگ مى بوديم.
و مهم تر از همه اين كه اگر خشم و عصبانيت به هر 
دليلى ابراز نشوند خود مى تواند زمينه ساز كينه، 
نفرت، دشمنى و انواع و اقسام بيمارى هاى روانى 
از  بدتر  مراتب  به  كه  شود  آينده  در  جسمانى  و 
ابراز خشم به وجود آمده در آن موقعيت مشخص 
است. بنابراين چگونه مى توان انتظار داشت كه يك 
روانشناس كه خود به خوبى از عملكرد اين فعاليت 
را  خود  خشم  است  آگاه  خويش  بدن  و  ذهن  در 
را  زبده  روانشناس  تأييد  مهر  او  به  تا  فروخورد 
هاى  مكانيزم  با  است  قادر  او  كه  حالى  در  بزنند. 
دفاعى پخته و پيشرفته همچون شوخ طبعى باور 

فوق را به اين شكل اصالح كند.
روانشناسان هم همچون ديگر مردم عصبانى مى 
شوند، اما از شيوه هاى سالم براى ابراز آن بهره 

مى گيرند.

2) خودشان ديوانه اند!

است  مردم  ميان  در  شايع  غلط  باور  يك  هم  اين 
كه  چرا  نيست،  منطقى  و  علمى  عنوان  هيچ  به  كه 
اگر ما بخواهيم يك حكم كلى در ارتباط با گروهى 
در  علمى  تحقيق  كه  آنيم  نيازمند  بدهيم  مردم  از 
هاى  روش  انجام  با  و  دهيم  انجام  وسيع  سطحى 

آمارى ادعاى فوق را اثبات كنيم.

كه  هنگامى  اتومبيل  مكانيك  يك  كه  همانطور 
قرار  احتمالى  فنى  نقص  معرض  در  خودرواش 
دارد زودتر از ديگر افراد مطلع مى شود اين قاعده 
در ارتباط با روانشناسان نيز صادق است، چرا كه 
آنان به دليل آگاهى از بيمارى هاى روانى بسيار 
مشكالت  از  اطالع  دليل  به  و  شده  مطلع  زودتر 
روانى  هاى  بيمارى  اثر  بر  احتمالى  آمده  پيش 
خيلى زودتر به سمت و سوى درمان و حل مشكل 

خويش روان مى شوند.

ما نمى توانيم بگوييم چون روانشناسان با بيماران 
اين  از  قطعًا  نيز  خود  درگيرند  بسيارى  روانى 
بيمارى ها بى بهره نخواهند ماند، به همان دليل كه 
مراقبت  بخش  در  ها  بيمارستان  در  كه  اشخاصى 
از بيماران عفونى كار مى كنند اگر مراقب خودشان 
شد.  خواهند  مبتال  ها  بيمارى  اين  به  قطعًا  نباشند 
بنابراين باور فوق را به شكل زير اصالح مى كنيم.

روانشناسان هم همچون ديگر مردمان اگر مراقب 
قرار  روانى  هاى  بيمارى  معرض  در  نباشند  خود 

دارند.

3) ما خودمان روانشناسيم
از  يكى  راجرز،  كارل  كه  است  اى  جمله  اين  بله 
روانشناسى  گذار  پايه  و  بزرگ  روانشناسان 
كه  داشت  اعتقاد  او  بود.  معتقد  آن  بر  انسانگرا 
است  خويش  درمانگر  بهترين  خودش  كس  هر 
چرا  پس  است،  اين  آيد  مى  پيش  كه  سئوالى  اما 
همه روزه تعداد كثيرى از مردم به كمك و دخالت 
است  اين  جواب  هستند؟  نيازمند  روانشناسان 
قله  به  توانيم  مى  بالقوه  ما  همه  كه  دليل  همان  به 

شخصى  كه  شرطى  به  اما  كنيم  صعود  دماوند 
نتواند راهنمايى ما را به عهده بگيرد. يعنى راه را به 
ما نشان دهد و تجهيزات الزم را به ما معرفى كند.

كمك  به  نياز  ما  هم  شخصى  مشكالت  حل  براى 
با  بلكه  ما  براى  نه  كه  داريم  زبده  روانشناس  يك 
ما حركت كند تا به حل مشكالتمان نائل شويم و 
از همه مهم تر اين كه ذهن انسان از3 بخش عمده 
هشيار، نيمه هشيار و ناهشيار تشكيل يافته است 
كه اگر ما خيلى توانا باشيم حداكثر به نيمه هشيار 
ذهنمان دسترسى پيدا مى كنيم كه البته براى حل 

مشكالت كافى نيست.
به  بتواند  كه  هستيم  كسى  كمك  نيازمند  اين  بنابر 
ناهشيار ذهن ما وارد شده و از اين انبار متروكه 
پرونده هاى دردناك بايگانى شده گذشته را بيرون 

آورده و از نو رسيدگى كند.بنابراين باور فوق را 
به شكل زير اصالح مى كنيم.

احواالت  به  انسان  خود  از  بيشتر  كس  هيچ 
خودش آگاه نيست اما بدون كمك يك روانشناس 
داشت.  نخواهد  دسترسى  احواالت  بدان  هرگز 
را  چيز  همه  توانند  مى  نگاه  يك  با  روانشناسان 

درباره ما بدانند.

4) روانشناسان حالل مشكالتند
مبدل  جادوگرانى  به  را  روانشناسان  باور،  اين 
كه  شود،  بخوانند  را  ما  فكر  قادرند  كه  سازد  مى 
كه  چرا  ندارد،  صحت  عنوان  هيچ  به  موضوع  اين 
هاى  روش  روانشناسى  در  افراد  شناختن  براى 
نظر  در  يعنى  تجربى  مشاهده  همچون  گوناگونى 
متوجه  خودشان  آنكه  بدون  افراد  رفتار  داشتن 
باشند، مصاحبه با نزديكان و خويشاوندان ،اجراى 
و  تست  پرسشنامه،  همچون  روانى  هاى  آزمون 
آزمون هاى فرافكنى و در نهايت مصاحبه با خود 
شخص كه از انواع مختلفى برخوردار است در نظر 

گرفته مى شود.

در نهايت مى توان گفت پس از انجام اين آزمايش 
از  گفت  بتوان  احتياط  با  شايد  ها  آزمون  و  ها 

آورده  دست  به  روانى  نيمرخ  نظر  مورد  شخص 
نقص  بى  موارد  از  اى  پاره  در  هم  باز  كه  ايم. 
زير  شكل  به  را  فوق  باور  بنابراين  بود.  نخواهد 

اصالح مى كنيم.
روانشناسان هرگز با يك نگاه نمى توانند همه چيز 

را درباره ما بدانند.

5) نياز به مشورت ندارند
كه  چرا  است،  ديگر  غلط  باور  يك  هم  اين 
به  قادر  آرايشگران  همچون  هم  روانشناسان 
آرايشگر  كه  هرچند  نيستند،  خويش  سر  اصالح 
روانى  مشكالت  كه  دليل  اين  به  باشند.  قابلى 
از  منطقى  هاى  اليه  داشتن  از  نظر  صرف  هميشه 
اليه اى هيجانى نيز برخوردارند، بنابراين با توجه 
به اصل نيروگذارى روانى (يعنى مقدار مشخصى 
انرژى روانى مى توان در ذهن به فعاليتى خاص 
ما  ذهنى  نيروهاى  از  بخشى  وقتى  شود)  صرف 
توانيم  نمى  است  شده  صرف  ما  هيجانات  در 
كامل  اشراف  و  آگاهى  با  كه  باشيم  داشته  انتظار 
دست به حل مسئله بزنيم، بنابراين، نياز داريم از 
شخص ديگرى كه البته رابطه خويشى و دوستى 
توان  صددرصد  با  او  تا  بگيريم  كمك  ندارد  ما  با 
به كمك ما براى حل مسائل بيايد. البته اين قاعده 
شامل حال تمام افراد مى شود؛ چه مشاوران و چه 
روانشناسان. پس باور فوق را به شكل زير اصالح 

مى كنيم. روانشناسان هم نياز به مشورت دارند.

6) روانشناسان داناى كل هستند
شايع  مردم  بين  در  غيرمنطقى  و  غلط  باور  اين 
حرفه  ضعف  دليل  به  اين  متأسفانه  البته  است. 
اكثر  به  شما  اگر  كه  است  ايران  در  روانشناسى 
روانشناسان شاغل در ايران مراجعه كنيد قادرند 
زبان  لكنت  تا  كودكتان  ادرارى  شب  مشكل  از 
همسرتان، دعاوى خانوادگى، ترس و اضطراب و 

وسواس و... همگى آنها را درمان كنند.

شايد  پيشرفته  كشورهاى  در  كه  صورتى  در 
مرتبط  موضوع   3  2 در  حداكثر  روانشناس  هر 
فقط  كه  كند  مى  اعالم  داوطلبانه  و  دارد  تخصص 
قادر به حل مشكل ترس و اضطراب شماست، نه 
به عنوان مثال مشاوره شغلى و تحصيلى هم انجام 
دهد. ضمن اينكه در باور فوق زندگى كردن واژه 
اى كلى و مصاديق آن وسيع است، بنابراين باور 

فوق به شكل زير اصالح مى شود.

مشكالت  از  بعضى  حل  به  قادر  روانشناسى  هر 
خاص و مشخص مراجعانش مى باشد.

7) سرنوشت را تغيير مى دهند
تواند  نمى  اصًال  كه  ديگر  عجيب  باور  يك  هم  اين 
درست باشد. بزرگى مى گفت: مراقب افكارت باش 
چون به حرفهايت بدل مى شود. مراقب حرفهايت 
باش چون به اعمالت تبديل مى شود. مراقب اعمالت 
مراقب  شود.  مى  مبدل  هايت  عادت  به  چون  باش 
عادت هايت باش چون به شخصيت تو تبديل مى 
شود. مراقب شخصيت خود باش چون به سرشت 
تو تبديل مى شود و مراقب سرشت خويش باش 

چون به سرنوشت تو تبديل مى شود.
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جامعه

اندرحكايت 
تنهايـــى ما

على زمانيان

نظام  در  كه  تغييراتى  با 
عصر  در  اقتصادى  اجتماعى 
با  و  گرفته  صورت  مدرن 
پيشرفت سريع و گسترده ى 
به   .... و  ارتباطات  تكنولِوژى 
جاى آن كه ما را به هم نزديك 

كند از هم دور كرده است
1.در يك خانه زندگى مى كنيم در كنار هم، اما با 
هم نيستيم. زير يك سقف زندگى مى كنيم اما هر 
كند.  مى  جدا  هم  از  را  ما  تنهاييم.درها  ما  از  يك 
درها را  جهان ما را از هم تفكيك مى كند. وقتى 
مى بندى، احساس مى كنم تنها شده ام. درها ما 
را از هم دور مى كند. درها كه بسته مى شوند من 
تنها مى شوم. درها كاش نبودند. تو آن سو و من 
اين سو. تو در آن جهان و من در اين جهان. وقتى 
با هم نيستيم ديگر چه فرقى مى كند كجا باشيم. 
پشت اين در و يا آن سوى كره ى زمين. وقتى تو 
را نمى بينم چه فرقى مى كند كجا ايستاده باشم. 
تنها  جا  اين  در  من  و  هستى  تنها  اتاقت  در  تو 
نشسته ام. بله، قبول دارم كه هر يك از ما محتاج 
تنهايى و خلوت هستيم. ما نياز داريم كه اوقاتى 
را بى هيچ ناظرى و بى حضور هيچ شخص ديگر، 
با خود باشيم. اما نه آن قدر كه فاصله ى عاطفى 
بتدريج  هاى مان  قدر كه مسئله  پيدا كنيم. نه آن 
من  و  مرا  تو  كه  قدر  آن  نه  بگيرد.  فاصله  هم  از 
تن  در  خار تنهايى  كه  قدر  آن  نه  را نشناسم.  تو 
خار  و  بلغزد  مان  عواطف  پيراهن  و  احساسات 
خار كند . نه آن قدر كه رنجور شويم. ما به گوشه 
ى دنجى و مكانى و فرصتى براى با خود بودن 
آن  به  بايد  است،  آدمى  نياز  اين  بله  داريم.  نياز 
احترام گذاشت و آن را به رسميت شناخت. اما نه 
آن قدر كه صداى مان به هم نرسد. و نه آن قدر 
كه با هم باشيم ولى بى هم. ما اينك جمع تنهايان 
چقدر  تنهايى  ادبيات  امروزه  بينى  نمى  ايم.  شده 
رواج يافته است؟ بخشى از اين تنهايى ها را همين 
معمارى خانه و كاشانه رقم زده است. به نحوى 
و  نشسته  اتاقى  در  خانواده  اعضا  از  يك  هر  كه 
درها را به روى خود بسته و در جهان مخصوص 

خود مى زيند.

كار  گويا  اما  كند.  مى  جدا  هم  از  را  ما  درها   .2
است.  شده  تر  پيچيده  و  تر  سخت  هم  اين  از 
سريع  و  گسترده  پيشرفت  با  اخير  هاى  دهه  در 
تكنولوژى ارتباطات، قرار بود ارتباط ما گسترش 
شده  تر  كم  ها  ارتباط  بلكه  نشد  چنين  اما  يابد 
اين  و  نشاند  هم  كنار  در  را  ما  تلويزيون  است. 
البته خوشايند بود. اما بعد از مدتى دريافتيم كه 
درست است كه كنار هم نشسته ايم اما هر يك از 
ما  كنيم.  مى  تماشا  تلويزيون  داريم  تنهايى  به  ما 
صرفا از نظر جسمى كنار هم هستيم اما نگاه و 
نظر و فكرهاى مان از هم دور است. وضع از اين 
هم بدتر شد وقتى تكنولوژى صوتى و تصويرى 
پيشرفته تر شد و تلويزيون هاى كوچك به بازرا 
ما  از  يك  هر  شديم.  جداتر  هم  از  بتدريج  آمد. 

روبروى تلويزيون دراتاق خود نشستيم و ....
با ورود تلفن همراه و گوشى هاى كامال شخصى، 
اگر  امروزه  شديم.  پرتاب  جديدى  تنگناهاى  به 
بزنى  مسواك  ديگر  شخص  مسواك  با  اشتباها 
احتماال كمتر ناراحت مى شود تا اگر نيم نگاهى به 
فضاى سوپر شخصى مبايلش بيندازى. كنار هم 

مى نشينيم اما از هم دور شده ايم. هر يك از ما 
داريم با كس ديگرى كه اين جا نيست حرف مى 
با  اگر  نويسيم.  مى  چيزى  هم  براى  داريم  زنيم. 
او كه اكنون با او در حال نوشتن هستيم حاضر 
بود، شك نكنيد كه با نفر ديگرى و دوست ديگرى 
تنكولوژى  و  مبايل  امروزه  شديم.  مى  مشغول 
و  ساده  ارتباط  از  را  ما  ارتباطات،  ى  پيشرفته 

سنتى دور كرده است. نامش تكنولوژى ارتباطات 
است اما باور كنيد اين وسيله ارتباط ما را كاهش 
داده است. در يك اتاق نشسته ايم اما سرمان به 
مانيتور كوچكى است. از محيط اطراف غافل شده 
ايم و با آن كه در دور دست ها است سخن مى 
كامپيوتر  نوشتار.  به  چه  و  گفتار  به  چه  گوييم 

مجازى،  فضاى  به  شدن  سرگرم  و  اينترنت  و 
همه  جاى  اينترنت  كه  نحوى  به  دارد.  خود  جاى 
ى وسايل قبلى را مى گيرد و به اندازه ى همه ى 

آنها ما را از هم جدا مى كند.

تلويزيون  كرد.  مى  دور  هم  از  را  ما  درها   .3
تر  سخت  وضعيت  و  آمد  هم  مبايل  شد،  ابداع 

شد. اما هنوز گويا داستان تنهايى ما باقى است. 
گوشى  همين  يعنى  ساده  هاى  فرى  هندز  همين 
موسيقى  تا  زنيم  مى  گوش  به  كه  اى  ساده  هاى 
دلخواهمان را گوش دهيم چقدر در سبك ارتباطى 
ما اثر منفى گذاشته است. همين جا كنار دست من 
نشسته اى اما غرق در دنياى خود هستى. گاهى با 

تو حرف مى زنم و پس از چندى پرسشى مى كنم 
مى بينم كه سكوت كرده اى. فكر مى كنم خوابت 
برده است اما از گوشى كه بر گوش گذاشته اى 
مى فهمم كه اصال صداى من به تو نرسيده است 
و تو اصال در دنياى خود سير مى كنى. در اين 
است  شده  سبب  هندرفرى  فهميدم  كه  بود  وقت 
درها  نرسد.  يكديگر  به  هم  مان  صداى  ديگر  كه 

اگر مرا از تو دور مى كرد اما مى توانستم تو را 
با صداى بلند بخوانم و تو بشنوى اما اين چنين 
مى شود كه همين هند فرى هاى ساده ما را از هم 
دور كرده است. آن قدر كه صداى من به تو نمى 
ماشينى  در  اى  خانوده  كه  ام  ديده  بسيار  رسد. 
نشسته اند و هر يك از اعضا خانواده با گذاشتن 

گوشى، در عالم خود سير مى كنند. 

هم  با  مگر  دورند.  هم  از  واقعا  اما  هستند  هم  با 
بودن معناى فيزيكى دارد؟ در يك ماشين هستند 
در  وديگرى  مغرب  در  يكى  دورند.  هم  از  اما 
هم  از  تو  و  من  كه  شود  مى  چنين  اين  مشرق. 
فاصله  شويم.  مى  بيگانه  هم  از  شويم.  مى  دور 
مى گيريم. پس از چندى نه من تو را و نه تو مرا 
نمى شناسى. ديگر نمى دانى دردهاى من چيست. 
چرا  دانى  نمى  ديگر  برم.  مى  رنج  چيزى  چه  از 
دانى  نمى  ديگر  زند.  مى  حلقه  چشمانم  در  اشك 
سرزمين  بر  غم  از  ابرى  چرا  اندوهيگينم.  چرا 
مى  دور  هم  از  وقتى  است.  افكنده  سايه  وجودم 
شويم پس از چندى به جزايرى تبديل مى شويم 
منفك از يكديگر. دور دست هاى ناپيدا و بيگانگى 
هاى بسيار. بتدريج چشم هايم را مى بندم از خود 

مى پرسم آيا جهان گذشته بهتر نبود؟

سريع  و  گسترده  پيشرفت  با  اخير  هاى  دهه  در 
گسترش  ما  ارتباط  بود  قرار  ارتباطات،  تكنولوژى 
يابد اما چنين نشد بلكه ارتباط ها كم تر شده است. 
تلويزيون ما را در كنار هم نشاند و اين البته خوشايند 
كه  است  درست  كه  دريافتيم  مدتى  از  بعد  اما  بود. 
كنار هم نشسته ايم اما هر يك از ما به تنهايى داريم 

تلويزيون تماشا مى كنيم. 
و  نگاه  اما  هستيم  هم  كنار  جسمى  نظر  از  صرفا  ما 

نظر و فكرهاى مان از هم دور است.
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اين كلمات را هرگز به 
يك زن نگوييد!

كارساز  عنوان  هيچ  به  اى  كلمه  دو  عبارت  اين  باش»  «آرام 
نيست و به مردها توصيه مى كنيم تاحد امكان از آن استفاده 
نكنند. شايد تصور كنيد اين دو كلمه هيچ گونه بار منفى ندارد 

اما اين ديدگاه شماست و خانم ها اينگونه فكر نمى كنند.
آن  دليل  شود.  مى  بيشتر  خشمشان  جمله  اين  شنيدن  با  آنها 
نيز اين است كه خانم ها تصور مى كنند مردها مى خواهند در 
هر شرايطى از موضع باال بر اتفاق ها كنترل داشته باشند و با 
گفتن عبارت «آرام باش» مى خواهند او را آرام كنند و اهميتى 
به بد بودن شرايط نمى دهند. بنابراين، توصيه اكيد مى شود 
كه آقايان تا حد امكان از اين دو كلمه كوچك در برابر خانم ها 

استفاده نكنند.

بار تحقيرآميز دارد
به طور مثال، با نامزد يا همسر خود قرار است براى صرف 
مى  موقعيت  اين  در  كنيد  مى  تصور  شما  برويد  بيرون  شام 
توانيد در مورد روابط يا مشكالت با هم صحبت كنيد اما متوجه 
مى شويد او دوست خود (كه شما به هيچ عنوان از او خوشتان 
نمى آيد) را نيز دعوت كرده است. او به شما مى گويد: «آرام 
بى  كامال  «تو  است:  اين  شنويد  مى  شما  كه  چيزى  اما  باش». 
منطق شده اى». اين كامال درست است: بيشتر زنان با شنيدن 
ارزشى  هيچ  آنها  احساسات  كنند  مى  فكر  خود  با  عبارت  اين 

ندارد و به همين دليل، برافراوخته و عصبانى مى شوند.

به هيچ عنوان كمك كننده نيست
درست است، شما عصبانى هستيد. اما بيان عبارت كوتاهى كه 
كمكى  هيچ  مساله  حل  براى  است،  شما  عصبانيت  كننده  بيان 
آنها  به  احساساتشان  ندارند  دوست  مردم  بيشتر  كند.  نمى 
ديكته شود. عبارت «آرام باش» به هيچ عنوان دوستانه نيست 
با  مردها  است.  كننده  ناراحت  و  غيرصميمانه  هم  كامال  بلكه 
بيان اين دو كلمه به ظاهر ساده، آتش دعوا را بيشتر مى كنند. 
پس تصور نكنيد با گفتن اين عبارت نابودكننده مى توانيد باعث 

بهتر شدن اوضاع بشويد.

غير منصفانه است
را  كلمه  دو  اين  غرضى  و  قصد  هيچ  بدون  مردها  از  برخى 
است.  شرايط  كردن  آرام  آن  تالش  همه  و  كنند  مى  استفاده 
اما برخى از مردها هنگامى كه احساس ضعف مى كنند از اين 
كلمات سوءاستفاده مى كنند و باعث ناراحتى طرف مقابل خود 
مى شوند. هنگامى كه مردى خودش عصبانى است و كنترلش 
را از دست داده است به زن مى گويد كه آرام باشد و رفتار 

خود را كنترل كند.

مى  زن  عصبانيت  باعث  جمالت  اين  دانند  مى  خوبى  به  آنها 
و  عصبانيت  راحت،  خيلى  ترفند  اين  با  ترتيب،  اين  به  و  شود 
رفتار بد خود را توجيه مى كنند. اين يك درماندگى واقعى است 
اين  از  كه  مردهايى  اصوال  نيست.  منصفانه  عنوان  هيچ  به  و 
ترفند نابخردانه استفاده مى كنند از رفتارهاى والدين خود يا 
كنترل  قدرت  زنان  كنند  مى  تصور  و  اند  گرفته  الگو  اطرافيان 

عصبانيت خود را ندارند. اما اين مساله صحت ندارد.
اما ما براى خانم ها توصيه اى داريم. اگر مرد شما در مواقع 
او  با  راحت  خيلى  كرد،  سوءاستفاده  كلمه  دو  اين  از  حساس 
موافقت كنيد. با آرامش كامل به او بگوييد: « بله. من ناراحت و 
عصبانى هستم و احساسات من ارزشمند هستند.» سپس سعى 
كنيد براى تخليه احساسات بد خود با دوستى تماس بگيريد يا 
بيرون برويد و در هواى آزاد كمى پياده روى كنيد. و مراقب 
باشيد دفعه بعد كه دوباره با هم يكى به دو كرديد، براى تالفى، 

از اين دو كلمه آزار دهنده سوء استفاده نكنيد.

قلـــق يابى 
همســـــر 
بداخـــالق!

نمى  تغيير  شويد  مى  وارد  درى  هر  از 
كند. بهانه مى گيرد و با رفتارها و حرف 
لحظه  چند  در  تنها  اش  آزاردهنده  هاى 
كند.  مى  خراب  را  سرش  پشت  هاى  پل 
زده  سر  شما  از  اشتباهى  نيست  مهم 
كرده  عصبانى  را  او  آگاهانه  يا  باشد 
باشيد؛ همسر پرخاشگر شما بدون دليل 
بهانه مى گيرد و با تالش هاى شما هم 
زير  فردى  چنين  با  اگر  شود.  نمى  آرام 
رسيدن  تا  كنيد،  مى  زندگى  سقف  يك 
داريد.  پيش  در  درازى  راه  آرامش  به 
عبور  آن  از  هم  كنار  در  بايد  كه  راهى 
كنيد. پس قبل از نااميد شدن، ادامه اين 
مطلب را بخوانيد. در اين صفحه با قدم 
هايى كه در آغاز راه بايد برداريد آشنا 

خواهيد شد.

با هم قرار بگذاريد
تنش  منبع  ذاتا  شوهرها،  و  زن  بين  روابط 
است. هيچ زوج سالمى نيستند كه در زندگى 
تر  اما مهم  دچار تنش نشوند  مشترك شان، 
ازاين نمك زندگى تان، به دست آوردن توان 
تمام  در  توانيد  نمى  شما  است.  مديريتش 
يك  روى  هستيد،  هم  كنار  در  كه  لحظاتى 
خط و در مسير آرامش كامل پيش برويد اما 
ها  تنش  اين  شدن  تبديل  از  مانع  توانيد  مى 
بايد  را  تالش  اين  از  بخشى  شويد.  معزل  به 
همراه با يكديگر انجام دهيد اما قسمتى از آن 
را تنها مى توانيد براى دل خودتان و به دليل 

آنكه از اين رابطه آسيب نبينيد انجام دهيد.

همه چيز را تحمل نكنيد
توانيد  مى  ها  قدم  بعضى  برداشتن  با 
را  زمينه  و  كرده  تر  راه  سربه  را  همسرتان 
كنيد  فراهم  آرام  روزهاى  به  رسيدن  براى 
اما اين را هم يادآورى مى كنيم كه قدم هاى 
بود  نخواهد  تاثيرگذار  موارد  همه  در  شما 
كه  شكلى  به  بايد  شان،  برداشتن  از  پيش  و 
كند  مى  ابراز  را  اش  پرخاشگرى  همسرتان 
نگاهى بيندازيد. اگر او به شما آسيب جسمى 
به  مشكل  ديگر  رساند،  مى  شديد  كالمى  يا 
از  بايد  و  نيست  شدنى  حل  خودتان  دست 
چنين  در  اگر  بگيريد.  كمك  روانشناس  يك 
شرايطى قرار داريد، به هر شيوه اى كه مى 
توانيد همسرتان را راضى به مراجعه كنيد و 
آنكه  براى  آييد،  برنمى  آن  عهده  از  هم  اگر 
خودتان را به آرامش برسانيد، به روانشناس 
مراجعه كنيد اما فراموش نكنيد كه قرار شما 
با روانشناس بدون حضور همسرتان، كمكى 

به حل مشكل او نمى كند.

به اختالف زاويه 90 درجه برسيد
مشترك  زندگى  در  نظر  اختالف  كه  گفتيم 
اتفاقى طبيعى است اما از ياد نبريد كه ميزان 
قرار  كه  هايى  تنش  سطح  نظر،  اختالف  اين 
است با آنها روبه رو شويد را تعيين مى كند. 
درجه  حدود 90  در  نظرى  اختالف  شما  اگر 
با هم داريد، كارتان آسان است و راحت تر 
مشكل  اگر  اما  برسيد  توافق  به  توانيد  مى 
ميان شما 180 درجه تفاوت است، كار كمى 
كه  است  آن  وقت  حاال  شد.  خواهد  دشوارتر 
نقطه  به  و  بسازيد  مشترك  سناريوى  يك 
را  يكديگر  حرف  پذيرش  توان  كه  برسيد  اى 
داريد. رسيدن به اين نقطه، نيازمند تالش هر 

شما  از  كدام  هر  است  كافى  شماست.  دوى 
كنيد.  كمتر  را  فاصله  اين  و  برداريد  قدم  يك 
پيدا  عبارتى  به  يا  فاصله  اين  شدن  كمتر  با 
توانيد  مى  شما  درصدى،   50 توافق  كردن 
تر  مهم  موضوعات  به  راجع  مشتركى  عقايد 

زندگى تان پيدا كنيد.

فكر نكنيد تنهاييد
در  ديگرى  آنچه  به  كمى  كه  حاال  خب، 
چند  توانيد  مى  شديد،  تر  نزديك  دارد  سر 
نوشتن  البته  كنيد.  امضا  و  بنويسيد  قرارداد 
تنها  و  نيست  نهايى  حل  راه  قراردادها  اين 
تنش  شدن  كمتر  به  كه  است  شروعى  نقطه 

مى  قراردادها  اين  در  شما  كند.  مى  كمك  ها 
را  دهد  مى  آزارتان  كه  مواردى  تمام  توانيد 
به  همسرتان  با  موردشان  در  و  كنيد  مطرح 
توافقى نسبى برسيد. در اين گفت وگو، قرار 
نيست حرف خودتان را به كرسى بنشانيد و 
برنده صددرصد باشيد. بلكه تنها قرار است 
چند امتياز بگيريد و چند امتياز را هم واگذار 
كنيد.شايد نتوانيد همسر پرخاشگرتان را در 
همين ابتداى كار از بحث كردن منصرف كنيد 
بحث  هنگام  كه  بخواهيد  او  از  توانيد  مى  اما 
كردن، صدايش را باال نبرد. پس زياده روى 

نكنيد و به اصالحات كوچك قانع باشيد.

به توصيه ديگران گوش نكنيد
از  و  كرده  درددل  تان  اطرافيان  براى  اگر 
باشيد،  كرده  صحبت  همسرتان  پرخاشگرى 
آنها  از  هم  را  متفاوتى  راهكارهاى  احتماال 
و  كن  محلى  كم  گويند  مى  برخى  ايد.  شنيده 
به حرف هايش پاسخ نده و عده اى ديگر هم 
مى گويند صدايت را از او هم باالتر ببر و هر 
رفتارى كه با تو كرد به خودش برگردان. ما 
نمى گوييم كه همه توصيه هاى آنها نادرست 
هر  راهكار  كه  است  اين  واقعيت  اما  است 
متفاوت  ديگرى  با  خشونت،  مهار  در  فردى 
آرام  طريقش  از  شما  همسر  كه  راهى  است. 
مى شود، شيوه اى منحصر به اوست. پس به 
جاى پيروى كردن از تجربه هاى ديگران، راه 
خودتان را پيدا كنيد و با آزمون و خطا بفهميد 
كه همسرتان با چه روشى آرام تر مى شود.

روى برنامه بمانيد
كارتان تمام نشده است. شما بايد به خودتان 
گرفتن  ناديده  حق  كه  بدهيد  ياد  همسرتان  و 
قرارداد را ندارد. در اين مورد شما حق داريد 
كه وسط دعوا هم نرخ تعيين كنيد و درست 
در لحظه اى كه همسرتان صدايش را باال مى 
برد، بدون ايجاد تنش بيشتر از او بخواهيد به 
عهدنامه اى كه امضا كرده است وفادار بماند. 
البته يادآورى شما قرار نيست تنها به لحظه 
دعوا محدود بماند. بلكه بايد هر روز در مورد 
و  ايد صحبت كنيد  داده  هم  به  هايى كه  قول 
در لحظه هاى ناگذير تنش هم اين وعده ها را 

تمرين كنيد.

بيشتر از توان تان انرژى نگذاريد
اين  به  ها،  راه  اين  تمام  رفتن  از  بعد  شايد 
شما  پرخاشگر  همسر  كه  برسيد  نتيجه 
راه  تنها  شما،  سكوت  و  است  ناپذير  اصالح 
تغيير رفتارهاى اوست. اگر سكوت شما مى 
تواند اوضاع را تغيير دهد، بهتر است نگاهى 
به احساسات و شرايط خودتان بيندازيد. آيا 
چنين راهكارى شما را آزار نمى دهد؟ پس در 
ادامه  را  روش  همين  توانيد  مى  صورت  اين 
نكنيد.  توجه  ديگران  هاى  توصيه  به  و  دهيد 
اگر كوتاه آمدن شما آسيبى به خودتان نمى 

رساند، دليلى ندارد كه از اين سكوت بترسيد. 
اما هميشه هم رابطه ميان تان با كوتاه آمدن 
هاى شما درست نمى شود. گاهى سكوت به 
شما احساس قربانى شدن و مورد ظلم قرار 
كه  شود  مى  باعث  گاهى  و  دهد  مى  گرفتن 
رحمى  بى  به  بداند،  آنكه  بدون  را  همسرتان 
متهم كنيد، بايد بيشتر مراقب باشيد. در چنين 
سكوت  لحظه  يك  اجاره  حتى  شما  شرايطى، 
نشان  شما  تجربه  شايد  نداريد.  را  كردن 
ديگرى،  راه  هر  از  رفتن  با  كه  باشد  داده 
پرخاشگرى هاى همسرتان از سر گرفته مى 
شود اما باور كنيد كه خطر اين رفتارهاى او 
احساس  ايجاد  و  مشترك  زندگى  ادامه  براى 
خوشبختى در شما، كمتر از شيوه قبلى است.

قلق يابى كنيد
نظاره  تنها  كوتاه،  فرصت  اين  در  كه  شمايى 
به  ايد،  بوده  همسرتان  پرخاش  و  خشم  گر 
شناخت بهترى از او رسيده ايد و مى توانيد 
نشينى  عقب  در  او  به  كوچك،  هايى  قدم  با 
به  رسيدن  براى  راه  ترين  آسان  كنيد.  كمك 
ها،  قديمى  قول  به  يا  قلق  كردن  پيدا  آرامش، 
رگ خواب همسرتان است. ببينيد كه او با چه 
و  شود  مى  آرام  شرايطى  چه  در  و  رفتارى 
در  هم  اگر  بگيريد.  پيش  در  را  رفتار  همان 
پيدا كردن اين شيوه به خصوص موفق نبوده 
ايد، از همسرتان بخواهيد در فهميدن قلقش به 

شما كمك كند.

كليه خدمات آرايشى و پيرايشى: رنگ، مش، هاى الت؛
تتوى تخصصى (ابرو، لب)، براشينگ و كپ؛

اصالح و ابرو به صورت تخصصى
تخفيف ويژه براى ايرانيان عزيز حتى در منزل شما

خانم ليلى 07456597042
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بگرديد شكرهاى 
مخفى را پيدا كنيد!

مناسب  افرادى  براى  بيشتر  مطلب  اين 
تشكيل  مواد  و  كالرى  به  خيلى  كه  است 
دهنده خوراكى هاى خود اهميت مى دهند 

و هر خوراكى را نمى خورند.

برترين ها: هنگامى كه آدامس مى جويد 
يا يك ليوان پر نوشابه را سر مى كشيد، 
از  برخى  اما  خوريد  مى  چه  دانيد  مى 
كنند  مى  نامردى  كه  هستند  ها  خوراكى 
دارند،  قند  كنيم  تصور  اينكه  بدون  و 
هستند.  كربوهيدرات  و  قند  از  سرشار 
مقصر  چندان  هم  خودشان  آنها  البته 
نيستند، اين كارخانه هاى سازنده هستند 
ماده  اين  از  آنها  به  دادن  طعم  براى  كه 
مضر استفاده مى كنند. البته بايد گفت هر 
چه خوراكى خوشمزه روى زمين وجود 
دارد باالخره براى يك جا از بدن ضرر 

دارد.
مناسب  افرادى  براى  بيشتر  مطلب  اين 
تشكيل  مواد  و  كالرى  به  خيلى  كه  است 
مى  اهميت  خود  هاى  خوراكى  دهنده 
دهند و هر خوراكى را نمى خورند. براى 
اطالع اين افراد بايد گفت كه قند با 56 نام 
حضور  غذايى  مختلف  مواد  در  مستعار 
دارد. شايد بيشتر مردم 5 يا 6 نام قند را 
نمى  را  آن  هاى  نام  بيشتر  اما  بشناسند 
دانند و در نتيجه نمى توانند وجود آن را 

در غذاها تشخيص دهند.
اين  شناسايى  براى  شما  به  كمك  براى 
متهم 56 چهره، خوراكى هايى را انتخاب 

كرده ايم كه تصور نمى كنيد قند دارند.

1رب گوجه فرنگى
گوجه فرنگى مملو از اسيدسيتريك است 
كه مى توان آن را با سركه مقايسه كرد 
چندان  چشايى  هايى  جوانه  براى  كه 
خوشايند نيست. به ويژه آنهايى كه هنوز 
كامل نرسيده اند و قرار است به زور در 
قوطى قرار بگيرند را بايد كمى شكر زد تا 
اسيدهاى موجود در آنها موجب ناراحتى 
گوجه  رب  بدانيد  بايد  البته  نشود.  زبان 
فرنگى بسيار سالم تر از سس هاى پاستا 
و ماكارونى است. اما در روند تهيه رب 
هاى كارخانه اى، به آن شكر اضافه مى 

شود.

2سس ساالد
هميشه  ساالد  كردن  دار  طعم  براى 
آنهاست.  ترين  راحت  گزينه،  بهترين 
سركه  از  منظور  اين  براى  ما  از  خيلى 
بالزاميك استفاده مى كنيم. اما بايد بدانيد 
اين سركه نيز قند دارد. با اينكه بالزاميك 
بهتر از مايونز و سس هاى چرب ساالد 
است اما بايد بدانيد خيلى هم سالم نيست. 
دست  از  بدون  چربى  حذف  منظور  به 
دادن طعم غذا، سازنده هاى اين سركه ها 
مى  اضافه  كننده  شيرين  مواد  آن  درون 
كنند. در رستوران هميشه روغن زيتون 

و سركه براى ساالد خود تقاضا كنيد و 
در خانه، خردل، بالزاميك، روغن زيتون، 
دوست  كه  اى  ادويه  هر  و  فلفل  و  نمك 

داريد را به ساالد اضافه كنيد.

4ماست
گزينه  و  است  كلسيم  از  سرشار  ماست 
شام  و  ناهار  وعده  ميان  براى  مناسبى 
ميوه  دار  طعم  ماست  اگر  البته  است. 
خوبى  رژيمى  گزينه  ديگر  كنيد  ميل  اى 

كارخانه  از  برخى  رود.  نمى  شمار  به 
به  سفيد  شكر  نوعى  ماست  توليد  هاى 
تقريبا  كنند.  مى  اضافه  خود  محصوالت 
همه ماست هاى ميوه اى مقدار زيادى از 
اين شكر را در خود دارند. به همين دليل، 
ساده  هاى  ماست  از  كنيد  سعى  هميشه 
استفاده  خود  بدن  كلسيم  تامين  براى 

كنيد.

5نان هاى فانتزى
نان  و  كند  پف  بيشتر  خمير  اينكه  براى 
ها زيباتر و حسابى قهوه اى ديده شوند، 
به آنها شكر اضافه مى شود. براى سالم 
تر بودن بهتر است از نان هاى معمولى 
نانوايى استفاده كنيد نه نان هايى كه در 
فروخته  ها  سوپرماركت  و  ها  فروشگاه 
ها  نان  اين  ماندگارى  شايد  شوند.  مى 
كمتر باشد اما در عوض سالم تر خواهيد 

بود.

6كچاپ
خوشمزه  هاى  چاشنى  همه  در  شكر 
سيب  روى  كه  كچاپى  دارد.  حضور 
زمينى سرخ شده (كه خودش مملو از قند 
در  قند  و  دارد  قند  نيز  ريزيد  مى  است) 
قند مى شود. تقريبا يك چهارم سس هاى 
كچاپ را قند تشكيل داده است. ما براى 
بيشتر غذاهاى خود از كچاپ استفاده مى 
كنيم كه چندن براى سالمتى مفيد نيست.

8ميوه هاى منجمد
كنيد  مى  فريز  خودتان  كه  هايى  ميوه 
افزودنى  ماده  و  هستند  بهداشتى  كامال 
از  كه  منجمدى  هاى  ميوه  اما  ندارند. 
خوب  اصوال  كنيد  مى  تهيه  فروشگاه 
نيستند. بيشتر آنها كال و نرسيده هستند. 
در ضمن كارخانه هاى اين نوع خوراكى 
كنند.  مى  اضافه  هم  شكر  آنها  به  ها 
ترجيحا ميوه را در فصل خود ميل كنيد 
تا شكر مصنوعى وارد بدن خود نكنيد يا 
موردعالقه  هاى  ميوه  خودتان  دست كم 

تان را فريزرى كنيد.

9كره بادام زمينى
و  پروتئين  از  سرشار  زمينى  بادام  كره 
گزينه  بهترين  و  است  سالم  هاى  چربى 
رود.  مى  شمار  به  غذايى  رژيم  براى 
روند  در  برندها  از  برخى  متاسفانه  اما 
به  شكر  خوشمزه،  خوراكى  اين  توليد 
آن اضافه مى كنند. بنابراين هنگام خريد 
آن حتما روى شيشه را بخوانيد تا شكر 

نداشته باشد.

همخانه اى:
 راهى براى حل مشكل مسكن

وقتى با كمبود پول براى اجاره يك خانه مواجه مى شويد، 
وقتى مجبور هستيد كه مستقل زندگى كنيد، ولى پول كافى 
براى تنها زندگى كردن نداريد، تنها گزينه فكر كردن به يك 

همخانه اى است.
خود  شهر  جز  شهرى  در  شما  دليلى  هر  به  است  ممكن 
كارمند  شايد  باشيد،  دانشجو  است  ممكن  كنيد،  زندگى 
به  خود  شهر  در  امكانات  نبود  علت  به  تنها  شايد  باشيد، 
صورت  هر  در  باشيد،  كرده  مهاجرت  تر  بزرگ  شهرى 
گريزناپذير  ها  وقت  بعضى  كه  است  امرى  شدن  همخانه 
از  بخشى  كند  كمك  شما  به  تواند  مى  اى  همخانه  است. 
هزينه  حتى  و  ها  حساب  صورت  هزينه  يا  رهن  يا  اجاره 
مواد غذايى را تامين كنيد. اما مراقب باشيد، اگرچه بيشتر 
همخانه اى ها از بين دوستان ما انتخاب مى شوند و حتى 

فكر  طبيعى  صورت  به  ما  و  ما  صميمى  دوستان  بين  از 
مى كنيم مشكلى با آنها نخواهيم داشت، اما هميشه تنظيم 
مشكالت  بروز  از  طرف  دو  بين  قواعد  سرى  يك  كردن 
دوستتان  شما  اى  همخانه  اگر  كند.  مى  جلوگيرى  بعدى 
نيست، اوضاع خيلى سخت تر مى شود، در چنين شرايطى 
كه  را  قرارى  حتما  و  نكنيد  اكتفا  كالمى  قرارداد  به  هرگز 
بين خود گذاشته ايد محضرى كنيد، در غير اين صورت 
ممكن است دچار دردسرهاى فراوانى شويد، گاهى خالص 
شدن از شر يك همخانه اى غريبه و مزاحم خيلى دشوار 
است. در ادامه چند راه براى به حداقل رساندن مشكالت، 
مشخص تر شدن مرزهاى شما و كم كردن درگيرى هاى 

متدوال مطرح مى كنيم:

يك:
بيرون كردن ديگران آسان نيست.

گاهى ممكن است با همخانه اى خود دچار مشكل شويد، 
اغلب اين مشكالت قابل حل هستند، اما بعضى افراد داراى 
چنين  در  نيستند،  پوشى  چشم  قابل  كه  هستند  مشكالتى 
شرايطى شايد ناچار باشيد به طريقى همخانه اى خود را 
شما  اگر  كند.  واگذار  شما  به  و  ترك  را  خانه  كنيد  وادار 
عمل  اين  دادن  صورت  باشيد،  كرده  اجاره  را  ملك  ابتدا 
ساده تر است، ولى اگر از ابتدا ملك را به صورت دونفرى 
اجاره كرده باشيد، شايد اين عمل ممكن يا منصفانه نباشد، 
بنابراين اگر نمى خواهيد در ميانه مدت اجاره خود مجبور 
به ترك خانه شويد، پس از اجاره كردن ملك به صورت 
شخصى همخانه بگيريد يا تنها با شخصى هم خانه شويد 

كه از صحت رفتار وى اطمينان مطلق داريد.

دو:
شرايط اجاره نامه را فراموش نكنيد

با  صاحبخانه  با  شخصى  قرارداد  عقد  از  بعد  توانيد  مى 
جريان  در  نيز  را  صاحبخانه  اما  شويد،  همخانه  فردى 
بگذاريد و از همخانه خود بخواهيد مبلغ اجاره را به خود 
وى بپردازد، بدين ترتيب رفتار وى و حضورش را تحت 
اضطرارى  موارد  در  و  ايد  درآورده  صاحبخانه  كنترل 
مواردى  چنين  در  بگيريد،  كمك  صاحبخانه  از  توانيد  مى 
سوءاستفاده  به  منجر  تواند  مى  صاحبخانه  از  پنهانكارى 
بايد  آن  از  تر  مهم  بشود،  شما  از  غريبه  همخانه  فرد  يك 

در نظر داشته باشيد كه صاحبخانه تان با درنظر داشتن 
است  داده  اجاره  را  خانه  تنهايى  به  شما  شخص  حضور 
و  وسايل  در  ديگر  فردى  كه  استهالكى  با  است  ممكن  و 
در  بخواهد  يا  نباشد  موافق  كند،  مى  ايجاد  خانه  امكانات 
صورت باال بودن تعداد ساكنان مبلغ اجاره را تغيير دهد. 
شده  منعقد  آن  تحت  را  نامه  اجاره  كه  شرايطى  بنابراين 
است فراموش نكنيد، بدين ترتيب قواعد اجاره نامه را نقض 
نكرده ايد و خود را در شرايط پنهانكارى پيچيده نيز قرار 

نداده ايد. مطمئن باشيد كه اين به نفع شما است.

سه:
ممكن است اعتبار شما به خطر بيفتد

و  باشد  دوستتان  شما  اى  همخانه  چه  هرچيز،  از  گذشته 
مشكل  يك  بروز  دليل  به  است  ممكن  غريبه،  فرد  يك  چه 
اگر  باشد،  ناتوان  اجاره  پرداخت  از  خاصى  هاى  ماه  در 
صاحبخانه  به  اجاره  پول  رساندن  كلى  مسووليت  شما 
خواهد  سوال  زير  شما  اعتبار  باشيد،  داشته  عهده  به  را 
پرداخت  شخصا  كه  صورتى  (در  حتى  است  ممكن  رفت، 
قرار  قضايى  تعقيب  مورد  نكنيد.)  تقبل  را  همخانه  پول 

بگيريد، بنابراين در پذيرفتن اين مسووليت محتاط باشيد، 
مسووليت ها را قسمت كنيد، حتى اگر مسووليت پرداخت 

پول باشد.

چهار:
مراقب وسايلتان باشيد

مردم به ندرت دزدى مى كنند، مخصوصا اگر با يكديگر 
دوست يا همخانه باشند، اما عالوه بر دزدى خطر ديگرى 
است،  خرابكارى  آن  و  كند  مى  تهديد  را  شما  وسايل  نيز 
باشد،  انگار  سهل  و  خرابكار  فردى  است  ممكن  همخانه 
با  را  وسايل  بقيه  يا  كند  خراب  را  يخچال  است  ممكن 
به  است  ممكن  كند،  تدريجى  فرسايش  دچار  مراقبت  عدم 
ديوارها يا امكانات ملك صدمه بزند، پيش از هرچيز سعى 
شويد  مى  همخانه  او  با  كه  فردى  كه  شويد  مطمئن  كنيد 
چنين رفتارهايى را ندارد، اما در صورتى كه چنين اتفاقى 
رخ داده است، صاحبخانه را متقاعد كنيد كه فردى كه بايد 

خسارت بپردازد شما نيستيد.

پنج:
از يك توافق نامه نوشته شده استفاده كنيد

مسائلى  بنويسيد.  نامه  توافق  يك  خود  اى  همخانه  با 
پول  ها،  قبض  پرداخت  خانه،  كردن  تميز  مالى،  امور  مثل 
خريدهاى غذايى و هزينه هاى محصوالت بهداشتى را در 
روشن  را  شخص  هر  تكليف  و  كنيد  قيد  نامه  توافق  اين 
و  ها  سوءتفاهم  بروز  از  تواند  مى  كردن  مكتوب  كنيد. 

سوءاستفاده هاى بعدى جلوگيرى كند.

شش:
سابقه فردى را كه مى خواهيد با او همخانه شويد، بررسى 
كنيدسابقه فردى را كه مى خواهيد با او همخانه شويد در 
خصوص رفتارش در يك خانه، صرف نظر از شخصيت 
او بررسى كنيد، دوست شما ممكن است لباس هاى خيلى 
تميزى بپوشد، هميشه عطر زده و آراسته باشد، اما خانه 
اش يك زباله دانى باشد، از روى آراستگى ظاهر در مورد 
توانايى اش براى آراسته نگاه داشتن خانه قضاوت نكنيد، 
اگر به تميزى، صداقت يا هر مشخصه ديگرى اهميت مى 
دهيد، به قضاوت هاى سردستى اكتفا نكنيد، اگر مى توانيد 

مدتى او را مهمان كنيد و سپس تصميم بگيريد.
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ترجمه: فاطمه افروغ/يك آزمون مغذي

ويتامين ها و مواد 
معدني چه فرقي دارند؟

آيا مي دانيد كدام ويتامين يا ماده معدني مي تواند 
از  ناشي  كم بينايي  يا  نابينايي  خطر  كاهش  به 
زديد!  حدس  درست  كند؟  كمك  عمر  افزايش 
لوتئين  و  گزانتين  روي،   ،C، E ويتامين هاي 

موجود در ميوه ها و سبزي ها..
 نتايج مطالعه ها نشان مي دهند وجود حجم بااليي 
و  جوان  افراد  غذايي  رژيم  در  سبزي  و  ميوه 
ميانسال تا حد قابل قبولي خطر ابتال به نابينايي 
سنين  (در  را  عمر  افزايش  از  ناشي  كم بينايي  يا 
باالي 65 سالگي) كاهش مي دهد. اگر دوست داريد 
اطالعات خود را درباره ويتامين ها افزايش دهيد، 

با ادامه اين آزمون همراه شويد.

1. آيا مي دانيد كه ريشه
كلمه ويتامين (vitamin) چيست؟

معناي  به   «VITAL» كلمه  دو  از  ويتامين  كلمه 
حياتي و «AMINS» مخفف آمينواسيدها، تشكيل 
شده است. پس ويتامين به آمينواسيدهاي حياتي 
نياز  مورد  انسان  زندگي  ادامه  براي  كه  الزم  و 

هستند، گفته مي شود.

B12 2. آيا درست است كه مصرف ويتامين
انرژي ما را چند برابر مي كند؟

نه، هرچند كه دريافت مقادير مناسبي از ويتامين 
آن  كمبود  و  است  ضروري  بدن  براي   B12
و  مستقيم  رابطه  اما  مي شود  كم خوني  باعث 
در  ويتامين  اين  دريافت  كاهش  بين  معناداري 
ندارد.  وجود  ضعف  و  خستگي  به  ابتال  و  بدن 
كاهش  مانند  عاليمي  با   B12 ويتامين  كمبود 
قدرت حافظه، فراموشي هاي موقت و حس خارش 
نشان  را  خود  پا  و  دست  شدن  سوزن سوزن  و 
براي  ورزشكاران  به   B12 ويتامين  مي دهد. 
و  نمي كند  چنداني  كمك  انرژي  و  قدرت  افزايش 
هيچ وجه  به  هم  ويتامين  اين  مصرف  از  هدف 
كه  بدانيد  نيست  بد  نيست.  بدن  انرژي  افزايش 
 B12 گوشت قرمز، ماهي و لبنيات حاوي ويتامين

هستند.

3. كدام ويتامين يا ماده معدني
به استحكام استخوان ها كمك مي كند؟

و  منيزيم   ،K ويتامين   ،D ويتامين  كلسيم، 
پتاسيم. بيشتر ما فقط كلسيم و ويتامين D را به 
استخوان ها  استحكام  براي  موثر  ماده اي  عنوان 
جديد  تحقيقات  نتيجه  كه  حالي  در  مي شناسيم. 
ثابت كرده اند مواد معدني و ويتامين هاي ديگري 
نقش  مي توانند  برديم،  نام  كه  آنهايي  مانند  هم 
باشند.  داشته  استخوان ها  استحكام  در  اساسي 
بهتر است كه اين ريزمغذي ها را از طريق تماس با 
نور آفتاب و مصرف خوراكي هايي مانند لبنيات، 
سبزي هاي برگ سبز تيره، آجيل، دانه ها و ميوه ها 
به بدنتان برسانيد اما در مواردي هم ممكن است 
پزشك، مصرف مكمل اين ريزمغذي ها را تجويز 

كند.

4. چه تفاوتي بين ويتامين ها و مواد معدني وجود 
دارد؟

ويتامين ها در انواع گياهان و منابع حيواني وجود 
دارند اما مواد معدني فقط از طريق خاك و زمين 
ويتامين ها  مي شوند.  منتقل  خوراكي  محصول  به 
سيستم  كاركرد  و  غذا  هضم  بدن،  رشد  براي 
عصبي مورد نياز هستند در حالي كه مواد معدني 
استخوان ها  ساخت  سلول ها،  ساختار  حمايت  به 
كمك  بدن  مختلف  فرآيندهاي  در  تعادل  ايجاد  و 

 A، B، C، مي كنند. ويتامين ها با حروف الفبا مانند
K، D و... معرفي مي شوند اما مواد معدني مانند 
آهن، كلسيم، پتاسيم، منيزيم و ... نام كاملي دارند. 
به هر حال، هر دوي اين ريزمغذي ها براي حفظ 
سالمت بدن الزم هستند و بايد به اندازه كافي از 
طريق مصرف خوراكي هاي تازه و سالم در طول 

روز دريافت شوند.

5. آيا مصرف بيش از حد برخي ويتامين ها
مي تواند رنگ ادرار را تغيير دهد؟

بله، مصرف بيش از حد ويتامين C و ويتامين هاي 
به  ادرار  رنگ  تغيير  باعث  مي تواند   ،B گروه 
نارنجي روشن يا رنگي بين سبز و زرد شود. در 
عين  در  ويتامين ها  ساير  سطح  افزايش  كه  حالي 
خطرناك بودن براي بدن، تغييري در رنگ ادرار 

ايجاد نمي كند.

طريق  از  ويتامين  مصرف  در  زياده روي   .6
غذايي،  مكمل هاي  يا  سبزي ها  و  ميوه ها  مصرف 

اشكالي ندارد؟
ويتامين ها  مصرف  در  زياده روي  دارد!  كه  البته 
مسموميت  ايجاد  باعث  مي تواند  طريقي  هر  از 
 A  ويتامين مصرف  در  زياده روي  مثال  شود. 
به  آسيب  و  استفراغ  تهوع،  حالت  ايجاد  باعث 
هم   D ويتامين  دريافت  افزايش  مي شود.  كبد 
را  آشفتگي  و  قلب  آريتمي  بدن،  ضعف  مي تواند 
سطح  رفتن  باال  اينكه  ضمن  باشد.  داشته  پي  در 
ويتامين هاي A، D، E و K در كنار افزايش آهن 
دريافتي هم مي تواند كبد و كليه ها را به شدت در 
توصيه  دليل  همين  به  دهد.  قرار  آسيب  معرض 
مي شود حتي در مصرف ويتامين ها هم تعادل را 

رعايت كنيد.

7. كدام گروه از افراد به آهن بيشتري نياز دارند؟
خانم ها، آن هم در سن باروري. خانم هايي كه در 
سن باروري هستند، به دليل قاعدگي هاي منظم و 
خونريزي هاي ماهيانه، مقداري از آهن بدنشان را 
از دست مي دهند. به همين دليل يك خانم باردار 
بايد حداقل روزي 27 ميلي گرم آهن دريافت كند. 
از  قبل  تا  غيرباردار  خانم هاي  براي  ميزان  اين 
فقط  آقايان  براي  و  ميلي گرم   18 حدود  يائسگي 
سن  در  اگر  بنابراين  است  روز  در  ميلي گرم   8
حتما  داريد،  شدن  مادر  قصد  و  هستيد  باروري 
كمبود  صورت  در  تا  دهيد  انجام  خون  آزمايش 
از  پيش  زنان،  متخصص  تجويز  و  نظر  با  آهن، 
بارداري مصرف مكمل هاي حاوي آهن را شروع 

كنيد تا مشكلي براي خود يا جنينتان پيش نيايد.
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7 خطاي رايج 
رژيم هاي الغري

ترجمه:سارا مفيد

اگر تصميم داريد وزنتان را كم كنيد، بايد با خطاهاي 
دهيد  انجام  را  آنها  است  ممكن  كه  احتمالي  و  رايج 

شويد،  مواجه  وزنتان  كاهش  روند  در  شكست  با  و 
از  نمونه  چند  به  ادامه  در  كه  خطاهايي  باشيد؛  آشنا 

رايج ترين آنها اشاره خواهيم كرد...

1. رژيم تك غذايي
رژيم هاي تك غذايي از رايج ترين رژيم هاي نادرستي 
به  سريع  وزن  كاهش  براي  افراد  برخي  كه  هستند 
آب،  رژيم  مانند  رژيم هايي  مي آورند.  روي  آنها 
تخم مرغ.  يا  سوپ  زردآلو،  برگ  انجير،  گريپ فروت، 
در طول چنين رژيم هايي، فرد به مدت 3-2 هفته فقط 
يك نوع ماده غذايي مي خورد. البته ممكن است با اين 
كند  كم  هم  مطلوبي  وزن  كوتاهي  مدت  در  فرد  كار 
اما حتما بعد از طي دوران رژيم درماني، با مشكالت 
پوستي، ريزش مو، ناراحتي هاي گوارشي و ضعف و 
سردردهاي مكرر مواجه خواهد شد. فراموش نكنيد 
سرعت  به  و  غيرعلمي  كامال  تك غذايي،  رژيم هاي 

برگشت پذير هستند.

2. حذف صبحانه
نخوردن  اما  نمي كند  الغر  را  كسي  صبحانه  خوردن 
آن مي تواند باعث ابتال به اضافه وزن شود. تحقيقات 
نشان مي دهند حذف صبحانه با كاهش كالري دريافتي 
بدن همراه است. به همين دليل احتمال اينكه افرادي 
ميان وعده هاي  به  بيشتر  نمي خورند،  صبحانه  كه 
چرب، شيرين و پركالري (مانند انواع كيك، شيريني 
و بيسكويت هاي خامه دار) روي بياورند، بيشتر است. 
ضمن اينكه حذف صبحانه باعث ايجاد اشتهاي بيشتر 
صبحانه  كه  افرادي  مي شود.  ناهار  صرف  براي 
غذاهاي  بيشتري  ولع  با  ناهار  وعده  در  نمي خورند، 
ترتيب،  اين  به  و  مي كنند  ميل  نشاسته اي  و  چرب 
صرف  مي رود.  باالتر  آنها  در  چاقي  به  ابتال  احتمال 
فيبر  و  پروتئين  از  سرشار  و  سالم  صبحانه  يك 
ناهار  وعده  تا  را  فرد  زيادي  بسيار  حد  تا  غذايي، 
سير نگه مي دارد و جلوي پرخوري او را در اين وعده 

مي گيرد.

3. فراموش كردن كالري ميان وعده ها
خيلي ها عادت دارند مدام غر بزنند و بگويند ما شام 
الغر  چرا  نمي دانيم  اما  نمي خوريم  زيادي  ناهار  و 
بر  عالوه  كه  هستند  كساني  همان  اينها  نمي شويم؟ 
شام و ناهار، روزي چند عدد كيك، شيريني، بستني، 
شكالت، انواع اسنك، چيپس و ذرت  بوداده در طول 
حساب  به  را  آنها  كالري  و  مي كنند  مصرف  روز 
نمي آورند. اگر قصد كاهش وزن داريد، بايد حواستان 

به ميان وعده هايي كه مي خوريد هم باشد.

4. حذف ميان وعده ها
ميان وعده ها  كالري  به  حواستان  بايد  كه  همان طور 
رژيم  از  كامل  را  ميان وعده ها  كنيد  دقت  باشد، 
ميان وعده   3 يا   2 دادن  قرار  نكنيد.  حذف  غذايي تان 
دوره  طول  در  سالمت  حفظ  به  هم  مغذي،  و  سالم 
در  پرخوري  جلوي  هم  و  مي كند  كمك  رژيم درماني 
كم چرب،  شير  مي گيرد.  را  غذايي  اصلي  وعده هاي 
ماست كم چرب، انواع ميوه، آجيل هاي خام، دانه هاي 
خام، آبميوه هاي طبيعي، خرما، انجير يا توت خشك 
شوند.  محسوب  ميان وعده ها  بهترين  جزو  مي توانند 

البته اگر حد تعادل را در مصرف آنها رعايت كنيد.

5. برابر دانستن مفهوم  كم چرب و كم  كالري
قرار دادن خوراكي هاي كم چرب مانند انواع لبنيات يا 
به  زيادي  كمك  چربي  بدون  و  كم چرب  گوشت هاي 
تسريع روند كاهش وزن مي كند. گاهي برخي از افراد، 
عبارت كم چرب و كم كالري را با هم اشتباه مي گيرند 
كم چرب،  خوراكي هاي  حد  از  بيش  مصرف  با  و 
خوردن  شكست  و  دريافتي  كالري  افزايش  باعث 
كسي  اگر  مثال  مي شوند.  رژيم درماني شان  برنامه 
طول  در  ماست  پياله   2 و  شير  ليوان   3 است  قرار 
ليوان   3 است  بهتر  باشد،  داشته  رژيم?اش  دوران 
شير و 2 پياله ماست كم چرب به جاي انواع پرچرب 
پياله   4 و  شير  ليوان   6 مصرف  به  مجاز  و  بخورد 
نيست.  روز  طول  در  كم چربش  نوع  از  حتي  ماست، 
مي كند.  صدق  هم  گوشت ها  مورد  در  موضوع  اين 
كالري 100 گرم گوشت گوساله كم چرب از 100 گرم 
گوشت گوسفند كمتر است اما همين 100 گرم گوشت 
گوساله هم حاوي حداقل 200 كيلوكالري انرژي است 
و نمي توانيد به بهانه كم چرب بودن گوشت، 100 گرم 

از آن را 200 گرم كنيد.

6. ناديده گرفتن كالري نوشيدني ها
مانند  مختلف  نوشيدني هاي  كالري  افراد  از  برخي 
گازدار،  نوشابه هاي  طبيعي،  آبميوه هاي  شربت ها، 
دوغ يا قهوه و نسكافه هاي شيرين و مخلوط با شير 
حساب  به  غذايي شان  برنامه  در  را  خشك  شير  يا 
نمي آورند. نتيجه چنين عادتي اين مي شود كه روزي 
چند ليوان نوشيدني مختلف كه ممكن است از 100 تا 
500 كيلوكالري انرژي داشته باشند بخورند و بگويند 

نمي دانم چرا هر كاري مي كنم، الغر نمي شوم!

7. ننوشيدن آب كافي
افزايش  باعث  روز  طول  در  كافي  آب  نوشيدن 
متابوليسم بدن مي شود. اصال آب يكي از ضروريات 
بدن براي سوزاندن كالري است. هرچه بدن بيشتر در 
معرض كم آبي قرار بگيرد، متابوليسم آن هم پايين تر 
اضافه وزن  به  ابتال  مستعد  بيشتر  فرد  و  مي آيد 
مي گويند  آمريكايي  پژوهشگران  خواهدشد. 
آب  بيشتر  يا  ليوان   8 روزي  حداقل  كه  بزرگساالني 
مي نوشند، بيشتر از كساني كه اين مقدار از آب را در 
در  را  وزنشان  مي توانند  نمي كنند،  صرف  روز  طول 
حد دلخواه ثابت نگه دارند پس توصيه مي شود تقريبا 
1 ساعت بعد از هر وعده و ميان وعده غذايي يكي دو 
ليوان آب بنوشيد و اصال اجازه ندهيد حس تشنگي 

به صورت خشكي دهان در شما ايجاد شود.
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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 اروپا كه از 
دست نداده ايد!

از  جزئياتى  و  اسامى  آيد،  مى  ادامه  در  آنچه 
چند جاذبه نااميد كننده اروپا به شمار مى رود 
كه تنها شنيدن وصفشان احساس شعف را در 
جذابيتى  هيچگونه  زيرا  كند  مى  ايجاد  شنونده 
را هنگام تماشا به بينندگان خود ارائه نمى كند.

هايى  ديدنى  و  ها  جاذبه  جهان،  نقاط  تمام  در 
شنيدن  تنها  شايد  كه  خورند  مى  چشم  به 
كه  هايى  جاذبه  باشد.  انگيز  هيجان  وصفشان، 
به محض ديده شدن، تمام روياهاى بيننده را از 
بين برده و نااميدى دلسرد كننده اى را نصيب 
اما  ديدنى  واقع  به  هايى  جاذبه  كنند.  مى  شان 
آنچنان دور از دسترس كه در اكثر اوقات تنها 
مى  گردشگران  دل  بر  را  بليت  خريد  حسرت 

گذارند
اروپا به لطف تاريخ پرفراز و نشيب خود، مملو 

از مناطق و مناظر و جاذبه هايى است كه عالقه 
مندان زيادى از سراسر جهان را به سوى خود 
مى كشاند، اما به دليل نامناسب بودن وضعيت 
ظاهرى و نمايشى خود عده بسيارى را دلسرد 
برمى  خويش  كشورهاى  به  تماشايشان  از 

گردانند.
از  جزئياتى  و  اسامى  آيد،  مى  ادامه  در  آنچه 
چند جاذبه نااميد كننده اروپا به شمار مى رود 
كه تنها شنيدن وصفشان احساس شعف را در 
جذابيتى  هيچگونه  زيرا  كند  مى  ايجاد  شنونده 
را هنگام تماشا به بينندگان خود ارائه نمى كند.

قلعه دوبلين، ايرلند
قلعه  بودن  كننده  نااميد  به  توانيد  مى  هنگامى 
هم  و  مشابه  هاى  قلعه  كه  ببريد  پى  دوبلين 
قلعه  يا  چك  در  پراگ  قلعه  همچون  آن  قدمت 
هنگامى  باشيد.  ديده  را  اسكاتلند  در  ادينبورگ 
و  كرده  عبور  قلعه  اين  اصلى  دروازه  از  كه 
صفحه  هاى  رخ  به  زيادى  شباهت  كه  آن  برج 
اين  احتماًال  كنيد،  مى  مشاهده  را  دارد  شطرنج 
هم  كه  دهيد  مى  عبور  خود  ذهن  از  را  تصور 
يا  مرطوب  و  نمور  سرد،  چالى  سياه  با  اكنون 
سالن هايى تاريخى روبه رو مى شويد كه در 
هاى  دالورى  و  نبردها  مراسم  ها  شواليه  آن 
خود را برپا كرده و به جشن مشغول بوده اند.
اما نااميدى آنجايى به سراغتان مى آيد كه مى 
فهميد تمام آنچه از اين برج برجاى مانده قلعه 
مجموعه  يك  آن  مانده  باقى  و  است  قديمى  اى 
وجود  اين  با  رود.  مى  شمار  به  دولتى  ساده 
باقى  برج  اين  براى  همچنان  نيز  هايى  جذابيت 
مانده زيرا در انتهاى بازديد خود مى توانيد به 
اصلى  ديوارهاى  و  كشيده  سرك  آن  زيرزمين 
سوغاتى  از  آن  بر  عالوه  كنيد.  مشاهده  را  آن 

فروشى آن نيز خريد كنيد.

مجسمه پرى دريايى كوچك، كپنهاگ، دانمارك
كه  است  اى  مجموعه  كوچك،  دريايى  پرى 
نويسنده  هاى  داستان  از  يكى  نماد  عنوان  به 
اندرسن  كريستين  هانس  دانماركى  معروف 
مجموعه  است.  شده  معرفى   ،1837 سال  در 
عمًال،   1913 سال  در  خود  رونمايى  با  كه  اى 
ديگر جاذبه هاى ديدنى كپنهاگ را كنار گذاشته 
گردشگرى  جاذبه  بزرگترين  عنوان  به  خود  و 
شهر برگزيده شد. با اين وجود امروزه ديدن و 
تماشاى اين اثر مهم نيازمند پياده روى طوالنى 

مدت و گذر از بندرى طوالنى است.

بازديد  نصيب  كه  چيزى  تنها  ميان  اين  در  اما 
كنندگان مى شود، بانويى برنزى است كه تنها 
جثه اى به اندازه 125سانتى متر دارد. بسيارى 
از بازديد كنندگان از ديدن اين مجسمه كوچك 
كه نماد شهر نيز محسوب مى شود شوكه مى 
شوند. گذشته از آن اين خستگى هنگامى بر بدن 
بازديدكنندگان مى نشيند كه بايد براى رسيدن 

به آن مسير بندرى كامًال صنعتى و بدون هيچ 
گونه جذابيت گردشگرى را طى كنند.

پل لندن، انگلستان
تاكنون پل معروف لندن را ديده ايد؟ نديده ايد؟ 
دست  از  هم  را  چيزى  چون  نباشيد  ناراحت 

نداده ايد.
پل لندن، اگر چه اسم دهان پركنى را يدك مى 
كشد اما يكى از پرتردد ترين پل هاى رودخانه 
تيمز نيز به شمار مى رود. گردشگران بسيارى 
سرودهاى  شنيدن  از  پل  اين  تماشاى  هنگام 
اند.  شده  گيج  و  متعجب  خود،  كودكى  دوران 
پلى كه خاطره كودكى بسيارى را تداعى كرده 
است. در اين ميان تادربريج، يكى از تنها جاذبه 
هايى به شمار مى رود كه نام خود را به عنوان 
ثبت  به  جديد  هزاره  جاذبه  ترين  انگيز  هيجان 

رسانده است.

كليساى ساگرادا فاميليا، بارسلون، اسپانيا
مشهورترين  از  يكى  فاميليا،  ساگرادا  كليساى 
هاى  جاذبه  ترين  ديدنى  واقع  در  و  كليساها 
كه  بنا  اين  شود.  مى  محسوب  بارسلون  شهر 
است  ساخت  حال  در  تاكنون   1886 سال  از 
به  اسپانيايى  مشهور  معماران  از  يكى  توسط 
نام آنتونيو گودلى، طراحى شده است. به همين 
دليل قدم زدن در اطراف اين كليسا و مشاهده 
هيجان  مراتب  به  آن  بيرونى  و  ديدنى  ظاهر 

انگيزتر و ديدنى تر از فضاى داخلى آن است.

اى  هزينه  چند  هر  كليسا،  اين  داخلى  فضاى 
يازده يورويى را به بازديدكنندگان تحميل مى 
ماشين  و  ساختمانى  كارگران  جز  چيزى  كند، 
آالت سنگين را براى بازديد مردم باقى نگذاشته 

است.

تنها نكته مثبت اين كليسا كه مى توان تا حدودى 
تسلى دهنده قيمت بليت آن باشد، موزه اى است 
مندان  عالقه  و  شده  داير  آن  زيرزمين  در  كه 
از  را  كليسا  اين  از  اطالعاتى  توانند  مى  ناكام، 

راهنمايان موزه دريافت كنند.

شهر سنت تروپز، فرانسه
كسى نمى داند چرا، اما شهر سنت تروپز، يكى 
ريويراى  منطقه  شهرهاى  ترين  حرمت  با  از 
هجوم  حقيقت،  در  رود.  مى  شمار  به  فرانسه 
گردشگر در ماه هاى پر تعطيالت به اين شهر 
به نحوى است كه حتى ساكنان آن ترجيح مى 
به  مجاور  شهرهاى  از  كنندگان  بازديد  دهند، 

جاى تماشاى اين شهر ديدن كنند.
فرانسه  اماكن  زيباترين  از  يكى  شهر  اين 
دوست  براى  مكان  بهترين  و  رفته  شمار  به 
كه  آنهايى  اما  است  پرجمعيت  شهرهاى  داران 
پسندند  مى  بيشتر  را  سكوت  در  گردشگرى 
تروپز،  سنت  در  حضور  جاى  به  توانند  مى 
داگد،  كپ  ماكسيم،  همچون  آرامترى  شهرهاى 

كاماراگ و كاسيس را انتخاب كنند.

گوندوال سوارى، ونيز، ايتاليا
ونيز، شهرى براى تمام شعر دوستان و شاعر 
مسلكان جهان، شهرى كه حتى در فصول سرد 
سال  اول  روز  از  بيشتر  بسيار  هم  گردشگرى 
كنار ميدان تايمز، از حضور گردشگر گرم مى 
كننده  نااميد  نكته  تنها  ميان  اين  در  اما  شود. 
هزينه گندوال سوارى روى خيابان هاى درياچه 
چهل  هزينه  كه  سوارى  است،  شهر  اين  اى 
دقيقه آن 80 يورو مى شود. شايد بسيارى از 
گردشگران با اين احتمال كه ديگر فرصتى براى 
پرداخت  به  حاضر  نكنند  پيدا  سوارى  گندوال 
نيست،  نگرانى  جاى  اما  باشند.  مبلغى  چنين 
همواره ده ها گندوالى ديگر در اين شهر پل ها 

براى سوار كردن مسافر پرسه مى زنند.

موناليزا، لوور، فرانسه
در  ايتاليايى  شهير  نقاش  داوينچى،  لئوناردو 
زن  يك  از  تابلويى  ميالدى،  شانزدهم  قرن 
خندان خجالتى را كشيد اما هيچگاه نمى دانست 
پس از گذشت صدها سال و در قرن بيست و 
يكم چه تعداد افرادى براى مشاهده آن متحمل 
اين  شوند.  مى  هايى  مصيبت  و  ها  رنج  چه 
روزها، موناليزا را تنها مى توان در موزه لوور 
يك  كه  بزرگ  غايت  به  اى  موزه  ديد.  فرانسه 
بازديد كننده براى ديدن تمام اشياى داخل آن، 
آن هم به مدت يك دقيقه نيازمند صرف وقتى 
500 ساله است. به همين خاطر، اكثر كتاب هاى 
راهنما، تنها بازديد كنندگان را به ديدن موناليزا 
ترغيب مى كنند. از اينرو اتاق محل نمايش اين 
حتى  كه  است  پرجمعيت  و  شلوغ  آنچنان  اثر 
ديدن بخش كوچكى از اين تابلو نيز غير ممكن 

به نظر مى رسد.

گردشگرى
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بازتاب قهرمانى تيم ملى 
بسكتبال در رسانه هاى جهان

رقابت هاى  در  ايران  قهرمانى  سومين  كسب 
جهان  رسانه هاى  روى  آسيا  ملت هاى  جام 
مهر،  خبرگزارى  گزارش  به  داشت.  بازتاب 
موفق  يكشنبه  روز  ايران  بسكتبال  ملى  تيم 
شد با نتيجه 85 بر 71 مقابل فيليپين ميزبان 
به برترى برسد و براى سومين بار به عنوان 
كند.  پيدا  دست  آسيا  ملت هاى  جام  قهرمانى 
در  حضور  مجوز  نيز  اين  از  قبل  تيم  اين 

جام جهانى را كسب كرده بود.

سايت الجزيره در گزارشى كه در خصوص 
به  داد  قرار  خود  خروجى  روى  ديدار  اين 

با  كه  كرد  اشاره  حدادى  حامد  درخشش 
پيروزى  در  پررنگى  نقش  امتياز   29 كسب 
سايت،  اين  گزارش  طبق  داشت.  ايران 
اين  و  كرد  آغاز  شجاعانه  را  بازى  فيليپين 
«ماركوس  خود  سنتر  كه  است  حالى  در 
استريت  وال  نداشت.  خدمت  به  را  دوثيت» 
دوره  چهار  در  ايران  نوشت:  نيز  ژورنال 
شده  آسيا  قهرمان  بار  سومين  براى  اخير 
قهرمانى  ششمين  مى توانست  فيليپين  است. 
خود را جشن بگيرد، اما به مدال نقره رسيد. 
پيش  است:  آمده  مطلب  از  ديگرى  بخش  در 
اين  برگزارى  ميزبان  لبنان  بود  قرار  اين  از 
داخلى،  مشكالت  دليل  به  اما  شود،  مسابقات 
شد.  سپرده  فيليپين  به  رقابت ها  اين  ميزبانى 
فيليپين آخرين بار در سال 1973 ميزبانى اين 
آالپاگ»،  «جيمى  داست.  عهده  بر  را  بازى ها 

كاپيتان فيليپين، در خصوص اين بازى اظهار 
كرد: ما سه ماه دشوار را پشت سر گذاشتيم. 
براى  بزرگ  گام  يك  گذشته  روز   10 در 
دوباره  اكنون  و  برداشتيم  فيليپين  بسكتبال 
بازگشته ايم.  جهانى  رقابت هاى  صحنه  به 
ملى  تيم  سنتر  گسول  پائو  ديگر  سوي  از 
به  ليكرز  لس آنجلس  تيم  و  اسپانيا  بسكتبال 
سه تيم بسكتبال ايران، فيليپين و كره جنوبى 
كه نخستين تيم هاى راه يافته به جام جهانى 
اسپانيا هستند تبريك گفت. بسكتباليست تيم 
ملى اسپانيا كه در نايب قهرمانى اين تيم در 
المپيك لندن نقش پررنگى داشت، در صفحه 
تيم  سه  حضور  از  كه  نوشت  خود  اجتماعى 
آسيايى در جام جهانى خوشحالم. به ايران، 
منتظرشان  و  مى گويم  تبريك  كره  و  فيليپين 

هستم.

شرط عجيب باشگاه اسپانيايي 
براي خريد مسعود شجاعي

روزنامه   يك 
اعالم  با  اسپانيايي 
احتمال  اينكه 
مسعود  پيوستن 
رئال  به  شجاعي 
ضعيف  وايادوليد 
اين  كرد  ادعا  است، 
تنها  ايراني  بازيكن 
تغيير  صورت  در 
تابعيت خود مي تواند 
بپيوندد. تيم  اين  به 

كه  شجاعي  مسعود 
در چند فصل گذشته 
اوساسونا  در 
اين  داشته،  حضور 

فصل در اين تيم حضور نخواهد داشت و اكنون بازيكن 
آزاد محسوب مي شود.به گزارش يك روزنامه  محلي،رئال 
وايادوليد كه گفته مي شد مقصد آينده مسعود شجاعي در 
خارجي  بازيكن  چند  گذشته  روز  چند  در  باشد  اسپانيا 
از جمله يك مهاجم آنگواليي را به خدمت گرفته است تا 
سهميه بازيكنان خارجي اين تيم به اتمام برسد.به نوشته 
براي  كمي  شانس  شجاعي  مسعود  اكنون  روزنامه،   اين 
كه  صورتي  در  تنها  و  دارد  وايادوليد  رئال  به  پيوستن 
بپيوندد. تيم  اين  به  مي تواند  كند،  عوض  را  خود  تابعيت 

رئال وايادوليد اكنون هشت بازيكن خارجي در تيم خود 
دارد كه چند نفر آنها پاسپورت اسپانيايي دارند. به نظر 
مي رسد شجاعي با اين وضعيت بايد در جست وجوي تيم 

ديگري باشد.

كشتي ايران در شوك تصميم كميته بين المللي المپيك؛

 دو مدال پريد!  
تصميم كميته اجرايي كميته بين المللي المپيك، كشتي ايران 

را در شوك جديدي فرو برد. 
به گزارش ايرنا، كميته اجرايي كميته بين المللي المپيك در 
روسيه  پايتخت  مسكو  شهر  در  خود  جمعه  روز  جلسه 
تصميم گرفت رقابت هاي كشتي آزاد و فرنگي بازي هاي 
وزن  هفت  جاي  به  برزيل  ريودوژانيروي   2016 المپيك 
اساس،  اين  بر  شود!  برگزار  وزن  شش  در  معمول، 
فدراسيون بين المللي كشتي (فيال) در حالي با اين تصميم 
اي  چاره  كه  است  كرده  موافقت  المپيك  بين المللي  كميته 
نيز جز اين كار ندارد زيرا مجبور است براي حفظ كشتي 
در المپيك 2020 با تصميمات سران IOC  همراهي كند و 
از طرف ديگر با اضافه كردن دو مدال به كشتي زنان بر 
جذابيت هاي مد نظر فيال نيز افزوده مي شود. به هر حال 
بازنده بزرگ اين تصميم، كشتي ايران است، كشتي ايران 
در رقابت هاي بازي هاي المپيك بيش از نيمي از مدال هاي 
 2012 المپيك  تا  لندن   1948 المپيك  از  را  ايران  ورزش 
لندن به دست آورده است و اين موضوع كشتي ايران را 
كه اين روزها از نظر مالي در شرايط آشفته اي قرار دارد، 
در يك شوك جديد فرو برده است. بهترين كار پيش روي 
يك  ارايه  فني،  كميته  مردان  و  ايران  كشتي  فدراسيون 
پيشنهاد براي شش وزن جديد با توجه به شرايط وزني 
كشتي (فيال)  بين المللي  فدراسيون  به  ايراني ها  آل  ايده  و 
روس ها  گسترده  قدرت  و  البي  به  توجه  با  البته  است، 
گرفتن  قرار  موافقت  مورد  احتمال  فيال،  تشكيالت  در 
پيشنهادات آنان بيشتر از ايراني هاست. اين تصميم كميته 
بين المللي المپيك بيش از هر چيز فقدان مردان تصميم گير 
ايران در هيات اجرايي اين كميته را نشان داد و اينجاست 
هاشمي  مصطفي  رفته  دست  از  كرسي  افسوس  بايد  كه 
نبود  برخي  البته  خورد.  را   IOC اجرايي  كميته  در  طباء 
نفوذ در فيال را هم بي تاثير نمي دانند اما نكته اينجاست 
كه اين موضوع مورد حمايت فدراسيون بين المللي كشتي 
شده  كه  نحو  هر  به  دارد  قصد  فيال  زيرا  دارد  قرار  نيز 
است كشتي را در بازي هاي المپيك 2020 حفظ كند. به هر 
صورت كشورهايي نظير ژاپن، چين، تايوان، هندوستان، 
بوده  مطرح  زنان  كشتي  در  كه  آمريكا  و  روسيه  كانادا، 
از جمله كشورهايي به شمار مي روند كه از اين تصميم 
خرسند هستند و ما نيز بايد از همين حاال بايد با دو مدال 

المپيك در كشتي آزاد و فرنگي وداع كنيم، وداعي تلخ.

جاي خالي تيم ملي فوتبال ايران در فهرست بازي هاي فيفا دي 

قحطي حريف تداركاتي
حميدرضا رسولى

 24 ساعت پس از صعود حماسي و به يادماندني تيم ملي به جام جهاني 2014 
براي  اراده اش  و  عزم  از  رسمي  اظهارنظر  يك  در  ملي  تيم  سرمربي  كه  بود 
روانه كردن يك تيم آماده به برزيل خبر داد. در آن برهه كارلوس كي روش 
ملي  تيم  موفقيت  كليد  مطرح  تيم هاي  با  تداركاتي  بازي هاي  كه  مي كرد  تاكيد 
در جام جهاني خواهد بود و براي اجراي برنامه هايش از مديران فدراسيون 

سرمربي  گذاشت.  انگشت  حساسي  نقطه  روي  كي روش  طلبيد.  كمك  فوتبال 
تيم ملي كه با مصائب ترتيب دادن بازي هاي تداركاتي براي تيم ملي و در تنگنا 
بودن فدراسيون با خبر بود، رويارويي با تيم هاي مطرح جهان را به عنوان 
پيش شرط آماده سازي تيمش مطرح كرد اما شاگردان كارلوس كي روش نه 
تنها رنگ بازي دوستانه با تيم هاي معمولي را نديده اند بلكه يك جلسه تمريني 

درست و حسابي را هم پشت سر نگذاشته اند. 
حريفي جايگزين كره جنوبي نشد 

به ميدان نرفتن تيم ملي در قالب ديدارهاي تداركاتي چندان هم تعجب برانگيز 
چنين  با  هم  كي روش  از  قبل  دوران  در  كشورمان  ملي  تيم  چنانكه  نيست؛ 
مشكلي دست و پنجه نرم مي كرد و اكنون با تشديد تحريم ها عليه كشورمان، 
تيم هاي مطرح جهان از ورود به ايران امتناع مي كنند و روي خوشي به فوتبال 
ملي ايران نشان نمي دهند. فردا شب اغلب تيم هاي حاضر در جام جهاني در 
تداركاتي  حريف  هنوز  ايران  ملي  تيم  اما  مي روند  ميدان  به  دي»  «فيفا  قالب 
چشم  به  امشب  بازي هاي  فهرست  در  كشورمان  ملي  تيم  نام  و  نكرده  پيدا 
نمي خورد. تيم ملي ايران در حالي به عنوان غايب بزرگ «فيفا دي» محسوب 
مي شود كه ساير تيم هاي آسيايي كه مسافر برزيل شده اند با حريفان مطرح 
خود رودررو مي شوند. كره جنوبي به رغم باخت دردناك به تيم ملي ايران و 
صعود ناپلئوني به جام جهاني از هم  اكنون براي رويارويي با تيم هاي مطرح 
جهان به صرافت افتاده و امشب هم با تيم ملي پرو مالقات مي كند. پيش از اين 
قرار بود تيم ملي كره جنوبي در چنين روزي به مصاف تيم ملي ايران برود 
اما كي روش در يك اقدام هوشمندانه و با آگاهي از حس انتقامجويانه كره اي ها 
با اين تاريخ مخالفت كرد و نظر نهايي اش اين بود كه تيم ملي ايران در آسيا 
صرفا با تيم هاي استراليا و ژاپن بازي دوستانه برگزار خواهد كرد. پس از 

فدراسيون  وجود نداشت و  بادامي ها اما جايگزين ديگري  رد پيشنهاد چشم 
فوتبال نتوانست در اين تاريخ يك بازي دوستانه براي تيم ملي برگزار كند. 
ژاپن، ديگرتيم آسيايي حاضر در جام جهاني 2014 هم امشب به مصاف تيم 
ملي اروگوئه، تيم چهارم دوره قبلي جام جهاني مي رود. حتي عراق و ازبكستان 
هم كه از راهيابي به جام جهاني بازماندند در بازي هاي دوستانه امشب برابر 

تيم هاي شيلي و تركيه به ميدان مي روند و قطر با سودان ديدار مي كند. 
مجيد جاللي: فردا هم دير است 

نداشتن حريف تداركاتي، تنها مشكل تيم ملي ايران در راه آماده شدن براي 
حضور آبرومندانه در جام جهاني برزيل نيست. چندي قبل اردوي آماده سازي 
تيم ملي در پرتغال لغو شد و به اين ترتيب كارلوس كي روش هم يك بازي 
از  را  شود  برگزار  اردو  اين  جريان  در  بود  قرار  كه  را  مهم  نسبتا  دوستانه 
دست داد. با لغو اين اردو، كي روش هم مرخصي اش را تمديد كرده و به جاي 

حضور در كمپ تيم ملي اكنون در پرتغال به سر مي برد. به همين دليل زمان 
سوال  عالمت  يك  به  فوتبال  اهالي  براي  ملي  تيم  آماده سازي  پروسه  شروع 
مسابقات  شروع  به  مانده  يك سال  از  كمتر  فاصله  در  و  شده  تبديل  بزرگ 
است.  زده  دامن  برزيل  در  ملي  تيم  حضور  درباره  نگراني ها  به  جام جهاني 
لغو  و  تداركاتي  بازي هاي  فقدان  تراكتورسازي،  سرمربي  جاللي،  مجيد 
پي درپي اردوهاي تيم ملي را نقطه آغاز سقوط احتمالي تيم كي روش مي داند و 
مي گويد: «روند آماده سازي يك تيم براي حضور قدرتمندانه در يك تورنمنت 
مهم بين المللي يك پروسه چند ماهه است و در كوتاه مدت امكان پذير نيست. 
يك مربي براي شناسايي بازيكنان جديد و برطرف كردن نقاط ضعف قبلي 
دستكم 4 ماه زمان مي خواهد و حداقل 10 بازي تداركاتي درست و حسابي هم 
مي خواهد. در همين 4 هفته اي كه از مسابقات ليگ برتر سپري شده بازيكناني 
مثل محمد قاضي و كريم انصاري فرد فوق العاده كار كرده اند و به روزهاي 
تداركاتي  بازي  و  ببيند  را  آنها  كه  نيست  كسي  متاسفانه  اما  برگشته اند  اوج 
هم  فردا  اگر  نظرم  به  بدهند.  نشان  را  خودشان  بازيكنان  اين  كه  نداريم  هم 
به  بايد  فوتبال  فدراسيون  و  است  دير  بخورد  كليد  ملي  تيم  آماده سازي  كار 
بازي هاي  ترتيب دادن  براي  فوتبال  فدراسيون  دست  برود.»  كي روش  كمك 
تداركاتي مناسب بسته است اما در اين ميان مشكالت عجيب ديگري هم وجود 
تداركاتي  بازي هاي  ترتيب دهنده  آژانس هاي  با  كه  دالل ها  از  عده اي  دارد. 
نشر  و  حشر  هم  فدراسيون  اطرافيان  با  قضا  بر  دست  و  هستند  ارتباط  در 
دارند پيشنهاد بازي با تيم هاي مطرح در ازاي دريافت دستمزدهاي هنگفت را 
پيشنهاد مي دهند اما كارلوس كي روش با آگاهي از چنين جرياني بارها آب 
پاكي را روي دست دالل ها ريخته و حاضر نيست به هر قيمتي به بازي هاي 

تداركاتي مشكوك تن بدهد.
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طالع بينى هفته
متولد فروردين (بره):

اينكه  براى  كشيده ايد،  دست  ديگر  افراد  به  كردن  كمك  از  هفته  اين  شما 
مى خواهيد پيام خود را بلندتر و واضح تر به گوش آنها برسانيد. يا شايد 
هم مى خواهيد خودتان را از قيد پروژه اى كه فكر مى كنيد به بيراهه رفته 
آزاد كنيد. در هر دو مورد شما بايد به انگيزه هايتان اهميت بدهيد، چراكه 
اگر ترس انگيزه اصلى شما باشد، هيچ كدام از كارهايتان فايده اى نخواهد 
نفر  يك  نگذاريد  اما  است،  عاقالنه اى  كار  انرژى تان  كردن  ذخيره  داشت. 

ديگر تاوان اشتباه شما را پس بدهد.

متولدين ارديبهشت (گاو):
سياره بخت شما، يعنى ونوس، مجبور است در برابر سلطه كيوان سخت 
تسليم  اما  كنيد،  مقاومت  اول  شما  است  ممكن  اگرچه  شود.  تسليم  گير 
شدن و مقاومت نكردن خيلى زود شرايط دشوار را تبديل به خوشى و 
شادى خواهد كرد. براى تداوم داشتن عشقى كه آرزويش را داريد، كمى 

بى تفاوتى بهايى است كه شما بايد در دراز مدت در ازاى آن بپردازيد.

متولدين خرداد (دوقلوها):
اگر شما شانه خالى كردن از زير بار مسئوليتهايتان را تمرين مى كنيد، اين 
هفته انتخاب خيلى سختى پيش رو خواهيد داشت. شما مى توانيد به خاطر 
نيازتان به ارتباط برقرار كردن دليل قانع كننده اى مطرح كنيد، اما هنوز هم 
وقتى فردى از نظر احساسى به شما نزديك مى شود، عقب نشينى مى كنيد. 
اگر وقت مناسبى براى ايجاد كردن شجاعت در خود وجود داشته باشد، 
همان  از  ديدن  آسيب  ترس  از  كه  نيست  الزم  است.  االن  همين  زمانش 

الگوهاى قديمى استفاده كنيد.

متولدين تير (خرچنگ):
كنيد،  تكيه  بهش  توانيد  مى  كه  داريد  هواخواه  يك  يا  و  دوست  يك  شما 
بنابراين لزومى ندارد كه در تنهايى و انزوا به سر ببريد. هنوز تصور اين 
موضوع كه اين شخص به خاطر شما االن اينجا حضور دارد سخت است. 
همين  در  اينكه  جاى  به  كنيد.  ريسك  نمى توانيد  راحتى  به  شما  بنابراين 
سخت  شرايط  و  گرفتارى ها  سمت  به  بمانيد،  باقى  خود  جديد  موقعيت 

متمايل شويد تا ببينيد يك رابطه دوستى قابل اطمينان چه فوايدى دارد.

متولدين مرداد (شير):
در حال حاضر شما با مشكل مالى كم اهميتى روبرو شده ايد، حاال وقت 
اين است كه در مورد اينكه چطورى بايد پولهايتان را خرج كنيد و چطورى 
خرج نكنيد تصميمى جدى بگيريد. اما اين موضوع فقط يك مشكل مالى 
معمولى نيست، بلكه با اعتماد به نفستان هم ارتباط دارد. وقتى كه شما 

ارزش خودتان را فهميديد، آن موقع توانايى اين را هم داريد كه به حرفهاى 
ديگران گوش بدهيد. بنابراين با دست كم گرفتن خود نسبت به آنچه كه 

واقعًا هستيد خودتان را توى مشكل نيندازيد.

متولدين شهريور (سنبله):
شما اين هفته زياد تمايل نداريد انرژى تان را با صحبت كردن در مورد 
احساساتتان هدر بدهيد، چرا كه اين هفته نسبت به هميشه منطقى تر شده 
ايد. شما در مقابل قطع كردن خوشى هاى پوچ و بى ارزش خيلى منطقى 
عمل مى كنيد. وقتى كه شما به منبع محدوديتهايتان رسيدگى مى كنيد، آن 
موقع گفتگوها هم برايتان اهميت پيدا مى كنند، اما فراموش نكنيد كه هيچ 
محدوديتى در عشق وجود ندارد. پس وقتى برايتان پيش آمد ازش دورى 

نكنيد.

متولدين مهر (ترازو):
اين هفته اصًال الزم نيست كه شما در تنهايى غصه بخوريد، و اگر با يك 
مشكل قديمى دوباره روبرو شده ايد، اصًال لزومى ندارد كه غصه بخوريد. 
اين گوشه گيرى شما بيشتر از آن چيزى كه خودتان فكر مى كنيد اختيارى 
نيست،  آمده  پيش  گذشته  در  كه  اتفاقاتى  خاطر  به  گيريتان  گوشه  است. 
بلكه به خاطر واكنشهايى است كه شما نسبت به مسائل احساسى از خود 

نشان داده ايد. واقع بين بودن بهتر از بدبينى است.

متولدين آبان (عقرب):
اگردوستانتان شما را از خودشان نااميد كرده اند و هيچ كارى نمى كنند، 
وقتش رسيده كه شما نقش خودتان را به درستى اجرا كنيد. اما اگر به 
براى  باشيد،  كرده  پيدا  منفى  ديدى  بى كفايتى  و  ضعف  احساس  خاطر 
از  اينكه  جاى  به  است.  شده  دير  خيلى  لذت  و  تفريح  از  كردن  اجتناب 
روى ناآگاهى شكستهاى خودتان را به گردن ديگران بيندازيد، بدون اينكه 

خجالت بكشيد در مورد آنها صحبت كنيد.

متولدين آذر (كمان):

اگر از نظر كارى به اندازه اى كه حقتان است و سزاوارش هستيد به شما 
احترام و توجه نشود، شايد صدمه ببينيد. متأسفانه شما خودتان هم خود 
بيشتر  بايد  ديگران  مى كنيد  فكر  روز  هر  كه  چون  انداخته ايد!!  دست  را 
شما را تحسين كنند. به اين وسوسه ها اهميت ندهيد و وقتتان را به خاطر 
شهرت و محبوبيت تلف نكنيد. فقط كارى را كه فكر مى كنيد خوب است 

انجام بدهيد . مطئنًا نتيجه كارتان را خواهيد ديد.

متولدين دى (بز):
اين هفته كيوان «يعنى سياره بخت شما» با ونوس زيبا روبرو مى شود و 
با خوشى ها و لذت هاى زودگذر شما را به بازى مى گيرد. اما تسليم شدن 
در برابر خواسته هاى لذت گرايانه جزو برنامه شما نبوده است. با شكايت 
كردن از چيزهايى كه از دستشان داده ايد وقتتان را تلف نكنيد. درعوض 
به جاى اينكه با سرعت به سمت هدفتان پيش برويد، از مسيرى كه در 

پيش گرفته ايد هم لذت ببريد.

متولدين بهمن (ظرف آب):
دليلى  پس  مى كنيد،  رضايت  احساس  كاريتان  شريك  از  كامًال  شما  اگر 
براى نگرانى و اضطراب وجود ندارد. به عالوه از كسى كه دوستش داريد 
به خاطر اينكه فكر مى كنيد هيچ هدف مشتركى نداريد، جدا نشويد. شما 
مشكل  كار  اين  ولى  كنيد،  فرو  برف  زير  را  سرتان  كبك  مثل  مى خواهيد 
شما را حل نمى كند. روبرو شدن با ضعفها و مشكالت يك رابطه، شما را 

از احساسات خودتان نيز آگاه مى كند.

متولدين اسفند (ماهى):
كامًال  اما  باشد،  كرده  فروكش  كمى  لذت  و  خوشى  آتش  شايد  هفته  اين 
خاموش نشده است. حتى اگر به نظر مى رسد كه سعى و تالشتان بيهوده 
به  آن  از  عوض  در  نشويد.  زندگى  خوشى هاى  تسليم  هم  باز  اما  است 
عنوان يك راه عبور تأمل برانگيز استفاده كنيد تا بفهميد كه دقيقًا از زندگى 
چه مى خواهيد. تهيه كردن يك فهرست اولين قدم براى مشخص كردن 

آرزوهايتان است.

جدول و سرگرمى

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

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



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

74553

Travel &Tours LTD to the middle east
Cheapest flights

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

Call us now or book online
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دوربين مخفي آقاي نخست وزير

 گزارش داد نخست وزير نروژ در اقدامي 
عنوان  به  و  مبدل  لباس  با  منتظره  غير 
كشورش  مردم  ميان  به  تاكسي  راننده 
راي دهندگان  واقعي  نگراني هاي  تا  رفت 
ديلي  روزنامه  نوشته  به  كند.  درك  را 
تلگراف، «ينس استولتنبرگ»، نخست وزير 
فيس بوك،  روي  كه  ويدئويي  در  نروژ 
توييتر و يوتيوپ گذاشته شد، گفت: براي 
من مهم است كه بشنوم مردم واقعا چه 
داشته  وجود  مكان  يك  اگر  كنند.  فكري 
باشد كه مردم آن هر آنچه فكر مي كنند، 
است.  تاكسي  مكان  آن  مي كنند،  بيان 
استولتنبرگ  روزنامه،  اين  نوشته  به 
ماه  در  بعدازظهر  يك  در  را  اقدام  اين 
يونيفرم  پوشيدن  با  و  داده  انجام  ژوئن 
سياه  مرسدس  يك  با  اسلو  تاكسي هاي 
مسافركشي  مشغول  نروژ  پايتخت  در 
شده است. يك دوربين مخفي در تاكسي 
واكنش هاي  تا  بود  شده  گذاشته  كار 
مسافران را ضبط كند. يك زن مسن كه 
استولتنبرگ را شناخت، از او خواست تا 
شركت ها  روساي  حقوق  درباره  كاري 
انجام دهد. وي از اين شكايت داشت كه 

اين  در  باشند.  ميليونر  اين گونه  نبايد  آنها 
موضوعاتي  درباره  راي دهندگان  تاكسي، 
از آموزش گرفته تا سياست دولت درباره 
نخست وزير  مسافران  كردند.  بحث  نفت 
جابه جايي  براي  پولي  نبودند  مجبور  نروژ 
يك  مي شود  گفته  كنند.  پرداخت  خود 
رضايت عمومي از حزب كارگر حاكم نروژ 
وجود دارد. استولتنبرگ رهبر حزب كارگر 
و نخست وزير نروژ توانسته است، اقتصاد 
اين كشور را به واسطه دارايي نفتي بدون 
از  كه  جهاني  مالي  بحران  با  شدن  درگير 
هدايت  موفقيت  با  شده،  آغاز   2008 سال 
 2005 سال  از  وي  حزب  چون  اما  كند. 
اين گونه  است،  گرفته  دست  به  را  قدرت 
زيادي  مدت  كه  مي شود  نگريسته  آن  به 
اين  دارد  احتمال  و  است  قدرت  در  است 
موضوع موجب كاهش حمايت هاي مردمي 
در  نروژ  نخست وزير  جنجالي  اقدام  شود. 
سپتامبر  نهم  سراسري  انتخابات  آستانه 
مخالفان  گسترده  انتقاد  با  شهريور)   18)
نظرسنجي  يك  است.  شده  همراه  وي 
 41 تنها  نروژ  دولت  كه  مي دهد  نشان 
در  كرده،  كسب  را  مردمي  حمايت  درصد 
دولت  مخالف  محافظه كار  حزب  كه  حالي 
و سه هم پيمانش تقريبا 53 درصد حمايت 
راي دهندگان را به خود اختصاص داده اند.

پرويز پرستويي، بازيگر سينما خطاب به نمايندگان مجلس

به مردمي كه به شما راي 
دادند، احترام بگذاريد

مجلس  ملتهب  فضاي  به  سينما  بازيگر  پرستويي،  پرويز 
از  گاليه يي  من  گفت:  و  داد  نشان  واكنش  اخير  روزهاي  در 
مستقيم  صورت  به  روزها  اين  كه  مجلس  اعتماد  راي  جلسات 
از تلويزيون براي سراسر دنيا پخش مي شود، دارم. اين بازيگر 
اعتماد  راي  براي  اسالمي  شوراي  مجلس  جلسات  به  اشاره  با 
به وزيران كابينه دولت يازدهم به ايسنا گفت: متاسفانه مي بينم 
رييس جمهوري كه با راي مردم انتخاب شده در مجلس حضور 
بسياري  اما  مي دهند  توضيح  برنامه شان  درباره  وزرا  و  دارد 
از اين نمايندگان كه از طرف مردم در آنجا حضور دارند، هيچ 
هستند.  رفتن  راه  و  كردن  صحبت   گرم  مدام  و  ندارند  توجهي 
پرستويي پخش چنين تصاويري را يك آبروريزي دانست و گفت 
و  نمي كنيد  گوش  شما  است.  سرنوشت ساز  وزرا  اين  كلمه  هر 
بعد مشكالت به وجود مي آيد، حداقل به مردم بي احترامي نكنيد. 
پرستويي كه عضو ستاد كمك رساني سينماگران به زلزله زدگان 
آذربايجان  زلزله  سالگرد  با  همزمان  است،  شرقي  آذربايجان 
گرفته،  انجام  هريس  شهرستان  در  كه  فعاليت هايي  به  شرقي 
اشاره كرد و گفت: ما از كمك هاي مردمي، زميني را به مساحت 
دوهزار متر در شهر هريس يكي از مناطق اصلي زلزله زده تهيه 
كرديم و در اين يك سال جلسات هفتگي  ما به صورت منظم با 
و  تبريزي  ميركريمي،  كمال  رضا  شامل  ستاد  اعضاي  حضور 
و  اثباتي  امير  شامل  ديگري  افراد  بعدها  و  شد  برگزار  اينجانب 
شادمهر راستين به اتاق فكر اضافه شدند و طي برپايي جلساتي 

با مهندسين، نقشه مورد نظر نهايي شد.

  Chiswick, W4 

30-34 Chiswick High Road  W4 1TE | 020 3056 1254 
info@highroadauctions.co.uk  | www.highroadauctions.co.uk 

AUCTION HOUSE & CAFÉ BAR 

Auctions every Tuesday at 6pm, Viewing Saturday—Tuesday 10am-6pm 
Weekly sales featuring Persian carpets, manuscripts, pottery, metalwork and other       

Islamic antiques and collectables 
Free valuations seven days a week, no appointment necessary. 

پاپ مسلمانان را برادر خطاب كرد
مناسبت  به  پيامي  در  جهان  كاتوليك هاي  رهبر 
تبريك فرا رسيدن عيد سعيد فطر به مسلمانان، بر 
مسيحيان  و  مسلمانان  ميان  روابط  تقويت  لزوم 
تاكيد كرد. پاپ فرانسيس كه با حضور در ميان 
طي  واتيكان،  پير»  «سنت  ميدان  در  تن  هزاران 
سراسر  مسلمانان  به  را  فطر  سعيد  عيد  سخناني 
جهان تبريك مي گفت، در اين سخنان مسلمانان را 
مي خواهم  من  گفت:  و  كرد  خطاب  خود  برادران 
كه  جهان  سراسر  مسلمانان  به  را  خود  درود 
گرفته اند،  جشن  را  رمضان  ماه  پايان  به تازگي 
تقويت  لزوم  بر  مراسم  اين  در  وي  كنم.  اعالم 
و  تاكيد  مسيحيان  و  مسلمانان  ميان  روابط 
متقابل  احترام  تقويت  خواستار  من  كرد:  تصريح 
اميدوارم  و  هستم  مسيحيان  و  مسلمانان  ميان 
آنان در كنار يكديگر با آموزش و تربيت نسل هاي 
پيش  است،  گفتني  كنند.  تالش  راه  اين  در  آينده 
خطاب  پيامي  ارسال  با  فرانسوا  پاپ  نيز  اين  از 
خود  رمضان  مبارك  ماه  در  جهان  مسلمانان  به 
روابط  تقويت  خواستار  و  خوانده  آنان  برادر  را 
رهبر  بود.  شده  مسلمانان  با  مسيحيان  دوجانبه 
كاتوليك هاي جهان، در پيام خود اظهار اميدواري 
كرد كه احترام و گراميداشت متقابل بين اديان و 
كار  به  جوان  نسل  آموزش  در  ويژه  به  مذاهب 

گرفته شود.


